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 TAKDİM

İnsanlık tarihi, akıl ve düşünce sahibi bir varlık olan insanın kurduğu 

medeniyetleri, medeniyetler arasındaki ilişkileri anlatır. İnsan, zihnî faali-

yetlerde bulunma kabiliyetiyle bilim, sanat ve kültür değerleri üretir, üret-

tiği 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 uz-

laşma ve iş birliklerine zemin hazırlamıştır.

İnsanların, toplumların ve devletlerin gücü, ürettikleri kültür ve mede-

niyet 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 müm-

kündür.

Bizler, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e kadar büyük devletler 

kuran bir milletiz. Bu büyük devlet geleneğinin arkasında büyük bir me-

deniyet ve kültür tasavvuru yatmaktadır.

İlk insandan günümüze kadar gökkubbe altında gelişen her değer, haki-

katin 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 tasav-

vurumuzun temel bileşenlerini oluşturan bu eşsiz mirasın etkin bir şekilde 

aktarılmasını sağlamaktır. Bugünkü ve yarınki nesillerimizin gelişimi, geç-

mişimizden devraldığımız büyük kültür ve medeniyet mirasının daha iyi 

idrak edilmesine ve sahiplenilmesine bağlıdır.



Felsefeden tababete, astronomiden matematiğe kadar her alanda,  Me-

dine’de, Kâhire’de,  Şam’da,  Bağdat’ta,  Buhara’da,  Semerkant’ta,  Horasan’da, 

 Konya’da,   Bursa’da,   İstanbul’da ve coğrafyamızın her köşesinde üretilen de-

ğerler, bugün tüm insanlığın ortak mirası hâline gelmiştir. Bu büyük ema-

nete sahip çıkmak, bu büyük hazineyi gelecek nesillere aktarmak öncelikli 

sorumluluğumuzdur.

Yirmi birinci yüzyıl dünyasına sunabileceğimiz yeni bir medeniyet pro-

jesinin 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 medeni-

yetimizin en zengin ve benzersiz metinlerini ihtiva eden bu eserlerin ko-

runması, tercüme ya da tıpkıbasım yoluyla işlenmesi ve etkin bir şekilde 

yeniden inşa edilmesi, Büyük Türkiye Vizyonumuzun önemli bir parçası-

dır. 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 alınma-

ya, ilgi görmeye, kaynak olmaya başlayan bu hazinelerin ülkemize ve tüm 

insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederim. Aziz milletimiz, bu kutsal 

emaneti yücelterek muhafaza etmeyi sürdürecektir.

 Recep Tayyip Erdoğan
 Cumhurbaşkanı
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Metin tesisinde mukayeseye esas alınan nüshaların seçiminde Çift 
Tetkik Yöntemi uygulandı.1 Asıl nüsha kadrosu HZ, H1 ve T5; yedek 
nüsha kadrosu B yazmalarından oluşturuldu. Bu nüshaların kütüphane 
katalog bilgileri şu şekildedir:

Asıl nüsha kadrosu:

- HZ: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, No. H. 1358.

- H1: Hamidiye Kütüphanesi, No. 913.

- T5: Mısır  Milli Kütüphanesi, Türkçe Yazmaları, No. Tarihi Türkî 
423.

Yedek nüsha kadrosu:

- B: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, No. B. 238.

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

Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin imlasında Mehmet Kanar’ın 
Osmanlı Türkçesi Sözlüğü esas alındı.3 Bu kelimeler çihre (çehre), ṣuffe 
(ṣofa), çüvāl (çuval), iẕn (iẕin) örneklerinde olduğu gibi asıllarına uygun 
şekilde okundu. Kanar Sözlüğü’nde bulunmayan Arapça kelimelerde İbn 
Manzûr’un Lisânü’l-Arab ’ına,4 Farsça sözcüklerde Ali Ekber Dihhudâ’nın 
Lugatnâme’sine5 müracaat edildi.

Yerleşim yeri ve diğer coğrafik birim isimlerinde Şihabüddin Ebî 
Abdillâh Yâkūt el-Hamevî’nin Mu‘cemü’l-büldân’ı6 esas alındı. Osmanlı 
Devleti’ne tâbi şehir, vilayet, kazâ vb. yer isimlerinde Osmanlı Yer Adla-
rı’na7 başvuruldu.

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

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

2 Türkiyat Mecmuası, C. VII-VIII, 1942, s. 253-267; Clarendon Pres, Oxford 1958.

3 Say Yayınları, Ankara 2009.

4 Matbaatü’l-mîriyye, Bulak 1300.

5 ed-Dirâsâtü’l-edebiyye, Beyrut 1959.

6 Dâru Sâdır, Beyrut 1977.

7 Tahir Sezen, age, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 2017.
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Türkçe arkaik kelimelerin imlasında Cem Dilçin’in Yeni Tarama Söz-
lüğü esas alındı.1

Arapça ve Farsça ön ek, son ek, terkip ve birleşik kelimelerin yazı-
mında İsmail Ünver’in Çeviriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler isimli 
makalesinde belirtilen ilkelere riayet edildi.2

Mukayeseye esas alınan yazmalar arasında nüsha farkı söz konusu ol-
duğunda anlam, bağlam, söz dizimi ve ses ahengi ölçütleri göz önünde 
bulunduruldu. Müellif nüshasını yansıttığı düşünülen varyant metne, 
farklar ise aparata (dipnot) alındı. 

Metinde geçen Arapça ve Farsça kelâm-ı kibâr ve manzumeler Arap 
alfabesiyle yazıldı. Türkçe tercümeleri dipnotlarda verildi. 

Şahıs isimlerinin yanına yazılan ‘aleyhi’s-selām, raḍiya’llāhu ‘anh gibi 
dua cümleleri transkribe edilip italik hale getirildi. Bu ifadeler ve Türkçe 
tercümelerinden oluşan “Dualar ve Kalıplaşmış İbareler Cetveli” oluştu-
rulup “Metin Tesisi ile İlgili Açıklamalar”ın sonuna konuldu. 

Metinde yer alan âyet-i kerîmeler harekeli Arap alfabesi ile yazıldı. 
Sûrelerin adları, sıraları, âyet numaraları ve mealleri dipnot ile bildirildi. 
Meallerde Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığının Kur’ân  Yolu Meâli esas 
alındı.3 

Hadîs-i şerîfler Arap alfabesi ile yazıldı. Anlamları dipnotlarda veril-
di. Bulundukları kaynak belirtildi. Müellifin kaynağını verdiği hadîslerde 
kaynak bildirilmedi.

Cümleleri belirgin kılmak, böylece metnin anlaşılmasını sağlamak 
adına mensur kısımlarda noktalama işaretleri kullanıldı; manzumelerde 
ise kullanılmadı. 

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

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

Sentaks ve anlamdan hatalı yazıldıkları anlaşılan kelime, terkip ve di-
ğer dilsel birimler düzeltilerek metne alındı, dipnotta açıklama yapıldı. 

1 Türk  Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1983.

2 Turkish Studies, Volume 3/6, Fall 2008, s. 1-46.

3 Ankara 2018.
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Ve bağlacı (و) sadece Farsça vasıf terkiplerinde “vu, vü” şeklinde okun-
du. Diğer yerlerde “ve” biçiminde okundu. Bu kural seci bulunan yerler-
de ahenk gözetilerek işletilmedi.

İl, ilçe ve diğer yer isimleri eserin kaleme alındığı çağın söyleyişine uy-
gun olarak yazıldı: Anṭāliyye  (Antalya), Ruhā  (Urfa), Diyār-ı Bekr  (Di-
yarbakır), Erzenü’r-Rūm  (Erzurum) gibi.1

Müstensihler kendi dönemlerinin dil hususiyetlerini metne yansıtmış-
tır. Örneğin eski tarihli nüshalarda “göremezüz, ṭutayın, kiçi, kimesne, 
uşda, ol” şeklindeki ibareler yakın tarihli nüshalarda “göremeyüz, ṭuta-
yum, küçük, kimse, işte, o” olarak yazılmıştır. Bu tür durumlarda müel-
lifin yaşadığı dönemi yansıtan varyant metne alındı, nüsha farkı göste-
rilmedi.

Asıl imlalarında sonda ikiz konsonant bulunan “ḫavāṣṣ, müstaḳill, 
devābb” gibi kelimeler tek konsonantla metne alındı. Arapça veya Farsça 
terkipte muzaf olduklarında, vokal ile başlayan bir ek aldıklarında ve vo-
kal ile başlayan Türkçe bir yardımcı fiille kullanıldıklarında asıl imlaları 
tercih edildi.

T5 nüshasında manzumeden düz yazıya geçilen bazı yerlerde yazılmış 
“neẟr” kelimesi metne alınmadı.

1 İndeksten yararlanmayı kolaylaştırmak maksadıyla bu kelimelerin günümüz Türkçesinde geçen şekli 

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



 DUALAR VE KALIPLAŞMIŞ İBARELER CETVELİ

Arapça Türkçe

‘aleyhimā er-raḥme [Allah ’ın] rahmeti o ikisinin üzerine olsun.

‘aleyhi’r-raḥme [Allah ’ın] rahmeti onun üzerine olsun.

aleyhi’r-raḥmetü’l-bārī Yaradan’ın rahmeti on un üzerine olsun.

‘aleyhi’r-raḥmetü ve’l-ġufrān [Allah ’ın] rahmet ve gufrânı onun üzerine olsun.

‘aleyhi’r-raḥmetü ve’r-rıḍvān [Allah ’ın] rahmet ve rızâsı onun üzerine olsun.

‘aleyhi’ṣ-ṣalātu ve’s-selām [Allah ’ın] salâtı ve selâmı onun üzerine olsun.

‘aleyhi’s-selām [Allah ’ın] selâmı onun üzerine olsun.

celle ve ‘alā Onun [şânı] pek yücedir

inşā’allāhu te‘ālā Eğer yüce Allah  isterse.

ḳātelehu’llāh Allah onun canını alsın.

kerrema’llāhu vechehu Allah  onun vechini mükerrem kılsın.

ḳuddise sırruhu’l-aẓher Apaçık sırrı kutlu olsun.

la‘netu’llāhi ‘aleyh All ah ’ın lâneti onun üzerine olsun.

nevvera’llāhu merḳadehā Allah  onun mezarını nurlu kılsın.

raḍiya’llāhu ‘anhā Allah  ondan râzı olsun.

raḍiya’llāhu ‘anh Allah  ondan râzı olsun.

raḍiya’llāhu ‘anhum Allah  onlardan râzı olsun.

raḍiya’llāhu ‘a nhumā Allah  o nların ikisinden râzı olsun.

raḥimehu’llāh Allah  ona merhamet etsin.

raḥimehu’llāhu te‘ālā Yüce Allah  ona merhamet etsin.

raḥmetu’llāhi ‘aleyh Allah ’ın rahmeti onun üzerine olsun.

raḥmetu’llāhi ‘aleyhimā Allah ’ın rahmeti onun üzerine olsun.

raḥmetu’llāhi te‘ālā ‘aleyh Yüce Allah ’ın rahmeti onun üzerine olsun.

rıḍvānu’llāhi ‘aleyhim ecma‘īn Allah ’ın rızâsı hepsinin üzerine olsun.

rıḍvānu’llāhi te‘ālā ‘aleyhim ecma‘īn Yüce Allah ’ın rızâsı hepsinin üzerine olsun.

ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem Allah  ona salât ve selâm etsin.

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

subḥānehu ve te‘ālā Yüce Allah  her türlü eksiklikten münezzehtir.

subḥāne’l-‘azīzi’l-muntaḳim Aziz  ve Muntakim olan Allah  her türlü eksiklikten 
münezzehtir.



 TRANSKRİPSİYON ALFABESİ

ż/ḍ ض a/ā/e/ı/i/o/ö/u/ü ا

b ب ṭ ط

t ت ẓ ظ

ẟ ث ‘ ع

c ج ġ غ

ḥ ح f ف

ḫ خ ḳ ق

d د g/k/ñ ك /ک

ẕ ذ l ل

r ر m م

z ز n ن

s س h/a/e ه

ş ش v/u/ü/ū و

ṣ ص y/ı/i/ī ى
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 KÜNHÜ’L-AḪBĀR 

 (III. RÜKÜN)1

 AḤVĀL-İ ṬOLUNİYĀN  VE ĠAYRUHUM2

 Faṣl Der-beyān-ı Aḥvāl-i Ṭoluniyān  ve Ġayruhum mine’s-Selāṭīn

 [Aḥmed bin Ṭolun ]

Mıṣr  ve Şām  ve Ḥicāz ’a müstevlī [olan] ḥükkām-ı nāfiẕü’l-aḥkāmdan 

biri daḫı Aḥmed bin Ṭolun ’dur ki Türkmān  cinsindendür. Babası Ṭolunī 

Nūḥ bin Esed -i Sāmānī , Buḫārā  ‘āmili iken Me’mūn Ḫalīfe ’ye tārīḫ-i hic-

retüñ3 iki yüz senesinde pīş-keş itmiş idi. Ve ba‘żılar ḳavlince Me’mūn ’a 

degül, babası4 Hārūnu’r-reşīd ’e göndermiş idi. Ve tārīḫ-i irsāli yüz ṭoḳsa-

nıncı sene idi. 

Oġlı Aḥmed  iki yüz yigirmi tārīḫinde vücūda geldi. Ve Ṭolun  iki yüz 

otuz tārīḫinde vefāt eyledi. Pes iki yüz elli dörtde ki Mu‘tez-bi’llāh  ḫilā-

feti zamānında5 Mıṣr ’a müstevlī oldı, ba‘dehu vilāyet-i Şām  ve İfrīḳiyye  

ve ‘Avācim  ve �uġūr ’a malik oldı. Giderek Anṭākiyye ’yi fetḥ eyledi. Ve 

Yāfā6 Ḳal‘ası ’nı yapdı ki evvel mālik olduġı ḳal‘ası oldur. Ba‘dehu vilāyet-i 

Mıṣr’da şāyi‘ olan cāmi‘-i kebīri inşā ḳıldı. Bu ṭarīḳ ile icrā-yı ḥükūmet ve 

ol memālik-i ma‘mūrede eyālet üzere iken yüz altmış sekiz tārīḫinde em-

rinde müstaḳil olup Muvaffaḳ-bi’llāh ’uñ nāmını ḫuṭbeden giderdi. Kendü 

nāmına oḳıtdı. Ve Lü’lü’  nām ḳulını Ḥaleb ’e vālī gönderdi. 

Rivāyet olınur ki rü’esā-yı Etrāk  mezbūr Aḥmed ’e iḳdām idüp ve ḫalī-

fe-i ‘aṣr olan Müsta‘īn-bi’llāh ’uñ ḳatlini andan recā-yı tām ḳıldılar. Ḥat-

tā Vāsıṭ  ḥükūmetini ol şarṭla ta‘ahhüd ḳıldılar. Ammā mezbūr ibā eyledi. 

“Vāsıṭ vāsıṭasıyla degül, ‘āmme-i mülk ü dünyā rābıṭasıyla evlād-ı7 ḫulefā-

1 106b HZ | 1b H1 | 1b T5 | 1b B

2 AḤVĀL-İ//ĠAYRUHUM: - H1, T5 

3 hicretüñ: hicretden H1, T5

4 babası: - T5

5 zamānında: zamānında ve HZ

6 Yāfā: Yāfe HZ

7 evlādı: olan T5
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dan kimesnenüñ ḳatline cür’et itmezin, Allāh ’dan1 ḳorḳarın.” diyü cevāb 

virdi. Seḫā vü keremde naẓīri yoġ-ıdı. 

Ba‘żı kütüb-i tevārīḫde mesṭūrdur ki rūz merre üç biñ dīnār taṣadduḳ 

iderdi. ‘Askerinüñ mevācibinden mā‘adā ol deñlü meblaġ-ı cezīl2 in‘ām ḳı-

lurdı. Zamānında ḫarāc-ı Mıṣr  dört [2a T5] biñ kerre yüz biñ ve üç yüz 

biñ dīnār idi. 

Ve mezbūr Aḥmed , iki yüz altmış altı tārīḫinde Ferġānī ’nüñ3 ardınca 

Rūm  vilāyetine vāfir ‘asker gönderdi. Ve Atabeg ’i anlara serdār naṣb itdi. 

On biñden ziyāde ādem telef olup [2a H1] mā‘adāsı sālimīn ü ġālibīn 

‘avdet eylediler. 

Nücūm-ı Ẓāhire ’de4 yazar ki sene iki yüz yetmiş5 tārīḫinde mezbūr Aḥ-

med , İsmā‘īliyye  ṭā’ifesine ġażab idüp Şām ’a geldi. Ve Mu‘āviye ’nüñ ḳabri-

ni ta‘mīr ü inşā ḳıldı. Ve bir ṭāḳ-ı ‘ālī ve ḳanādīl-i nūrānī birle rūḥını iḥyā 

ḳıldı.

Ve bi’l-cümle sene iki yüz yetmiş Ẕi’l-ḳa‘de’sine gelince salṭanatı müste-

mir oldı. ‘Āḳıbet imtilādan vefāt idüp on yedi evlādı ḳaldı.6 Cem‘an müd-

det-i emāreti yigirmi7 altı yıl oldı. ‘Āḳıl ü ḥāzim ve ḥüsn-i tedbīre cāzim 

ḥākim idi.

 Eyālet-i Ebü’l-ceyş8 Ḫumāreveyh 

Mezbūr Aḥmed ’üñ a‘ḳal-i evlādıdur. Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

ekābir-i ‘asākir ve ṣanādīd-i mefāḫir cümleten bī‘at idüp ḳarındaşı ‘Abbās  

ibā vü ictināb itmegin ḳatlini buyurdı. Hemān sā‘atiyle tedārükin gör-

diler. 

1 Muvaffaḳ-bi’llāh ’uñ//Allāh ’dan: Muvaffaḳ-bi’llāh’dan HZ

2 cezīl: cezīl ü HZ

3 Ferġānī ’nüñ: Merġānī’nüñ HZ

4 bk. Ebü’l-Mehâsin Yûsuf b. Tağrîberdî, en-Nücûmü’z-zâhire fî Mülûki Mısr ve’l-Kāhire, (nşr.) Fehîm M. 

Şeltût, Kahire 1970. 

5 yetmiş: altmış HZ

6 ḳaldı: - HZ

7 yigirmi: - HZ

8 Nüshalarda “cüyūs (HZ), cüyūş (H1, T5)” şeklinde yazılan bu kelime tashih edilerek metne alındı. bk. 

Ahmet Ağırakça, “Humâreveyh b. Ahmed b. Tolun”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklope-

disi.org.tr/humareveyh-b-ahmed-b-tolun (22.08.2020).
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Mezbūr Aḥmed  degmede uyumaz idi. Şām  u seḥer seherden1 ḫālī ol-

mazdı. Babası cāmi‘inüñ meydānında bir a‘lā bostān iḥyā idüp envā‘-ı 

şükūfe vü eşcār ü reyāḥīnle müzeyyen idüp, ḥattā mābeyn-i2 bostānda 

[107a HZ] zībaḳla memlū bir birke inşā itdürüp ol birke üzerindeki taḫ-

tında yatmayınca uyuyamaz idi. 

Mezbūruñ ümerāsından Aḥmed-i Vāsıṭī  ḫalīfe-i Baġdād  olan Aḥmed 

bin el-Muvaffaḳ  cenābına ḫaberler gönderüp “Ḫumāreveyh  tevābi‘inden 

olanları ḳatl idüñ.” didi. Yaḳın geldükde Ḫumāreveyh daḫı ceyş-i keẟīr 

ile Şām ’dan ḳarşu çıḳup, sene iki yüz yetmiş bir Ṣafer’inde mevżi‘-i Mih-

rān ’da teḳābül ü teḳātül müyesser oldı. Ḥālā ki nuṣret ḫalīfe ‘askerine ve 

kesr ü hezīmet Ḫumāreveyh ceyşine vuḳū‘ buldı. Dört biñ3 nüfūs, yetmiş 

biñ Mıṣriyyūn ’ı ṣındurdı. Ve ferāġ-ı4 ḫāṭır ile Mıṣr  fetḥine teveccüh ḳıldı.5 

Ammā Mıṣr  ‘askeri ve Sa‘d el-Eyser 6 nām ser-leşkeri Ḫumāreveyh ’üñ ṣın-

duġından bī-ḫaber olup, kemīn-gāhdan çıḳup7 ‘arż-ı kerr ü fer itdüklerin-

de ḥikmet Ḫudā ’nuñdur, bu kerre ḫalīfe-i Baġdād  münhezim oldı. Ḥattā 

Mıṣrīler  on iki mīl ardlarınca ḳovagitdiler. 

Bu minvāl üzere niçe ceng ü cidāl ve ḥarb u ḳıtālden ṣoñra mābeynle-

ri ṣulḥ olındı. Ḫumāreveyh  ve evlādı otuz yıla dek Mıṣr  ve Şām ’a ḥākim 

olmaḳ üzere Mu‘temid  ve Muvaffaḳ ’uñ8 mu‘temedün ‘aleyh ü muvaffaḳ 

dest-i ḫaṭları ile mektūbları vārid oldı. Fā’iḳ  nām ḫādim yedinden vuṣūl 

buldı. Ve küllī ri‘āyet ḳılındı. 

Ba‘dehu yetmiş sekiz senesinde Mu‘temid  vefāt idüp, Mu‘tażıd  ki ḫilāfet 

serīrine ‘urūc eyledi,9 ṣulḥ-ı sābıḳı anlar daḫı ḳabūl ḳıldı.10 Ḥattā seksen bir 

senesinde Ḫumāreveyh ’üñ ṣāḥibe-i cemāl ve mālike-i ġunc11 u delāl olan 

[2b T5] Ḳaṭrü’n-nedā  nām duḫteri mezbūr ḫalīfeye ‘aḳd-ı12 nikāḥ olındı. 

1 seherden: şehrden HZ

2 mābeyn-i: - HZ

3 biñ: - HZ, H1

4 ferāġ-ı: fāriġ-i HZ

5 ḳıldı: ḳıldılar HZ, H1

6 Nüshalarda “Sa‘d Aġyer (HZ), Sa‘d A‘yer (H1, T5)” şeklinde yazılan bu isim “Sa‘d el-Eyser ” olarak 

metne alındı. bk. Ağırakça, agmd.

7 çıḳup: - HZ

8 Muvaffaḳ’uñ: Muvāfıḳ’uñ H1

9 eyledi: - HZ

10 ḳıldı: ḳıldılar HZ 

11 ġunc: ġonce HZ

12 ‘aḳd-ı: ‘aḳd u HZ, T5
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Ba‘de-mā1 Ḫumāreveyh  ba‘żı ḥavādiẟ ẓuhūr itmekle Şām ’a vardı. Cevārī 

vü ġılmānı kendüyi firāşında ḳatl idüp meyyiti ṣandūḳla Mıṣr ’a getürildi. 

Müddet-i emāreti [2b H1] on iki yıl ve on sekiz günde nihāyet buldı, keẕā 

fī Tārīḫi’l-Mıṣrī . 

Ḫumāreveyh ’üñ ḥükūmeti eyyāmında iḫrācāt-ı seneviyye yedi kerre 

yüz biñ altun idi. Ya‘nī ki yıldan yıla veẓā’if-i cündiyye miḳdāra maḳrūn 

idi. Bundan mā‘adā ḫarc-ı maṭbaḫ-ı ma‘mūresi ki veẓā’if-i ḫuddām-ı mez-

būresinden ġayrıdur, her ayda yigirmi üç biñ altundan bir miḳdār efzūn idi 

ki2 iki yüz seksen biñe ḳarīb altun olurdı. 

Ve mezbūruñ cümle ‘askerīsi ‘imāme ve siyeh-pūş idi. Yürüdükle-

ri zamānda Ḳaradeñiz  gibi ḫurūş iderdi. Anlar geçdükden ṣoñra ḳaviy-

yü’l-ḫilḳa,3 ‘aẓīmü’l-cüẟẟe, ġaviyyü’l-ḫaṣle,4 ṭavīlü’l-ḳāme, “Muḫtārīn ” di-

mekle ma‘rūfīn bir ‘asker-i şecā‘at-ḳarīn ü sehmgīn daḫı ẓāhir olurdı ki 

eẟnā-yı rāhda ṭuran ṣıġār u kibār yüzlerine baḳmaġa ḳorḳar5 idi. Ekẟer 

ḳaṭṭā‘u’ṭ-ṭarīḳ-ı bī-tevfīḳden cem‘ olmışlar idi. Ya‘nī yine veẓā’if-i lāzımele-

ri ta‘yīn ḳılınup ef‘āl-i şenī‘adan ḫalāṣ ḳılınmışlar idi. Bu şehāmetleri mü-

cerrebāt-ı6 umūrdandur, diyü iḫtiyār olınup “Muḫtāre ” nāmı ile ol zümre 

meşhūr ḳılınmış idi. 

Hemān ki anlaruñ gürūhı ġāyet bulurdı, kemāl-i zīb ü zīnetle Ḫumāre-

veyh  ẓāhir olurdı. ‘Askerindeki edeb-i bisyār ve kendüdeki mehābet ü vaḳār 

bir derecede idi ki bunca biñ nüfus gelür geçerdi, içlerinden ‘aṭse vü naḥnaḥa 

sırren ü ‘alāniyyeten [107b HZ] bir kelime vuḳū‘ bulmazdı. Gūyā ki herke-

süñ başı üstinde bir ṭayr var idi ki bi-vechin mine’l-vücūh öksürmesine ve 

gülmesine ve birbirleriyle kelimāt itmelerine māni‘-i küllī idi. 

İki yüz seksen tārīḫinde mezbūr Ḫumāreveyh , Emīr Ṭuġc 7 nām ki-

mesneyi vilāyet-i Rūm ’a ġazāya gönderdi. Ṭarsūs  cānibinden içerü girüp 

Mārūte Ḳal‘ası ’na8 müstevlī oldı. Vāfir ġanā’im alup sālimen ‘avdet ḳıldı. 

1 Ba‘de-mā: Ba‘dehu HZ

2 Nüshalarda burada “idügi” şeklinde yazılan kelime sentaks gereği “idi ki” olarak metne alındı.

3 ḳaviyyü’l-ḫilḳa: ḳuvā-yı taḫalluḳa T5

4 ḫaṣle: ḥaḍle HZ

5 ḳorḳar: ḳorḳarlar HZ

6 mücerrebāt-ı: mücerribān-ı HZ

 7 Emīr Ṭuġc : Ṭafc HZ

8 Mārūte Ḳal‘ası ’na: Mārūna Maḥallesi’ne T5
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Ammā kendüsi firāşında yaturken iki yüz seksen iki tārīḫinde kulla-

rı ḳatl eyledi. Muḳaddemā ba‘żı cevārīsi ile ṭavāşīsinüñ semt-i izdivācdan 

mu‘āmeleleri işidilmegin kendüsi anlaruñ ḳatline teveccüh itdükde anlar 

muḳaddem eyledi. Mezbūr firāşında ḳatl olındı. Ba‘dehu intiḳāmen1 yigir-

mi nefer miḳdārı2 ḫuddāmına siyāset ḳılındı. 

Ba‘dehu Ḫumāreveyh ’üñ oġlı iki yüz seksen ikide māh-ı Ẕi’l-ḳa‘de’de 

Dımaşḳ-ı Şām ’da iken cülūs eyledi. Ammā ṣabī olmaġla altı ay, on iki gün 

mesned-i ḥükūmetde ḳarār itdi. Ba‘dehu ḥākim-i Dımaşḳ-ı Şām  olan 

Ṭuġc  ittifāḳ-ı ümerā vü fuḳahā ile Ḫumāreveyh’üñ oġlı ceyşi ḫal‘ u ‘azl 

olındı. Ceyş iki ṣınf oldı. Bir bölügi anı iḫtiyār eyledi. Ve bir bölügi “Ṣabī-

dür.” diyüp3 āḫir ḥabs olındı. [3a T5] Ba‘dehu ḥabsi ḥālinde eceli yitişüp 

vefāt eyledi. 

Ba‘dehu4 mezbūruñ birāderi5 zamānında Ṭuġc , Dımaşḳ-ı Şām  ḥükū-

metinde müstaḳil oldı. Ya‘nī ki Ḫumāreveyh ’e mütāba‘atdan ibā ile şöhret 

buldı. Ve kendü ‘askeri iḫvānlarından ba‘żıları İskenderiyye ’de Aḥmed bin 

Ṭolun ’a mektūblar [3a H1] gönderüp Mıṣr  ḥükūmetine ṭaleb itdüklerin-

de ki ‘asker çeküp geldi, lākin münhezim olup Hārūn  pençesine giriftār 

olmaġın iki yüz seksen dört Şevvāl’inde biñ iki yüz savṭ urdı. Bi’l-āḫire 

Rebī‘a  ol eẟnālarda ol ḍarbuñ eleminden6 vefāt eyledi. 

Ve seksen beş tārīḫinde Mu‘tażıd , Ḳınnesrīn  cānibine sefer itdükde 

Hārūn ’uñ ümerāsından ‘Āṣım  nām ḫā’in ḫalīfeye ḳal‘ayı teslīm itdi. Yi-

ne vilāyetde bu maḳūle7 ża‘fı var iken sene iki yüz ṭoḳsan ikiye8 varınca 

ḥükūmet eyledi. Āḫir-i kār Müktefī  cānibinden Muḥammed bin Süley-

mān  ceyş-i bī-kerān ile Dımaşḳ-ı Şām ’a gelüp fetḥ eyledi. Ba‘dehu Mıṣr  

fetḥi niyyetine Mıṣr’a ḳarīb mevāżi‘e gitdi. Hārūn  daḫı ḳarşulayup vāfir 

mühāceme vü muḳāteleden ṣoñra kendü ‘askerinde fetret9 ẓuhūr eyledi.10 

1 intiḳāmen: iḥtiḳāṣan H1 | iḫtiṣāṣan T5

2 miḳdārı: - HZ

3 diyüp: diyü HZ, T5

4 Ba‘dehu: Ba‘de H1

5 Nüshalarda burada yer alan “bunuñ” kelimesi sentaks gereği metne alınmadı.

6 eleminde: elinden HZ, H1

7 maḳūle: ḳadar T5

8 ikiye: ikisine HZ

9 fetret: fıṭrat HZ

10 ẓuhūr eyledi: zāhir oldı T5
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Def‘i içün atlanduḳda süvārān-ı maġribden biri bir mızraḳ zerḳi1 ile mez-

būrı helāk eyledi. 

Ammā Maḳrīzī 2 ḳavlince ‘ammileri Şeybān bin3 ‘Adī  sene ṭoḳsan iki 

Ṣafer’inde sinni yigirmi ikisinde iken ḳatl eylediler.4 Ve müddet-i emāretini 

müverriḫler “Sekiz yıl, sekiz aydur.” diyü ta‘yīn ḳıldılar. Raḥimehu’llāhu 
te‘ālā.

 Ḥükūmet-i Şeybān Ahmed bin Ṭolun 

Hārūn ’uñ ‘ammisidür. Taḫt-ı ḥükūmete cülūs idüp ḫalīfe cānibinden 

gelen Muḥammed bin Süleymān ’dan istīmān eyledi. Ol daḫı emān virdük-

den ṣoñra bir şeb Şeybān  gürīzān ü bī-nişān oldı. Bu furṣatda Muḥammed 

bin Süleymān bilā-nizā‘ u cidāl Mıṣr ’a müstevlī olup evlād-ı Ṭolun ’dan on 

miḳdārı kimesneyi ḥabs itdi. Ve ḫazīnelerin açup dört yüz deve yüki altun 

ki on kerre yüz biñ dīnārdan efzūn idi, [107a HZ] yükledüp Baġdād ’a, 

ya‘nī ḫalīfe-i ‘aṣr olan Müktefī -i ‘Abbāsī -nijāda ol sene Ṣafer’inde īṣāl eyledi. 

Bundan ṣoñra diyār-ı Mıṣr ’da Āl-i Ṭolun Devleti  munḳarıż oldı. Mec-

mū‘-ı müddet-i ḥükūmetleri ḳırḳ yıla ḳarīb idügi taḥaḳḳuḳ5 buldı.

 [Ḥikāyet]

Ḥikāyet olınur ki Aḥmed bin Ṭolun  şāh-rāha müşrif bir ḳaṣr-ı ‘ālīde 

oturup āyende vü revende seyrin iderken ve öñinde bir kitāb ṭurup ba‘żı 

ḫuṣūṣ müṭāla‘a ḳılurken sābıḳu’ẕ-ẕikr Muḥammed bin Süleymān  tāze cü-

vān idi ve mürāhiḳ-i ṣabī mertebesinde nümāyān olur.6 Mīr Aḥmed  anı 

gördügi gibi derbānlarına ṭutdurup vezīrine anuñ ḳatlini fermān ider. 

Vezīr-i müşārün ileyh ki mezbūruñ ṣabāvetini görür, ḳatline cür’et ideme-

yüp teraḥḥum ḳılur. 

1 zerḳi: zerfi HZ

2 Nüshalarda metin boyunca “Ma‘zīrī / Maġrīrī / Maġzīzī” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne 

alındı. bk. Eymen Fuâd Seyyid, “Makrîzî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/

makrizi (01.09.2020).

3 Nüshalarda “fī” şeklinde yazılan kelime anlam gereği “bin” olarak metne alındı.

4 eylediler: itdiler HZ

5 taḥaḳḳuḳ: taḥḳīḳ T5

6 olur: bulur T5
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Ammā ḥākim-i mezbūr “Ḳatl itdüñ mi?” diyü [3b T5] ṣordı. Ḥadd-ı1 

mevfūr vezīr-i mezbūr2 sebeb-i cidd ü cehdini istifsār ve ol maḳūle ṣabī-

nüñ ḳatlini istikbār eyledükde “Ben bu kitābı müṭāla‘a ḳılurken gördüm. 

Öñ ve3 ṣoñ zevāl-i mülküme sebeb olacaḳ oldur.” diyü cevāb virdi. Vezīr 

daḫı semt-i mükābereden mu‘āraża ḳılup “Çünki ol maḳūle ḫuṣūṣ ḳażā-yı 

evgārdur, yā anuñ ḳatlinde ne fā’ide vardur?” diyü ḳurtardı. Ve kendüsi 

ḫānedānında terbiyeti ile muḳayyed oldı. 

Āḫirü’l-emr4 neşv ü5 nemā ile rāst-kār6 ve emr-i vezārete kendüsi daḫı 

sezāvār olmaġın Emīr Aḥmed -i nāmver anı vezīr-i kebīr [3b H1] idindi. 

Ba‘dehu kendü7 meṣāliḥi ile ḫalīfeye gönderdi. Anuñ maḳbūl ü mer‘īsi ol-

duḳdan ṣoñra ba‘de zamānin Mıṣr  fetḥine nām-zed ḳılındı. Kitāb-ı mezbūr-

da gördügi ḥavādiẟ ẓuhūra gelüp ḳażā-yı mübrem ne ise yirin buldı. 

Ve bi’l-cümle ḫalīfe-i ‘Abbāsiyye  zamānlarında Mıṣr-ı Ḳāhire ’ye 

Muḥammed bin Ṭuġc  ve evlādı ve Kāfūr  nām ḳulı müstevlī oldı. Tārīḫ-i 
Ṣūrī ’de bunlar ‘Abdu’llāh bin Ṭuġc  mensūbātındandur. “Ṭuġc  lafẓınuñ 

ma‘nā-yı ‘Arabī ’si ‘abdu’r-raḥmāndur.” diyü yazmışdur. 

 [Ṭuġc bin Cuf bin Yeltegin bin Fūrān bin Ḫāḳān ]

Ammā Ṭuġc  bin Cuf  bin Yeltegin bin Fūrān8 bin Ḫāḳān’dur ki Ferġāna  

pāy-taḫtında serīr-i ẕeheb ṣāḥibi añılur. Ol zamānda9 ki Mu‘taṣım Ḫalīfe  

Ferġāna’da ba‘żı a‘yān-ı nāsı intiḫāb idüp Baġdād ’a getürdi, mezbūr Cuf  

anlardan idi. Ve Ṭuġc  anuñ eñ küçük oġlıdur. Ve Mıṣr  ve Şām ’a müstevlī 

olan Ebū Bekr Muḥammed , Ṭuġc’uñ oġlıdur. Aṣlda İḫşīd 10 ıṭlāḳ olınan-

lardandur11 ki İḫşīd Aḳşīd , ya‘nī “beyāż güneş” dimekdür. Lākin mülk-i 

1 Ḥadd-i: Çeh-i HZ

2 mezbūr: - H1 | Ḥadd-ı//mezbūr: Ḥadd-ı mevd T5

3 ve: - T5

4 Āḫirü’l-emr: ‘Āḳıbet āḫirü’l-emr HZ

5 ü: - HZ

6 rāst-kār: rest-gār T5

7 kendü: - HZ

8 Nüshalarda bu isimlerin imlasında görülen hatalar tashih edildi. bk. Asri Çubukcu, “Muhammed b. 

Tuğç”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/muhammed-b-tugc (23.08.2020).

9 zamānda: zamān HZ

10 İḫşīd : İḫşīd’e T5

11 olınanlardandur: olınur HZ | olınandandur T5
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Rūm ’a mālik olanlara “ḳayṣer” didükleri gibi Ferġāna’ya ḥākim olanlara da 

“iḫşīd” ıṭlāḳ olınur.1 

Pes üç yüz yigirmi üç tārīḫinde Rāżī Ḫalīfe  cānibinden İḫşīd  Muḥam-

med bin Ṭuġc   Mıṣr ’a ḥākim oldı. Niteki Mu‘tażıd  zamānlarında Ṭarsūs  

mülkine ḥükūmet itmiş idi. Ba‘de zamānin eyālet-i Mıṣr’a ḥükūmet idüp2 

Şām  daḫı aña ri‘āyeten munẓam ḳılındı. Ve üç yüz otuz dört Ramażān’ında 

vefāt idinceye degin3 Mıṣr’da4 ḥükūmet eyledi. Cem‘an dört yüz biñ leşke-

re mālik idi. Ve5 sekiz biñ müşterā ḳulları olup günde biñer ādem kendüyi 

ḥirāset iderler idi. On bir yıl, üç ay ḥükūmet itdi. Vefātından ṣoñra meyyiti 

Beytü’l-maḳdis ’e [108b HZ] gönderüldi. 

 [Ebü’l-Ḳāsım Ūnūcūr Maḥmūd ]

Ve mezbūr Ebū Bekr ’üñ vefātından ṣoñra oġlı Ebü’l-Ḳāsım Ūnūcūr 6 

Maḥmūd Mıṣr ’a ḥākim oldı. Sinnen ṣaġīr olmaġla babası ḳullarından 

İḫşīd ’üñ siyeh-rū ḫadımlarından Kāfūr  ki tafṣīli müsemmā bir ḥākim-i 

meşhūr idi, ol vekālet itdi. Bu ṭarīḳ ile zamān mürūr idüp üç yüz7 ḳırḳ 

ṭoḳuz tārīḫinde ki Ūnūcūr vefāt eyledi, ḳarındaşı ‘Alī  anuñ yirine ḥükūmet 

idüp sābıḳu’ẕ-ẕikr olan Kāfūr yine vekālet emrini iẟbāt eyledi. 

 [Kāfūr el-İḫşīdī ]

Ve mezbūr [4a T5] ‘Alī her vechle ṣabī, belki bāzīçeye meşġūl ġabī ol-

maġla Kāfūr el-İḫşīdī  emr-i eyāletde istiḳlāl buldı. Bi’l-āḫire üç yüz elli beş 

tārīḫinde ‘Alī 8 daḫı vefāt eyledi. Ḥattā Mıṣr  ve Şām  ve Ḥicāz  memleket-

lerindeki menābirde9 Kāfūr’a du‘ā olınup ḫuṭbede iştirāk olındı. Āḫir alt-

mış beş yaşında iken ber-vech-i istiḳlāl iki yıl, dört ay ḥükūmetden ṣoñra 

Mıṣr’da vefāt eyledi. Kāfūr’uñ vezīri Ebü’l-Fażl Ca‘fer bin Vezīr Ebü’l-fetḥ   idi 

ki fużalā-yı şu‘arādandur. 

1 ki//olınur: - HZ, H1

2 idüp: - H1

3 idinceye degin: idince HZ, H1

4 Mıṣr ’da: Mıṣr’a HZ

5 Ve: - HZ

6 Nüshalarda “Ebūcūr” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Çubukçu, agmd.

7 tafṣīli//yüz: - HZ

8 ‘Alī: - HZ

9 Nüshalarda “maġābir (HZ), me‘ābir (H1, T5)” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “menābir” 

olarak metne alındı. 
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Tārīḫ-i Ẕihnī ’de mesṭūrdur ki Kāfūr , Ḥabeşī  ṭavāşīlerden olup İḫşīd -i 

mesfūr Mıṣr ’da on sekiz filoriye1 ṣatun almış idi. Ammā ‘aḳl ü re’y ve fıṭnat 

u ẕekā ṣāḥibi olmaġla ḳaṭ‘-ı merātib idüp Mıṣr’a müstaḳil ḥākim oldı. Ve 

rūz-merre maṭbaḫında biñ2 yedi yüz baṭmān et ve yüz cenāḥ ṭavuḳ ve üç 

yüz [4a H1] cenāḥ gögercin yavrusı ve üç yüz piliç ve on ḳaz ve yigirmi 

ḳuzı ve on biñ balıḳ ve üç yüz ṣaḥn ḥelvā-yı sükkerī ve biñ kümāçe ve biñ 

göz fuḳḳā‘ ve yüz ḳırba şerbet muḳarrer idi. 

Ve ‘aṭāsı daḫı bir mertebede idi ki eyyām-ı eyāletinde Mıṣr ’da zelzele-i 

‘aẓīme vāḳi‘ olup şu‘arādan Muḥammed bin ‘Āṣım  bir ḳaṣīde didi. Ve ol 

ḳaṣīdenüñ bir beytinde bunı naẓm itmiş:

Şi‘r-i ‘Arabī 

א3ً א ر    ّ כ א  اد  ف  א ز   

Ya‘nī ki “Mıṣr ’da vāḳi‘ olan tezelzül ḫavfından degüldür. Kāfūr ’uñ ‘ad-

line sevinüp raḳṣa girdügindendür.” dimekdür. “Mezbūra biñ filori cā’ize 

virdi.” diyü Baḥr-ı Zāḫir  nām kitābda Ẕihnī ’den naḳl ile mesṭūrdur. 

Fe-ammā kitāb-ı el-Mevā‘iẓ ve’l-İ‘tibār fī Ẕikri’l-ḫıṭaṭ ve’l-Āẟār  mü’ellifi 

Mevlānā Taḳıyyü’d-dīn Aḥmed bin ‘Alī bin ‘Abdü’l-Ḳādir  ki Maḳrīzī 4 di-

mekle meşhūrdur, anuñ kitābında bu vechle mesṭūrdur ki Kāfūr-ı İḫşī-

dī  ḳabīḥü’l-ḳademeyn, ẟaḳīlü’l-beden, alt ṭudaġı yarıḳ bir siyeh-rū ḫadım 

idi ki üç yüz on tārīḫinde Mıṣr ’a dāḫil oldı. İbn ‘Abbās  nām kātib mez-

būrı ṣatun aldı. Ve ba‘żı hedāyā ile Emīr Ebū Bekr bin Muḥammed bin 

Ṭuġc -ı İḫşīdī  cenābına pīş-keş ḳıldı5 ki emīr-i mezbūr ol zamānda ümerā-

yı Mıṣr’dan bir şaḫṣ idi. Kātibüñ sā’ir hedāyāsını redd idüp “Şey’-i ḳalīl-

dür.” diyü İḫşīdī -i merḳūm6 Kāfūr ’ı ḳabūl itdi ki ol tārīḫde mezbūr ancaḳ 

on yaşında idi.

1 filoriye: dīnāra HZ

2 biñ: - HZ

3 “Mısır , orada dolaşan korkudan dolayı titremedi. Bilakis Mısır, [Kâfûr’un] adaletinden dolayı mutlu-

lukla raks etti.” 

4 Nüshalarda bu isimlerin imlasında görülen hatalar tashih edildi. bk. Eymen Fuâd Seyyid, “Makrîzî”, 

TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/makrizi (23.08.2020).

5 ḳıldı: çekdi HZ

6 İḫşīdī-i merḳūm: - H1, T5
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Ġarābet bundadur ki birgün Kāfūr  bir müneccim dükkānına vardı. 

“Benüm aḥvālüm neye müncer olur?” diyü reml itdürüp sa‘ādet-i ṭāli‘ be-

dīdār1 olup “ ‘Āḳıbet sen bu diyāra ḥākim olup ve a‘yān-ı memleketi ken-

düñe maḥkūm idinürsün.2” diyü ta‘yīn itdükde dār-ı dünyāda iki dāne 

pāreye mālik idi. Anları çıḳarup remmāle niẟār ḳıldı. Ḥattā ḳabūle ‘ār idüp 

“Ben saña salṭanat-ı Mıṣr  beşāretin virdüm, sen baña iki pāre mi [4b T5] 
virürsün?” diyü üstine bıraḳdı. Nihāyet “Ol zamānda ṣaġ olursam beni ve 

evlādumı unıtmayasun.” diyü tenbīh itdi. 

Pes ḫadım-ı mūmā ileyh maḫdūm-ı merḳūma maḥrem-i3 mu‘temedün 

‘aleyh oldı. Ḥattā ḥākim-i Dımaşḳ-ı [109a HZ] Şām  olan efendisi vefāt 

itdükden ṣoñra4 Kāfūr  kendüye ḳā’im-maḳām olup ḥüsn-i tedbīr ile ol 

vilāyeti żabṭ eyledi. Vaḳtā ki ḥükūmet-i Mıṣr  Ebū Bekr Muḥammed bin 

Tuġc ’uñ5 ferzend-i reşīdi Ebü’l-Ḳāsım Ūnūcūr ’da ḳarār itdi, Kāfūr cümle-

tü’l-mülk olup her ḫuṣūṣa me’mūr ḳılındı. 

Ve lākin hemān ol eyyāmda Seyfü’d-devle ‘Alī bin Aḥmed , Dımaşḳ-ı 

Şām ’ı alup, Mıṣr  ḳaṣdına ‘asker çeküp Remle ’ye dek geldügi ḫaberi şü-

yū‘ buldı. Mezbūr Kāfūr  ‘asker-i mevfūr ile def‘-i fitneye me’mūr olup 

Mıṣr’dan çıḳdı. Varduġı gibi ol nā’ireyi ber-ṭaraf ḳılup yine Mıṣr’a geldi. Ve 

günden güne i‘tilā-yı şān buldı. 

Mādām ki Ūnūcūr  ḥayātda idi, [4b H1] Kāfūr  mühimmāt-ı ḫidmetini 

iderdi. Ve bi’l-cümle bir zamān Ūnūcūr’a, ba‘dehu Ebü’l-Ḥasen ‘Alī ’ye mü-

debbir-i mülk olduḳdan ṣoñra üç yüz elli beş Muḥarrem’inde Ebü’l-Ḥasen 

‘Alī  ki fevt oldı, Mıṣr  birḳaç gün6 bilā-ḥākim ḳaldı. Kāfūr  yine Mıṣr ve 

Şām  vilāyetlerin żabṭ idüp ḫalīfe-i ‘aṣr olan Muṭī‘-li’llāh ’dan7 bir temes-

sük ibrāz eyledi. ‘Alī-i İḫşīdī ’den ṣoñra ḥükūmet-i Mıṣr kendüye muḳarrer 

1 bedīdār: bedīd HZ

2 maḥkūm idinürsün: muḥkem ḳılursun HZ

3 maḥrem-i: maḥrem ü T5

4 itdükden ṣoñra: itdükde T5

5 Nüshalarda “Ebū Bekr  bin Muḥammed ” şeklinde yazılan bu isim “Ebū Bekr Muḥammed  bin Ṭuġc ” 

olarak metne alındı. bk. Ahmet Ağırakça, “Kâfûr, Ebü’l-Misk”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://isla-

mansiklopedisi.org.tr/kafur-ebul-misk (23.08.2020).

6 birḳaç gün: - HZ

7 Nüshalarda “Muṣ‘ad-lillāh” şeklinde yazılan bu isim tashih edildi. bk. Ağırakça, “Kâfûr, Ebü’l-Misk”, 

agmd.
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olup menābir-i1 cevāmi‘de Ebü’l-misk2 Kāfūr-ı İḫşīdī   diyü on dört cum‘a-

da ‘ale’t-tevālī ḫuṭbesi3 oḳındı. 

Ba‘dehu üç yüz elli yedi Cumāde’l-ūlā’sında altmış yaşında iken vefāt 

eyledi. Muḫallefātı defteri görildükde yedi kerre4 yüz biñ dīnār ve altı ker-

re yüz biñ altunlıḳ cevāhir ve sā’ir nevādir maḳūlesi ẓāhir ü bedīdār oldı. 

Ammā bilā-vaṣiyyetin vefāt idüp ṣadaḳāt u ḫayrāt sa‘ādetine fā’iz olamadı. 

Müddet-i ḥükūmeti yigirmi bir yıl ve iki ay ve yigirmi gün olmış idi. 

 [Ebü’l-Fevāris Aḥmed bin ‘Alī bin Muḥammed el-İḫşīd  ]

Ba‘de vefāti’l-Kāfūr ,5 Ebü’l-Fevāris Aḥmed bin ‘Alī bin [Muḥammed 

el]-İḫşīd   ḥākim-i Mıṣr  olup üç yüz elli yedi Cumāde’l-ūlā’sında ḫuṭbesi 

oḳındı. Ve kendü yigirmi iki yaşında bulınup birḳaç ay ḥükūmetden ṣoñra 

maġrib vilāyetinde Cevher-i Ḳā’id  leşker çeküp, gelüp Mıṣr’ı taġallüben 

Aḥmed ’den aldı. Ve İḫşīdīlerüñ  zamān-ı devleti cem‘an otuz beş yıl olup 

andan ṣoñra Mıṣr ḫulefā-yı6 Fāṭımiyyīn  taṣarruflarına düşdi.

 FAṢL FĪ BEYĀN-I ḪULEFĀ-YI FĀṬIMİYYĪN 

Evvelā [pāy]-taḫtları Maġrib  vilāyetinde Ḳayrevān 7 idi. Ba‘dehu Mıṣr-ı 

Ḳāhire  oldı. Sene iki yüz ṭoḳsan yedi tārīḫinde ki kemāl-i ẓuhūrları üç 

yüzde vāḳi‘ olur, tārīḫ-i mezbūrda Muḥammed bin Mehdī bin Ḥasan bin 

Muḥammed bin8 ‘Abdu’llāh bin Meymūn bin Muḥammed bin İsmā‘īl bin 

Ca‘fer-i Ṣādıḳ  vilāyet-i Maġrib’de ẓuhūr eyledi. Ḥākim-i diyār-ı ġarb olan 

Elyesa‘ bin Maġrā’  mezbūrı ṭutup ḥabs itdi.9 

Mezbūr Mehdī ’nüñ teba‘iyyetine ḫalḳı da‘vet iden Ebū ‘Abdu’llāh-ı 

Şi‘ī  ḥabs-ı Mehdī ’den ṣoñra ḳırḳ biñden ziyāde leşker-i keẟīr cem‘ itdi. 

1 menābir-i: menābir ü HZ

2 misk: müşg T5

3 ḫuṭbesi: ḫuṭbe HZ

4 kerre: - HZ, H1

5 Ba‘de//Kāfūr : ba‘dehu vefāt eyledi HZ

6 Mıṣr  ḫulefā-yı: ḫulefā-yı Mıṣr T5

7 Ḳayrevān : Ḳaravān  HZ

8 Ḥasan//bin: - T5

9 itdi: eyledi HZ
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[5a T5] Pāy-taḫt-ı Elyesa‘ ’a varduḳda muḳābeleye ḳādir olamayup mezbūr 

Muḥammed Mehdī ’yi Sicilmāse 1 maḥbesinde ḳatl idüp firār ile kendüsi 

bir cānibe gitdi. 

Vaḳtā ki [Ebū] ‘Abdu’llāh eş-Şi‘ī  maḥbesde Mehdī ’yi maḳtūl buldı, 

leşkeri perīşān olmasun içün anuñla bile maḥbūs olan evlād-ı Resūl ’den 

birin “Mehdī  budur.” diyü çıḳarup taḫta geçürdi. Kendüsi2 ve sā’ir rü’esā-

yı ‘asker öñince yüriyüp “İşte pādişāhıñuz budur.” diyü gösterdi. Mezbūr 

şiddet-i ṭarabından aġlardı. Bu ṭarīḳ ile ḥükūmet-i diyār-ı [109b HZ] ġarb 

aña muḳarrer olduḳdan ṣoñra Ebū ‘Abdu’llāh ’ı ḳatl eyledi. Mābeynlerinde 

ba‘żı fitne peydā3 olmaġla 4« ــ ــ ا ــ أ  ّ ــ ّــ   .mażmūnını iẟbāt itdi «ا

Ba‘żılar “Muḥammed Mehdī  ḳatlinden ṣoñra ‘Mehdī  budur.’ diyü Ebū 

‘Abdu’llāh ’uñ çıḳarduġı şaḫṣ sādātdan degül idi.” dirler. Ammā ekẟer-i 

müverriḫīn “ ‘Abdu’llāh bin Ḥasan bin ‘Alī bin Muḥammed bin ‘Alī bin 

Mūsā el-Kāẓım  idi.” diyü iẟbāt-ı neseb ḳılurlar. Ġarbda Mehdiy[ye ] şehrin 

anlar bünyād itdi. [5a H1] Yigirmi beş yıl ḫilāfet itdükden ṣoñra5 üç yüz 

yigirmi iki tārīḫinde vefāt idüp Mehdiyye ’de defn olındı. Sikkesinüñ bir 

cānibi 6« ّ ــ ا ّ ــ  » ve bir cānibi 7« ّ اء ا ــ ق أ ّ ــ » idi. Ve silāḥınuñ naḳşı
8« ّ ّ   ا »ve atlarınuñ ṭamġası9 naḳşı 10 «أ ّ כ   .olmış11 idi «ا

Ammā mezbūr ‘Abdu’llāh  vilāyet-i Maġrib ’e temellük itmekle Benī Aġ-

leb ’üñ mülki ve Benī12 Mudār ’uñ yüz otuz yıllıḳ mülkleri ki [pāy]-taḫtları 

Sicilmāse  ve āḫir melikleri Elyesa‘ ’dur ve Benī Rüstem ’üñ yüz altmış yıllıḳ 

mülkleri13 ve yine devlet idāresi ki mülk-i evlād-ı14 İdrīs bin ‘Abdu’llāh bin 

1 Nüshalarda “Selḥmāye (HZ), Selḥmābe (H1), Sa‘lcumāye (T5)” şeklinde yazılan bu kelime “Sicil-

māse ” olarak metne alındı. bk. Eymen Fuâd Seyyid, “Fâtımîler”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://

islamansiklopedisi.org.tr/fatimiler#1 (26.11.2020).

2 Kendüsi: Ve kendüsi HZ

3 peydā: - HZ

4 “İyilik yaptığın kişinin şerrinden kendini koru.”

5 itdükden ṣoñra: itdükde HZ

6 “Allah ’ın delili geldi.”

7 “Allah ’ın düşmanları dağıldı.”

8 “Onu Allah  yolu için hazırladım.” | Nüshalarda ilk kelimenin başındaki elif harfi eksiktir.

9 ṭamġası: - HZ

10 “Mülk, Allah ’a aittir.”

11 olmış: mażmūnını olmış HZ

12 Benī: - HZ

13 ki//mülkleri: - HZ

14 evlād-ı: evvelā HZ



Künhü’l-Ahbâr 43

Ḥasan bin İmām ‘Alī ’dür kerrema’llāhu vechehu, ki yüz yıldan ziyāde idi, 

Fārs  ve Berber ’e ve Ṭanca ’ya ḥükūmet iderler idi. 

Ammā ḳatl-i [Ebū] ‘Abdu’llāh-ı Şi‘ī ’ye bā‘iẟ budur ki mezbūr Mehdī 1 

Cezā’ir  ḥükūmetinde müstaḳil olup aṣlā [Ebū] ‘Abdu’llāh ’a ve ḳarındaşı 

Ebü’l-‘Abbās ’a daḫl itdürmemegin anlar iḥsānlarına nādim oldılar. “Bi-

züm, Mehdī  diyü sizi cem‘ ḳılduġımuz bu degüldür.” diyü rü’esā-yı ‘askeri 

iḍlāle başladılar. Āḫir getürdüp ikisini de ḳatl eyledi. 

Ve ammā üç yüz birde mezbūr Mehdī , oġlı Ebü’l-Ḳāsım Muḥammed  

ile diyār-ı Mıṣr ’a ‘asker gönderdi.2 İskenderiyye  ve Feyyūm ’a müstevlī ol-

dı. Āḫir-i kār yuḳaruda beyān olınan tārīḫde ‘Ubeydu’llāh3 Mehdī  vefāt 

eyledi. Ve oġlı Muḥammed Ebü’l-Ḳāsım  ba‘żı umūr īcāb itmekle bir yıl 

meyyitini iḫfā itdi. Müddet-i ‘ömri altmış üç yıl ve müddet-i ḥükūmeti 

yigirmi dört yıl ve bir ay ve yigirmi gündür, diyü yazmışlar.

 Ebü’l-Ḳāsım Nizār Ḳā’im-bi-emri’llāh 

Babası ‘Ubeydu’llāh Mehdī  yirine ḥākim oldı. On iki yıl ḥükūmet 

idüp, üç yüz otuz yedi tārīḫinde vefāt idüp Mehdiyye ’de defn olındı. Se-

ne üç yüz [5b T5] yigirmi beş tārīḫinde ḳavm-i Ṣaḳālibe  mezbūra ‘iṣyān 

itdi. Niçe zamānlar ḳal‘asını muḥāṣara idüp ‘āḳıbet anlara ẓafer buldı. 

Ve Ya‘ḳūb bin İsḥāḳ  nām ḳā’idini otuz pāre gemi ile Efrenc  vilāyetine 

gönderdi. Sālim ü ġānim ‘avdet itdiler. Cem‘an on iki yıl, dört ay ḫalīfe 

olup ḥükūmet eyledi. 

 [Manṣūr-bi’llāh Emīr İsmā‘īl ]

[Ḳā’im-bi-emri’llāh ] üç yüz otuz dörtde4 fevt olup,5 Manṣūr-bi’llāh 

Emīr İsmā‘īl  ḫalīfe olup, ammā Ebū Yezīd-i6 Ḫāricī  ḫavfından tā anuñ-

la ḫuṣūmeti ber-ṭaraf itmeyince babasınuñ meyyitini ketm7 itdi. Ba‘dehu 

1 Mehdī : Mehd HZ

2 gönderdi: getürtdi HZ

3 Nüshalarda metin boyunca “ ‘Abdu’llāh ” şeklinde yazılan bu isim “ ‘Ubeydu’llāh” olarak metne alındı. 

bk. Eymen Fuâd Seyyid, “Fâtımîler”, agmd.

4 dörtde: dördince HZ

5 olup: oldı T5

6 Yezīd -i: Zeyd-i H1

7 ketm: güm HZ
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serīr-i ḫilāfete cülūs idüp tesḫīr-i bilād ve taṣyīd-i ḳulūb-ı ‘ibād üzere olup 

Ḳayrevān 1 cānibine ‘asker çekdi. Emīr Ebū Yezīd  ile bir yıldan ziyāde müs-

temirren ṣavaşdı. 

Āḫirü’l-emr Manṣūr  manṣūr2 olup ve ‘asker-i Ebū Yezīd  firār ile maḳhūr 

oldı. Tā Berber  vilāyetine dek Manṣūr  anlaruñ ardına düşdi. Ba‘dehu leş-

ker-i Manṣūr ’a ḳaḥṭ u ġalā mevfūr vāḳi‘3 olup bir at yemi bir buçuḳ altuna 

ve bir ḳırba ṣu bir filoriye çıḳup mużṭarib olup Ṣanḥāce ’ye ‘avdet4 itdi. 

Ve bi’l-cümle zamānında bir iki def‘a Ḫāricīler  ḫurūc eyledi. Manṣūr -ı 

[110a HZ] mezbūr ḳuvvet-i ḳāhire ile cümlesin maḳhūr idüp āḫir üç yüz 

ḳırḳ bir tārīḫinde Manṣūr  fevt oldı. Ve zamān-ı ḫilāfetleri yedi yıl ve on altı 

gün ve sinni otuz ṭoḳuz idügi taḥaḳḳuḳ buldı. [5b H1] 

Ġāyetde faṣīḥ u belīġ ü münşī ādem idi. Her zamānuñ iḳtiżāsına göre 

elfāẓ-ı5 ġarībe ile ḫuṭbe inşā ider, oḳurdı. 

 [Ebū Temīm Mu‘iz-li-dīni’llāh  Me‘ad ]

Ve Manṣūr ’uñ vefātı güninde Ebū Temīm Mu‘iz-li-dīni’llāh  Me‘ad 6 

ḫalīfe oldı. Ve cülūs7 itdükde yigirmi dört yaşında bulındı. Zamān-ı ḫilāfe-

tinde, ḥattā8 üç yüz ḳırḳ dört senesinde Endülüs  ḥākimi ‘Abdu’r-Raḥmān 

Nāṣır-ı Emevī  9 bir büyük gemi peydā eyledi. Ve tuḥaf u tefārīḳ ile ṭoldu-

rup ticāret ṭarīḳıyla Mıṣr ’a gönderdi. İttifāḳan10 deryā yüzinde bir gemiye 

rāst geldiler ki Ṣaḳālibe  ḥākimi Ḥasan bin ‘Alī ’nüñ ol gemide ‘ādemleri ve 

Mu‘izz-i ‘Alevī ’ye mektūbları var idi. Endülüs  ḥākimi11 gemisi12 anlara ġālib 

gelüp ġāret eylediler. 

1 Ḳayrevān : Ḳaravān  HZ, T5

2 manṣūr: - T5

3 vāḳi‘: - HZ

4 ‘avdet: da‘vet HZ

5 elfāẓ-ı: elfāẓ-ı ‘Arabiyye -i HZ

6 Nüshalarda “Ebū Temīm Mu‘izzü’d-dīn bin Me‘ad” şeklinde yazılan bu isim “Ebū Temīm Mu‘iz-li-dī-

ni’llāh  Me‘ad ” olarak metne alındı. Asri Çubukcu, “Muiz-lidînillâh”, TDV İslâm Ansiklopedisi, 
https://islamansiklopedisi.org.tr/muiz-lidinillah (24.08.2020).

7 Ve cülūs: - T5

8 ḥattā: daḫı HZ

9 Emevī: Umūrī HZ

10 İttifāḳan: İttifāḳ HZ

11 ḥākimi: - H1

12 gemisi: - T5
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Bu ḫaber ki Mu‘izz-i1 ‘Alevī ’ye vāṣıl oldı, bir niçe pāre gemilerle ‘asker 

gönderüp ve Ṣaḳālibe  ‘āmili2 mezbūr Ḥasan ’ı anlara serdār naṣb idüp 

Meriye ’ye geldiler. Endülüs ’e tābi‘ ne ḳadar gemiler buldılar ise yük-

lerin ġāret idüp sefīnelerin yaḳdılar. Ve ol büyük gemiyi aldılar. ‘Ab-

du’r-Raḥmān ’uñ muġanniye cāriyelerini ve niçe tuḥfelerini ve firāvān 

mā-melekini żabṭ itdiler. Ve sāḥil-i3 baḥre ḳarīb olan memālikini daḫı 

nehb ü ġāret idüp, sālimīn ü ġānimīn Mehdiyye ’ye gelüp māl-i ġanā’imi 

ḫalīfeye teslīm eylediler.

Ammā sene üç yüz ḳırḳ yedi tārīḫinde Mu‘izz ’üñ ḳullarından Ebü’l-

Ḥasen Cevher ’üñ şānı i‘tilā bulup vezāret mertebelerine ṣu‘ūd eyledi. Ve 

nefsinde şecī‘ u cerī ve meydān-ı rezm ü ḥarbüñ merd-i hünerveri olmaġla 

[6a T5] Mu‘iz  anı serdār idüp ‘asker-i mevfūr ile Maġrib  ser-ḥadlerine 

gönderdi. Andan Fārs  memleketine, andan Baḥr-ı Muḥīṭ ’e varup, niçe 

memāliki fetḥ ü tesḫīr idüp tekrār Fārs’a geldi. Ve ‘anveten fetḥ itdi. 

Ve sene üç yüz elli birde Ṣaḳālibe  ‘āmili Emīr Aḥmed ’e Mu‘izz ’üñ em-

ri gelüp, ol cezīrenüñ eṭfālini defter idüp ve sünnet olınmayanları giydü-

rüp sünnet itmesi ve ba‘de-mā-vaḳa‘ayı kendüye i‘lām itmesi buyurıldı. 

Mezbur Aḥmed  imtiẟālen li’l-emr on beş biñ sünnetsiz ṣıbyān buldı. Ve 

cümlesinüñ libāsların tecdīd idüp cümlesini sünnet itdürdi. Evvel ḫarc-ı 

lāzımeden mā‘adā biñ dirhem gümüşle elli deve yüki metā‘ daḫı Mu‘iz ’den 

gelüp sünnet olınan ṣıbyāna ber-vech-i itmām tefrīḳ itdi. 

Ammā sene üç yüz elli sekizde Ebü’l-Ḥasen Cevher ’i leşker-i ‘aẓīm ile4 

Mıṣr  diyārına gönderdi. Zīrā “Kāfūr-ı İḫşīdī  fevtinden ṣoñra ehvāya5 iḫtilāf 

ve aralarına iftirāḳ [u] ḫilāf düşüp ednā teveccüh ile Mıṣr’uñ fetḥ ü tesḫīri 

mümkindür.” diyü ḫalīfenüñ6 sem‘ine irişmiş idi. 

El-ḳıṣṣa Cevher -i dilīr ki ceyş-i keẟīr ile Mıṣr ’a geldi, sene-i mezbūre 

Şa‘bān’ınuñ on yedinci güninde bilā-nizā‘ u cidāl ve bilā-māni‘ ü ḳıtāl 

1 Mu‘izz-i: - HZ

2 ‘āmili: ḥākimi HZ

3 sāḥil-i: ḥāṣıl-ı HZ

4 ile: - HZ, H1

5 ehvāya: - HZ

6 ḫalīfenüñ: Ṭayfiyye’nüñ HZ, H1
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Mıṣr’a müstevlī1 oldı. Ve cum‘a güni geldügi gibi Mu‘iz-li-dīni’llāh 2 nāmı-

na ḫuṭbe oḳıdı. Andan ṣoñra Ḳāhire  ve Fuṣṭāt ’uñ3 ve Cāmi‘-i Ezher  nām 

nādire-i ḫāfıḳaynuñ bināsına mübāşeret ḳıldı. Ba‘dehu ḫalīfeye fetḥ-i Mıṣr 

müjdesin gönderdi. 

Ba‘dehu Ca‘fer-i Fellāḥ  nām kimesneye leşker virüp, mezbūr Cev-

her  şām fetḥine ‘azīmet ḳılup, ḥattā vilāyet-i Şām  mużāfātından Ġazze 4 

ve Remle ’yi silk-i tesḫīre çekdi. Ve andan ṣoñra mezbūr Ca‘f er  Şām’a va-

rup, ceng ü cidāl ile anı musaḫḫar ḳılup sene üç yüz elli ṭoḳuz tārīḫinde, 

Muḥarrem’üñ [6a H1] evāḫirinde Mu‘izz ’üñ ḫuṭbesin [110b HZ] oḳıtdı. 

Tā ki ḫulefā-yı ‘Abbāsiyye ’nüñ ḫuṭbeleri münḳaṭı‘ oldı. 

Ammā sene üç yüz altmış tārīḫinde Ḳarāmiṭe 5 ‘askeri ḫurūc idüp Şām  

vilāyetine geldükde Ca‘fer  anları ḳolaysayup6 ḳarşu çıḳmaġla ḳatl olındı. 

Ba‘dehu anlar Şām ve Remle ’ye müstevlī olup, ba‘dehu Mıṣr ’a gelüp, Ḳā’id 

Cevher  anlaruñla mirāren ceng idüp, ‘āḳıbet münhezim idüp7 Şām’a dek 

ardlarına düşdi. Ekẟerīn ṭu‘me-i şīr-i şemşīr itdi.8 

Ve mezbūr Ca‘fer  ol saḫī-i mu‘teberdür ki Ebü’l-Ḳāsım  Muḥammed 

bin Hārūn -ı Endülüsī  anuñ ḥaḳḳında dimişdür:

Şi‘r-i ‘Arabī 

ر ّ أ א ف  א  و ّ ّ כ אن  ا ا
9 ا وا ا و ات    ّ אت ا وا

Ammā sene altmış bir tārīḫinde Mu‘iz , İfrīḳiyye  ve Ṣaḳālibe  ve Ṭırāb-

līs-i Ġarb ’a yarar begleri ḳā’im-maḳām naṣb idüp ve ehl-i dil ve şā‘ir ü 

kāmil ādemleri refīḳ u muṣāḥib idinüp, biñ beş yüz deve yüki ḫazīne uy-

1 müstevlī: geldi sene-i mezbūre Şa‘bān’ınuñ HZ

2 Nüshalarda “Mu‘īzü’d-dīn Allāh ” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Çubukçu, 

agmd.

3 Nüshalarda “Ḳamṣarīn” şeklinde yazılan kelime “Fuṣṭāṭ” olarak tashih edildi. bk. Çubukçu, agmd.

4 Ġazze : Fezze HZ | ‘Azze T5

5 Ḳarāmite: Ferāmiṭe HZ

6 ḳolaysayup: ḳolay ṣayup HZ

7 ba‘dehu Mıṣr ’a//idüp: - HZ

8 itdi: idüp HZ

9 “Bütün varlıklar içerisinde bana en yakın olan iki şey cismim ve Bâbilliler e özgü, karası ve akı parlak 

olan gözlerimdir. Dünyayı aydınlatan üç şey vardır: güneş, parlak ay ve Ca‘fer .”
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durup İskenderiyye ’ye geldi. Ba‘dehu1 ol sene Ramażān’ınuñ beşinci güni 

Mıṣr ’a dāḫil olup2 ‘izzet ü iclālle ḳaṣrına ḳondı. 

Kitāb-ı Baḥr-ı Zāḫir ’de yazar ki Mu‘iz-li-dīni’llāh ’uñ Mıṣr ’a [6b T] 
dāḫil olup3 evvel diñledügi şikāyet bu idi [ki] sābıḳan ḥākim-i Mıṣr olan 

Kāfūr ’uñ ‘avreti iẓhār-ı taẓallüm ile Mu‘izz ’e geldi. Bir ḳuyumcı Yehūdī ’ye4 

lü’lü’ ile mensūc ve ẕeheble memzūc bir ḳaftān emānet ḳomış iken inkār 

eyledügin bildürdi.5 Mu‘izz -i mezbūr Yehūdī ’yi alıḳodurup evini yoḳlat-

dı.6 Ve ferşini ser-ā-ser7 ḥafr itdürdi. Ẕikr olınan ḳaftān bir ẓarfuñ içine 

ḳoyılup defn olınmış olmaġın ‘aynıyla bulındı. Nihāyet ṣadrında iki dāne 

dürr-i şehvārı yoḳ. Yehūdī’den su’āl olınduḳda “Ben aldum. Biñ altı yüz8 

filoriye ṣatdum.” diyü i‘tirāf eyledi. Ve ol cāme-i girān-māye ne maḳūle 

tuḥaf idügini ma‘nen iẟbāt itdi.9 Fe-lā-cerem mesfūre ‘avret her çend ki 

ol ḫil‘ati10 Mu‘izz’e hediyye11 virdi, ibā itdi; almadı. Ve ne ḳadar ki iḳdām 

idüp “Bārī bir miḳdār bahā virüp12 siz aluñ.” didi, aṣlā naẓar-ı iltifāt ṣal-

madı. Cemī‘-i erkān u a‘yān Mu‘izz ’üñ ‘adāletini ve istiġnāsını ve cell-i 

himmetini ta‘accüb itdiler.13 “Bunun gibi ‘ālī-himmet pādişāh gördügimüz 

yoḳdur.” diyü du‘ālar itdiler. 

Ve bi’l-cümle fāżıl ü ‘āḳıl ü kāmil ve cevād u memdūḥ-ı efāżıl pādişāh 

idi. Ve ‘ilm-i nücūmı aṣlı ile14 bilürdi. Ẕekāsına ḫod nihāyet yoġ-ıdı. 

Ammā Cāmi‘u’l-leṭā’if  nām kitābda mesṭūrdur ki Mu‘iz-li-dīni’llāh 15 

Mıṣr ’a dāḫil olduḳdan ṣoñra Cevher ’i ḥükūmetden ‘azl eyledi. Ve evḳāt-ı 

ḫamse eẕānında “ḥayy ‘ale’l-felāḥ” yirine “ḥayy ‘alā ḫayri’l-‘amel” dinilme-

sini tenbīh itdi. Ve ḫuṭbede “rıḍvānu’llāhi te‘ālā ‘aleyhim ecma‘īn” ‘aşere-i 

1 Ba‘dehu: Ba‘de H1

2 olup: olup ol T5

3 ‘izzet//olup: - HZ

4 Yehūdī ’ye: Yehūdī’yi alıḳodırup T5

5 bildürdi: bildürüp HZ

6 yoḳlatdı: yıḳdurdı HZ

7 ser-ā-ser: - HZ

8 altı yüz: altun HZ

9 itdi: eyledi HZ

10 ‘avret//ḫil‘ati: ‘avret ki ol ḫil‘ati her çend ki HZ

11 hediyye: - HZ

12 virüp: virüñ HZ

13 itdiler: eylediler H1

14 ile: - HZ

15 Mu‘iz-li-dīni’llāh : Mu‘īzü’d-dīn Allāh  HZ



48 TENKİTLİ METİN -  3. Rükün

mübeşşere tamāmına maṣrūf olmayup1 Āl-i Muḥammed ’den on ikiye va-

rınca ẟābitü’n-neseb olanlar ẕikr olınup ol tarżiye anlara maṣrūf olmasını 

iḫtirā‘ u bid‘at itdi. 

Ve üç yüz altmış dört senesinde Mu‘izzü’d-devle  ümerāsından2 Aftegin 3 

leşker çeküp Şām ’a geldi. Ve ehālī-i Dımaşḳ  ile bir ṣan‘at idüp ittifāḳ ile 

Mu‘izz ’üñ [6b H1] vekīli Şām ḥākimi Reyyān-ı Ḫadım ’ı şehrden ṭaşra sürdi. 

Ve Mu‘izz ’üñ ḫuṭbesin ḳaṭ‘ itdürüp Mu‘izzü’d-devle bin Benī Büveyh  ḫuṭ-

besin oḳıtdı. Mu‘iz-li-dīni’llāh 4 bu ḫaberi alup cünūd-ı keẟīre ile Şām fitnesi 

def‘ine teveccüh itmek ṣadedinde iken ba‘żı mevāni‘ ẓuhūr idüp te’ḫīr īcāb 

eyledi. 

Āḫir sene altmış beş Rebī‘ü’l-evvel’inde5 sinni ḳırḳ beşinde iken vefāt 

eyledi. Cem‘an müddet-i6 ḫilāfeti yigirmi üç buçuḳ yıldur ki üç senesi 

Mıṣr ’da, mā‘adāsı Maġrib ’de vuḳū‘ buldı. 

 Ḫilāfet-i ‘Azīz-bi’llāh Ebū Manṣūr  Nizār 

Mu‘iz-li-dīni’llāh ’uñ7 oġlıdur. Babasınuñ [111a HZ] mevtini ve mey-

yitini tā ḳurbān bayramına dek ketm eyledi, kimseye ṭuyurmadı. Ammā 

yevm-i ‘īd-i naḥrda iẓhār idüp ḥükūmetinden bī‘at itdi. Ḫulefā-yı Fāṭı-

miyye ’nüñ aḥsen ü efḍali ve ‘ilm-i nücūm bilenlerüñ eşher ü ekmelidür. 

Ve ra‘iyyete ḥükm idenlerüñ eşfaḳ u a‘deli idi. Ve evḳāt-ı ḫāliyede yırtucı 

cānverler,8 ḫuṣūṣā derende arslanlar ṣaydına muḳayyed9 bahādır ve şecā‘at-

de miẟli nādir bir pādişāh idi. 

Cülūs itdükden ṣoñra ‘asker çeküp Şām  fetḥine ‘azīmet itdi. Remle ’ye 

varduġı gibi [7a T5] Ḳarāmiṭe  ‘askeri ile Aftegin ’e10 ḳarşu geldi. Mābeyn-

lerinde ‘aẓīm ḳıtāl ü cidāldan ṣoñra Ḳarāmite ‘askeri öyle münhezim oldı 

1 olmayup: eyleyüp HZ

2 ümerāsından: ümerāsında HZ

3 Aftegin : Efyegtin HZ, T5

4 Mu‘iz-li-dīni’llāh : Mu‘īzü’d-dīn Allāh  HZ

5 evvel’inde: āḫirinde HZ

6 müddet-i: - HZ

7 Mu‘iz-li-dīni’llāh : Mu‘īzü’d-dīn Allāh  HZ

8 cānverler: cānver HZ

9 muḳayyed: müte‘ayyid HZ

10 Nüshalarda “Efyektir” şeklinde yazılan bu isim “Aftegin ” olarak metne alındı. bk. Abdülkerim Özay-

dın, “Azîz-billâh”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/aziz-billah (27.11.2020).



Künhü’l-Ahbâr 49

ki ḳılıcdan geçmedük ve esīr ḳılınmaduḳ1 az kimesneleri ḳaldı. Anlar daḫı 

firār ile ḳurtılup ve her kim Aftegin ’i2 ṭutup getürür ise yüz biñ filori vir-

mege müte‘ahhid oldı. 

Fi’l-vāḳi‘ ba‘żı ümerāsı ḳayd u3 bend ile getürdiler. Ve mev‘ūd olan yüz 

biñ4 filoriyi aldılar. Fe-ammā iḥsān u ‘aṭā maḥalline geldükde mezbūra a‘lā 

oṭaḳlar ḳurdurdı. Ve ḫil‘atler giydürüp bī-nihāye5 ‘aṭiyye iḥsān eyledi. Ve 

kemāl-i ri‘āyetle Mıṣr ’a alup gitdi. Ḥattā mezbūr Aftegin 6 Mıṣr’da anlaruñ 

ri‘āyetine muḳārin iken vefāt eyledi. Ol sene ‘Azīz ’üñ Mekke-i Mükerre-

me ’de ḫuṭbesi oḳındı. Ve bunlaruñ zamān-ı ḫilāfetinde seksen bir tārīḫin-

de fātiḥ-ı Mıṣr  olan Ḳā’id Cevher-i Rūmī  ma‘zūlen7 Mıṣr’da vefāt eyledi. 

Ve seksen altı Ramażān’ınuñ yigirmi8 sekizinci gicesi ‘Azīz-bi’llāh  Ebū 

Manṣūr  vefāt eyledi. Sinni ḳırḳ ikisinde ve sekiz ay idi. Ve müddet-i ḫilā-

feti yigirmi bir yıl ve beş buçuḳ ay oldı. 

Ve ammā Cāmi‘u’l-leṭā’if ’de mezbūr ‘Azīz-bi’llāh  Mıṣr ’dan ve Şām ’dan 

mā‘adā Ḥaleb  ve Diyār-ı Bekr  ve Yemen  mülklerini9 daḫı ḫulefā-yı ‘Abbā-

siyye ’den alup żabṭ eyledi, diyü mesṭūrdur. 

 Ḫilāfet-i Manṣūr Ḥākim-bi-emri’llāh 

Künyeti Ebū ‘Alī ’dür. On beş yaşında iken ḫilāfet ṣadrına geçdi. 

Ammā diyānet ü ‘adāletde 10« ــ أ  ّ ــ ــ  mażmūnından bī-ḫaber ve «ا
11﴾ ِّ َ ْ َ ا

ِ  َ ِّ َ ْ ُج ا ِ ْ ُ ﴿ naṣṣ-ı kerīmine maẓhar bir ġarīb şaḫṣ idi ki gün ba-

şına bir ḥükm iḫtirā‘ iderdi. Ekẟerinde emārāt-ı12 rafż u ilḥādı ibdā‘ iderdi. 

Ve sā‘at-be-sā‘at ba‘żı13 ḳabā’iḥi mürtekib olurdı. Gāh olurdı ki yine nedā-

metle müctenib olurdı. Kendüsi büyüyüp ṣadr-ı ḥükūmete sezāvār olınca-

1 ḳılınmaduḳ: olınmaduḳ HZ

2 Nüshalarda “Efyektir” şeklinde yazılan bu isim “Aftegin ” olarak metne alındı. bk. Özaydın, agmd.

3 u: - HZ

4 yüz biñ: - HZ

5 nihāye: bahā HZ

6 Nüshalarda “Efyektin” şeklinde yazılan bu isim “Aftegin ” olarak metne alındı. bk. Özaydın, agmd.

7 ma‘zūlen: Mu‘izz’e vilāyet-i T5

8 yigirmi: - HZ

9 mülklerini: memleketlerini HZ

10 “Çocuk, babasının özüdür.”

11 “O, diriden ölüyü çıkartır.”, Rûm Sûresi, 30/19.

12 emārā-ı: emāret-i T5

13 ba‘żı: - HZ
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ya dek1 babası ḳullarından Bercevān 2 nām bir sepīd-rū ḫadım vekālet itdi. 

Tārīḫ-i hicrī üç yüz ṭoḳsan senesine varduġı gibi mezbūr Bercevān’uñ ḳat-

line cell-i himmet itdi. Metrūkātından biñ ṭon ve biñ ḳıṭ‘a göñlek ve biñ 

boġca tefārīḳ ki her birinde birer nāfe-i müşg-i ezfer ve birer ṭob ‘anber ve 

beş yüz biñ filorilik [7a H1] evānī-i3 cevāhir-mu‘teber ve dört biñ re’s tāzī 

yarar atlar ve dört biñ re’s düldül-reviş4 ester ve nuḳūd ḳısmından ḥisābsız 

sīm ü zer bulup ḫazīnesine żabṭ eyledi. 

Ammā ṭoḳsan altı senesinde Buḥayre ’de5 Ebū Rekve 6 nām Ḫāricī  ḫurūc 

eyledi. “Ben Hişām bin ‘Abdü’l-Melik  evlādındanum.” diyü ‘asker cem‘ 

idüp Berḳa ’ya ḥükm itdi. Egerçi ki Ḥākim-bi-emri’llāh  def‘ine ‘asker gön-

derdi, lākin varan ‘asker münhezim olup7 Ebū Rekve ’den yüz döndürdi. Bu 

ṭarīḳ ile ḳuvvet ü ḳudreti ziyāde oldı. Ḥattā Ṣa‘īd  vilāyetlerine daḫı ẓafer 

buldı. Ḥākim bu ḫuṣūṣa müte’ellim olup Mıṣr  ve Şām ’dan küllī mübārizīn8 

cem‘ eyledi. Fażl bin9 ‘Abdu’llāh ’ı serdār idüp [111b HZ] muḳābil gönder-

di. Niçe günler ḳıtāl-i şedīd ve cān u ser bāzārı vara vara germ-ā-germ 

olup bey‘ min yezīd, [7b T5] ‘aḳabince nuṣret ü iġtinām Ḥākim-bi-emri’l-

lāh  ‘askerinde bedīd10 oldı. Ebū Rekve ’yi Ḥākim ’e getürdiler. Hemān ṣalb 

eyledi. 

Ve dört yüz bir tārīḫinde emīr-i Benī ‘Uḳayl  olan Ḳırvāş bin Muḳalled ,11 

Mevṣil  ve Enbār  ve Medā’in  ve Kūfe  ve ġayrı yirlerde taḥt-ı ḥükūmete dāḫil 

oldı. Ve ḫuṭbeyi Ḥākim-bi-emri’llāh  nāmına oḳıdup ‘arż-ı mütāba‘at it-

1 olıncaya dek: olınca H1, T5

2 Nüshalarda “Nercevān” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Mustafa Öz, 

“Hâkim-biemrillâh”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/hakim-biemrillah 

(25.08.2020).

3 evānī-i: evān-ı HZ | evānī ve T5

4 reviş: rūşen HZ

5 Nüshalarda “Emġariye (HZ), Emġaribe (H1, T5)” şeklinde yazılan bu yer adı “Buḥayre ” olarak metne 

alındı. bk. Öz, agmd.

6 Nüshalarda metin boyunca “Uyurkūn, Uyurken, Ebū Rekūn” şeklinde muğlak yazılan bu şahıs adı 

“Ebū Rekve ” olarak metne alındı. bk. Öz, agmd.

7 olup: - HZ

8 mübārizīn: mübāriz HZ

9 bin: bin Ebī H1, T5

10 bedīd: bedīdār T5

11 Nüshalarda “Ḳırāvaş bin el-Mülaḳḳab el-Müseyyeb” şeklinde yazılan bu şahıs ismi “Ḳırvāş bin 

Muḥalled” olarak metne alındı. bk. Erdoğan Merçil, “Bahâüddevle”, TDV İslâm Ansiklopedisi, 
https://islamansiklopedisi.org.tr/bahauddevle (27.11.2020). 
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di. Lākin Bahā’ü’d-devle-i Deylemī 1 Ḳırvāş ’a bī-ḥużūr olup “Ben ṭururken 

neden ki Ḥākim  ḥaḳḳında ḫuṭbe oḳıtdurasun.” diyü ‘asker çeküp üstine 

gelmek muḳarrer olduḳda ḫulefā-yı Fāṭımiyye  nāmına ḫuṭbe oḳıtmaḳdın2 

ferāġat idüp Bahā’ü’d-devle cānibine i‘tiẕār eyledi. Ve ol ḫuṭbenüñ dībācesi 

bu vechle idi: ــ ارכאن ّت  ــ ــ وا ات ا ــ ره  ــ ــ  ي ا ّــ ّ ا ــ   «ا
ب»3 ّ  ا ر  ا  ا وا 

Ba‘żılar ḳavlince evā’il-i eyyām-ı ḥükūmetinde iẓhār-ı şecā‘at ve re‘āyā-

ya ‘adālet ve medreseleri yapup, kenīseleri yıḳup, ṣūf libāslar giyüp, zü-

hd ü ṭā‘ati kendüye ‘ādet ve ḫalḳ-ı ‘ālemi nücūmdan men‘ idüp ‘ulemā 

ve meşā’iḫ ü ṣuleḥāya4 küllī ri‘āyet üzere iken giderek bu maḳūle evżā‘-ı 

ma‘ḳūleden rücū‘ ḳıldı. Ve ḥimāra binüp, ‘ırż-ı ḫilāfeti zā’il idüp, yalıñuz 

esvāḳda, ḥattā şevāhiḳ-ı cibālde gezer oldı.

Cāmi‘u’l-leṭā’if ’de mesṭūrdur ki mezbūr Ḥākim-bi-emri’llāh  dīnden ḫālī 

bid‘at iḥdāẟında5 himmeti ‘ālī bir şaḫṣ idi ki ekẟer-i aḥkāmı muḫālif-i şer‘ 

idi. Ve kendünüñ aḥkām-ı bāṭılası aṣl olup gūyā ki umūr-ı dīniyye6 fer‘ idi. 

Cümleden biri ehl-i Mıṣr ’a emr idüp ‘iyāẕen bi’llāhi te‘ālā ṣaḥābe-i kirā-

muñ sebbini ḳapularına kitābe yazdurdı. Ve “Gündüzin kimesne dükkān 

açmayup gice ile açsunlar.” diyü tenbīh-i şedīd itdi. Ve “Yehūdī  ve Naṣārā  

ṭā’ifesi elbetde siyāh libāslar giyüp, beş baṭman vezninde7 ḫāçların boyın-

larında aṣup götürsünler ve ehl-i İslām ’ı ḫidmetlerinde istiḫdām itmesün-

ler.” diyü tenbīh itdi. Ve “Niçe zamānlar ḫurmā ve üzüm ve ‘ineb ve balıḳ 

ṣatulmasun.” diyü tenbīh itdi. 

Ba‘de zamānin “Yine ḥelāl itdüm, yisünler.” diyü bey‘ ü şirāsına icā-

zet virdi. [7b H1] Ve bir faṣl kenīselerüñ cümle yıḳılmasına fermān idüp, 

ba‘dehu peşīmān olup “Yine yapılsun.” diyü buyurdı. Ve bir zamān daḫı 

kendüsini gören Müslimānlar 8 yir öpüp du‘ā itmek ve ba‘de müddetin terk 

1 Deylemī : dā’im HZ

2 oḳıtmaḳdın: oḳınmadın H1, T5

3 “Nuruyla gazap tufanlarına set çeken, azametiyle abidelerin temellerini titreten, kudretiyle doğruluk 

güneşini batıdan doğuran Allah’a hamd olsun .”

4 meşā’iḫ ü ṣuleḥā: ṣuleḥā vü meşā’iḫ HZ | ṣuleḥāya: ṣuleḥā HZ, H1

5 bid‘at iḥdāẟında: bid‘at u iḫdāẟda H1, T5

6 dīniyye: dīniyyeye HZ

7 vezninde: vezninden HZ

8 Müslimānlar : Müslimān  HZ
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olınup1 kendüyi görenler “es-Selāmu ‘alā2 emīri’l-mü’minīn” dimek emr 

olındı. Ve bundan mā‘ada gāh oldı ki Mıṣr ’da ne deñlü müneccimler var 

ise şehrden sürdi. Ve gāh oldı ki “ ‘Avretler3 yolda iç edek ve çaḳşır giyme-

yüp ṭopuḳları açıḳla çıḳsunlar.” diyü yasaġ eyledi. Ve gāh oldı ki Yehūd  ve 

Naṣārā ’yı ikrāhla dīn-i İslām ’a ḳoyup iḫtiyār itmeyeni ḳatl itdürdi.

Ve ba‘żılar ḳavlince bir zamān ulūhiyyet da‘vāsın itdi. Ve mekātib

[8a T5] ü berevātınuñ üzerine “bi’smi’l-Ḥākim i’r-raḥmāni’r-raḥīm” yaz-

durdı. Ḥattā cāhiliyyet ü ġāfiliyyetden4 niçeler ulūhiyyetine daḫı i‘tiḳād 

iderlerdi. Ve ḥāşā ḫamr ve zināyı zu‘m-ı fāsidince ḫalḳa ḥelāl idüp çoḳ 

kimesnenüñ ḍalālete düşmesine sebeb oldı. Ve bi’l-cümle sīret-i ḳabīḥası 

ve birbirine mütenāḳıż ef‘āl-i ḫabīẟesi lā-yu‘ad [112a HZ] ve lā-yuḥsādur. 

Āḫir sene dört yüz on bir tārīḫinde Şevvāl’üñ āḫirinde5 maḳtūlen ġā’ib 

oldı. Meger ḳız ḳarındaşı var idi. Ef‘āl-i fāḥişe ile meẕkūre olmaġın Ḥā-

kim -i mesfūr ḳatline teşmīr itmiş idi. Pes ‘ādet-i me’lūfesi üzere Ḥākim  bir 

ḥimāra binüp, yalıñuz Ehrām  ṭaġlarını gezmek ve bülend ü refī‘ püştelere 

çıḳup, kevākibden irtifā‘ alup, sa‘d ve naḥs gözetmek üzere iken ḫˇāheri6 

mizāc alışdurduġı çābük-süvārlardan birḳaçını getürüp,7 mezbūrı tenhāda 

düşürüp, ḳatl idüp bir ḳuyuya bıraḳdılar. Ḫalḳ ise “Şimdi gelür.” diyü 

maḳāmında tevaḳḳuf idüp dāmen-i cebelde ḳatlandılar. Yedi güne dek 

ẓuhūra gelmedi. 

Āḫir tetebbu‘ u tefaḥḥuṣ itdüklerinde ḥimārı bulındı. Ve lāşesi bu-

lınmadı. Ammā ba‘żı erẕāl,8 muḳavvim-i sifle-i ḍāl, “İle’l-ān ṣaġdur.” di-

yü i‘tiḳād iderler. Vilāyet-i Şām  eṭrāfında Dürūzī 9 nām bir ḳavm-i vāci-

bü’l-levm mezbūra ulūhiyyetle mu‘teḳad olanlardandur. 

1 olınup: eyleyüp HZ | olup T5

2 ‘alā: ‘aleyke yā HZ

3 ‘avretler: ‘avret HZ

4 ġāfiliyyetden: ‘āfiliyyetden HZ

5 tārīḫinde//āḫirinde: senesinüñ Şevvāl’inde ki evāḫiri idi HZ | āḫirinde: evāḫirinde T5

6 ḫˇāheri: ḥavāheri HZ

7 getürüp: getürdüp T5

8 erẕāl: erāẕil HZ, T5

9 Dürūzī : Dürzī T5
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Ve ṭoḳuz yüz yetmiş tārīḫinde fātiḥ-i Ḳıbrıs  olan Lālā Muṣṭafā Paşa  ḥā-

kim-i Şām  iken Dürūzī 1 ṭā’ifesine ġazā itdükde Ḥākim-bi-emri’llāh ’uñ kā-

tib-i sırrı nāmına olan nā-kāmuñ ḫaṭṭı ile bulınan ba‘żı kütüb-i ḫabīẟelerde 

Ḥākim -i ẓālimi ḥāşā ḫālıḳ i‘tiḳād idüp ve Ḥamza bin ‘Alī  nām maḫẕūli anuñ 

resūli diyü yazmış. Ve ol zümre-i ẕemīmenüñ meẕheb-i bāṭıllarında her nā-

merd-i muḥaḳḳar duḫter ü ḫˇāherine şevher olmaḳ vācibātlarındandur. 

El-ḳıṣṣa Ḥākim-bi-emri’llāh  otuz altı yıl ‘ömr sürdi. Ve yigirmi beş yıl 

ḥükūmet eyledi. Müslimānlar  müddet-i medīd meẓālime mübtelā olup 

ḳādir olanlar āḫar memlekete riḥlet itdi.

 Ḫilāfet-i ‘Alī ez-Ẓāhir-li-i‘zāzi dīni’llāh 

Mezbūruñ püser-i bed-aḫteridür. Sīret u ṣūretde ve iḫtirā‘āt-ı bid‘at-

de daḫı babasınuñ pey-revi ve hem-seridür. Binā’en ‘alā ẕālik zamān-ı 

ḥükūmetinde ehl-i Şām  emrine iṭā‘at itmediler. Mezbūr Ẓāhir bin 

Ḥākim  zamān-ı ḫilāfetinde muġanniyelere şol deñlü raġbet ü iltifāt eyledi 

ki niçe tüccār eṭrāf-ı memālikden sāzende cāriyeler ḫarīdār olup getürdiler.

[8a H1] Eż‘āf-ı mużā‘af bahāyla Ẓāhir ṣatun alup tüccār mütemevvil-i rūz-

gār oldılar. Ümerādan Ba‘d bin Ḫayrāt  nām şaḫṣı dört yüz on üç Muḥar-

rem’inde vezīr idindi. Ba‘żı ef‘āline incinüp ḳatl eyledi. Mezbūruñ altı kerre 

yüz yigirmi2 biñ altunı aḫẕ olındı ki cümlesi on aylıḳ vezāretindeki taḥṣīli 

idi. Andan evvel olanlar naḳde mālik degül idi. 

Ammā dört yüz on beş Muḥarrem’inde Mıṣr  bir mertebe3 ḳaḥṭ u ġalāya 

vardı ki bir ṣıġır başı altı altuna ṣatıldı. Sükkān-ı Mıṣr birbirinüñ emvāl ü 

erzāḳını yaġmāya başlayup şikāyetçiden ḫalīfe ṭaşra çıḳamazdı. Bi’l-āḫi-

re ḥüsn-i [8b T5] i‘timādına maẓhar Mi‘żād  nām bir siyeh-[rū] ḫadımı-

nı4 ḳā’id-i ‘izzü’d-devle ve mezbūra Ebü’l-ġavvās 5 laḳabını ta‘yīn idüp ve 

girān-māye ḫil‘atler giydürdi. Nefs-i Ḳāhire ’de ve eṭrāfında olan fesādāt u 

feterāt6 def‘ine mezbūrı istiḫdām ḳıldı. 

1 Dürūzī : Dürzī HZ, T5

2 yigirmi: - HZ

3 mertebe: mertebeye HZ

4 siyeh//ḫadımını: ḫadım-ı siyehini HZ

5 ġavvās: fevāris HZ

6 feterāt: fıṭrāt HZ
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Ve ol eẟnāda bilād-ı Ṣa‘īd ’de bir seyyid-i Ḥüseynī  ṭutıldı ki “Ḥā-

kim-bi-emri’llāh ’ı ben ḳatl itdüm.” diyü i‘tirāf eyledi. Ḥattā kellesi cildin-

den bir pāre deri ve ḳuşanduġı fūṭanuñ bir ḳıṭ‘ası bile1 bulındı. “Niçün 

öldürdün?” didüklerinde “Li-vechi’llāh ġāzī oldum ve dīn-i İslām  ġayretini 

çekmek ile öldürdüm.2” didi. Ve kesdügi bıçāġ-ıla kendüyi ḳatl itdi. Ba‘de-

hu [112b HZ] boynın urdılar. Ve şehr-i Mıṣr ’ı gezdürdiler. 

Ve bi’l-cümle Ẓāhir  bir ṭabaḳada ‘ayş u nūş ile bāhir idi ki mez-

būr Ḳā’id Mi‘żād  ve Şerīf-i Kebīr-i ‘Acemī  ve Şeyḫ Necībü’d-devle-i 

Cercerā’ī 3 ve Şeyḫ ‘Amīd Muḥsin ’den ġayrı kimesne yanına girmezdi. 

Anlar daḫı4 günde bir kerre ḫalvetine girüp, ‘arż ideceklerin i‘lām idüp 

çıḳardı. Sā’ir ümerā-yı kibār ve ḳużāt u eşrāf-ı nāmdār ruḫṣat-ı duḫūl 

bulamazlar5 idi. 

Ammā dört yüz on yedide Ẓāhir  atdan düşdi. Şükrāne-i ḥayāt yüz 

biñ filori taṣadduḳ itdi. On sekiz senesinde ḳayṣer-i Rūm  ile mābeyn 

olup Ẓāhir ’üñ6 emri ile Ḳosṭanṭıniyye ’de bir cāmi‘ yapdurıldı. Ve ḫuṭbesi 

cum‘a günlerinde ve ‘īdlerde oḳındı. Ammā ġarābet bundadur7 ki Ḳuds-i 

Şerīf  ’deki Ḳamāme  nām kenīsenüñ i‘ādesine ruḫṣat virdi. Ḥattā babası 

Ḥākim-bi-emri’llāh  zamānında İslām ’a gelenlerüñ irtidādına, ya‘nī tekrār 

kāfirüñ kīş-i pür-teşvīşlerine duḫūlleri fesādına icāzet virdi. Niçeler mür-

ted olup Ẓāhir ’üñ8 ‘aḳīde-i ġayr-ı ṭāhiresi ẓāhir oldı. 

Ve sene yigirmi bir tārīḫinde oġlı Müstanṣır ’ı veliyy-i ‘ahd idinüp kibār 

u ṣıġārdan bī‘at ḥāṣıl ḳıldı. Ve erbāb-ı dīvānı ḫil‘at-i fāḫire ile mu‘azzez ḳıl-

dı. Ammā sene yigirmi dört tārīḫinde ki Müstanṣır  on yaşına girmiş idi, zīb 

ü zīnetle atlanup, Mıṣr ’uñ esvāḳında gezmesi fermān olınup, fi’l-vāḳi‘ ġarīb 

zīnetle binüp ol gün ḫalḳa beş biñ altun niẟār ḳıldı. Ve her kime selām virdi 

1 bile: - HZ

2 öldürdüm: ölürdüm H1

3 Nüshalarda “Cürcānī” şeklinde yazılan bu isim “Cercerā’ī” olarak metne alındı. bk. Murat Öztürk, “Zâ-

hir el-Fâtımî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/zahir-el-fatimi (29.01.2021).

4 daḫı: da HZ

5 Nüshalarda “bulurlar” şeklinde yazılan bu kelime sentaks ve anlam gereği “bulamazlar” şeklinde metne 

alındı.

6 Ẓāhir’üñ: Ṭāhir’üñ H1

7 bundadur: bunda T5

8 Ẓāhir’üñ: Ṭāhir’üñ H1
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ise yir öpmek emr olındı. Ve veliyy-i ‘ahd olınduġını1 ol gün her kişi bildi. 

Mezbūruñ taḥt-ı ḥükmindeki memālik-i İfrīḳiyye  ve Mıṣr  ve Şām  ve Ḥicāz  

idi. Ḳosṭanṭıniyye ’de daḫı ol ṣan‘atla ḫuṭbesi oḳınmış idi.2 Ve zamānında 

ba‘żı bilād-ı Şām [8b H1] ġayrılar taṣarrufına daḫı girmiş idi. 

Ammā Baḥr-ı Zāḫir ’de yazar ki Sittü’l-mülk  nām ḫālesi Ẓāhir ’üñ3 

cülūsından ṣoñra dört yıla dek ḥayātda olup mezbūra vekālet ve ‘āmme-i 

umūr-ı memlekete eyālet eyledi. Zīrā ki ḫilāfete cülūs itdükde Ẓāhir ol 

zamān4 on altı yaşında bulınmış idi. Ve mezbūra ḫālesi fevtinden ṣoñra 

kendü re’yi ile ‘āmil olup ḳadr-ı rütbe-i ḫilāfeti pest ve ‘ırż u nāmūs-ı ḫu-

lefā-yı Fāṭımiyye ’yi günden güne şikest itdi. 

Bu ḥāl ile on altı yıl ve ṭoḳuz ay ḫilāfet idüp otuz üç yaşında iken 

vefāt eyledi ki [9a T5] tārīḫ-i hicretüñ dört yüz yigirmi yedinci yılında 

vāḳi‘dür.

 Ḫilāfet-i el-Mu‘izz el-Müstanṣır-bi’llāh 

Mezbūr Ẓāhir ’üñ5 oġlıdur. Taḫta cülūs itdükde yedi yaşında idi. Altmış 

yıl pey-ā-pey salṭanat itdi. Ehl-i İslām ’dan bu miḳdār ḥükūmet itmiş bun-

dan ġayrı kimesne yoḳdur. Bedr bin ‘Abdu’llāh-ı Cemālī  ki [Ebū] Efḍal  

dimekle meşhūrdur, mezbūruñ emīr-i cüyūşı idi. Ve Ṣāḥib Ebü’l-Ḳāsım  

Cercerā’ī 6 babası Ẓāhir ’üñ7 vezīri olup ceddi Ḥākim-bi-emri’llāh  bir ḫıyā-

net8cināyet içün dirseklerinden iki elini kesmiş idi. Ve mezbūr Ẓāhir 9 ol ḥāl 

ile vefātına dek vezārete ḳullanmış idi. Merḳūm Müstanṣır  daḫı meẕkūr 

Ebü’l-Ḳāsım ’ı vefāt idince istiḫdām itdi. Ammā vezāretinde ḫaylī ‘iffet üze-

re idi. Ẓāhiren maḳṭū‘u’l-yedeyn olduġı gibi bāṭınen daḫı ṭama‘ u irtişādan 

maḳlū‘u’l-keffeyn idi. 

1 olınduġını: olınduġı HZ

2 oḳınmış idi: oḳındı HZ

3 Ẓāhir’üñ: Ṭāhir’üñ H1

4 ol zamān: - H1

5 Ẓāhir’üñ: Ṭāhir’üñ H1, T5

6 Nüshalarda “Cürcānī” şeklinde yazılan bu kelime “Cercerā’ī” olarak metne alındı. bk. Abdülkerim 

Özaydın, “Müstansır-billâh el-Fâtımî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/

mustansir-billah-el-fatimi (28.11.2020).

7 Ẓāhir’üñ: Ṭāhir’üñ H1

8 ḫıyānet: cināyet HZ, H1

9 Ẓāhir: Ṭāhir H1
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Ve dört yüz ḳırḳ ṭoḳuz senesinde Müstanṣır , [Ebū] Muḥammed Ḥa-

san-ı Yāzūrī  1 nām vezīrin [113a HZ] mā-melekin2 ḳabż itdi. Üç kerre yüz 

biñ altunı ve tevābi‘inden seksen ādeme dek müṣādere idüp mālların aldı. 

Ammā ḥadd-i ẕātında mezbūr ehl-i ‘ilme ve Ḥaremeyn-i Şerīfeyn  ehālīsine 

dā’imā luṭf u iḥsān üzere idi. 

Elli senesinde Emīr Arslan Ebü’l-Ḥāriẟ Muẓaffer el-Besāsīrī  fitnesi vāḳi‘ 

olup re’īsü’r-rü’esāyı ḳatl ve ḫulefā-yı ‘Abbāsiyye ’den Ḳā’im-bi-emri’llāh ’ı 

ḳabż ve Ḥadīẟetü ‘Āne3 Ḳal‘ası ’nda ḥabs itdi. Baġdād ’da ve a‘mālinde4 ḫuṭ-

beyi Müstanṣır-ı ‘Alevī  nāmına oḳıtdı. Müverriḫ Mevlānā Maḳrīzī  ḳavlin-

ce Baġdād ve Baṣra  ve Vāsıṭ ’da Müstanṣır ’uñ ḳırḳ cum‘ası oḳındı.5 

Selāṭīn-i Selçūḳıyye ’den Ṭuġrul Beg ’üñ Baġdād ’a varup yine 

Ḳā’im-bi-emri’llāh -ı ‘Abbāsī ’ye ḫilāfet muḳarrer oldı. Sikkeyi daḫı anuñ 

nāmına tebdīl itdi. Bilā-mu‘ārıż u müzāḥim dünyā devleti tamām kendüye 

el virdi. 

Bundan mā‘adā6 Baġdād ’a ve a‘māl-i Furāt ’a varınca sā’ir şarḳ memle-

ketlerinde ḫuṭbe ve sikke7 ḫulefā-yı ‘Abbāsiyye  nāmına ve a‘māl-i Furāt’dan 

Maġrib ’e varınca ḫulefā-yı Fāṭımiyye  nāmına oḳınurdı. Bu def‘a Ḥaremey-

nü’ş-şerīfeyn  ve Ḳuds  ve Şām  ve Ḥaleb  ve8 Mıṣr  ve Yemen  ve sā’ir mużāfātı 

ḫulefā-yı Fāṭımiyye ’ye müte‘alliḳ oldı.

Ammā elli bir senesinde bir yıl ḳayd u9 bend çekdükden ṣoñra Melik 

Tuġrul-ı Selçūḳī  himmetiyle Ḳā’im-bi-emri’llāh -ı ‘Abbāsī  ḥabsinden ḳur-

tıldı. Ve yine Baġdād ’a ḥākim oldı. 

1 Nüshalarda “Bārūzī (HZ, T5), Bādūzī (H1)” şeklinde yazılan bu isim “Yāzūrī” olarak metne alındı. bk. 

Özaydın, “Müstansır-billâh el-Fâtımî”, agmd.

2 melekin: melekini HZ

3 Nüshalarda “Ḥadīẟe ve ‘Āne” şeklinde yazılan bu kale ismi “Ḥadīẟetü ‘Āne” olarak metne alındı. 

bk. Erdoğan Merçil, “Besâsîrî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/besasiri 

(28.11.2020).

4 ve a‘mālinde: - T5

5 Müverriḫ//oḳındı: - HZ, T5

6 mā‘adā: - H1, T5

7 sikke: sikkeyi HZ

8 Ḥaleb  ve: - HZ

9 ü: - HZ
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Ve elli beş tārīḫinde Mıṣr ’da ġalā-yı şedīd [9a H1] ve ḳaḥt-ı mezīd1 

olup zamān-ı Yūsuf -ı Ṣıddīḳ’daki ḳaḥṭdan ziyāde oldı. Ve bulduḳları cīfeyi 

yidiler. Furṣat düşdükçe2 birbirin daḫı ḫora geçürdiler.

Rivāyet olınur ki ol eẟnāda vezīr dīvāna gelüp, içerü gitdügi gibi üç kişi 

furṣat düşürüp, ḳaṭırını boġazlayup tenāvül ḳıldılar. İrtesi üçin daḫı ṭutup 

siyāseten ṣalb itdiler. Lākin anların daḫı ḫalḳ etlerin çeke çeke yirler, siyā-

set-i vezīrden özge aç olanlar bir siyāset daḫı iderlerdi. 

Mevlānā İbn Cevzī  Mir’ātü’z-zamān  nām kitābınd a yazar ki Müs-

tanṣır-bi’llāh  zamānındaki ḳaḥṭ-ı şedīdde bir ‘avret bir çömlegi cevāhir ile 

memlū ḳılup “Bir çömlek ṭolusı buġdaya virürin.” diyü gezdi, yüridi. Niçe 

gün gezdi, yüridi. Aṣlā3 alur kimesne4 [9b T5] bulınmadı. Āḫir eleminden 

çömlegi5 yire urup me’yūsen girü döndi. 

Ammā Müstanṣır  her nesi var ise infāḳ6 eyledi. Bir yufḳa elli altuna 

ṣatıldı. Ḥattā Müstanṣır7 seksen biñ pāre billūr ve seksen biñ dībāc ve yigir-

mi biñ zerrīn ü sīmīn ü muraṣṣa‘ ḳılıc nuḳūddan ġayrı beẕl eyledi. Ancaḳ 

kendüye maḫṣūṣ üç re’s atları kaldı. Niçe pādişāhlaruñ ḫazīnesine mālik 

iken cümlesin beẕl eyledi. Ammā Ḥaḳ subḥānehu ve te‘ālā  yedi yıldan ṣoñ-

ra ḳaḥṭı mündefi‘ idüp bir vechle ġınā virdi ki esbāb-ı8 devleti ve ḫazīnesi 

evvelkiden mükemmel oldı. 

Dört yüz seksen ṭoḳuz senesinde ṣāḥib-i cüyūş ve müdebbir-i mülūk 

olan Bedr-i Cemālī  vefāt itdi. Anuñ yirine oġlı Efḍal  vezīr olup babası gibi 

ḥüsn-i tedbīrinde iṣābet itdi. Pederi mezbūr muḥibb-i ‘ulemā ve mürebbī-i 

şu‘arā, ‘āḳıl ü edīb kimesne idi. ‘Ömri seksenden ziyāde iken [113b HZ] 
fevt oldı. Ve sene-i mezbūre Ẕi’l-ḥicce’sinde Müstanṣır-bi’llāh  daḫı altmış 

yedi yaşında vefāt itdi.

1 mezīd: yezīd HZ

2 düşdükçe: bulduḳça T5

3 Aṣlā: - H1, T5

4 alur kimesne: kimesne alur HZ

5 çömlegi: çömlegi eleminden HZ

6 infāḳ: ittifāḳ HZ

7 her//Müstanṣır : - T5

8 esbāb-ı: esbāb u HZ
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 Ḫilāfet-i Müsta‘lī-bi’llāh Ebü’l-Ḳāsım Aḥmed 

Müstanṣır ’uñ oġlıdur. İfrāṭla şürb-i rāḥ ve lehb ü lu‘b u ferāḥ irtikāb 

itmegin ḫulefā-yı Fāṭımiyye ’nüñ ḳadr u devleti bunuñ zamānında tenezzül 

itdi. Eṭrāf-ı bilāddaki ‘ibād iṭā‘at u inḳıyāda ‘ār eyleyüp ekẟeri muḫālefet ü 

‘ināda bünyād eyledi. Egerçi ki Müstanṣır, Nizār  nām oġlını veliyy-i ‘ahd 

itmiş idi, ammā Efḍal-i Cemālī  anı ḫilāfetden ḫal‘ idüp Aḥmed ’den bī‘at 

eyledi. Ve laḳabın Müsta‘lī  ḳodı. 

Bu eẟnāda Nizār , İskenderiyye ’ye firār eyledi. Ve yanında vāfir leşker 

cem‘in idüp kendüden bī‘at itdürdi. Ve İskenderiyye ḳāḍīsi Celālü’d-dīn 

bin ‘Ammār 1 vezīri oldı. Pes Müsta‘lī ’nüñ vezīri Efḍal , üzerine varup mirā-

ren ceng eyledi. Bi’l-āḫire Ḳāḍī Celālü’d-dīn ’i esīr ḳıldı ve ḥabse atdı. Ölin-

ce ḥabsden ıṭlāḳ itmedi. 

Pes yigirmi bir yaşında iken ḫilāfet ṣadrına geçüp tā sene dört yüz 

[9b H1] ṭoḳsan beş Ṣafer’ine dek Müsta‘lī  ḫalīfe oldı. Ve māh-ı mezbūrda 

vefāt itdi. Müverriḫīn2 sinīn-i3 sinni yigirmi yedi ve sāl-i ḫilāfeti yedi yıl ve 

iki ay ḥisābı ile iẟbāt itdi. 

Ve ba‘żılar ḳavlince Efḍal-i Cemālī  ḥīlesi ile mesmūmen helāk oldı. Ve 

niçeler i‘tiḳādınca sırren ḳatl olındı. 

Ve bunuñ zamānında Efrenc  ṭā’ifesi Beyt-i Maḳdis ’e ve ekẟer-i bilād-ı 

Şām ’a müstevlī oldı. 

Muḥaṣṣal-ı kelām müdebbir-i devleti Efḍal-i Cemālī  idi. Ammā ol 

müdebbirüñ ribḳa-i inḳıyādı bu müdebbirüñ tasalluṭ u bī‘ati irṭibātından 

ḫālī4 idi. Egerçi ki ḫalīfe, mezbūr Aḥmed  idi, fe-ammā sulṭān-ı ma‘nevī 

Efḍal-i Cemālī nām vezīr-i mü’eyyed5 idi. 

Bir def‘a ‘asker çeküp vardı, muḫālifīn elinden Ḳuds-i Şerīf  ’i ḳurtardı. 

Ve bir def‘a yine ‘Asḳalān ’a varup ‘asker-i Efrenc  ile küllī muḥārebe ḳıldı, 

didiler.

1 ‘Ammār: ‘İmād HZ

2 müverriḫīn: - HZ

3 sinīn: senyīn HZ

4 ḫālī: ḫālī degül T5

5 mü’eyyed: müdebbir-i mü’eyyed HZ
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 Ḫilāfet-i el-Āmir-bi-aḥkāmi’llāh Ebū ‘Alī Manṣūr 

Sābıḳu’ẕ-ẕikr Müsta‘lī ’nüñ oġlıdur. Beş yaşında iken cülūs itdi. Yine 

Efḍal-i Cemālī  müdebbir-i mülki olup Āmir-bi-aḥkāmi’llāh  na‘tını ıṭlāḳ 

eyledi. Ve cümleden evvel bī‘at ḳıldı. Ammā ḥadd-i ẕātında ṣabī ve ḫilḳa-

tinde1 ġabī [10a T5] olmaġın evḳātını lehv ü lu‘ba ṣarf eyledi. Ve nāḳıṣa-

tu’l-‘aḳl olanlaruñ sözlerin diñlemege meyl itdi. 

Bunun ‘aṣrında Berdīl  ki re’īs-i Efrenc  idi, Ḳuds-i Şerīf  ve ‘Akkā  ve 

Ṭrablūs  ve Cebele  ve Beyrūt ’ı2 ve niçe yirleri fetḥ ü tesḫīr eyledi. Andan 

ṣoñra diyār-ı Mıṣr ’a ḳaṣd eyledi. Ḥikmet Allāh ’uñdur, ‘Arīş ’e gelmezdin 

evvel yolda mürd oldı. Ḳabri ol maḥalde ma‘lūmdur. Ammā ‘asker-i İslām  

daḫı Efrenc -i bed-nām leşkerinden çoḳ kimesne ḳatl itdiler. 

Ve beş yüz on beş tārīḫinde Ebü’l-Ḳāsım Şāhenşāh el-Efḍal  ki vezīri 

idi, bir fedā’ī añsuzın rumḥ ile urup ḳatl eyledi. Ammā cevāhir ü evānī ve 

nuḳūd u külçe vü sebīke ve ḫayl-i müsevveme ve en‘ām u ḥarẟdan lā-yu‘ad 

ve lā-yuḥṣā3 metrūkātı çıḳup Manṣūr ’uñ ḫazīnesine żabṭ olındı. Ḥattā altı 

kerre yüz biñ naḳd altun ve iki yüz elli erdeb, ya‘nī Mıṣr  müddiyle ol miḳ-

dār naḳd4 aḳçe-i gūn-ā-gūn ve yetmiş biñ pāre [114a HZ] dībāc ḳaftān ve 

otuz rāḥile aḥḳāf-ı ẕeheb-i ‘Irāḳī  ve beş yüz ṣandūḳ biçilmedük ḳumāş ve 

sā’ir tefārīḳ-ı Hindī  vü Ḥicāzī  vü Rūmī  çıḳmış.

Ve İbn Ḫallikān  ḳavlince iki büyük ṣandūḳ ṭolusı altun igne bulınmış-

dur ki ḫidemāt-ı nisvān içün tertīb ḳılınmış. Ve mezbūr Efḍal  yirine5 Cā-

mi‘-i Aḳmer  bānīsi Me’mūn Ebū ‘Abdu’llāh-ı6 Baṭā’iḥī 7 vezīr oldı. Ammā 

bed-sīret ü ẓālim olmaġla beş yüz on ṭoḳuz senesinde ḫalīfe-i mezbūr8 anı 

ṣalb itdi. 

Ve beş yüz on dört senesinde Ḥażret-i İbrāhīm el-Ḫalīl ’üñ ve evlād-ı 

‘iẓāmınuñ9 mezārları ẓāhir olup ve maġāresinde altun ve gümüş ḳandīlleri 

1 ḫilḳatinde: ḫulḳında HZ

2 Beyrūt ’ı: Herev’i HZ | Herdet’i T5

3 yuḥṣā: tuḥsā H1

4 naḳd: nuḳūd HZ

5 Nüshalarda burada bulunan “taṣarruf” kelimesi anlam ve sentaks gereği metne alınmadı.

6 ‘Abdu’llāh : ‘Ubeydu’llāh T5

7 Baṭā’iḥī: Baṭāyicī HZ

8 mezbūr: mezbūre H1, T5

9 ‘iẓāmlarınuñ: ‘iṭāmlarınuñ HZ
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bulındı. Ve ecsād-ı muṭahharaları aṣlā çürimeyüp ḥayātda olduḳları ḥālde 

idügin çoḳ kimesne gördi.1 

Ve beş yüz yigirmi dörtde bir miḳdār ādemle Ravża ’ya2 ‘ubūr itdükde 

Bāṭıniyye ’den [10a H1] bir alay fedā’ī ittifāḳ ile sell-i seyf idüp mezbūrı 

ḳatl itdiler. Otuz dört yaşında idi. Ve müddet-i ḫilāfeti on ṭoḳuz buçuḳ yıl 

olmış idi. Ammā ġāyetle kibr ü heybet ve ceberūt u naḫvet ṣāḥibi olmaġın 

vücūdı telef ḳılındı. 

Mezbūruñ ḳatlinden ṣoñra ḳullarınuñ3 her biri sevdā-yı salṭanat idüp 

ġılmān-ı ḫavāṣṣından bir Ermeniy yü’l-aṣl ġulām üç gün Mıṣr  ḥükūmetin 

eyledi. Āḫir vezīr Ebū ‘Alī bin Efḍal  ‘askerle gelüp ol maḳūle ecnebīlerüñ 

tedārükin görüp Manṣūr ’uñ ‘ammisi oġlı ‘Abdü’l-Mecīd ’i ḫilāfet taḫtına 

geçürdi, ve’s-selām.

 Ḫilāfet-i el-Ḥāfıẓ-li-dīni’llāh ‘Abdü’l-Mecīd 
bin Muḥammed bin Müstanṣır 

Ki4 künyeti Ebü’l-Meymūn ’dur. Mezbūr elli sekiz yaşında cülūs itdi. Ve 

ammā vezīr icāzet virmeyince kimse ḫalīfe ḥaremine girmeyüp ḫalḳdan 

‘uzlet ve iḫtifā üzere olmaġı ve icrā-yı aḥkām-ı ‘ibād mezbūr vezīrüñ elinde 

olup ḫalīfe bir ḳurı nāma ḳā’il olmasını münāsib gördi. Āḫir-i kār mezbūr 

‘Abdü’l-Mecīd  ḥüsn-i tedārükle vezīr-i mesfūrı ḳatl itdi. 

Tārīḫ-i Maḳrīzī ’de mesṭūrdur ki ‘Abdü’l-Mecīd  [10b T5] serīr-i ḫilāfete 

cülūs itdükde niçe günler Hezārü’l-mülūk  nām bir şaḫṣ vezīr oldı. Ba‘dehu 

ittifāḳ-ı ümerāyla ol ḳatl5 olınup Ebū ‘Alī bin Efḍal  ṣadr-ı vezārete iclās 

ḳılındı. Ba‘dehu ‘Abdü’l-Mecīd’i ḳabż ve6 ḥabs idüp tā yigirmi altı sene-

si Muḥarrem’inde vezīr-i mezbūr ḳatl olınınca mezbūr ḫalīfe maḥbūs ve 

ḫalāṣ u rehā bulmadın7 me’yūs oldı. Ammā irtesi “ ‘īdü’n-naṣr8” diyü bir 

1 gördi: görmiş oldı T5

2 Ravża’ya: Ravżī’ye HZ

3 ḳullarınuñ: - HZ

4 Ki: - HZ

5 ittifāḳ-ı//ḳatl: ittifāḳla ol ‘azl HZ

6 Nüshalarda “feyżī” şeklinde yazılan kelime sentaks ve anlam gereği “ḳabż ve” olarak tashih edildi. bk. 

Ahmet Güner, “Hâfız-lidînillâh”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/hafiz-lidi-

nillah (29.11.2020).

7 bulmadın: bulmadı HZ

8 Nüshalarda “ ‘Abdü’n-Naṣr ” şeklinde yazılan kelime sentaks ve anlam gereği “‘īdü’n-naṣr” olarak tashih 

edildi. bk. Güner, agmd. 
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bayram1 idüp “Mādem ki ḫalīfe idi, ‘īdü’n-naṣr eyyāmında meserret aña 

vaẓīfe idi.” [didiler].

Bi’l-āḫire Ebü’l-fetḥ Yānis-i Ḥāfıẓī ’yi vezīr idinüp “emīrü’l-cüyūş” laḳa-

bın ḳodı. Ba‘de zamānin bir ḥīle ile anı daḫı öldürdi. Oġlı Ḥasan ’ı vezīr-i 

müşīr2 idindi. Bu mertebeden ṣoñra ‘Abdü’l-Mecīd ’üñ heybeti ve ḫalḳuñ 

kendüden maḫāfeti ziyāde olup ḫuṭbesinde bu maḳūle elḳāb iḫtiyār olın-

dı:3 ًא ــ ــ  ن  ــ م  ــ ــ ا زت  ــ ره، وأ ــ ــ د ــ  ــ ا ت  ــ ــ  ــ  ّ أ ــ  «ا
4« ّ א  ا ن  ا ا א ا אن، أ אم ا وا א إ א و ره؛   

Bunuñ zamānında Ḥaleb  ve Diyār-ı Bekr  vilāyetlerine Melik ‘Ādil  

Nūru’d-dīn eş-Şehīd  bin Zengī bin Aḳsunġur5  ḥükm eyledi. Ve mezbūr 

‘Abdü’l-Mecīd , [114a HZ] müverriḫīn ḳavlince ḳūlınca mübtelā ve ḥü-

kemā-yı ‘aṣrdan ṭaleb-i müdāvā itdükde üstād-ı zamān Sīrmāh-ı Deylemī  

ṣan‘at-ı ḥikmetle bir ṭabl iḫtirā‘ itdi ki ma‘ādin-i6 seb‘adan ve seyyāre-i seb‘a 

şereflerinden aḫẕ idüp bir muvāfıḳ sā‘atde terkīb eyledi. Ve ol ṭabluñ ḫāṣṣa-

sından idi ki çalınduḳça teneffüs-i taḥtānī vāḳi‘ olup riyāḥ-ı fāside çıḳar, 

giderdi. Ḳūlınc marażınuñ şiddet-i veca‘ını teskīn iderdi. 

Vaḳtā ṭabl-ı mezbūr Ekrād ’dan Melik Ṣalāḥu’d-dīn Eyyūb  zamānına de-

gin ḫazīne-i Mıṣr ’da maḥfūẓ idi. Emīr-i mezbūr ḫazīneye girüp ve ol ṭablı 

anda bulup “ ‘Aceb bunı neylerler?” diyü erkān-ı dīvān ḥāżır iken elin-

deki tāziyāne ile çaldı. Hemān ḫāṣṣası iḳtiżāsınca maḫrec-i taḥtānīsinden 

[10b H1] eṣvāt-ı ‘acībe ile riyāḥ-ı fāside-i kerīhe çıḳup mezbūrı beyne’l-ü-

merā ḫaclet-zede7 ḳıldı. Ḥicābından ṭabl-ı mezbūrı ġażabla yire çaldı. Şi-

kest olup8 bilmezler elinde ḫavāṣṣ-ı ṭılısm zā’il oldı. 

1 Nüshalarda “ādem” şeklinde yazılan kelime sentaks ve anlam gereği “bayram” olarak tashih edildi. bk. 

Güner, agmd. 

2  müşīr: meşr HZ

3 olındı: eyledi HZ

4 “Ey Allah ’ım, dinin izinin kalmamasından sonra dini yeniden inşa eden kişiyi cesaretlendir. Ve İslam ’ı 

zuhur etmesi için sebeb kıldığın o kişiyle şereflendir. O ki sahibimiz, efendimiz, asrın ve zamanın 

imamı, Ebülmeymûn Abdülmecid Hâfız-lidinillâh   ’tır.”

5 Nüshalarda metin boyunca bazen “Aḳsunḳur” bazen de “Aḳsunġur” şeklinde yazılan bu isim yazım 

birliği gözetilerek “Aḳsunġur” olarak metne alındı. 

6 ma‘ādin-i: ma‘ādir-i HZ

7 zede: zerde HZ

8 olup: idüp HZ
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El-ḳıṣṣa Ḥāfıẓu’d-dīn  ölince ḫilāfet idüp yetmiş yedi yaşında iken beş 

yüz ḳırḳ dört tārīḫinde vefāt itdi. Müddet-i ḫilāfeti on sekiz yıldan beş ay 

ziyādece bulındı. Ḫalīfe oġlı degül iken ḫilāfet ṣadrına geçmek mezbūra ve 

ātiyü’ẕ-ẕikr ‘Āḍıd ’a vāḳi‘ oldı.

 Ḫilāfet-i Ẓāfir-bi-emri’llāh Ebū Manṣūr İsmā‘īl 

Mezbūruñ aṣġar-ı evlādıdur. On yedi yaşında iken cülūs itdi. Ammā 

ġāyetle lu‘b u lehve mā’il ve muġanniyyelerden istimā‘-ı eġānī ile evḳā-

tı zā’il, cevārī ile ‘ayş u teferrüde nā’il ve gāhī maḥbūb-dūstlıḳ leẕā’iẕin-

den daḫı ḥaẓẓı kāmil olup ‘Abbās  nām vezīrinüñ oġlı Naṣr  ki her cihet-

le ṣabīḥü’l-vech ve ḫūb-rū idi, Ẓāfir  anuñ viṣāline ẓafer bulup ḫidemāt-ı 

[11a T5] aṣḥāb-ı ḥācātdan bir ṭaraf ve yek-sū idi. 

Ve bi’l-cümle Naṣr  ile ‘aşḳ-bāzīsi tamām şöhret buldı. Vezīrine ‘ār lāḥiḳ 

olup oġlı Naṣr ’a eyitdi: “Elbette ḫalīfeyi furṣatında1 ḳatl itmek gereksüñ. 

Ve illā seni ḳatl iderin.” diyü mücid oldı. Āḫirü’l-emr bir şeb2 ‘ādet-i mu‘tā-

desi üzere Ẓāfir  bir ḫādim-i nāṣır3 ile Naṣr ’uñ ḫalvet-serāyına varup, bir 

miḳdār ‘ayş u nūş idüp, ḫˇāba varduḳda furṣatın düşürüp Ẓāfir’i ḳatl itdi.4 

Ve meyyitini bir ḳuyuya bıraġup babasına vāḳi‘-i ḥāli bildürdi. 

İrtesi Vezīr ‘Abbās  ‘ādet-i ḳadīmesi üzere dārü’l-ḫilāfeye gelüp mezbū-

ruñ ḳatlinden teġāfülle Ẓāfir ’i ṭaleb ḳıldı. “Her ḳanda ise senüñ oġluñ 

bilür.” didüklerinde “Oġlum daḫı bu ḳıṣṣayı bilmez.” diyü cevāb virüp 

Ẓāfir’üñ ḳarındaşları Yūsuf  ve Cebrā’īl ’i bir ṣan‘atla ḳatl itdürdi. Ve oġlı 

İsmā‘īl  beş yaşında iken omuzında getürüp ve ḫalḳ gürūh gürūh gelüp 

bī‘at eyledi. Ve kāne ẕālik min muntaṣıfi5 Muḥarremi’l-ḥarām,6 beş yüz ḳırḳ 

ṭoḳuz senesinde vāḳi‘ oldı. 

[Mezbūr ḫalīfe] dört yıl, sekiz ay ḫilāfet eyledi. Ġāyetde fāsıḳ u ẓālim ve 

ülfeti masḫaralar ḳısmından erāẕil-i nās ile dā’im7 ve meclis-i fısḳ u fücūra 

1 furṣatında: furṣatda HZ

2 şeb: seb T5

3 nāṣır: nāẓır T5

4 itdi: ḳıldı T5

5 muntaṣıfi: nıṣfi HZ

6 “Muharremülharam ayının ortasında oldu.”

7 T5 nüshasında bu kelime “ülfeti” kelimesinden sonra gelmektedir.
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müdāvim olmaġla [115a HZ] ḫalḳ-ı ‘ālem iṭā‘atden nefret ve emāretinden 

ḫal‘a cür’et eylediler. 

Cāmi‘u’l-leṭā’if  ḳavlince ḳable’l-ḳatl ḫilāfetden ‘azl olındı.

 Ḫilāfet-i Ebü’l-Ḳāsım ‘Īsā el-Fā’iz-bi-naṣri’llāh 

Ẓāfir ’üñ oġlıdur. ‘Ammilerinüñ ḳatli kendü naẓarında olmaġla āḫir-i 

‘ömrine dek ceza‘ u feza‘dan ḫālī olmadı. Beş yaşında iken beş yüz ḳırḳ 

ṭoḳuzda1 cülūs ḳıldı. Bābüzüveyle ’deki2 Ṣāliḥiyye Cāmi‘i  bunlaruñ inşā-

sıdur. Ve ‘Irāḳ ’daki Meşhed-i3 Ḥüseyn  de Cāmi‘u’l-leṭā’if  ḳavlince bunlar 

yapdurmışdur. 

Beş buçuḳ yıl ḫilāfet idüp elli beş tārīḫinde fevt olmışdur. Ammā Vezīr 

‘Abbās ’uñ4 Ẓāfir 5 ḥaḳḳında küfrānü’n-ni‘meligi şāyi‘ olduḳda ḫalḳ kendü-

den teneffür idüp Uşmūneyn ’de6 vālī7 olan Ṭalāyi‘ bin Rüzzīk 8 ki ‘Abbās ’uñ 

Ẓāfir ḳatlindeki ḫıyānetini9 bildürdiler ve Mıṣr ’a gelmesini [11a H1] 
murād idindiler, mezbūr Ṭalāyi‘  küllī ‘asker tedārük idüp Mıṣr’a mütevec-

cih10 oldı. ‘Abbās ve oġlı Naṣr 11 muḳābeleye ḳādir olamayup cevāhir ü em-

vāl-i vāfireden götürebildükleri deñlü götürüp Şām  cānibine firār eyledi. 

Ḥikmet Allāh ’uñdur, yolları na Efrenc  leşleri çıḳup, cümle mā-melekini 

nehb ü ġāret ḳılup kendülerin esīr itdiler. Oġlı Naṣr ’ı12 şol ef‘āl-i şenī‘a ile 

mef‘ūl ḳıldılar ki Ẓāfir ’üñ ḳıṣṣasını aña göre şey’-i yesīr itdiler. İtdükle-

1 ṭoḳuzda: ṭoḳuzında HZ

2 Nüshalarda “Bābürüveyle” şeklinde yazılan bu kelime “Bābüzüveyle ” olarak metne alındı. bk. En-

gin Beksaç, “Fâtımîler”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/fatimiler#2-sanat 

(29.11.2020).

3 Meşhed-i: Şehd-i HZ

4 ‘Abbās ’uñ: ‘Abbāsī ’nüñ H1, T5

5 Nüshalarda “Ẓāfirī” şeklinde yazılan bu kelime önceki anlatımlar doğrultusunda “Ẓāfir ” olarak metne 

alındı.

6 Nüshalarda “Rūmiyye  (HZ), Vemniyye (H1, T5)” şeklinde muğlak yazılan bu yer adı “Uşmuneyn” 

olarak metne alındı. bk. Cengiz Tomar, “Talâi‘ b. Rüzzîk”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islaman-

siklopedisi.org.tr/talai-b-ruzzik (29.11.2020).

7 vālī: velī H1

8 Nüshalarda metin boyunca “Zerī (HZ, T5), Zerīḳ (HZ), Rezī (H1, T5), Zerbek (H1)” şeklinde muğ-

lak yazılan bu isim “Rüzzīk” olarak metne alındı. bk. Tomar, agmd.

9 ḫıyānetini: ḫıyāneti H1

10 müteveccih: rāhī HZ

11 Nüshalarda “Nāṣır ” şeklinde yazılan bu kelime önceki anlatımlar doğrultusunda “Naṣr ” olarak metne 

alındı.

12 Naṣr ’ı: Naṣīr’i HZ
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ri ḫıyānet mūcibince envā‘-ı ‘aẕāb1 ile mu‘aẕẕeb ḳılındılar. א َ ــ َ ــא َכ َ ِ اء  َ ــ َ ﴿ 
2﴾ ٌ ــ ِכ َ  ٌ ــ ِ َ  ُ ّ ِ َوا ّ َ ا ــ ِّ  ً َــَכא  naṣṣ-ı kerīmi feḥvāsına mā-ṣadaḳ ḳılındılar.3 

Ammā Ṭalāyi‘ bin Rüzzīk  Mıṣr ’a gelüp emr-i vezāretde müstaḳill oldı. 

Ve ḫalḳ-ıla bir vechle ‘adālet ve ḥüsn-i zindegānī ḳılup [11b T5] Melik Ṣāliḥ  

laḳabıyla iştihār buldı. Ba‘dehu serdār-ı Efrenc ’e4 vāfir māl gönderüp ‘Abbās  

ve Naṣr ’ı ḳayd u5 bend ile Mıṣr’a getürtdi. Teşhīr ile Bābüḳaṣr ’da ṣalb itdürdi. 

Beş yüz elli beş Receb’inüñ on yedinci güni ki rūz-ı Cum‘a idi, 

Fā’iz-bi-naṣri’llāh  vefāt eyledi. Ammā İbn Keẟīr  tārīḫ-i vefātını şehr-i Ṣa-

fer’de iẟbāt eyledi. Fevt olduġı ḥīnde ‘ömri yigirmi birde ve müddet-i ḫilā-

feti altı yıl, iki ay bulındı. 

Cāmi‘u’l-leṭā’if ’de mesṭūrdur ki Mıṣr ’daki Ṣāliḥiyye Cāmi‘i  ve memālik-i 

‘Irāḳ ’da sulṭānü’ş-şühedā, āsūde-i Kerbelā  İmām Ḥüseyn bin ‘Alī el-Mur-

tażā  meşhedini Fā’iz  binā eyledi.

 Ḫilāfet-i ‘Āḍıd -li-dīni’llāh Ebū Muḥammed ‘Abdu’llāh 

Bunlar Fā’iz ’üñ ‘ammisi oġlıdur. Zīrā ki Yūsuf bin ‘Abdü’l-Mecīd  evlā-

dındandur. Vilāyet-i Mıṣr ’da ḫilāfet iden ḫulefā-yı Fāṭımiyye ’nüñ on birin-

cisi ve Maġrib ’de ḥükūmet idenler maḥsūb olduġı taḳdīrce on dördincisi-

dür. ‘Āḍıd , “ḳāṭı‘” ma‘nāsına olmaġın bunuñ zamānında devlet-i Fāṭımiyye  

münḳaṭı‘ oldı. 

Ḫilāfet taḫtına cülūs itdükde on bir yaşından ziyādece idi. Müdebbir-i 

memleketi olan Ṭalāyi‘ 6 nām kimesne7 vezīr olup Ṣāliḥiyye  laḳabı virildi. �ā-

niyen Ebü’l-Ġārāt 8 oġlı Rüzzīk bin Ṭalāyi‘  idi. Ḥüsn-i tedbīr ile ḫalḳı bī‘at it-

dürdi. Ba‘dehu kendü ḳızını aña tezvīc idüp lā-yu‘ad ve lā-yuḥṣā cihāz virdi. 

Ammā sene elli altıda ‘Āḍıd ’uñ ḳulları hücūm idüp mezbūr vezīr-i ḫay-

r-endīşi ḳatl eyledi. Mücerred ‘Āḍıd ’ı [115b HZ] ḫilāf-ı şer‘-i şerīf olan 

1 ‘aẕāb: ezā T5

2 “Yaptıklarına bir karşılık ve Allah ’tan caydırıcı bir müeyyide olmak üzere ... Allah, mutlak güç sahibi-

dir, hüküm ve hikmet sahibidir.”, Maide Sûresi, 5/38.

3 Bu cümle HZ nüshasında bulunmamaktadır.

4 Efrenc ’e: Efrenc olan T5

5 ḳayd u: ḳayd-ı HZ

6 Ṭalāyi‘ : Ṭāli‘ HZ

7 kimesne: kimesnedür T5

8 Ebü’l-Ġārāt : Ebü’l-ġuzāt HZ
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umūrdan men‘ine binā’en bu emre cür’et itdiler. Kerīm ü edīb ü ḳad-

r-şinās idi. Ve her zamānda dest-i direm-pāşı ceyb-i himmetine1 mümāss 

idi. Şā‘ir-i fāżıl ‘Ammāre bin el-Yemenī  anlaruñ müddeti içinde çoḳ ḳaṣā’id 

naẓm itmişdür. Bu beyt-i laṭīf anuñdur:

Şi‘r

אر2 כ وو א  ت  اود   א א  وכ

Ammā kendünüñ daḫı a‘lā ebyātı ve muṣanna‘ u mu‘teber vāridātı var 

idi ki teberrüken bir iki beyti īrād ḳılındı:

Naẓm [11b H1]

אن ة ا אء وإ رأي ا א  א  אن  ذو ا
אن3  ّ כ ي  א  وأ ا ا  א  אء  א ا أ

Ve bu ḳıṭ‘ası ḫod kemāl-i fażlına şāhid ve evṣāf-ı ḥasenesine her cihetle 

müsā‘iddür:

Naẓm

א ا وا כ א   و א ا   ّ أن   ّ إ أ ا
כ ّ א ا ُ ّא   א  و א   ك  אق ا و أ

4 ق وا اכ ا وا وو ا א   אم و وأ  

Kitāb-ı Baḥr-ı Zāḫir ’de “Ṣāliḥiyye-i Mıṣr ’ı ve Meşhed-i Ḥüseynī ’yi 

bunlar binā itdi.” diyü yazılmışdur. Ammā Cāmi‘u’l-leṭā’if ’e muḫālif olup 

nihāyet evvel5 ol binālara mübāşereti vekālet olmaḳ ile tevfīḳı mümkindür. 

Merḥūm-ı merḳūmdan ṣoñra oġlı Melik ‘Ādil  Nāṣır Rüzzīk bin Ṭalāyi‘ bin 

Rüzzīk   vezīr olup niçe yıllar ḥüsn-i sülūk ile vekālet itdi. 

1 himmetine: himmete HZ

2 “O sanki bir tarafında huzur, bir tarafında vakarın olduğu Mûsâ ’nın tabutu gibidir.”

3 “Akıllı, olgun kişiler iki şeye güç yetiremez. Bunların biri kadınların fikri, diğeri ise küçük çocuğun 

otoritesidir. Kadınlar, gayrı meşru ilişkide bulunabilirler. Küçük çocuklar ise sık sık fikir değiştirip her 

tarafa yönelebilirler.”

4 “Allah  ısrarla bize zamanı borç olarak verir ve mülkümüzde izzet ve zaferi bize hizmetçi kılar. Böylece 

hükümdarların boynu izzetimizin önünde eğilir. O hükümdarlar bizden uzak oldukları halde bizim 

anılmamızdan korkarlar. Anılmamız onlara geyik için oklara dönüşür. Yıldırım, şimşek ve yağmur 

yağdıran bulutlar olur.”

5 evvel:- H1, T5



66 TENKİTLİ METİN -  3. Rükün

Āḫir emīrü’l-cüyūş Ebū Şücā‘  Şāver  bin Mücīr-i Sa‘dī , Ṣa‘īd  ḥākimi 

iken [12a T5] Rüzzīk  kendüyi ‘azl itmiş olmaġın1 incinüp, leşkerle üzerine 

gelüp Rüzzīk ’i ḳatl itdi. Ve kendüsi vezārete mübāşeret ḳıldı. 

Ammā bir müddetden ṣoñra Ḍırġām bin ‘Āmir 2 nām emīr leşker-i keẟīr 

cem‘ idüp üzerine geldi. Ṭay 3 ve Süleymān  nām iki oġlını ḳatl idüp Kāmil  

nām oġlını ba‘żı mühim içün ḥabs itdi. Ve Şāver  firār idüp ḥākim-i Şām  

Nūru’d-dīn -i4 ‘ālī-maḳām yanına vardı. 

Ḍırġām  vezārete mübāşeretden ṣoñra ümerā-yı Mıṣr ’uñ nāmdārlarını 

ḳatl itmekle Efrenc  Mıṣr’a ṭama‘ ḳılup el-ān muḥāṣarada idügini i‘lām 

eyledi. Ve leşker gönderilüp mu‘āvenet olınur ise ḫizāne-i5 Mıṣr’uñ ẟü-

lüẟi sāl-be-sāl Nūru’d-dīn-i Şehīd  ḫazīnesine gönderülmek ta‘ahhüdi ile 

Nūru’d-dīn -i müşārün ileyh Şāver ’e oñ biñ yarar, tīrleri tebbār, rimāḥla-

rı teyyār6 ve şemşīrleri ḫaṭṭār ve nīzeleri āteş-bār ve ġaddāreleri ġaddār, 

kār-āzmūde7 süvār gönderüp Esedü’d-dīn  Şīrkūh  nām Kürdiy yü’l-aṣl-ı 

refī‘u’l-miḳdārı8 sipehsālār ḳoşdı. 

Ḥattā mezbūr Şīrkūh ’uñ ḳarındaşı oġlı Ṣalāḥu’d-dīn Yūsuf bin Eyyū-

b ’ı ma‘an gönder di. Ammā mezbūr Esedü’d-dīn ’uñ ḫaberi Mıṣr ’a vāṣıl ol-

duġı gibi eceli yitişüp vefāt itdi. ‘Āḍıd  tedārük idüp, ḳarındaşı oġlı mezbūr 

Ṣalāḥu’d-dīn ’e ḫil‘at giydürüp serdārlıḳ emrini aña ta‘yīn ü iẟbāt itdi. Bu 

ṭarīḳ ile ‘asker-i Efrenc  ve Emīr Ḍırġām -ı ṭama‘-renc münhezim olup Şāver  

yine9 vezāretde müstaḳil oldı. Ba‘dehu ‘asker-i Nūru’d-dīn-i Şehīd  Şām ’a 

‘avdet eyledi. Bu ḫuṣūṣ altmış iki senesinde vāḳi‘ oldı.

Ammā Şāver  Nūru’d-dīn ’e ‘ahd eyledügi ẟülüẟ-i emvāl-i Mıṣr ’ı gönder-

medi. Binā’en ‘alā ẕālik beḳā-yı devlet ü sa‘ādet muḥassenātından behre 

görmedi. 

1 Ebū//olmaġın: - HZ

2 Nüshalarda “Ḍır‘ām bin Süvār” şeklinde yazılan bu isim “Ḍırġām  bin ‘Āmir ” olarak metne alındı. 

bk. Ramazan Şeşen, “Dırgām b. Âmir”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/

dirgam-b-amir (30.11.2020).

3 Nüshalarda “Ṭabā” şeklinde yazılan bu isim “Ṭay” olarak metne alındı. bk. Şeşen, agmd.

4 Nūru’d-dīn: Enverü’d-dīn HZ

5 ḫizāne-i: ḫazīne-i T5

6 rimāḥları teyyār: - HZ

7 āzmūde: āmūzde T5

8 miḳdārı: ḳadrı HZ | miḳdār T5

9 Şāver  yine: Şāv yirine HZ
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Lākin kitāb-ı Baḥr-ı Zāḫir ’de1 Şāver ’üñ ṭalebiyle Esedü’d-dīn  Mıṣr ’a gel-

mek evvelā [116a HZ] elli ṭoḳuz senesinde vāḳi‘ oldı. Ve ẟāniyen ‘asker-i 

Şām  Mıṣr’a gelmesi altmış iki tārīḫinde vuḳū‘ buldı. Ve Esedü’d-dīn’uñ 

fevti ḫilāf-ı vāḳi‘ olup ḳıtāl-i şedīd ile [12a H1] Mıṣr fetḥini2 bedīd itdük-

den ṣoñra İskenderiyye ’ye vardı. Anı daḫı fetḥ u tesḫīr idüp ḳarındaşı oġlı 

sābıḳu’ẕ-ẕikr Ṣalāḥu’d-dīn ’i İskenderiyye żabṭına nām-zed ḳıldı. 

Ba‘dehu Şīrkūh , Ṣa‘īd  vilāyetini daḫı3 żabṭ itdi. Ba‘dehu Mıṣr  ‘askeri 

ile Efrenc  müttefiḳ olup İskenderiyye ’yi muḥāṣara ḳıldılar.4 Ṣalāḥu’d-dīn ’e 

küllī müżāyaḳa virdiler.5 Āḫir Şīrkūh  tekrār İskenderiyye’ye geldi. Vāfir 

māl ü menāl taḥṣīl idüp Mıṣr6 leşkeri ile ṣulḥ eyledi. Ve Esedü’d-dīn  ve 

Ṣalāḥu’d-dīn ma‘an Şām ’a ‘avdet ḳıldı. Ve Efrenc cānibine daḫı yılda yüz 

biñ filori irsāl olınmaḳ üzere ‘Āḍıd  ṣulḥ idüp ‘ırż-ı ḫilāfeti pest itdi. Ve 

ecdād-ı7 ‘iẓāmınuñ nām u nişānı ḳārūrelerini şikest itdükden ṣoñra beş 

yüz altmış yedi tārīḫinde vefāt eyledi. Müddet-i ḫilāfeti ‘alā vechi’l-iḫtilāl 

[12b T5] ve’l-istiḳlāl tamām on iki sāl oldı. 

Ve müddet-i devlet-i Mehdiyyīn  ki iki yüz yetmiş altı sene ve Mıṣr  taḫ-

tında ḥükūmetleri iki yüz sekiz sinīn-i müstaḥsenedür, bu maḥalde tamām 

oldı. Ḫulefā-yı Fāṭımiyyīn  on dört nefer idügi taḥaḳḳuḳ buldı.

 FĪ BEYĀNİ’Ṭ-ṬABAḲATİ’S-SELĀṬĪNİ’L-EYYŪBİYYE 

Kitāb-ı Baḥr-ı Zāḫir ’de mesṭūrdur ki beş yüz altmış8 dört senesinde Ef-

renc  leşkeri memālik-i Mıṣriyye’den9 Bülbeys ’i fetḥ idüp Ḳāhire ’yi muḥāṣa-

ra ḳıldı. Vezīr Şāver  kibār-ı nāsla müşāvere ḳılup “Kāfire ḳalmasun.” diyü 

Mıṣr ’a āteş virdiler.10 Kendüler Ḳāhire ’ye taḥaṣṣun itdiler. Yigirmi dört gün 

1 Baḥr-ı Zāḫir : Baḥrü’z-zāḫir  T5

2 fetḥini: fetḥine HZ

3 daḫı: - T5

4 ḳıldılar: ḳıldı HZ

5 virdiler: virdi HZ

6 Mıṣr : - HZ, H1

7 ecdād-ı: aḥdād-ı HZ

8 altmış: - HZ

9 Mıṣriyye’den: Mıṣr ’dan HZ

10 virdiler: urdılar HZ
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pey-ā-pey Mıṣr yandı. Ḳarāfe 1 semtindeki līmān2 ol zamāndan nişāne ḳaldı 

ki Mıṣr ġāyetde büyük şehr idi. Yalıñuz dört yüz ḥammāmı var idi. 

Nūru’d-dīn-i Şehīd ’den ‘Āḍıd  istiġāẟe itmekle Şīrkūh  ol zamānda gön-

derüldi. Efrenc  ṭā’ifesini münhezim ḳılup ṭaġıtdı. Ve ‘Āḍıd ’uñ işāretiyle 

Şāver ’i ḳatl idüp Şīrkūh vezīr oldı. Lākin iki3 aya varmadın vefāt itmekle 

yirine Ṣalāḥu’d-dīn  vezīr oldı.

Altmış yedi senesinde ‘Āḍıd  vefātından ṣoñra Nūru’d-dīn-i Şehīd  ilḳāsıy-

la ḫuṭbeyi ḫulefā-yı ‘Abbāsiyye ’den Müstażī  nāmına oḳıtdı. Tārīḫ-i mezbū-

ra gelince Mıṣr  vilāyetinde ḫulefā-yı ‘Abbāsiyye nāmına ḫuṭbe oḳınmayup, 

lākin ḫulefā-yı Fāṭımiyye ’den Ẓāfir-bi’llāh ’ı cüvān-ı ḫūb-rūy Naṣr  babası 

‘Abbās ’uñ, Üsāme [bin Münḳız ] nām ḫannāsuñ iġvāları ile ḳatl itdükde 

zenān-ı ḫalīfe Ṭalāyi‘ bin Rüzzīk  ṭutam ṭutam saçların yolup, mātemlerin 

i‘lāma gönderdüklerinde4 mezbūr Ṭalāyi‘  ‘asker-i mevfūr ile ḳaṣra gelüp, 

kendüsinüñ5 tevābi‘i siyāh cāmeler giyüp ve sancaġını ve bayraḳların6 ẓul-

mānī rengine ḳoyup ol siyāh saçları sancaḳlar ucına baġladuḳda cemī‘-i 

‘uḳalā “Bu siyāh saçlar ḫulefā-yı ‘Abbāsiyye ’nüñ Mıṣr’a duḫūline fāldur.” 

dimişler idi. 

“Ḥikmet Ḫudā ’nuñdur, bir müddetden ṣoñra evvelā ‘Abbāsiyān ’uñ7 

ḫuṭbeleri oḳındı, ba‘dehu [12b H1] kendüler8 ve ‘askerleri Mıṣr ’a gelüp 

gitmedin ḫālī olmadı.” diyü Tārīḫ-i Maḳrīzī ’de mesṭūrdur.

 [Emāret-i Melik Ṣalāḥu’d-dīn Ebü’l-Muẓaffer Yūsuf 
bin Necmü’d-dīn Ebü’ş-Şükr Eyyūb bin Şādī ]

Ve beş yüz altmış yedi tārīḫinde ḥükūmet-i diyār-ı Mıṣr  u Şām  mużāfātı 

Ekrād ’a müntaḳil olup9 ‘Āḍıd  vefātında vezīr10 bulınan Melik Ṣalāḥu’d-dīn  

1 Ḳarāfe : Ferāfe HZ

2 līmān: kīmān HZ

3 iki: - T5

4 gönderdüklerinde: gönderdüklerin H1 | gönderdükleri T5

5 kendüsinüñ: kendüsi ve T5

6 bayraḳların: bayraġını T5

7 ‘Abbāsiyān ’uñ: ‘Abbāsiyye ’nüñ HZ

8 kendüler: kendü HZ

9 olup: - T5

10 vezīr: vezīri HZ
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Ebü’l-Muẓaffer Yūsuf bin Necmü’d-dīn Ebü’ş-Şükr Eyyūb [bin] Şādī1 ki 

Nūru’d-dīn-i Şehīd  ümerāsından iken mülket-i Mıṣr’ı Efrencī  renci elin-

den şerbet-i şemşīr-i nūsret-nīrenc2 ile ḫalāṣ idüp giderek vezāret kendüye 

münḥaṣır3 olup istiḳlāl bulmış idi, diyār-ı [116b HZ] Mıṣr’a4 kemā-yen-

baġī ḥākim-i dāfi‘ü’l-meẓālim oldı. Ammā ḫuṭbe ḫulefā-yı ‘Abbāsiyye ’den 

Müstażī  nāmına oḳındı. 

Ve mezbūr Ṣalāḥu’d-dīn ’üñ menşe’-i ābā vü ecdādı [13a T5] Āzerbay-

cān  memleketinüñ şimālīsinde vāḳi‘ Merdīn Gülçemīn   nevāḥīsindendür 

ki Kerḫ  cāniblerine muttaṣıldur. 

Pes salṭanat-ı Mıṣr ’a ki mālik oldı, ــ ِ ا  ْ ــ َ َ  َ ــ ِ َــאِد Ḍ ا َْو ْ َن ِذي ا ْ ــ َ ْ
ِ  ﴿َو

ــאَد﴾5 َ َ ْ ــא ا َ ِ وا  ُ ــ َ َْכ َ  Ḍ ِِد َ ــ ِ ْ  kefere-i li’āmuñ def‘ine leyālī6 vü nehār cihād u ا

ġazā nef‘ine cell-i himmet itdi. Muḳaddemā Müslimānlardan  alınan Ḳu-

ds-i Şerīf  ve ‘Asḳalān  ve ‘Akkā  ve İskenderiyye  ve Lāẕḳıyye  ve Ṣafed  ve 

niçe bunlaruñ emẟāli şehrleri müceddeden fetḥ itdükden mā‘adā Ḥicāz  ve 

Yemen  memleketlerin daḫı tesḫīr itdi.

Ve Nūru’d-dīn-i Şehīd  vefātından ṣoñra Dımaşḳ-ı Şām  ve tevābi‘i daḫı 

anlara müsellem oldı. Ve bilād-ı Nūbe ’den niçe yirler açdı. Ḫuṣūṣā Ḥarrān  

ve Surūc  ve Ruhā  ve Raḳḳa  ve Birecik  ve Sincār  ve Nuṣaybīn  ve Āmid  ve 

Ḥaleb  ve Şehrizūr  ve Mevṣil  ve ekẟer-i bilād-ı ġarbı ḳılıcı ile żabṭ itdi.

Şi‘r

7 س  ر אح ا א כ  אء      כ  ا و

anlar ḥaḳḳında naẓm olınmışdur. 

1 Nüshalarda “Şinādī” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Ramazan Şeşen, “Selâ-

haddîn-i Eyyûbî ”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/selahaddin-i-eyyubi 

(28.08.2020).

2 nīrenc: nīrīc HZ

3 münḥaṣır: münḥaṣıra HZ

4 Mıṣr ’a: Mıṣr’da HZ

5 “… Kazıklar sahibi Firavun ’a… Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk 

çıkaran kimselerdi.”, Fecr Sûresi, 89/10-12.

6 leyālī: ve leyālī H1

7 “Halebüşşehbâ ’yı fethetmeniz Safer ayında oldu. Kudüs  fethini tamamlamanız Receb ayında oldu.”
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Ve niçe medāris ü ḫavānīt inşā idüp ‘ulemā vü ṣuleḥāya veẓā’if-i müret-

tebe ve idrārāt-ı1 mütenevvi‘a taḳrīr2 itdi. 

Yetmiş üç tārīḫinde Cebel Ḳal‘ası ’nı ve Mıṣr-ı3 Ḳāhire ’nüñ sūrı inşāsına 

mübāşeret ḳıldı. El-ān dārü’s-sa‘āde ve dīvān-ḫāne anlaruñ bünyād itdügidür 

ki ol tārīḫe gelince ḫulefā dārü’l-vezārede sākin olurlardı. Ve bu ẕikr olınan 

‘imārāta ümerāsından Bahā’ü’d-dīn Ḳaraḳuş-ı4 Esedī  emīn-i binā ta‘yīn olın-

mış idi. Ammā seksen üç senesinde Efrenc  leşkerini ṣıdı ve ḥākimlerini esīr5 

ḳıldı. Sāḥil-i baḥrdeki bilāddan elli miḳdārı ḳaṣabāt fetḥ eyledi. 

Ve sene-i mezbūre Receb’inüñ yigirmi yedinci güni Ḳuds-i Şerīf  ’i fetḥ 

itdi. Ve Ḳamāme  nām kenīse-i kebīrenüñ yıḳılmasını emr itdi. Lākin me-

lik-i mülk-i6 Rūm  ibḳāsını iltimās itmekle te’ḫīr idüp ol muḳābelede ol 

daḫı andan diledi ki Ġalaṭa ’daki cāmi‘-i ḫarābe ta‘mīr olına ve minberinde 

Nāṣır-ı ‘Abbāsī ’nüñ ve kendünüñ ḫuṭbesi oḳına. 

Melik-i Rūm  bi’ż-żarūre rıżā virdi. Ḳosṭanṭıniyye  ḳarşusındaki Ġa-

laṭa ’da bir cāmi‘-i şerīf yapdurılup Mıṣr ’dan minberi gönderüldi. Ḥattā ol 

cāmi‘ Mesleme7 bin ‘Abdü’l-Melik  ḳırḳ ṭoḳuz sene-i hicriyyesinde inşā it-

miş idi. Yigirmi yıldan ziyāde [13a H1] Müslimān ’ı esīrlikden ḫalāṣ itdük-

den8 ġayrı yüz biñ Efrenc ’i der-zencīr ve bend ü rabṭ ile esīr ḳıldı. 

Muḳaddemā vilāyet-i Şām ’da küffār żabṭına düşen ḳılā‘ u ḳaṣabātı 

ḫalāṣından ġayrı bu def‘a Remle ’yi ve Ḫalīlu’llāh  ḳaṣabasını ve Beytü’l-maḳ-

dis ’i ve Beytücibrīl  ve ‘Asḳalān  ve Ġazze ’yi kemā-fi’l-evvel fetḥ ü tesḫīr ile 

müẕeyyel ḳıldı. Ḫuṣūṣā Beytü’l-maḳdis fetḥinde9 evvel alduġı esārādan 

ġayrı altmış biñ Freng -i bī-direngi ele getürdi. Sā’iri10 ḳılıcdan geçürildük-

den11 ġayrı on üç biñi bunlaruñ da esīr ḳılındı. Ve māl ü mu‘ādātdan üç yüz 

biñ dīnār-ı Mıṣrī  daḫı ġanīmet [13b T5] taḥṣīl itdi. 

1 idrārāt-ı: īrādāt-ı T5

2 taḳrīr: taḳdīr HZ

3 Mıṣr -ı: Mıṣr u H1, T5

4 Ḳaraḳuş: Ferāmūş HZ

5 esīr: sīr T5

 6 mülk-i: - HZ

7 Mesleme : Seleme HZ

8 itdükden: itdüginden T5

9 fetḥinde: fetḥinden HZ

10 Sā’iri: Sā’ir HZ, H1

11 geçürildükden: geçürdükden HZ
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Ve beş yüz seksen ṭoḳuz Ṣafer’inde Melikü’n-Nāṣır1 Ṣalāḥu’d-dīn   vefāt 

eyledi. Fevt olduḳda elli yedi yaşında bulındı. Ve müddet-i salṭanatı yigir-

mi iki yıl ve on altı güne vardı. Dımaşḳ-ı Şām  Külāse ’sinde defn olındı. 

Ardınca on yedi oġlı ve bir ḳızı ḳaldı. Ve2 vefātından evvel3 ḳızını ḳarındaşı 

oġlı Melik Kāmil ’e tezvīc itdi.

Ve evlādına ve vācibü’r-ri‘āye olan aḳribāsına mülkini taḳsīm eyledi. 

[117a HZ] Ḥattā Dımaşḳ  ve sāḥilini Melik Efḍal ’a ta‘yīn idüp salṭanatı 

aña muḳarrer ḳıldı. Ve ‘Azīz ‘Oẟmān ’a mülk-i Mıṣr ’ı virdi. Ve4 ḳarındaşı 

‘Ādil  Ebū Bekr ’e Ḥarrān  ve Ruhā  ve Ca‘ber  semtlerini virdi. Ve ḳarında-

şınuñ oġlı oġlı Muḥammed bin ‘Ömer bin5 Şāhenşāh ’a Ḥamā  ve Ma‘arra  

ve bıḳā‘ātı virdi. Ve ‘ammisi Esedü’d-dīn Şīrkūh  oġlına Ḥimṣ  ve a‘mālini 

taḳsīm ḳıldı. 

Ve bi’l-cümle keẟīrü’l-iḥsān, muḥibb-i ‘ulemā-yı a‘yān, ‘ahdine vāfī, 

luṭf u keremi kāfī, ḫuṣūṣā ‘ālim ü kāmil ve ṣalāt u tilāvete muvāẓıb u 

mā’il ve muḥarremātdan olan melbūsātdan6 mütecennib7 ü8 ḥaḳḳa ḳā’il 

pādişāh idi.

 Salṭanat-ı el-Melikü’l-‘Azīz9 ‘Oẟmān 

Melikü’n-Nāṣır10 Ṣalāḥu’d-dīn  ’üñ oġlıdur. Babaları vefātında Me-

lik Efḍal  Dımaşḳ-ı Şām ’a ve Melik ‘Azīz  Mıṣr ’a musallaṭ oldılar. Ḥattā 

ḫazā’in-i beytü’l-māli açup ümerā ve rü’esāya ḫil‘atler giyürdiler. 

Ammā ṭoḳsan üç tārīḫinde Melik ‘Azīz  ve Melik ‘Ādil  ittifāḳ idüp Efḍal 

‘Alī ’den Dımaşḳ-ı Şām ’ı aldılar. ‘Azīz , Şām ’ı ‘ammisi ‘Ādil ’e tevcīh eyledi. 

Ve Efḍal ’e āḫar yir virilüp üç yıldan ziyāde Şām’da ḥükūmet itmiş iken ‘azl 

olındı. 

1 Melikü’n-Nāṣır : Melik HZ, H1

2 Ve: - H1, T5

3 evvel: -ṣoñra ol T5

4 Ve: - H1, T5

5 ‘Ömer  bin: - HZ

6 melbūsātdan: ‘abūsātdan T5

7 mütecennib: müctenib HZ

8 ü: - H1

9 Salṭanat-ı//‘Azīz: Melik-i ‘Ādil  ‘Azīz T5

10 Melikü’n-Nāṣır : Melik Nāṣır  HZ
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El-ḳıṣṣa melik-i kerīm ü cemīl ve şehryār-ı vaḳūr [u] celīl idi ki diyār-ı 

‘Irāḳ ’dan ġayrı memāliküñ ekẟerine ḥükm eyledi. Ve sikke ve ḫuṭbeyi ken-

dü nāmına idüp ḫulefā-yı ‘Abbāsiyye  nāmını giderdi. Beş yıl, on ay salṭanat 

itdükden ṣoñra1 beş yüz ṭoḳsan beş Muḥarrem’inüñ yigirmi birinci güni 

şikārda bir ḳurdı ḳovar iken atla tekerlenüp ol yaradan2 vefāt eyledi. 

Ammā Cāmi‘u’l-leṭā’if  ḳavlince3 ḥummā4 marażından vefāt itdi. Yigirmi 

yedi yaşında idi. Fe-ammā ol senede vefāt eylemese ḳaṣdı bu idi ki Ḥanābi-

le  meẕhebinde olanları pāy-taḫtından ve birāderlerini5 ve müte‘alliḳātını6 

mütemekkin olduġı memālikden iḫrāc ideydi. Ḥikmet-i Bārī 7 [13b H1] 
eceli8 māni‘ oldı.

Rivāyet olınur ki mezbūr ‘Azīz ‘Oẟmān  ġāyetle kerīm ü dīndār ve ḥarām 

nesnelerden perhīz-kār idi. Ḥattā bir def‘a salṭanatı ḥālinde küllī müżā-

yaḳaya mübtelā olup bir dirhem ü9 dīnāra muḥtāc olduḳda Ṣa‘īd  ḳażāsın-

dan bir sā‘ī vāfir māl ḫaberin getürdi. Birisi daḫı İskenderiyye  ḳażāsından 

ḳırḳ biñ altun ḫaberin yitürdi. Ma‘a hāẕā ‘Oẟmān  ḳabūlinden ictināb itdi.10 

Ve hem “Müslimānlaruñ  ḳanını11 ve mülk ü ḫānmānını mülk-i esne12 ṣat-

mazın,13 degül ki birḳaç biñ altuna.” diyü cevāb virdi. [14a T5] 

Ḳarındaşı Efḍal  sinnen bundan büyükdür. Ve mezbūruñ meyyiti Ḳarā-

fe ’de İmām Şāfi‘ī  mezārı ḳurbında defn olınmışdur.

 Salṭanat-ı el-Melikü’l-Manṣūr Nāṣıru’d-dīn Muḥammed 

Babası ‘Azīz ‘Oẟmān  vefātında sinni ṭoḳuz yaşından ziyādece bulınup 

taḫt-ı salṭanata cülūs eyledi. Ve Emīr Bahā’ü’d-dīn Ḳaraḳuşī ’yi müdebbir-i 

1 ṣoñra: ṣoñra ve H1, T5

2 yara: bere H1

3 leṭā’if ḳavlince: leṭā’if ’de T5

4 Nüshalarda “ḥamr” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “ḥummā” olarak metne alındı.

5 birāderlerini: birāderleri HZ

6 müte‘alliḳātını: müte‘alliḳātı HZ

7 Bārī: Ḫudā ’nuñdur HZ

8 eceli: eceli ḥikmet-i Bārī HZ

9 ü: - HZ

10 itdi: idüp eyitdi HZ 

11 ḳanını: ḳanlarını T5

12 usuna: üstine HZ

13 ṣatmazın: - HZ
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memleket naṣb idüp icrā-yı aḥkāma mutaṣaddī oldı. Lākin ba‘żı ümerā 

iḫtilāfātla hüveydā olup babasınuñ ‘ammisi Melik Efḍal ’i mektūblar ile 

da‘vet ḳıldılar. Neylediler ise eylediler, Ṣarḥ ’dan ḳaldurup Şām ’a getürdiler. 

El-ḳıṣṣa Melik ‘Ādil ’e Melik Efḍal ’i Mıṣr  ve Şām  içün ḫarāb emrine 

mübāşeret idüp Melik Manṣūr ’uñ ancaḳ bir ḳurı nāmı ḳaldı. Ol daḫı Ata-

begīlere  istinād ile birḳaç gün ḫalāṣ buldı. ‘Āḳıbet māh-ı Şevvāl’üñ on bi-

rinci güni ki yevm-i Cum‘a idi, bir yıl ve ṭoḳuz ay miḳdārı [117b HZ] 
ḥākim nāmına olduḳdan ṣoñra ḫal‘ olındı. Ve salṭanat-ı Mıṣr Melik ‘Ādil ’e 

muḳarrer ḳılındı.

 Salṭanat-ı el-Efḍal ‘Alī 

‘Azīz  vefāt itdükde ümerāsı ‘ammisi Melik ‘Ādil ’i taḫta geçürmek ḳaṣd 

itdiler. Ve lākin Mardin ’de bulınmaġla ḥużūrı istib‘ād olınup Efḍal ’e ḫa-

ber gönderdiler. ‘Ale’l-fevr geldi. Ve lākin ümerā andan bī‘atde iḫtilāfa dü-

şüp, ḥattā ba‘żı ümerā-yı kibār Ḳuds-i Şerīf  ’e vardılar. Ve bi’l-cümle kimi 

Efḍal’i, kimi Melik ‘Ādil ’i ve kimi Muẓaffer  Ġāzī’yi isteyüp, āḫir Efḍal ’üñ 

ḳuvveti ziyāde olup ṭoḳsan altı Muḥarrem’ine dek Mıṣr ’ı muḥāṣara eyledi.

Lākin bir yaña şiddet-i şitā ḳudūmı ve bir ṭarafdan Melik ‘Ādil ’üñ oġlı 

Kāmil Muḥammed bin ‘Ādil ’üñ Türkmān  ‘askeri ile hücūmı teslīm-i mülk 

mertebesine varduḳdan ṣoñra Melik ‘Ādil ’e taḳviyet oldı. ‘Asākir-i1 Efḍal  ve 

ġayrı perīşān olup Melik ‘Ādil  taḫtında muḳarrer oldı.

Bu cānibde ümerā-yı Nāṣıriyye  daḫı Efḍal ’den nefret eylediler. Ve Melik 

‘Ādil ’e mektūblar gönderüp ṭaleb eylediler. Melik ‘Ādil  daḫı vardı, yitiş-

di. Efḍal’i ṭaġ başında bir ḳal‘ada bulup muḥāṣara ḳıldı.2 Ve bi’l-cümle 

Efḍal’üñ ḳuvveti ża‘fa mübeddel oldı. Ve Melik ‘Ādil  izdiyād-ı eyālet ü 

siyāsetle iştihār-ı küllī buldı. 

Bi’l-āḫire mücerred Şümeysāṭ 3 ḥükūmetine ḳanā‘at idüp, altı yüz yigirmi 

üçde vefāt idüp meyyitini Ḥaleb ’e getürdiler. Şehrden ṭaşrada medfūndur. 

1 ‘Asākir-i: ‘Asker-i HZ

2 ḳıldı: ḳıldılar H1, T5

3 Şümeysāṭ : Şemyāt HZ
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Ammā Efḍal , ḥadd-ı ẕātında a‘lem ü efḍal ve şā‘ir-i faṣīḥ ü ekmel ki-

mesne idi. Laṭīf eş‘ār-ı ‘Arabiyye  ve ḳaṣā’id-i belīġası [14a H1] vardur. 

Ba‘żı kütüb-i tevārīḫde, cümleden Cāmi‘u’l-leṭā’if ’de ve Tārīḫ-i 
Maḳrīzī ’de Efḍal ’üñ salṭanatı yazılmayup ‘Azīz ‘Oẟmān ’dan ṣoñra hemān 

Melik ‘Ādil  yazılmışdur.

 Melik ‘Ādil Ebū Bekr1 Muḥammed bin Eyyūb 

Ṣalāḥu’d-dīn ’üñ ḳarındaşı ve ‘Azīz ‘Oẟmān ’uñ ‘ammisidür. Re’y-i sedīde 

mālik ve ḥiyel ṭarīḳına salik, ‘āḳıl ü dānā pādişāh idi. Ammā bunuñ zamā-

nında aṣlā sükkān-ı memleket rāḥat yüzin [14b T5] görmedi. Nīl  murād 

üzere gelmeyüp üç yıl ‘ale’t-tevālī ḳaḥṭ u ġalā oldı. Ḫalḳ cīfe yimekdin 

imtilā oldı. Der-‘aḳab vebā daḫı peydā olup2 bir derecede ādem helāk ol-

dı ki mā-melek ü aḳribāsı olmamaġla Melik ‘Ādil  kefen ṣarduġı mevti az 

zamānda iki yüz yigirmi biñ nüfūs idügi taḥaḳḳuḳ buldı. 

Ammā ekẟer-i evḳātda kendüsi Efrenc -i la‘īn ‘askeriyle ḳıtālde olup oġlı 

Melikü’l-Kāmil Muḥammed ’i ḳā’im-maḳām naṣb itmiş idi. Ve kendüden 

ṣoñra salṭanat-ı Mıṣr  anuñ olmaḳ üzere va‘de-i cemīli olmış idi. Ḫābūr 3 ve 

Nuṣaybīn  ve Sincār  bunuñ zamānında fetḥ oldı. Zamānında Efrenc  leşkeri 

vilāyet-i Şām  ve Ḳuds-i Şerīf  ġārātına ‘azīmet idüp mezbūr4 Melik ‘Ādil  

sāḥil-i ‘Akkā ’da ve Ḳuds-i Şerīf5 nevāḥīsinde ḳıtāl-i ‘aẓīm eyledi. 

Altı yüz on bir senesinde ḥacc-ı şerīfe vardı. Ḥālā ismiyle meşhūr olan 

Birke ’yi ol zamānda binā eyledi. 

Ammā ol tārīḫde Mekke-i Mükerreme  şerīfi olan Ḳāsım bin6 ‘Azīz  aṣlā 

Melik ‘Ādil ’e raġbet eylemedi. Ve i‘zāz ü ikrām ḳaydında olmadı. Binā’en 

‘alā ẕālik ba‘de zamānin Şerīf Sālim , Melik ‘Ādil ’e gelüp Ḳāsım ’dan şikāyet 

itdükde Melik ‘Ādil  aña vāfir ‘asker virdi. Gelüp Mekke şerīfini bozup be-

riyye semtine ḳaçurdı. 

1 Nüshalarda burada yer alan “bin” kelimesi metne dahil edilmedi. bk. Ramazan Şeşen, “el-Melikü’l-âdil 

I”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/el-melikul-adil-i (01.12.2020).

2 olup: oldı T5

3 Ḫābūr : Cābūr HZ

4 mezbūr: - HZ

5 Şerīf: - HZ

6 bin: - T5
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Ve sene-i mezbūrede Yemen  ḥākimi Mu‘iz bin [118a HZ] İsmā‘īl bin 

Seyfü’d1-dīn bin Ṭuġtegin2 bin Eyyūb  vefāt eyledi. Ve ümerānuñ ittifāḳıyla 

Süleymān bin Şehenşāh bin Eyyūb  Yemen’e ḥākim oldı. 

Pes Melik ‘Ādil  oġlı Kāmil ’e emr eyledi ki Atsuz 3 nām oġlını Yemen  

fetḥine göndere. Ol daḫı emre imtiẟāl idüp leşkerle4 Atsuz’ı gönderdi. 

Mezbūr Süleymān ’ı ẓulmen ḳatl idüp sekiz yüz miḳdārı sādāt ü şürefāyı 

helāk eyledi. Mezbūr5 Atsuz mülūküñ fāsıḳ u pür-telbīsi6 ve bī-ḥayā vü7 

şeyṭanet-enīsi idi. 

Altı yüz on altı tārīḫinde Ḥaleb  ḥākimi Melik Ẓāhir Ġāzī  vefāt eyledi. 

Otuz yıl ḥükūmet eylemişdür. Ve yarar, yitişmiş evlādı var iken mücerred 

Melik ‘Ādil ’e intisābına binā’en üç yaşında bir ṣaġīr oġlını veliyy-i ‘ahd 

eyledi. 

Ve altı yüz on dört tārīḫinde Efrenc  leşkeri ġalebe idüp sāḥil-i ‘Akkā  ve 

Ṣafed  nevāḥīsinde Müslimānlardan  çoḳ kimesne helāk itdi. 

Ve altı yüz on beş tārīḫinde Dimyāṭ ’ı żabṭ itdi. Bu ḫaber Melik ‘Ādil ’e 

[14b H1] yitişdügi gibi ġamından marīż oldı. 

Āḫir sene-i mezbūre Cumāde’l-āḫire’sinüñ yedisinde vefāt eyledi. Şām -ı 

şerīfdeki medresesinde medfūndur. 

Maḳrīzī  ḳavlince vilāyet-i Mıṣr ’da on ṭoḳuz yıl, bir ay ve on ṭoḳuz gün 

ḥükūmet eyledi. Ammā imsāki ġālib olmaġla seḫā vü ‘aṭāyāsını az kimesne 

gördi. Ḥattā anuñ vaṣfında dimişlerdür:

Şi‘r-i ‘Arabī 

אق ّ ا אل  وا ا ي   א ا א إن 
رزاق8 م وا א  כ   אل و א    כ

1 Seyfü’d: Yūsufu’d HZ

2 Tuġtegin: Taġikin HZ, T5

3 Nüshalarda metin boyunca “Aḳsīs (HZ, H1), Efsīs (T5) şeklinde yazılan bu isim “Atsuz ” olarak metne 

alındı. bk. Ramazan Şeşen, “Eyyûbîler”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/

eyyubiler#1 (25.02.2021).

4 leşkerle: leşker HZ

5 Mezbūr: Mezbūre HZ

6 telbīsi: telbīs HZ 

7 vü: - HZ

8 “Hükümdarımızdan beklentimiz cömertlik yapmasıdır. [Ancak] o harcamada eli sıkıdır. O, denildiği 

gibi bir kılıçtır. Fakat, kuralları ve rızıkları kesmektedir.”
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[15a T5] Ammā kitāb-ı Baḥr-ı Zāḫir ’de on sekiz ay emāreti mesṭūrdur. 

Ġāyetde ekūl idi. Yalıñuz bir ḳuzıyı ekl iderdi. Ve cimā‘dan bir ān ḫālī 

olmamaḳ ḳaṣdın eylerdi.

Salṭanat-ı Melikü’l-Kāmil Ebü’l-‘Ādil Muḥammed 

Mezbūruñ oġlıdur. Babası ḥayātında Şām ’a ve āḫar memālike gitdükçe 

ḳā’im-maḳām olurdı. Vefātından ṣoñra emrinde müstaḳil olduḳda Efrenc  

memleketin1 almışdur. “Gelüp yitişesüz.” diyü ulaḳlar2 göndermekle ḳa-

rındaşı Cezīre  ḥākimi Eşref Mūsā  ve Dımaşḳ-ı Şām  ṣāḥibi Melik Mu‘aẓẓam 

‘Īsā  cemī‘an geldiler. 

Bu eẟnāda Efrenc  gemilerine müżāyaḳa-i külliyye vāḳi‘ olup Kāmil 

Muḥammed  istedügi üzere Beyt-i Maḳdis ’i ve Ṣalāḥu’d-dīn  fetḥ itdü-

gi memleketleri3 ‘asker-i İslām ’a teslīm idüp muṣālaḥa ḳıldılar. Ol leyle-i 

muṣālaḥada ḳarındaşı Mūsā  ve ‘Īsā , Kāmil Muḥammed ’üñ meclisinde ayaġ 

üzere ṭururlardı ki Rāciḥ-i Ḥillī  bir ḳaṣīde inşā idüp bir beytinde böyle 

ḳaṣd u cem‘iyyet itmişdür:

Şi‘r

ا4ً  ّ ان  אً  و  אد  إّن  و  ا

Ḳara Āmid ’i ve Ḥıṣnkeyfā ’yı ve Ḫarbūt ’ı ve Ruhā ’yı bunlar fetḥ eyledi. 

Ġāyetde bahādır ve5 ekẟer-i fünūndan baḥẟe6 ḳādir pādişāh idi. 

Sene on ṭoḳuz tārīḫinde oġlı Atsuz Mes‘ūd  ki Yemen  ḥākimi idi, ḥacc 

eyledi. Ammā Ḥarem-i Şerīf  ’de nā-sezā evżā‘ına nihāyet olmadı. Ve dā’i-

mü’d7-dehr sekrān ve Ḥarem-i Muḥterem  kebūterciklerini aġız8 tüfengi ile 

1 memleketin: memleketini HZ

2 ulaḳlar: - HZ

3 memleketleri: memleketler HZ

4 “… İsa ’nın köleleridir. Şüphesiz ki Hz. İsa , Hz. İsa’ya mensup olanlar ve Hz. Musa , hepsi de Hz. 

Muhammed ’in destekçisidirler.” | Nüshalarda görülen imla hataları Târîhü’l-İslâm ve Vefeyâti’l-meşâhîr 
ve’l-A‘lâm  adlı eser esas alınarak tashih edildi. bk. Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed 

ez-Zehebî, (thk.) Mustafa Abdülkādir Atâ, Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut 1971, s. 32.

5 ve: - HZ

6 baḥẟe: taḫta H1 | taḥta HZ

7 dā’imü’d: etemmü’d HZ, H1

8 aġız: aġır HZ, H1
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ġalṭān ve tāḳıyye-i Zemzem  üzerine düşürüp1 ḳatl ile ḫāke yeksān itdük-

den mā‘adā ser-ḫoş ile ki uyuyup Müslimānları  ḳılıc uçlarıyla ṭavāfdan 

men‘ olınurdı, tā ki teşvīş2 virilmeyüp ḥużūr ile uyuduġı murād ḳılınurdı. 

Ma‘a hāẕā ġāyetle mehīb ü muḥterem3 [118b HZ] ve memleket żabṭında 

eṭvārı müsellem idi. 

Yigirmi dört senesinde ṣāḥibü’ş-Şām  ve’l-Ḳuds  ve’s-Sevāḥil  Melik 

Mu‘aẓẓam ‘Īsā  vefāt itdi. Ġāyetde ‘ālim ü fāżıl [ve] şeyḫ ü4 ‘āḳıl kimesne 

idi. Cümle tevābi‘i ve ehl-i beyti Şāfi‘ī  meẕheb iken kendüsi teḥannüf itmiş 

idi. Ḳuds-i Şerīf  ’de medresesi ve niçe ḫayrāt u ḥasenātı vardur ki5 bu iki 

beyt anlaruñ ḥaḳḳında naẓm olınmışdur:

Beyt

א כ  א ا  و  و  س    ا
6 א  س  وأ روح ا כ   و 

Ṭoḳuz yıldan ziyāde Şām ’da ḥükūmet eyledi. Ve defnini Cebel-i Ṣā-

liḥiyye ’deki7 [15a H1] medresesinde vaṣiyyet eyledi. 

Ve kendünüñ ḥükūmeti oġlı Melik Nāṣır ’a virildi. Ammā Nāṣır  ḫay-

r-ḫalef olamayup8 yine Efrenc  ile Benī Eyyūb  mābeynine9 ‘adāvet düşüp 

leşker-i küffār yine bilād-ı Müslimīn ’e musallaṭ oldı. Bi’l-āḫire Ḳuds-i 

Şerīf  ’i Efrenc’e virüp ṣulḥ eylediler. 

Bu bābda Müslimānlara  ‘ār-ı10 ‘aẓīm lāḥiḳ oldı. Ḥattā Melikü’n-Nāṣır  

[içün] Mevlānā [15b T5] Şemsü’d-dīn Ebü’l-Ferec [İbn] Cevzī  11 bu ḫuṣūṣ-

da Melik Kāmil ’e ṭa‘n u teşnī‘an va‘ẓ u naṣīḥat emr idüp fāżıl-ı mezbūr bu 

gūne ebyātla Ḳuds ’uñ küffār taṣarrufına düşdügin naḳl eylerdi:

1 düşürüp: düşüp HZ

2 teşvīş: tīşvīş HZ

3 muḥterem: HZ mükerrer 

4 ü: - HZ

5 ki: - H1, T5

6 “Kudüs ’ten çekildin. Böylece Kudüs’ü ıssız bir yer kıldın. O, senin isminle mâmur hale gelmiştir. Ey 

İsa , sen kutsal ruh olduğun için nasıl olur da oraya ıssızlık gelmez?”

7 Ṣāliḥiyye ’deki: Ṣāliḥiyye’de HZ, H1

8 olamayup: olmayup HZ

9 mābeynine: mābeyninde HZ

10 ‘ār-ı: lār-ı HZ

11 Cevzī: Cevzī’ye H1
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Naẓm

אت1 ل و  ا و وة  אت    ارس آ

 Ba‘dehu Melik Kāmil , Dımaşḳ ’a geldi. Muḥāṣara ḳılup Melik Nāṣır ’a 

küllī müżāyaḳa çekdürdi. Bi’l-āḫire Şām  vilāyetini Melik Eşref Mūsā ’ya 

virdi. 

Ve yigirmi yedi senesinde Eşref , Celālü’d-dīn Ḫˇārezmşāh  ile ṣavaşup 

iki kerre münhezim itdi. 

Ve yine bu senede Eşref , Ba‘albek Ḳal‘ası ’nı Melik Emced Behrāmşāh 

bin Ferruḫşāh ’dan aldı. Ve Emced ’i Şām ’da ḳatl itdi. 

Ammā otuz dört senesinde Eşref  ile Melik Kāmil  mābeyni bozıldı. Bir 

ġarīb vaḥşet ḥāṣıl oldı ki eger Eşref vefāt itmese belki Melik Kāmil ’üñ salṭa-

natına māni‘ olaydı. Zīrā hem şecī‘ ü kerīm idi ve hem beyne’l-mülūk ḳadr 

u raġbeti ‘aẓīm2 idi.3 

Ve otuz beş senesinde Dımaşḳ  ḥākimi Melik Eşref  vefāt eyledi. 

Ve yine bu sene Receb’inde Melik Kāmil  daḫı ḫunnāḳ ve su‘āl ve niḳrīs 

ve ishāl gibi emrāż-ı muḫtelifeden fevt oldı. Yigirmi yıl emāret idüp vefāt 

itdügi zamānda ‘ömri altmışda idügi ẟübūt buldı. 

Mıṣr-ı Ḳāhire ’deki Beyne’l-ḳaṣreyn ’de4 vāḳi‘ medrese ve İmām Şā-

fi‘ī ’nüñ ḳubbesi bunlaruñdur. Ḥattā ḳubbe-i mevṣūfeyi on sekiz5 yaşında 

iken6 yapdurmışdur.

 Salṭanat-ı Melikü’l-‘Ādili’ṣ-ṣaġīr Seyfü’d-dīn Ebū Bekr 

Kāmil Muḥammed ’üñ oġlıdur. Bilād-ı ġarb ve Diyār-ı Bekr ’e ḥükm 

eyledi. ‘Ayş u ‘işrete meşġūl, lehv ü lu‘b7 u nisvāna meyl itmede mecbūr u 

1 “Medreselerde âyetlerin sesleri kalmadı. Vahyin indiği yerler yaşam izinin olmadığı harabelere döndü.”

2 ‘aẓīm: ziyāde HZ

3 idi: - T5

4 Nüshalarda “Beyne’l-‘aṣreyn” şeklinde yazılan bu yer adı “Beyne’l-ḳaṣreyn ” olarak metne alındı. bk. 

André Raymond, “Kahire”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kahire#2-

osmanli-donemi (02.12.2020).

5 sekiz: beş HZ

6 iken: - HZ

 7 lehv ü lu‘b: lu‘b u lehv HZ 
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mecbūl,1 sāzende vü gūyendeler zamānında menāzil-i ‘ulyāya vāṣıl oldılar. 

Ammā ekābir ü eşrāf hengām-ı devletinde ḫaylī tenezzül buldılar. 

Āḫir Müslimānlaruñ  bu evżā‘-ı nā-hemvār cānlarına geçdi. Ḳarındaşı Me-

lik Ṣāliḥ Necmü’d-dīn ’e2 ḫaberler3 gönderüp ḫil‘at-ı salṭanatdan ḫal‘ muḳar-

rer oldı. Zīrā ol zamānda Necmü’d-dīn , Ḥıṣnkeyfā  ve ba‘żı bilād-ı şarḳī ḥāki-

mi idi. ‘Ale’l-ḫuṣūṣ sinnen ‘Ādil ’den büyük idi. Ṭaleb-i mülk ile ‘asker çeküp 

yüridi. Otuz altı senesinde Şām -ı şerīfe gelüp Melik Cevād Yūnus ’dan Şām 

vilāyetini aldı. Ve Ḥıṣnkeyfā  ve Sincār ’ı andan bedel [119a HZ] virdi. 

Ve bi’l-cümle Mıṣr ’a gelüp, Melik ‘Ādil ’i maḳtūl bulup bilā-nizā‘ cülūs 

eyledi. Ve4 zamān-ı salṭanat-ı ‘Ādil  iki yıl ve altı aydan ziyādece oldı. Ve 

tārīḫ-i ḳatli ve zevāl-i mülki altı yüz otuz5 yedide vuḳū‘ buldı. 

Ammā müverriḫ Maḳrīzī  ḳavlince ḥükūmetden ḫal‘ ḳılınmışdur ve ol 

ḥīnde ḳatl olınmışdur.

 Salṭanat-ı Melik Ṣāliḥ Necmü’d-dīn  [15b H1] Eyyūb Ebü’l-fütūḥ 

Mezbūr Melik ‘Ādil  Ebū Bekr ’üñ ḳarındaşıdur. Taḫt-ı Mıṣr ’a cülūs it-

dükde ḫazīnede bir dīnārdan [16a T5] ġayrı nesne bulınmadı. Pes6 ümerā 

ve ḳużātı dīvānına getürdüp “Pādişāhıñuzı niçün ḳatl eylediñüz?” diyü ṣor-

dı. Anlar da “Sefīh ü erāẕil-perest olduġı içün.” didiler. 

Ba‘dehu “Sefīhüñ beytü’l-māle taṣarrufı cā’iz midür?7” diyü fuḳahādan 

istiftā itdi. “Cā’iz degüldür.” diyü cevāb virildi.8 “Çünki cā’iz degüldür, size 

beẕl itdügi māli ḫilāf-ı şer‘ virmişdür.” diyü ümerā ve ḳużātdan muṣāderet 

idüp ṭoḳuz kerre yüz biñ filori degşürdi. Andan ṣoñra ḳarındaşı ḳatline 

sebeb olanı ḳatl eyledi. Ve Mıṣr  ḫalḳı Melik ‘Ādil ’i ṭutup ḥabs ve ḳatl it-

düklerinden ‘ibret-peẕīr olup biñ ġulām ṣatun aldı. Ve anlara “Baḥriyye ” 

diyü nām virdi ki9 bunlar Çerākise ’nüñ ġayrıdur. 

1 mecbūl: maḥbūl HZ

2 Necmü’d-dīn ’e: Necmü’d-dīn H1

3 ḫaberler: ḫaber HZ

4 Ve: - H1, T5

5 otuz: - HZ

6 Pes: Beş HZ

7 cā’iz midür: cā’iz mi HZ

8 virildi: virdiler HZ

9 ki: - HZ
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Ve bi’l-cümle Etrāk ’üñ üstādı1 ve cemī‘-i māl ü dād ü sitāduñ2 müdeb-

bir-i ḥırṣ3-imtidādı ve meydān-ı siyāsetüñ Mirrīḫ vār4 cellādı olmaġla ümerā-

dan çoḳ kimesneyi birer5 bahāne ile ḳatl itdi. Ve māllarını ḫazīneye aldı. Ve 

öldügi zamānda maḥbesinde beş biñ ādem bulındı. Hīç bir ferd yanında 

şefā‘aten ve recāyla varup basṭ-ı kelāma cür’et itmege ḳādir degül idi. 

Āḫir ża‘īf ü marīż ve sāḥa-i mülk ibtilāsı fesīḥ u ‘arīż olduḳda Afranīs 6 

nām re’īs-i Efrenc  ḫurūc itdi. Dimyāṭ ’a müstevlī olup żabṭ eyledi. Ol eẟnā-

larda altı yüz ḳırḳ yedi tārīḫinde vefāt eyledi. Müddet-i ḥükūmet-i Eyyūb  

on yıla ḳarīb oldı. Bu tafṣīl Cāmi‘u’l-leṭā’if ’de mesṭūrdur. 

Ammā kitāb-ı Baḥrü’z-zāḫir ’de7 mezbūr Necmü’d-dīn  altı yüz otuz yedi 

senesi Ẕi’l-ḥicce’sinde otuz dört yaşında iken taḫta geçdi. Otuz ṭoḳuzda 

medāris-i Mıṣr  ve Cezīre Ḳal‘ası  binālarına başladı. Niçe Müslimānlaruñ 8 

emlākin aldı. Ve otuzdan ziyāde mescidi ḫarāb idüp biñ miḳdārı ulu ulu 

aġaçları kesdürdi. Ḥālā ki ol binālarını Türk  leşkeri elli bir senesinde yire 

ber-ā-ber eyledi. 

Ve ḳırḳ bir senesinde Şām  ḥākimi ‘ammisi Ṣāliḥ İsmā‘īl  cānibine mektūb 

ve ādem gönderdi. Şām Ḳal‘ası ’nı naḳb ile ele getürüp ḥabs eyledügi Muġīẟ 

‘Ömer bin Ṣāliḥ Eyyūb ’ı ki kendünüñ oġlıdur, iltimās eyledi. Ḥattā “Anı 

bana gönder. Bilā-nizā‘ Şām  ḥükūmeti saña muḳarrer olsun.” diyü bildürdi. 

İsmā‘īl  rıżā göstermedi. Āḫir Eyyūb  ḳırḳ iki senesinde ‘asker-i Ḫˇārez-

miyye ’nüñ iḥżārına ulaḳlar9 gönderdi ki ol ṭā’ife ḥākimleri ṣāḥibü’r-Rūm  

Celālü’d-dīn bin ‘Alā’ü’d-dīn Keyḳubād  ve Meyyāfāriḳīn  ḥākimi Melik 

Eşref  ’den münfaṣıl olup ḳalanlardur, anlaruñ re’īsleri Berke Ḫān  ve on 

biñden ziyāde leşker-i bī-kerān Ġazze ’ye10 geldiler. Melik Ṣāliḥ11 Eyyūb ’dan 

1 üstādı: isnādı HZ

2 sitāduñ: īstāduñ HZ | istāduñ T5

3 ḥırṣ: ḫırṣ HZ

4 Mirrīḫvār: Mirrīḫ  ü HZ

5 birer: bir bir HZ

6 Burada kastedilen “Fransa  Kralı IX. Saint Louis ” olmalıdır. bk. Bahattin Kök, “el-Melikü’s-sâlih, Ey-

yûb”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/el-melikus-salih-eyyub (02.12.2020).

7 Baḥrü’z-zāḫir ’de: Baḥr-ı Zāḫir ’de HZ

8 müslimānlaruñ: Müslimānuñ T5

9 ulaḳlar: ulaḳları HZ

10 Ġazze ’ye: ‘Azīn’e HZ

11 Melik Ṣāliḥ : Melikü’ṣ-Ṣāliḥ  H1, T5
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ecr-i cezīl ve in‘ām1 u ḫil‘atler ve yarar atlar ve gūn-ā-gūn aḳmişe vü nuḳūd2 

‘aṭāyāsına [119b HZ] muḳārin oldılar. 

Berü cānibden Şām  ḥākimi İsmā‘īl  ve Nāṣır 3 Dāvūd  ve Manṣūr , Efrenc  

‘askeri ile müttefiḳ [16b T5] olup, ḥattā Ḳuds  ve Ṭaberiyye  ve ‘Asḳalān  

dünyā cīfesi taḥṣīli içün kilāb-ı4 Efrenc’e [16a H1] beẕl ü teslīm idüp aḫẕ-ı 

intiḳāma ‘azīmet ḳıldılar.5 

Pes ‘asker-i Mıṣr  u Ḫˇārezmiyye  ḳırḳ iki tārīḫinde Şāmiyyūn  u Efrenc  

ile muḳābil ü muḳātil oldılar. Ḳıtāl-i şedīdden ṣoñra Mıṣriyyūn  manṣūrūn 

olup Ḫˇārezmiyye 6 ile cānib-i muḫālifīne ẓafer buldılar. Ḥattā ümerā-yı 

Efrenc’üñ ekẟeri esīr ḳılındı. Ve otuz biñden ziyāde Şām  leşkeri ve Efrenc 

dil-āverleri ḳatl olındı.7 Ve cemī‘-i esārā vü ġanā’im Ṣāliḥ Eyyūb ’a, tā Mıṣr’a 

gönderüldi. Ve Ḳuds-i Şerīf  ebvābınuñ miftāḥları daḫı bile irsāl olınup ilā 

hāẕe’l-ān Müslimīn  elinde bāḳī olan fetḥ-i cemīl ol naṣr-ı celīldür.8 Ṣoñra 

bir ḥāl9 daḫı olmamışdur.

Ba‘dehu leşker gönderüp, Ṣāliḥ İsmā‘īl ’i Şām ’da muḥāṣara itdürüp altı 

ay tamām ḥiṣār-ı müżāyaḳasında iken oġlı Muġīs ‘Ömer bin Ṣāliḥ Eyyūb  

vefāt itdi. Babası bu ḫaberi ṭuyınca māteminden niçe derd ü elem ibtilāsı-

nı iẟbāt itdi. Ba‘dehu mābeynlerinde muṣālaḥa vāḳi‘ oldı ki Ṣāliḥ İsmā‘īl , 

Dımaşḳ-ı Şām ’da kendünüñ vekāletini10 Mu‘īnü’d-dīn ’e teslīm ide. Ve ol 

çıḳup Ba‘albek  żabṭına gide. 

Ammā ṣulḥ vuḳū‘ında Ḫˇārezmiyye  ṭā’ifesi ḥāżır degül idi. Kendüler 

ġā’ib iken ṣulḥ olınduġına incindiler. Bu öyke ile gelüp Şām ’ı ġāret itdiler. 

Ve “Elbette ‘avdet idesüz. Biz saña mu‘īnüz.” diyü Ṣāliḥ İsmā‘īl ’e ḫaberler 

gönderdiler. 

1 ecr-i//in‘ām: in‘ām-ı cezīl T5

2 nuḳūd: nuḳūd u T5

3 Nāṣır  Dāvūd : Nāṣır ve Dāvūd HZ

4 kilāb-ı: gelen T5

5 ḳıldılar: ḳıldı HZ

6 Şāmiyyūn //Ḫˇārezmiyye : - HZ

7 olındı: olınup HZ

8 celīldür: celīlden HZ

9 ḥāl: ḥāl ile T5

10 vekāletini: vekīletini H1 | vekāleti ile T5
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Ol daḫı naḳż-ı ‘ahd idüp döndi, geldi. Ḫˇārezmiyye  ile Şām ’ı muḥāṣara 

eyledi. Muḥaṣṣal ḳırḳ dört tārīḫine dek bir vechle muḥāṣara itdiler ki aṣlā 

me’kūlātdan nesne ḳalmadı. Ḫalḳ1 ziyāde mużṭarib oldı. 

Vaḳtā ki Melik Ṣāliḥ Eyyūb 2 bu ḫaberleri işitdi, Ḥimṣ  vālīsi Manṣūr 

İbrāhīm bin Esedü’d-dīn ’e mu‘āvenet içün nāme gönderdi. Ol daḫı ‘asker 

çeküp Şām ’a gelmege3 ve muḥāṣarada olanları men‘ itmege muḳarrer eyle-

dükde ki Ḫˇārezmiyye  ve ġayrı bu ḥāli ṭuydılar, hemān ‘asker çeküp Ḥimṣ  

üzerine vardılar. 

Ḥikmet Allāh ’uñdur, ḥākim-i Ḥimṣ  bunlara ‘aẓīm ḳılıc çaldı. Serdārları 

Berke Ḫān ’uñ başı kesüldi, nīzeye ṣanculdı. Ve ekẟeri ṭu‘me-i şemşīr olup 

az kimesne ḳurtıldı. Ba‘dehu Ba‘albek  ṭarafına gelüp Ṣāliḥ İsmā‘īl ’den4 aldı. 

Andan ṣoñra Dımaşḳ ’a varup anda vefāt eyledi. 

Müddet-i Melik Manṣūr  on yıl oldı. Yirine oġlı Şeref Mūsā  ḥākim oldı. 

Ammā Ṣāliḥ İsmā‘īl  elinde emlāk ü emvāl5 ve ehl ü ‘iyālinden bir nesne 

ḳalmadı. Ḥattā evlād ü ‘iyālini Mıṣr ’a naḳl eyledi. Ve kendüsi Ḥaleb  vālī-

si Melik Nāṣır bin6 ‘Azīz ’den istimdāda vardı. Küllī ikrām u iḥtirāmına 

muḳārin oldı. 

Ve bu eẟnālarda Melik Ṣāliḥ Eyyūb  daḫı Mıṣr ’dan Şām ’a geldi. Übbe-

het-i ‘aẓīme ve celālet-i ‘amīme ile Dımaşḳ-ı Şām ’a dāḫil oldı. 

Ba‘dehu Ba‘albek ’e ve Buṣrā ’ya7 ve ba‘żı ḳılā‘a teveccüh eyledi. Nereye 

vardı ise teslīm ḳılındı. Andan ṣoñra Mıṣr ’a döndi. Ve Beytü’l-maḳdis ’i ‘imā-

ret ḳıldı. Ve Melik Mu‘aẓẓam  “Efrenc  [17a T5] żabṭ itmesün.8” diyü yıḳ-

duġı sūrınuñ yapulmasını emr eyledi. Ba‘dehu Mıṣr’a vardı. Ve yine ḳırḳ altı 

tārīḫinde ‘asker çeküp [16b HZ] Şām ’a geldi. Ve Melik Eşref Mūsā  elinden9 

Ḥimṣ  mülkini [120a HZ] almaḳ içün üstine müteveccih oldı. 

1 Ḫalḳ: HZ mükerrer

2 Eyyūb : - HZ

3 gelmege: geldi T5

4 Ṣāliḥ İsmā‘īl ’den: Ṣāliḥ ve İsmā‘īl ’den HZ

5 emvāl: emvāli HZ, H1

6 Nāṣır  bin: - HZ

7 Nüshalarda “Ṣulḥid” şeklinde yazılan bu yer adı “Buṣrā ” olarak metne alındı. bk. Kök, agmd. 

8 itmesün: eylemesün HZ

9 mülkini: mülki HZ
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Ammā bu seferi netīce virmeyüp yine ḳırḳ yedi senesinde Dımaşḳ-ı 

Şām ’da Melik Ṣāliḥ Eyyūb  yine Mıṣr ’a müteveccih oldı. Ḥattā ma‘lūl ü 

marīż olmaġın maḥfe ile gitdi. Varduġı gibi ḳarındaşı ‘Ādil ’üñ ḳatlini 

muḳarrer itdi. Fi’l-vāḳi‘ varduġı gibi Mıṣr maḥbesinde boġdurdı. 

“Andan ṣoñra altı ay miḳdārı ṣaġ olmışdur.1” diyü yazılmışdur. Ḥālā ki 

Cāmi‘u’l-leṭā’if ’e muḫālifdür ve eṣaḥḥı2 oldur. Zīrā on yıl ol maḳūle ḫaṣm-ı 

ḳavī maḥbesde ṭurmaḳ, Eyyūb  anuñ ḳatline teşne iken bu3 miḳdār zamān 

diri ḳomaḳ ḫilāf-ı re’y-i sedīddür.

Muḥaṣṣal ḳırḳ dört yaşında iken altı yüz ḳırḳ yedi senesinde vefāt ey-

ledi.

 Salṭanat-ı Tūrānşāh bin Ṣāliḥ Necmü’d-dīn Eyyūb 

Necmü’d-dīn Eyyūb ’uñ oġlıdur. Eyyūb 4 vefāt itdükde ḫātūnı Şecere-

tü’d-dür5 Ümmü Ḫalīl 6 meyyitini iḫfā idüp Tūrānşāh ’a7 ḫaber uçurdı. Tā 

Ḥıṣnkeyfā ’dan gelmeyince bu emri kimseye şāyi‘ ḳılmadı. Bu ṭarīḳ ile se-

ne-i mezbūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde taḫt-ı Mıṣr ’a cülūs itdi. 

Andan ṣoñra te’ḫīr itmeyüp leşker-i keẟīr ile Dimyāṭ ’a vardı. Efrenc  ‘as-

kerine muḳābil ü8 muḳātil olup, Mecma‘u’l-leṭā’if  mūcibince yüz biñ Freng  

ḳatl idüp, serdārlarını ṭutup Mıṣr ’da ḥabs eyledi. 

Ammā Baḥr-ı Zāḫir ’de yazulduġı üzere otuz biñ Efrenc  ḳılıcdan geçdi. Ve 

ol gün Türk  leşkeriyle Dimyāṭ ’a vardı. Efrenc ‘askerine muḳābil ü9 muḳātil 

olup Mecma‘u’l-leṭā’if  mūcibince ḳıtāl-i ‘aẓīm idüp Ḳarşīs 10 ki küffāra re’īs idi, 

anlar11 ṭutup teslīm itdi. Ḳırḳ sekiz Muḥarrem’inüñ ẟāliẟinde idi. 

1 olmışdur: oldı T5

2 ve eṣaḥḥı: - HZ

3 bu: bir H1, T5

4 Eyyūb : - HZ

5 dür: dār HZ 

6 Nüshalarda metin boyunca “Ümm-i Ḫalīle” şeklinde yazılan bu isim “Ümm-i Ḫalīl” olarak metne 

alındı. bk. Cengiz Tomar, “Şecerüddür”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/

seceruddur (02.12.2020).

7 Tūrānşāh ’a: Tūrānşāh ṭarafına T5

8 ü: - H1

9 ü: - H1

10 Ḳarşīs : Şīs T5

11 anlar: - HZ
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Ba‘de ẕālik yine ol Muḥarrem’üñ on yedinci güni müddet-i salṭanatı 

yetmiş bir gün iken ‘asker ittifāḳ idüp Tūrānşāh ’ı ḳatl itdiler. Sebebi müş-

terā ḳullarını maḥrem idüp, ziyāde iltifāt itdügi ve babası ḳulları ḫāricden 

‘add olınup bīgāne ḥükminde olduġı idi.

 Salṭanat-ı el-Melike1 Necmü’d-dīn Şeceretü’d-dür 2 Ümm-i Ḫalīl 

Tūrānşāh ’uñ vālidesi ve Necmü’d-dīn Eyyūb ’uñ ḫalīlesi idi. Rü’esā-yı 

‘asker ittifāḳı3 ile taḫta cülūs eyledi. Ve zevci ḳullarından Melik Aybeg ’i 

müdebbir-i mülk naṣb itdi. Ġāyetde ‘āḳıle ve ṣāliḥa ve müdebbire4 olmaġın 

kibār u ṣıġār ḫiṣāl-i ḥamīdesinden rıżā vü şükrān üzere idi. 

Ḳırḳ sekiz Muḥarrem’inüñ evā’ilinde cülūs itdi. Sikke ve ḫuṭbe ol ‘afī-

fenüñ nāmı ile mu‘anven oldı. Ḥattā ḫutabā ḫuṭbede ḫalīfeye du‘ā itdük-

den ṣoñra ــ ــ أّم  ــא وا ــ ا ــ  כــ ا ــ  א ــ ا ّ ا ــ ــ ا  «وا
5« ــ א ــכ ا אن  ــ ــ ا א ــ   .diyü du‘ā iderler idi ا

Ve meẕkūrenüñ cülūsı senesinde Ḥaleb  ḥākimi Nāṣıru’d-dīn el-Mu‘iz 

bin el-Ṭāhir bin6 el-Melik Ṣalāḥu’d-dīn  [17b T5] ve yanınca Ṣāliḥ7 

İsmā‘īl bin ‘Ādil  ve Kerek  ṣāḥibi Nāṣır Dāvūd bin Mu‘aẓẓam  [17a H1] 
ve Ḥimṣ  māliki Eşref8 Mūsā bin Manṣūr İbrāhīm bin Esedü’d-dīn  ittifāḳ-

la9 Dımaşḳ-ı Şām ’ı muḥāṣara itdiler. Ve cümle mużāfātı ile fetḥ ü tesḫīr 

eylediler.10 

Ba‘dehu Ḥaleb  ḥākimi Nāṣır bin ‘Azīz  sā’irinden ayrılup ḥükūmet-i 

Mıṣr  hevāsıyla Ġazze ’ye geldi. Fe-lā-cerem ‘asker-i Mıṣr leşker-i mezbūrı 

ḳarşuladılar. Ġazze’de ‘aẓīm ḳıtāl eylediler. Āḫir Ḥaleb leşkeri [120b HZ] 
münhezim oldı. Ḥattā Melik Ṣāliḥ  ol ma‘rekede nā-bedīd olup bulınmadı. 

1 Melike: Meliketü’n HZ

2 Necmü’d-dīn  Şeceretü’d-dür: Necmü’d-dīni’d-dür HZ

3 ittifāḳı: ittifāḳ HZ

4 ṣāliḥa ve müdebbire: müdebbire ve ṣāliḥa HZ

5 “Ey Allah ’ım, Melik Salih ’in eşi dünyanın ismeti, Müslümanların  melikesi, saliha [insan] Ümmü Halil 

Mu‘tasım ’ın makamını koru.”

6 bin: İbn HZ

7 Ṣāliḥ: - T5

8 Eşref : Eşref bin HZ

9 ittifāḳla: ittifāḳıyla HZ

10 eylediler: itfiler HZ
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Ba‘dehu Ümmü Ḫalīl  nā’ib-i1 menābı ‘İzzü’d-dīn Aybeg-i Türkmānī  ile 

tezevvüc2 itdi. 

Hemānā3 ümerā-yı Mıṣr  bu ḫuṣūṣda ‘ār itdiler. Melik Eşref Mūsā bin 

Yūsuf  ’ı ki ol anda altı yaşında iken taḫta geçürmege ittifāḳ itdiler.4 Ve Ay-

beg-i Türkmānī  aña atabeg ve müdebbir-i umūr olmaḳ üzere ‘ahd itdiler. 

Ve sikke ve ḫuṭbede ikisini bile ẕikr itdürülmegi5 münāsib gördiler. 

Müddet-i ḥükūmet-i Ümmü Ḫalīl  üç ay tamām oldı. Bu minvāl üzere 

iki seneye ḳarīb zamān mürūr idüp altı yüz elli tārīḫinde mülk-i Mıṣr  is-

tiḳlāl üzere ‘İzzü’d-dīn Aybeg ’e naḳl eyledi. Ve Melik Mu‘iz 6 laḳabı verildi. 

Temmet selāṭīn-i Eyyūbiyye7 .

 ṬABAḲA-İ SELĀṬĪN-İ ETRĀK 

 Evvelühüm Melikü’l-Mu‘iz Aybeg 

Sene-i hicriyyenüñ altı yüz elli iki tārīḫinde Melik ‘İzzü’d-dīn , Fāri-

sü’d-dīn Oḳṭay  nām emīr-i kebīri tenhāsına da‘vet idüp ḳatl itdi. Ba‘dehu 

ḳuvvet ü istiḳlāl bulup Melik Eşref  ’i salṭanatdan8 ḫal‘ eyledi. 

Zīrā mādām ki Oḳṭay  ve Ḳalavun 9 ve Sunġur  ṣaġ idi ki güft ü gūdan 

ḫālī degül idi ve ümerā Aybeg ’üñ ‘aṭāyā vü iḥsānından tamām meyl it-

mişler idi, ammā ehl-i Mıṣr  “Şāh oġlı şāh degüldür. Evveli10 rıḳḳ idi.” diyü 

ḳabūline11 ‘ār iderler idi.12 

Ve bi’l-cümle giderek istiḳlāl buldı. Ḥattā ḳatl itdügi Oḳṭay ’uñ ‘avre-

tini tezevvüc itdi. Aña daḫı ḳanā‘at itmeyüp Mevṣil  ḥākimi Bedrü’d-dīn 

Lü’lü’ ’üñ ḳızını nikāḥlandı. Ve ḫuṣūṣā Ümmü’l-Ḫalīl ’e ziyāde ẟaḳīl gelüp 

1 nā’ib-i: nā’ibi H1

2 tezevvüc: tezvīc HZ

3 Hemānā: Hemān HZ

4 itdiler: eylediler T5

5 itdürülmegi: itmegi HZ

6 Mu‘iz: - HZ

7 “Eyyûbî  sultanları [hakkında bilgilerin anlatımı burada] tamamlandı.”

8 salṭanatdan: salṭanatından HZ

9 Ḳalavun : Ḳaladun HZ, T5

10 Evveli: - T5

11 ḳabūline: ḳabūl itmege T5

12 idi: - HZ
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salṭanat-ı Mıṣr  ve bunca ḫizāneyi Aybeg ’e ol temlīk itmiş iken üzerine iki 

def‘a evlenüp cefā semtine sülūk itmegin birgün tenhāsına geldükde ṭavāşī-

lerine boġdurdı. Ḥattā ḥammāmda ḳatline ẓafer buldı. 

Bu ḫuṣūṣ elli beş tārīḫinde vāḳi‘ olup müddet-i emāret-i Aybeg  ber-vech-i 

istiḳlāl ü iştirāk beş yıldan ziyādece oldı. Ve ba‘żılar ḳavlince yedi yıldan üç ay 

eksicek oldı. Ġāyetde ḫūnī idi. Ammā kerem ü iḥsānı daḫı vāfir idi.

 Salṭanat-ı Manṣūr Nūru’d-dīn ‘Alī  

Melik Mu‘iz Aybeg ’üñ oġlıdur. On beş yaşında iken taḫta geçdi. Ve 

Şeceretü’d-dürr ’i dārü’s-salṭanatdan burc-ı aḥmere indürdi.1 Ve babasın 

öldüren ṭavāşī zümresini ḳatl ü siyāset itdi. Ve birḳaç günden ṣoñra Şece-

retü’d-dürr ’i daḫı ḳatl idüp meyyiti2 niçe günler ḫandeḳde yatdı.3 Ṣoñra 

defnine icāzet virdi. 

Bunuñ eyyāmında ḫulefā-yı ‘Abbāsiyye ’den [17b H1] Müsta‘ṣım ’ı 

Hülāgū  aḫẕ idüp dārü’l-ḫilāfe Baġdād  mülki Tatar ’a naḳl eyledi. Giderek 

Tatar’uñ [18a T5] Mıṣr ’a daḫı teveccühi mesmū‘ları oldı.

Pes Aybeg  ḳullarından şecā‘atle ma‘rūf olan Emīr Ḳuṭuz 4 a‘yānla meş-

veret idüp “Tatar  leşkeri geldükde ḥāl neye müncer olur? Ḥālā ki pādişā-

hımuz ṣabīdür.” dimegin rü’esā ittifāḳı ile Manṣūr  ḫal‘ ve ḥabs5 olınup 

salṭanat-ı Mıṣr 6 Melik Muẓaffer Ḳuṭuz ’a münāsib görildi. 

Müddet-i emāret-i Manṣūr  iki buçuḳ yıl olup elli yedi senesinde ḫal‘i 

vuḳū‘ buldı.

 Emāret-i Melik Muẓaffer Ḳuṭuz  

Mezbūr Melik Ṣāliḥ  ḳullarındandur. Bunun zamānında Mescid-i Şerīf-i 

Nebevī  āteşe yandı. Ḥattā minberi bile bölindi.7 

1 indürdi: iclā itdürdi T5

2 meyyiti: meyyitini H1, T5

3 yatdı: yatdurdı T5

4 Nüshalarda metin boyunca “Ḳuṭur” şeklinde yazılan bu isim “Ḳuṭuz ” olarak metne alındı. bk. İsmail 

Yiğit, “Kutuz”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kutuz (03.12.2020).

5 ve ḥabs: - HZ

6 Mıṣr : Mıṣr ki HZ

7 bölindi: yolındı HZ
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Andan ṣoñra Medīne ’ye ḳarīb Ḥarre ’de1 [121a HZ] bir āteş ẓāhir olup 

gice ile görindi. Ve gündüz2 bī-nişān oldı. 

Ve elli sekiz3 senesinde Hülāgū Ḫān  serdārlarından Ketboġa 4 Şām  ve 

Ḥaleb ’i ḫarāb itdükden ṣoñra Melik Muẓaffer ’e mektūb gönderdi. “Elbette 

Mıṣr ’ı bize teslīm itmek gereksün.” diyü bildürdi. Muẓaffer 5 daḫı ümerā-

sıyla meşveret idüp Tatar ’uñ resūline siyāset eyledi. ‘Aẓīm leşker çeküp Şām 

vilāyetine Tatar’ı ḳarşulayugitdi. 

Ḥikmet Ḫudā ’nuñdur, Ken‘ān  vilāyetinde ‘Aynicālūt  muḳābelesin-

de muḳābil oldılar. Sell-i seyf idüp birbirleriyle kemā-yenbaġī ṣavaşdılar. 

Āḫir Ḥaḳ celle ve ‘alā  Muẓaffer ’i muẓaffer idüp Hülāgū Ḫān  dāmādı Ket-

boġa ’nuñ başı kesildi. Tatar  leşkeri cemī‘an baṣıldı.6 Ḥaḳḳ’a  ḥamd u şükr 

idüp Mıṣr ’a ‘avdet eyledi. 

Ammā İmām Ebū Şāme 7 bu ḫuṣūṣa müte‘alliḳ dimişdür:

Şi‘r

د  כ  אء    د  אر  ا א  ا
8 ء آ   כ  و د    כ و אم أ א

‘Āmme-i re‘āyā vü berāyā Tatar ’dan ḫavfnāk iken Melik Muẓaffer ’üñ bu 

celādetini gördiler. Cān u dilden maḥabbetler eylediler.

Ammā ba‘de inhizāmi’t-Tatar  Muẓaffer Ḳuṭuz ’a,9 Şām  niyābetini ‘Ale-

mü’d-dīn Sencer-i Ḥalebī ’ye10 ve Ḥaleb  niyābetini Sa‘d bin Bedrü’d-dīn 

1 Ḥarre ’de: Ḫarde’de HZ | Der’de T5

2 gündüz: kendüden HZ

3 sekiz: temā H1 | - T5

4 Nüshalarda metin boyunca “Keytufā / Keytuġā / Kebtufā” şekillerinde yazılan bu isim “Ketboġa ” ola-

rak metne alındı. bk. Cüneyt Kanat, “Ketboğa”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.

org.tr/ketboga (31.08.2020).

5 Muẓaffer : Mu‘iz HZ, H1

6 baṣıldı: baṣılup T5

7 Nüshalarda “Ebū Sāme” şeklinde yazılan bu isim “Ebū Şāme ” olarak metne alındı. bk. Tayyar 

Altıkulaç, “Ebû Şâme el-Makdisî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-

same-el-makdisi (03.12.2020).

8 “Tatarlar  [diğer] memleketlere üstün geldiler. Mısır ’dan Türkler  kendilerini feda ederek onlar için gel-

diler. [Türkler] Şam ’da [Tatarları] helak edip darmadağın ettiler. Nitekim bir cinsin felaketi ancak aynı 

cins ile olur.”

9 Ḳuṭuz ’a: Ḳuṭuz ve HZ

10 Ḥalebī’ye: Çelebi’ye T5
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Lü’lü’ ’e virmekle Emīr Baybars-ı1 Bunduḳdārī  ki Tatar cenginde muḳad-

deme-i ceyş idi, Mu‘izz ’e,2 “Şām3 niyābetini āḫara virdi. Benüm ḫidmetüm 

żāyi‘ ḳıldı.” diyü rencīde idi, ba‘żı ümerā ile ittifāḳ idüp ḳatl eylediler. 

Ve altı yüz elli sekiz senesinde müddet-i emāreti on ay ve on yedi gün 

oldı. 

Ammā mezbūr Muẓaffer Ḳuṭuz  [ne] merḳūḳu’l4-aṣl idi ve ne kefere 

evlādından idi. Ḫˇārezmşāh ’uñ ḳız ḳarındaşı oġlı Mevdūd Şāh ’uñ oġlı iken 

ṣabāvet ‘āleminde Tatar  uġurladı. Ve tüccāra bey‘ idüp giderek Mıṣr ’a düş-

di. Āḫir aṣīl idügin bilüp ve5 bildürüp Tatar cenginde hünerler gösterdi.

Emāret-i Melikü’ẓ-Ẓāhir Rüknü’d-dīn Baybarsü’ṣ-Ṣāliḥī 

Memālīkden iken6 Melik Muẓaffer ’üñ ḳatli güninde ittifāḳ-ı ümerā ile 

andan bī‘at olındı. Ġāyetde ‘āḳıl7 ü ‘ādil idi. Ḳanda bid‘at var ise def‘ eyler-

di. Ammā cinsine meyl idüp zamānında [18a H1] ḳul cinsinden olanlara 

raġbet itmekle i‘tilā-yı şān buldılar. Müdebbir-i memleketi [18b T5] Ṣāḥib 

Bahā’ü’d-dīn Eyyūb  ki Ḳaṣīde-i Bürde ’ye maḥabbetle meşhūrdur, mezbūr 

Baybars  ‘Irāḳ ’dan ġayrı memleketlere ḥükm itdi. Ancaḳ ‘Irāḳ , Tatar  ḥük-

minde bir zamān bāḳī ḳaldı. 

Ammā zamānında Mıṣr ’da8 vāfir yanġunlar oldı. Naṣārā ’yı9 cem‘ idüp 

“Bu fitne sizdendür.” diyü ḳatl-i ‘ām murād eyledi.10 Lākin Emīr Oḳṭay 

Atabeg  şefā‘at itmekle yanġundan olan ziyānları ödeyüp11 beytü’l-māle elli 

biñ altun virmege ta‘ahhüd ile ḳurtıldılar. Birecik  ve Ayās  ve Adana  ve sā’ir 

ḥuṣūn-ı İsmā‘īliyye  bunuñ fütūḥātındandur. 

1 Nüshalarda metin boyunca “Bīres / Berīs / Bebres / Berbis” şekillerinde muğlak yazılan bu isim tashih 

edilerek metne alındı. bk. Kâzım Yaşar Kopraman, “Baybars  I”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://isla-

mansiklopedisi.org.tr/baybars-i (03.12.2020).

2 Mu‘izz’e: Mu‘iz ve HZ

3 Baybayrs-ı: HZ mükerrer

4 merḳūḳu’l: merfūḳu’l HZ

5 bilüp ve: - H1, T5

6 iken: - HZ

7 ‘āḳıl: ‘ā HZ

8 Mıṣr ’da: Mıṣr’dan H1

9 Naṣārā ’yı: Naṣārā HZ

10 eyledi: idindi HZ

11 ödeyüp: ödemeyüp HZ
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Ve Hülāgū Ḫān 1 ḫarāb eyledügi Dımaşḳ  ve Ba‘albek  ve Ḥimṣ  ve ġay-

rı2 ḳal‘aları ta‘mīr emr eyledi.3 Ve Mıṣr ’daki Cāmi‘-i Ezher ’i tecdīd idüp 

evḳāfına taḳviyet virdi. Ve Şām ’da Ḳaṣr-ı Eblaḳ ’ı daḫı yapdı. Ve İbrāhīm 

el-Ḫalīl  evḳāfına da taḳviyet virdi.4 Ve Ḥażret-i Mūsā  ‘aleyhi’s-selāmuñ5 

mezār-ı şerīfin yapdı. Ve Ḥimṣ’de Ḫālid bin Velīd  türbesini ta‘mīr idüp sūr 

çekdi. Ve Ṣafed  tevābi‘inden Fer‘am  nām ḳaryeyi aña vaḳf eyledi.

Ve6 elli ṭoḳuz senesinde Melikü’ẓ-Ẓāhir  Şām -ı şerīfe vardı. Ve Vefeyā-
tü’l-a‘yān 7 mü’ellifi Mevlānā Şemsü’d-dīn [İbn] Ḫallikān  ’ı muṣāḥib idinüp 

bile uydurdı. Ḥattā Şām’a varduḳda Şāfi‘ī  ḳāḍīsini ‘azl idüp yirini Mevlānā 

Şemsü’d-dīn ’e virdi. 

Ve yine ol sene Rebī‘ü’l-āḫir’inde sāḥil-i ‘Akkā ’dan bir muvaḥḥiş 

[121b HZ] ḫaber geldi ki ol semtden yedi ḳıṭ‘a cezīre ḳurā sükkānı ile yire 

geçmiş. Ve ehl-i ‘Akkā siyāhlar giyüp anlaruñ mātemini ṭutmış.8

Tārīḫ-i Maḳrīzī ’de mesṭūrdur ki altı yüz altmış iki tārīḫinde Meli-

kü’ẓ-Ẓāhir Baybars ’uñ ḥużūrına bir oġlancıḳ meyyitini getürdiler ki sāḥil-i 

Mıṣr ’da bulmışlar idi. Meyyit-i merḳūmuñ iki başı ve dört gözi ve dört 

ayaġı ve dört eli9 var idi. Niçe günler anuñ seyr ü temāşāsı bā‘iẟ-i10 ta‘ac-

cüb-i kibār u ṣıġār11 idi. Ammā kimüñ nesidür ve nereden berü gelmişdür, 

ne ḳadar ki teftīş olındı, ṣıḥḥati bilinmedi. 

Ve altı yüz altmışda Melik Baybars , Mıṣr  maḥkemelerinde dört meẕ-

hebe dört ḳāḍī diküp12 nā’ibler naṣbına cevāz gösterdi. Zīrā ol āna gelince 

vilāyet-i Mıṣr’da ancaḳ Şāfi‘ī  ḳāḍīleri otururdı, ġayrı yoġ-ıdı. 

1 Ḫān: - H1, T5

2 ġayrı: ġayrılar H1, T5

3 emr eyledi: itdürdi HZ

4 Ve Şām ’da//virdi: - HZ

5 Mūsā //selāmuñ: Mūsā’nuñ H1, T5

6 Ve: - HZ, H1

7 Nüshalarda “Eflātü’l-a‘yān (HZ), Felātü’l-a‘yān (H1, T5)” şeklinde yazılan bu eser adı “Ve-

feyâtü’l-a‘yān” olarak metne alındı. bk. Abdülkerim Özaydın, “İbn Hallikân”, TDV İslâm Ansiklopedisi, 
https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-hallikan (03.12.2020).

8 ṭutmış: ṭutmışlar diyü T5

9 ayaġı//eli: eli ve dört ayaġı HZ 

10 bā‘iẟ-i: - HZ, H1

11 kibār u ṣıġār: ṣıġār u kibār HZ

12 diküp: dikilüp HZ 
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Ammā altı yüz yetmiş altı senesinde Melikü’ẓ-Ẓāhir  Rūm ’dan henüz 

gelüp Dımaşḳ ’da sākin olduġı ḥālde ḳamerde ḫusūf-ı küllī vāḳi‘ oldı. Ve 

müneccimīn bir recül-i celīlü’l-ḳadruñ mevti ile ta‘bīr ḳıldılar. Pes Meli-

kü’ẓ-Ẓāhir bu ma‘nāyı kendüden redd içün melik-i Eyyūbiyye  evlādından1 

Melikü’l-Ḳāhir  nām bir2 kimesne buldı. Ve żiyāfetine getürüp sāḳīsi elin-

den aña bir ke’s-i3 mesmūm ṣundı. 

Pes sāḳī-i Baybars  ġāyetde ġāfil olmaġla ḳabāḥati fehm itmedi. Ẓarfa4 

te’ẟīr itmez ṣanmaġla5 Baybars’uñ şerbetini daḫı aña ḳoydı.6 İçdükleri gibi 

Melikü’l-Ḳāhir  öldi. Ammā Melikü’ẓ-Ẓāhir  ḥummā-yı muḥriḳaya müb-

telā olup tārīḫ-i mezbūrda ol daḫı vefāt itdi. 

Meyyitini ketm itdiler. [19a T5] Ḥattā Bedrü’d-dīn Bīlbeg  bir maḥfe 

ile ‘askeri [18b H1] Mıṣr ’a iletdi. Ke-ennehu “Melikü’ẓ-Ẓāhir  ḫastedür, bu 

maḥfededür.” ma‘nāsını iş‘ār itdi. 

Ba‘de zamānin meyyitini Şām ’daki türbesinde defn eylediler. Elli7 yaşın-

da iken fevt oldı. Müddet-i emāreti on yedi yıl ve iki ay ve on gündür. Ḳara 

yaġız, gök gözlü, iri sözlü,8 Deşt-i Ḳıpçaḳ  ādemleri neslinden idi.

 Salṭanat-ı Melikü’s-Sa‘īd  Berke Ḫān   

Babası Melikü’ẓ-Ẓāhir  ḥāl-i ḥayātında veliyy-i ‘ahd idüp Melikü’s-Sa‘īd  

laḳab ḳomaġla ḫalḳ bi’l-ittifāḳ bī‘at eylediler. Ammā müdebbir-i mülk olan 

Bedrü’d-dīn  vefātından ṣoñra memleket9 aḥvāli muḫtell oldı. Melik Sa‘īd  

ise erāẕil-perest olup ülfeti erāẕil-i nās ile idi. Efāżıl ile āşinālıḳ eylemezdi. 

Bir def‘a Şām  seferin eyledi. Sū’-i tedbīrine vāḳıf olan ‘asker kendüden 

i‘rāż itdi. Bu ḥāl ile Mıṣr ’a gelüp emri muḫtell olduġını bildükde “Beni10 

salṭanatdan ‘azl idüñ. Ve ma‘āşum içün Kerek Ḳal‘ası ’nı bana virüñ.” diyü 

1 Eyyūbiyye  evlādından: Eyyūbiyye’den HZ

2 bir: - HZ, H1

3 ke’s-i: kāse-i HZ

4 Nüshalarda “Ṭarafa” şeklinde yazılan bu kelime anlam ve sentaks gereği “Ẓarfa” olarak tashih edildi.

5 Nüshalarda “aṣmābla” şeklinde yazılan bu kelime anlam ve sentaks gereği “sanmaġla” olarak tashih 

edildi. 

6 ḳoydı: ḳodı HZ, T5

7 Elli: Elli beş T5

8 iri sözlü: - HZ

9 memleket: - HZ

10 Beni: - HZ
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iltimās itdükde ḫal‘ itdiler. Ve Kerek’i kendüye münāsib gördiler. Hemān 

fuḳahā maḥżarında ‘azl idüp Kerek’e gönderdiler.1 

Müddet-i mülk-i Berke Ḫān  iki yıl, bir aydur. Az zamān geçmedin Ke-

rek ’de at oynadurken düşüp ḫaste oldı ve fevt oldı. Ammā salṭanatdan ḫal‘i 

yetmiş sekiz tārīḫinde vuḳū‘ buldı.

 Salṭanat-ı Melik ‘Ādil Sülemiş 

Berke ’nüñ ḳarındaşı, Melikü’ẓ-Ẓāhir ’üñ oġlıdur. Yedi yaşında iken taḫ-

ta getürdiler. Emīr Seyfü’d-dīn Ḳalavun -ı Ṣāliḥī  atabeg-i ‘askerī oldı. Ḳulū-

b-ı ümerāyı tesḫīr itdi. Ve aṣḥāb-ı istiḥḳāḳa ‘adālet ile siyāset ü ri‘āyet itdi. 

Ḥattā Seyfü’d-dīn ’i ḫuṭbede bile añarlardı. Sikkenüñ bir yüzine Melik ‘Ādil  

ve bir ṭarafına Seyfü’d-dīn yazılurdı. 

Ba‘dehu mezbūr Seyfü’d-dīn , Melik ‘Ādil ’i salṭanatdan2 ḫal‘ itdi.3 Müd-

det-i emāreti beş aydan ziyādeceye yitdi.

 Emāret-i Ebü’l-Me‘ālī Seyfü’d-dīn Ḳalavun -ı Ṣāliḥī   [122a HZ]

Yetmiş sekizde cülūs eyledi. Biñ altuna ṣatılan ġılmān bunuñ zamānın-

da olup aña gelince olmamışdur. Ve ebü’l-mülūkdür. Zīrā bundan ṣoñra 

mülūk-i Mıṣr ’da nesebine4 ri‘āyet itdiler. Ve5 iki biñ müşterā ḳula mālik 

oldı. Ve ḫalḳ ile ḥüsn-i zindegānī ve ‘adālet yollarına sālik oldı.

Ammā yetmiş ṭoḳuz Receb’inde Müslimānlarla  Tatar  mābeyninde 

Ḥimṣ  ḳurbında6 ceng-i ‘aẓīm oldı. Ḥaḳ celle ve ‘alā  Müslimīn ’e nuṣret vi-

rüp Tatar leşkeri inhizām buldı. Ve tekrār yine Tatar leşkerine Hülāgū ’nuñ 

oġlı Mengü Timur  baş olup sekiz kerre yüz biñ ādemle geldi. Ve yine Ḥimṣ 

ḳurbında Melik Manṣūr Seyfü’d-dīn  elli biñ atlu ile muḳābil oldı. 

Ḥikmet Ḫudā ’nuñdur, ehl-i İslām ’dan biñ miḳdārı7 ādem ancaḳ bir 

yirde müctemi‘ ḳalmış iken Mengü Timur  ḳatl olındı. Ve Tatar  leşkeri ṣın-

1 ‘azl//gönderdiler: ḫal‘ itdiler ve Kerek ’i kendüye T5

2 salṭanatdan: - HZ

3 itdi: itdürdi T5

4 nesebine: nisbete HZ

5 Ve: On T5

6 Ḥimṣ  ḳurbında: - HZ

7 miḳdārı: miḳdār HZ
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dı. Seyfü’d-dīn  gice içinde kūsların çalaraḳ oṭaġına geldi. Bu nuṣrete şehr1 

[19b T5] donandı.2 

Ammā seksen ṭoḳuz senesinde Melik Seyfü’d-dīn  sāḥil-i ‘Akkā ’ya vardı. 

Anda iken marīż olup Ẕi’l-ḳa‘de’nüñ altıncı güni vefāt eyledi. Müddet-i 

salṭanatı on bir yıl ve üç aydan [19a H1] ziyādece oldı. Ṭrablūs  ve Cebe-

liyye  ve Lāẕḳıyye  Efrenc  elinden bunlar ḫalāṣ eyledi.

 Emāret-i Melik Eşref Ṣalāḥu’d-dīn Ḫalīl 

Mezbūr Manṣūr ’uñ oġlıdur. Cülūs itdügi gibi niyābet-i salṭanatdan 

Mevlānā3 Ḥüsāmü’d-dīn Manṣūr ’ı ‘azl itdi.4 Yirine Bedrü’d-dīn Baydarā ’yı5 

ta‘yīn ḳıldı. Ve vezāreti Şemsü’d-dīn Muḥammed bin Sel‘ūs ’a6 virdi. 

Zamānında leşker çeküp ‘Akkā ’yı Efrenc  elinden aldı.7 Ve Ḳal‘a-i Ḥa-

leb  ‘imāretine Melik Manṣūr  zamānında başlanup8 ve bunuñ zamānında 

yedi yüz ṭoḳsanda tamām oldı. 

Ṭoḳsan üç tārīḫinde evā’il-i Muḥarrem’de Melik Eşref  cüz’ī ādemle 

şikāra gitdi. Babası ḳullarından nā’ibü’s-sulṭāniyyesi9 olan Ḥüsāmü’d-dīn 

Lāçīn  ve ġayrılar mezbūrı ḳatl itdiler. “Babası zamānındaki gibi ri‘āyeti-

müz10 yoḳdur.” diyü izālesine ḳaṣd itdiler. Ba‘dehu ol zaḫmı Baydarā 11 ur-

duġı içün andan bī‘at idüp beklediler. 

Ammā Melik Eşref  ḳulları ittifāḳ ile Ketboġa Manṣūrī ’ye vardılar. Anı 

ḳaldurup Baydarā ’ya12 varup ḳatl itdiler. Ve başını nīze ucına ṣancdılar.

Subḥāne’l-‘Azīzi’l-Muntaḳim.13 

1 şehr: şehrler T5

2 donandı: donatdı HZ

3 Mevlānā: - HZ, H1

4 itdi: eyledi T5

5 Baydarā ’yı: Bīdārī’yi HZ

6 Nüshalarda metin boyunca “Sa‘lūs” şeklinde yazılan bu isim “Sel‘ūs” olarak metne alındı. bk. Ab-

dülkerim Özaydın, “Halîl b. Kalavun”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/

halil-b-kalavun (03.12.2020).

7 aldı: - HZ

8 başlanup: başlayup HZ

9 sulṭāniyyesi: salṭaniyyesi HZ, H1

10 ri‘āyetimüz: ‘āyetimüz HZ

11 Baydarā : Bīdārī HZ | Bīdār T5

12 Baydarā ’ya: Bīdārī’ye HZ | Bīdār’a T5

13 “Azîz ve Müntakim olan Allah  her türlü eksiklikten münezzehtir.”
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Ammā Melik Eşref  Mıṣr ’da defn olındı. Müddet-i salṭanatı üç yıl, iki 

ay oldı.

 Emāret-i Melikü’n-Nāṣır  Muḥammed bin Ḳalavun 

Melik Eşref  ’üñ ḳarındaşıdur. Ṭoḳuz yaşında iken cülūs itdi. Ve baba-

sını ḳatl idenlere siyāsetler itdi. Hem ṣabī ve hem ġabī olmaġın ve herke-

süñ sözin diñleyüp süfehā kelāmıyla ‘amel ḳılmaġın emāretden ‘azl olındı. 

Müddet-i emāreti bir yıldur. Ve ‘azli ṭoḳsan dört senesinde vāḳi‘dür. 

Şeyḫ Celālü’d-dīn Süyūṭī 1 Tārīḫ-i Mıṣr ’da yazar ki Manṣūr  evvelā 

Şücā‘ī ’yi vezīr itdi. Ṣoñra Şemsü’d-dīn Muḥammed [bin] Sel‘ūs ’ı istiḫdām 

ḳıldı. Pes devlet-i Eşrefiyye  vezāretinde mütemekkin oldı. Ḥattā Şām -ı 

şerīfde vāfir aḳribāsı var idi, yanına getürdi. Amma bir ‘āḳılı gelmeyüp 

a‘dānuñ ḳaṣdın īhāmen bu maḳūle bir2 ḳıṭ‘a gönderdi:

Şi‘r-i ‘Arabī 

א כ  و  ا رض وا   א وز ا  ّ
3 א כ   ا אف  أ א     ّ א وכ 

Fi’l-vāḳi‘ didügi gibi oldı. Ve sene-i mezbūre Ṣafer’inde Ketboġa  nā’ibiyle 

Vezīr Şücā‘ī  mābeyninde vaḥşet peydā olup birbirlerine ‘asker çekdiler. Ket-

boġa ġālib gelüp Şücā‘ī’nüñ başını kesdi. Rumḥa [122a HZ] ṣancup Mıṣr ’ı 

gezdürdi. Ba‘dehu mezbūr Ketboġa , Melik Nāṣır ’ı “Ṣabīdür.” diyü emāret-

den ‘azl itdi.

 Emāret-i4 Melikü’l-‘Ādil Ketboġa  bin Zeynü’d-dīn 

Etrāk ’üñ onıncı ḥākimidür. Bunuñ zamānında ḳaḥṭ u ġalā olup 

bir irdeb buġday biñ aḳçeye ṣatuldı. Ḥattā kendüsi Şām ’a gitdi. Varup

[20a T5] niçe müddet anda temekkün itdi. Ammā Şām’a gitdükde Me-

lik Lāçīn ’i nā’ib alıḳomaġın5 ümerāyı ḫil‘atledi. Küllī iḥsānlar itdi. Ve 

Nāṣır ’ı baġlayup ḳal‘aya urdı.

1 Süyūṭī: Süyūmī HZ

2 bir: - HZ, H1

3 “Ey yeryüzünün veziri, uyanık ol ve bil ki sen yılanları ayaklarının altına aldın. Ve Allah ’ın [ipine] yapış 

ki Şücâ‘î ’nin seni ısırmasından korkuyorum.”

4 Emāret-i: Emāretü’l HZ, H1

5 alıḳomaġın: alıḳodı HZ
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El-ḳıṣṣa Ketboġa  iki yıl emāret itdükden ṣoñra yedi yüz ṭoḳsan altıda 

[19b H1] Melikü’l-Manṣūr Lāçīn  ḥüsn-i tedbīr ve tīġ ü şemşīr ile ḳulların 

kendüden gürīzān itdi. Ve Ketboġa Şām Ḳal‘ası ’nda muḥāṣarada olup, āḫir 

kendüyi salṭanatdan ‘azl idüp Lāçīn ’de[n] süknā içün bir yircegiz1 istedi. Ol 

daḫı ta‘yīn ḳılındı. 

 Emāret-i2 Melikü’l-Manṣūr Lāçīn 

Şecā‘atle ma‘rūf ve celādetle mevṣūf bir ṣāliḥ kimesne idi. Ḥattā şöh-

reti Ḥüsāmü’d-dīn  ile3 meşhūr idi. Yetmiş altı tārīḫinde bī‘at olındı. Şām  

niyābetinden Ketboġa ’nuñ ādemini ‘azl itdi. Ḳal‘ada maḥbūs olan Melik 

Nāṣır ’a virdi. 

Ve bi’l-cümle ḥüsn-i sīret ve ri‘āyet semtine sālik mīr-i muḥterem idi. Ve 

ḫayrāta mā’il idi. Ve Ṭolun Cāmi‘i ’ni ta‘mīr eyledi. Ve evḳāfını arturdı. Bu 

ṭarīḳ ile icrā-yı ḥükūmet ve re‘āyā vü berāyāyı ri‘āyet üzere iken4 ṭoḳsan sekiz 

Rebī‘ü’l-āḫir’inüñ on birinci güninde müşterāsı ḳul cinsinden olanlardan bir 

zümre mezbūr Lāçīn  ḫavāṣṣından biri ile şaṭranc oynarken hücūm idüp ḳatl 

itdiler. Ḥattā taḫt-ı Mıṣr  ḳırḳ bir gün ḫālī ḳaldı. İttifāḳ-ı ümerā ile Nāṣır 

Muḥammed bin Manṣūr Ḳalavun  Kerek ’den gelmege te’ḫīr ḳılındı. 

Ammā Cāmi‘u’l-leṭā’if ’de mezbūr Manṣūr Lāçīn   ḳāżi’l-ḳużāt Ḥüsā-

mü’d-dīn-i Ḥanefī 5 ile şaṭranc oynayup, ba‘dehu ‘aşā namāzın ḳılurken 

ġāfil düşüp, şemşīr üşürüp ḳatl eylediler. 

Müddet-i emāreti iki yıl, iki ay ve on üç gündür.

 Emāret-i Melik Nāṣır Muḥammed bin6 Ḳalavun  (�āniyen)

Mezbūrı Kerek ’den getürdiler. On dört yaşında iken cülūs-ı taḫt-ı salṭa-

natla teşrīf itdiler. Bunuñ zamānında Ġāzān Ḫān bin Mengü Timur bin 

Hülāgū  ‘asker-i ceng-cū7 çeküp Ḥaleb ’e geldi. 

1 yercegiz: yercigi HZ

2 Emāret-i: Emāretü’l HZ, H1

3 ile: şöhreti ile HZ

4 iken: - T5

5 Ḥanefī : Ḫafī T5

6 bin: - H1, T5

7 ceng-cū: - T5
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Berü cānibden Melik Nāṣır  daḫı def‘-i fitne içün ol semte mütevec-

cih oldı. Bi’l-āḫire Selemye  vādīlerinde teḳābül-i ‘askereyn olup nuṣret 

cānib-i Tatar ’a ve hezīmet sulṭān-ı nāmdāra muḳadder olmaġın firār ile 

Ba‘albek  ṭarafına geldi. Leşker-i a‘dā daḫı Dımaşḳ-ı Şām ’ı nehb ü ġāret 

idüp, Ḳıfçaḳ  nām şaḫṣı nā’ib naṣb eyleyüp gitdi. Ya‘nī ki Ġāzān  cānibine 

müsāra‘at itdi. 

Ammā mezbūr Melik Nāṣır  istiḳbāl-i ḥüccāc ile ‘Aḳabe ’ye vāṣıl oldı. 

‘Avdet itdükde Kerek  semtine ki vuṣūl buldı, ümerā-yı Mıṣr ’a1 mektūb ve 

ādem gönderüp “Ben Kerek ḥükūmetine ḳanā‘at eyledüm. Siz kendüñüze 

bir ḥākim-i āḫar tedārük idüñ.” buyurdı. 

Bu def‘a müddet-i2 salṭanatı ṭoḳuz buçuḳ senede nihāyet buldı. 

 Emāret-i Melik Manṣūr Baybars -ı Çāşnī-gīr 

Manṣūr Ḳalavun  ḳullarındandur. Melik Nāṣır  ferāġat ile Ḳal‘a-i 

Kerek ’de ki [20b T5]3 ḳaldı, mezbūr Baybars  salṭanat-ı mülk-i Mıṣr  ile 

i‘tilā-yı şān buldı. Ya‘nī ki yedi yüz ṭoḳsan sekiz tārīḫinde taḫta cülūs ḳıldı. 

Bu ḥāl ile bir yıl geçdükden ṣoñra Melikü’n-Nāṣır  Kerek’den Şām ’a müte-

veccih oldı. Evvelā vālī-i Şām ve Ḥamā  ve Ṭrablūs  [123a HZ] kendüden 

bī‘at itdi.

�āniyen Mıṣr ’a [20a H1] müteveccih olup Ġazze ’ye geldi. Fe-ammā 

Melik Baybars  ki sulṭānuñ teveccühini ṭuydı, ḳal‘adan inüp ve beytü’l-māl-i 

Müslimīn ’i tamāmen aḫẕ idüp Ṣa‘īd  vilāyetine gitdi.

 Emāret-i Melikü’n-Nāṣır Muḥammed  (�āliẟen)

Vaḳtā ki Mıṣr-ı Ḳāhire ’ye dāḫil oldı, ‘asker gönderüp Baybars ’ı ele ge-

türdi. Ve getürdügi gibi beytü’l-mālüñ ekẟerini cem‘ ü taḥṣīl ḳıldı. 

Ba‘żı kütübde mesṭūrdur ki def‘a-i ẟāliẟede ki Melikü’n-Nāṣır  taḫta 

cülūs ḳıldı,4 ümerādan Melik Mu‘aẓẓam  nāmına bir şaḫṣ5 ki emlākinde 

1 ümerā-yı Mıṣr ’a: ümerā HZ

2 müddet-i: - HZ

3 T5 nüshasında 20b-21a varakları kopuktur.

4 ḳıldı: ḳıldı ki HZ

5 şaḫṣ: şaḫṣı HZ
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günde biñ dīnār ḥāṣıl olurdı, anı aḫẕ u ḥabs eyledi. Ve niçe günler ṭa‘ām 

u şarābını kesdürüp şiddet-i cū‘ ile helāk itdürdi. Ba‘dehu ‘asker çeküp 

Ayās Ḳal‘ası ’nı fetḥ ü tesḫīr ḳıldı. Ve Diyār-ı Bekr  vilāyetini memālikine 

munżam eyledi. 

Bu daḫı ḫafī olmaya ki mezbūr Melikü’n-Nāṣır ’a müyesser olan evlād-ı 

emcād bir sulṭāna müyesser olmamışdur. Ve aña rūzī ḳılınan kār u bār ve 

maṣraf u īrād pādişāhān-ı rūzgārdan az şehryāra naṣīb olmışdur. 

Esāmī-i kirām-ı evlādı İbrāhīm  ve Ebū Bekr  ve Muḥammed  ve İsmā‘īl  

ve Yūsuf  ve Aḥmed , ‘ale’l-ḫuṣūṣ Ḥācī  ve Küçük  ve Şa‘bān  ve Ṣāliḥ  ve Ḥa-

san  ve Ḥüseyn  ve Ramażān  meşāhīr-i evlād-ı kirām-ı vācibü’l-iḥtirām 

olmışdur. 

Ve rūz-be-rūz maṭbaḫ-ı ḫāṣṣında otuz altı biñ raṭl et bişdügi taḥaḳḳuḳ 

bulmışdur. 

Yedi yüz ḳırḳ bir tārīḫinde dār-ı bevārdan gülzār-ı ḳarāra riḥlet itdi. Ve 

müddet-i emāreti ḫāliṣeten1 üç def‘ada ḳırḳ dört buçuḳ seneye yitmişdür. 

Emāret-i Ebū Bekr bin2 Melikü’n-Nāṣır 

Mezbūr Seyfü’d-dīn Ebū Bekr  sene-i mezbūre Ẕi’l-ḥicce’sinüñ on bi-

rinci güni ki yevm-i ḫamīs idi, taḫta cülūs eyledi. Müdebbir-i memleketi, 

ya‘nī vezīr-i bāhirü’l-vekāleti Ḳavṣūn 3 nām bir şaḫṣ olup az zamān geçme-

din ‘asker ile sulṭān mābeyninde bir vaḥşet-i ‘aẓīm peydā ḳıldı. 

Bi’l-āḫire iki yıl ve iki ay miḳdārı emāret itdügi ḥālde ḫal‘ine cell-i him-

met ḳılındı.

1 ḫāliṣeten: ḫāṣṣaten HZ

2 bin: - HZ

3 Nüshalarda metin boyunca “Mavṣūn, Toṣun” biçimlerinde muğlak yazılan bu isim “Ḳavṣūn ” olarak 

metne alındı. bk. Fatih Yahya Ayaz, “Memlük Sultanlarından Seyfeddin Ebûbekir ve Alaeddin Küçük 

Dönemlerinde (741-742/1341) Büyük Emirler Arasındaki Mücadeleler”, Dinî Araştırmalar, Ocak-Ni-

san 2007, C. 9, S. 27, s. 250.
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 Emāret-i Melikü’l-Eşref ‘Alā’ü’d-dīn Küçük1 
bin Nāṣır Muḥammed bin Ḳalavun 

Mezbūr beş yaşında iken cülūs itmegin cidden re’y ü tedbīre ḳādir ol-

madı. Ḳarındaşı Ebū Bekr  gibi bu daḫı Ḳavṣūn ’ı cümletü’l-mülk vezīr idi-

nüp2 leşkerüñ inḳıbāż-ı ḫavāṭırına bā‘iẟ oldı. 

‘Āḳıbet ümerādan Ayṭoġmış  ve ba‘żı ekābir ittifāḳ idüp yedi yüz ḳırḳ iki 

tārīḫinde Melik Eşref  ’i emāretden giderdiler. Altı ay miḳdārı emāretini çoḳ 

görüp ḳarındaşı Melik Nāṣır Aḥmed ’ı Kerek ’den getürmege ādem gönderdi-

ler. Berīd-i devlet-nüvīd ile on nefer muḳarreblerini hem-‘inān idinüp şehr-i 

Ramażān’uñ yigirmi3 sekizinci güni leyle-i ḫamīsde Mıṣr ’a getürdiler.

 Emāret-i Melikü’n-Nāṣır Aḥmed bin Melikü’n-Nāṣır Muḥammed 

Ümerādan Ayṭoġmış  ki Melik Eşref  ’üñ ḫal‘ine bā‘iẟ oldı, mezbūr Meli-

kü’n-Nāṣır Aḥmed  Kerek ’den gelince Mıṣr  [20b H1] ḥükūmetiyle imtiyāz 

buldı. Lākin īḳāẓ-ı fitne itdügine4 binā’en kendüsi ve tevābi‘i ḳatl olındı. 

Ve bi’l-cümle niçe günler ümerāya görinmedi. Ve eyyām-ı cülūsdaki 

bayram namāzına çıḳmadı. Ve vaż‘-ı mu‘tādı üzere simāṭ-ı ni‘met çekme-

di. Tā ki Şevvāl’üñ onıncı güni ki yevm-i iẟneyn oldı, taḫta cülūs idüp 

ümerānuñ tereddüdine5 ruḫṣat virdi. Ḥālā ki ol eyyāma dek ḳulūb-ı ümerā 

kendüden nefret ḳıldı. 

Ba‘de mā Ẕi’l-ḳa‘de’nüñ [123b] ikinci güni Emīr Aḳsunġur ’ı ḳā’im-

maḳām idinüp kendüsi ve muḳarribān-ı devleti Mıṣr ’dan çıḳup Ḳubbe-

tü’n-naṣr ’da nüzul itdi. Ġurebān-ı deşt-süvārān libāsına girüp yine berīd 

ile Kerek  semtine gitdi. Ḥattā ṭarīḳ-ı ma‘mūrı ḳoyup beriyye cānibine 

çekildi. Kendüsi Kerek’de ḳalup ‘askerini Ḫalīlü’r-Raḥmān  ḳaṣabasına 

döndürdi. 

1 Nüshalarda “Mencek” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İsmail Yiğit, “Mem-

lükler”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/memlukler#1 (03.12.2020).

2 vezīr idinüp: idinüp vezīr eyledi ve HZ

3 yigirmi: - HZ

4 itdügine: olduġına HZ

5 tereddüdine: nerdine HZ
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Ümerā ki mezbūruñ sefāhetini gördiler, ḳırḳ üç Muḥarrem’inüñ yigirmi 

birinci güni ki yevm-i erba‘ā idi, ḫal‘ u ‘azlini münāsib görüp redd itdiler. 

Pes müddet-i emāreti cem‘an1 üç ay ile on üç gün oldı.

 Emāret-i Melik Ṣāliḥ ‘İmādü’d-dīn İsmā‘īl 

Yedi yüz ḳırḳ üç senesi2 Muḥarrem’inüñ3 yigirmi ikinci güni ki yevm-i 

ḫamīs idi, taḫta cülūs eyledi. Ve vālidesinüñ zevci Emīr Arġun ’ı müdebbir-i 

memleket idinüp ba‘dehu ittifāḳ-ı ümerā ile Melikü’n-Nāṣır Aḥmed ’üñ 

ḳıtāline ‘asker gönderüldi. Tā ki vardılar, Kerek ’de muḥāṣara ḳılup ele ge-

türdiler. Ve kelle-i bürīdesini ḥużūr-ı şehryārīye yitürdiler. Vāfir aġladı ve 

niçe günler mātemin ṭutdı. 

Müddet-i emāreti üç yıl ve iki buçuḳ aya varmış iken yedi yüz ḳırḳ altı 

Rebī‘u’l-āḫir’inde vefāt itdi. 

Fe-ammā ḫaylī dīndār ve ẓulm ü bid‘atden perhīz-kār, maḳbūlü’l-eṭvār 

bir şehryār-ı bülend-iḳtidār olmış idi.

 Emāret-i Melik Kāmil Seyfü’d-dīn Şa‘bān 

Sābıḳu’ẕ-ẕikr İsmā‘īl ’üñ ḳarındaşıdur. Vaḳtā ki taḫta cülūs eyledi, cid-

den ümerā-yı memleketi ile müdārāt idemeyüp herkes kendüden nefret 

üzere oldı. Bi’l-āḫire ḫal‘ine ḳaṣd itdiler. Ḥattā ḳatline teşmīr ḳıldılar. Am-

mā kendüsi ḫaberdār olup tevābi‘i ile atlandı. Teḳābül-i ṣaffeyn olup ken-

dü ‘askeri ile ṣavaş itdi. 

Fe-lā-cerem kendüye ẓafer buldılar. Ṭutup ḫal‘ ile zindāna ḥabs eyle-

diler. Müddet-i ḥükūmeti ancaḳ bir yıl oldı. Anuñ daḫı ekẟer-i eyyāmı 

iḥtilālle geçdi.

 Emāret-i Melik Muẓaffer Zeynü’d-dīn Ḥāccī 

Bu daḫı sābıḳu’ẕ-ẕikrüñ birāderidür. Mezbūr envā‘-ı lehv ü lu‘ba 

muḳayyed olup kebūter-bāzlıġa meyl-i küllī itmegin ümerā ‘ār itdiler. İt-

tifāḳ ile mezbūruñ gögercinlerini boġazladılar. Ol daḫı ġażaba geldi. Kebū-

terlerinden bedel ümerānuñ ẕebḥini murād idindi. 

1 cem‘an: - HZ

2 senesi: senesinde H1

3 Muḥarrem’inüñ: Muḥarrem’üñ H1
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Bu mābeynde iḫtilāfāt peydā olup sulṭān tevābi‘i ile atlandı. Ümerā 

daḫı ālāt-ı ḥarb ile atlarına süvār oldı. Teḳābül-i ṭarafeynden mezbūr 

Muẓafferü’d-dīn  helāk ve kelle-i bürīdesinüñ yiri basīṭ-i ḫāk ḳılındı. 

Müddet-i salṭanatı bir yıl, üç ay olup bu vāḳı‘a-i hā’ile yedi yüz ḳırḳ 

sekiz tārīḫinde vuḳū‘ [21b T5] buldı.

 Emāret-i Melik Nāṣıru’d-dīn1 Ebü’l-Me‘ālī Ḥasan2 bin Muḥamme d

Mezbūruñ3 ḳarındaşıdur. On bir yaşında iken taḫta cülūs ḳıldı. [21a H1] 
Müdebbir-i umūrı Emīr Şeyḫūn 4 nām bir şaḫṣ oldı. Ammā kendüsi cidden 

tedbīre5 ve ḳulūb-ı ‘askeri tesḫīre ḳādir olamayup zamānında vebā-yı ‘aẓīm 

daḫı ḥādiẟ oldı ki günde otuz biñ meyyit muḳarrer idi.

El-ḳıṣṣa gördiler ki icrā-yı aḥkāma ḳādir degüldür, ümerā ittifāḳ idüp 

yedi yüz elli iki Cumāde’l-āḫire’sinde mezbūrı ḫal‘ u ‘azl ile Kerek ’e gön-

derdiler. Yirine birāderini revā gördiler ki müddet-i ḥükūmeti dört yıldan 

on beş gün nāḳıṣ oldı.

 Emāret-i Melik Ṣāliḥ Ṣalāḥu’d-dīn 

Mezbūruñ lu‘b u lehvi6 ḥadden ziyāde oldı. Ve beytü’l-māl-i Müslimīn ’i 

isrāfı kemālin buldı. Binā’en ‘alā ẕālik müdebbir-i7 memleket olanlardan 

[124a HZ] Emīr Şeyḫūn  ve Emīr Tāz bin Tutġay 8 mezbūrı ṭutdılar. Ḳal‘a-

da ḥabs itdiler. Ve salṭanata tekrār Melikü’n-Nāṣır Ḥasan bin Muḥammed ’i 

getürdiler ki bu ḫuṣūṣ elli beş Şevvāl’inüñ ikinci güninde vuḳū‘ buldı. 

Ve maḥbūs-ı mezbūruñ müddet-i salṭanatı üç yıl ve üç gün oldı.

1 Nāṣıru’d-dīn: Nāṣır  Bedrü’d-dīn  H1

2 Nüshalarda “Ḥüseyn” şeklinde yazılan bu isim “Ḥasan” olarak metne alındı. bk. Abdülkerim Özay-

dın, “Hasan b. Muhammed b. Kalavun”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/

hasan-b-muhammed-b-kalavun (04.12.2020).

3 Mezbūruñ: Mezbūr T5

4 Nüshalarda metin boyunca “Şeyḫū (HZ), Şeyḫvā (H1, T5)” şeklinde yazılan bu isim “Şeyḫūn” olarak 

metne alındı. bk. Özaydın, agmd.

5 tedbīre: tedbīr HZ

6 lu‘b u lehvi: lehv ü lu‘bı T5

7 müdebbir-i: müdebbirān-ı HZ

8 Nüshalarda “Tāzdā (HZ), Tāzvā (H1, T5)” şeklinde yazılan bu isim “Tāz bin Tutġay ” olarak metne 

alındı. bk. Özaydın, agmd.
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 Emāretü’l-Meliki’n-Nāṣır Ḥasan bin Muḥammed 
bin1 Ḳalavun  (�āniyen)

Mezbūruñ bu def‘adaki2 ḥükūmeti nev‘an evvelkiden bihter oldı. Ve 

ammā ‘askeri ile müdārātı ma‘nen kemter oldı. Bi’l-āḫire Emīr Yelboġa 3 nām 

ḫāṣekīsi bir şeb mezbūrı ḳatl eyledi. 

�āniyen vāḳi‘ olan müddet-i salṭanatı altı yıl, yedi ay ve yedi günde nihā-

yet buldı.

 Emāret-i Melikü’l-4Manṣūr Ṣalāḥu’d-dīn Muḥammed 
bin Muẓafferü’l-Ḥāccī 

Emīr-i sābıḳuñ birāder-zādesidür. On dört yaşında iken5 yedi yüz alt-

mış iki Cumāde’l-ūlā’sında taḫta cülūs eyledi. Müddet-i ḥükūmeti iki yıl, 

üç aya varduḳda ümerā ile mābeynlerine iḫtilāf düşüp ḫaylī muḳātele vü 

muḳābele vuḳū‘ buldı. Bi’l-āḫire Emīr Yelboġa  ve sā’ir ümerā ittifāḳıyla 

ḫal‘ ve ḥabs olınup ‘ammisi6 oġlı iḫtiyār ḳılındı.7

 Emāretü’l-Meliki’l-Eşref Şa‘ban bin Ḥüseyn bin el-Melikü’n-Nāṣır 
Muḥammed bin Ḳalavun  

Tārīḫ-i cülūsında on yaşında idi. Benī Ḳalavun ’dan babası ṣadr-ı salṭa-

nata cülūs itmemişken ol sa‘ādet kendüye müyesser olan ancaḳ bunlardur, 

bir daḫı yoḳdur. Yedi yüz altmış sekiz Rebī‘u’l-āḫir’i ‘āşirinde8 Emīr Yelboġa  

ḳatl olınınca mezbūr Melik Eşref  anlaruñ ḥacrında idi. Ba‘dehu tedbīrinde 

münferid olup ‘ulemā vü ṣuleḥāya maḥabbet ve şer‘-i şerīfe mütāba‘at ve 

[‘ilm] erbābına ri‘āyet ile şöhret buldı. 

1 Muḥammed  bin: - T5

2 mezbūruñ//def‘adaki: Bu def‘a mezbūruñ HZ

3 Nüshalarda metin boyunca “Belīġā / Belīḳā” şekillerinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alın-

dı. bk. Şehabeddin Tekindağ, “Berkuk”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/

berkuk (01.09.2020). 

4 Melikü’l: Melik H1, T5

5 iken: - HZ

6 ‘ammisi: ‘ammisini HZ

7 ḳılındı: ḳıldı HZ

8 ‘āşirinde: ‘āşūrāsında HZ
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Ve bi’l-cümle ḥubb-ı dünyādan ġayrı ‘aybı yoġ-ıdı. Bunlaruñ devleti 

zamānında Efrenc  leşkeri İskenderiyye ’ye müstevlī oldı. Ba‘de müddetin 

sulṭān-ı mezbūr varup yine ḫalāṣ itdi. 

Bi’l-āḫire yedi yüz yetmiş sekiz Ẕi’l-ḳa‘de’sinüñ altıncı güni ki yevm-i 

ẟülāẟā idi, ḳatl olındı. Müddet-i salṭanatı on dört yıl ve iki buçuḳ ay oldı.

 Emāretü’l-Meliki’l-Manṣūr ‘Alā’ü’d-dīn ‘Alī bin Şa‘bān 

Sābıḳu’ẕ-ẕikrüñ oġlıdur. Yedi yaşında iken cālis-i serīr-i ḥükūmet 

[22a T5] oldı. Ammā ancaḳ ismi sulṭān idi. İcrā-yı aḥkām itmesi ḫilāf-ı 

[21b H1] iẕ‘ān idi. Beş yıl ve üç buçuḳ aydan ziyādece ḥükūmet itmek 

nāmında oldı. Ba‘dehu yedi yüz seksen üç Ṣafer’inde vefāt eyledi.

 Emāretü’l-Meliki’ṣ-Ṣāliḥ Zeynü’d-dīn Ḥāccī 

Sābıḳu’ẕ-ẕikrüñ ḳarındaşıdur. Bunlaruñ müdebbir-i umūrı, ya‘nī cüm-

letü’l-mülk-i düstūrı emīr-i kebīr Berḳūḳ  idi.1 Ḥattā ba‘de zamānin mez-

būr Ḥāccī ’yi ḫal‘ ve ‘azl idüp yirinde müstaḳil pādişāh oldı.

Pes intihā-yı devlet-i Etrāk  mezbūruñ ḫal‘i günidür ki yedi yüz seksen 

dört Ramażān’ınuñ ṭoḳuzıncı güni,2 yevm-i erba‘āda vuḳū‘ buldı ki evveli 

bir zen-i3 ġabī, āḫiri bir ṣabī, cem‘an yigirmi yedi4 neferdür ki bu cümle-

nüñ zamān-ı salṭanatları cem‘an yüz otuz dört yıl olmışdur. Ba‘dehu sa‘ā-

det ü iḳbāl Çerākise ’ye yüz ṭutdı.5 

Müverriḫ Maḳrīzī  yazmışdur ki Melikü’n-Nāṣır Ḥasan  ki ḳarındaşı 

Melik Muẓaffer Ḥāccī   anuñ yirine geldi, Çerākise  cinsinden olan ḳullarını 

ṭaleb idüp kendüyi Çerkesiyyü’l -aṣl bildürmiş idi. Ya‘nī ki dā’imā anlardan 

olan memālīküñ taḳviyetlerini [124b HZ] ol vechle recā itmiş idi. 

Hemān ol günden ṣoñra ümerā-yı Çerākise  irtifā‘-ı şān buldılar. Giderek 

da‘vā-yı salṭanat itmege daḫı müstaḥiḳ oldılar. Ḳad intehā selāṭīn-i Etrāk6 .

1 idi: oldı HZ

2 güni: - HZ | güni ki T5

3 zen-i: - HZ, H1

4 yedi: dört T5

5 ṭutdı: ṭutup HZ

6 “Türk  sultanları [hakkında bilgi anlatımı burada] sona erdi.”
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 İBTİDĀ-YI DEVLET-İ ÜMERĀ-YI ÇERĀKİSE 

 Emāret-i1 Melik Ẓāhir Ebū Sa‘īd  Berḳūḳ  

Tārīḫ-i Maḳrīzī ’de mesṭūr2 ve bu ḥaḳīre manẓūrdur ki ṭā’ife-i mezbū-

reye Ebü’l-Melik Manṣūr Ḳalavun   ziyāde i‘tibār idüp iştirā eyledügi ġıl-

mān-ı Çerākise  cemī‘an üç biñ yedi yüz ādem oldı. Ve eṣnāf ḳılunup evvel 

cāmiyye ve cemdāriyye ve çāşnī-gīriyye ve silāḥdāriyye nāmı ile ol eṣnāf-ı 

müte‘addide iştihār buldı.

Ve bi’l-cümle mülūk-i devlet-sülūk-i mezbūrenüñ muḳaddemi mezbūr 

Seyfü’d-dīn Berḳūḳ ’dur. Mezbūr Seyfü’d-dīn Berḳūḳ , memālīk-i esbāddan3 

germ demlerinde ḫalūḳ,4 ġażab vaḳtlerinde5 şīr-i derende gibi bir maḫlūḳ 

iken yedi yüz seksen dört tārīḫinde Melikü’ṣ-Ṣāliḥ  Ḥāccī bin Eşref   ’i ümerā 

ittifāḳı ile ḫal‘ ve redd eyledi. Ve kendüsi iḳāmet-i sikke vü ḫuṭbe ile sene-i 

mezbūre Ramażān’ınuñ on altıncı güni ki yevm-i erba‘ā idi, serīr-i salṭana-

ta cülūs itdi. 

Ve fuṣaḥā-yı Mıṣr  mezbūrı Ebū Sa‘īd  ile mükennā ve Melikü’ẓ-Ẓāhir  

laḳabıyla mülaḳḳab u mu‘allā itdiler.6 Ammā ḥadd-i ẕātında ‘ādil ve ṣāḥib-i 

tedbīr ü ‘āḳıl, mühimmāt u şecā‘atde kāmil ve luṭf u iḥsān [u] muḥassenā-

ta7 mā’il ḥākim idi.8 

Zamān-ı devletinde her cum‘a güni ḥużūrında meclis-i şer‘-i şerīf9 ‘aḳd 

olınurdı. Aḥkām-ı şer‘iyye ile görilecek umūr ol rūz-ı mübārekde10 görilürdi. 

Vaḳtā ki seksen beş Muḥarrem’i duḫūl eyledi, Ḥaleb  ḥākimi Emīr Yel-

boġa-i Nāṣırī  tehniye-i salṭanat içün Mıṣr ’a geldi. Atdan11 inüp būs-ı rikā-

bıyla müfteḫir olduḳdan ṣoñra ḫāṣ yedeklerinden bir12 muraṣṣa‘ raḫt ile se-

mend-i tāzī çeküp aña süvār ve envā‘-ı iltifāt ile kām-kār ḳılındı. [22b T5] 

1 Emāret-i: Ve Emāret-i HZ

2 mesṭūr: mesṭūrdur ki T5

3 esbāddan: esyāddan T5

4 ḫalūḳ: ḫalūḳ ve HZ

5 vaḳtlerinde: vaḳtinde H1, T5

6 itdiler: ḳıldılar T5

7 muḥāsenāta: muḥāsenātına HZ, H1

8 idi: oldı T5

9 ḥużūrında//şerīf: meclis-i şer‘ ḥużūrında HZ, T1

10 mübārekde: miyārgehde HZ, T5

11 Atdan: Andan HZ

12 bir: - HZ
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Ġarābet bundadur1 ki devlet-i cülūsında evvel her ḳaçan ki Yelboġa-i 

Nāṣırī  ile Berḳūḳ  [22a H1] bir yire gelürdi, ol meclisde Berḳūḳ elbette 

ayaġ üzere ṭururdı. Kendüsi memālīkden ve Nāṣırī  ümerā-yı eşrefiyyeden2 

olmaġın ol vechle tevḳīr3 iderdi. 

Çünki4 Ḥaḳ subḥānehu ve te‘ālā  Berḳūḳ ’uñ şānını cülūs-ı taḫt-ı sa‘ādet-

le mu‘allā ḳıldı, Emīr Yelboġa  evvelki ḥāle naẓar itmeyüp eẟnā-yı mülāḳāt-

da atından indi. Piyādeligi ḥālinde5 būs-ı rikābıyla müstes‘ad oldı.6 Ammā 

Berḳūḳ gerçi iḳtiżā-yı ḥuḳūḳ üzere deprenüp sā’ir-i ümerādan hezār mer-

tebe ziyāde i‘zāz ü ikrām ḳıldı. 

Ba‘de-mā7 Berḳūḳ -ı ṣāḥib-mencūḳ şöhre-i āfāḳ u ‘ayyūḳ olup ḥükkām-ı 

eṭrāfı istedügi gibi tebdīl ü taġyīr8 itdi. Emīr Yelboġa-i Nāṣırī , Emīr İnal 9 

yirine Ḥaleb  eyāletine gitdi. 

Ve bunuñ zamānında ḥākim-i Rūm 10 Ẕü’l-ḳadr oġlı Ḫalīl Beg  ḳatl olı-

nup başı Mıṣr ’a getürildi. Ve Ḳara Muḥammed  nām fedā’ī bunuñ ‘aṣrında11 

Tebrīz ’i fetḥ idüp Sulṭān Berḳūḳ ’uñ ḫuṭbesini oḳıtdı. 

Bu minvāl üzere yedi yüz ṭoḳsan bir Cumāde’l-ūlā’sınuñ beşinci günine 

dek salṭanat eyledi. Ba‘dehu Emīr Yelboġa-i Nāṣırī  “Nedür ki Berḳūḳ  bir 

cümle müşterā ḳullarımuzdan bir fürū-māye maḫlūḳdur.” diyü Ḥaleb ’den 

‘asker çeküp ve sābıḳan salṭanatdan ḫal‘ ile Kerek  semtine gönderilen Meli-

kü’ṣ-Ṣāliḥ ’i hem-rāh idinüp Mıṣr ’a geldi. Tekrār Emīr [125a HZ] Berḳūḳ ’ı 

aḫẕ idüp ḥabs ile Kerek cānibine gönderdi. Melikü’ṣ-Ṣāliḥ’e Melik Manṣūr  

laḳabın virüp kemā-fi’l-evvel sulṭān-ı Mıṣr olmasına sebeb oldı. 

1 bundadur: bunda H1

2 eşrefiyyeden: eşrāfiyyeden HZ, T5

3 tevḳīr: tevfīr H1

4 Çünki: - HZ

5 ḥālinde: ḥālde H1, T5

6 rikābıyla//oldı: rikāb eyledi H1, T5

7 Ba‘de-mā: Ammā ba‘de-mā

8 tebdīl ü taġyīr: taġyīr ü tebdīl HZ

9 Nüshalarda “Enbāl” şeklinde yazılan bu isim “İnal” olarak metne alındı. bk. Cengiz Tomar, “el-Me-

likü’l-eşref, İnal”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/el-melikul-esref-inal 

(06.12.2020).

10 Rūm : Rūm ve HZ

11 ‘aṣrında: zamānında HZ
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Ammā mezbūr Melik Manṣūr  ümerādan intiḳām-ı mevfūr almaḳ1 ṣa-

dedinde olmaġla mābeynlerine iḫtilāl düşüp ve bu eẟnāda Kerek  ḥabsinde 

Berḳūḳ ’uñ ḳatline me’mūr olup, varan emīr-i maġrūr Kerek a‘yānına ta‘ar-

ruż-ı pür-şūr itmegin bilā-te’ḫīr ol resūli öldürdiler. Ve Berḳūḳ’ı ḥabsden 

ıṭlāḳ idüp mu‘āvenetle sa‘y-ı meşkūr ḳıldılar. 

Āḫir ṭoḳsan iki tārīḫinde ‘asākir-i desākir-güşā2 ile Mıṣr ’a geldiler. Me-

lik Manṣūr Şa‘bān ’ı ele getürüp bilā-mütenāzı‘3 serīr-i salṭanata cülūs ḳıldı.

Egerçi ki Cāmi‘u’l-leṭā’if ’de “Mezbūr Berḳūḳ  Mıṣr-ı Ḳāhire ’ye4 müte-

veccih olduḳda Melik Manṣūr Şa‘bān  ḫaberdār olup kendüyi emāretden 

ḫal‘ ile nefsini5 ḫalāṣ ḳaṣd itdi.” diyü taḥrīr olınmışdur. 

Ammā Ravżu’l-menāẓır ’da ve Tārīḫ-i Maḳrīzī ’de “Melik Berḳūḳ , Ke-

rek ’den leşker çeküp evvelā Şām  fetḥine müteveccih olduḳda Sulṭān Şa‘bān  

Mıṣr  ‘askeriyle def‘-i fitne içün Şām’a vardı. Teḳābül-i ṣaffeyn ve teḳātül-i 

ṣaffeyn ṣadedinde Emīr Berḳūḳ  ‘ale’l-ġafle Melik6 Manṣūr Şa‘bān ’uñ oṭaġı-

na girüp ḫalīfe-i7 sulṭānı aḫẕ itdi. Ve serīr-i devlete geçüp oturdı. Her gelen 

Berḳūḳ’ı taḫt-ı salṭanatda bulup bi’ż-żarūre bī‘at itdi.” diyü yazmışdur.

El-ḳıṣṣa Melik Manṣūr8 Şa‘bān  bu def‘a on ay miḳdārı emāret idüp 

kemāl-i cāh u celāl ve kemā-yenbaġī istiḥḳāḳ u istiḳlāl ile [22b H1] sene 

ṭoḳsan iki Ṣafer’inüñ on dördinci güni Mıṣr ’a duḫūl ve cülūs-ı [23a T5] 
taḫt-ı salṭanatla9 ḳarīn-i ‘izz ü ḳabūl eyledi.10 İlā inḳırāżi’l-‘ömr ḥükūmet-i 

Ḳāhire  ile ẟābit-ḳadem olup sekiz yüz bir Şevvāl’inüñ on beşinci güni ley-

le-i cum‘ada vefāt eyledi. 

Pes müddet-i salṭanatı evvelen ve āḫiren on yıla ḳarīb oldı. Ve cenā-

zesine sükkān-ı memleketüñ esef11 ü ḥüzn ü mātemi selāṭīn-i māżiyeden 

izdiyādı taḥaḳḳuḳ buldı. 

1 almaḳ: - H1, T5

2 güşā: - HZ

3 mütenāzı‘: münāzı‘ HZ

4 Ḳāhire ’ye: Ḳāhire H1

5 nefsini: nefsi HZ

6 Melik: Melikü’l HZ

7 ḫalīfe-i: ḫalīfeyi H1, T5

8 Manṣūr : - T5

9 salṭanatla: salṭanata HZ

10 eyledi: oldı T5

11 eser: te’essüf T5
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Ammā ṭoḳsan dört tārīḫinde pādişāh1 Sulṭān Aḥmed bin Üveys  Mıṣr-ı 

Ḳāhire ’ye geldi. Ve Berḳūḳ  kemāl-i i‘zāz ile istiḳbāl2 idüp mülāḳāta geldi. 

Ümerā-yı ‘iẓām rikābında yürimek emr olındı. ‘Āḳıbet Timur Ḫān  fitne-

si def‘ine Melikü’ẓ-Ẓāhir Berḳūḳ  ki Ḥaleb ’e vardı, Sulṭān Aḥmed  yanın-

ca hem-rāh olup Ḥaleb’den küllī iltifāt ü raġbet ve mühimmāt-ı salṭanat 

tekmīli3 ile ri‘āyet olınduḳdan ṣoñra ḫil‘atler giydürilüp Sulṭān Aḥmed  

Baġdād ’a müteveccih oldı. 

Ḥattā varup kemā-fi’l-evvel mülk-i4 mevrūẟın fetḥ itdükde ḫuṭbe ve 

sikkede Berḳūḳ ’ı şerīk idindi.

 Emāret-i Melikü’n-Nāṣır Ebü’s-sa‘ādāt Ferec bin Berḳūḳ  (Evvelen)

Babası vefāt itdügi gün mesned-i emārete cülūs ḳıldı. Sinn-i ‘azīzi yigir-

mide bulınup, rūz-ı cum‘a idi ki ḳaṣr-ı ḳadr-ı salṭanata ‘urūc eyledi. 

Ammā zamānında5 fetret vāfir6 ve iḫtilāfāt-ı ümmet mütekāẟir7 oldı. 

Cümleden biri pādişāh-ı Rūm  olan Yıldırım Bāyezīd Ḫān , Malāṭıyye  ve 

Elbistān  memālikine müstevlī oldı. Ve Timur-leng  Ḥaleb  ve Şām  ḳaṣdına 

leşker gönderüp niçe yüzden cidāl ü ḳıtāl vaḳ‘aları müteḥaḳḳıḳ oldı.8 

Ve bi’l-cümle sekiz yüz seksen tārīḫinde ümerā-yı Mıṣr  [125b HZ] mā-

beyninde iḫtilāfāt çoġalup, kemāl-i ıżṭırābından Melikü’n-Nāṣır  bilā-ikrāh 

ḳal‘adan inüp muḫtefī oldı. Cidden ḳanda gitdügi bilinmedi. Ve müddet-i 

emāreti altı yıl ve on ay idügi taḥaḳḳuḳ buldı.  

 Emāret-i Melikü’l-Manṣūr ‘Abdü’l-‘Azīz bin Berḳūḳ 

Sābıḳu’ẕ-ẕikrüñ ḳarındaşıdur. Cülūs-ı taḫt-ı emāretle kām-yāb olduḳda 

bāliġ olmamış idi. Ve mezbūruñ ṣabāveti ümerānuñ iḫtilāl-i aḥvāline bā‘iẟ 

olup herkes Melikü’n-Nāṣır  zamānındaki iḫtilāfātı devlet mużāfātı farż 

itmek mertebelerine varmış idi. 

1 Nüshalarda burada yer alan “ba‘dehu (HZ, T5), ba‘de (H1)” kelimesi sentaks ve anlam gereği metne 

dahil edilmedi.

2 istiḳbāl: istiḳlāl HZ, H1

3 tekmīli: tekellümi HZ

4 mülk-i: memleket-i HZ, H1

5 zamānında: - HZ

6 fetret vāfir: fıṭrat ve iftirā HZ | fetret vāfire T5

7 mütekāẟir: mütekāẟire T5

8 müteḥaḳḳıḳ oldı: taḥaḳḳuḳ buldı T5
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Bi’l-āḫire aḥvāl-i ‘asākire teraḥḥum idüp Melikü’n-Nāṣır  ẓāhir oldı. Ve 

ḳal‘aya çıḳup, serīr-i mülkete1 cülūs ḳılup2 Melik Manṣūr ’ı İskenderiyye ’ye 

gönderdi. Leẕẕet-i ni‘met-i salṭanatdan altmış ṭoḳuz gün müteleẕẕiẕ ol-

duġına iktifā idüp İskenderiyye’de vefāt ḳıldı. 

 Emāret-i Melikü’n-Nāṣır  (�āniyen)

Bu def‘a ki cālis-i serīr-i ḥükūmet oldı, ümerādan ekẟerini intiḳāmen 

ḳatl eyledi. Fe-ammā niẓām-ı ‘ālem dibelik iḫtilāle yüz ṭutup ekẟer-i ḥük-

kām-ı eṭrāf irtikāb-ı ‘iṣyān itdiler. Birbirleriyle ḫaberleşüp muḫālefet da‘vā-

sından dem urdılar. 

Ve bi’l-cümle bunuñ eyyāmındaki şiddet-i [23b T5] ṭā‘ūn u vebā 

ve miḥnet-i ḳaḥṭ [23a H1] u ġalā ve leşker-i Timur ’dan3 istīlā ve Nīl-i 

Mıṣr ’uñ ‘alā mā ceret bihi’l-‘āde gelmemesine4 müte‘alliḳ olan fenā ve vilā-

yet-i Ṣa‘īd  re‘āyāsı evlādını ṣatup ḳul itdükleri5 faḳr u fāḳa ve renc ü ‘anā 

ve bunca derd ü belādan mā‘adā Şeyḫ Maḥmūdī  ve Nevrūz-ı Ḥāfıẓī  nām 

Ḫāricīlerden  ḳopan6 fitne vü fetret7 ü ġavġā hīç bir sulṭānuñ zamānında 

olmış degüldür. 

İkinci salṭanatında ki ol Ḫāricīler ’üñ def‘ine vardı, Leccūn 8 ṣaḥrāların-

da muḳābil olup Şām ’a ṭoġrı münhezim oldı. Ammā ol iki Ḫāricī  ardın-

dan kesilmediler. Ol ‘aṣrda ḫalīfe nāmına olan Müsta‘īn-bi’llāh Ebü’l-Fażl ’ı 

ser-māye idinüp yanlarından ayurmadılar. 

Bi’l-āḫire Şām  muḥāṣarasında ḫalīfeye ibrām idüp Melik Nāṣır ’ı ḫal‘ u 

‘azl itdürdiler.9

1 mülkete: mülkine HZ, T5

2 ḳılup: idüp HZ

3 Timur ’dan: Timurī’den H1, T5

4 gelmemesine: gelmesine HZ

5 itdükleri: itdi T5

6 ḳopan: ḳopan feryād-ı HZ

7 fetret: fıṭrat HZ

8 Nüshalarda “Gecūn” şeklinde yazılan bu yer adı “Leccūn ” olarak metne alındı. bk. Asri Çubukcu, 

“Ferec”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ferec (05.12.2020).

9 itdürdiler: itdiler HZ
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 Ḥükūmet-i Müsta‘īn-bi’llāh Ebü’l-Fażl-ı ‘Abbāsī 

Sābıḳan ḥākim-i Şām  olan Nevrūz-ı Ḥāfıẓī  kendünüñ ümerāsından 

iken cüz’ī bahāne ile ḳatline müteveccih olup Melikü’n-Nāṣır bin Berḳūḳ  

ki Şām’a varmış idi, mezbūr Nevrūz  ve Şeyḫ Ṭāhirī -i1 bergeşte-rūz ittifāḳ-

la2 muḳābil olup Melik Nāṣır ’ı münhezim ḳılmışlar idi. 

Ba‘de’l-inhizām ḫal‘ine iḳdāmdan ṣoñra salṭanat-ı Mıṣr ’a münāsib kimes-

ne bulınmadı. Ve her Çerkes  ve fürū-māye-i nā-kes ene emīrün3 da‘vāsın-

da4 ẟābit-ḳadem olup içlerinden birinüñ ḥükūmetine rıżā göstermemegin 

ḳur‘a-i fāl-i devlet ḫalīfe nāmındaki Müsta‘īn-bi’llāh-ı ‘Abbāsī ’ye düşmiş idi. 

Her çend ki ibā eyledi, rıżā göstermediler. Bi’l-āḫire5 icrā-yı ḥükūme-

te muḳayyed oldı. Ve Şeyḫ Ṭāhirī  müdebbir-i mülk olup beş ay miḳdārı 

mükrihen ḥükūmeti taḥaḳḳuḳ buldı. Ba‘dehu kendü nefsini emāretden 

ḫal‘ ile ḥużūr gūşesinde rāḥat itmegi iḫtiyār itdi.

 AMMĀ KEYFİYYETÜ VÜCŪDİ’L-ḪULEFĀ’İ’L-‘ABBĀSİYYE  
Fİ’L-MIṢR 

 Müsta‘ṣım-bi’llāh 

Ki āḫir-i ḫulefā-yı Benī ‘Abbās  olup Hülāgū Ḫān bin Toluy bin Cengiz 

Ḫān  elinde helāk olmış, ba‘dehu [126a HZ] devlet-i ḫulefā-yı ‘Abbāsiyye  

intihā bulmış, altı yüz elli altı tārīḫinde ki ol fetret6 vuḳū‘ buldı, elli ṭoḳuz 

tārīḫi eẟnālarına dek “imām-ı Ḳureyşī”  nāmına7 kimesne ẓuhūr itmeyüp 

rūy-ı zemīn ḫalīfesiz ḳaldı. 

Ba‘dehu Ebü’l-Ḳāsım Aḥmed bin Ṭāhir Muḥammed bin Nāṣır-ı ‘Ab-

bāsī  Baġdād ’dan Mıṣr ’a geldi. Sulṭān Melikü’ẓ-Ẓāhir8 Baybars   zamānı ol-

1 Ṭāhirī-i: Ẓāhirī-i T5

2 ittifāḳla: ittifāḳıyla HZ

3 “Ben hükümdarım.”

4 da‘vāsında: da‘vāsından HZ

5 Bi’l-āḫire: Āḫir T5

6 fetret: fıṭrat HZ

7 nāmına: nām HZ

8 Nüshalarda “Melikü’ṭ-Ṭāhir” şeklinde yazılan bu isim “Melikü’ẓ-Ẓāhir” olarak metne alındı. bk. Kâ-

zım Yaşar Kopraman, “Baybars I”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/baybars-i 

(25.11.2020).
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maġla bi’ẕ-ẕāt istiḳbāl idüp kendü serāyına ḳondurdı. Ve iḫrācāt-ı lāzıme-

sini ta‘yīn ḳılup kendüsi ve sā’ir ümerā ve ḫalḳ-ı ‘ālem mezbūr ḫalīfeden 

bī‘at eyledi. Ve kendüye “Müstanṣır ” diyü laḳab virildi. 

Ba‘de zamānin Rāşid-bi’llāh-ı ‘Abbāsī  neslinden Ebü’l-‘Abbās Aḥmed 

bin Ebū ‘Alī  geldi. Sulṭān-ı mezbūr anı daḫı Ḳal‘a-i Ḳāhire  burclarından 

birine ḳondurdı. Levāzımın görüp [23b H1] andan daḫı bī‘at eyledi. Ve 

“Ḥākim-bi-emri’llāh ” laḳab ta‘yīn olındı.

Ammā her ḳanġı ḫalīfe ki [24a T5] geldi, ḳāḍi’l-ḳuḍāt ḥużūrında 

ṣıḥḥat-ı nesebini iẟbāt ḳıldı. Ba‘dehu i‘zāz u ikrāmına mübāşeret olındı. Yi-

girmi yedi yıl miḳdārı zamān ḫulefā nāmına olanlardan i‘tilā-yı şān muḳar-

rer olup cum‘a ve a‘yād ḫuṭbelerinde evvelā ḫalīfenüñ, ẟāniyen sulṭān-ı 

‘aṣruñ ḫuṭbeleri oḳındı.

Ba‘dehu nāsuñ ḫalīfeye ikẟār-ı tereddüdinden rā’iḥa-i ḫurūc istişmām 

olınup Baybars ’uñ āḫir-i eyyām-ı devletinde ve evlādından Muḥammed 

Berke  ve Sülemiş  zamānlarında Melik Eşref Ḫalīl bin Ḳalavun ’a varunca1 

maḥbūs gibi ḥıfẓ olındı. Kimesneye bulışmalarına ruḫṣat olmadı. 

Ammā altı yüz ṭoḳsan senesinde Sulṭan Ḫalīl bin Ḳalavun  emri ile 

siyāhlar giyüp, ṭaylesān ṣarḳıdup ve bir zerrīn ü2 mücellā ve muraṣṣa‘ u 

muṭallā ḳılıc ḳuşanup cāmi‘-i ḳal‘a minberine ‘urūc eyledi. Ve Müslimān-

lara  cum‘a namāzın ḳıluvirdi. Ba‘dehu bir iki def‘a ḥacc eyledi. Andan ṣoñ-

ra yine “Kimesne bulışmasun.” diyü emr olındı. 

Ba‘dehu ṭoḳsan altı senesinde ki Melik Manṣūr Lāçīn  zamānı oldı, gāh 

nās ile cem‘iyyete ruḫṣat virildi, gāh oldı ḥacca icāzet virildi ve gāh3 yine 

maḥbūs gibi ṭutıldı. Bu minvāl üzere ḫalīfe-i ‘Abbāsī  Ḥākim-bi-emri’llāh  

ḳırḳ yıl ḫilāfet nāmına olup vefātından evvel ḫilāfeti ṣulbī oġlı Ebū ‘Ab-

du’llāh Muḥammed el-Müstemsik ’e, ba‘dehu dīger4 oġlı Ebü’r-Rebī‘ Süley-

mān5 el-Müstekfī  cenābına ta‘yīn ḳılındı. 

1 Ḳalavun ’a varınca: Ḳalavun emri ile HZ

2 ü: - HZ

3 gāh: ke’ennehu HZ

4 dīger: iki HZ

5 Süleymān : - HZ
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Ammā Melik1 Nāṣır Muḥammed  yedi yüz otuz yedi tārīḫinde Müs-

tekfī ’nün ‘avā’id ü veẓā’ifini kesdi. Ve kendüyi Ḳūṣ  cānibine gönderdi. 

Bundan ṣoñra ḳarındaşı oġlı Ebū İsḥāḳ İbrāhīm bin Muḥammed el-Müs-

temsik  ḫalīfe nāmına oldı. Ve Vāẟiḳ-bi’llāh  laḳab virilüp ba‘żı kimesneler 

ḫafiyyeten bī‘at itdi. Ve ḫuṭbede gāh nāmı añıldı, gāh terk olındı. 

Vaḳtā ki Melik Manṣūr bin Melik2 Nāṣır  zamānı oldı, Ebü’r-Rebī‘3 

Süleymān ’uñ oġlı Ebü’l-Ḳāsım Aḥmed ’i ḫalīfe naṣb itdi. Ve Ebü’l-‘Abbās  

künyetiyle Ḥākim-bi-emri’llāh  laḳabı ta‘yīn ḳılındı. Andan ṣoñra mezbū-

ruñ ḳarındaşı Mu‘tażıd-bi’llāh Ebū Bekr  ḫilāfet ṣadrına geçdi. Sā’irler gibi 

gāh ḳal‘ada gāh nevāḥīde sākin olmayup Sittī Nefīse nevvera’llāhu merḳa-
dehā Meşhedi ’nde mütemekkin oldı. Ol müteberrikeye gelen nüẕūrdan 

levāzımını tedārüke iştiġāl ḳıldı. 

Tā yedi yüz altmış üç tārīḫine dek [126b HZ] faḳr u fāḳa ile evḳā-

tı güẕerān ḳıldı.4 Ba‘dehu Mütevekkil-‘ale’llāh Muḥammed  ḫalīfe olup 

Melikü’n-Nāṣır Muḥammed bin Melik Muẓaffer Ḥāccī  ḥużūrında ḫil‘at 

giydürildi. Ve Sittī Nefīse Meşhedi ’nüñ neẓāreti virildi. 

Ba‘de zamānin Melik Eşref  Şa‘bān ḳatlinden ṣoñra Mütevekkil  Ḳūṣ ’a 

gönderüldi. Kendü zu‘mınca andan ‘ivaż Zekeriyyā bin İbrāhīm bin 

Muḥammed  ta‘yīn olındı. Ba‘dehu gāh Mütevekkil , gāh Vāẟiḳ  ḫalīfe i‘ti-

bār [24a H1] olındı. Ve Vāẟiḳ vefātından ṣoñra evvelā Ṭāhir , [24b T5] 
ẟāniyen ḳarındaşı Zekeriyyā bin İbrāhīm  ḫalīfe ḳılınup Müsta‘ṣım  laḳabı 

virildi. 

Ammā ḳaçan Ẓāhir Berḳūḳ  zamānı olup5 zevāl-i mülkinden ḫavf ey-

ledi, maḥbesdeki Mütevekkil-‘ale’llāh  nām ḫalīfeyi çıḳarup ṭoḳsan bir6 

tārīḫinde ḫil‘at giyürdi. Tā ölince, ya‘nī sekiz yüz sekiz tārīḫi olınca mu‘az-

zez ü mükerrem ḫalīfe oldı. Sā’irler gibi faḳr u fāḳaya ibtilādan ḳurtılup 

her cihetle aḥvāli intiẓām buldı. 

1 Melik: Melikü’n HZ

2 Melik: Mālik HZ

3 Rebī‘ : Rib‘ H1

4 ḳıldı: itdi HZ

5 olup: oldı HZ

6 bir: - HZ
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Ve kendüsi vefāt eyledükde oġlı Müsta‘īn-bi’llāh Ebü’l-Fażl  cenābına 

ḫilāfet muḳarrer ḳılındı ki āḫir-i ḫulefā-yı ‘Abbāsiyye ’dür. Ḫuṣūṣen beş ay 

salṭanat-ı mülk-i Mıṣr  ile de behremend olmışdur. 

Fe-ammā bu ẕikr olınan ḫulefā bir emīrü’l-mü’minīn nāmına ḳanā‘at 

itmişlerdür. Cidden emr ü nehy ḫuṣūṣında medḫalleri olmamışdur.

 Emāret-i Melik Mü’eyyed Ebü’n-Naṣr Şeyḫ Maḥmūdī 

Mezbūr Melik Ẓāhir1 Berḳūḳ  ḳullarındandur. Sekiz yüz on beş tārīḫin-

de taḫta2 cülūs eyledi.3 Ve ḫalīfe Müsta‘īn-bi’llāh ’ı evvelā burc-ı ḳal‘ada 

ḥabs itdürdi. �āniyen İskenderiyye ’ye gönderüp ḥıfẓ itdürdi. Kendüsi sekiz 

yıl, beş aydan ziyādece salṭanat itdükden ṣoñra vefāt itdi.

 Emāret-i Melik Muẓaffer Şihābü’d-dīn Aḥmed 

Ebü’n-Naṣr ’uñ oġlı bir buçuḳ yaşında iken sekiz yüz yigirmi dört 

Muḥarrem’inde cülūs itdi. Ümerādan Melik Ṭaṭar  müdebbir-i memleketi 

oldı. Bunuñ zamānında ḥākim-i Şām  olan Ketboġa-yı Ḳirş 4 ‘iṣyān eyledi. 

Ammā ele getürilüp ḥaḳḳından gelindi. 

Sekiz ay miḳdārı salṭanat idüp bi’l-āḫire Melik Ṭaṭar  ki Berḳūḳ  ḳulla-

rındandur, mezbūr5 Melik Muẓaffer ’i ḫal‘ ve redd eyledi.

 Emāret-i Melik Ẓāhir Ebü’l-fetḥ Ṭaṭar 

Mezbūr Ṭaṭar  sekiz yüz yigirmi dört Şa‘bān’ınuñ on ṭoḳuzıncı güni 

ki6 yevm-i cum‘a idi, Ḳal‘a-i Dımaşḳ-ı Şām ’da taḫta cülūs eyledi. Üç ay, 

iki gün salṭanat idüp sene-i mezbūre Ẕi’l-ḥiccesi evāḫirinde vefāt itdi. 

1 Nüshalarda “Ṭāhir” şeklinde yazılan bu isim “Ẓāhir” olarak metne alındı. bk. İsmail Yiğit, “Şeyh el-Mah-

mûdî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/seyh-el-mahmudi (05.12.2020).

2 taḫta: - T5

3 eyledi: ḳıldı HZ

4 Ketboġa -yı Ḳirş : Ṭatboġay Ḳaraş H1 | Ṭuyġay Ḳureyş  HZ

5 mezbūr: meẕkūr HZ

6 ki: - HZ
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Veliyy-i ni‘meti Melik Muẓaffer ’e1 ‘iṣyān ve ḫal‘inde ve ümerāsını iḍlāl-i 

ġavāyet-nişān itmegin kendüsi daḫı behremend olmadı.2

 Emāret-i Melik Ṣāliḥ Muḥammed bin Ṭaṭar 

Sābıḳu’ẕ-ẕikrüñ oġlıdur. On yaşında serīr-i ḥükūmete3 cālis oldı. Mü-

debbir-i mülki yine babasınuñ vezīri Cānbeg-i Ṣūfī  ta‘yīn olındı. Fe-am-

mā mezbūr Cānbeg  ile ümerā-yı Çerākise ’den Barsbay  miyānında vaḥşet ü 

‘adāvet peydā olup bi’l-āḫire ümerānuñ ittifāḳı ile Cānbeg  ḥabs ile İsken-

deriyye ’ye gönderüldi. Yirine Barsbay  müdebbir-i mülk oldı. 

Dört ay ve4 dört günden ṣoñra ḫal‘ ile redd olındı.

 Emāret-i Melikü’l-Eşref Seyfü’d-dīn Ebü’n-Naṣr Barsbay 5

Bu daḫı Ẓāhir6 Berḳūḳ   ḳullarındandur. Sekiz yüz yigirmi beş 

Rebī‘ü’l-āḫir’inde [127a HZ] taḫt-ı sa‘ādete cülūs itdi. Vaḳār u vecāhet ve 

heybet ü ṣalābet ṣāḥibi olmaġla ḫavf u ḫaşyet[i] ḳulūbı istī‘āb eyledi.

Ve bi’l-cümle zīb ü zīnete mā’il, mütevāżı‘ [25a T5] u müteḥammil, üç 

biñden ziyāde [24b H1] müşterā ḳula mālik ve ḫayrāt ü ḥasenāt ṭarīḳına 

sālik bir şehryār idi. Mıṣr-ı Ḳāhire ’deki Medrese-i Eşrefiyye  bunlaruñ ḫay-

rātındandur. Zamānında Cezīre-i Ḳıbrıs  fetḥ olınup ḥākimini dest-beste 

esīr idinmişdür. Ve Ḳara Āmid ’e leşker çeküp niçe müddet muḥāṣara ḳıl-

mışdur. Ümerā-yı Çerākise ’nüñ cümleden aḥsenidür. 

On altı yıl ve sekiz ay salṭanat itdükden ṣoñra sekiz yüz ḳırḳ bir tārīḫin-

de vefāt eyledi. Yirine veled-i reşīdi Cemālü’d-dīn  cülūs idüp verāẟetini 

iẟbāt eyledi.

1 Muẓaffer ’e: Muẓaffer HZ

2 olmadı: oldı T5

3 ḥükūmete: salṭanat-ı ḥükūmete HZ

4 ve: - HZ, H1

5 Nüshalarda “Parsbay” şeklinde yazılan bu isim “Barsbay ” olarak metne alındı. bk. Kâzım Yaşar Kopra-

man, “Barsbay”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/barsbay (05.12.2020).

6 Nüshalarda “Ṭāhir” şeklinde yazılan bu isim “Ẓāhir” olarak metne alındı. bk. Şehabeddin Tekindağ, 

“Berkuk”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/berkuk (05.12.2020).
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 Ḥükūmet-i Melik ‘Azīz Cemālü’d-dīn Yūsuf1 bin Barsbay  2

Bunlaruñ müdebbir-i memleketi, ya‘nī ṣāḥib-i vekāleti yine Melik 

Berḳūḳ  ümerāsından Emīr Çaḳmaḳ ‘Alā’ī 3 idi. Dört ay salṭanat itdükden 

ṣoñra Cemālü’d-dīn ’i4 salṭanatdan ḫal‘ idüp kendüsi serīr-i mülke cālis oldı.5

 Emāret-i Melikü’ẓ-Ẓāhir Ebū Sa‘īd Çaḳmaḳ 6

Sekiz yüz ḳırḳ iki tārīḫinde cülūs eyledi. Ḫayrāt u ḥasenātı vāfir bir7 pā-

dişāh idi. On beş yıl salṭanat itdükden ṣoñra sekiz yüz elli yedi Muḥarrem’inde 

ḥüsn-i iḫtiyārı ile taḫt-ı salṭanatı oġlına ferāġat idüp evā’il-i Ṣafer’de fevt oldı.

 Emāret-i Melik Manṣūr ‘Oẟmān bin Çaḳmaḳ 

Babası yirine cülūs eyledi. Bir ay, on iki günden ṣoñra ḫal‘ olup8 cümle 

vālidesi ve ehl ü ‘iyāl ü cevārīsi ile İskenderiyye Ḳal‘ası ’na götürilüp9 anda 

ḥabs olındı.

 Emāret-i Melik Eşref İnal eẓ-Ẓāhirī 10

Memlūk ḳısmından, ya‘nī ki11 bu daḫı meẕkūr12 Berḳūḳ  müte‘alliḳā-

tından olup meẕkūr ‘Oẟmān bin Çaḳmaḳ  yirine cülūs eyledi. Sekiz yıl, iki 

ay aldı, virdi. ‘Āḳıbet sekiz yüz altmış beş Cumāde’l-ūlā evāsıṭında rıżāsıyla 

taḫtını oġlına virüp irtesi penc-şenbe güni fevt oldı. 

1 Yūsuf: bin Yūsuf T5

2 Nüshalarda “Cemālü’d-din bin Yūsuf Parspay” şeklinde yazılan isim “Cemālüddin Yūsuf bin Barsbay ” 

olarak metne alındı. bk. İsmail Yiğit, “Memlükler”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedi-

si.org.tr/memlukler#1 (06.12.2020).

3 Nüshalarda “Ġulāsī” şeklinde yazılan isim “‘Alā’ī” olarak metne alındı. bk. Asri Çubukcu, “Çakmak, 

el-Melikü’z-Zâhir”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/cakmak-el-melikuz-za-

hir (06.12.2020).

4 Cemālü’d-dīn ’i: Cemālü’d-dīn HZ

5 H1 nüshasında buradan “FAṢL DER-BEYĀN-I SALṬANAT-I MÜLŪK-İ BENĪ ÜMEYYE ” başlığı-

na kadarki kısım yer almamaktadır.

6 Nüshalarda “Melik Ṭāhir Ebū Sa‘īd  Çınlaḳ” şeklinde yazılan isim “Melikü’ẓ-Ẓāhir  Ebū Sa‘īd Çaḳ-

maḳ ” olarak metne alındı. bk. Çubukçu, agmd.

7 bir: - HZ, H1

8 olup: - T5

9 götürilüp: gönderilüp T5

10 Nüshalarda “Eşrefü’l-Bāli’l-manẓarī” şeklinde yazılan bu isim “Eşref  İnal eẓ-Ẓāhirī” olarak metne alın-

dı. bk. Cengiz Tomar, “el-Melikü’l-eşref, İnal”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.

org.tr/el-melikul-esref-inal (01.02.2021).

11 ki: - HZ, H1

12 meẕkūr: ferec T5
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 Emāret-i Melik Mü’eyyed Ebü’l-fetḥ Aḥmed bin İnal 1

Bu daḫı babası yirine cülūs idüp altı ay salṭanat itdükden ṣoñra sekiz 

yüz altmış beş Ramażān’ı evāsıṭında bir eḥad güni ḫal‘ olındı. 

 Emāret-i Melik Ẓāhir Ebū Sa‘īd Ḫoş-ḳadem 

Cülūs eyledi. İbtidā’en2 Ervām ’dan3 sulṭān olan budur. Altı buçuḳ yıl 

salṭanat eyledükden ṣoñra sekiz yüz yetmiş iki Rebī‘ü’l-evvel’inde fevt oldı. 

 Emāret-i Melik Ẓāhir Ebū Sa‘īd Yelbay 4

Cülūs eyledi. Elli yedi gün ḥükūmet eyledükden ṣoñra ḫal‘ olınup İs-

kenderiyye ’ye gönderüldi. 

 Emāret-i Melik Ẓāhir Ebū Sa‘īd Temürboġa 5 

Cülūs eyledi. Elli sekiz gün ḥākimlendi. Lākin kendü6 serāyında olan-

lara bile ḥükmi nāfiẕ olmadı. Āḫir ‘azl olınup Dimyāṭ ’a gönderüldi. Bir 

rivāyetde sekiz yüz yetmiş ġurre-i Receb’inde7 leyle-i iẟneynde vefāt eyledi.

 Emāret-i Melik Ḫāyrbeg 

Bir gün bir gice sulṭān nāmına oldı. Ḥālā ki düş görmişe dönüp ḫal‘ ile 

ḥabse urıldı. 

 Emāret-i Melik Eşref Ebü’n-Naṣr Sulṭān Ḳayıtbay  [127b HZ]

Cülūs [25b T5] eyledi ki ḫitāmü’l-mülūk, ṣāḥib-i ḫayr-ı ‘adālet-sülūk 

añılmışdur. Ya‘nī ki ‘adl ü dād ile ta‘mīr-i bilād idüp Ḳuds-i Şerīf  ’de āẟār-ı ḫay-

rātı ve Ḥaremeyn-i Şerīfeyn ’de ve Cidde ’de ve Şām ’da mürettebātı bī-ḥaddür. 

1 Nüshalarda metin boyunca “Enbāl” şeklinde yazılan bu isim “İnal” olarak metne alındı. bk. Tomar, 

agmd. | Ebü’l-fetḥ//İnal: bin İnal Ebü’l-fetḥ T5

2 Nüshalarda “ibtidā-yı” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “ibtidā’en” olarak metne alındı.

3 Ervām ’dan: ervāndan HZ, H1

4 Nüshalarda “Balbāy” şeklinde yazılan bu kelime “Yelbay” olarak metne alındı. bk. İsmail Yiğit, “Mem-

lükler”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/memlukler#1 (01.02.2021).

5 Nüshalarda “Lemīrniġā (HZ, H1), Temrīḳ (T5)” şeklinde yazılan bu kelime “Temürboġa” olarak met-

ne alındı. bk. Yiğit, agmd.

6 kendü: - HZ, H1

7 yetmiş//Receb’inde: yetmiş iki Receb’inüñ evā’ilinde T5
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Ḥattā sekiz yüz altmış Ramażān’ında Medīne-i Münevvere ’de menāre 

‘alemine hübūṭ iden ṣā‘iḳadan peydā olan āteşden mescid-i şerīf yandı. Ve 

ḫazā’in-i kütüb cümle iḥrāḳ bi’n-nār olduġı kendüye ma‘rūż olıcaḳ ber-ve-

ch-i isti‘cāl mühimmāt-ı binā irsāl idüp kemā-yenbaġī ‘imāret-i mescid-i 

şerīfden mā‘adā eṭrāfında medrese-i ‘āliye ve ribāṭ binā itdürdi.1 

Bu ḥāl üzere otuz sene salṭanat itdükden ṣoñra ṭoḳuz yüz iki tārīḫin-

de, bir ḳavlde ṭoḳuz yüz bir senesi Ẕi’l-ḳa‘de’si evā’ilinde leyletü’l-iẟneynde 

vefāt eyledi. 

 Emāret-i Melik Muḥammedü’n2-Nāṣır 

Babası yirine taḫt-ı salṭanata lā’iḳ görildi. İki yıl, iki ay ḥükūmetden ṣoñ-

ra ṭoḳuz yüz dört senesi Rebī‘ü’l-evvel’i nıṣfında dayısı Ḳansu  yedinde ḳatl 

olındı. 

 Emāret-i Melik Ẓāhir3 Ḳanṣu 

Cülūs eyleyüp bir yıl, ṭoḳuz ay ḥükūmetden ṣoñra ṭoḳuz yüz beş 

Ẕi’l-ḥicce’si evā’ilinde ḫal‘ u ‘azl olındı.

 Emāret-i Melik Eşref Cānbolat 

Cülūs eyledi. Dört ay salṭanatdan ṣoñra ṭoḳuz yüz altı senesi Cemādi-

ye’l-āḫir’i evāsıṭında ḫal‘ ve ḳatl olındı. 

 Emāret-i Melik ‘Ādil Ṭomanbay 4

Pādişāh oldı. Lākin altı ay5 ḥükūmetden ṣoñra sene-i mezbūre ‘īd-i fıṭ-

rında ol daḫı ḫal‘ ve ḳatl olındı.

 Emāret-i Melik Eşref Ḳanṣu Ġavrī 

Cülūs eyledükde pādişāh-ı mülk-i Rūm  u ‘Arab  u ‘Acem , a‘nī bihi Sulṭān 

Selīm Ḫān -ı muḥterem ḥażretleri ḳarşu ṭurup Ḥaleb ’de vāḳi‘ Merci‘dābıḳ ’da 

1 itdürdi: idüp T5

2 Muḥammedü’n: Muḥammed  T5

3 Ẓāhir: Ẓā HZ, H1

4 Ṭomanbay : Ṭūnbār HZ, H1

5 T5 nüshasında “altı ay” ibaresinin yeri boş bırakılmıştır.
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ceng idüp münhezim ü maḳtūl olan Ḳanṣu Ġavrī ’dür. On altı yıla ḳarīb 

salṭanatdan ṣoñra ḳatl olınmışdur. Ya‘nī ki hicretüñ ṭoḳuz yüz yigirmi iki 

Rebī‘u’l-āḫir’inüñ nıṣfında Mıṣr ’dan çıḳup Merci‘dābıḳ’da maġlūb u1 mest-i 

lā-ya‘ḳıl bulınduġı maḥalde başı kesilüp Sulṭān Selīm ’e iletmişdür.

 Emāret-i Ṭomanbay-ı Devādār 

Bundan ṣoñra ümerā-yı Mıṣr  işbu Ṭomanbay -ı Devādār  nām Çerkesī  

ki āḫir-i mülūk-i2 diyār-ı Mıṣr’dur,3 pādişāh idinmişlerdür. Lākin ṣāḥi-

b-ḳırān-ı ‘aẓīm sābıḳu’ẕ-ẕikr Sulṭān Selīm , Ḳanṣu Ġavrī  inhizāmında 

Ḥaleb  ve Şām ’ı fetḥ idüp, der-‘aḳab Mıṣr’a gelüp ve bu Ṭomanbay ṣarf-ı 

maḳdūr ile ḳarşu ṭurup ceng ü cidāl eyledi. Ṣoñra ṭutılup Bābüzüveyle ’de 

ṣalb olındı.

Ya‘nī ki hicretüñ ṭoḳuz yüz yigirmi iki tārīḫinde diyār-ı Mıṣr  cümle 

mużāfātı ile ol pādişāh-ı encüm-sipāh memālikine żamīme olmışdur. İşbu 

te’līf-i laṭīf tārīḫine dek selāṭīn-i Āl-i ‘Oẟmān ’uñ beglerbegileri taṣarrufın-

dadur.

Pes zümre-i Çerākise ’den yigirmi dört kimesne taḫt-ı Mıṣr ’a cülūs itmiş-

dür. Ve müddet-i ḥükūmetleri cem‘an4 yüz otuz sekiz yıla yitmişdür. Ammā 

zevāl-i mülk-i devletlerine sebeb ol zümre ulularınuñ küfrānü’n-ni‘meligi 

ve ehl-i İslām ’dan geçinürken kefere-i Çerkes  [26a T5] vilāyetlerine evlād-

larını5 gönderdükleri ve mezbūr Ḳanṣu Ġavrī  Sulṭān Selīm -i merḥūm6 ile 

ata ve oġul mu‘āmelesini iderken ḫar-ı lā yefhem gibi bilmezlikle “cülli7 al-

tundan” diyüp ehl-i rafż u ilḥād cānibine meyl itdügidür ki naḳż-ı ‘ahd gibi 

[128a HZ] fi‘l-i şenī‘ ‘āḳıbet anı başdan çıḳardı. Memleketini ve aḳribā vü 

ta‘alluḳātını ḳırdurup ḳanlarını ḳara ṭopraḳlara ḳardı. Ḥaddini bilmeyüp 

yıḳdı ve tecāvüz itdügi-çün baş u cān ve cümle mā-melek ü ḫānmānı seyl-

āb ve8 tīġ-i ḳahr-ı pādişāhī ile ġarḳ-āb u nā-yāb ḳıldı.

1 maġlūb u: - HZ, H1

2 mülūk-i: - HZ, H1

3 diyār-ı Mıṣr ’dur: mülūkdür T5

4 cem‘an: cemī‘an T5

5 evlādlarını: evlādları HZ, H1

6 merḥūm: vuḥūm HZ, H1

7 cülli: - HZ, H1

8 ve: - T5
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 FAṢL DER-BEYĀN-I SALṬANAT-I MÜLŪK-İ BENĪ ÜMEYYE 

 Evvelühüm Mu‘āviye bin Ebī Süfyān1 Ṣaḫr bin Cerīr bin Ümeyye bin 
‘Abdüşems bin ‘Abdümenāf bin Ḳuṣay el-Ḳureyşī 2

Künyeti Ebū ‘Abdu’r-Raḥmān ’dur. Ve ‘alā ḳavli cumhūri’l-Müslimīn  

ḫālü’l-mü’minīn ve kātib-i vaḥy-i Resūl -i Rabbü’l-‘ālemīn ’dür. Hicretüñ 

ḳırḳ birinci3 senesi Rebī‘ü’l-evvel’inüñ yigirmi beşinci güni İmām Ḥasan 

bin ‘Alī  ile ṣulḥinden ṣoñra bī‘at olındı. 

Ve naḳş-ı ḫātemi Rabbi’ġfir lī4 ve kātibi ‘Abdu’llāh bin Üveys-i ‘Aşānī 5 

ve ḥācibi kendü müttefiḳlerinden Ziyād bin Nūn  ve6 ḳāḍīsi evvelā 

Ebü’d-Derdā , ba‘dehu Feḍāle bin ‘Ubeyd , ba‘dehu Ebū İdrīs-i Ḫavlānī  ve 

ḥārisi Muḫtār  idi. Ve evvel ḥāris ḳullanan bunlardur. Ve7 şurṭası Ḳays bin 

Ḥamza , ba‘dehu Ḍaḥḥāk bin Ḳays  idi.

Ammā vālidesi Hind bint ‘Utbe bin Rebī‘ bin ‘Abdüşems  olup Mu‘ā-

viye  Mekke  fetḥ olınduġı8 sene īmāna geldi. Ya‘nī ki iẓhār eyledi. Lākin 

andan evvel īmāna gelüp İslām ’ını babası Ebū Süfyān ’uñ küfrine binā’en 

iḫfā eyledi. Vaḳtā ki Ebū Süfyān Mu‘āviye’nüñ İslām’ını ṭuydı, Yezīd  nām 

oġlını vaṣf idüp “Birāderüñ senden yeg ki ḳavminüñ dīni üzerine ṭurdı. 

Dīn-i Muḥammedī ’ye duḫūli revā görmedi.” diyü Yezīd ’i medḥ itdi.

Ve bi’l-cümle ‘āmü’l-fetḥde İslām ’a9 geldi. Ve Ġazā-yı Ḥuneyn ’de bi-

le bulınup yüz deve ve ḳırḳ vaḳıyye altun sehm-i ġanā’im virildi. Babası 

zamān-ı Cāhiliyyet ’de Ḳureyş  a‘yānından olup [25a H1] Ġazā-yı Bed-

r ’den ṣoñra iẓhār-ı İslām idüp Tebük  ve andan ṣoñra vāḳi‘ olan ġazavāt-ı 

meşāhīrde andan āẟār-ı maḥmūde ẓuhūr eyledi. 

Ammā Mu‘āviye  aṣḥāb-ı güzīnden olup kātib-i vaḥy-ı mübīn idügi ve 

rāvī-i ḥadīẟ olup Ṣaḥīḥayn ’da aña müsned niçe eḥādīẟ-i şerīfe rivāyet ḳılın-

1 Süfyān: Süfyān bin HZ

2 el-Ḳureyşī : - HZ

3 birinci: yedinci HZ

4 “Allah ’ım bana mağfiret et.”

5 ‘Aşānī: ‘Aşā’ī HZ 

6 ve: - H1, T5

7 Ve: - HZ, H1

8 olınduġı: olduġı HZ, H1

9 İslām ’a: īmāna HZ
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duġı muḳarrerdür. Ve ṣaḥābe vü tābi‘īnden niçe meşā’iḫ-i ṣāḥib-na‘t daḫı 

kendüden rivāyet itmişdür. 

 Ḥilye1

Uzun boylu, aḳ tenlü, güldügi zamānda üst ṭudaġı münḳalib ve liḥye-

si ḥınnā ile münḫażib ve āḫir-i ‘ömrinde laḳve marażına mübtelā ve aña 

binā’en ekẟer-i evḳātda vechi niḳāb ile hüveydā, ḥalīm ü vaḳūr, siyādet ü 

riyāsetle manẓūr, keremi ġālib her ḥālde ḥilm ü vaḳāra ṭālib ādem, himme-

ti ‘ālī ve in‘ām u iḥsānı müstaḥaḳḳīne mütevālī Ḥātim  idi.

Ḥattā Şeyḫ-i Ekber  [26b T5] ḳuddise sırruhu’l-aẓher müşārün ileyhüñ 

‘ulüvv-i himmeti bu ṣıfatda ve kendüler herkese2 himmet-i ‘āliyeyi terġībde 

buyurmışlardur: 3«ــא  ً ــ ــא أ ــ  ــא כ א و ــ  ر   ــ ا א ا  ــ » 
Ya‘nī “Menāṣıb-ı ‘āliyeye himmetden ḫālī olmañuz ki ben himem-i sāmiye 

ile rütbe-i rātibe-i4 ḫilāfete vāṣıl oldum. Ḥālā ki ḫilāfete lā’iḳ degül iken mü-

cerred ‘ulüvv-i himmet5 ile aña6 dest-res buldum.” didüklerini Müsāmere 7 
nām kitābında müşārün ileyh Şeyḫ-i Ekber ḥażretleri beyān buyurmışlardur. 

Medā’inī  rivāyet ider ki Mu‘āviye  ṣabī iken aṣḥāb-ı firāsetden biri anı 

Hind ’üñ ḳucaġında gördi. “Şöyle ẓann iderin ki bu ṭıfl-ı ṣaġīr ‘an-ḳarīb 

seyyid-i kebīr ola.” diyü söyledi. Vālidesi Hind ol şaḫṣuñ kelāmını istiġrāb 

idüp “Eger bu, seyyidü’l-ḳavm olmazsa ben bunuñ mātemin ṭutanlardan 

[128b HZ] olayın.” didi. Ya‘nī ki oġlına olan ḥüsn-i ẓannını8 beyān eyledi. 

‘Ömer bin Ḫaṭṭāb ’uñ ḫilāfeti zamānında Yezīd bin Ebī Süfyān  ḥākim-i 

Şām  iken vefāt eyledi. Ḥażret-i ‘Ömer  ve9 Ḥażret-i ‘Oẟmān ’uñ ḫilāfetleri 

zamānında dā’imā eyālet-i Şām’dan ḫālī olmadı. Ḥattā yigirmi yedi tārīḫin-

de Ḳıbrıs Cezīresi ’ni fetḥ idüp altmış yıl miḳdārı zamān Müslimānlar  ol 

cezīrede temekkün itmege Mu‘āviye  sebeb10 olmış oldı.11 

1 Ḥilye: Ḥilyesi HZ, T5

2 herkese: - HZ

3 “Şeref verici işlere önem verin. Ben hilafete önem verdim. Hilafete ehil olmadığım halde ona ulaştım.”

4 rātibe-i: - T5

5 himmet: himmetüm HZ

6 aña: - HZ

7 müsāmere: - HZ, H1 | H1 nüshasında eser adının olduğu yer boş bırakılmıştır. 

8 ẓannını: ẓannı HZ, T5

9 ve: - HZ

10 Mu‘āviye  sebeb: sebeb Mu‘āviye HZ

11 olmış oldı: olmışdur HZ
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Ba‘dehu Naṣārā -yı1 Rūm  ve Efrenc  ile ḳıtālden ve fütūḥāt u ġanā’ime 

iştiġālden ḫālī olmadı. Vaḳtā ki ḫilāfet Ḥażret-i ‘Alī bin Ebī Ṭālib ’e naḳl 

itdi, Mu‘āviye  ile mābeynlerinde vāḳi‘ olan ḳıtāl ü cidāl ve Naṣārā’nuñ niçe 

yıllar ferāġ-ı bāl ile istirāḥatine sebeb oldı. 

Ḥattā ol eẟnāda ḳayṣer-i Rūm ‘asker cem‘ idüp Mu‘āviye’ye tābi‘ ba‘żı 

bilāda żarar ḳaṣdında olıcaḳ Mu‘āviye ḥüsn-i tedbīr idüp2 ḳayṣere tehdīd 

ü taḫvīfi müş‘ir bir nāme gönderdi. Mażmūnında “Hemān yüzüñ ṣuyı ile 

bilāduña ‘avdet eyle. Yoḫsa ibn ‘ammum ‘Alī bin Ebī Ṭālib  ile mābeynimüz 

ṣulḥ idüp saña bir vechle hücūm iderin ki cümle-i memāliküñden elüñde 

iki ḫānelü bir ḳarye [25b H1] ḳalmamaġa3 sebeb olur.” didi. Ol ṭarīḳ ile 

‘asker göndermeksüzin ḳayṣer-i Rūm’ı memleketine döndürdi. Ser-ḥadd-i 

İslāmiyye ’nüñ bir gūşesine żarar müterettib olmadı.

Ve bi’l-cümle İmām Ḥasan  ḥażretleriyle ki altı ay ḫilāfetinden ṣoñra 

ṣulḥ itdi, ḳırḳ bir senesi tārīḫinde Mu‘āviye ’nüñ emr-i emāreti muḳarrer 

olup kibār u ṣıġār bī‘atinde müttefiḳatü’l-ḳavl oldı. 

İbn ‘Abbās ’dan mervīdür ki “Ben eṭfāl ile lu‘ba meşġūl ṭıfl-ı ṣaġīr idüm. 

Resūlu’llāh  ṣallallāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem4 üzerimüze geldi. Ben ḳaçup iḫ-

tifā ḳaṣd itdükde müsāra‘at idüp beni Mu‘āviye ’nüñ da‘vetine gönderdi ki 

küttāb-ı vaḥyden olmaġın ġālibā bir nesne yazdurmaḳ irāde buyurmışlar-

dur. Ḳaçan ki vardum, Mu‘āviye’yi yimek yirken gördüm. Ḥażret-i Resūl ’e5 

gördügüm gibi ḫaber virdüm. Ve bi’l-cümle ‘ale’t-tevālī üç def‘a gönder-

diler. Üçinde bile ṭa‘āma meşġūl gördügümi6 benden işitdiler. Bi’l-āḫare
7« ــ  ّ ا ــ  أ  [ ]» buyurdılar.” Ya‘nī “Allāhu Te‘ālā  anuñ ḳarnını ṭoyur-

masun.” [27a T5] diyü du‘ā eylediler. Fi’l-vāḳi‘ du‘ā-yı Resūl dünyāda ve 

‘uḳbāda bāhirü’l-ḳabūl oldı. 

1 Nāsārā-yı: Naṣārā  ve HZ

2 ḳayṣer-i//idüp: - HZ

3 ḳalmamaġa: ḳalmaġa HZ

4 ṣalla’llāhu//sellem: - T5

5 Resūl ’e: Resūl’i HZ

6 gördügümi: gördügüm gibi HZ

7 “Allah  onun karnını doyurmasın.”
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Ḥākim-i Şām  iken Mu‘āviye  günde yedi kerre ṭa‘ām yirdi ki ekẟeri ḥul-

viyyāt ü fevākihden1 ġayrı lüḥūm ḳısmından ġalīẓ ü ẟaḳīl yimekler yir2 idi. 

Ve sa‘ādet-i uḫreviyyesine müte‘alliḳ niçe eḥādīẟ-i şerīfe daḫı vārid oldı. 

Cümleden biri Ḥażret-i ‘Ā’işe-i Ṣıddīḳa 3 rivāyetiyle ẟābit olan ḥadīẟ-i 

şerīfidür ki hem-şīresi Ümmü Ḥabībe  ile cem‘ olduḳları leylenüñ irtesi ki 

Mu‘āviye  raḍiya’llāhu ‘anh ‘izz-i4 ḥużūr-ı Peyġāmber ’e geldi ve gūşe-i gū-

şında bir henüz yonılmış, kitābet ‘ameline ḳullanılmış ḳalem görindi, pes 

Peyġāmber ‘aleyhi’ṣ-ṣalātu ve’s-selām5 buyurdı: “Yā Mu‘āviye, ol ḳulaġınuñ 

yanındaki nedür?” diyü ṣorduḳlarında6 “Ḳalemdür, yā Resūla’llāh . Ḥaż-

ret-i Ḥaḳḳ ’uñ ve Resūl ’inüñ ḫidmeti-çün ḥāżır itdüm.” didi. Peyġāmber  

Ḥażretleri 7«ًا ــ ّــכ  ــ   ّ اك ا ــ » buyurdılar. Tekrār ḥāżırīne ḫiṭāb8 idüp 

“V’allāhi ben Mu‘āviye ’yi vaḥy9 kitābetine ḳullanmadum, illā vaḥy-i ilāhī 

ile. Ve ṣıġār u kibāra hīç bir fi‘l işlemezin, illā Ḥażret-i Ḥaḳḳ ’uñ irādeti ile. 

Ammā nice sen yā Mu‘āviye eger Ḥażret-i Ḥaḳ  celle ve ‘alā  saña bir ḳamīṣ 

i‘ṭā iderse, ya‘nī Yūsuf -ı Ṣıddīḳ gibi seni bir salṭanat-ı kübrā ve ḫilāfet-i 

‘uẓmāya vāṣıl iderse.” buyurdı. 

Ve ümmü’l-mü’minīn Ümmü Ḥabībe  yirinden ḳalḳup ve ḥażretüñ öñi-

ne diz çöküp [129a HZ] “Yā Resūla’llāh , Ḥażret-i Ḥaḳ  mı ḳarındaşuma 

ḳamīṣ giydürür?” diyü ṣordı. Ḥażret-i Muḥammed Muṣṭafā  ‘aleyhi’ṣ-ṣalātu 
ve’s-selām10 daḫı “Ne‘am, Ḥażret-i Ḥaḳ giydürür. Ammā bu ortalıḳda yād 

olsa11 gerekdür.” buyurdı. Tekrār Ümmü Ḥabībe 12« ّ ا ــאدع   ،  ّ ا ل  ــ ر ــא  » 
diyü tażarru‘ ḳıldı. Hemānā Resūl-i Ḫudā 13 ،دى ــ ــא ا ّ ى، و ــ ــא  ّ ا ــ  «ا
14« ــ و ة وا ــ ــ ا ــא  ــ  .[diyü buyurdı] وا

1 ḥulviyyāt u fevākihden: fevākihden ve ḥulviyyātdan T5

2 yir: - HZ, H1

3 ‘Ā’işe-i Ṣıddīḳa : ‘Ā’işe H1, T5

4 raḍiya’llāhu//‘izz-i: - T5

5 ‘aleyhi’s//selām: ‘aleyhi’s-selām H1, T5

6 ṣorduḳlarında: ṣorduḳda HZ, H1

7 “Allah , peygamberinden sana iyilik mükafat etsin.”

8 ḫiṭāb: cevāb HZ

9 vaḥy: daḫı HZ

10 ‘aleyhi’s//selām: ‘aleyhi’s-selām H1, T5

11 olsa: olsalar H1

12 “Ey Resûlullah , öyleyse Allah ’a dua et.” | HZ nüshasında “Ey Resûlullah” ibaresi bulunmamaktadır.

13 Hemānā//Ḫudā : - T5

14 “Ey Allah ’ım bizi doğru yola ilet. Yokluktan koru. Öncesinde ve sonrasında bizi bağışla.” | Nüshalarda 

görülen imla hataları sentaks ve anlam doğrultusunda tashih edildi.
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Ve İbn ‘Abbās  rivāyetiyle bir ḥadīẟ-i şerīfde daḫı ــאب כ ــ ا אو ــ  ّ  ّ ــ  «ا
اب»1 ــ ــ ا ــאب و -buyurılmışdur. Ḥisāb ve2 kitāb [26a H1] ögrenme وا

sine ve ‘aẕābdan viḳāyetine3 müte‘alliḳ du‘ā nev‘an müẕekkir-i4 mā-cerā 

olmaḳ üzere edā buyurılmışdur. 

Mevlānā İbn Eẟīr  şöyle taḥrīr itmişdür ki vaḳtā ki Ḥażret-i ‘Ömer  

zamān-ı ḫilāfetinde Şām  vilāyetini teşrīf itdi, emīr-i Şām olan Mu‘āviye  

ḥażretleri daḫı ‘asker-i keẟīf ve libās-ı naẓīf ve üslūb-ı laṭīf ile Ḥażret-i5 

‘Ömer ’e ḳarşu gitdi. Ve ḥīn-i mülāḳātda būs-ı rikābla kām-yāb olduḳdan 

ṣoñra Ḥażret-i ‘Ömer  ve ‘Abdu’r-Raḥmān bin ‘Avf  ki birer ḥimāra rākib 

idiler, Mu‘āviye ḥicābından semendinden inüp piyāde oldı. Ve bir mīl6 

miḳdārı Ḥażret-i ‘Ömer ’üñ rikābında yayan7 yüridi. 

Ammā Ḥażret-i ‘Ömer  “Bu ‘asker-i bī-mer senüñ midür?” didiler. 

“Benümle gelmişlerdür yā emīre’l-mü’minīn.” diyü cevāb virdiler. Lākin 

‘Ömer  ta‘accüble mübārek başların ṣaldı. Ve “Erbāb-ı ḥācāt niçe zamān 

ḳapuda eglenüp buluşdurmaduġuñ naḳl itdükleri üzere ma‘lūm oldı ki 

vāḳi‘ imiş.” buyurdı. Ve “Seni tā bilād-ı Ḥicāz ’a dek yalun ayaḳ yüritmek 

üzere ‘āzim oldum.” diyü [27b T5] ṭavr-ı mülūkānesinden āzürde olduḳ-

ların ṭuyurdı. 

Mu‘āviye  raḍiya’llāhu ‘anh8 “Evvelā emīrü’l-mü’minīni ta‘ẓīmen bu 

ṭavr ile geldüm. �āniyen vilāyet-i Şām ’da a‘dā-yı dīnüñ cāsūslarına nihāyet 

yoḳdur. Murādum ol ḳavme İslām  ‘askerini kemāl-i mehābetle ‘arż itmek-

dür.” diyü beyān eyledi. “Lākin fermān emīrü’l-mü’minīnüñdür. Min ba‘d 

her ne emr iderlerse me’mūr9 ve neden nehy ḳılurlarsa10 menheyy11 ü ma‘ẕū-

ram.” kelāmını söyledi.12 

1 “Ey Allah ’ım, Muaviye ’ye kitabı ve hesabı öğret. Onu azaptan koru.”

2 Ḥisāb ve: - HZ

3 viḳāyetine: vefātına HZ

4 müẕekkir-i: müdkir-i HZ

5 Ḥażret-i: Ḥażrete H1

6 mīl: yıl HZ

7 yayan: - HZ, H1

8 raḍiya’llāhu ‘anh: - T5 | H1 nüshasında bu dua cümlesinin üzeri çizilmiştir.

9 iderlerse me’mūr: iderse T5

10 ḳılurlarsa: iderlerse T5

11 menheyy: münāhī HZ

12 söyledi: virdi HZ
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Ammā Ḥażret-i ‘Ömer  “Ne saña1 emr iderin ve ne nehy eylerin. 

‘Umūr-ı dīniyyede2 iḥtiyāṭuñ ehemm ü elzemdür.’ dirin.” buyurdı. Ba‘de-

hu Mu‘āviye  maḥcūb u şermsār olup rūy-ı ‘araḳ-rīzle3 ḫaclet-şi‘ār olduġı 

ḥālde atlandı. Ve ba‘żı maḥalde Ḥażret-i ‘Ömer 4 Mu‘āviye ḥaḳḳında ا ــ » 
ب»5 ــ ى ا ــ  buyurdı. Bundan6 mā‘adā keẟret-i āletine binā’en ve yāḫūd כ

mülūkāne zīb ü zīnetine ittibā‘en anlar kisrāya şebīh idügini7 ḥāżırīne ṭu-

yurdı.

Ma‘a hāẕā [Ebū Ümeyye ] ‘Amr bin Yaḥyā bin Sa‘īd  ceddinden8 ḥikāyet 

iderler9 ki “Birgün aṣḥāb-ı büzürgvār ile otururken Mu‘āviye  emīrāne bir 

ḳabā-yı aḫḍarla meclise çıḳageldi. Hemānā emīrü’l-mü’minīn ‘Ömer  yirin-

den ḳalḳup elindeki ‘aṣā ile birḳaç kerre Mu‘āviye’yi urdı. ‘Allāh  içün olsun 

yiter, yā emīre’l-mü’minīn.’ diyü tażarru‘ ḳılduḳdan ṣoñra ki fāriġ oldı, 

anda10 bulınan ṣaḥābe-i ‘iẓāmdan biri ‘Niçün urdunuz?’ diyü su’āl ḳıldılar. 

Ḥażret-i ‘Ömer  daḫı cevābında ‘V’allāhi ben bu11 vaż‘ı, ya‘nī ki müşārün 

ileyhi ta‘zīri evlā gördüm.’ buyurdı.” 

El-ḳıṣṣa Ḥażret-i ‘Ömer ’ün ḫilāfeti zamānında, on ṭoḳuz tārīḫinde 

Ḳayṣāriyye’yi fetḥ eyledi. Ve yigirmi yedi senesinde Ḥażret-i ‘Oẟmān ’uñ 

ḫilāfeti vaḳtinde Cezīre-i Ḳıbrıs ’i fetḥ itdi. Ve otuz iki senesinde Ḳosṭanṭı-

niyye  fetḥini12 ḳaṣd idüp Naṣārā ’nuñ dirligine küllī müżāyaḳa virdi. Ammā 

sevdā-yı [27b H1] ḫilāfet aṣlā süveydāsında peydā olmayup ḫāṭırlarına bile 

ḫuṭūr itmez iken zamān-ı13 ḫilāfet-i ‘Oẟmān ’da;

1 Ne saña: Saña ne HZ

2 dīniyyede: dīnde HZ

3 rīzle: rīzler HZ

4 ‘Ömer : - T5

5 “O, Arapların kisrasıdır.”

6 Bundan: Andan HZ

7 idügini: idügin HZ | itdügini T5

8 Nüshalarda “Eyyūb  ḥażretinden (HZ, T5), Eyyūb ḥażretden (H1)” şeklinde yazılan bu ibare el-Bidâye 
ve’n-Nihâye  esas alınarak “ceddinden” şeklinde tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, Mektebetü’l-ma‘ârif, 

Beyrut 1992, C. 8, s. 123. 

9 iderler: ider HZ

10 anda: andan HZ

11 bu: - HZ, H1

12 fetḥini: fetḥi HZ

13 zamān-ı: - HZ
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Naẓm [219b HZ]
1 و ا   ه   إّن ا 

didükde Ka‘bü’l-aḥbār  2«א ــ ــ ا ــ ا א ــ  ــ  » diyü Mu‘āviye ’yi göster-

mekle “Gerçek misün?3” didükde “Belī, ‘Oẟmān ’dan ṣoñra emīr sensün.” 

dimekle Mu‘āviye re’y ü tedbīre başladı. Ka‘bü’l-aḥbār ‘ārif-i ‘ulūm-ı celī-

letü’l-āẟār olmaġın “İstiḫrāc itmese böyle dimezdi.” diyü ḥuṣūl-i merāmda 

be-ġāyet mücidd oldı.

Rivāyet olınur ki Ebū Müslim-i Ḫavlānī  ve ba‘żı memleket a‘yānı 

ibtidā-yı4 münāza‘ada Mu‘āviye ’ye vardılar. “Sen İmām ‘Alī  ile ḫilāfet 

nizā‘ın5 idermişsün. ‘Ben anuñ aḳrānındanum.’ dirmişsün.6” didiler. 

İẓhār-ı ḥaḳḳa tābi‘ olup niçe sözler söylediler. Mu‘āviye anlara cevāb 

virdi ki “V’allāhi ben bilürin ki ‘Alī  benden eḥaḳḳ u efḍaldür. Lākin 

‘Oẟmān ’uñ maẓlūmen ḳatl olınması ve ben anuñ ‘ammisi oġlu olup ḳa-

nını ṭaleb itmek7 ẕimmetüme lāzım olması nizā‘a muḥavveldür.8” didi. 

Muḥāli muḥāle ta‘līḳ idüp ḳatele-i ‘Oẟmān  nāmına niçe ḳabīlenüñ ken-

düye gönderülmesini,9 bu yüzden muḫālefet10 ü nizā‘ ḥudūẟından ġayrı 

ol vechle andan bedter nizā‘ u11 ḳıtāl ü cidāl ṣudūrını muḳarrer eyledi. 

[28a T5] Bu ḫuṣūṣdaki12 tafṣīl İmām ‘Alī  ḫilāfeti tercemesinde ‘alā vec-

hi’t-tafṣīl beyān olınmışdur.13

Merd-i Müslim -i14 dīndār ve şaḫṣ-ı mütedeyyin ü perhīz-kār olanlara 

vācib olan bu bābda iḫtiyār-ı sükūt ve ḳażāya rıżāyla kendüyi mebhūt ḳıl-

maḳdur. Zīrā İbn Ebi’d-dünyā  ba‘żı aṣḥāb-ı temyīzden ve anlar ‘Ömer bin 

1 “[Osman ’dan] sonra halife Ali ’dir. Zübeyr ’de de beğenilecek özellikler vardır.” | Nüshalarda görülen 

imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye  esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 127.

2 “Hayır, o gri katır sahibidir.”

3 Gerçek misün: Gerçek misüz HZ

4 ibtidā-yı: ibtidā’en

5 nizā‘ın: nizā‘ını HZ

6 Ben//dirmişsün: - HZ

7 itmek: itmege HZ

8 muḥavveldür: maḥlūldur HZ | maḥmūldur T5

9 gönderilmesini: gönderilmesi HZ

10 muḫālefet: muḫālif HZ

11 nizā‘ u: - HZ, H1

12 ḫuṣūṣındaki: ḫuṣūṣında HZ

13 olınmışdur: olmışdur H1

14 Müslim -i: Müslim ü HZ
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‘Abdü’l-‘Azīz ’den rivāyet iderler ki “Ben vāḳı‘amda Resūlu’llāh 1 ṣalla’llāhu 
te‘ālā2 ‘aleyhi ve sellemi gördüm, Ebū Bekr  ve ‘Ömer  ḥażretleri cālisīn ol-

maġın3 selām virüp4 ben daḫı anlaruñ yanına oturdum.5 Der-‘aḳab İmām 

‘Alī  ve Mu‘āviye ’yi getürdiler. Ve bir ḥücrenüñ içine ḳoyup ḳapusını ber-

kitdiler. Bu ḥaḳīr kemāl-i taḥayyürle nāẓır-ı ‘ibret-peẕīr iken anı gördüm 

ki Ḥażret-i ‘Alī  sür‘atle6 içerüden çıḳdı. 7« ــ כ ــ رّب ا ــ  » ya‘nī ‘Benüm 

içün olacaḳ oldı.’ diyü buyurdı. Der-‘aḳab sür‘atle Mu‘āviye daḫı ṭaşra ol-

dı. 8« ــ כ ــ ورّب ا ّ ــ ر ــ  » ya‘nī ‘Rabb -i Ka‘be  ḥaḳḳı-içün Ḫālıḳ ’um beni 

yarlıġadı.’ kelāmı andan ṣudūr buldı.” 

Bundan mā‘adā İbn ‘Asākir  Ebū Zür‘a-i Rāzī ’den naḳl ider9 ki anlara 

bir kimesne “Ben Mu‘āviye ’ye buġż itmek üzereyin.” dimiş. “Niçün?” di-

düklerinde cevāb virüp “Zīrā İmām ‘Alī  ile muḳātele itmişdür.” diyü söy-

lemiş. Ammā Ebū Zür‘a  ol şaḫṣa ḫiṭāb idüp “Vāy senüñ ‘aḳluña ve fikrüñe 

[ve] iẕ‘ānuña.” diyü cevāb virmiş. Mu‘āviye’nüñ Rabb ’i10 Rabb-i raḥīm ve 

ḫaṣmı daḫı merd-i11 kerīm olduġın beyān itmiş. Ve “Sen ne ṭarīḳ ile an-

laruñ mābeynine duḫūl idüp iẓhār-ı ḥubb u buġż irtikāb idersün.” dimiş.

Bu daḫı12 menḳūldür ki İmām Aḥmed Ḥanbel  ḥażretlerine Ḥażret-i13 

‘Alī  ile Mu‘āviye  aḥvāli14 su’āl [27a H1] olınduḳda ــא َ ــא  َ َ  ْ ــ َ َ  ْ ــ َ  ٌ ــ ــَכ أُ ْ ِ ﴿ 
َن﴾15 ُــ َ ْ َ ْا  ُــ ــא َכא َ َن  ُ َ ــ ْ ُ  َ ْ َو ُ ْ ــ َ ــא َכ َُכــ  ْ َو َ ــ َ  āyet-i kerīmesini tilāvet َכ

itmiş ola.

1 Resūlu’llāh : Resūl  H1

2 te‘ālā: - H1, T5

3 olmaġın: olmaġla T5

4 virüp: virdüm HZ

5 oturdum: vardum T5

6 Ḥażret-i//sür‘atle: sür‘atle Ḥażret-i ‘Alī  H1, T5

7 “Ka‘be ’nin Rabb ’i [olan Allah ] hakkımda hükmünü verdi.”

8 “Benim Rabb ’im ve Ka‘be ’nin Rabb’i [olan Allah ] beni affetti.” | H1 nüshasında bu cümlelerin üzeri 

çizilidir.

9 ider: iderler T5

10 Nüshalarda “Rabb ’isi” şeklinde yazılan bu ibare ek yığılması düzeltilmek suretiyle “Rabb’i” olarak 

metne alındı.

11 merd-i: - HZ

12 Bu daḫı: - HZ

13 Ḥażret-i: İmām H1

14 aḥvāli: aḥvālini HZ

15 “Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz 

onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz.”, Bakara Sûresi, 2/141.
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Evzā‘ī ’den menḳūldür ki Ḥasan-ı1 Baṣrī ’den Ḥażret-i ‘Oẟmān  ile ‘Alī  

mābeynindeki mācerā su’āl olınduḳda ا ــ ، و ــא ا  ــ ــא و ا  ــ ــ   «כא
ا»2 ــ ــ  و ا  ــ ــ  א  ، ــ ا ا  ــ و ــ  ا  buyurdılar. Ammā İmām ‘Alī  ile 

Mu‘āviye  mābeynindeki ceng ü veġādan istiḫbār olınduḳda ا ــ ــ   «כא
ــא»3 ــא  א  ، ــא ا  ــ כــ  ــ  و ــא  ا  ــ و  ، ــ ا ا  ــ و ــ  ا  kelāmı4 ile 

‘Alī ’nüñ ibtilāsı ve Mu‘āviye ibtilāsına ıṭṭırāden5 idügi remz-i mübhemi6 

ḫalḳa ṭuyurdılar. 

Bu daḫı Ḥasan-ı Baṣrī ’den menḳūldür ki Mu‘āviye ’nüñ dört fi‘le irtikā-

bına cevāb-ı bā-ṣavāb mümkin degüldür. Evvelā biri Ḥażret-i ‘Alī  ḳıtāli, 

ikinci ṣaḥābe-i kirāmdan Ḥucr bin ‘Adī  ḳatlini iḥtimāli, üçinci Ziyād bin 

Ebīh ’i nesebine istilḥāḳ-ı [130a HZ] bī-me’āli, dördinci oġlı Yezīd ’üñ bī‘a-

tine teklīf-i muḥāli.

Cerīr bin ‘Abdü’l-Ḥamīd ’den mervīdür ki İmām ‘Alī ’nüñ şehādeti ḫa-

beri geldükde Mu‘āviye  vāfir aġladı. Ḥattā bükāsı bükā-yı ca‘lī ve yāḫūd 

meserretden7 nāşī bükā-yı fi‘li degül idügin ḫātūnı bilüp ta‘accüb ḳıldı. 

Ḥattā “Dünki gün ḳıtāline ṭālib iken bugün mātemine raġbet ne içün-

dür?” diyü ṣordı. Cevābında “Bilmez misün8 ki ḫalḳ-ı ‘ālem efḍal-i ümem 

ve efḳah u a‘lem ne maḳūle ẕāt-ı [28b T5] şerīf ü9 ekremden ayruldılar.” 

diyü söyledi. 

Ve10 ammā ṣāḥib-i Keşşāf  ‘allāme Zemaḥşerī  raḥmetu’llāhi ‘aleyh rük-

nü’l-e’imme Ḥıfẓī ’den11 Selmān-ı Fārisī ’ye müsneden rivāyet itdügi ḥa-

dīẟ-i şerīf12 ki ــ  ، ــ א ــ  ــ أ ــ  כ  م  ــ ة وا ــ ــ ا ل  ــ ــאل ا » 
زوه، وإذا ــ ــ  ــ ا כــ إ א ه، و ــ כ כــ  א ه، و ــ א כــ  ه، وכ ــ כــ   

1 Ḥasan-ı: Ḥażret-i Ḥasan -ı HZ

2 “Onun da (Hz. Ali ) onun da (Hz. Osman ) önceliği vardı. Onun da (Hz. Ali) onun da (Hz. Osman) 

[Hz. Muhammed ’e] yakınlığı vardı. Biri imtihana uğradı, diğeri afiyet buldu.”

3 “Onun da (Hz. Ali ) [Hz. Muhammed ’e] yakınlığı vardı, onun da (Muaviye ). Onun (Hz. Ali) önceliği 

vardı, diğerinin (Muaviye) önceliği yoktu. İkisi de imtihana uğradı.”

4 Buyurdılar//kelāmı: kelāmı HZ

5 ıṭṭırāden: ıṭṭırād HZ

6 mübhemi: mühimmi HZ

7 meserretden: meserretinden HZ

8 bilmez misün: bilmezsün HZ

9 ü: - HZ

10 Ve: - HZ

11 Ḥıfẓī ’den: Ḫafsī’den H1 | Ḥafṣī’den T5

12 şerīf: şerīfde HZ
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ــ כــ  ــ  ــא   ، ــ ا כ ه  ــ ، وأכ ــ ه  ــ ه، أ ــ ــ  כ ه، وإذا أ ــ ــ  אכ  د
1« ــ ــ  ــ  ر ــ  ــ  أ ــא  إ  ــ   Kenzü’l-ġarā’ib  ṣāḥibi īrād itmişdür 

ve Ḥażret-i ‘Alī ’nüñ bünyān-ı ḫilāfetini2 bu ḥadīẟ ile temhīd ü teşyīd 

ḳılmışdur.

Bu ḥaḳīr-i keẟīrü’l-ıżā‘a iẕ‘ānınca ẓāhir budur ki Mu‘āviye  ḥażretleri3 

daḫı4 bu evāmir-i ‘aliyye-i mütevāliye imtiẟālinde dāḫil olmaḳ lāzımdur. 

‘Ale’l-ḫuṣūṣ “İ‘zāz u ikrām idüñ.” fermānından ġayrı “Sizi da‘vet itdükde 

icābet id üp emrine5 iṭā‘at eyleñ.” buyurdılar. Ba‘dehu “Baña maḥabbetle 

‘Alī ’ye maḥabbet idüñ. Ve baña ikrāmıñuz ile aña ikrām u ri‘āyet idüñ.” 

buyurılup ḫātimede Ḥażret-i ‘Alī 6 ḥaḳḳında beyān olınan mevād Ḥażret-i 

Ḥaḳḳ ’uñ fermānı ile olduġın ṭuyurduḳları gerek Mu‘āviye ḥażretlerine,7 

gerek sā’ir ümmete vācibü’l-imtiẟāl, fermān-ı Ẕü’l-celāl  ve emr-i Resūl -i 

lāzımü’l-iclāl8 idügi muḳarrer olur. 

Bu taḳdīrce ḫilāfete ẕāhib olanlaruñ bilmezin ki cevābları ne maḳūle 

delīl ü ḥüccetle ẟübūt bulur. [27b H1] Ve Ḥarb-ı Ṣıffīn ’de İmām ‘Alī  ‘aske-

rinden şehīd olan aṣḥāb-ı kibārdan ṭoḳuz yüz büzürgvār Bī‘at-ı Rıḍvān ’da 

dāḫil olan ṣaḥābe-i celīlü’l-miḳdār ve sekiz yüz şühedā-yı sü‘edā-yı maġfi-

ret-şi‘ār ṣanādīd-i muhācirīn ü enṣār ve sā’iri9 Veys-i Ḳaranī  gibi evliyā-yı 

kibār ve niçe aṣḥāb-ı nāmdār ve tābi‘īn ü aḫyār idükleri müttefaḳun ‘aley-

h-i ebrār iken bilmezin ki bu ḳıtālden mes’ūl olanlar ‘inda’llāh ne ṭarīḳ ile 

cevāb virebilürler.

1 “Resulullah (Allah ’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun.), ‘Ali  size emanettir. O sizin efendinizdir, onu 

sevin. Büyüğünüzdür, ona uyun. Âliminizdir, ona cömertlikte bulunun. Sizi cennete götürecek bir 

komutandır, onu yüceltin. Sizi çağırdığında çağrısına icabet edin. Size bir emir verdiğinde ona itaat 

edin. Onu benim sevgimle sevin. Ona benim cömertliğimle cömertlik edin. Size Alî hakkında sadece 

yüce Rabb ’imin bana emrettiklerini söylüyorum.’ dedi.” 

2 ḫilāfetini: ḫilāfeti HZ, T5

3 ḥażretleri: Ḥażreti HZ | H1 nüshasında “ḥażretleri” kelimesinin üzeri çizilmiştir.

4 daḫı: - HZ

5 emrine: - HZ

6 ‘Alī: - HZ

7 gerek//ḥażretlerine: - HZ | H1 nüshasında “ḥażretlerine” kelimesinin üzeri çizilmiştir. 

8 emr-i//iclāl: - H1

9 sā’iri: sā’ir HZ
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 Ve min nevādir

Ammā Şa‘bī , Ḥāriẟ-i1 A‘ver ’den, anlar İmām ‘Alī  gibi serverden naḳl 

iderler2 ki Ḥarb-ı Ṣıffīn ’den ‘avdet idüp Kūfe ’ye geldiler. Ḥāżırīne pend 

ü nuṣḥ idüp didiler: ــ ــא رأ ــ  כــ  ؛  ــ אو ــאرة  ا إ ــ כ ــאس   ــא ا  «أ
3« ــ ــא ا ــא כ ا ــ כ ر  ــ ؤوس  ــ -ya‘nī “Siz Mu‘āviye ’nüñ ḥükūmetin ا

den ikrāh idüp ḫor baḳmañ ki ‘an ḳarīb siz anı yitürdükde rü’esā vü sādāt 

ḫanẓal gibi iki yaġırlarınuñ arasından düşer görürsüz.” buyurdılar. Ya‘nī ki4 

Yezīd ’üñ zamān-ı emāretinde ehl-i beyte vāḳi‘ olacaḳ Kerbelā  meṣā’ibini ol 

maḥalde mükāşefe semtinden nāsa ṭuyurdılar. 

Bu daḫı Şa‘bī ’den menḳūldür ki İmām Ḥasan  ḥażretleri Kūfe ’den Medī-

ne ’ye geldükde5 Süfyān bin el-Leyl 6 7« ــ ّل ا ــ ــא  ــכ  ــא  » didi.8 Ya‘nī ki 

“Emr-i ḫilāfeti Mu‘āviye ’ye teslīm idüp mü’minīni ẕelīl eyledüñ.” diyü söy-

ledi. Ammā İmām Ḥasan  “Böyle dime ve meşiyyetu’llāh ile olan emri inkār 

eyleme ki ben cedd-i9 büzürgvārum Ḥażret-i Aḥmed-i Muḫtār ’dan işitmiş 

idüm10 ki 11« ــ אو ــכ  ّــ  ــ  א ـّـאم وا ــ ا  » buyurmışlar idi. [29a T5] 
Pes ben emr-i ilāhiyye ne12 vāḳi‘ idügini bildüm, mābeynde13 Müslimīn ’üñ 

demleri revān olmamasını irāde ḳıldum.14” [130b HZ] dimişlerdür. 

Bu daḫı Esved ’den mervīdür ki Ḥażret-i ‘Ā’işe-i Ṣıddīḳa  “Siz ‘aceblemez 

misüz ki ṭuleḳādan15 şol şaḫṣ ki16 ḫilāfet ḫuṣūṣında Ḥażret-i Peyġāmber ’üñ 

aṣḥābıyla nizā‘ u ḳıtāl eyleye.” didükde cevābında “Ḫayır, ‘aceblemezin. 

1 Nüshalarda “Ḥarẟ” şeklinde yazılan bu isim “Ḥāriẟ” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 

131.

2 iderler: eylediler HZ

3 “Ey insanlar, Muaviye ’nin hükümetinden nefret etmeyin. Siz onu kaybederseniz insanların kafalarının 

ebucehil karpuzu gibi omuzlarından düştüklerini görürsünüz.” 

4 ki: - HZ

5 geldükde: geldüklerinde T5

6 Nüshalarda “el-Yel” şeklinde yazılan bu isim “el-Leyl” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 

131.

7 “Merhaba sana, ey mü’minleri alçaltan.”

8 didi: diyü söyledi HZ

9 cedd-i: cidden HZ

10 işitmiş idüm: işitmeseydüm HZ

11 “Muaviye  yönetimi ele geçirinceye kadar günler ve geceler geçmez.”

12 ne: - H1

13 beynde: beyninde HZ

14 ḳıldum: HZ mükerrer

15 ṭuleḳādan: ḫulefādan T5

16 şaḫṣ ki: şaḫṣı HZ
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Zīrā bilürin ki Ḥaḳ celle ve ‘alā  ṣāliḥ ü fācirden istedügine mülk ü salṭanat 

viricidür. Ve Fir‘avn ’ı ehl-i Mıṣr ’a dört yüz yıl mālik ü ḥākim itmişdür. Ve 

küffār u füccārdan niçeleri kār-fermā-yı nāmdār ḳılmışdur.” buyurdılar. 

Ġıbbu ẕālik ‘Alḳame bin Ebī1 ‘Alḳame ’den mervīdür ki Mu‘āviye  em-

rinde müstaḳil olduḳdan ṣoñra Medīne ’ye geldi. A‘yān-ı Ḳureyş ’den ba‘żı-

lar ḳarşu çıḳup 2«ك ــ ــ أ ك وأ ــ  ّ ــ ي ا ــ ّ ا ــ   du‘āsını itdiler. Lākin «ا

aṣlā cevāb virmedi. Şehre girdügi gibi mescide duḫūl idüp minbere çıḳdı. 

Ve3 kibār u ṣıġār ḥāżır iken bu ḫuṭbeyi inşā eyledi ki mev‘iẓesi böyle idi ki 

“Ben emr-i ḫilāfete me’mūr oldum. Ya‘nī ki añsuzın ele getürüp4 tīġ-i ḳah-

rumı size5 icrā ḳıldum. Ve siz beni sevmeyüp ḥükūmetümle mesrūr degül 

idügiñüzi [28a H1] bildüm.6 Ve nüfūsıñuzdaki efkāra vāḳıf olup seyfümle 

sizi muḥāṣara7 itdüm. Lākin evvelā nefsi Ḥażret-i Ebū Bekr  ‘amelini ve ol 

sülūk itdügi üzere ḥükūmeti sevḳ itdüm. Nefsüm aña ḳādir olmayacaġını 

bildüm. Ba‘dehu ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb  sīretini8 nefsüme ‘arż itdüm. Evvel-

kiden ziyāde nüfūr u firārını9 müşāhede ḳıldum. Andan ṣoñra seniyyāt-ı 

‘Oẟmān  ‘amellerini gösterdüm. Aña daḫı ḳādir olmayup ‘acz ile nefsümüñ 

ibā eyledügini gördüm. İmdi, heyhāt ki öyle serverlerüñ merātib-i ‘aliyye-

sine anlardan ṣoñra bir ferd vāṣıl ola ve anlar sīretiyle ḥükūmet idüp10 şān 

bula. İmdi,11 ben bir ṭarīḳa12 sülūk itdüm ki13 her biriñüze lāzım u behre-

dār itmege sebebdür. Ve siz beni kendüñüze nāfi‘ görmediñüz ise ben size 

her vechle menfa‘atüm ẓāhir ü mübeyyendür. Mādām ki sizden biriñüz 

sell-i seyf itmeye, benüm seyfümden aña żarar yitişmeye. Her yirde seyfüm 

taḳaddüm itmeyüp te’ḫīr üzere cārī ola. Eger benden min külli’l-vücūh 

rāżī olmazsañuz ba‘żı vechle rıżā üzere oluñ. Ve vücūdumı kendüñüze enfa‘ 

bilüñ. Fitne vü fesāddan ṣaḳınuñ ki fitne ma‘īşetiñüzi ifsād eyler. Ve zülāl-i 

1 Ebī: - HZ | ‘Alḳame //Ebī: - T5

2 “Senin zaferini yücelten, işini sıhhatli kılan Allah  her türlü eksiklikten münezzehtir.”

3 Ve: - HZ

4 getürüp: getürdüp HZ

5 ḳahrumı size: mührümi neve HZ

6 bildüm: - HZ

7 muḥāṣata: muḥālese HZ, H1

8 sīretini: sırrını HZ

9 firārını: firāreti HZ

10 idüp: iden HZ

11 İmdi: İtmedi HZ

12 ṭarīḳa: ṭarīḳ ile HZ, H1

13 ki: ve HZ
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ni‘metiñüzi mükedder ḳılur. Ve ber-vech-i istīṣāl, ya‘nī kökiñüz1 kesilince 

sizüñle ḳıtāle müstevcib2 olur. 3« ّ ــ ا כ أ ّ  و ــ ا -didi ve minber «أ

den nüzūl eyledi. Ve bu ḫuṭbesi ḳırḳ dört senesinde vuḳū‘ buldı. 

“Egerçi ki Ebī Sa‘īd , Ḥażret-i Peyġāmber ’den rivāyet ider ki ــ رأ  «اذا 
ن»4 ــ ــ  ــ أ ّ א ه  ــ א ي  ــ ــ  ــ  ــ  אو  ḥadīẟ-i şerifi daḫı vārid olmış 

ola. Lākin ża‘īfdür. Eger ṣaḥīḥ olaydı [29b T5] ol gün Mescid-i Nebevī ’de 

ḥāżır bulınan aṣḥāb-ı ‘iẓām ḳatline iḳdām iderlerdi. Ve ṭarīḳ-ı ḥaḳda anları 

lā’imüñ lūmesi aḫẕ u men‘ itmezdi. Mu‘āviye ’nüñ şevketi ve salṭanatı ic-

rā-yı sünnete5 māni‘ olmazdı.” diyü İbn Eẟīr  taḥrīr ü tasṭīr ḳılmışdur.

Ve bi’l-cümle Mu‘āviye ’nüñ küffār-ı Rūm ’a ba‘de ‘āmü’l-cemā‘a6 on altı 

ġazāsı vardur. Kimi ṣayfī ve kimi şitāvī olup, ‘asker-i İslām ’ı cihāda taḥrīṣ 

idüp ḳandurmaḳdan ḫālī olmamışdur. 

Egerçi ki7 Ḫulefā-yı Rāşidīn  zamānlarında on yedi yıl ‘ale’t-tevālī ḥā-

kim-i Şām  idi ve8 lākin ḫilāfet nāmı ile sikke ve ḫuṭbe muḳarrer olduḳdan9 

ṣoñra yigirmi yıldan bir ay nāḳıṣ emāreti oldı. Ve bu mābeynde iki kerre 

ḥacc-ı şerīfe ‘azīmeti mukarrerdür. 

Ve ḥilmi [131a HZ] bir mertebede idi ki birgün esāfil-i ‘urebā’dan10 

bir şaḫṣ Mu‘āviye  hużūrına girdi. “Te’ehhül eylemek isterin.” diyü bildür-

di.11 Fe-lā-cerem cerr ider,12 ḳıyās idüp ḥarīfe birḳaç dīnār ‘aṭā ḳıldı. Lā-

kin ḳanā‘at itmeyüp “Elbette anañı13 nikāḥlenmek dilerin. Anuñ dünbāl-i 

semīn14 ve günbed-i sīmīni delāleti ile beyże-i beyżā-yı [28b H1] müşg-bā-

rını ḫaylī ferbih ü şaḥīm ḳıyās eylerin.” didi. Ḥālā ki Mu‘āviye  mezbūruñ 

1 kökiñüz: gökden HZ

2 müstevcim: mūcib HZ

3 “Allah  beni ve sizi bağışlansın.”

4 “Muaviye ’yi minberimde vaaz verirken gördüğünüzde onu öldürün. Şüphesiz ki o, maymun (iştahlı) 

bir liderdir.” (Minkarî, Vak‘atu Sıffîn , 216; İbn Hibbân, Mecrûhîn, I, 305: İbnü’l-Cevzî, el-Mevdûat, 
II, 265-269.) 

5 icrā-yı sünnete: icrāsına HZ, T5

6 cemā‘a: ḥamā‘a H1

7 ki: - H1

8 ve: - H1

9 olduḳdan: olduḳların H1

10 ‘urebā’dan: ‘Arab ’dan HZ | ‘Urbān ’dan T5

11 bildürdi: söyledi HZ

12 cerr ider: cerrārdur T5

13 anañı: anı ki H1

14 semīn: sīmīn HZ
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bī-ḥayālıġına cidden incinmedi. Luṭf-ıla cevāb virüp “Benüm māderüm 

‘acūz-ı şūy1-dīdedür. Saña yaramaz. Ve pederüm daḫı senüñ gibi günbed-i 

sīmīnini görüp almışdur. Ve umduġı gibi bulmayup aldanmışdur.” diyü 

laṭīfe itdi. Ve bir miḳdār meblaġ daḫı evvelki iḥsānına żam ḳıldı. 

Egerçi ṣaḥābe-i kirāmdan olduġı ‘iẓam-ı şānına ve mesned-i ḫilāfe-

te2 cülūs itdügi ‘unvāna lāzım olan ol maḳūle laṭīfe-i fāḥişeden ictināb ve 

müzāḥāt-ı mevḥişeden nefret-i bī-irtiyāb idi, lākin kemāl-i ḥilm ü keremleri 

bā‘iẟ-i ‘amel3 oldı ve mühmelleri maḥall-i ‘ināyet ve müstevcib-i te’emmül 

daḫı oldı. 

Ve ‘Abdu’llāh bin ‘Abbās ’dan menḳūldür ki “Ben mülūkde Mu‘āvi-

ye ’den ḫalūḳ kimesne görmedüm.” buyurmışlar. Kerem ü ḥilmine göre 

yine mehābeti ve firāseti daḫı kemālinde idi. Ḥilminüñ muḳteżāsı4 nāsuñ 

ikẟār-ı kelāma cür’eti iken öyle degüldi. Farażā ekẟer-i nās ḥużūrında sözin 

edāya ḳādir olamazdı. 

Müverriḫ Mevlānā İbn Eẟīr , muḫabbir-i āẟār-ı ṣaġīr ü kebīr, Mevlānā 

İbn Cerīr ’den5 naḳl ider ki ‘Amr bin ‘Āṣ  rü’esā-yı Mıṣr ’dan ba‘żı ḫavāṣṣ ile 

dāḫil-i meclis olmaḳ ḳaṣd itdükde anlara tenbīh ider ki “İbn Hind ’e, ya‘nī 

Mu‘āviye ’ye olmaya ki ḫalīfe selāmın viresüz. Ya‘nī ki ḫulefādan ‘add idüp 

ta‘ẓīm ü tevḳīrini ziyāde idesüz. Zīrā ki kendünüñ naẓar-ı i‘tibārına göre 

ol sizüñ gözüñüze ḳatı büyükdür. Ammā mümkin olduḳça siz anı taṣġīr 

idüñ. Bādī-i naẓarda göze göstermeñ. Tā ki murād üzere ‘arż-ı ḥācāta ḳādir 

olasuz.” didükde ekābir-i Mıṣr “Sem‘an ve ṭā‘aten.” didiler. Çoḳlık ta‘ẓīm 

itmemegi muḳarrer eylediler.6 

Ammā Mu‘āviye  raḍiya’llāhu ‘anh ‘Amr ’uñ ḫiṣāline vāḳıf ve cibilletin-

de merkūz olan ḥīle vü āline ‘ārif olmaġın iḥtimāl ile ol ma‘nāları ḫayāl 

itdi. Ve ḥācibi getürdüp böyle tenbīh eyledi ki “Ḳaçan İbn Nābiġa ,7 ya‘nī 

ki [30a T5] ‘Amr  ehl-i Mıṣr  ile gelüp beni anlaruñ enẓārında istiṣġār ve 

1 şūy: şūr HZ

2 ḫilāfete: - T5

3 ‘amel: - HZ

4 muḳteżāsı: iḳtiżā HZ

5 Cerīr’den: Ḥarīr’den HZ

6 eylediler: itdiler HZ

7 Nābiġa: Nābi‘a HZ
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zu‘mınca nev‘an istiḥḳār ḳaṣd eyledükde sen ol ḳavmi benüm ḥużūruma 

bir bir getüresün1 ki mehābetümden anlara ḥayret müstevlī ola. Ve ‘Am-

r ’uñ2 ḳaṣd-ı fāsidi ṣūret-i in‘idām bula.”

Fi’l-vāḳi‘ ḥācib-i bāb fermūde ile ‘amel itmegi ṣavāb gördi. ‘Amr  gir-

dükden ṣoñra rü’esā-yı Mıṣr ’ı bir bir içerü ḳoydı. Pes evvel giren şaḫṣ ki 

Mu‘āviye ’ye selām virdi, “es-selāmu ‘aleyke yā Resūla’llāh .” edāsı ile an-

lar daḫı ol yüzden edā-yı selām ḳıldılar. Fe-lā-cerem ‘Amr bin ‘Āṣ  ıżṭırā-

b-ı muḥkem peydā ḳıldı. Ṭaşra çıḳduḳlarında ا ــ أن  כــ   ّ ا כــ  » 
3« ــא ة وا ّ ــ א ــ  ــ  ــ  א ــ   ya‘nī “La‘net size ki ben sizi4 ḫalīfe 

selāmlar gibi selāmlamadan men‘ eyledüm.5 ‘Ṣaḳınuñ, Mu‘āviye’yi ḫu-

lefā gibi göze göstermeñ.’ didüm. Siz aña nebī ve resūl selāmını virdiñüz. 

Mehābetinden ḥaṣr6 olup gūyā ki risāletini teslīm ḳıldıñuz.7” diyü incindi. 

[29a H1] Ammā rāh-ı tedbīrde Mu‘āviye ‘Amr ’dan çālāk idügini fehm it-

medi. 

Yūnus bin Meysere  rivāyet ider ki “Ben salṭanatı ḥālinde Mu‘āviye  ḥaż-

retlerin Dımaşḳ-ı Şām ’da çārsūlarda görürdüm. Bir kimesneyi, ya‘nī bir 

ḫidmetkārını [131b HZ] ardına8 bindürüp ikisi bile9 bir ḫayl üzerinde 

seyr iderdi.10 Ve giydügi göñlegüñ yaḳası yamalu idi. Ma‘a ẕālik siyādet ü 

‘aẓameti yine kemālinde idi.11” 

Ve kendüler mirāren 12« ــ ــ  وآ ك  ــ ا اّول  ــא  -dimişlerdür. Fī nef «أ

si’l-emr Mu‘āviye  mülūkdendür, ḫulefādan degüldür. Mevlānā İbn Eẟīr  

daḫı bu mażmūna ẕāhib olup13 14« ــ ن  ــ ي  ــ ــ   ḥadīẟ-i şerīfiyle «ا

mütemessikdür. 

1 getüresün: göresün HZ

2 ‘Amr’uñ: ‘Amr T5

3 “Allah  size lanet etsin. Ben sizi ona o halifeymiş gibi selam vermekten menettim. Siz ise onu nebi ve 

resulmüş gibi selamladınız.”

4 sizi: size HZ

5 eyledüm: eylerin HZ

6 ḥaṣr: ḥażr HZ

7 ḳıldıñuz: ḳıldılar HZ

8 ardına: ardında HZ

9 bile: - HZ, H1

10 seyr iderdi: idi HZ

11 Ve giydügi//idi: - HZ

12 “Ben hükümdarların ilki, halifelerin sonuncusuyum.”

13 olup: - HZ

14 Hadîs-i Şerîf, “Benden sonra hilafet otuz yıldır.” (Ebu Davud, Sünnet, 8; Tirmizî, Fiten, 48.) 
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Ammā seḫā vü keremi herkesüñ umduġından ziyāde ve efzūn ḳadarla 

āmāde idi. Bir def‘a İmām Ḥasan 1 ḥażretlerine dört kerre yüz biñ dirhem2 

virdi. Ve bir kerre daḫı İmām Ḥasan  ile İmām Ḥüseyn ’e iki kerre yüz biñ 

dirhem3 gönderdi. Ba‘de ẕālik Ḥażret-i ‘Ā’işe ’ye bir def‘a on sekiz biñ dirhem4 

virdi. Ve bir kerre daḫı yüz biñ dirhem5 virdi. Ve bir nevbet daḫı yüz biñ 

dirheme alınmış bir ṭavḳ-ı müẕehheb6 gönderdi. Ve leṭā’if-i kelāmla daḫı 

muḳayyed idi.

 Laṭīfe

Birgün ‘Amr bin ‘Āṣ , Mu‘āviye  ḥużūrında iken ṣaḥābe-i güzīnden bir 

ikisinüñ vefātı ḫaberi geldi. Hemān ‘Amr ,7 Mu‘āviye’ye ḫiṭāb idüp;

Naẓm

ت8 א   א ّאك ا   ّ ن وأ  א ت ا

naẓmın oḳudı. Mu‘āviye  daḫı hemān cevāb naẓm eyleyüp;

Şi‘r

ت9  ّ  ّ    ّ ت وأ  أ أن أ

beytini ḳırā’at eyledi.10 Ya‘nī ki evvelā ‘Amr  kendülere laṭīfe yüzinden “Ṣā-

liḥler bir bir ölüp gideyorlar. Sen henüz ḥayātdasun ve ḥavādiẟ ü menāyā 

seni çekerler, ammā ölmezsün.” didükde cevāb[ında] “Yā ‘Amr , sen umar-

sun ki ben ölem ve sen bāḳī ḳalasun. Ve ḥaḳīḳatde şöylece11 bilesün ki sen 

[30b T5] ölmeyince ben ölmezin.” didiler. Laṭīfe yüzinden muḥāvere ey-

lediler. Fī nefsi’l-emr ḥikmet-i Ḫudā-yı Müte‘āl  ‘Amr bin ‘Āṣ , Mu‘āviye ’den 

evvel vefāt eyledi. 

1 Ḥasan: HZ mükerrer

2 dirhem: dirhem altun T5

3 dirhem: dirhem altun T5

4 dirhem: dirhem altun T5

5 dirhem: dirhem altun T5

6 müẕehheb: ẕeheb T5

7 Mu‘āviye //‘Amr: - HZ

8 “Sen sağken erdemli insanlar ölüyor. Ecel, seni hataya sevk ediyor; [ama yine de] ölmüyorsun.”

9 “Sen sağken ben öleyim mi istiyorsun? Sen ölmeden ben ölmeyeceğim.”

10 ḳırā’at eyledi: oḳıdı T5

11 şöylece: şöyle HZ
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Ba‘dehu otururken ḫuṭbe oḳımaḳ evvelā Mu‘āviye ’den ṣādır oldı. Laḥm 

u şaḥm ibtilāsına binā’en ol vechle terk-i sünneti irtikāb ḳıldı. Ve bundan 

mā‘adā Mekke-i Mükerreme  ḳapuları pekitmek1 ve ḥıfẓ itdürilmek anlar-

dan ḳaldı. Ve Müslim  ḳarābetle kāfirden mīrāẟ yimek evvelā Mu‘āviye’nüñ 

ictihādıdur. Ḥattā ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz  sünnete mürāca‘at idüp kendü 

zamānında ol mes’eleyi maḳbūl ṭutmadı. Ṣoñra Hişām  ḫalīfe olduḳda yine 

Mu‘āviye ṭarīḳına sülūk itdi. 

Ma‘a ẕālik 2« ــ ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ  ــ ا אو ــ  ــ ا اب  ــ » ‘Abdu’llāh bin 

Mübārek ’üñ kelāmıdur. Keẕālik bir sene miḳdārı Müslim ’üñ diyeti kāfir 

diyeti ile berāber ṭutılmış iken tanṣīf idüp kāfire nıṣf diyet ḥükmi Mu‘āvi-

ye ’den ṣudūr itdi.

Ve bi’l-cümle Mu‘āviye 3 ḥażretlerine4 [29b H1] bile5 cā’iz görmemiş-

lerdür. Ḫālü’l-mü’minīn ve kātib-i vaḥy-ı6 Rabbü’l-‘ālemīn  ve a‘lem-i ṣu-

leḥā-yı güzīn Ḥażret-i ‘Alī  ile mābeynlerinde vāḳi‘ olan7 ḥālātı Ḥaḳ cel-
le ve ‘alānuñ ḳażā vü ḳaderine ḥavāle itmek evlādur. Bu bābda ḳīl ü ḳāl 

nā-münāsib idügi ẓāhir ü hüveydādur. 

Faḍl bin ‘Abbās 8 ḥażretlerinden Mu‘āviye  raḍiya’llāhu ‘anh ḫuṣūṣını 

su’āl itdiler.9 “Ṣaḥābe-i ‘iẓāmuñ ‘ulemā-yı kibārından iken ḥubb-ı dünyāya 

mübtelā olmışlar idi.” diyü cevāb virmişler. 

Ve ba‘żı mükāşifīn Resūl  ‘aleyhi’ṣ-ṣalātu ve’s-selāmı10 vāḳı‘asında görüp 

Ebū Bekr  ve ‘Ömer  ve ‘Oẟmān  ve ‘Alī  ve Mu‘āviye  ile bir yirde oturmışlar. 

Ḥażret-i ‘Ömer  ol şaḫṣı Peyġāmber  Ḥażretleri’ne gösterüp “Yā Resūla’llāh , 

bu kimesne bize buġż itmek üzeredür.” didükde Resūl ‘aleyhi’ṣ-ṣalātu ve’s-
selām11 ol şaḫṣı ke-enne meclis-i şerīflerinden nehy ü men‘ iderler. Öyle 

1 pekitmek: pekinmek H1

2 “[Muaviye  Hz. Muhammed  ile aynı dönemde yaşadığı için] Muaviye’nin burnundaki toz, Ömer bin 

Abdülaziz ’den üstündür.”

3 Mu‘āviye : - HZ

4 ḥażretlerine: ḥażretleri HZ

5 bile: daḫı HZ

6 vaḥy-ı: vaḥy-ı Resūl -i HZ

7 olan: - HZ

8 ‘Abbās : ‘İyāż H1, T5

9 itdiler: eylediler HT

10 ‘aleyhi’s//selāmı: ‘aleyhi’s-selāmı H1, T5

11 ‘aleyhi’s//selām: ‘aleyhi’s-selām H1, T5
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olsa ol şaḫṣ hemān kelāma gelüp1 “Yā Resūla’llāh , benüm buġżum ancaḳ 

buñadur.” diyü Mu‘āviye’yi gösterür. Ḥażret-i Resūl ol şaḫṣa üç kerre כ  «و
2« ــ א ــ أ ــ  ــ  -buyurmışlar. [132a HZ] Ya‘nī “Vāy saña ki3 Mu‘āvi أو 

ye benüm aṣḥābumdan degül midür? Aña olan buġżuñ4 sā’ir aṣḥāba olmaḳ 

gibi degül midür?” buyurmışlar. 

Bundan mā‘adā evliyā-yı güzīnden biri Şām ’uñ Ṣāliḥiyye ’sinde ‘ibādet 

iderken hātifden bir āvāz işidür ki “Her kim5 Ebū Bekr ’e buġż iderse zın-

dīḳdür. Ve her kim ‘Ömer ’e ‘adāvet6 iderse ehl-i cehennemdür. Ve her kim 

‘Oẟmān ’a buġż iderse Ḥaḳ  celle ve ‘alānuñ ḫaṣmıdur.7 Ve her kim ‘Alī ’yi 

sevmezse Peyġāmber  Ḥażretleri anuñ düşmānıdur. Ve her kim Mu‘āviye ’ye 

buġż iderse zebānīler anı ṭutup ḥāmiye-i Hāviye -i cehenneme bıraġur-

lar. El-‘iyāẕen bi’llāh ġāyetde iḥtiyāṭ idecek yirdür. Ekẟer-i nüfūs bundan 

bī-ḫaberdür.” 

�ümāme bin Külẟūm ’dan menḳūldür ki Mu‘āviye  ḥażretleri āḫir ḫuṭbe-

sinde nāsa ḫiṭāb idüp “Ben size bir şaḫṣ-ı velī naṣb8 eyledüm ki ben [31a 
T5] andan ḫayrluyın. Nitekim benden evvel olan benden ḫayrlu idi.” [didi].

Ba‘dehu oġlı Yezīd ’e ḫiṭāb eyledi. “Yā Yezīd , benüm ecelüm irişdükde ġus-

lumı bir ṣāliḥ kişiye ıṣmarla.” didi. Ve “Techīz ü tekfīnümi tekbīr ile idesün. 

Ve ḫazīnede bir mendīl içinde Faḫr-ı9 ‘Ālem  ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem10 ḫırḳa-

larından bir ḫırḳa-i mübāreke vardur. Ve Ḥażret-i Resūl ’üñ mübārek mūla-

rından ve nāḫunlarından birer miḳdār nesne11 ḥıfẓ olınmışdur. Ol ḫırḳa-i 

laṭīfeyi bedenüme mümās olmaḳ üzere kefen altında giydüresün. Ve ol ḳıllar 

ve tırnaḳlar12 ile aġzumı ve burnumı ve ḳulaḳlarumı teşrīf idesün. Zinhār 

ve zinhār babañ vaṣiyyetini oñat ḥıfẓ idesün. Ve beni ḳabrüme ḳoyup Erḥa-

mü’r-rāḥimīn ’e ıṣmarlayasun.” didi. Ve ḥīn-i iḥtiżārda bu ebyātı inşā eyledi:

1 gelüp: - HZ

2 “Vah sana, o benim ashabımdan değil midir?”

3 ki: - HZ

4 buġżuñ: buġż HZ

5 kim: kim ṣıddīḳa, ya‘nī HZ, T5

6 ‘adāvet: buġż u ‘adāvet HZ

7 HZ nüshasında bu cümle “Her kim//zındīḳdür.” cümlesinden önce gelmektedir.

8 şaḫṣ-ı velī: vālī HZ

9 Faḫr-ı: Ḥażret-i Faḫr-ı HZ

10 ṣalla’llāhu//sellem: - HZ

11 nesne: - HZ

12 ṭırnaḳlar: nāḫūnlar HZ
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Naẓm [30a H1]

ا א  ا ْ  ا ودا ُت  ا    ّ ي  
א ك ا ّ ا ّ כ و    ّ כ وا אل وا ُ  ا وأ

ا אت ا כ   ا כ   ّ א  ّ ي  כאن   ا
ا ات   و أ   א   כ  א   أ  ا

1 א ّ زار  ا ُכ  אش     ي   ُ כ وכ

Ve ḫazīnesindeki mevcūduñ nıṣfını beytü’l-māle redd olınmaḳ ḫuṣūṣını 

ıṣmarladı. Ve altmış senesi Receb’inde Dımaşḳ-ı Şām ’da ḫamīs gicesi vefāt 

eyledi. Namāzını oġlı Yezīd ḳılıvirdi. Ve ba‘żılar ḳavlince Yezīd  ol zamānda 

Ḥavrān  nāḥiyesinde2 bulınup yitişmemegin Ḍaḥḥāk bin Ḳays  ḳıldı. Ve 

Kerek 3 meydānında vāḳi‘ dārü’l-emārede defn olındı. Ve ‘inde’l-ba‘ż maḳā-

bir-i Bābü’ṣ-ṣaġīr ’de gömüldi. 

Ammā vefāt itdükde sinni yetmiş sekizde ve bir ḳavlde sekseninde idi. 

Yigirmi yıl miḳdārı niyābeten ve yigirmi yıl daḫı aṣāleten emāret itmiş idi. 

Ve Ebū Verd-i ‘Anberī 4 ki ol ‘aṣruñ faṣīḥ-i belāġat-perveri idi, Mu‘āviye  

ḥaḳḳında bu minvāl üzere5 merẟiye naẓm itmiş idi:

Naẓm

ام אة ا  ا ٍب   אو   أ أ 
אم ز כא ا  ا   ٍ כ  אت  א אه ا

אم6 אو ا ٌس     م و  כ ا א

1 “Hayatım üzerine yemin ederim ki ben kısa bir an yaşadım. Keskin kılıçların sayesinde dünya bana bo-

yun eğdi. Bana kızıl tüylü binekler, güç ve hakimiyet verildi. Zorba hükümdarların hepsi bana teslim 

oldu. Beni sevindiren şeyler geçmiş zamanda kalan bir hüküm gibi oldu. Keşke hükümdarlıkta bir an 

dahi kalmamış olsaydım. Parlak yaşantının lezzetleri için uğraşmasaydım. Eski püskü elbiseler içinde 

bir süre yaşamış biri olsaydım. Sonunda mezarın darlığını ziyaret etseydim.” | Nüshalarda görülen imla 

hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye  esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 141.

2 nāḥiyesinde: nāḥiyelerinde HZ

3 Kerek : gök H1

4 Nüshalarda “ ‘Amīrī (HZ), Ġamīrī (H1, T5)” şeklinde yazılan bu isim “ ‘Anberī” olarak metne alındı. 

bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 144.

5 minvāl üzere: maḳūle T5

6 “Bilin ki Muaviye b. Harb ’in ölüm haberini Hill ’in ölüm habercileri haram ayda bildirdiler. Kadın 

haberciler her yolda ve her yerde onun ölüm haberini verip ağıt yaktılar. Şiddetli anlardaki oklar gibi 

eğilip ölümünü duyurdular. İşte yıldızlar da sessiz sedasız gelerek himmetli Muaviye üzerine ağıt yaktı-

lar.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye  esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, 

age, C. 8, s. 144.



Künhü’l-Ahbâr 135

Mu‘āviye ’ye didiler ki “Nāsdan cümleden1 ziyāde kimi seversün?” Didi 

kim “Her ki beni nāsa ziyāde2 sevdürürse anı severin.”

، وإذا ــ ر  ــ ، وإذا  ــ ــ כ ، وإذا  ــ ــ  ، وإذا ا ــכ ــ  ــ إذا أ ــאس  ــ ا  «أ
3« אء ا ، وإذا أ .Mu‘āviye  ḥażretlerinüñ kelimātındandur و أ

 [Ammā evlādı]

Ammā evlādı ẕükūrdan ‘Abdu’r-Raḥmān  ve ‘Abdu’llāh ’dur ki4 Fāḫte 

bint Ḳaraẓa 5 nām ḫātūnından vücūda gelmişdür. Ve Ebū ‘Abdu’r-Raḥmān  

künyetine bā‘iẟ bu veled-i reşīdi olmışdur. 

Ammā ‘Abdu’llāh  ża‘īfü’l-‘aḳl olup kendüden ba‘żı āẟār ṣudūr 

[132b HZ] itmemişdür. 

Ve eşher-i evlādı Yezīd ’dür ki Meysūn6 bint Baḥdel bin Enīf  nām ‘āḳıle 

vü zeyyine ve ‘afīfe vü mütedeyyine ḫātūndan ṭoġmışdur.

Menḳūldür ki birgün Mu‘āviye  bir ḫaṣiy ḫādimle ḥaremine girdi. Mey-

sūn  Ḫātūn  anı görüp “Yanuñdaġı şaḫṣ-ı nā-maḥrem neñdür?7” diyü iḫtifā 

eyledi. Ve lākin “Nā-maḥrem degüldür. Ḫaṣiy ḫādimdür. Gel ḳaçma.” di-

dükde “Allāhu Te‘ālā ’nuñ ḥarām itdügi nesne senüñ ḥelāl itmeñle maḥrem 

olur mı?” diyü ictināb [31b T5] eyledi. Aṣlā ṭavāşī ḳısmına görinmege rıżā 

göstermedi. Binā’en ‘alā ẕālik Ḥażret-i Ḥaḳ  celle ve ‘alā  anuñ raḥminden 

mütevellid olan Yezīd’e emāret virdi. Ya‘nī ki Yezīd ’üñ mülk-i mevrūẟı is-

tiḥḳāḳan8 virilmeyüp vālidinüñ cell-i himmeti ve vālidesinüñ edeb ü ‘iṣ-

meti ḥayẟiyyetinden i‘ṭā ḳılındı.

1 cümleden: cümle HZ

2 ziyāde: ziyāde nāsa HZ

3 “İnsanların en faziletlisi kendisine bir şey verildiğinde şükreden, belaya uğradığında sabreden, öfkelen-

diğinde kendine hâkim olan, güçlüyken affeden, söz verdiğinde onu yerine getiren, yanlış yaptığında 

bağışlanma dileyendir.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye  esas alınarak tashih 

edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 141.

4 ki: - HZ

5 Nüshalarda “Ḳurża” şeklinde yazılan bu isim “Ḳaraẓa” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 

144.

6 Meysūn : Mensūn HZ

7 neñdür: kimdür HZ

8 istiḥḳāḳan: istiḥḳāḳ HZ
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Ve bi’l-cümle Mu‘āviye bin Ṣaḫr 1 evvelā Fāḫte ’yi nikāḥ itdi. Ol vefāt 

itdükden ṣoñra anuñ bir ḳız ḳarındaşı ile tezevvüc idüp Cezīre-i Ḳıbrıs  

fetḥine varduḳda taḥt-ı nikāḥında bulınan ol ḫātūn idi. Ve müşārün ileyhā 

Meysūn ’la izdivāc ḳıldı. 

Ba‘dehu Nā’ile bint ‘Ammāre el-Kelbiyye ’yi nikāḥ idüp Yezīd ’üñ vā-

lidesi Meysūn ’a “Var, gör ‘ammuñ ḳızı cemāl ü kemālde nicedür?” [30b 
H1] didükde Meysūn daḫı emre imtiẟāl idüp ve Mu‘āviye  ḥużūrına gelüp 

vaṣf-ı cemāl eyledi. Lākin “Göbeginüñ altında ḫāl şeklinde bir zaḫmı var 

ki sābıḳdaki zevci kendüyi ḥırṣ u iştihā ile öpüp ıṣırmadan vāḳi‘ olmış.” 

dimegin Mu‘āviye ḳable’d-duḫūl ṭalāḳ virdi. 

Ve Meysūn ’dan Emetü Rabbi’l-meşārıḳ  nām bir duḫter-i ḫoş-ḫırām 

daḫı vücūda geldi. Lākin ṣaġīr iken fevt oldı. Ve Remle  nām bir ḳızı daḫı 

mütevellid olup ‘Amr bin ‘Oẟmān bin ‘Affān ’a virildi. 

Ve Hind  nām duḫteri daḫı ‘Abdu’llāh bin ‘Āmir ’e tezvīc olındı. Lākin 

leyle-i zifāfda zevcinden ibā ve ḫilāf itmegin mezbūr ‘Abdu’llāh  bir iki sille 

urdı. Ḥattā feryādını Mu‘āviye  kendüsi işitdi. Ve üstine geldi. “Bu maḳūle 

mübārek gicede ādem mi dögilür?” diyü dāmādına ‘itāb itdükden ṣoñ-

ra ḳızına girdi. “Allāh ’uñ emriyle zevcüñdür.” diyü teslīmini irżā eyledi.2 

Ba‘dehu yine ‘Abdu’llāh ’a varup3 “Maṣlaḥatını gör ve tīr-i murādı nişāne-

sine irgür.” diyü luṭf-ıla cevāb virdi. Ve yine ‘Abdu’llāh  içerü girdi. Ve tīr-i 

murādını nişāna irgürdi.4 Murādını ḥāṣıl itdi.5

 Emāret-i Yezīd bin Mu‘āviye 

Altmış senesi Receb’inde otuz dört yaşında iken Şām ’da bī‘at olındı. 

Ya‘nī ki Mu‘āviye ’nüñ muḳaddemā eşrāf-ı nās ve ṣanādīd-i ‘Arab ’dan alduġı 

bī‘at ol gün yine tecdīd ḳılındı. 

1 Ṣaḫr: Ḥarb  H1, T5

2 eyledi: itdi T5

3 varup: var HZ, T5

4 irgürdi: irgürdiler H1, T5

5 itdi: itdiler H1, T5



Künhü’l-Ahbâr 137

Künyeti Ebū Ḫālid 1 ve ḫātemi naḳşı2 Rabbena’llāh3 kelimesidür. Ammā 

İbn Eẟīr Tārīḫi ’nde Āmentü bi’llāhi’l-‘aẓīm4 idi. Ve kātibi ‘Amr bin Sa‘īd-i 

Eşdaḳ ,5 ḥācibi Ḍaḥvān 6 nām mu‘taḳı idi. Ve cülūs-ı menḥūsında ḥākim- i 

Medīne  Velīd bin ‘Utbe bin Ebī Süfyān  idi. Ve vālī-i Mekke  ‘Ömer bin 

Sa‘īd bin ‘Āṣ  idi. Ve emīr-i Kūfe  Nu‘mān  idi. Ve ḥīle vü mekr-i tāmmından 

birini tebdīl itmedi. Ve7 emīr-i Baṣra  ‘Ubeydu’llāh bin Ziyād  nām nā-dān 

idi. Ve ḳāḍīsi Ebū İdrīs-i Ḫavlānī  idi. 

Hemān cell-i himmeti bī‘atine dāḫil olmayanlaruñ bī‘ati ṭalebi oldı. Ve 

Medīne  ḥākimi Velīd ’e nāme yazdı ki “Babam Mu‘āviye , Allāhu Te‘ālā ’nuñ 

ḳullarından bir ḳulı idi ki taḳdīr olduġı miḳdārı ‘ömr sürdi. Āḫir eceli 

irişüp intiḳāl eyledi. İyülik ile rūzgārın geçürdi. Ve birr ü iḥsān u cūd 

[133a HZ] ile ve taḳvā ile raḫt-ı vücūdını8 dār-ı ‘uḳbāya9 sürdi. Raḥime-
hu’llāhu te‘ālā.” 

Ve ẕikr olınan nāmesinden mā‘adā fāre ḳulaġı ḳadar bir varaḳaya yaz-

dı ki [32a T5] ًا ــ اً  ــ ــ أ א ــ  ــ ا  ّ ــ ا ــ و ــ   ّ ــ ا אً و ــ ــ  » 
م»10 ــ ا وا ــ א ّــ  ــ  ــ ر ــ   ya‘nī “İmām Ḥüseyn ’i ve ‘Abdu’llāh bin 

‘Ömer ’i ve ‘Abdu’llāh bin Zübeyr ’i aḫẕ idüp benüm bī‘atümi ṭaleb eyle. Tā 

bī‘at itmeyince birini ḥabsden ıṭlāḳa ruḫṣat virme.” diyü ıṣmarladı. Bun-

dan ṣoñra verā-yı11 sürādiḳāt-ı meşiyyetde12 muḫtefī olan ef‘āl ü13 eṭvār 

ḥavādiẟ-i leyālī vü nehārī gibi mütevāliyen ẓuhūra geldi. 

1 Ḫālid : Ḫālid’dür T5

2 naḳşı: fıḍḍa naḳşı H1, T5

3 “Rabb ’imiz Allah ’tır.”

4 “Azîm olan Allah ’a iman ettim.”

5 Nüshalarda “ ‘Amr bin Sa‘d  Eşref  ” şeklinde yazılan bu isim “ ‘Amr bin Sa‘īd -i Eşdaḳ ” olarak metne 

alındı. bk. Abdülkerim Özaydın, “Eşdak”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/

esdak (14.09.2020).

6 Ḍaḥvān : Ṣaḫvān HZ, T5

7 Ve: - HZ

8 raḫt-ı vücūdını: ruḫṣat-ı vücūdı HZ

9 ‘uḳbāya: ‘uḳalāya HZ

10 “Hüseyin , Abdullah b. Ömer  ve Abdullah b. Zübeyr ’i yakala. Bî‘at etmelerini sağla. Aksi takdirde 

onları sert bir şekilde derdest et ki bî‘at etsinler, vesselam.” | Nüshalarda  görülen imla hataları el-Bidâye 
ve’n-Nihâye  esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, Mektebetü’l-ma‘ârif, Beyrut 1992, C. 8, s. 

146-147.

11 verā-yı: - HZ

12 meşiyyetde: meşīde HZ

13 ü: - HZ
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Ammā Yezīd , Medīne  ḥākimi Velīd ’e [31a H1] “Rıfḳ añlayup aḫẕ-ı 

bī‘atde ihmāl eyledi.” diyü eyāletden sene-i mezbūre Ramażān’ında ‘azl ey-

ledi. Medīne ḥükūmetini daḫı Mekke-i Mükerreme  vālīsi ‘Amr bin Sa‘īd ’e 

ilḥāḳ itdi. 

Mezbūr ‘Amr  ḥadd-i ẕātında vālih1 ü mütekebbir ve tā’ih ü müteceb-

bir2 şaḫṣ idi. Devlet-i dünyeviyyeye maġrūr olup İbn Zübeyr  ile3 ceng ü ne-

berd içün Mekke-i Müşerrefe ’ye ‘asker gönderdükde Ebū Şüreyḥ-i Ḫuzā‘ī  

kendüye geldi. Mekketu’llāh  ḥarem-i şerīf olup, anda ḳıtāl ve sefk-i dimā 

ḥarām idügine müte‘alliḳ bir ḥadīẟ-i şerīf rivāyet idüp men‘ine iḳdām itdi. 

Aṣlā memnū‘ olmayup “Yā Ebā4 Şüreyḥ , ben bu ḫuṣūṣı senden yeg bilü-

rin.” diyü cevāb-ı nā-ṣavāb virdi.

Bi’l-āḫire ‘Abdu’llāh bin Zübeyr ’üñ ẓāhirde ḳarındaşı ve vāḳi‘de ‘adū-yı 

ḳallāşı olan ‘Amr bin Zübeyr ’e ‘asker virüp Mekke ’ye gönderdi. “Yezīd ’üñ 

emri üzere bī‘at ṭaleb idesün. İbā vü imtinā‘ iderse altun ve yāḫūd gümüş-

den bilekçek urup ḥabsle getüresün.5” diyü ıṣmarladı. 

Ve Enīs bin ‘Amr ’ı6 yedi yüz ādemle muḳaddeme-i ‘asker ḳıldı. ‘Aḳa-

bince iki biñ atlu ile daḫı ‘Amr bin Zübeyr ’i gönderdi. Vardılar, Ebṭaḥa ’da 

ḳondılar. Vaḳtā ki ‘Amr bin Zübeyr nāsa imāmet iderdi, ‘Abdu’llāh bin Zü-

beyr  ardında namāz ḳılurdı. Ba‘dehu ‘Amr , ḳarındaşı ‘Abdu’llāh ’a “Ḫalīfe-i 

‘aṣruñ emrine imtiẟāl eyle. Ve illā boynuñı zencīrde ve ellerüñi7 bilekçekde 

bil. Allāh ’dan ḳorḳ. Ne ḫalḳı cenge taḥrīṣ ile ḳıtāl eyle, ne irtikāb-ı rezm ü 

cidāl eyle.” diyü ḫaber virdi.8 

Bi’l-āḫire ittifāḳları mümkin olmadı. Ve ‘Abdu’llāh bin Zübeyr , ‘Ab-

du’llāh bin Ṣafvān bin Ümeyye ’yi ‘asker ile gönderüp Medīne  cānibinden9 

muḳaddeme-i ceyş olan Enīs bin ‘Amr ’ı ṣıdılar.10 Bir hezīmet-i ḳabīḥa ile 

1 Nüshalarda “vālī” şeklinde yazılan bu kelime cinas ve anlam gereği “vālih” olarak metne alındı.

2 tā’ih ü mütecebbir: nābih-i müteḥayyir HZ

3 Zübeyr ile: Zübeyr’üñ HZ

4 Ebā: Ebū H1, T5

5 getüresün: getüresüz H1, T5

6 ‘Amr’ı: ‘Amr HZ

7 ellerüñi: elüñi H1, T5

8 virdi: gönderdi H1, T5

9 Medīne  cānibinden: Medīne’ye HZ

10 ṣıdılar: ṣad belā HZ
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Medīne ’ye döndürdiler. Bu ḥāli müşāhede iden ‘asker ‘Amr bin Zübeyr  

ḫidmetinden firārı1 muḳarrer ve her birinüñ lisānında naṣṣ-ı kerīm-i ey-
ne’l-meferr2 mükerrer oldı. 

‘Āḳıbet dārında ‘Alḳame  müteḥaṣṣın iken ṭutıldı ve Medīne ’de ḍarb-ı 

elīm itdügi eşrāf-ı nāsdan da‘vā idenlerüñ ḥaḳları alıvirildi. Cümleden be-

del ‘Amr ’a ḍarb-ı şedīd urılup ḥabs olındı. Ba‘żılar ḳavlince degnek altında 

helāk oldı.

Bu eẟnāda meṣā’ib-i Kerbelā  ve mātem-i İmām Ḥüseyn  lisān-ı İbn Zü-

beyr ’den münteşir oldı. Ve sükkān-ı Ḥaremeyn-i Şerīfeyn  ḳıyāmet ‘alāme-

tini ‘iyānen müşāhede ḳıldı. Ve ‘Abdu’llāh bin Zübeyr 3 mātem-i imāmda 

mücidd olup işitdügi gibi minbere ṣu‘ūd eyledi. Ve ehl-i ‘Irāḳ  aṣḥāb-ı Kū-

fe ’yi şemātet4 ve bu fi‘l-i münkerüñ mürtekiblerine, ya‘nī imām-ı hümā-

muñ [32b T5] ḳatline mübāşeret idenlere la‘net itdi. “Bir ẕāt-ı büzürgvā-

rı helāk itdiler ki leyālīde ṭūlü’l-ḳıyām, nehārda keẟīrü’ṣ-ṣıyām idi. İller 

ġınāyla ġınā ve melāhīde olduḳça anlar faḳr u ḫaşyetu’llāh ile bükāda olur-

dı.5 Ġayrılar6 şürb-i müdāma müdāvemet itdükçe [31b H1] anlar ekl-i 

ḥarāmdan ictinābla7 ṣıyāmda ve ẕikru’llāhla cülūs u ḳıyāmda bulınurdı.8” 

diyü Yezīd ’e9 ta‘arruż iderdi. Ve imāmuñ [133b HZ] medā’iḥ-i cemīlesini 

söylerdi. 

El-ḳıṣṣa altmış iki senesinde eşrāf-ı Medīne ’den bir ḳavm Yezīd ’e geldi-

ler. Cevā’iz-i seniyyesin aldılar. Lākin şürb-i ḫamr ve ba‘żı nā-şāyeste ef‘āline 

binā’en iṭā‘atinden10 rū-gerdān olup ṭa‘n u la‘n itmege başladılar. Bu eẟnāda 

‘Amr bin Sa‘īd  daḫı maḥbesden çıḳup Yezīd’e vāṣıl oldılar. Ve Velīd bin ‘Utbe  

ma‘zūl11 olup ‘Oẟmān bin Muḥammed bin Ebī Süfyān  Ḥicāz ’a ḥākim gön-

derüldi ki tecārīb-i umūrdan ġāfil ve nev-cüvān bir şaḫṣ-ı rācil idi.

1 firārı: ḳarārı HZ

2 “Kaçacak yer nerede?” | Burada Kıyâme Sûresi, 10. âyetten iktibas yapılmıştır.

3 münteşir//Zübeyr: - HZ

4 şemātet: şemā’et HZ

5 olurdı: olurlardı T5

6 Ġayrılar: ‘Arablar HZ

7 ictinābla: ictināb ve HZ

8 bulınurdı: bulınurlardı T5

9 Yezīd ’e: yirinde HZ

10 iṭā‘atinden: iṭā‘atden HZ

11 ma‘zūl: bu eẟnāda ‘azl T5
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Ve bi’l-cümle Şām -ı şerīfe varup gelen ṣanādīd-i ḳavm ve Baṣra ’dan 

Medīne ’ye vāṣıl olan Münẕir bin Zübeyr , Yezīd ’üñ irtikāb-ı muḥarremātla 

fesādātını naḳl iderek ekẟer-i a‘yān u rü’esā, emāretden ḫal‘ine ‘azīmet it-

diler. Yezīd bu ma‘nāları ṭuyup Nu‘mān bin Münẕir ’i Medīne’ye gönderdi. 

Ehālīsini fitneden taḫvīf idüp tecdīd-i bī‘at murād idindi. Lākin müyesser 

olmayup bir fitne-i dīger daḫı peydā olındı. Nu‘mān biñ belāyla ol varṭa-

dan ḳurtıldı. 

Vaḳtā ki altmış üç senesi duḫūl eyledi, eşrāf-ı Medīne  Yezīd ’üñ ḫal‘ini 

muḳarrer idüp kimi barmaġından ḫātemin çıḳarup “Yezīd’i mülkinden 

böyle ḫal‘ itdüm.” dirdi. Ve niçesi başından ‘imāmesini ve ayaġından na‘lī-

nini çıḳarup “Yezīd’i mülkinden1 böyle ḫal‘ eyledüm.” diyü söylerdi.2 Bu 

ṭarīḳ ile vāfir ḫātem ü ‘imāme vü3 na‘līn cem‘ olup yıġıldı. Bi’l-āḫire ittifāḳ 

ile Medīne’deki ḥākimi Yezīd’üñ ‘ammisi oġlı ‘Oẟmān  ref‘ olındı. Ve Benī 

Ümeyye ’den biñ miḳdārı ādem4 celā-yı vaṭan semtiyle Mervān bin Ḥakem  

dārına cem‘ oldı.5 Ve Medīne ḳavmi anları muḥāṣara idüp ḳıtāline sa‘y itdi. 

Ammā İmām Zeyne’l-‘ābidīn  ve ‘Abdu’llāh bin ‘Ömer  ḫalḳdan ayruldı-

lar. Ve tevābi‘iyle bir birine tenbīh idüp “Olmaya ki siz6 Yezīd ’i ḫal‘ idesüz 

ve bu7 ḳavm ile iḫtilāṭ ḳılasuz.” diyü ıṣmarladılar.

Ve bi’l-cümle Āl-i ‘Abdü’l-Muṭṭalib ’den bir ferd Yezīd ’i ḫal‘ itmedi. 

Ḥattā Muḥammed Ḥanefiyye 8 ḥażretleri şürb-i ḫamrını9 ve tārik-i ṣalāt 

idügini redd idüp diyenler ile mu‘āraża vü münāẓaradan ḫālī olmadı. 

Pes ḥiṣār olınan Benī Ümeyye  Yezīd ’e mektūb uçurdılar. Şiddet-i ‘aṭş 

u ıżṭırābdan10 şikāyet itdiler. Āḫir Yezīd11 on12 biñ fāris-i nāmdār ‘asker 

1 Yezīd ’i mülkinden: - H1, T5

2 diyü söylerdi: dirdi T5

3 ‘imāme vü: - HZ

4 ādem: - HZ

5 oldı: oldılar HZ

6 olmaya ki siz: olmayasuz HZ

7 bu: bir HZ

8 Ḥanefiyye : Ḥanīfe HZ

9 ḫamrını: ḫamrı HZ

10 ıżṭırābdan: ıżṭırābından HZ

11 Yezīd : Yezīd’e HZ

12 on: HZ mükerrer
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ile Müslim bin ‘Uḳbe-i Mürrī 1 nām pīr-i kebīri Medīne ’ye ḥākim naṣb 

idüp gönderdi. Ve on beş biñ piyāde-i2 kemāndār daḫı virdi. Ve her atlu-

sına yüzer3 dīnār ve piyādesine dörder dīnār altun beẕl itdi.4 [33a T5] Ve 

Müslim ’e muḥkem tenbīh itdi ki “İmām Zeyne’l-‘ābidīn  ḥażretlerinüñ ri‘ā-

yetinden ġāfil olmayasun.5 Ve meclisine varup benden selām eyleyesün.” 

Ve bunı daḫı ıṣmarladı ki üç kerre ehl-i Medīne ’yi iṭā‘ate da‘vet eyle[-

ye], eger ḳabūl itmezler ise ba‘dehu cenge mübāşeret ḳılına ve Müslim bin 

‘Uḳbe ’ye bir ḥāl olursa [32a H1] Ḥuṣayn bin Nümeyr-i Sekūnī  serdār ola 

ve Medīne aḥvāli ber-ṭaraf olduḳdan ṣoñra ‘asker Mekke ’ye müteveccih 

olup ‘Abdu’llāh bin Zübeyr ’üñ tedārüki görile. 

Ammā bundan evvel ‘Ubeydu’llāh6 bin Ziyād ’a nāme göndermiş idi ki 

Mekke ’ye varup İbn Zübeyr ’i ḥiṣār eyleye. Ol emre imtiẟāl itmedi. “V’al-

lāhi fāsıḳ söziyle ben ehl-i Mekke’ye7 varmazın.” didi. “Sābıḳan Resūlu’l-

lāh ’uñ ḳızı oġlını ḳatl itdüm. Şimdi ehl-i Mekke’yi ḳatl ü nehb ü ġāret 

idemezin.” diyü ‘öẕr eyledi. Ammā imtinā‘ı İslām ’ından nāşī8 olmayup 

Ḥażret-i İmām Ḥüseyn  öldürdüginde9 istedügi gibi ri‘āyet [134a HZ] 
olınmaduġına binā’en idi. La‘netu’llāhi ‘aleyh.

Ġıbbu ẕālik Müslim -i ġayr-ı Müslim Medīne ’ye geldi. Mervān bin Ḥa-

kem  naṣīḥati ile Medīne-i Münevvere ’nüñ cānib-i şarḳīsi olan Ḥarre ’de10 

ḳondı. Ve mübāşir-i ḳıtāl olduḳda şemsüñ żiyāsı ḳafālarına rāst gelmesin 

murād idindi. Yezīd ’üñ tenbīhi üzere üç gün iṭā‘ate da‘vet eyledi. Hīç bi-

rinden imtiẟāl ‘alāmeti görmedi.11 

1 Nüshalarda metin boyunca “Ḥilm / Mesleme  / Müslim  bin ‘Utbe -i Müzenī” şeklinde yazılan bu isim 

tashih edilerek metne alındı. bk. Hasan Onat, “Husayn  b. Nümeyr”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://

islamansiklopedisi.org.tr/husayn-b-numeyr (07.09.2020).

2 piyāde-i: - T5

3 yüzer: yüz HZ

4 itdi: eyledi HZ

5 olmayasun: olmaya H1, T5

6 ‘Ubeydu’llāh: ‘Abdu’llāh  HZ, T5

7 Mekke ’ye: - HZ

8 nāşī: - HZ, H1

9 öldürdüginde: öldürdügine HZ

10 Ḥarre ’de: Ḫared’e HZ

11 görmedi: görinmedi HZ
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Bi’l-āḫire sene-i mezbūre Ẕi’l-ḥicce’sinüñ yigirmi sekizinci güni ki1 

yevm-i erba‘ā idi, kūslar dögüldi ve sancaḳlar ḳalḳdı. Rest-ḫīz nişāneleri 

ẓāhir olup gūyā ki mü’minīnle müşrikīn ḳıtāle mübāderet ḳıldı.

Egerçi ki ehl-i Medīne  mābeyne ḫandeḳ kesmişler idi ve silāḥ u mü-

himmāt-ı cengi tehniye ḳılup rezm ü neberdde cüst olmışlar idi. Lākin 

Şāmiyān  ġālib gelüp eşrāf-ı Medīne’den çoḳ kimesneyi helāk itdiler. Ve ḫā-

nedān-ı āẟārdan hezārān hezār dūdmānı āteş düşmiş ḫırmene döndürdiler. 

Sādāt-ı Mekke ’den ‘Abdu’llāh bin Muṭī‘  yedi oġlı ile şehīd oldı. Ve ‘Ab-

du’llāh bin Ḥanẓale  ve li-üm ḳarındaşı Muḥammed bin �ābit bin Şemmās  

ve Muḥammed bin ‘Amr bin Ḫurrem 2 ve bunlaruñ emẟāli ecāvīd ve enṣār 

ulularınuñ āl ü evlādından niçe ṣanādīd sa‘ādet-i şehādetle dāḫil-i ḫuld-ı 

berīn oldı. 

Bu ḥāletde Mervān bin Ḥakem  oġlı ‘Abdü’l-Melik  ile İmām3 Zeyne’l-‘ā-

bidīn  ḥażretlerini4 ortalarına alup emān alıvirilmek ümmīdine Müslim ’e 

geldiler. Ve Yezīd  ri‘āyetini tenbīh itdügini5 bilmediler. 

Vaḳtā ki Müslim ’e geldiler, Mervān  bir ṭās şerbet istedi. Bir miḳdār içdi. 

Ve baḳıyyesini ḥażret-i imāma virdi, tā ki şarāblarından içmiş olup emāne-

te dāḫil ola. Ḳaçan ki Müslim ḥażret-i imāmuñ elinde cāmı gördi, “Şerbe-

timüzden içme.” diyü ‘unf ile söyledi. Ḥattā ol bed-baḫt irtikāb-ı kelām-ı 

saḫt idüp “Eger emīrü’l-mü’minīn baña ıṣmarlamasa boynuñı ururdum.” 

didi. Ḫabāẟet-i nefsini bīhūde sözler ile iẓhār eyledi. 

El-ḳıṣṣa baḳıyye-i şerbeti [33b T5] ḥażret-i imām içdi. Ba‘dehu tevḳīr 

ile kendü serīri üstine aldı. Ve at egerledüp ta‘ẓīm ü tekrīm ile ḥarem-serā-

sına gönderdi. Ammā sādāt-ı ṣaḥābeden Cābir bin ‘Abdu’llāh  ve Ebū Sa‘īd-i 

Ḫudrī  görinmeyüp bir ġārda pinhān oldılar. 

Medā’inī  ḳavlince muhācirīn ve enṣār ulularından ḥarb u ḍarbda yedi 

yüz kimesne ḳatl olındı. Ve sā’ir-i nāsdan ki ekẟeri tevābi‘-i aṣḥāb u mevālī 

idi, on biñ ādem helāk oldı. Ve üç gün Medīne  şehri [32b H1] nehb ü 

1 ki: - HZ, T5

2 Ḫurrem: Ḥarem HZ

3 İmām: - T5

4 ḥażretlerini: ḥażretleri H1, T5

5 itdügini: idügini HZ
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ġāret olındı. Biñden ziyāde ‘avret ḥāmil oldı ki ṭoġan oġlanuñ babaları 

ma‘lūm olmadı. 

Ve ol sene ‘Abdu’llāh bin Zübeyr  nās ile ḥacc idüp Ḥarb-ı Ḥarre 1 aḫbā-

rı ġurre-i Muḥarrem’de Mekke ’ye vāṣıl oldı. Nāsuñ ḥüzn ü bükāları eşed 

izdiyād oldı. 

Ammā Muḥammed bin Ḥāriẟ , Medā’inī ’den naḳl iderler ki ol eyyāmda 

bir gice İbn Zübeyr  ba‘żı aṣḥābı ile Ḥarem-i Şerīf  ’de otururken Ebū Ḳu-

beys Ṭaġı  üstinde hātif nidā idüp ve bu maḳūle ebyāt inşā eyledi:

Şi‘r

אح א وا ذووا ا אر  אر  ا  ا
ح2 ا ا ن أو א ا ن  א ن ا א وا

Ḥattā3 İbn Zübeyr  “Bu ṣadā nedür?” diyü ta‘accüb ḳıldı. ِ ــ ْ َ ــא ِإ ِ َوِإ ّ ِ ــא   ﴿ِإ
َن﴾4 ــ ِ  .āyet-i kerīmesini oḳıdı َرا

 ‘Aẓīmet-i Şāmiyān  be-cihet-i taḫrīb-i Mekke  ve ḳatl-i İbn Zübeyr 

Altmış dört Muḥarrem’inde Müslim bin ‘Uḳbe  Medīne ’deki sādā-

tı tekmīl itdi. Ve kevkeb-i menḥūsı Mirrīḫ -ṣıfat Mekke-i Mükerreme ’ye 

taḥvīl itdi. İkinci menzilde marīż olup rü’esā-yı ‘askerini5 cem‘ eyledi. Ve 

Yezīd ’üñ tenbīhi üzere kendüden ṣoñra Ḥuṣayn bin Nümeyr ’i [134b HZ] 
ser-‘asker olmasını ıṣmarladı. Beyne’l-Medīne  ve’l-Mekke  Müşellel 6 nām 

maḥalde fevt olup taḫrīb-i Medīne’de7 kesb itdügi a‘māl-i seyyi’e8 ile dār-ı9 

āḫirete müteveccih oldı. 

Ba‘dehu Ḥuṣayn  ol ceyş-i bī-temkīn ile çekilüp māh-ı Muḥarrem’üñ 

yigirmi üçinde ẓāhir-i Mekke-i Mükerreme ’ye10 ḳondı. İrtesi İbn Zübeyr  

1 ḥarb-ı Ḥarre : ḥarb u ḍarb HZ, T5

2 “Hayırlıların oğulları olan hayırlı kişiler katledildi. Onlar ululuk ve cömertlik sahibiydiler. Namaz kılıp 

oruç tutarlardı. Allah ’a itaat eden, doğruluk sahibi kişilerdi.”

3 Ḥattā: Ya‘nī HZ

4 “Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah ’a aidiz ve şüphesiz ona döneceğiz.”, Bakara Sûresi, 2/156.

5 ‘askerini: ‘askeri HZ

6 Müşellel : Müẟellel T5

7 Medīne ’de: Medīne’den HZ

8 seyyi’e: seniyye HZ

9 dār-ı: - HZ

10 Mekke -i Mükerreme ’ye: Mekke’ye HZ, H1
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müteveccih-i ḳıtāl-i İbn Nümeyr 1 olup mābeynlerinde küllī mühāceme 

vü muḳātele ṣādır oldı.2 

El-ḳıṣṣa Muḥarrem’den Rebī‘u’l-evvel’üñ üçine3 varınca āteş-i ḥarb u 

neberd fürūzān ve dilīrān tīġ ü teber ü4 sinān olup mehāb u ḥarb u5 ḳıtāl-

de ḳaṭ‘ā tekāsül ü ihmāl olınmadı. ‘Āḳıbet mencenīḳlar ḳurılup, faṣl faṣl 

āteş-pāreler yaġdurılup Beytu’llāh ’uñ iḥtirāḳına ve dīvārları hedmine cā-

nib-i Şāmīlerden  sa‘y u diḳḳat muḳarrer oldı. Ya‘nī mencenīḳ ki lisān-ı 

‘Arab ’da “ümmü ferve” dimekle meşhurdur, içine āteşler ḳorlardı. Ve Ka‘be-

tu’llāh ’a ḳarşu atarlardı. Bu ṭarīḳ ile Beytu’llāh’uñ estārına āteş düşmiş idi. 

Dīvārları bile6 yir yir ṭutışmış idi. Ve bu ebyātı dimiş idi:

Şi‘r

ا ا 7 اد  א أ אرة  ا ا   

Keẕālik ‘Ömer bin Ḥavṭa 8 daḫı bunı naẓm eylemişdür:

Şi‘r

وة9 א وا وة    ا ى  اّم  כ 

Bu ḥāl üzere bāzār-ı ḥarb u ḳıtāl bi’l-ġudüvvi ve’l-āṣāl germ-ā-germ 

iken Rebī‘u’l-āḫir ġurresinde Yezīd ’üñ mevti müjdesi [34a T5] geldi. Ḥiṣār 

olınan Müslimīn  şedā’id-i muḥāṣaradan ḫalāṣ olup Şāmīler  münhezim ü 

meksūr oldı. Ve Ḥicāzīler  şād-kām u manṣūr ḳılındı. 

Yezīd -i pelīdüñ müddet-i emāreti üç yıl, altı ay ve ‘ömr-i nuḥūseti10 

otuz sekize vardı.

1 Nümeyr: Temeyyüz H1, T5

2 oldı: olup T5

3 üçine: yigirmi üçine T5

4 ü: - HZ

5 u: - HZ

6 bile: ile HZ

7 “Ağzı köpük saçan deve gibi atıyor, onunla bu mescidin direklerini vuruyoruz.” | Nüshalarda görülen 

imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye  esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 225.

8 Nüshalarda “ ‘Amr bin Ḥınṭa” şeklinde yazılan bu isim “ ‘Ömer  bin Ḥavṭa ” olarak metne alındı. bk. 

İbn Kesîr, age, C. 8, s. 225.

9 “Ümmü fervenin (mancınığın) neler yaptığını görüyor musun? Onları Safa  ile Merve  arasında yakalı-

yor.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye  esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, 

age, C. 8, s. 225.

10 nuḥūseti: setri HZ
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Menḳūldür ki Yezīd ’üñ vefātını ‘Abdu’llāh bin Zübeyr 1 ṭuydı ve didi: 
2« כــ א  ّ ــכ ا ــאم أ ــ ا ــא أ » Ya‘nī ki “Ey Şām  ḫalḳı, Ḥaḳ celle ve ‘alā  sizüñ 

azġun Yezīd’iñüzi helāk eyledi.” diyü çaġırdı. 

Ve bi’l-cümle Şām  ‘askerine iftirāḳ düşüp inkisār-ı ḫāṭır [33a H1] ve 

inhizām-ı bāhir ile ‘avdet itdiler. Medīne ’ye geldüklerinde andaki Benī 

Ümeyye  kendülere mülḥaḳ olup Şām’a çekildiler, gitdiler. 

Ammā Yezīd  tābi‘īnden maḥsūb olup 3« ــ ّ ــ ا ــ  ّ اً  ــ ْ ــ   ّ د ا ــ ــ  » ḥa-

dīẟ-i şerīfi atasından ve ol daḫı Ḥażret-i Peyġāmber ’den rivāyet ḳıldı. Ve ken-

düden daḫı oġlı Ḫālid  ve ‘Abdü’l-Melik bin Mervān  rivāyet-i ḥadīẟ eyledi. 

Sīmāda ‘aẓīmü’l-cism, keẟīrü’l-laḥm, ṭavīlü’l-ḳāme, barmaḳları ḳaluñ, 

mūydār bir şaḫṣ idi. Ammā zekāvet ü firāseti meşhūr idi.

 [Ḥikāyet]

Ḥikāyet olınur ki Yezīd  ṭıfl iken birgün vālidesi saçların ṭaradı. Ba‘dehu 

ḥüsnine baḳup, ‘acebleyüp cebīnini öpdi. Ol ḥinde Mu‘āviye  dīger ḫātūnı 

Fāḫte  ile manẓaradan Yezīd’i ve ol vaż‘-ı bedīdi gördi. Anlar daḫı ḥüsnine 

ta‘accüb ḳıldılar. 4«ر ّ ــ אن ا ــ » didiler.5 Yezīd ḳalḳdı, gitdi. Fāḫte ardın-

ca diḳḳatle naẓar itdi. Ve ḥayf yüzinden laṭīfe idüp 6«ــכ ــא أ اد  ــ  ّ ــ ا » 
didi. Ya‘nī “Allāh  la‘net eylesün, senüñ atañı sırren ṣuvaran şaḫṣa.”7 diyü 

Mu‘āviye’ye ṭoḳındurup söyledi. Ol8 eẟnāda Mu‘āviye eyitdi: “V’allāhi se-

nüñ oġluñdan yegdür.” didi. Fāḫte’den ṭoġan ‘Abdu’llāh  nām [oġlı içün] 

“Bī-‘aḳl ü sefīh veleddür.” diyü söyledi. 

Lākin Fāḫte  niza‘ idüp “Naẓaruñ Yezīd ’edür. Anuñ içün öyle dirsün.” 

didükde “Şimdi ben saña bu ikisini deñeyüp sırren keşf ideyin.” diyüp, 

“Abdu’llāh  ile Yezīd’üñ farḳını beyān eyleyeyin.” diyüp, Mu‘āviye  evvelā 

1 ‘Abdu’llāh  bin Zübeyr : ‘Abdu’llāh oġlı Zübeyr HZ

2 “Ey Şamlılar , Allah  sizin despotunuzu helak etti.”

3 Hadîs-i Şerîf, “Allah , hakkında hayır dilediği kişiye din hususunda büyük bir anlayış verir.” (Buhârî, 

İlim, 10; Müslim , İmâre, 175)

4 “Varlıklara en güzel biçimde şekil veren Allah  her türlü eksiklikten münezzehtir.” 

5 Subḥāne’l//didiler: - HZ, H1

6 “Allah  senin annenin bacaklarının karalığına lanet etsin.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye 
ve’n-Nihâye  esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 227. 

7 Gelibolulu Mustafa Âlî , ilgili cümleyi imlası kötü bir nüshadan aldığı için yanlış tercüme etmiş olma-

lıdır.

8 Ol: Ve ol HZ
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‘Abdu’llāh’ı çaġırdup getürdi. Ve daḫı vālidesine tenbīh idüp “Sen1 söy-

leme, hemān nezāketle mā-vaḳa‘ her ne ise fehm eyle.2” [135a HZ] diyü 

naṣīḥat ḳıldı. Ba‘dehu ‘Abdu’llāh gelüp “Senüñ ḥaḳḳuñda iḥsānum vardur. 

Her ne isterseñ iste.” diyü söyledi. ‘Abdu’llāh cevāb virüp eyitdi: “Baña bir 

kelb ile bir ḥimār alıvir.” diyü söyledi. Mu‘āviye bī-iḫtiyār güldi. “Sen bir 

ḥimār iken bir ġayrı merkebi neylersün?” didi. 

Ba‘dehu aña destūr virdi ve Yezīd ’i getürtdi. Aña daḫı ol vechle naṣīḥat 

virüp “Ne isterseñ3 ve ne recā idersen dirīġüm yoḳdur.” didi. Öyle olsa 

Yezīd hemān secde-i şükr itdi. Ba‘dehu başın ḳaldurup babasına ḥamd 

u ẟenā itdükden ṣoñra didi ki “Ey baba, evvelā recā iderin ki beni āteş-i 

dūzaḫdan ḫalāṣ idesün. Ve bu yıl beni ḥuccāc-ı Müslimīn ’e baş ve buġ4

[34b T5] idüp gönderesün. Ve benüm sebebümle ehl-i Şām ’uñ vaẓīfele-

rine onar dīnār teraḳḳī viresün. Ve bundan ṣoñra Benī Cumaḥ 5 ve Benī 

Sehm  ve Benī ‘Adī  yetīmlerine benüm şefā‘atümle vaẓīfeler taḳdīr idesün.” 

didi. Egilüp babasınuñ ayaġın6 öpdi. 

Mu‘āviye  başın ṣalup Yezīd ’üñ tedbīrinde ḥayretde ḳalup, cümle ṭaleb 

itdügini ḳabūl idüp ve yüzin öpüp şādān u ḫandān ṭaşra gönderdi. Ba‘dehu 

Fāḫte ’ye naẓar idüp “Gördüñ mi?” diyü ḫiṭāb eyledi. Ol daḫı inṣāf idüp 

“Bunuñ devleti muḳarrerdür. Beni buña ıṣmarla, yā emīre’l-mü’minīn.” di-

yü recā eyledi. “Ammā ‘Beni nārdan ḫalāṣ eyle.’ didügin fehm idemedüm.” 

[33b H1] didi. Mu‘āviye cevāb virüp “ ‘Beni veliyy-i ‘ahd it.’ dimekdür. 
ــאر»7 ــ ا  ّ ــ ا ّ ّــאم  ــ أ ــ  ّ ــ ا ــ أ ّ ــ  » kelāmı aḫbārda musaṭṭar8 ve 

āẟārda muḥarrerdür.” diyü veliyy-i ‘ahd olmasını iltimās itdi. 

Egerçi ki buña ḳarīb bir ḳıṣṣa-i9 ġarīb Hārūnu’r-reşīd  evlādından Emīn  

ve Me’mūn  mābeyninde daḫı vāḳi‘ olmışdur, maḥallinde yazılduġı şāyi‘dür. 

1 Sen: - HZ

2 eyle: eyleye HZ

3 isterseñ: isterseñ iste HZ

4 baş ve buġ: başbuġ H1, T5

5 Nüshalarda “Şeyḫ” şeklinde yazılan bu isim “Cumaḥ” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 

227.

6 ayaġın: ayaġını HZ

7 “Allah  ümmetin işlerini üç gün yürüten kişiye ateşi haram kılar.” | Nüshalarda görülen imla hataları 

el-Bidâye ve’n-Nihâye  esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 227.

8 musaṭṭar: mesṭūr HZ, T5

9 ḳıṣṣa-i: ḳażiyye-i HZ, H1
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Lākin iḥtimāldür ki ikisinde1 daḫı vuḳū‘ bula. Ve yāḫūd Hārūnu’r-reşīd 

bundan ‘ibret-bīn olup oġullarını imtiḥān ḳılmış ola. 

Egerçi ki müverriḫīn Yezīd -i la‘īn ḥaḳḳında bu gūne re’y ü tedbīr-i 

güzīn beyān itmişlerdür. Lākin ibtidā-yı cülūslarında Kerbelā  ḳıṣṣasındaki 

muṣībet[e] ruḫṣatıdur. �āniyen ‘Abdu’llāh bin Zübeyr  içün Mekke ’ye ‘asker 

gönderüp Beytu’llāh ’da ceng ü cidāle2 ruḫṣatıdur. �āliẟen ḥarb u ḍarb ile 

Medīne-i Münevvere ’de niçe fesādāt itdürüp muhācirīn ü enṣārdan ve an-

lara3 müte‘alliḳ olan aḫyārdan on biñ nüfūsuñ ḳıtāline sebeb-i raġbetidür. 

Rābi‘an tekrār İbn Zübeyr  içün Mekke-i Mükerreme ’yi niçe günler ḥiṣār 

itdürüp mencenīḳlar ile Beytu’llāh’[a] āteş yaġdurup her vechle ḫasāreti4 

İslām  u īmānına ve iẕ‘ānına delālet itmedügi5 muḳarrerdür. Bu taḳdīrce 

veliyy-i ‘ahd olmasını ‘aẕāb-ı nārdan kendüsini ḫalāṣ içün isteyüp, ḥāl īn ki 

derk-i esfele kemāl-i raġbetle ṭālib olup, cehenneme cān atup la‘net-i ḫāṣṣ 

u ‘āmma istiḥḳāḳ taḥṣīli kendü sa‘yi ile müyesserdür.

Ḥikāyet olınur ki Yezīd  ṣabāḥ ve aḫşam şürb-i müdām u ṣahbā ve is-

timā‘-ı çeng ü rebāb ü ġınā irtikāb idüp şehvet-perestlik ile terk-i ṣalāt 

itdügin Mu‘āviye  ṭuyup vaṣiyyet iderdi. Ve Yezīd’e naṣīḥat yüzinden bu 

ebyātı ḳırā‘at eylerdi:

Şi‘r

وا   ا ا ب ا  אرا    
א  ا واכ  א  א  إذا ا أ 

ر אر ا א ا  א   א ا 
א ا   כא   א א   כ 

אت  أ و   [135b HZ] אره   ا أ
و  6 א כ  כ   ة ا  و

1 ikisinde: ikisi HZ

2 cidāle: cidāl itmege HZ

3 ve anlara: olanlara HZ

4 ḫasāreti: ḫasarātı HZ

5 itmedügi: itdügi HZ

6 “Gündüz kendini yüksek hasletleri aramaya ver. Yakınında bulunan sevgiliden uzak durmaya sabret. 

Gece olup da karanlık bastırınca, seni gözetleyenin gözleri yumulup sürmelenince geceleyin canının 

istediğini yapmaya başla. Şüphesiz ki gece akıllı kimsenin gündüzüdür. Nice fâsık kimse var ki sen onu 

ibadet ehli sanırsın. Ama o, geceleyin acayip işler yapar. Gece perdesini onun üzerine örter. Emniyette 

ve bol bir yaşantıda olur. Ahmağın lezzeti açıktadır. Ona kastı olan her düşman ona doğru koşar.” | 

Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye  esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, 

C. 8, s. 228.
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Ya‘nī ki1 2« ّ ــ ّ و ــ  ّ ــ ا ــ  ــאذورات  ه ا ــ ــ  ــ  ــ  ــ ا » ḥadīẟ-i 

şerīfi mażmūnını [35a T5] Yezīd ’e3 naẓm ile söylerdi. Ammā seḫā vü ke-

rem ü ‘aṭā vü himmeti ve eş‘ār-ı pür-feṣāḥati ve ḫurrem-i re’y4 ü vaḳār u 

mehābeti nihāyetde idi.

Rivāyet olınur ki Mu‘āviye  vefāt idicegi eyyāmda ‘Abdu’llāh bin Ca‘fer ’i 

Yezīd ’e5 ıṣmarladı. “Benim Medīne ’de bir yār-ı ṣıddīḳum vardur. Oñat ri‘ā-

yet idesün.” diyü söyledi. Fi’l-vāḳi‘ ‘Abdu’llāh’uñ senevī vaẓīfesi altı kerre 

yüz biñ iken Yezīd daḫı mużā‘af idüp on iki kerre yüz biñ kıldı.

Bu daḫı ġarā’ibdendür ki ‘Abdu’llāh  ol miḳdār cevā’iz-i seniyye ile 

mesrūren menziline ‘avdet itdükde Yezīd ’üñ ḳapusında yükli vāfir deve-

ler gördi. Üç dānesini recā içün tekrār içerü6 girdi. “Yā emīre’l-mü’minīn, 

[34a H1] ṭaşrada vāfir baḥtī7 develer gördüm.8 Luṭfıñuzdan üç dānesini 

bize ‘aṭā eyle.” didi. Meger ki Yezīd’e ol develer daḫı ‘arż olınmamış9 idi. 

Fi’l-ḥāl ṣāḥibini istedi. “Ḳapuda ṭuran develer ne maḳūle develerdür?” di-

di. Cevāb virüp “Nuḳūd u tuḥaf u tefārīḳ yükleriyledür. Cümlesi dört 

yüz devedür ki Ḫorāsān  ḥākiminden geldi.” didiler. Yükleriyle cümlesini

 ‘Abdu’llāh bin Ca‘fer ’e10 baġışladı. ‘Ale’l-fevr teslīmini emr eyledi. 

Ammā Ebū Sa‘īd-i Ḫudrī  bunı söyledi: 

Ḥadīẟ:11 ف ــ ات  ــ ا ا ــ ة وا ــ ا ا ــ א ــ أ  ّ ــ ــ  ــ  ــ  ن  כــ » 
ــ ــ  آن  ــ أ ا ــ ، و ــ ا ــאوز  آن   ــ ؤن ا ــ ــ  ن  כــ  ّ ــ ــא،  ن  ــ  

12« ــ א و ــ  א .ḥadīẟ-i şerīfi Yezīd ’üñ ḥālini i‘lāmında dinilmişdür و

1 ki: ma‘nā-yı T5

2 Hadîs-i Şerîf, “Şu pisliklerden birini yapmaya mübtelā olan kişi Azîz  ve Celîl  olan Allah ’ın örtüsüyle 

örtünsün.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye  esas alınarak tashih edildi. bk. İbn 

Kesîr, age, C. 8, s. 228.

3 Yezīd ’e: yerinle HZ

4 re’y: re’yi HZ

5 Yezīd ’e: yirinde HZ

6 içerü: içerüye HZ

7 baḥtī: ebḫatī HZ

8 gördüm: gördi H1

9 olınmamış: olmamış HZ

10 ‘Abdu’llāh //Ca‘fer ’e: ‘Abdu’llāh’a T5

11 ḥadīẟ: - HZ

12 Hadîs-i Şerîf, “Altmışıncı seneden sonra öyle bir nesil gelecektir ki onlar namazı zayi edecekler ve şeh-

vetlerinin peşine düşecekler. Ama bu azgınlıklarının karşılığını görecekler. Sonra bir nesil daha gelecek. 

Bunlar Kur’ân  okuyacaklar. Ancak Kur’ân onların kürek kemiklerini aşmayacaktır. Kur’ân’ı mü’min, 

münafık ve fâcir üç grup insan okuyacaktır.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye  
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‘Abdu’r-Raḥmān bin Ebī Med‘ūr  ba‘żı ‘ulemādan naḳl ider ki Yezīd ’üñ 

ḥālet-i iḥtiżārdaki āḫir kelāmı כــ ــ أرده، وا ، و ــ ّ ــ أ ــא  ــ  ا   ّ ــ  «أ
ــאد»1 ــ ز  ّ ــ ا ــ  ــ و  elfāẓı idi. 

Ve müddet-i ‘ömrinde Kerbelā  ḳıṣṣasından2 ṣoñra İbn Ziyād ’a3 ‘adāveti 

ḳomadı. Añılduḳça ṭa‘n u la‘n ile terk itdi. “Ruḫṣat virmedügüm ḍalālete 

mürtekib olup ḳulūbuñ benden nefretine ve baña sū’-i ẓann u töhmetine4 

sebeb oldı.” diyü söyledi. 

Ammā İbn ‘Asākir  ḳāḍiyyü’l-Baḥreyn  Ebü’l-Fażl Muḥammed bin 

Muḥammed ’den5 rivāyet ider ki “Ben Yezīd bin Mu‘āviye ’yi vefātından 

ṣoñra vāḳı‘amda gördüm. ‘İmām Ḥüseyn ’i sen ḳatl eyledüñ.’ didükde ‘Ḫa-

yır, ben ḳatl eylemedüm.’ didi. Pes Ḥażret-i Ḥaḳ  celle şānuhu6 seni yarlıġa-

dı mı?’ diyü ṣordum.7 Cevāb virüp ‘Yarlıġadı. Ve cennetine ḳodı.’ didi. Pes 

didüm ki ‘Yā bu ḥadīẟ nice rāst gelür ki Mu‘āviye seni götürürken Ḥażret-i 

Peyġāmber  görmişler.8 ‘Ehl-i cennetden biri ehl-i cehennemi götürür.’ di-

mişler.’ didükde ‘Ḥadīẟ ṣaḥīḥ degüldür.’ diyü cevāb virdi. Fī nefsi’l-emr 

Yezīd eyitdi: ‘Ḥażret-i Peyġāmber zamānında vücūda gelmiş degül idüm.’” 

diyü İbn ‘Asākir  tevcīh itmişdür. 

Fi’l-ḳıṣṣa Yezīd ’üñ ḥaḳḳında ba‘żı muta‘aṣṣıbīn, mevżū‘ ḥadīẟler naḳli9 

ile ḫabāẟet-i şānını eż‘āf-ı mużā‘af tebyīn itmişlerdür. Ammā Yezīdīlerden  

olan niçe cāhilīn-i bed-kīş ü bed10-dīn berā’et-i ẕimmetine müte‘alliḳ ni-

çe eḥādīẟ-i güzīn ve maḳālāt-ı zā’ide-i ilḥād-āyīn naḳli ile muṣībet-i Ker-

belā  ve ihānet-i [35b T5] Āl-i ‘Abā  ve ḳıtāl-i ṣaḥābe-i Muṣṭafā  ve inṭıfā-yı11 

esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 230.

1 “Allah ’ım, sevmediğim ama reddetmediğim [Hüseyin b. Ali ’yi öldürme] işinden dolayı beni hesaba 

çekme. Benimle Ubeydullah b. Ziyad  arasında sen hüküm ver.” | Nüshalarda görülen imla hataları 

el-Bidâye ve’n-Nihâye  esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 236.

2 ḳıṣṣasından: ḳażāsından HZ

3 Ziyād’a: - HZ

4 töhmetine: töhmete H1

5 Nüshalarda “ ‘asker-i ḳāḍiyyü’l-Baḥreyn ’uñ ḥıfẓı ile gördüm diyü” şeklinde yazılan ibare “İbn ‘Asākir  

ḳāḍiyyü’l-Baḥreyn Ebü’l-Fażl Muḥammed  bin Muḥammed’den” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, 

age, C. 8, s. 236.

6 celle şānuhu: - H1, T5

7 diyü ṣordum: didüm H1, T5

8 görmişler: seni görmiş HZ

9 naḳli: naḳl HZ

10 şānını//bed: - HZ

11 inṭıfā-yı: inḳıṭā‘-ı HZ
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şem‘-i evlād-ı Murtażā  vāḳı‘alarını ke-enne lem-yekün menzilesine tenzīl 

idüp ġayret-i dīniyye vādīlerinden sa‘y itmişlerdür. 

Ammā bu ḥaḳīr aṣḥāb-ı ġarāżdan1 olmayanlaruñ kelāmını beyān ve 

ma‘a hāẕā muta‘aṣṣıbīn kelimātınuñ ḫulāṣalarını naḳl ile ta‘yīn2 eyledüm ki 

fużalā mīzān-ı ḥibret ü baṣīretle her cānibüñ miḳdārını [136a HZ] taḥḳīḳ 

ideler. Ve müdeḳḳiḳān-ı ‘uḳalā mi‘yār-ı ‘ibret-i ‘ibāretle müntesibān-ı ecā-

nibüñ ve ḥaḳḳ-bīnān-ı3 cevānibüñ sözlerini ḳıldan ḳıla tedḳīḳ ideler. 

 [Yezīd ’üñ evlādı]

Ba‘de mā Yezīd ’ün evlādı Mu‘āviye  ve Ḫālid  ve Ebū Süfyān  ve ‘Abdu’l-

lāh -ı Ekber ve ‘Abdu’llāh-ı Aṣġar  ve Ebū Bekr  ve ‘Utbe  ve ‘Abdu’r-Raḥmān  

ve Rebī‘  ve Muḥammed  ve Yezīd ve Ḥarb  ve ‘Ömer  ve ‘Oẟmān  nām on beş 

nefer ẕükūr ve ‘Ātike ve Remle  [34b H1] ve Ümmü ‘Abdu’r-Raḥmān  ve 

Ümmü Yezīd  ve Ümmü Muḥammed  nām beş ināẟ iken ḥikmet Ḫudā ’nuñ-

dur, birisi mu‘ammer olmadı. Āl-i Muṣṭafā  ve evlād-ı Zehrā  ve ferzendān-ı 

Murtażā ’ya olan ḫasāret-i4 ‘uẓmā ve muṣībet ü şinā‘at-ı kübrā Yezīd’üñ 

inḳıṭā‘-ı ensāl ü ẕürriyyetine sebeb olup ḫānedānı bir ḫayr-ḫalef ile nūr u 

żiyā bulmadı. 

Ammā Mu‘āviye  nām veled Ebū Leylā  ile mükennā ve zühd ü taḳvā ile 

engüşt-nümā idi. Ve Ḫālid  nām ferzend Ebū Hāşim  künyetiyle meşhūr ve 

‘ilm-i kīmyāya dest-res bulmaġla meẕkūr [ve] bunlaruñ vālideleri Ümmü 

Hāşim bint Ebī Hāşim  idügi kütüb-i tevārīḫde mesṭūrdur. Yezīd  vefātın-

dan ṣoñra anuñla Mervān bin Ḥakem  tezevvüc itmişdür. 

Ammā ‘Abdu’llāh-ı Ekber  nām veledi5 ‘inde’l-‘Urbān  “Esvāre”  laḳabıyla 

şöhre-i devrān ve ḫayyāller mābeyninde tīr-endāzlikle ḥużūr-ı ḫāṭır-nişān-ı 

aṣḥāb-ı meydān olup Ümmü Külẟūm bint ‘Abdu’llāh  nām ḫātūnından6 

vücūda gelmişdür. 

1 ġarāżdan: aġrāżdan HZ, T5

2 ta‘yīn: beyān HZ

3 ḥaḳḳ-bīnān-ı: ḥaḳḳ-ı bünyān-ı HZ

4 ḫasāreti: ḫasarāt-ı HZ

5 veledi: veled HZ, H1

6 ḫātūnından: ḫātūndan HZ
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 Emāret-i Mu‘āviye bin Yezīd bin Mu‘āviye 

Künyeti Ebū ‘Abdu’r-Raḥmān  ve naḳş-ı ḫātemi 1«ور ــ ــא  ــא ا ّ -kelā «إ

mıdur. Ve ba‘żılar ḳavlince Ebū Leylā  vālidesi Ümmü Hāşim bint Ebī 

Hāşim ’dür. Yezīd ’üñ veliyy-i ‘ahdı olmaġın vefāt itdügi gibi bī‘at olındı. 

Ve tārīḫ-i bī‘atleri altmış dört Rebī‘u’l-evvel’inüñ on dördinci güni vuḳū‘ 

buldı. 

Ve2 ammā her ci hetle ṣāliḥ u nāsik ve zühd ü taḳvā vü vera‘ ṭarīḳına sā-

lik, babası 3﴾ ِّ ــ َ ْ َ ا ــ
ِ  َ ــ ِّ َ ْ ُج ا ِ ــ ْ ُ ﴿ naṣṣ-ı kerīmine mā-ṣadaḳ olduġı gibi bu 

ferzend-i reşīdi 4﴾ ِ ــ ِّ َ ْ َ ا ــ
ِ ــ  َ ْ ُج ا ِ ــ ْ ُ ﴿ manṭūḳıyla muṣaddaḳ oldı. Ḫuṣūṣā 

ki marīż bulınup müddet-i emāretinde dīvāna çıḳmaḳ nādir vāḳi‘ oldı.5 

Nāsa imāmet ü ḫiṭābet iden Ḍaḥḥāk bin Ḳays  idügi şāyi‘ oldı.

Rivāyet olınur ki bī‘at olınduḳdan ṣoñra beyne’n-nās “eṣ-ṣalātu cāmi‘a” 

nidāsı olındı. Ve ba‘de’l-cem‘iyyet Mu‘āviye bin Yezīd  minbere çıḳdı. İḫ-

tiṣār-ı kelāmla ــא כ ــ  ن أ ــ  ، ــ ــ  ــא  כــ وأ ــ أ ــ و ــ  ــאس، إ ــא ا ــא أ » 
ــא כ ــא  כــ כ ــ  ــ  رى  ــ ــא  כ ــ  ، وإن  ــ ــ  ــא ا כ ــא  ي כ ــ ــ   
כــ ا  ــ כــ  כــ أ כــ  ــ  ــכ، و ــ  א ــ  ــ  כــ  ــ  ــאب، و ــ ا ــ   

6« כــ ــ  ــ   [36a T5] ancaḳ bu kelimātı edā eyledi. Ve minberden inüp 

menziline gitdi. Ve vefāt idince bir daḫı ṭaşra çıḳmadı.

Ammā ma‘nā-yı ḫuṭbe budur: “Ey Müslimānlar , egerçi ki7 ben size vālī 

naṣb olındum; lākin ol emr edāsında cismen ve resmen ża‘īf bulındum. 

Eger isterseñüz bir ḳavī kimesne içün emāreti terk ideyin.8 Ḥażret-i Ebū 

Bekr -i Ṣıddīḳ ‘Ömer ’i kendü yirine ta‘yīn itdügi gibi ben de bu ḫuṣūṣa bir 

ḳaviyyü’l-ḳalb kimesne naṣb idüp ḫalvetüme gideyin.9 Eger dilerseñüz hīç 

1 “Şüphesiz ki dünya [hayatı] aldatıcıdır.”

2 Ve: - H1

3 “O, diriden ölüyü çıkartır.”, Rum Sûresi, 30/19.

4 “O, ölüden diriyi çıkartır.”, Rum Sûresi, 30/19.

5 nādir//oldı: vāḳi‘ olmadı HZ

6 “Ey insanlar, idarenizin başına geçirildim. Ama ben bu işi yürütemeyecek kadar zayıfım. İsterseniz 

Ebûbekr ’in Ömer ’e bırakışı gibi ben de bu idareyi sizin aranızda güçlü olan bir adama bırakayım. 

İsterseniz bu işi Hattab oğlu Ömer ’in yaptığı gibi aranızdan seçeceğim altı kişilik bir şura heyetine 

bırakayım. Bu işi layıkıyla yapacak bir adam aranızda yoktur. Ben işinizi size bıraktım. Artık siz, uygun 

olan birini başınıza geçirin.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye  esas alınarak 

tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 237-238. 

7 ki: - HZ

8 ideyin: idesüz HZ, H1

9 gideyin: gideyüm HZ
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bir kimesneyi1 ta‘yīn itmeyüp emāreti mā2-beyniñüzde mücmel ḳoyayın. 

Bu bābda ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb  fi‘line uyayın. Ammā ben bilürin ki içiñüzde 

emārete lā’iḳ kimesne yoḳdur. Pes, imdi ben emāretden ferāġat itdüm. Siz 

kimi isterseñüz kendüñüze3 vālī idinüñ. [136b HZ] Beni min ba‘d ma‘ẕūr 

ṭutuñ.” didi.

Menḳūldür ki ḳable’l-vefāt [35a H1] ba‘żı ekābir mezbūruñ meclisi-

ne girdiler. “Vaṣiyyet itmez misüz?” diyü söylediler. Eyitdi ki “Vaṣiyyet it-

mezin. Ya‘nī ki anuñ merāretini ẕuḫr-ı āḫiret idinmezin. Ḥalāvetini Benī 

Ümeyye  içün terk iderin. Ya‘nī ki yirüme kimesneyi ta‘yīn itmeyüp leẕā’iẕ-i 

dünyeviyyeden Benī Ümeyye’yi müteleẕẕiẕ idüp giderin.” 

Emīr-i mezbūr ġāyetde beyāż tenlü, nāzik bedenlü, cismi mūydār, 

gözleri büyüklikle nümūdār, saçları ḳıvırcıḳ, aḳne’l-enf, müdevverü’r-re’s, 

cemīlü’l-vech ādem idi. Cidden ceddinüñ İmām ‘Alī  ḥażretleriyle itdügi 

nizā‘a ve vālidinüñ İmām Ḥüseyn ’e bī‘at teklīf itdügi evżā‘a4 rıżā göster-

mezdi. “Sa‘ādet-i uḫreviyyelerini birḳaç günlik salṭanat-ı dünyeviyyeye5 

degişdiler.” diyü ta‘yīb iderdi.

Ve bi’l-cümle mezbūr Mu‘āviye  ve ‘Abdu’r-Raḥmān  ve Ḫālid  nām birā-

derleri ġāyetde ṣāliḥ ü dīndār ve mütedeyyin ü perhīz-kār kimesne olmaġın 

bu ma‘nāyı ba‘żı şu‘arā ve ‘inde’l-ba‘ż ‘Abdu’llāh bin Hümām-ı Belevī 6 bu 

vechle naẓm itmişdür:

Naẓm

ا אوي   א  כ و ٌ  أ  א  א
ا7 ض ا א ا ا  و  כ  ٍب  א   و أد

1 kimesneyi: kimesne HZ

2 mā: - HZ, H1

3 kendüñüze: kendüñüz HZ

4 Ḥüseyn’e//evżā‘a: Ḥażreti’ne bī‘at teklīf itdügine HZ

5 dünyeviyyeye: dünyeviyyelerine HZ

6 Nüshalarda “ ‘İmām bildi” şeklinde yazılan bu ibare “Hümām-ı Belevī” olarak metne alındı. bk. İbn 

Kesîr, age, C. 8, s. 237.

7 “Bu [iyiliği] Yezîd  babasından almıştı. Muaviye  de bunu Yezîd’den almıştı. Bu iyilik onlara atadan 

gelmedir. Ey Harb  oğulları, Muaviye’yi aranızda idare edin. Onu uzak hedeflere fırlatmayın.” | Nüsha-

larda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye  esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 

237.
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Ve kütüb-i tevārīḫüñ birinde yazılur ki Mu‘āviye bin Yezīd  ḳaçan ki 

minbere ṣu‘ūd eyledi, Ḥażret-i Ḥaḳḳ ’a ẟenā-yı cemīl ve Muḥammed 

Muṣṭafā ’ya ṣalāt-ı bī-‘adīl inşāsından ṣoñra “Yā Müslimīn , taḥḳīḳ bilüñ ben 

sizüñ belāñuza mübtelā oldum. Ve siz daḫı benüm belālaruma mübtelā 

oldıñuz. Ceddüm olan, kendüden evlā olan kimesne ile ḫilāfet ḫuṣūṣında 

nizā‘ ve anuñ bī‘atinde imtinā‘ ḳıldı. Ol eḥaḳḳ1 olan ẕāt-ı şerīf mülk-i āḫi-

rete mālik ve cānib-i Ḥaḳḳ’a  sālik olup ceddüm bildügi ‘amellere rākib ve 

ol a‘māle ibtilā ile āḫiret seferine hārib oldı. Ba‘dehu emr-i emārete babam 

Yezīd mürtekib olup hevāsına tābi‘ kimesneler ile ḳaṣr-ı ‘amel mertebe-

lerine rāci‘ olduġı ḥālde baġteten vefāt itdi. [35b T5] Ve ġafīr-i2 ẕenb ve 

marīż-i şehvet iken dünyādan gitdi.” didi. Ve vāfir aġladı. Sāmi‘īnüñ āteş-i 

firāḳla cigerlerin ṭaġladı. 

Ba‘dehu eyitdi ki “Ben bu belāyı iḫtiyār idemezin ve sizüñ muḳteżāñuz 

olan yollara babam ve dedem gitdügi gibi gidemezin. Eger ḫilāfet bir ḫay-

rlu nesne ise ben andan ḥaẓẓ-ı vāfir mütenāvil oldum. Ya‘nī birḳaç günde 

leẕẕetini bildüm. Ve eger şerr-i maḥż ise āl-i Ebū Süfyān ’a yiter iṣābet eyle-

di.” didi. Ve minberden indi. Az zamān geçmedin vefāt itdi.

Eṣaḥḥ-ı ḳavl budur ki ḳırḳ bir3 gün emāret eyledi. Ba‘żılar ḳavlince iki 

ay ve bir ḳavlde yigirmi gün ol emr-i ḫaṭīre mürtekib oldı. Yigirmi bir ya-

şında iken vefāt idüp4 namāzını ḳarındaşı Ḫālid  ḳıldı. Ve ba‘żı müverriḫīn 

ḳavlince Velīd bin ‘Utbe  ḳılup iki tekbīr itdügi gibi zaḫmnāk ve baġte-

ten düşüp helāk oldı. Āḫir ‘Oẟmān bin ‘Uteybe 5 namāzın ḳılup Dımaşḳ-ı 

Şām ’daki Bābü’ṣ-ṣaġīr ’de atası mezārına [35b H1] mülāṣıḳ defn olındı. 

Egerçi ki6 Bābüṣaġīr ’de merḳad-ı Mu‘āviye  vāḳi‘ oldı. Ammā ki nās vāfir 

mātemini ṭutdılar. Ya‘nī7 “Benī8 Ümeyye ’den böyle ṣāliḥ ü dīndār ve per-

hīz-kār ḳanda buluruz.” diyü feryād u zārdan ḫālī olmadılar. Raḥmetu’llāhi 
‘aleyh.

1 eḥaḳḳ: ḥaḳḳ HZ

2 gafīr-i: ‘aḳīr-i H1, T5

3 bir: - HZ, H1

4 idüp: itdi HZ

5 ‘Uteybe: ‘Utbe  HZ, T5

6 ki: - HZ

7 Ya‘nī: - H1, T5

8 Benī: - HZ
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 Emāret-i ‘Abdu’llāh bin Zübeyr bin ‘Avvām 

Bunlaruñ ḥaseb ü nesebi vālid-i mācidleri Zübeyr bin ‘Avvām  terceme-

sinde beyān olındı. [137a HZ] Ser-encām-ı nā-fercām-ı ‘ibret-ḫitāmları 

ise Yezīd  Ḥarb-ı Ḥarre ’ye1 nām-zed ḳılup, gönderdügi ‘askerle Ḥuṣayn bin2 

Nümeyr  Mekke-i Mükerreme ’ye gelüp, mencenīḳlar ḳurup, Beytu’llāh ’a 

āteş yaġdurup Beled-i Emīn ’i ġarḳ-ı3 ṭūfān-ı āteş itdügi maḥallinde yazul-

dı.4 

Fe-lā-cerem Yezīd ’üñ vefātı ḫaberi gelüp ‘asākir-i Şāmiyān  hemān-dem 

mülk-i Ḥicāz ’dan rū-gerdān u gürīzān ve Medīne-i Münevvere ’ye geldük-

lerinde baḳıyye-i ḳavm-i vācibü’l-levm Benī Mervān  ve sā’ir anlara tābi‘ 

olan Şāmīler  Şām ’a revān olup gitdiler. Ve5 memālik-i Yeẟrib  ü Baṭḥā  mu‘ā-

nidīn-i6 fitne-āyīn-i ḍalālet-nümā istīlāsından berā’etle hüveydā olduġı 

demlerde ‘Abdu’llāh bin Zübeyr  ortalıġı tenhā buldı. Ve evlād-ı ‘Alī ’den 

ḥāżır bulınan e’imme-i kirām ve ecille-i ‘iẓām devlet-i dünyeviyye telev-

vüẟinden7 isti‘fā8 itdükleri daḫı muḳarrer oldı. 

Elbette bir imām-ı nāfiẕü’l-kelāmdan lā-büdd ü lāzım olmaġın9 

muḳaddemā bi-ṭarīḳi’l-iḫfā bī‘at idenler sene-i hicriyye altmış dört Rece-

b’inüñ yigirmi birinci güninde iẓhār-ı tecdīd-i bī‘at ḳıldılar. Kibār u ṣıġār
10« כ  diyü fermān-berdār ve iṭā‘at vādīsinde ẟābit-ḳadem ü üstüvār «ا أ

oldılar. Ammā evvel bī‘at iden ḳarındaşı Muṣ‘ab  olmaġla “Bu emri ṣu‘ūbet-

den ḫālī olmasa gerekdür.” diyü cevāb itdiler. Evvelā ḳarındaşı ‘Ubeydu’l-

lāh11 bin Zübeyr ’i Medīne ’ye ḥākim gönderdi. Ve beḳāyā-yı Benī Ümey-

ye ’den Mervān bin Ḥakem ’üñ ve evlādınuñ cümlesin ne var ise Şām ’a sü-

rülmek ḫuṣūṣı emr oldı. 

1 Nüshalarda “Ṣarre’ye” şeklinde yazılan bu kelime “Ḥarre ’ye” olarak metne alındı. bk. Mustafa Sab-

ri Küçükaşcı, “Harre Savaşı”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/harre-savasi 

(10.12.2020).

2 bin: - HZ, H1

3 ġarḳ-ı: ‘araḳ-ı HZ

4 yazıldı: bazladı HZ

5 Ve: - H1, T5

6 mu‘ānidīn-i: mu‘ānidīn-i bed-baḫt-ı HZ

7 televvüẟinden: telvīẟinden HZ

8 isti‘fā: istīfā HZ

9 olmaġın: olmaġla HZ

10 “Görev sizin görevinizdir.”

11 ‘Ubeydu’llāh: ‘Abdu’llāh  HZ, T5
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Bu ṭarīḳ ile Mekke ’de ve Medīne ’de [37a T5] ḫuṭbesi oḳındı. Ba‘dehu 

eṭrāf-ı bıḳā‘ u żıyā‘da tamāmen fermānı cārī oldı. Andan ṣoñra ehl-i Baṣra  ve 

‘Irāḳ  ādem gönderüp iẓhār-ı bī‘at ile ḥākim ṭaleb ḳıldılar. Birāderi Muṣ‘ab 

bin Zübeyr ’i Baṣra’ya ve ‘Abdu’llāh bin Muṭī‘ ’i Kūfe ’ye vālī ta‘yīn idüp gön-

derdi. 

Egerçi ki İbn Muṭī‘ ’den evvel Muḫtār bin ‘Abdu’llāh  nām şaḫṣ Kūfe ’yi 

żabṭ idüp İbn Sümeyṭ 1 nām ādemini Baṣra  ḥükūmetine göndermiş idi, 

ammā eẟnā-yı rāhda Muṣ‘ab bin Zübeyr  Baṣra’ya2 giderken İbn Sümeyṭ 3 

rāst gelüp muḳātele eylediler. Muṣ‘ab , İbn Sümeyṭ’uñ vücūd-ı bī-sūdını 

ortalıḳdan götürdi.4 Ve Baṣra’ya varup ḥükūmetine muḳayyed5 oldı. Ve illā 

bu ḫaber Muḫtār’a irişdi. 

Ba‘d-ez-ān Muḫtār -ı müşārün ileyh gördi ki bu emr-i ḫaṭīrüñ ḥuṣūli 

[36a H1] netīce virmez, tā kim bir ẕāt-ı büzürgvāra istinād ve muḳad-

demāt-ı da‘vet-i bī‘ati Āl-i ‘Abā ’dan ve evlād-ı Murtażā ’dan birine i‘timād it-

meksüzin pāydār olmaz ve her ne deñlü cidd ü cehd itse ṣuġrā vü kübrādan 

netīce bulmaz, bu ṭarīḳ ile Muḥammed Ḥanefiyye bin6 ‘Alī bin Ebī Ṭāli-

b ’den bī‘at ṣūretini peydā ḳıldı. Ve sulṭān-ı şühedā, ya‘nī İmām Ḥüseyn bin 

Zehrā 7 ḳanını Benī Ümeyye ’den muṭālebe ve muḥārebeye nefsini naṣb itdi. 

Ḥālā ki Muḥammed Ḥanefiyye ’nüñ8 bundan cidden ḫaberi yoġ-ıdı. Ve 

bu maḳūle fitne vü fesādāta bi-vechin mine’l-vücūh rıżā virmezdi. Ma‘a 

hāẕā Muḫtār  kiẕb ü dürūġ ile iştihār bulmış, iki yüzlü fitne-cūy-ı mekkār 

idügi9 cemī‘-i ‘āleme meşhūr idi.

 Faṣl fī ḫurūci’l-Muḫtāri’ẟ-�eḳafī 10 ve’l-keẕẕāb

Mezbūr Muḫtār bin Ebū ‘Ubeyd , İmām Ḥüseyn  ḥażretlerinüñ ḫūn-ı 

nā-ḥaḳḳını ṭaleb itmek üzere olup ve ‘Ubeydu’llāh bin Ziyād ’dan ve ġay-

1 Sümeyṭ: Sembaṭ T5

2 Baṣra ’ya: Baṣra ḥükūmetine HZ

3 Sümeyṭ: Sembaṭ T5

4 götürdi: giderdi HZ

5 ḥükūmetine muḳayyed: ḥükūmetinde H1, T5

6 Ḥanefiyye  bin: Ḥanefiyye’yi H1 | Ḥanīfe’yi HZ

7 bin Zehrā : - HZ

8 Ḥanefiyye ’nüñ: Ḥanīfe’nüñ HZ

9 idügi: idi mekkārlikde T5

10 �eḳafī : Şāḳī HZ
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rıdan aḫẕ-ı intiḳām üzere ‘arż-ı şūr u şeġab ḳılup [137b HZ] añsuzın Kū-

fe ’den ḫurūc eyledi. Muḥammed Ḥanefiyye ’nüñ nāmını Mehdī  ḳoyup 

“Anlaruñ tedārükiyle bu emr-i ḫaṭīre iḳdām iderin.” diyü Kūfe ḫalḳına 

firīb virdi. 

Ḥālā ki sābıḳan İmām Ḥüseyn  ḥażretleri geçüp giderken Medā’in ’de 

ḥākim olan ‘ammisine mezbūr Muḫtār -ı fitne-bīdār “Elbette İmām Ḥü-

seyn ’i ṭutalum. Ḥabs ile Mu‘āviye ’ye gönderelüm. Menāsıb-ı dünyeviyye-

den merātib ḳaṭ‘ idelüm.” didükde1 ‘ammisi rāżī olmamış idi. Buña binā’en 

Şī‘a  aña küllī ‘adāvet itmiş idi. 

Ammā Müslim bin ‘Aḳīl 2 ki Muḫtār  ile Kūfe ’de bulındı, ḫalḳuñ ḥüsn-i 

ẓannına bā‘iẟ olup İmām Ḥüseyn  ḥaḳḳındaki ḳaṣd-ı fāsidle taḥṣīl itdü-

gi bed-nāmlıġı izāle içün “Elbette ben Müslim ’üñ nuṣretinde bulınurın.” 

diyü da‘vā ḳıldı. Binā’en ‘alā ẕālik ‘Ubeydu’llāh bin Ziyād  ol zamānda 

Muḫtār’ı buldurup dīvānına getürtdi. Elindeki çubuġ-ıla gözine bir zaḫm 

urdı. Ve ḳayd u3 bend ile ḥabs itdürdi.

Pes Muḫtār ’uñ ḳız ḳarındaşı ki ‘Abdu’llāh bin ‘Ömer [bin] Ḫaṭṭāb ’uñ 

taḥt-ı nikāḥında idi, ḳarındaşı ḥabsi içün ceza‘ u feza‘ ḳılmaġın āḫir ‘Ab-

du’llāh bin ‘Ömer  iltimāsı ile Yezīd [37b T5] bin Mu‘āviye , ‘Ubeydu’llāh 

bin Ziyād ’a emr gönderüp Muḫtār’ı ıṭlāḳ itdürmiş idi.

Vaḳtā ki Muḫtār  vilāyet-i Ḥicāz ’a geldi, gāh İmām Ḥüseyn bin ‘Alī  ḳa-

nın da‘vā idüp Yaḥyā bin Zekeriyyā  ḳanı gibi her ḳaṭresine niçe biñ ādem 

helāk idecek oldı. Ve gāh “ ‘Ubeydu’llāh bin Ziyād ’uñ elbette4 barmaḳların 

kesdürürin.” diyü intiḳām ḳaṣd itdi.5 

Ol eẟnāda ‘Abdu’llāh bin Zübeyr ’üñ ḍarbı vāḳı‘ası ẓuhūr idüp fi’l-ḥāl 

aña mütāba‘at ḳıldı. Ḥattā küberā-yı ümerāsından olup Ḥuṣayn bin Nü-

meyr  muḥāṣarasında ehl-i Şām  ile küllī muḳātele itdi. Ammā Şāmīler  

Şām’a gitdükde ol daḫı ‘Irāḳ ’a yöneldi.

1 didükde: - HZ

2 Nüshalarda burada bulunan “Ḥāriẟi Sefaḳ” ibaresi sentaks ve anlam gereği metne alınmadı.

3 u: - HZ, T5

4 elbette: - T5

5 ḳaṣd itdi: ḳaṣdı ile HZ
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İbn Zübeyr ’üñ vükelāsından bir hefte [35b H1] evvel cum‘a güni ḫalḳ 

namāza müteheyyi’ iken ḫavāṣṣ u ‘avāmmı selāmlayaraḳ Muḫtār  mescide 

girdi. İbn Zübeyr’üñ nuṣret ü ẓaferi ḫaberlerin virdi. Ve ba‘de edā’i’ṣ-ṣalā-

ti’l-‘aṣr Muḥammed Ḥanefiyye  ḥażretlerin Mehdī  nāmı ile ẕikr idüp ehl-i 

beytinüñ yardumına nāsı da‘vet ḳıldı. Ve “Ben bu ḫuṣūṣ içün gelmişüm.” 

diyü ḫalḳuñ bī‘atinde mücidd oldı.

Egerçi ki Muḫtār -ı keẕẕābuñ bu evżā‘ı ‘Abdu’llāh bin Zübeyr  cenābına 

mütāba‘atına muḫālifdür. Ke-ennehu “Anlar da‘vā-yı ḫilāfetde ẟābit-ḳa-

dem olmayalar.” diyü iḥtimāl virmegin bu vechle mekr ü ḥīleye şürū‘ı 

ma‘lūm-ı her ‘āḳıl ü ‘ārifdür. 

 Faṣl fī ḫurūci Süleymān bin Ṣurad 1 ve Muḫtār 

Ve bi’l-cümle Süleymān bin Ṣurad  ki ceyş-i Tevvābīn  ile ẟibārātü’l-Ḥü-

seyn 2 diyü Şāmīlerle  ḳıtāle müteveccih oldı, Muḫtār  ol ortalıḳda zemīn-i 

iddiḫāra tuḫm-ı fitne vü fesād eküp ‘avdetlerinden ṣoñra ḫurūc ve taḥṣīl-i 

nehy ile vülūc fikrinde oldı.3 

Ammā ‘Ömer bin Sa‘d bin Ebī Vaḳḳāṣ  ve ġayrılar Kūfe  nā’ibi ‘Abdu’l-

lāh bin Yezīd ’e “Süleymān bin Ṣurad  ḳıṣṣası ḫavfından Muḫtār -ı nā-merd 

tedārükinüñ ḫavf u ḫaşyeti ṣıradur.” diyü ḥabsini ilḳā itdiler. Ceyş-i Tevvā-

bīn  ḫaberleri4 vürūdından muḳaddem ḥabs itdürdiler.5 

Ba‘dehu bir ṭarīḳ ile maḥbesden çıḳdı. Ve İbn Zübeyr  mu‘āvenet nā-

mına Şüraḥbīl bin Vers-i6 Hemedānī  ile Medīne ’ye üç biñ ādem gönderdi. 

“Medīne’ye girdükden ṣoñra baña i‘lām idüp size vāṣıl olacaḳ mektūbla 

‘amel idesüz.” diyü ıṣmarladı. 

1 Nüshalarda “Ḥarad” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Asri Çubukcu, “Sü-

leyman b. Surad”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/suleyman-b-surad 

(10.09.2020).

2 Ḥüseyn: cesīn T5

3 oldı: - T5

4 ḫaberleri: ḫaberle HZ

5 itdürdiler: esed itdiler HZ | itdiler T5

6 Nüshalarad “Ders” şeklinde yazılan bu isim “Vers” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 276.
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Ammā [İbn] Zübeyr , Muḫtār ’uñ ḥīlesinden [138a HZ] iḥtiyāṭ idüp iki 

biñ ādemle ‘Abbās bin Sehl1 bin Sa‘d ’ı2 Medīne  muḥāfaẓasına irsāl ḳıldı.3 

“Eger Muḫtārīleri  benüm taḥt-ı iṭā‘atümde bulursañ fe-bihā. Ve illā, tedā-

rüklerin göresün.” buyurdı. 

Pes [‘Abbās bin] Sehl bin Sa‘d  ki Medīne ’ye geldi,4 Muḫtārīlerüñ  

dürūġlıġını5 ma‘lūm idindi. İ‘zāz ü ikrām ṣūretinde mā-lezemlerin gönde-

rüp6 ḫˇāb-ı ḫargūş virdükden ṣoñra ol gice şebī-ḫūn idüp yetmiş miḳdā-

rı rü’esā-yı7 nāmdārla serdārları İbn Vers ’i8 ṭu‘me-i şemşīr ḳıldı. Niçesin 

daḫı ṭutup ḳayd u9 bend ile esīr ḳıldı. Cüz’ī kimesne ḳurtılup10 ḫāsirīn ü 

ḫā’ibīn11 Muḫtār  ḫidmetine ḳarīn oldı.

Ve bi’l-cümle teṣānīf-i rūzgār ve teḳālīb-i leyālī vü nehārla güẕār idüp 

altmış [38a T5] altı senesi tārīḫinde İbrāhīm bin Eşter ’i ki beyne’l-‘Arab  bir 

merd-i şecī‘-i nāmver ve refī‘u’l-ḳadr-ı hünerperver idi, Muḫtār ’uñ da‘ve-

tine icābet ḳıldı. Ḳoşduġı ‘askere serdār olup ‘Ubeydu’llāh bin Ziyād ’dan 

İmām Ḥüseyn ’üñ ḳanın almaġa gitdi. 

Ol gün Muḫtār , İbn Eşter ’i istidbār idüp ber-vech-i iclāl şehrden bile 

çıḳdı. Ve bir baġl-i12 eşheb üzerine ġılāf-ı zerrīnle bir kürsī virüp “Teberrük 

ü teyemmün ḳaṣdına taḥt-ı livāñda iḥtiyāṭla ṭutasun.” didi. [37a H1] Ve 

“Benī İsrā’īl ’de tābūtuñ fī zamāninā naẓīri13 bu kürsīdür.” diyü ḫalḳa ḥīle vü 

firīb14 içün küfre mürtekib oldı. 

1 Sehl: Süleyh HZ

2 Sa‘d’ı: Sa‘d HZ

3 ḳıldı: ḳılındı HZ

4 Muḫtārīleri //geldi: - HZ

5 dürūġlıġını: dürūġ na‘nī HZ

6 gönderüp: görüp HZ

7 Nüshalarda “rü’esā vü nāmdār” şeklinde yazılan terkip anlam gereği “rü’esā-yı nāmdār” olarak metne 

alındı.

8 Nüshalarda “Derese” şeklinde yazılan bu isim “Vers” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 

276.

9 u: - HZ

10 Cüz’ī//ḳurtılup: niçesin daḫı ṭutılup T5

11 ḫā’ibīn: ḫā’irīn HZ

12 baġl-i: na‘l-i HZ

13 naẓīri: naẓarı HZ

14 ḥīle vü firīb: firīb ü ḥīle T5
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Ṭufeyl bin Ca‘de bin Hübeyre ’den menḳūldür ki “Ben ḳoñşılarumdan1 

birinüñ ḳapusında bir kirli eski kürsī2 gördüm. Ve Muḫtār ’uñ ṭab‘ını im-

tiḥānen ‘ ‘Alī bin Ebī Ṭālib ’üñ oturduġı kürsīyi İbn Hübeyre ’de gördüm. 

Münāsib maḥalle düşmemegin3 size i‘lām eyledüm.’ diyü ḫaber virdüm. 

Hemānā ḥaẓẓ-ı küllī ḥāṣıl kıldı. ‘Niçün şimdiye dek bunı baña söyleme-

düñ?’ diyü ‘itāb daḫı eyledi. Fi’l-ḥāl ol kürsī-i çirkīni getürtdi. Yuyup, ‘ūd 

u ‘anberle buḫūrlayup ẕeheb-i4 ḫāliṣle revġan-ālūde eyledi. Ve baña on iki 

biñ dirhem ‘aṭā ḳıldı.5 “Ṣalātu cāmi‘a” tenbīh idüp minbere ‘urūc eyledi. 

‘Ümem-i māżiyedeki aḥvalüñ her biri bu ümmetde daḫı vardur. Nihāyet 

idrākinde6 ḳāṣırlardur. Cümleden tābūt-ı Benī İsrā’īl  ki her yirde bā‘iẟ-i 

nuṣret ü ẓafer olmaḳ içlerinde mu‘teber oldı, ḥālā kürsī-i ‘Alī bin Ebī Ṭālib  

daḫı ol vechle müteyemmendür.’ diyü niçe ḫavāṣṣ-ı laṭīfe söyledi.7 Ammā 

Şebeẟ8 bin Rib‘ī  ‘Kürsī ḫuṣūṣındaki ḳavl-i Muḫtār  küfre mü’eddā bir kār-ı 

nā-üstüvārdur.’ diyüp meclisden ḳalkdı, gitdi.”

Ve bi’l-cümle kemāl-i ta‘ẓīm ile kürsīyi bile gönderdi. Ḥikmet Ḫu-

dā ’nuñdur, ol seferde nuṣret ü ẓafer muḳarrer olmaġın kürsīnüñ teyemmü-

nine ḥaml olınup i‘tibārları izdiyād buldı. 

Vaḳtā ki altmış yedi senesi dāḫil oldı, İbrāhīm bin Eşter-i Neḫa‘ī 9 beyān 

olınduġı üzere ‘askerle Mevṣil  ḳurbına yitişdi ki Mevṣil’e beş fersaḫ ḳarīb 

olan Ḫāzir 10 nām mevżi‘de muḳābil-i ferīḳayn müyesser oldı. Ve ‘ale’ṣ-ṣa-

bāḥ ḥarb u ḳıtāle āmāde, İbn Eşter  ve ekẟer-i ‘askeri11 piyāde, İbn Ziyād  

‘askerinüñ üstine bir depeden aşaġı indiler. Anlar daḫı atlanup, silāḥların 

ḳuşanup mübāşir-i ḥarb u ḍarb oldılar. 

1 ḳoñşılarumdan: ḳomşılarumdan HZ

2 kürsī: - HZ

3 düşmemegin: dehsemgin HZ

4 ẕeheb-i: zīb-i HZ, H1

5 ḳıldı: eyledi T5

6 idrākinde: idrākde HZ

7 söyledi: eyledi HZ

8 Nüshalarda “Şīẟ (H1), Şīt (HZ, T5)” şeklinde yazılan bu isim “Şebeẟ” olarak metne alındı. bk. Mustafa 

Öz, “Muhakkime-i Ûlâ”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/muhakkime-i-ula 

(12.12.2020).

9 Neḫa‘ī: Necefī HZ

10 Nüshalarda “Cārez (HZ), Cāzer (H1, T5)” şeklinde yazılan bu yer adı “Ḫāzir ” olarak metne alındı. bk. 

İbn Kesîr, age, C. 8, s. 281. 

11 ve//‘askeri: ‘askeri ekẟer HZ | ‘askeri: ‘askeri ile T5
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İbn Eşter  ise 1« ّ ا ل  ــ ر ــ  ــ  ا ــ  א ا  ــ » diyü çaġırdı. ‘Askerini cen-

ge [138b HZ] taḥrīż2 ḳılurdı. Egerçi3 evvelā ‘Irāḳīleri  ṣıdılar, meyserenüñ 

emiri ‘Alī bin4 Mālik ’i öldürdiler. Ammā İbn Eşter başın açup kendüsin 

bildürdi. 5« ّ ــ ا ــא   ّ ــ  diyü feryād itmekle başına cem‘ oldılar. Fi’l-ḥāl «ا

hücūmla Şāmīlerüñ  meysere ve meymenelerini münhezim ḳıldılar. 

Ba‘dehu İbn Eşter  mānend-i şīr-i nerre yemīnen ve yesāren ḥamleler ey-

ledi. [38b T5] Ve her uġraduġı gürūhı ḳırdı, dökdi. Evvelā rimāḥ-ı ḫaṭṭār 

ile niçesin bī-cān eyledi. Ba‘dehu seyf-i āteş-tābla ceng ü peykārdan ṣoñra 

‘Ubeydu’llāh bin Ziyād ’uñ üstine ḥamle ḳıldı. Ol mel‘ūn-ı bī-dīn cehen-

nem kütügi [gibi] cidden yirinden ayrulmayup ẟābit-ḳadem ṭurdı, ġayret 

eyledi. 

Ve ammā pehlevān-ı ‘Arab  ve muḥibb-i ḫānedān-ı [‘Alī bin Ebī Ṭālib ] 

olan İbn Eşter  iḳdām-ı cidd ü cehd ile mel‘ūnuñ üstine [37b H1] hücūm 

itdi. İrdügi dem ḫınzīrvār ol mel‘ūn-ı bed-kirdārı tīġ-i āteş-bār ile depeledi. 

Ammā İbn Ziyād  idügin bilmeyüp ba‘de inhizāmi’ş-Şāmiyyūn  İbn Eş-

ter  cevāb idüp ‘askerine emr eyledi ki “Ben bir kimesneyi cengde tīġümle 

iki pāre eyledüm.6 Ve cānını beden-i nā-pākinden āvāre ḳıldum ki dimāġu-

ma andan misk rā’iḥası geldi. Ṣanasun ki yanında misk nāfeleri götürmiş 

idi. Görün, kimdür?” didükde vardılar, aradılar,7 buldılar. ‘Ubeydu’llāh 

bin Ziyād ’uñ8 başı idügin bildiler. Andan ġayrı Şāmīlerüñ  ümerāsından 

Mekke-i Mükerreme ’yi ḥiṣār iden mel‘ūn Ḥuṣayn bin Nümeyr  ve Şüraḥbīl 

bin Ẕi’l-kelā‘  daḫı ḳatl olındı. La‘netu’llāhi ‘aleyh.

Bi’l-āḫire cümlesi eyne’l-meferr9 diyü Şām  cānibine güẕer ḳıldı. Am-

mā ‘Irāḳīler  ta‘ḳīb idüp ‘askeri ardlarınca gönderdi. Niçesini10 ḳırdılar ve 

niçesin dest-beste ḥaḳīr u ḫˇār esīr eylediler. Ve māl ü menāl ve aḥmāl 

1 “Bu, Resûlullah ’ın kızının oğlunun katilidir.”

2 taḥrīż: taḥrīṣ HZ, T5

3 Egerçi: - HZ

4 bin: İbn HZ, H1

5 “Ey Allah ’ın dininin muhafızları, yanıma gelin.” | Nüshada bu cümlenin imlası muğlaktır. el-Bidâye 
ve’n-Nihâye  esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 282. 

6 pāre eyledüm: pāreledüm HZ

7 aradılar: - H1

8 Ziyād’uñ: Ziyād HZ, H1

9 “Kaçacak yer neresi?” | Bu ibare Kıyame Sûresi, 10. âyetten iktibas edilmiştir.

10 Nicesini: Cümlesini HZ
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ü eẟḳāllerini ḫod cemī‘an aġnām-ı ġanīmet eylediler. Ve başlarını Kūfe ’de 

Muḫtār ’a gönderdiler.

Lākin nevādir-i ittifāḳıyyeden Muḫtār  ḳable vuṣūli’l-aḫbār ehl-i Kū-

fe ’ye İbn Ziyād ’uñ öldügi1 beşāret ḫaberlerini bildürdi. Kimesne bilmedi 

ki tefe’’ülen ve kehāneten mi idi ve yāḫūd rü’yāsında görüp ta‘bīren ve 

delāleten mi idi, bilinmedi. Ve ba‘żılar ḳavlince bu aḥvāl Naṣībīn ’de2 vāḳi‘ 

oldı. Ammā eṣaḥḥı budur ki arż-ı Mevṣil ’de vuḳū‘ buldı.

Ba‘dehu ġarābet bundadur ki yevm-i ‘āşūrāda, ya‘nī ki Ḥażret-i Ḥüseyn 

bin ‘Alī  şehīd olduġı günde ḳatl olındı. Egerçi ki ol maḳūle murdāruñ 

yevm-i ‘āşūrā gibi rūz-ı pīrūz-āẟārda3 ḳatli cā’iz degül idi. Lākin ḥażret-i 

imām ḥaḳḳındaki ẓulm-ı ḳabīḥine mücāzāt idügini iş‘āren ol günde vuḳū‘ 

buldı.

Bu daḫı menḳūldür ki İbn Ziyād ’uñ başı sā’ir başlar ile Muḫtār ’uñ 

ḥużūrına gelüp döküldi. Kūfe  ḫalḳı seyrine cem‘ olup naẓar iderler iken bir 

raḳīḳ yılancıḳ çıḳageldi. Ol başları cümleten tefaḥḥuṣ iderek ‘Ubeydu’llāh 

bin Ziyād ’uñ ser-i murdārını buldı.4 Ve aġzından girüp, bir miḳdār egle-

nüp burnı delüginden çıḳdı, gitdi. Kerreten ba‘de uḫrā bir daḫı geldi. Bu 

kerre burnından girüp aġzından çıḳdı. Üç def‘a bu ṭarīḳ ile geldi ve gitdi. 

Ya‘ḳūb bin Süfyān , Yezīd bin Ebī Ziyād ’dan naḳl itdi 

El-ḳıṣṣa İbn Ziyād  otuz üç tārīḫinde nuḥūsetle dünyāya geldi. Ḥaż-

ret-i İmām Ḥüseyn  şehādetinde [39a T5] yigirmi sekiz yaşında bulındı. 

Ve kendüsi ḳatl olınduḳda sinn-i menḥūsı otuz dördinde idi. [139a HZ] 

 [Ammā keyfiyyet-i ḳatl-i Muḫtār ]

Ammā keyfiyyet-i ḳatl-i Muḫtār  bu vechledür ki altmış sekiz tārīḫinde 

‘Abdu’llāh bin Zübeyr  ba‘żı eyāletinden Ḥāriẟ bin ‘Abdu’llāh ’ı ‘azl eyledi. 

Ve yirine ḳarındaşı Muṣ‘ab ’ı gönderdi ki şecā‘aten ve ḳuvveten Muḫtār ile 

muḳābeleye5 ḳādir ola.

1 öldügi: - HZ

2 Naṣībīn ’de: Naṣbīn’de HZ, T5

3 pīrūz-āẟārda: pīrūzda HZ

4 Ol//buldı: - HZ

5 muḳābeleye: muḳāteleye HZ
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Pes birgün ‘ale’l-ġafle Baṣra ’ya girdi. Yüzi ve1 gözi ṣarġulı iken minbere 

ṣu‘ūd ḳıldı. Ünās-ı2 bī-ḳıyās [38a H1] “Emīr, emīr!” diyü cāmi‘e segir-

dişdiler. Ve yüzin açmayınca Muṣ‘ab ’ı bilmediler.3 Ba‘dehu Ḥāriẟ eş-şehīr 

bi-Ḳubā‘   daḫı mescide geldi. Minberüñ bir derece aşaġasında oturdı. 

Ba‘dehu Muṣ‘ab  ḫuṭbeye āġāz idüp münāsebetle Fir‘avn  ḳıṣṣasını naḳl 

eyledi. Yiryüzindeki fesādātı icmālen söyledi. Ve eliyle Şām  cānibine işāret 

itdi.4 َ ــ ِ اِر َ ْ ُ ا ــ ُ َ َ ْ َ ً َو ــ ِ ْ أَ ــ ُ َ َ ْ َ َْرِض َو ْ ــ ا ِ ا  ُ ِ ْ ُ ــ ْ َ ا ــ ِ ــ ا َ َ ــ  ُ ُ أَن  ــ ِ ُ  ﴿َو
ْرِض﴾5 َْ ــ ا ِ  ْ ــ ُ َ  َ ــ

ّכِ َ ُ  .diyü Ḥicāz  ṭarafına işāret eylediَو

Fe-lā-cerem cemī‘-i ümem Muṣ‘ab ’uñ geldüginden ḥaẓẓ itdiler. 

“Muḫtār ’dan dādımuz alursa6 bu alacaḳdur.” diyü tefe’’ül ḳıldılar. Zīrā ki 

Muḫtār’ı sevmezlerdi. Ẓālim ü fāṣıḳ olup “Baña vaḥy gelür.” didügi içün 

küfrinde müttefiḳler idi. Pes Muṣ‘ab berīd ile Ḫorāsān  ḥākimi Mühelleb ’i 

da‘vet ḳıldı. Tecemmül-i ‘aẓīme ile serī‘an geldi, yitdi. 

Fe-lā-cerem bunca ‘asker ü ümem baḥren ü berren7 çekildiler. Kūfe ’ye 

‘azīmetde mücidd oldılar. Ṭarafeynden ḳıtāl müştedd olup ḫātime-i pey-

kār Muḫtār  ‘askerinüñ hezīmetiyle bedīdār oldı. Ve şüref-i8 ḳaṣra ṭoġrıldı. 

Lākin ḳaṣrı muḥāṣara itdiler. Faṣl faṣl anlar daḫı nüzūl idüp ceng ü cidāl 

ḳıldılar.

Bi’l-āḫire ṣuları kesildi. Zād u9 zevādeleri dükendi. Muḫtār  ölümini10 

iḫtiyār idüp ceng ide ide ḳatl olındı. Ve hevādārlarından Muḥammed bin 

Eş‘aẟ  ve ‘Ömer bin ‘Alī bin Ebī Ṭālib  ve niçe sādāt-ı vilāyet helāk oldı. 

Muḫtār’uñ başı Muṣ‘ab ’uñ ḥużūrına geldi. Ḳātiline otuz biñ dirhem vi-

rildi. Ve Muḫtār, Ḥaccāc ’uñ ḳabīlesinden olmaġın ‘āḳıbet intiḳāmen İbn 

Zübeyr ’üñ ḳatline mücidd oldı. 

1 ve: - HZ, T5

2 Ünās-ı: Nās-ı HZ

3 bilmediler: bildiler HZ

4 itdi: eyledi HZ, T5

5 “Biz ise istiyorduk ki yeryüzünde ezilmekte olanlara lütufta bulunalım, onları önderler yapalım ve 

onları varisler kılalım. Yeryüzünde onları kudret sahibi kılalım.”, Kasas Sûresi, 28/5-6.

6 dādımuz alursa: alursa dādımuz HZ

7 baḥren ü berren: berren ü baḥren HZ

8 şüref-i: eşref-i HZ, H1

9 Zād u: Ve HZ

10 ölümini: ölümüz HZ
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El-ḳıṣṣa Muḫtār , Kerbelā ’da imāma ġadr idenlerden ‘Ömer bin Sa‘d bin 

Ebī Vaḳḳāṣ  ve Şemir bin Ẕi’l-cevşen ’i ve Sinān bin Ebī Enes 1 ve Ḫavlī 

bin Yezīd-i Aṣbaḥī ’yi ḳatl itdüginden ġayrı İbn Ziyād  ḳatlinde yigirmi biñ 

nüfūs-ı menḥūsuñ ḳatline sebeb oldı. İbn Ziyād ‘askeri altmış biñ bed-kir-

dār iken İbn Eşter  bi-‘ināyeti’l-Meliki’l-Ḳahhār  cüz’ī ‘asker ile anlara2 ẓafer 

buldı. 

Ammā mekren ve ḥīleten3 “Baña vaḥy gelür.4” dirdi. Ḥattā birgün İbn 

‘Ömer ’e Muḫtār ’uñ “Baña vaḥy gelür,5 [dimesi] i‘tiḳādī midür?” didiler. 

“Gerçekdür6 [ve] 7﴾ ْ ــ ِ
ِ
َ
ِ ــ أَْو َ َن ِإ ــ ُ ُ َ  َ

ِ א َ ــ -mażmūnına mā-ṣadaḳ ﴿َوِإن ا

dur.8” buyurdı. Ḫuṣūṣā ḥadīẟ-i şerīf-i ّ ــ ــא ا ــ  ــאن ا ا ّ ــ כ ــ  ج  ــ » 
9« ــ ــ  و ّول  ا ــ   ḳattāl-i evvelden10 murād Muḫtār ve ẟānīden Ḥaccā-

c ’dur.” dinildi.

 [Ḥarb-ı ‘Aynüverde ]

Menḳūldür ki sene-i [39b T5] mezbūrede İmām Ḥüseyn  ḥażretlerinüñ 

mātemi ehl-i Kūfe ’nüñ dimāġında müdġam ve aḫẕ-ı intiḳām itmege tehā-

lükleri müştedd ü muḥkem olup ṣaḥābe-i celīlü’l-ḳadrdan Süleymān bin 

Ṣurad ’a mütāba‘atinde ve aña uymaḳda ve ḫurūc [u] ‘azīmetinde11 ḫalḳı 

mücidd ü sā‘ī buldı. 

Ya‘nī ki ḥażret-i imāmuñ [38b H1] Kerbelā ’da şehādetinden ṣoñra ehl-i 

Kūfe ’nüñ ḳalblerine te’ẟīr eyledi. Hemān ol sene ittifāḳ ile merḳad-i mü-

nevverine vardılar. [139b HZ] İẓhār-ı mātem idüp niçe leyl ü nehār gir-

yeler ḳıldılar. 

1 Nüshalarda “Sinān bin Enīs” şeklinde yazılan bu isim “Sinān bin Ebī Enes ” olarak metne alındı. bk. 

İbn Kesîr, age, C. 8, s. 290.

2 anlara: andan HZ

3 mekren ve ḥīleten: mekr ü ḥīle ile HZ

4 gelür: geliyor HZ

5 gelür: geliyor HZ

6 Gerçekdür: Gerçekden HZ | - T5

7 “Bir de şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmeleri için mutlaka fısıldarlar.”, Enam Sûresi, 

6/121.

8 mā-ṣadaḳdur: mā-ṣadaḳ HZ

9 Hadîs-i Şerîf, “Sakīf  kabilesinden iki yalancı çıkacaktır. Sonuncu bozguncu olan, ilkinden daha azgın-

dır.” (İbn Sa‘d, Tabakâtü’l-kübrâ, 10653.)

10 evvelden: olınandan HZ

11 ‘azīmetinde: ‘azīmetde HZ
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Ba‘dehu ṣaḥābe-i kirāmdan mezbūr Süleymān bin Ṣurad  ve Müseyyeb 

bin Necebe el-Fezārī 1 ve ‘Abdu’llāh bin Sa‘d bin Nüfeyl el-Ezdī  ve ‘Abdu’l-

lāh bin Vāl et-Temīmī 2 ve Rifā‘a bin Şeddād el-Becelī 3 ki cümlesi aṣḥāb-ı 

‘Alī-i Murtażā  ve iki evvelkileri ṣaḥābe-i Ḥażret-i Muḥammed Muṣṭafā ’dur, 

ṣalla’llāhu te‘ālā4 ‘aleyhi ve sellem, bi’l-ittifāḳ mezbūr Süleymān ’ı emīr naṣb 

itmişler idi. Ve gelesi yıl bir yevm-i meşhūrda Nuḫayle  nām mevżi‘e cem‘ 

olup mālları ve baş u cānları ile ḥażret-i imāmuñ ḫūn-ı nā-ḥaḳḳını ṭalebe 

yek-dil ü yek-cihet olmaġı muḳarrer ḳılmışlar idi. Ḥattā ‘Abdu’llāh bin 

Zübeyr ’e bī‘at nāmın idüp ‘Ubeydu’llāh bin Ziyād ’uñ5 vekīli ‘Ömer bin 

Ḥāriẟ ’i Kūfe  ḥükūmetinden ‘azl ile ḳaṣr-ı emāreden sürüp çıḳarmışlar idi. 

‘Āmir bin Ümeyye ’yi6 İbn Zübeyr  ṭarafından nā’ib naṣb idüp mübāya‘a 

üzere iken bu eẟnāda ol Ramażān’uñ yigirmi ikinci güni Muḫtār -ı keẕẕāb 

müretteb-i cem‘iyyet eẟnāsında vardı. Muḥammed Ḥanefiyye ’nüñ vekīli 

olmaḳ üzere Şī‘a  ṭā’ifesine niçe ḳīl ü ḳāl itdi. 

Bi’l-āḫire iki yüzlü bulınup, ekẟeri Süleymān bin Ṣurad  mütāba‘atın-

da olup ve eḳalli Muḫtār  ilḳāsıyla Muḥammed Ḥanefiyye  teba‘iyyetinde7 

ferīḳayn iken ‘Abdu’llāh bin Zübeyr  mektūblar ile Muḫtār’dan ṣoñra bir 

hefte Kūfe  ḥükūmetine ḥarb ve ẟaġr ḫidmetiyle ‘Abdu’llāh bin Yezīd-i 

Ḫaṭmī 8 gelüp ḫarāc-ı emvāli żabṭına İbrāhim bin Muḥammed bin Ṭalḥa-i 

Teymī  çıḳageldiler. Şī‘a ’nuñ bir bölügi Süleymān bin Ṣurad teba‘iyyetinde 

ve bir ḳısmını Muḥammed Ḥanefiyye  nāmı ile Muḫtār-ı keẕẕāb bī‘atinde 

buldılar. 

1 Nüshalarda “Müsebbeb bin Baḥye el-Firārī (HZ), Müseyyeb bin Laḥbe el-Ferāzī (H1, T5)” şeklin-

de yazılan bu isim “Müseyyeb bin Necebe el-Fezārī ” olarak metne alındı. bk. Abdülkerim Özaydın, 

“Aynülverde Savaşı”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/aynulverde-savasi 

(11.09.2020).

2 Nüshalarda “‘Abdu’llāh  bin Vālī et-Teymī” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. 

Özaydın, agmd.

3 Nüshalarda “Rifā‘ bin Sedād-ı Naḫlī” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Özay-

dın, agmd.

4 te‘ālā: - H1, T5

5 ‘Ubeydu’llāh bin Ziyād ’uñ: ‘Abdu’llāh  bin Zübeyr ’üñ HZ

6 Ümeyye’yi: Ebeb’i HZ | Ebīhe’yi T5

7 teba‘iyyetinde: bī‘atinde T5

8 Ḫaṭmī: Ḥaẓmī HZ
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Ġıbbu ẕālik Süleymān bin Ṣurad  ḫurūcı1 mīḳātı muḳteżāsınca Nuḫay-

le ’ye sālik ve tevābi‘i mevāḳi‘inde mütehālik olduḳlarından2 ṣoñra ‘Ömer 

bin Sa‘d bin Ebī Vaḳḳāṣ  ve Şebeẟ bin Rib‘ī 3 ve sā’ir a‘yān-ı Kūfe  ḥāki-

mü’l-vaḳt olan ‘Abdu’llāh bin Yezīd ’e didiler ki “Muḫtār -ı keẕẕābuñ tedā-

rüki saña Süleymān bin Ṣurad’uñ men‘inden müşkildür.4 Hemān münāsib 

budur ki bu furṣatda anuñ ḳaydın göresüz. Ele getürüp çāha ḳayd u bend-

le5 ḥabs idesüz.6” didiler. 

Pes ‘Abdu’llāh bin7 Yezīd  ḥüsn-i tedārükle Muḫtār ’ı ele getürüp ḳayd 

[u] bendle8 çāha ḥabse gönderdi. Niçe rūzgār marīż ü bīmār, bend-i elīmle 

dil-figār, işi rūz u şeb nāle vü zār Kūfe 9 zindānında ḳaldı. 

Ammā Süleymān bin Ṣurad  yigirmi biñ ādemle altmış beş Rebī‘u’l-ev-

vel’i evāḫirinde Nuḫayle ’den ḥarbe müteveccih olup cünūd-ı Şāmīler  ile 

daḫı Ḥuṣayn bin Nümeyr  ve Şüraḥbīl bin Ẕi’l-kelā‘  melā‘īnler anları istiḳ-

bāl [40a T5] ve ‘arż-ı ḥarb u ḳıtāl idüp ‘Aynüverde  nām maḥalde teḳātül-i10 

ferīḳayn muṣammem olduḳda ḥikmet Ḫudā ’nuñdur, Süleymān bin Ṣurad 

mürāfaḳatinde ehl-i ‘Irāḳ  yine cibilletlerindeki mekr ü nifāḳ mūcibince 

gürūh gürūh firār ü iftirāḳ itdiler. Her menzilde ġaybet ü firār irtikāb it-

mekle ancaḳ Süleymān ’uñ yanında [39a H1] dört biñ ādem ḳaldılar. 

Şām  ‘askeri ise ceyş-i keẟīr olup evvelā ‘Ubeydu’llāh bin Ziyād , Ḥuṣayn 

bin Nümeyr -i la‘īn ile on iki biñ ādem gönderdi. Ve Mervān bin Ḥakem ’üñ 

taḥt-ı iṭā‘atine duḫūl itdi. 

Vaḳtā ki muḳābil oldılar, Süleymān bin Ṣurad  ‘askeri “ ‘Ubeydu’llāh bin 

Ziyād ’ı bize teslīm idüñ ki mābeynimüzde ḳıtāl olmasun.” didiler. Şāmī-

ler  ise ‘Irāḳīlere  cevāb virüp “Gelüñ Mervān bin Ḥakem ’üñ taḥt-ı bī‘atine 

1 ḫurūcı: Ḫazrecī H1 | Ḫarzecī HZ

2 olduḳlarından: olduḳdan HZ

3 Nüshalarda “Şīt bin Rebī‘ī (H1), Şīẟ bin Rib‘ī (HZ), Şīt bin Rib‘ī (T5)” şeklinde yazılan bu isim “Şebeẟ 

bin Rib‘ī ” olarak metne alındı. bk. Mustafa Öz, “Muhakkime-i Ûlâ”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://

islamansiklopedisi.org.tr/muhakkime-i-ula (12.12.2020).

4 Nüshalarda burada yer alan “didi” kelimesi sentaks gereği metne dahil edilmedi.

5 çāha//bendle: - HZ, H1

6 idesüz: idesün H1, T5

7 bin: - HZ

8 ḳayd [u] bendle: - T5

9 Kūfe: HZ mükerrer 

10 teḳātül-i: müḳātele-i HZ
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dāḫil olun.” diyü söylediler.1 Ṭarafeynden [140a HZ] imtiẟāl bulınmayup 

hemān cengi muḳarrer eylediler. Ol gün ki yevm-i erba‘ā idi, aḫşama dek 

ceng-i ‘aẓīm olup ‘Irāḳīler  Şāmīlere  ġālib olmaḳ şekli ta‘ayyün buldı. 

Ammā irtesi ‘ale’s-seḥer ṭarafeynden sancaḳlar açılup, ḳıtāle mübāşeret 

olınup2 nuṣret ü ẓafer ‘arż-ı tīġ ü teber3 ve sell-i süyūf-ı4 cān-güẕer itmege 

henüz mübāşeretde iken İbn Ẕi’l-kelā‘  sekiz biñ ādemle Şāmīlere  feryād-res 

oldı. Ol gün aḫşama dek ṣavaş bāzārı germ oldı. ‘Irāḳīlerüñ  düşenini ḍarb-ı 

tīġ-i tīz5 ile pāre pāre eylerlerdi.6 

Daḫı irtesi ki rūz-ı cum‘a idi, Edhem bin Muḥriz  on biñ ādemle daḫı 

Şāmīlere  mülḥaḳ oldı. Dört biñ nefer ‘Irāḳiyyūn  bu üç günde ḫāke ber-ā-

ber olup içlerinden cüz’ī kimesne ḳurtıldı. Ḥattā ol Süleymān bin Ṣurad  

helāk oldı.

El-ḳıṣṣa ol gün aḫşama dek ‘Irāḳīlerden  her kim eline rāyet alup serdār 

oldı ise ser virdi. Süleymān bin Ṣurad ’dan ġayrı dört umūr-dīde merd daḫı 

rāh-ı fenāya cilveger oldı. 

Fe-lā-cerem ol leyle-i muẓlimede ḥāmil-i rāyet-i ‘Irāḳiyyūn  baḳıyye-i 

süyūf olan cemā‘at Kūfe ’ye ṭoġrı firār itdiler. 

Ammā Süleymān bin Ṣurad  ṣaḥābe-i kirāmdan bir şaḫṣ-ı celīlü’l-ḳad-

r-ı ‘ābid ü zāhid olup Ṣaḥīḥayn ’da Ḥażret-i Peyġāmber  ‘aleyhi’ṣ-ṣalātu 
ve’s-selāmdan7 niçe eḥādīẟ rivāyet itdügi muẓhir ü meẕkūr ve aña mütāba‘at 

iden ‘asker “Tevvābīn ” diyü meşhūrdur. 

Ya‘nī ki muḳaddemā İmām Ḥüseyn ’üñ8 nuṣretine varmadılar. Ve mek-

tūblar ile ‘Irāḳ ’a getürmiş iken da‘vālarında9 ṣādıḳ olmadılar. Pes her cihet-

le naḳż-ı ‘ahd idüp günehkār olduḳları ẟābit oldı. Ba‘dehu Cenāb-ı Ḥaḳḳ ’a 

‘arż-ı10 tevbe vü inābetle ol zümre-i ẕemīmeden ḥażretüñ ḫūn-ı nā-ḥaḳḳı 

1 söylediler: söyledi HZ

2 olınup: olup H1, T5

3 teber: tīr HZ

4 süyūf-ı: seyf-i HZ

5 tīz: - HZ

6 eylerlerdi: eylediler HZ

7 ‘aleyhi’s//selāmdan: ‘aleyhi’s-selāmdan H1, T5

8 Ḥüseyn’üñ: Ḥüseyn HZ, H1

9 da‘vālarında: da‘vālarından H1

10 ‘arż-ı: - HZ
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intiḳāmına mübāşeret ḳıldı. Anda daḫı niçesi naḳż-ı mīẟāḳ idüp ‘ahdlerin-

den döndiler. Ve ekẟeri yoldan dönüp iḫtifā ile firār itdiler. �ābit-ḳadem 

olanlaruñ daḫı ekẟeri aġrāż-ı dünyeviyye ile müteḥarrik oldı. Ol sebebden 

Ḥaḳ celle ve ‘alā  nuṣret [40b T5] ü ẓafer behrelerini ‘adūlarına müyesser 

ḳıldı.

Pes Vaḳ‘a-i ‘Aynüverde  altmış beş senesinde vāḳi‘ oldı. Ve Süleymān bin 

Ṣurad  ṭoḳsan üç yaşında iken bu muḥārebede ḳatl olınup başını Şāmīler  

Mervān bin Ḥakem ’e gönderdi. Ḥattā Dımaşḳ-ı Şām ’a bu ḫaber varduḳda 

Mervān  ‘arż-ı meserret-i bī-kerān ile1 minbere çıḳdı. [39b H1] Ve ḫuṭ-

besinde 2«ل ــ ّ رؤوس ا ــכ ا ــ أ » diyü ekẟeri aṣḥāb-ı büzürgvār ve tevā-

bi‘īn-i3 aḫyār olan ḳavme şemātet itmedin ḫālī olmadı. 

Ve bi’l-cümle Muḫtār  maḥbūs ve Süleymān-ı Ḫazrecī 4 şehīd ve sā’ir 

ṭalibīn-i mülk me’yūs olup Ḥicāz  ve ‘Irāḳ  bi’l-külliyye ‘Abdu’llāh bin Zü-

beyr ’üñ taḥt-ı taṣarrufına dāḫil oldı. 

Ve ol senede nās ile anlar ḥacc idüp ḳarındaşı ‘Ubeydu’llāh 5 Medīne ’de 

ve ‘Abdu’llāh bin Yezīd-i Ḫaṭmī 6 Kūfe ’de, ammā ḳażā-yı Kūfe zamān-ı fet-

retdür,7 diyü Şüreyḥ  imtinā‘ u ictināb itmegin Sa‘īd8 bin Merzübān ’da ve 

‘Ömer bin ‘Ubeydu’llāh bin Ma‘mer ,9 Baṣra  ḥükūmetinde ve Hişām bin 

Hübeyre  ḳażāsında ve Ḫorāsān  eyāleti ‘Abdu’llāh bin Ḥāzim ’de ve Baṣ-

ra niyābeti ‘Abdu’r-Raḥmān bin Ḫucder ’de ḳarār idüp ke-ennehu ol sene 

‘abādile senesi idi ki ḫalīfe ve ‘ummāl cemī‘an ‘Abdu’llāh  ile müsemmā 

bulındı. 

Ve ol senede İbn Zübeyr  Ka‘be ’nüñ hedm ü taġyīrini, ya‘nī niçe yirleri 

ḫarāb olmaġın aḥsen-i vech üzere ta‘mīrini10 murād idinüp kibār-ı aṣḥābla 

1 bī//ile: peyker HZ

2 “Allah  sapkınların önderlerini helak etti.”

3 tevābi‘īn-i: tābi‘īn-i HZ | tevābi‘īn ü T5

4 Ḫazrecī: Ḫarzecī HZ

5 ‘Ubeydu’llāh: ‘Abdu’llāh  HZ

6 Ḫaṭmī: Ḥıfẓī  HZ | Ḥaẓmī T5

7 fetretdür: fıṭratdur HZ

8 Sa‘īd: Sa‘d Sa‘īd HZ

9 Nüshalarda “ ‘Ömer  bin ‘Abdu’llāh  bin Mu‘abbir-i Teymī” şeklinde yazılan bu isim “ ‘Ömer bin ‘Ubey-

du’llāh bin Ma‘mer ” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 293.

10 Ka‘be ’nüñ//ta‘mīrini: Ka‘be HZ
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müşāvere1 ḳıldı. Egerçi ki2 ‘Abdu’llāh bin Cābir  ve ‘Ubeyd bin ‘Umeyr  

münāsib gördiler, ammā ‘Abdu’llāh bin ‘Abbās  [140b HZ] rıżā göstermedi. 

“Bu def‘a sen yıḳup ta‘mīr idince ba‘de zamānin geleceklere daḫı ruḫṣat 

gibi olur, ta‘mīr iderler. Ḥālā ki giderek i‘tiḳādāt-ı ünās3 bir yüzden olup 

sā’ir büyūt bināsına döndürürler.” diyü men‘ itdi. Ancaḳ yıḳılan yirlerinüñ 

meremmātı ta‘mīrine icāzet virdi. 

Ammā ‘Abdu’llāh bin Zübeyr 4 ‘ale’t-tevālī bi’l-esḥār ve’l-leyālī üç gün, 

üç gice istiḫāre ḳıldı.5 Nev‘an cevāzın fehm idüp dördinci güni esāsına dek 

rüknüñ birini yıḳdı. Vaḳtā ki pāy-ı bināya varuldı, eṣābi‘-i yed gibi mü-

teḥaccir ve müşebbek ve müşeyyed6 ṭaşlar bulındı. Ḳazduḳlarınca hedmi 

mümkin olmadı. Ne ḳadar ki cehd itdiler, yirinden bir pāre ḳoparulmadı. 

Bi’l-āḫire esās-ı ḳadīm üzere yapdılar. Ve Ka‘be  içün yirden mürtefi‘ 

iki ḳapu vaż‘ itdiler ki birinden girile ve birinden çıḳıla. Ba‘dehu Ḥacer-i 

Esved ’i İbn Zübeyr  kendü eliyle vaż‘ itdi. Yarılan yirlerini sīm-i ḫāliṣ-

den kendü eliyle7 temhīd ḳıldı. Ve Beytu’llāh ’ı on ẕirā‘ tevsī‘ idüp vaż‘-ı8

ḳadīminden ol miḳdār büyütdi. Ve dīvārlarını mā’-ı misk ile maḫlūṭen ve 

memzūcen9 ṣıvatdurup dībāc perdeler aṣdurdı. 

‘Ā’işe-i Ṣıddīḳa , Peyġāmber  Ḥażretleri’nden rivāyet itdügi ḥadīẟ-i şerīf 

mūcibince yapdurdı ki Ṣaḥīḥayn ’da mesṭūr ve cevāz-ı ta‘mīr-i Ka‘betu’l-

lāh  anda muḳayyed ü me’ẟūrdur. Bu maḥalde bu miḳdār ile iktifā olınup 

tafṣīl-i ta‘mīr-i Beytu’llāh 10 maḥallinde mersūm u meẕkūrdur. 

Ve sene-i mezbūrede11 leşker-i Ḫavāric  ile menāzil ü şevāhiḳ ṭoldı. [41a 
T5] Ve Baṣra ’da şevket ü ḳudretleri cāh u celālle ziyāde ta‘ayyün buldı. 

Lākin fitne vü fetretleri kendülerüñ kibār u ṣıġārına bile sirāyet idüp re’īs-i 

nāmdārları olan Nāfi‘ bin Ezraḳ ’ı ve ehl-i Baṣra’nuñ [40a H1] re’īsü’l-if-

1 müşāvere: meşā’ūn HZ

2 ki: - HZ, H1

3 ünās: nās HZ

4 bin Zübeyr: - HZ

5 ḳıldı: itdi HZ

6 müşeyyed: müşennid HZ

7 kendü eliyle: kündler ile HZ, H1

8 vaż‘-ı: vaṣ‘-ı H1

9 maḫlūten ve memzūcen: maḫlūṭ u memzūc HZ

10 Beytu’llāh : Ka‘betu’llāh  HZ

11 mezbūrede: meẕkūrede HZ
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tiḫārları,1 ḫuṣuṣā fāris-i bülend-iştihārları2 Rebī‘a-i Selūṭī  nām ser-ḫayl-i 

muḫtārları Müslim bin ‘Ubeys ’i3 ihlāk ü ḳatl4 eyledi. Ve bu bābda5 ümerā-

yı ‘Urbān ’dan beş6 serdārı āsīb-i tīġ-i ḳahr ile ḫāksār oldı. Ḥattā bu vaḳ‘a-i 

ġarībede ṣaḥābe-i büzürgvārdan Ḳurre bin İyās el-Müzenī Ebū Mu‘āviye 7 

nām şaḫṣ-ı kebīr daḫı mün‘adim ḳılındı. 

Ammā Nāfi‘ bin Ezraḳ ’dan8 ṣoñra cünūd-ı merdūd-ı Ḫavāric ’e ‘Ubey-

du’llāh bin Me’cūr 9 serdār oldı. Ve ‘asker çeküp Medā’in ’e vardı. Ehlini 

ḳatl ü ġāret ve mā-meleklerini ḫasāret itdükden ṣoñra Ahvāz ’a musallaṭ 

oldı. Eṭrāf u cevānibdeki memāliki ḳaṭ‘-ı10 ensāl ve nehb-i emvālle mü-

teġayyirü’l-aḥvāl ḳıldı.11 

Ve bi’l-cümle ‘āmme-i Baḥreyn ’den māl ü menālle ḳaviyyü’l-ḥāl olduḳ-

dan ṣoñra Iṣfahān ’a ṭoġrıldı. Ḥākimi olan ‘Attāb bin Verḳā  ‘asker çeküp 

muḳābil ü muḳātil oldı. Bi-‘ināyeti’llāh leşkeri12 münhezim olup serdār-ı 

Ḫavāric  İbn Me’cūr  ḳatl olındı. Ba‘dehu Ḳuṭrī bin Fücā’e 13 nām nā-merd 

ol zümre-i ẕemīmeye14 sipehsālār ḳılındı. 

Ammā İbn Cerīr  ḳavlince Ḫavāric  fırḳasınuñ ehl-i Baṣra  ile Dūlāf  nām 

maḥalde ḳıtāli ve ehl-i Baṣra Ḫavāric Baṣra’yı żabṭ itmek iḥtimālinüñ ḫavf 

u ıżṭırābı ‘Abdu’llāh bin Zübeyr ’e i‘lām olınmaġın ‘Abdu’llāh bin Ḥāriẟ ’i 

Baṣra eyāletine ve Mühelleb bin Ebū Ṣufre-i Ezdī ’yi Ḫorāsān  ḥükūmetine 

gönderdi. 

1 iftiḫārları: iftiḫārı HZ

2 iştihārları: iştihārı HZ

3 Nüshalarda “Selm bin ‘Īsā ” şeklinde yazılan bu isim “Müslim  bin ‘Ubeys ” olarak metne alındı. bk. İbn 

Kesîr, age, C. 8, s. 261.

4 ihlāk//ḳatl: - helāk HZ, H1

5 Ve//bābda: diyü mābeynde HZ, H1

6 beş: beşer HZ

7 Nüshalarda “İyās Mürebbī oġlı Ebū Ma‘diye Fürū (HZ), İyās Müzenī oġlı Ebū Ma‘viye Ḳurre (H1, 

T5)” şeklinde yazılan bu isim “Ḳurre bin İyās el-Müzenī Ebū Mu‘āviye ” olarak metne alındı. bk. İbn 

Kesîr, age, C. 8, s. 261.

8 Ezraḳ’dan: Erḳam’dan HZ

9 Nüshalarda “Me’ḫūz” şeklinde yazılan bu isim “Me’cūr” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, 

s. 261.

10 ḳaṭ‘-ı: - HZ

11 ḳıldı: ḳılındı HZ

12 leşkeri: leşker HZ

13 Nüshalarda “Feḥāre (HZ), Feccāh (H1, T5)” şeklinde yazılan bu isim “Fücā’e” olarak metne alındı. 

bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 261.

14 ẕemīmeye: ẕemīme HZ
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Lākin mezbūr Mühelleb  eşca‘-ı ḫayyālān-ı ‘Arab  bir dilīr-i güşāde-meş-

reb olmaġın Baṣra ’ya geldi. Herkes “Ḫavāric  ḳatline sen me’mūrsun.” di-

diler. Mezbūrı ilḥāḥ ile alıḳomaḳ ḳaṣdın itdiler. Lākin “Emīrü’l-mü’minīn 

emrine muḫālif vaż‘ idemezin. Ve Ḫorāsān ’a me’mūr iken [141a HZ] Baṣ-

ra’da iḳāmet idemezin.” diyü cevāb virdi.

Fe-lā-cerem ehl-i Baṣra  ḥākimleri olan Ḥāriẟ bin ‘Abdu’llāh  ile ittifāḳ 

idüp İbn Zübeyr  lisānından Mühelleb ’e bir mektūb peydā ḳıldılar. Ve ba‘żı-

lar ḳavlince İbn Zübeyr’e ‘arż idüp1 mersūmını getürdiler. Ve Mühelleb’e2 

gönderüp3 Baṣra’ya ṭaleb ḳıldılar. Vaḳtā ki Mühelleb’e nāme vāṣıl oldı, ‘as-

kerinüñ levāzımı Baṣra beytü’l-mālinden görilmek ve Ḫavāric ’den alınan 

ġanā’im kendüye virilmek üzere Ḫavāric mecma‘ına müteveccih oldı. 

Ammā ol zümre-i ẕemīme işitdükleri gibi kemāl-i tecemmül ü ‘arż ile 

Mühelleb ’i ḳarşuladı.4 Zīrā ki niçe rūzgār idi mühimmāt-ı ceng ü cidāl id-

diḫār itmişler idi. Mühelleb degül, İbn Zübeyr  kendü de gelürse muḳābele 

niyyetine muvāfıḳ tedārüklerin görmişler idi. 

Pes Selvesel Ebrī 5 nām maḥalde ictimā‘-ı ferīḳayn oldı. Ṭarafeynden 

ḍarb-ı kāmil ve ḥarb-ı şāmil taḥaḳḳuḳ buldı. Egerçi ki6 Mühelleb  ile otuz 

biñ miḳdārı ‘asker müheyyā ve ekẟeri ecāvīd-i ceng-āzmā idi. Lākin Ḫavā-

ric  fırḳası7 daḫı izdiyād ile [41b T5] hüveydā ve her biri ālüfte-i ceng ü 

veġā8 bir bölük dilīr-i bī-pervā idi.

El-ḳıṣṣa Mühelleb ’i ṣıdılar. ‘Askerin [40b H1] ṭaġıtdılar. Kemāl-i ġalebe 

ile nehb ü ġārete9 ḳoyıldılar.10 Ammā ki Mühelleb-i mücerreb-umūr, şedā’id 

demlerinde ṣabūr bir şecī‘-i refī‘u’l-ḳadr olmaġın bir püşte-i refī‘aya çıḳdı. 

Firār iḫtiyār iden ḳavmine 11« ّ ــאد ا ــא   ّ ــ  .diyü feryād itdi «إ

1 İbn Zübeyr //idüp: - HZ

2 Mühelleb ’e: Mühelleb’i HZ

3 gönderüp: getürüp HZ

4 ḳarşuladı: ḳarşu geldi HZ

5 Nüshalarda “Selūṭī Ayrī (HZ), Selūṭī Abrī (H1, T5)” şeklinde muğlak yazılan bu yer adı “Selvesel 

Ebrī ” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 261.

6 ki: - HZ

7 fırḳası: fırḳasına HZ

8 veġā: ġavġā HZ

9 ġārete: ġāret itmege T5

10 ḳoyıldılar: ḳoyıldılar ki HZ

11 “Ey Allah ’ın kulları, bana doğru gelin.” 
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Ol ḥavālīde bulınan münhezimīnden tā1 ki üç biñ ādem kendü yanına 

cem‘ oldı ve bir ḫuṭbeye āġāz idüp niçe cem‘-i yesīr cemm-i ġafīr-i keẟīre 

ẓafer bulduġını ve Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm ’de 2﴾ِ ّ ْذِن ا ِ ــ ِ ًة  َ ــ
ِ ً َכ ــ َ ِ  ْ ــ َ َ َ  ٍ ــ َ ِ َ  ٍ ــ َ ِ ــ  ِّ  ﴿َכــ 

sırrına mā-ṣadaḳ olduġını taḥaḳḳuḳ itdükden ṣoñra kendü ḳavminüñ ḥa-

seben ve neseben şecā‘atini ve Ḫavāric  ṭā’ifesinüñ meẕheben ve meşreben 

ḫabāẟetini beyān idüp3 ‘askerine küllī taḳviyetden ṣoñra anlar “Biz düşme-

ni ṣındurduḳ. Şüc‘ān ü dilīrānuñ4 yüzlerin döndürdük.” diyü ġānimīn ve 

iġtināma rāġıbīn5 iken emri ile herkes eline onar dāne ṭaş aldı. Ġāret olınan 

ḫuyūl ü esliḥadan bedel anlaruñla ceng ü cidāli muḳarrer ḳıldı. 

Fī nefsi’l-emr aṣlā Ḫavāric ’e göz açdurmayup ān-ı vāḥidede yedi biñ 

ādemlerin helāk ḳıldı. Ve kendülerden her ne almışlar ise naḳīr ü ḳıṭmīr 

ḫalāṣ eyledi. Ba‘dehu mābeynde mutaraṣṣıd olup kendü ‘askeri münhezim-

lerinüñ ardlarınca gidüp kemāl-i iġtināmla ordularına ‘avdet idenleri daḫı 

ṭu‘me-i şemşīr ve zaḫm-ḫūrde-i rumḥ u6 tīr idüp cān ḳurtaranları Kirmān  

ve arż-ı Iṣfahān ’a perīşān oldı. 

Ve Mühelleb  şād-kām ve muḥaṣṣılü’l-merām Ahvāz ’da tevaḳḳuf u 

ḳıyām itdi. Ya‘nī Muṣ‘ab bin Zübeyr  Baṣra  ḥükūmetine, Ḥāriẟ bin ‘Abdu’l-

lāh -ı ma‘zūl yirine gelince ol ḥavālīde eglendi. 

Ve yine bu sene-i mübāreke evvelinde ‘Abdu’llāh bin Zübeyr  ḳarındaşı 

‘Ubeydu’llāh ’ı7 Medīne  emāretinden ‘azl ve dīger ḳarındaşı Muṣ‘ab ’ı naṣb 

itdi. Ḫuṭbesinde ehl-i Medīne’ye ḫiṭāb idüp “Bilür misüz Ḥażret-i Ḥaḳ  

celle ve ‘alā  beş yüz aḳçe ḳıymetlü bir deve içün ḳavm-ı Ṣāliḥ ’e neyledi?” 

didügini işitdi. “Bu edā tekellüfden nāşīdür.” diyü bilā-tevaḳḳuf ‘azl eyledi. 

Andan ṣoñra ‘Ubeydu’llāh ’a “Muḳavvimü’n-nāḳa”  laḳabın8 ḳodılar. 

Ve bu senede Baṣra ’da ṭā‘ūn-ı kebīr ve vebā-yı keẟīr olup Ẕehebī  ḳav-

lince ṭā‘ūn-ı mu‘aẓẓam üç günde vāḳi‘ oldı. Evvelki güni yetmiş biñ 

ādem vefāt itdi. İkinci günde yetmiş bir biñ oldı. Üçinci güni yetmiş üç 

1 tā: temā HZ

2 “Allah ’ın izniyle büyük bir topluluğa galip gelen nice küçük topluluklar vardır.”, Bakara Sûresi, 2/249.

3 kendü//idüp: - HZ

4 dilīrānuñ: dilīrān HZ

5 rāġıbīn: rāġıb HZ

6 u: - HZ

7 ‘Ubeydu’llāh’ı: ‘Abdu’llāh ’ı HZ

8 laḳabın: laḳab HZ
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biñ nüfūs helāk olup üç günde iki yüz on dört biñ ādem rāh-ı fenāya

[141b HZ] gitdi. Dördinci günüñ1 ṣabāḥı fuḳarādan birḳaç ādem2 ḥayāt-

da ḳalmış bulındı. 

Ebü’n-Nüfeyl 3 nām kimesneden mervīdür ki “Ol eyyāmda Baṣra  evle-

rini ṭolaşuraḳ ḫalḳı vebādan helāk olmış ḫālī bulduġımuz evleri berkidüp 

baġlarduḳ. Ba‘de def‘i’ṭ-ṭā‘ūn yine büyūtı ṭolaşduḳ. Evvel ḫālī görüp sedd 

itdügümüz evlerden birini açduḳ. Vasaṭ-ı dārda bir oġlancıḳ bulduḳ ki

[42a T5] gūyā henüz raḥm-ı māderden nüzūl itmiş idi. Fe-lā-cerem “Bu ġulām

[41a H1] nereden geldi? Kim ṭoġurdı?” diyü ta‘accüb idüp naẓar iderken 

dīvār delüginden bir kelb geldi. Ol ṭıflı emzürdi. Ba‘dehu çıḳdı, gitdi.” 

Ma‘dī  naḳl ider ki “Ben kendüm ol ġulāmı Baṣra Mescidi ’nde gördüm. 

Tamām mülteḥī olduḳdan ṣoñra gösterdiler. Ta‘accüb ḳıldum.”

Ammā ‘Abdu’llāh bin Zübeyr  ba‘de zamānin ḳarındaşı Muṣ‘ab ’ı daḫı 

Baṣra  eyāletinden ‘azl itdi. Yirine kendünüñ oġlı Ḥamza bin ‘Abdu’llāh bin 

Zübeyr ’i ḥākim naṣb itdi. Ba‘dehu tekrār yirine ḳarındaşı Muṣ‘ab’a virüp 

Kūfe  ḥükūmetiyle ma‘an aña sipāriş itdi. 

 Vāḳı‘āt ki der-miyān-ı İbn Zübeyr  ve
Muḥammed bin4 Ḥanefiyye  ẓāhir şüde

Sene-i hicriyyenüñ altmış altı tārīḫinde ki Muḫtār , Kūfe  ḥükūmetinde 

ẟābit-ḳadem oldı ve rāyāt-ı cāh u celāli günden güne ziyād u5 irtifā‘ buldı, 

‘Abdu’llāh bin Zübeyr  her ḥāl ile andan vehmnāk, öñ ṣoñ Mekke  ve Medī-

ne ’nüñ fetḥine çālāk ve muḳtedāsı Muḥammed [bin] Ḥanefiyye  ‘ale’l-ḫuṣūṣ 

ki bu cānibde envār-ı zühd ü ṭā‘atle mānend-i āftāb tābnākdür, bu bābda bir 

ḥīleden lā-büddür ki “Muḥammed [bin] Ḥanefiyye  benüm ribḳa-i bī‘atüme 

gerden-nihāde ola. Tā ki ol vāsıṭa ile Muḫtār’uñ iḥtimāl-i6 mażarratı bī-bün-

yād ola.” diyü Muḥammed [bin] Ḥanefiyye  ḥażretlerine ibrāma başladı. “El-

bette benden bī‘at itmek gereksün.” diyü ibrāmdan ḫālī olmadı. 

1 günüñ: - HZ

2 ādem: - HZ

3 Ebü’n-Nüfeyl : Ebü’t-Ṭufeyl HZ

4 bin: - HZ

5 ziyād u: ziyāde HZ

6 iḥtimāl-i: iḥtimāli HZ
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İmām-ı hümām niçe günler imtinā‘ itdükden ṣoñra iki ay mehl virildi 

ki inḳıżā-yı müddetden ṣoñra İbn Zübeyr ’den bī‘at ḳıla. Bu minvāl üzere 

va‘deleri mevḳūfen ḳala.

Fi’l-vāḳi‘ imām Çāh-ı Zemzem  ḳurbındaki ḫānesinde temekkün ü 

ḳıyām ve İbn Zübeyr  cānibinden ḳırḳ menḥūs1 gice ve gündüz imāmuñ 

ḥirāsetine iḳdām üzere iken hem-nişīnān-ı2 imām bu ma‘nāyı Muḫtār ’a 

i‘lām ḳıldılar. Va‘deleri tamām olmazdın muḳaddem yitişmeleri3 lāzım 

idügin bildürdiler.

Fe-lā-cerem Muḫtār  bu ḫuṣūṣ içün mübāhāt u iftiḫār idüp ‘ale’l-fevr 

dört yüz biñ dirhem [ve] beş yüz ādem ile Ẓibyān bin ‘Amr-ı Teymī ’yi4 

leşkere baş ve buġ5 ḳıldı. Ba‘dehu Hānī bin Ḳays  ve ‘Umeyr bin Ṭārıḳ ’la6 

lāzım olduġı deñlü ‘asker irsālini daḫı7 muḳarrer ḳıldı.

Ḳable’l-va‘de yitişdiler. Ve imāmı bī‘at ıżṭırābından ḫalāṣ itdiler. Ve ‘Ab-

du’llāh bin Zübeyr  ile mābeynlerinde muṣālaḥa vuḳū‘ına sebeb oldılar.8 

Vaḳtā ki Muḫtār , ‘uḳbā ṭalebine güẕār eyledi, İbn Zübeyr  muḫālif-i ‘ahd u 

mīẟāḳ kendü birāderi9 ‘Urve ’yi gönderüp tekrār Muḥammed [bin] Ḥane-

fiyye ’yi bī‘atine da‘vet eyledi. Anlar yine10 imtinā‘ üzere iken ‘Abdu’llāh bin 

Mervān  imāmı Şām ’a ṭaleb itdi. 

Binā’en ‘alā ẕālik etbā‘ u ensābı ile müteveccih-i Dımaşḳ  olup Medī-

ne ’ye dek vardı. Lākin Ḥaḳ subḥānehu ve te‘ālā  ba‘żı mevāni‘ ilḳāsıyla an-

laruñ Şām ’a varması müyesser olmadı. Gāh İmām ‘Alī  Şi‘bi’nde ve gāh 

Ṭā’if  ’de mütemekkin olup rūzgārın geçürdi. Ammā ‘āḳıbet İbn Zübeyr  

şehādetinden ṣonra ‘Abdü’l-Melik ’den bī‘at idüp tekrār Ṭā’if ’e vardı. Ve 

anda vefāt eyledi.11 [41b H1]  

1 menḥūs: mencūs H1

2 nişīnān-ı: nişīn-i HZ

3 yitişmeleri: yitmeleri HZ

4 Nüshalarda “Ṭalesān (HZ) / Ṭayesān (H1) / Ṭasān (T5) bin ‘Ubāre” şeklinde muğlak yazılan bu isim 

“Ẓıbyān bin ‘Amr-ı Teymī” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 277.

5 ve buġ: - H1, T5

6 Nüshalarda “‘Ömer  bin Ṭārem” şeklinde yazılan bu isim “‘Umeyr bin Ṭārıḳ ” olarak metne alındı. bk. 

İbn Kesîr, age, C. 8, s. 277.

7 daḫı: - HZ

8 oldılar: oldı HZ

9 vaḳtā//birāderi: - HZ

10 yine: - HZ

11 ‘Abdü’l-Melik ’den//eyledi: - HZ
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 Küşte şüden-i ‘Abdu’llāh bin Zübeyr  be-tīġ-i sitem-i Ḥaccāc [bin] 
Yūsuf  [42b T5] der-Ḥarem-i Muḥterem 

Vaḳtā ki Muṣ‘ab bin Zübeyr ’üñ tedārükini ‘Abdü’l-Melik bin Mervān  

[142a HZ] gördi, ferāġat-ı ḫāṭırla Şām ’a vardı. Artuḳ cell-i himmetin 

‘Abdu’llāh bin Zübeyr ’üñ1 ḳal‘ u ḳatline ṣarf idüp birgün eẟnā-yı ḫuṭbede 

ḥużżār-ı mescide ḫiṭāb ḳıldı.2 “Sizden İbn Zübeyr ’üñ ḳıtāline ṭālib ü rāġıb3 

kimdür?” diyü söyledi. 

Fe-lā-cerem ri‘āyeten li’l-Ḥarem  Beytu’llāh ’da ḳıtāl ḥarām olduġına 

binā’en ümerā-yı Şām ’dan kimesne cevāb virmedi. Āḫir Ḥaccāc bin Yūsuf  

yirinden ṭurdı ve eyitdi: “Ben rü’yāda İbn Zübeyr ’üñ derisini yüzüp ḳatl 

itdüm.” diyü bu emr-i ḫaṭīri4 envā‘-ı ṭaleb ve şūr u şeġabla recā ḳıldı.

Hemānā ‘Abdü’l-Melik bin Mervān  üç biñ yarar, tīrleri tebbār ve nī-

zeleri ḫaṭṭār, ḫayyāl-i ḳażā-kirdār ile Ḥaccāc ’ı ol şuġle emr idüp nām-zed 

eyledi. İstedügi gibi emrler yazup vāfir istimālet virdi. Eger ‘Abdu’llāh bin 

Zübeyr  ḳabūl-i bī‘at ḳılursa fe-bihā ve illā lāzıme-i ḳażā ve ḳā‘ide-i neberd 

ü heycā müretteb ü mü’eddā ḳılınmaḳ üzere5 tenbīh itdi.

Fe-lā-cerem Ḥaccāc -ı menḥūs-‘alem Şām ’dan Mekke ’ye müteveccih 

oldı. Ve Medīne-i Münevvere ’ye uġradı. Ta‘arruż itmedi, geçdi. Ba‘dehu 

Ṭā’if  ’e varup, iki ‘asker birbirlerine ṭālib olup, çābük-süvārān-ı ṭarafeyn 

birbirlerine nīzelerle ve6 oḳlarla7 ḍarb u8 ḥarb idüp her ne ḳadar ki ceng 

oldı, Ḥaccāc ‘askeri İbn Zübeyr  leşkerine ġālib olurdı. Ḥikmet Ḫudā ’nuñ-

dur,9 bu ma‘nā naḳīr ü ḳıṭmīr naḳl ü tasṭīr olınup ‘Abdü’l-Melik  cānibine 

‘arż olındı. Ve bir miḳdār feryād-res ‘asker ṭaleb olındı.10 

1 Zübeyr’üñ: Zübeyr HZ

2 ḳıldı: idüp HZ

3 rāġıb: rāġıbdur HZ

4 ḫaṭīri: ḫaṭarı HZ

5 üzere: üzerine HZ

6 ve: - H1, T5

7 oḳlarla: oḳlarla yaraḳ ile T5

8 u: - HZ

9 Ḥikmet Ḫudā ’nuñdur: Ḥikmet ü ḳudret kendü yed-i ḳudretindedür H1, T5

10 olındı: ḳılındı T5
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Fe-lā-cerem Ṭārıḳ  nām şaḫṣ1 ‘ale’t-ta‘cīl atılmış oḳ gibi bir miḳdār leş-

ker ile Ḥaccāc ’a irişdi. Bu kerre Ḥaccāc, Cebel-i Ebū Ḳubeys ’e mencenīḳ-

lar ḳurdı.2 Ehl-i Mekke ’yi ḥiṣār idüp ḥarb u ḍarb emrine meşġūl oldı. 

Ḥaccāc bin Yūsuf  yetmiş iki senesi Cumāde’l-ūlā’sında Şām ’dan çıḳmış 

idi. Māh-ı Ẕi’l-ḥicce duḫūlinde ‘Abdu’llāh bin Zübeyr ’i muḥāṣara itmiş 

idi. Ve ol sene İbn Zübeyr ’e ḥacc itmek naṣīb olmayup re’īs-i ḥüccāc Ḥac-

cāc3 olmış idi.

Menḳūldür ki ol eẟnāda ‘Abdu’llāh bin ‘Ömer  ḥacc-ı şerīfe gelüp, Ḥac-

cāc ’uñ mencenīḳ ṭaşları ḫavfından ḥüccāc ṭavāfa ḳādir olamayup, āḫir 

‘Abdu’llāh bin ‘Ömer  Ḥaccāc’a ḫaber gönderüp “Mevsim-i ḥac ber-ṭaraf 

olınca mencenīḳ atılmaya. Ba‘dehu yine bildükleri üzere Beytu’llāh ’ı sen-

gsār itmege başlaya.” [didi]. 

Ḥaccāc-ı Ẓālim  ḥırṣ-ı devlet-i dünyeviyye ile maġrūr idi. Ammā ol gün 

ki Ka‘be -i Müşerrefe’ye mencenīḳle4 ṭaş atıldı, rūy-ı ‘ālem ḳarañu5 oldı. Ve 

āsmān ṭopṭolu ẓulümāt u ġamām oldı. Ve ḳorḳunç ra‘d u6 berḳ Şāmīleri  

memlū ḳıldı. Ḥattā her biri belā-yı āsmānī nüzūlinden ḫavf idüp ceng ü 

cidālden ferāġat semtin gösterdi. 

Lākin Ḥaccāc -ı fitne-i bed-kirdār-ı la‘īn-i [42a H1] Ḫāricī  ol ḳavm-ı 

vācibü’l-levmi tesellā-yı bī-şümār idüp “Ben Tihāme ’de neşv ü nemā bul-

maġın, ya‘nī bu vilāyetde çoḳ terbiye olmışumdur diyü7 Ḥicāz ’uñ hevāsı 

deḳā’iḳını8 bilürin. Ve bu yirler dā’imā ra‘d u9 berḳden ḫālī olmaduġın bi-

lürin. Dā’imā böyledür.” [43a T5] diyü söyledi. Ol gün Şāmīlerden  on10 iki 

fāsıḳ-ı bed-kirdār zaḫm-ı ṣā’iḳa ile cān-ı ḫabīẟini ḫāzin-i nāra ıṣmarlayup11 

gitdi. 

1 şaḫṣ: şaḫṣı HZ

2 ḳurdı: ḳurup HZ

3 Ḥaccāc : - HZ

4 mencenīḳle: mencenīḳler ḳurup HZ

5 ḳarañu: ḳarañulıḳ HZ

6 u: - HZ

7 diyü: bu HZ, H1

8 deḳā’iḳını: deḳā’iḳı HZ

9 u: - HZ

10 on: o HZ

11 ıṣmarlayup: ıṣmarladı HZ
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Ba‘dehu herkes ḫavf u ḫaşyetde iken der-‘aḳab yine bir ṣā‘iḳa-i kübrā 

daḫı peydā oldı ki zemīn ü zamān ditredi. İbn Zübeyr  ‘askerinden niçe 

ādem bir uġurdan [142b HZ] fenā buldı. Gūyā ki bu ḫuṣūṣ Ḥaccāc ’uñ 

kelām-ı bī-me’ālini mü’eyyid oldı. 

Ammā Mekke ’nüñ ḳaḥṭ u ġalāsı1 bir mertebede oldı ki ḳurṣ-ı nān leyl-i 

muẓlimdeki ḳurṣ-ı māh gibi bī-nişān oldı. Ve andan ġayrı2 gūşt u laḥm 

ḥasretinden niçe ferbih ü şaḥīm ādemler lāġar u ‘aẓīm3 remīm olup ḥırṣ 

u iştihā bıçaġı üstüḫˇāna vardı. Egerçi ki Ka‘be  enbārları memlū idi, lākin 

sedd-i ramaḳ olmaḳ mertebesinden ziyāde kimesneye nesne virilmezdi. Ve 

“Ol memlū görindükçe ehl-i Mekke’ye ḳuvvet-i ḳulūb ḥāṣıl olur.” diyü İbn 

Zübeyr  muḥkem ḥıfẓ iderdi.4

Bi’l-āḫire a‘vān u enṣārı ṭaġıldı, gitdi. Kendü evlādından Ḥamza  ve Ḥa-

bīb  bile Ḥaccāc ’dan emān alup Şāmīlere  ḳarışdı. Andan ṣoñra evlādından 

yanında ancaḳ Zübeyr  nām oġlı ḳalup eẟnā-yı cengde aña şehādet naṣīb 

oldı. Pes Ḥaccāc, ‘Abdu’llāh ’uñ ‘acz-ı ḥālini bildi. Mirāren bī‘atini ṭaleb 

ḳıldı. Ve göñli murādınca ri‘āyetini ziyāde itdi. Lākin aṣlā rıżā gösterme-

yüp her vechle sa‘ādet-i şehādete5 rāġıb idügini ‘iyānen bilmegin ‘askerine 

mü’ekked tenbīhler itdi. İrtesi muḥkem6 yüriyiş ile İbn7 Zübeyr ’üñ helāki-

ne herkes mücidd oldı.

Menḳūldür ki ol gün ‘Abdu’llāh İbn Zübeyr ’üñ ḫidmetinde ṣādıḳ hevā-

dārlarından beş on miḳdārı ādem ḳaldı. Mā‘adāsı, ḥattā kendünüñ ebnā-

sı istīmān ile Ḥaccāc ’uñ8 yanına vardı. Ḳable’l-maġrib vālidesi Esmā bint 

Ebū Bekr -i Ṣıddīḳ ḥużūrına gitdi ki sinni ṭoḳsandan mütecāviz idi. Ḥaccā-

c’uñ kendüyi emānla da‘vetini ve yarlıḳ da‘vāsın iden ümerānuñ kendüden 

ferāġatini bildürüp “Emrüñ nedür, yā valide?” didükde ol ḫātūn ḥamiy-

yet-i merdāne ile naṣīḥat-nümūn olup “Zinhār ṭarīḳ-ı Ḥaḳ ’dan dönme 

ve ‘azīz iken kendüñi Benī Ümeyye  yanında ẕillete irgürme. Ẓāhir budur 

1 u ġalāsı: HZ mükerrer

2 ġayrı: - HZ

3 ‘aẓīm: ‘azm T5

4 iderdi: itdürdi T5

5 sa‘ādet-i şehādete: şehādet-i sa‘ādete HZ

6 muḥkem: - HZ

7 İbn: - HZ

8 Ḥaccāc ’uñ: Ḥaccāc H1, T5
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ki sermāye-i ‘ömrüñden cüz’ī nesne ḳalmışdur. Bu taḳdīrce nām-ı nīḳ ile 

dünyādan gitmek yegdür ki bed-nāmlikle zinde ṭurmaḳdın.” diyü naṣīḥat 

eyleyüp söyledi. ‘Abdu’llāh ’uñ murādına muvāfıḳ pend ü nuṣḥ1 eyledi.

Fe-lā-cerem ol gice ṣabāḥa dek Beytu’llāh ’da ṭā‘at u ‘ibādete meşġūl oldı. 

Ve ṣalāt-ı fecri edā itdükden ṣoñra baḳıyye-i a‘vānıyla cübbe ve cevşenlerin 

giyüp bāzār-ı veġāda cān naḳdini ḫarca sürmege cān bāzārına [42b H1] 
yönelüp gitdi. Şāmiyān ’dan her gürūh ki kendüye mānend-i kūh ḥamle 

iderdi, ol şīr-i nerre2 ṣavlet-i3 merdāne ile ol zümreyi gürg ḳoyuna girür 

gibi perīşān iderdi. Herkes İbn Zübeyr ’üñ şecā‘atini ve şeyḫ-i kebīr olup 

nev-cüvānlar gibi ḥareketini ta‘accüb eylerdi. 

Bu ḥāletle ceng ü cidāl üzere iken bir şaḫṣ-ı sengīn-dil bir ḫışt ile urdı. 

[43b T5] Ḥażreti pāy-ı iḳtidārdan düşürdi. Ve Benī Fezār ’dan4 bir şaḫṣ-ı 

bed-nijād yitişüp ser-i mübārekini kesdi. Ḥaccāc-ı Ẓālim  ḥużūrına ‘arż it-

di. Ol bī-raḥm u bed-ḫˇāh ḳātelehu’llāh secde-i şükr idüp Şāmīler  bir uġur-

dan tekbīr itdiler. Mezbūruñ başını sā’ir ümerā vü rü’esā başlarına serdār 

idüp evvelā Medīne ’ye, ba‘dehu Dımaşḳ-ı Şām ’a gönderdiler. Ve cesed-i 

laṭīfini ecsād-ı ümerā ile ber-dār ḳıldılar. 

Ve bu furṣatda İbn Zübeyr ’üñ ‘Urve  nām ḳarındaşı bir hecīne5 süvār 

olup, Şām  cānibine cümleden evvel ılġar idüp ‘Abdü’l-Melik  [bin] Mer-

vān’a ḫilāfet selāmını yitürdi. Emīrü’l-mü’minīn ḫiṭābı ile müjde virdi. 

[143a HZ] Ve birāderinüñ ser-encāmını bildürdi. ‘Abdü’l-Melik  ‘Urve’yi 

ḫoş görüp ri‘āyet eyledi. Ve yine Ḥaccāc ’dan ṣıyānet ile Mekke-i Mükerre-

me ’ye gönderdi.

 [Ḥikāyet]

Ḥikāyet olınur ki İbn Zübeyr ’üñ kellesi kesildükde cümle a‘dā-yı ḍalā-

let-āyīn tekbīr eyledi. ‘Abdu’llāh bin ‘Ömer  ta‘accüb idüp “Bir zamān İbn 

Zübeyr’üñ vilādetine aṣḥāb-ı güzīn cümle tekbīr iderdi. Şimdi şehādetine 

a‘dā-yı bed-gümān tekbīr ider.” buyurdı. Ya‘nī ki bir tārīḫde Medīne  Cü-

1 nuṣḥ: naṣīḥat T5

2 şīr-i nerre: nerre-şīr HZ

3 ṣavlet-i: ṣavb-ı HZ, H1

4 Fezār’dan: Ferād’dan HZ

5 hecīne: hecne HZ | hācine T5
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hūdları , dīn düşmenleri dirlerdi1 ki “Biz siḥr ü mekr itdük ki min ba‘d ehl-i 

İslām ’dan artuḳ ẕürriyyet gelmeye.” diyü söylediler. Ṣaḥābeyi ḳorḳutdılar. 

Ve hem fī nefsi’l-emr ḥikmet-i Ḫudā  ile bir yıl miḳdārı aṣlā evlād vücūda 

gelmedi. 

Ehl-i İslām ’dan aṣḥāb-ı zamān ġāyetde mükedderü’l-evḳāt iken Ḥaḳ 

subḥānehu ve te‘ālānuñ  luṭf u keremi ile nā-gehān ‘Abdu’llāh bin Zübeyr  

vücūda geldi. Ve ‘āmme-i aṣḥāb ol şādmānlıḳ ile tekbīr getürmişler idi. 

Ammā2 ḳudret-i ilāhī ile vefātına3 daḫı4 tekbīr naṣīb oldı. 

Ba‘de ẕālik Ḥaccāc -ı bed-nihād Beytu’llāh ’uñ taṭhīrine mübāşeret it-

di. Lāşelerden ve şühedā ḳanından pāk idüp zu‘m-ı fāsidince Ḳa‘be-i Mü-

kerreme ’nüñ ta‘ẓīm ü tekrīmine mütehālik oldı. Ve da‘vā-yı fāsidi bu idi 

ki ‘Abdü’l-Melik  ḫalīfe-i ‘aṣr olup ‘Abdu’llāh bin Zübeyr  anuñ iṭā‘atinden 

ḫurūc itmekle ‘āṣī olmış ola. Ve ṭā’ife-i ‘uṣāt [u] ṭāġī ḥaḳḳından gelmek 

içün üstine varmış ola.

El-ḳıṣṣa ‘Abdu’llāh bin Zübeyr  aṣḥāb-ı bā-ṣafādan olup ba‘de’l-hicret 

evvel vücūda gelen mevlūd anlardur. Vālideleri Esmā bint Ebū Bekr -i Ṣıd-

dīḳdür. Ḫuṣūṣā vilādeti ḥālinde iltifāt-ı Resūl -i Ḫudā  ile şārib-i rīḳdur. 

Mu‘āviye bin Yezīd  vefātından ṣoñra Ḥicāz  ve Yemen  ve ‘Irāḳeyn  ve Mıṣr  

ve Ḫorāsān  [43a H1] ve sā’ir bilād-ı Şām ’a ḥükm itdi. Ancaḳ Dımaşḳ-ı 

Şām  ehālīsi ribḳa-i iṭā‘atinden5 ibā ḳıldı.

El-ḳıṣṣa sinn-i şerīfi yetmişden mütecāviz iken şehādet müyesser oldı. 

Ve yetmiş üç nevbet ḳıtāl-i ‘aẓīmede bulınmışdur. Ve cesed-i maṣlūbını 

vālidesi techīz ü tekfīn idüp namāzın ḳıldı. Ve Medīne ’ye iletüp Ṣafiyye 

bint Ḥuyey 6 dārında defn eyledi. Ve ‘inde’l-ba‘ż “Ḥaccāc-ı Ẓālim  menkū-

sen ṣalb itdükden ṣoñra indürüp maḳābir-i Yehūdiyān ’a gönderdi.” dirler. 

Ammā ki evveli eṣaḥdur. 

1 dirlerdi: dirler HZ

2 Ammā: İmdi H1 | İtmedi HZ

3 vefātına: vilādetine ve vefātına H1, T5

4 daḫı: - H1, T5

5 iṭā‘atinden: iṭā‘atden HZ

6 Nüshalarda “Raḥmī” şeklinde yazılan bu isim “Ḥuyey” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, 

s. 342.
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Ve daḫı vālidesi [44a T5] kendüden ṣoñra on gün ve bir rivāyetde yüz 

gün ḥayātda oldı. Raḥmetu’llāhi ‘aleyhimā.

 Emāret-i Mervān bin Ḥakem 

Vaḳtā ki ‘asker-i Ḥuṣayn bin Nümeyr , ‘Abdu’llāh bin Zübeyr  muḥāṣara-

sından ferāġat ile Şām ’a çekildi, Medīne ’de mütemekkin olan Benī Ümey-

ye ’yi ‘acz-i ḥāl ve kesr-i bāl ile celā-yı vaṭan idüp Dımaşḳ-ı Şām ’a müteveccih 

oldı. 

Ḥikmet Ḫudā ’nuñdur, Mu‘āviye bin Yezīd  riyāset-i emāretden isti‘fā 

idüp ‘Abdu’llāh bin Zübeyr ’den bī‘at itmek ṣadedinde vefāt eyledi. Ortalıḳ 

ḫālī ḳalup ehālī-i Şām  bi’l-ittifāḳ Ḍaḥḥāk bin Ḳays ’dan bī‘at1 şeklin idüp 

umūr-ı emāret anuñ re’yi ile görildi.

Fe-lā-cerem Mervān bin Ḥakem  bu furṣatda ki Şām ’a basṭ-ı ḳadem ḳıldı, 

muḳaddemā Ḥimṣ ’den Nu‘mān bin Beşīr  ve Ḳınnesrīn ’den Züfer bin ‘Ab-

du’llāh el-Kilābī 2 ve Filisṭīn ’den Nā’il3 bin Ḳays , İbn Zübeyr ’den bī‘at idüp 

keẕālik Ḍaḥḥāk bin Ḳays  daḫı yine andan bī‘ati münāsib görüp tedārük itdi. 

Ammā ‘Ubeydu’llāh [143b HZ] bin Ziyād  ve Ḥuṣayn bin Nümeyr , 

Mervān bin Ḥakem ’üñ ḥükūmetine mücidd ü4 sā‘ī olup “Eger İbn Zü-

beyr ’üñ ribḳa-i5 bī‘atine gerden-nihāde olursañ seni helāk itmek muḳarrer-

dür.” diyü Mervān’ı ḳorḳıdup “Elbette bu demde Ḳureyş  ḳavminüñ şeyḫ-i 

büzürgvārı sensün. Ve ḫilāfete sen İbn Zübeyr’den eḥaḳḳ u elyaḳsun.” di-

meleri ile Mervān , İbn Zübeyr’e bī‘at ḫāṭırasından rū-gerdān oldı.

Ammā ehālī-i Şām ’a6 daġdaġa-i külliyye ḥāṣıl olup rü’esānuñ bir ḳıs-

mı İbn Zübeyr ’den7 ferāġatle Ḫālid bin Yezīd bin Mu‘āviye  bī‘atine raġ-

bet gösterdi. Ve bir gürūhı “Ḳadīmden evliyā-yı ni‘metimüz sādāt-ı Benī 

Ümeyye ’dür. Ḫālid  ḫayr u şerre yaramaz nev-cüvān-ı cāmid maḳūlesidür. 

1 bī‘at: bī‘at itmek HZ

2 Nüshalarda “‘Abdu’llāh  el-Kelānī” şeklinde yazılan bu isim “Züfer bin ‘Abdu’llāh el-Kilābī ” olarak 

metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 239.

3 Nüshalarda “Nābil” şeklinde yazılan bu isim “Nā’il” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8,

 s. 239.

4 ü: - HZ

5 ribḳa-i: - HZ

6 Şām ’a: Şām’da HZ

7 İbn Zübeyr ’den: Zübeyr oġlı ‘Abdu’llāh ’dan T5
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Bu taḳdīrce Mervān ’dan bī‘atimüz evlādur.” diyü ḳīl ü ḳāl eylediler. Ḥattā 

yevm-i cum‘ada ba‘de’ṣ-ṣalāt Bābü’l-cīrūn ’da1 bir cem‘iyyet-i vefret-nümūn 

olup ol güne Yevm-i Cīrūn 2 nām[ı] virildi. 

Ve bi’l-cümle ehl-i Şām ’a iḫtilāl düşüp niçe gün ḳīl ü ḳālden ṣoñra 

‘Ubeyd[u’llāh] bin Ziyād  taḥrīki ile Ḍaḥḥāk , Mercu Rāhiṭ ’e çıḳdı. Ken-

düden bī‘at idenleri yanına cem‘ eyledi. Mervān  bu cem‘iyyeti görüp, İbn 

Zübeyr ’den bī‘at ve aḫẕ-ı emān niyyetine Eẕru‘āt 3 nām maḥalle dek var-

duḳda eẟnā-yı rāhda cānib-i ‘Irāḳ ’dan gelürken ‘Ubeydu’llāh bin Ziyād  ve 

Ḥuṣayn [43b H1] bin Nümeyr  ve ‘Amr bin Sa‘īd bin ‘Āṣ  ve ba‘żı ḫavāṣ 

cem‘ine rāst gelüp, anlar Mervān ’ı niyyetinden rū-gerdān idüp “Ḫālid bin 

Yezīd  ṣabī ve İbn Zübeyr kühendür. Bize münāsib ḫalīfe sensün.” diyü ol 

sā‘at Mervān ’dan bī‘at itdiler. 

Sā’ir mütāba‘at iden on4 üç biñ ‘askerle atlanup, Ḍaḥḥāk  üzerine varup 

altmış dört senesi Ẕi’l-ḥicce’si nıṣfında ol zümreyi ṣıdılar. Otuz biñ ‘asker 

iken aṣlā vücūd virmediler. Yigirmi gün pey-ā-pey ḳıtālden ṣoñra Ḍaḥḥāk 

bin Ḳays ’ı öldürdiler. Ve emāret Mervān ’da ḳarār [44b T5] itdi. 

‘Ale’l-fevr Yezīd ’üñ ‘avretlerinden Ümmü Hāşim bint Ebī Hāşim ’[i] 

daḫı tezevvüc itdi ki ṭālib-i emāret olan Ḫālid ’üñ anasıdur. Ammā mu‘am-

mer olmayup ancaḳ ṭoḳuz ay ḥükūmet itdi. Evlād-ı ṣaḥābe-i celīlü’l-miḳ-

dārdan Ḍaḥḥāk  ve niçe anuñ gibi Müslim -i pāki ḳatl itmiş oldı.

Menḳūldür ki Mercu Rāhiṭ ’deki ceng eyyāmında muttaṣıl aġlardı. 

“Āḫir-i ‘ömrümde5 sevdā-yı mülk ile Müslimānlara  sell-i seyf itmek baña 

düşer mi?” dirdi. Ammā kendüye emāret muḳarrer olduḳdan ṣoñra ‘asker 

cem‘ idüp ‘Amr bin Sa‘īd-i Eşdaḳ  ile Mıṣr  fetḥine müteveccih oldı. İbn Zü-

beyr  cānibinden nā’ib-i Mıṣr olan ‘Abdu’r-Raḥmān bin Caḥdem 6 muḳābil 

1 Nüshalarda “Bābü’l-ḫayrūn (HZ), Bābü’l-ḫayrūṭ (H1, T5)” şeklinde yazılan bu yer ismi “Bābü’l-cīrūn ” 

olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 240.

2 Nüshalarda “cerūn” şeklinde yazılan bu kelime “cīrūn” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, 

s. 240.

3 Nüshalarda “Ūz‘āt” şeklinde yazılan bu yer ismi “Eẕru‘āt ” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, 

s. 241.

4 on: - T5

5 ‘ömrümde: ‘ömrinde HZ

6 Nüshalarda “Mücdem” şeklinde yazılan bu isim “Caḥdem” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 

8, s. 255.
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ü muḳātil ve gürūh gürūh muḥārib ü mücādil1 olmaḳ üzere iken ‘Amr bin 

Sa‘īd  bir miḳdār ‘askerle ‘Abdu’r-Raḥmān ’uñ ardından ṭolaşdı. Mıṣr’ı fetḥ 

idüp2 żabṭ eyleyedüşdi. 

Der-‘aḳab Mervān  daḫı Mıṣr ’a duḫūl idüp kemāliyle fetḥ ü tesḫīr 

ḳıldı. Ammā ‘inde’l-ba‘ż tamām ‘āciz ü mużṭarib olduḳdan ṣoñra ‘Ab-

du’r-Raḥmān  emān ṭaleb eyledi. Ve3 Mıṣr’ı teslīm idüp ve ehl ü ‘iyāl ve 

māl ü menāl4 ile Mekke ’ye gitdi. Ve bī‘atinden ibā eyleyenlerden seksen 

kimesnenüñ Mervān-ı la‘īn boynını urdı. 

Ve bu ḳıṣṣa altmış beş Cemādiye’l-āḫir’inüñ nıṣfında ‘Abdu’llāh bin 

‘Amr bin ‘Āṣ  vefāt itdügi günde vuḳū‘ buldı. Ḥattā fetret5 ü ıżṭırābından 

meyyitin6 ṭaşra çıḳarmaġa ḳādir olmadılar. Ve kendünüñ evinde gömdiler. 

İki ay Mıṣr ’da iḳāmet itdi. Ba‘dehu oġlı ‘Abdü’l-‘Azīz ’i nā’ib [144a HZ] 
ve7 dīger oġlı8 Beşīr ’i aña mu‘āvin itdi. ve Mūsā bin9 Nuṣayr ’ı vezīr-i muḳā-

rin naṣb eyleyüp Şām ’a gitdi. 

Ammā Mīrḫˇānd , Tārīḫ ’inde “Ba‘de’l-fetḥ Mıṣr ’a ‘Amr bin Sa‘īd ’i ḥā-

kim10 naṣb eyledi.” dirler. 

Ve yine ol senede Medīne ’yi almaḳ içün Ḥubeyş bin Dülce el-‘Atībī 11 

idi. Ve biri ‘Irāḳ  vilāyetini İbn Zübeyr  nevā’ibinden ḫālī vü taṭhīr içün 

‘Ubeydu’llāh bin Ziyād ’ı göndermiş idi ki eẟnā-yı rāhda ceyş-i Tevvābīn ’e12 

bulışdılar. Ve Şāmīler  manṣūr u muẓaffer oldılar. ‘Irāḳ’a çekildiler. Cezī-

re ’ye yitişdüklerinde sene-i mezbūre Ramażān’ında Mervān bin Ḥakem ’üñ 

vefātın işidüp müteḥayyir oldılar. 

1 mücādil: cidāl H1

2 idüp: eyleyüp HZ

3 Ve: - HZ, T5

4 māl ü menāl: menāl ü māl H1

5 fetret: fıṭrat HZ

6 Nüshalarda “mu‘ayyen” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “meyyitin” olarak metne alındı.

7 ve: - HZ

8 oġlı: - T5

9 bin: - HZ

10 ḥākim: - HZ

11 Nüshalarda “Ceyş bin Dülce et-Teytenī (HZ), Ḥubeyş bin Dülce et-Teynenī (H1, T5)” şeklinde yazı-

lan bu isim “Ḥubeyş bin Dülce el-‘Atībī ” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 256.

12 Nüshalarda “nevā’ibine (HZ), nevābīne (H1, T5)” şeklinde yazılan bu kelime “Tevvābīn ’e” olarak 

metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 256.
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 [Ammā sebeb-i vefāt-ı Mervān ]

Ammā sebeb-i vefāt-ı Mervān  İbn Eẟīr Tārīḫi ’nde bu vechle ẓāhi-

rü’l-beyāndur ki Mervān, Yezīd ’üñ ‘avreti, ya‘nī Ḫālid ’üñ vālidesi Ümmü 

Hāşim ’i nikāḥlandı ki Ḫālid’üñ ḳadri beyne’n-nās alçaḳ olup [44a H1] 
emāret da‘vāsına liyāḳat bulmaya. Ve ikide birde kendüye mu‘ārıż olup 

iḫtilāle bā‘iẟ olmaya. 

Pes birgün ki Ḫālid , Mervān ’uñ meclis-i ḫāṣṣına girdi, Mervān aña 

ḫiṭāb idüp ihāneten 1« ــ ــ ا ــ ا ــא ا » didi. Ya‘nī ki “Ey ferci nemnāk 

‘avretüñ oġlı.” diyü ḫiṭāb yüzinden ‘iṭāb eyledi. Ḫālid daḫı2 bu kelāmı 

vālidesine bildürdi. Vālidesi eyitdi: “Bunı baña bildürdüñ. Zinhār bir ki-

mesneye daḫı3 dime.” diyü tenbīh ḳıldı. Ba‘dehu heftesine varmadın Mer-

vān ḫˇābnāk iken [45a T5] cevārīsi ile yüzi üstine bir yaṣduḳ bıraḳdı. Ve 

teneffüse mecāl virmeyüp ol müżāyaḳa ile helāk oldı. 

Ve Tārīḫ-i Mīrḫˇānd ’[d]a “Zehr ile tebāh olındı.” dirler.

Ve ḥīn-i vefātında Mervān  seksen bir yaşında idi. Ve Mervān’uñ ceddesi 

Zerḳā  nām ‘avret olmaġın Benū Zerḳākī  olmışdur.

 Emāret-i ‘Abdü’l-Melik bin Mervān 

Mezbūrdan4 altmış beş senesi Ramażān’ında, babasınuñ vefātı güninde 

tecdīd-i bī‘at ḳılındı. Yigirmi bir yıl ḫilāfet itmişdür. Ṭoḳuz yılı İbn Zü-

beyr  ile müşārik, mā‘adāsı taḫt-ı ḫilāfete ber-vech-i istiḳlāl mālik olmışdur. 

Ḳāḍīsi Ebū İdrīs-i Ḫavlānī  ve kātibi Revḥ bin Zinbā‘ 5 ve ḥācibi Yūnus ’dur. 

Ya‘nī ki muḳaddemā veliyy-i ‘ahd idinüp rü’esā-yı nāsuñ ekẟerin-

den taḥṣīl-i bī‘at ḳılmış idi. Fevt olduġı gibi kimesne bī‘atinde tereddüd 

itmedi. 

Fe-lā-cerem ‘Abdü’l-Melik -i muḥterem icrā-yı aḥkām-ı ümem ḫuṣūṣın-

da mücidd olup ol sene iḳtiżā itdügine göre deprendi. Ve sene-i ẟāniye ki 

1 “Ey dübürü nemli [kadının] oğlu.”

2 daḫı: - HZ

3 daḫı: - H1

4 mezbūrdan: mezbūr HZ

5 Nüshalarda “Zībā‘“ şeklinde yazılan bu isim “Zinbā‘“ olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 

54.
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altmış altı tārīḫinde Ṣaḫre -i ṣammā ve Mescid-i Aḳṣā  bināsına mübāşeret 

idüp yetmiş üç tārīḫinde ancaḳ ġāyetine irdi.

Mir’ātü’z-zamān  ṣāḥibinden müverriḫ İbn Eẟīr -i nādire-dān şöyle naḳl 

ider ki ‘Abdu’llāh bin Zübeyr , Ḥicāz  ve Mıṣr  ve ‘Irāḳ  ve Ḫorāsān  ḥükūme-

tiyle müşārün bi’l-benān idi. Ammā ‘Abdü’l-Melik bin Mervān  ancaḳ Dı-

maşḳ-ı Şām  emāreti ile kām-rān olup, mābeynlerinde ‘adāvet-i muḥkem ve 

birbirlerine ḳaṣd-ı mażarratları mübhem ü müstaḥkem olmaġın İbn Zü-

beyr  Ka‘betu’llāh ’uñ ta‘mīrine muḳayyed olup ḥüccāc u züvvār Mekke-i 

Mükerreme ’ye cem‘ olduḳlarında İbn Zübeyr Minā  ve ‘Arafat ’da minbe-

re ṣu‘ūd iderdi. Eẟnā-yı ḫuṭbede Benī Mervān ’uñ ẕemmin idüp “Ḥakem , 

Faḫr-ı ‘Ālem  ḥażretlerinüñ merdūd u ṭarīdi1 olup la‘nete işāret itmiş idi.” 

diyü söylerdi. Mervān ’uñ ve evlādınuñ niçe fi‘āl ü ḫiṣālin beyān idüp ken-

dünüñ her cihetle ‘iẓam-ı şānını beyān eylerdi.2

Fe-lā-cerem ḥāżırīn-i ümem İbn Zübeyr ’üñ feṣāḥatine firīfte olurlar-

dı.3 Mervāniyān ’dan rū-gerdānlıḳ muḳarrer ḳılurlardı. Ġıbbu ẕālik4 ‘Ab-

dü’l-Melik  bunı fikr eyledi ki envā‘-ı beẕl-i māl ve tekrīm ü5 iclāl ile Ḳuds-i 

Şerīf  ’üñ Ṣaḫre  ve mesācidini ta‘mīr eyleye. Ve nāsı ḥacc-ı şerīfden men‘ 

idüp zā’irīn Ka‘be ’yi ṭavāf ider gibi6 menāsik-i ḥaccı Beyt-i Maḳdis ’de7 

[144b HZ] edā ḳıla.

Fī nefsi’l-emr birḳaç sene ḫalḳı ḥacc-ı şerīfden [44b H1] men‘ itdi.8 Zü-

vvār ḥavl-i Ka‘be ’yi ṭavāf ider gibi ṭavāf ve naḥr-ı yevm-i ‘īd ile maḥrem-i 

dil-i ṣāf olmasına raġbet gösterdi. Ḥāl īn ki dibelik ḍalālet ü bid‘at ve İbn 

Zübeyr ’üñ ṭa‘n u teşnī‘ine liyāḳat taḥṣīl itdi. Īżāḥāt-ı9 binā ve tafṣīl-i ta‘mīr-

i10 Mescid-i Aḳṣā  maḥallinde mesṭūrdur. Ve11 bu faṣlda ancaḳ maḳṣūd u 

me’ẟūrdur.

1 merdūd u ṭarīdi: dūd-ı vaṭarı HZ

2 eylerdi: idüp dirdi T5

3 olurlardı: olurdı HZ

4 Ġıbbu ẕālik: - H1, T5

5 ü: - HZ

6 Ka‘be ’yi//gibi: - H1, T5

7 Maḳdis’de: Maḳdis’de ḳıla HZ

8 itdi: itdürdi HZ

9 Nüshalarda “İẕācārāt (HZ), iẕācāt (H1), İẕācā’et (T5)” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği 

“īżāḥāt” olarak metne alındı.

10 ta‘mīr-i: - HZ

11 Ve: - HZ
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Ġıbbu ẕālik altmış ṭoḳuz senesi dāḫil olduḳda ‘Abdü’l-Melik bin Mer-

vān ,1 Muṣ‘ab bin Zübeyr  ḳaṣdına revān ve2 ḳaṭ‘-ı merāḥille vāṣıl-ı men-

zil-i Baṭnān 3 olduḳda ‘Amr bin Sa‘īd bin ‘Āṣ  ki beyne’l-‘avām ve’l-ḫavāṣ 

Eşdaḳ  laḳabı ile meẕkūr idi, [45b T5] ba‘żı hevādārları ile ol menzilden 

döndi. Ilġar ile Dımaşḳ-ı Şām ’a gelüp içine girdi. Ve ‘Abdü’l-Melik  cāni-

binden Şām żabṭına müvellā olan ‘Abdu’r-Raḥmān bin Ümmü’l-Ḥakem 4 

şehrden gürīzān ḳıldı. Kendüsü dārü’l-emārede oturup,5 ḫizāne-i bey-

tü’l-māle vāżı‘u’l-yed olup minbere ṣu‘ūd itdi. Ve ḫalḳuñ izdiyād-ı ḫalā’iḳı-

na6 müte‘alliḳ mevā‘īd-i cemīleyi mutażammın ḫuṭbe inşā idüp ḳulūb-ı 

nāsı kendüye nev‘an rabṭ eyledi.

Vaḳtā ki ‘Abdü’l-Melik  bu ḫuṣūṣı işitdi, Muṣ‘ab ’a teveccühi te’ḫīr ile 

ılgar-künān ve yanındaki ‘asker ile rūz u şeb yatmayup Şām ’a revān ol-

dı. Geldükde ebvāb-ı şehr ve ḳal‘ayı mesdūd u mażbūṭ bulmaġın eṭrā-

fın muḥāṣara ḳıldı. On altı gün tamām sükkān-ı derūnı ve bīrūnı ḳıtāl 

emrinde ḳıyām idüp Eşdaḳ  iştidād-ı ḥiṣārdan ‘āciz olmaġın mābeynleri-

ne ṣulḥı vāsıṭa itdi. ‘Amr-ı Eşdaḳ  ‘Abdü’l-Melik’e veliyy-i ‘ahd olmaḳ ve 

memālikde ‘ummāl yanlarına birer ‘āmil daḫı Eşdaḳ irsāl ḳılmaḳ ‘alā küllī 

ḥāl bi-ṭarīḳi’l-iştirāk taṣarruf-ı mülke yol7 bulmaḳ şürūṭı ile mābeynlerinde 

kitāb-ı emān yazıldı.

Ba‘dehu bir ḫamīs güni ‘Amr-ı Eşdaḳ  menziline gitdi. Ve ‘Abdü’l-Melik  

dārü’l-emāreye nüzūl ḳıldı. İrtesi Eşdaḳ’a resūl gönderüp “Ḫuṭbesinde nā-

sa ‘ahd itdügi ‘aṭiyyātı8 virsün.” buyurdı. 

Ammā Eşdaḳ  eyitdi: “Bu ‘aṭiyyātda9 anuñ ne medḫali vardur? Çaḳ baş-

dan şehrde10 temekkünine rıżām yoḳdur. Elbette çıḳsun, gitsün.” diyü güft 

ü gūdan ṣoñra ol iẟneyn güni ‘Abdü’l-Melik , Eşdaḳ’ı dārü’l-emāreye da‘vet 

1 Mervān : Mervān bin HZ

2 revān ve: - HZ

3 Nüshalarda “Baṭyān (HZ, T5), Baṭbān (H1)” şeklinde yazılan bu yer adı “Baṭnān ” olarak metne alındı. 

bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 310.

4 Nüshalarda “Ümmü Ḥükmā” şeklinde yazılan bu isim “Ümmü’l-Ḥakem ” olarak metne alındı. bk. İbn 

Kesîr, age, C. 8, s. 307.

5 oturup: oturdı T5

6 ḫalā’iḳına: ḫalā’ifine H1

7 yol: ‘ummāl yol HZ, H1

8 ‘aṭiyyātı: ‘aṭāyātı HZ

9 ‘aṭiyyātda: ‘aṭāyātda HZ

10 şehrde: şehre HZ
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ḳıldı. Yanında bulınup duḫter-zādesi ve yār-ı1 ṣıddīḳ-ı ḫāṭır-güşādesi 

‘Abdu’llāh bin Yezīd bin2 Mu‘āviye  ile meşveret eyledi. “Bu yaḳınlarda3 

ekẟer-i menāmātumda4 bu İbn Zerḳā ’nuñ, ya‘nī ‘Abdü’l-Melik’üñ ḫavfı ile 

uyanurın. Hīç bir vehcle mekrinden emīn degülin.” didi. “Ḫuṣūṣā bu gice 

rü’yāmda ‘Oẟmān bin ‘Affān ’ı gördüm. Baña bir ḳamīs giyürdi. Gūyā ki5 

pīrāhenini6 baña virdi.” diyü ḥikāyet eyledi. 

‘Abdu’llāh  daḫı ‘Abdü’l-Melik ’e varmasına müte‘alliḳ pend ü neṣā’iḥden 

ġayrı Ka‘bü’l-aḥbār ’uñ üvegi oġlı Tebi‘-i Ḥimyerī 7 ki müneccimīn ü kā-

hinīn zümresinüñ Büzürcmihr ’i ve Arisṭū -naẓīridür,8 ol didi ki “Ekābir-i 

[45a H1] Benī İsmā‘īl ’den bu yaḳında bir kimesne Dımaşḳ ’uñ ḳapuların9 

berkidüp birḳaç gün ḥükūmet eyleye. Der-‘aḳab ḳatl olınup baḫtı ḳapu-

ların güşāde bulmaya.” dimiş idi. “Ẓāhir budur ki sedd-i ebvāb-ı Dımaşḳ 

sizden ẓuhūr itdi. Ṣoñındaġı10 ḳatl vaḳ‘ası iḥtimāldür ki yine senden ṣu-

dūr bula.” diyü men‘ itmiş iken re’y ü tedbīrleri netīce virmedi. Ḳā’id-i11 

ḳażā zimām-ı12 iḫtiyārını gūyā ki ol şaḫṣ-ı vāridüñ eline virdi. Zırhın giyüp, 

silāḥın ḳuşanup mevālīsi ile dārü’l-emāreye13 çekildi. [145a HZ] 

Lākin ‘Abdü’l-Melik ’üñ tenbīhi üzere her ḳapudan duḫūl itdükçe 

mevālīsinüñ bir bölügine yol virilmedi. Ḥarem-i ḫāṣṣına varınca cümlesi 

iftirāḳ idüp Eşdaḳ  bir başı ile selāma14 girdi. Muḳadderāt-ı [46a T5] ilā-

hiyyeden olan ḥādiẟe ol ān vuḳū‘ bulup Eşdaḳ ḳatl olındı. Ḳarındaşı Yaḥyā 

bin Sa‘īd  tevābi‘i ile dārü’l-emāreye15 gelüp mübāşir-i ḥarb u ḳıtāl olmaġın 

niçe günler ḥabs olındı.

1 ve yār-ı: - HZ

2 bin: - HZ, H1

3 yaḳınlarda: yaḳında HZ

4 menāmātumda: mātemde HZ

5 ki: - HZ

6 pīrāhenini: pīrāheni HZ, H1

7 Ḥimyeri: Ḥamrī HZ

8 naẓīridür: naẓīri debed

9 ḳapuların: ḳapularını HZ

10 Ṣoñındaġı: Ṣoñındaki HZ

11 Ḳā’id-i: Fā’id-i HZ

12 Nüshalarda “zamān” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “zimām” olarak metne alındı.

13 Nüshalarda “dārü’ş-şifāda” şeklinde yazılan bu ibare “dārü’l-emāreye” olarak metne alındı. bk. İbn 

Kesîr, age, C. 8, s. 309.

14 selāma: selām HZ

15 Nüshalarda “dārü’ş-şifāda” şeklinde yazılan bu ibare “dārü’l-emāreye” olarak metne alındı. bk. İbn 

Kesîr, age, C. 8, s. 309.
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Bi’l-āḫire ‘Abdü’l-‘Azīz bin Mervān  recāsı ile ḫalāṣ olup, kendünüñ ve 

Eşdaḳ ’uñ ehl ü ‘iyāli ile celā-yı vaṭan idüp Muṣ‘ab bin Zübeyr  yanına var-

dı. Muḳaddem ḫoş görilüp ve kemā-yenbaġī ri‘āyet olınup, lākin Muṣ‘ab 1 

ḳatlinden ṣoñra yine ‘Abdü’l-Melik  cenābına rücū‘ idüp merḥametine 

maẓhar düşdi. 

Ammā Eşdaḳ , Resūlu’llāh 2 ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellemi gördi. 
3« ــ ــ أدب  ــ  ــ أ ــ  ا  ً ــ و א  وا » ḥadīẟ-i şerīfini ‘ıtḳa müte‘alliḳ 

bir ḥadīẟ-i şerīf ile kendülerden rivāyet itmişdür. 

Mu‘āviye  zamānında ve Yezīd  devleti evānında Medīne  ḥükūmetine ve 

ḥarbden ṣoñra İbn Zübeyr  içün Mekke ’ye ‘asker gönderüp Ḥarem-i Be-

led-i Emīn ’de ceng ü cidāle ruḫṣatına nām-zed olduḳda Ḳāḍī4 Şüreyḥ ’üñ 

men‘i ile memnū‘ olmayup, 5« ــ ــאّراً  م، و  ــ ــאّراً  ــאً، و  א ــ  م   ــ  «إّن ا
ḥadīẟini rivāyet idüp “Ben senden a‘lemüm, diyen ve Ḥarem-i Şerīf  ’de 

mencenīḳ ile ḳıtāle ruḫṣat virüp Ḥaccāc ’a yol gösteren ve zamān-ı Cā-

hiliyyet ’de Esved bin ‘Abdü’l-Muṭṭalib  ve Süheyl bin ‘Amr  ḫiṭābet itdügi 

gibi zamān-ı İslām ’da Mu‘āviye  ve oġlı Yezīd  ve ‘Abdu’llāh bin Zübeyr  ve 

bu ẕikr olınan ‘Amr-ı Eşdaḳ  ve oġlı ḫiṭābetle iştihār bulduġını Sa‘īd bin 

Müseyyeb  rivāyet itmişdür.

Ve Ebū Hüreyre  raḍiya’llāhu ‘anh rivāyeti ile ẟābit olan ي   » 
6« ــ א ــ ر ــ  ــ  ــ أ ة  ــ א ــ  ــאر   ḥadīẟ-i şerīfine meẕkūr ‘Amr bin 

Sa‘īd  mā-ṣadaḳ olup birgün minber-i Resūlu’llāh 7 üzere ḫuṭbe oḳurken 

burnı ḳanaması8 ve cebābire-i Benī Ümeyye ’den olması mażmūn-ı ḥadīẟi 

mü’eyyeddür. 

1 Zübeyr//Muṣ‘ab : - T5

2 Resūlu’llāh : Resūl  HZ

3 Hadîs-i Şerîf, “Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.” (Tirmizî, Birr, 

33.)

4 Nüshalarda “Ebū” şeklinde yazılan bu kelime “Ḳāḍī” olarak metne alındı. bk. Şükrü Özen, “Kādî 

Şüreyh”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kadi-sureyh (03.03.2021).

5 Hadîs-i Şerîf, “Harem; asileri, kan döküp kaçanları ve kapkaççıları korumaz elbette.” (Sahîh-i Müslim , 

Kitâbü’l-hac, H. 2503.)

6 Hadîs-i Şerîf, “Benim minberim üzerinde Ümeyye  oğullarının zorbalarından bir zorba kişinin burnun-

dan kan gelecek ve burun kanı akıp gidecektir.” (İbn Kesîr, age, C. 8, s. 311.)

7 Resūlu’llāh : Resūl  HZ, H1

8 ḳanaması: ḳanadı HZ
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Ammā sevdā-yı emāretine1 bā‘iẟ budur ki Mervān , Şām  vilāyetini tamā-

men żabṭ idüp ba‘dehu ‘Amr bin Sa‘īd ’i kendüden muḳaddem Mıṣr ’a gön-

derdükde böyle ‘ahd itmiş idi ki oġlı ‘Abdü’l-Melik ’den ṣoñra ‘Amr-ı Eşdaḳ  

veliyy-i ‘ahd ola. Ve kendü zamānında nā’ib-i Şām olup [45b H1] evḳātı 

devletle2 geçe. 

Ḳaçan ki ayaġı düz baṣdı ve3 kemān-ı müdde‘āsını ḳavs-ı ḳuzaḥ4 gibi 

ṭāḳ-ı feleke aṣdı, evvelki ‘ahdinden rücū‘ idüp kendünüñ veliyy-i ‘ahdı oġlı 

‘Abdü’l-Melik  ve anuñ veliyy-i ‘ahdı ḳarındaşı ‘Abdü’l-‘Azīz bin Mervān  

olmaġı şürūṭ5 ḳılup ‘Amr ’ı silsile-i mīẟāḳdan çıḳardı. Ve ‘Abdü’l-Melik ken-

düye ol zamānda ‘adāvet idüp muḥāṣara ḥīnindeki emānını6 emān-ı ṣūrī 

ḳılup ḳatline cell-i himmet eyledi.

El-ḳıṣṣa ‘Abdü’l-Melik  mutafaṭṭın-ı ‘ulemā ve7 mürebbī-i büleġā vü 

şu‘arā ve8 müstaḫdem-i ‘uḳalā bir müdrik-i bülend-himmet şaḫṣ idi.

Menḳūldür ki risāletle İmām Şa‘bī ’yi9 ḳayṣer-i Rūm ’a gönderdi. Ḳayṣer 

mevlānā-yı mezbūruñ ḥüsn-i ta‘bīr ve i‘cāz ü belāġatle taḳrīrin ta‘accüb 

idüp “Ebnā-yı mülūkden misün? 10” diyü ṣordı. Mevlānā cevāb idüp “Ḫa-

yır, ebnā-yı ‘Arab ’dan bir faḳīrüm.” didükde sükūt idüp niçe günler alıḳo-

duḳdan ṣoñra küllī ri‘āyet ve in‘ām-ı bī-nihāyet ile ‘Abdü’l-Melik ’e gönder-

di. Ve eline bir maḫtūm nāme virdi. 

Vaḳtā ki ‘Abdü’l-Melik  ol mektūbı oḳudı, “Mażmūn-ı nāme ma‘lūmuñ 

mıdur?” diyü Şa‘bī ’ye ṣordı. [46b T5] “Bilmezin.” [145b HZ] didükde 

nāme-i ḳayṣeri eline virdi. Meger ki Şa‘bī’nüñ fıṭnat u ẕekāsını vaṣf idüp 

“ ‘Aceblerin ben11 ol ḳavmi ki içlerinde bu maḳūle ‘ālim ü fāżıl ve faṣīḥ ü 

kāmil ādem ṭururken emr-i emārete ġayrı iḫtiyār eyleyeler.” diyü yazmış. 

1 emāretine: emārete HZ

2 devletle: devlete HZ

3 ve: - HZ

4 ḳuzaḥ: ḳūzaḫ HZ

5 şürūṭ: meşrūṭ T5

6 emānını: emāneti HZ

7 ve: - H1, T5

8 ve: - H1, T5

9 HZ nüshasında “İmām Şa‘bī ’yi” ibaresi “gönderdi” kelimesinden önce gelmektedir.

10 mülūkden misün: mülūkden misüz HZ

11 ben: biz HZ



188 TENKİTLİ METİN -  3. Rükün

Ammā ‘Abdü’l-Melik  “Ḳayṣerüñ ḳaṣd-ı fāsidi bu yüzden iġvā vü iḍlāl 

ile seni baña ḳatl itdürüp ṭavḳ-ı ḫidmetümi senüñ gibi dānādan ẓarāfetle 

ḫālī itmek ister.” diyü söylemiş. Ve Şa‘bī ’nüñ ri‘āyetinde ifrāṭ ider olmış. 

Ma‘lūm oldı ki ol zamānda Müslim  ve kāfirüñ iltifātları ‘uḳalāya ve 

sevḳ-ı ḫidmetleri ehle1 ve ḥürmet ü ri‘āyetleri ‘ulemā2 vü şu‘arāya olup şim-

diki gibi süfehā-yı aṣḥāb-ı ġınāya ve ehl-i irtişāya degül imiş. Ol sebebden 

pāy-best-i bünyān-ı devletleri muḥkem ve izdiyād-ı ‘unvān u3 şevket ile 

ḳadr u sa‘ādetleri müstaḥkem olup 4﴾ــא َ ِ ْ ــ أَ َ ــאِت ِإ َ א َ َ دوْا ا ــ ُ ْ أَن  ــ ُכ ُ ُ ْ َ  َ ّ  ﴿ِإن ا

fermānına imtiẟālleri ve naṣṣ-ı kerīm-i َ  َ ــ ِ َوا َن  ــ ُ َ ْ َ  َ ــ ِ ا ي  ِ َ ــ ْ َ  ْ ــ َ ﴿ 
َن﴾5 ــ ُ َ ْ َ  feḥvā-yı ġarrāsını tetebbu‘-ı iṣābet-me’ālleri muḳarrer imiş.

Beyt

N’olaydı şimdi daḫı öyle olsa isti‘māl

Seçilse tā cühelādan kibār u ehl-i kemāl  

N’olaydı rüşvete meyl itmeyeydi mīr ü vezīr

Tefevvuḳ eylemeyeydi6 efāżıla erẕāl7

 Ve min nevādir

Mezbūr ‘Abdü’l-Melik , Muṣ‘ab bin Zübeyr  ḳaṣdına ‘Irāḳ  vilāyetine 

varup, kendüsi Kūfe ’nüñ dārü’l-emāresinde iken Muṣ‘ab’uñ başı gelüp, 

ṭaşt-ıla öñine vaż‘ olınup bu kerre ḥużżār-ı meclis-i sulṭānīden Kūfe  ḳāḍīsi 

İbn ‘Ömer ’üñ levni müteġayyir oldı. ‘Abdü’l-Melik ol ma‘nāyı ḥissile añ-

layup sebebini ṣordı. 

“V’allāhi ol fikrdeyin ki bir zamān bu meclisde ḥāżır iken İmām Ḥü-

seyn bin ‘Alī ’nüñ mübārek başı geldi. ‘Ubeydu’llāh bin Ziyād  ‘aynıyla böy-

le bir ṭaştuñ içinde [46a H1] öñine getürüp naẓar itdi. Az zamān geçme-

din mezbūr ‘Ubeydu’llāh ’uñ başı getürildi. Bu vech ile Muḫtār ’uñ öñine 

vaż‘ olındı. Ba‘de ẕālik Muḫtār’uñ kellesi Muṣ‘ab ’uñ öñine ve Muṣ‘ab’uñ 

1 ehle: ile HZ

2 ‘ulemā: ‘ulemāya H1

3 u: - HZ

4 “Allah , size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi emrediyor.”, Nisa Sûresi, 4/58.

5 “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”, Zümer Sûresi, 39/9.

6 eylemeyeydi: eylemeseydi HZ

7 efāżıla erẕāl: efāżıl erāẕāl HZ
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başı şimdiki ḥālde sizüñ naẓarıñuza geldi. Bu ḥaḳīr cümlesinde ḥāżır1 bu-

lındum.2 Ve her birini bu mecma‘da3 bu vechle görüp ‘ibret aldum.” diyü 

ḫaber virdi. 

Fi’l-ḥāl ‘Abdü’l-Melik  yirinden ṣıçradı. Ve ol ḳaṣruñ temelinden yıḳıl-

masını emr eyledi. Ḫuṣūṣā ki ــ א  ّ ــ ـّـא، و   ّ ــ ــ  ــ  ــא   ّ ــ   ّ ــ  «أ
ّــא»4  ٌ ــ ــ  ــ   diyü du‘ā eyledi.5 Ammā ġāyetde ḫışmnāk olup ḥiddet ü 

ġażab itdi. 

‘Abdu’llāh bin Ca‘fer ’üñ Lübābe  nām duḫterin nikāḥ itmiş idi. Birgün 

‘Abdü’l-Melik  bir almayı ıṣırup Lübābe’nüñ üstine atdı. Ol daḫı cāriyele-

rinden bir bıçaḳ istedi. Ve zaḫm-ı dendān irişen yirini kesüp yabāna at-

dı. ‘Abdü’l-Melik anı görüp, ġażaba gelüp “Sen benden yigrendüñ6 mi ki 

benüm dendānum ṭoḳınan yiri ekl itmedüñ.” diyü ol ḫātūna ṭalāḳ virdi. 

Ṣoñra ol ‘avreti cedd-i Seffāḥ  ‘Alī bin ‘Abdu’llāh  tezevvüc ḳıldı. 

Ve yetmiş senesi dāḫil olup ‘Abdu’llāh bin Zübeyr  [47a T5] ve Muṣ‘ab 

bin Zübeyr  def‘ine ‘asker irsāli lāzım olup ḳayṣer-i Rūm ’dan Şām ’a mażar-

rat iḥtimāli muḳarrer olduḳda ‘Abdü’l-Melik  muṣālaḥa semtine sülūk itdi. 

Ve7 ol fitneler def‘ olınca her hefte ḳayṣere biñ dīnār ve ayda dört biñ8 

dīnār virmege ‘ahd eylemiş idi. ‘Ahdleri üzere ṭurdılar.

 Faṣl fī ḳatl-i Muṣ‘ab bin Zübeyr 

Yetmiş bir senesinde Muṣ‘āb bin Zübeyr bin ‘Avvām  ki künyeti Ebū 

‘Īsā el-Esedī  [ve] vālidesi Rebāb9 bint Üneyf-i Kelbī ’dür, ḳadri refī‘, ziyāde 

saḫī vü şecī‘ olup Ḥażret-i [146a HZ] ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb ’dan ve babası 

Zübeyr ’den ve ġayrıdan eḥādīẟ rivāyet itmişdür. Ve Ebā Hüreyre  ḥażretleri10 

ile çoḳlıḳ mücāleset eylemiş idi. 

1 ḥāżır: - HZ

2 bulındum: bulındı idüm H1 | bulındum idi HZ 

3 mecma‘da: mecma‘ada HZ

4 “Allah ’ım, bizden şerlisini bize musallat etme; bizi de bizden hayırlısına musallat etme.”

5 Ḫuṣūṣā//eyledi: - HZ 

6 yigrendüñ: igrendüñ T5 

7 Ve: - H1

8 biñ: biñ miḳdār T5 

9 Nüshalarda “Reyyān” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İrfan Aycan, “Mus‘ab 

b. Zübeyr”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/musab-b-zubeyr (15.09.2020).

10 ḥażretleri: ḥażreti HZ
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Şa‘bī  bunuñ ululıġını vaṣf idüp “Minbere ṣu‘ūd iden ümerāda Muṣ‘a-

b ’dan vecīh ve cemāl-i bā-kemāli bī-naẓīr ü şebīh kimesne görmedim.” 

dimişdür. Ḳarındaşı ‘Abdu’llāh bin Zübeyr  ṭarafından gāh Medīne-i Mü-

nevvere  ḥükūmetine ve gāh Baṣra  ve ‘Irāḳ  eyāletine nām-zed ḳılındı. Ve 

Muḫtār  gibi Ḫāricī -i ḳaviyyü’l-iḳtidāruñ başın alup bir ṣıddīḳinüñ ḳanı 

içün aṣḥāb-ı Muḫtār’dan yedi biñ ādem ḳılıcdan geçürdi.

Naḳl olınur ki birgün ‘Abdu’llāh bin ‘Ömer  ve ‘Abdu’llāh bin Zübeyr  

ve Muṣ‘ab bin Zübeyr  ve ‘Urve , Ḥacer-i Esved ’de cem‘ oldılar. Ḫulūṣ-ı 

niyyetle du‘ā idüp1 Cenāb-ı2 Ḥaḳ ’dan her biri bir3 nesne4 recā itdiler. 

Pes İbn ‘Ömer , Ḥażret-i Ḥaḳ ’dan maġfiret istedi. Ümmīddür ki me’mū-

line vāṣıl oldı.5 Ve ‘Abdu’llāh bin Zübeyr  ḫilāfet recā idüp murādına vuṣūl 

buldı. Muṣ‘ab bin Zübeyr  emāret-i ‘Irāḳ  ile aṣḥāb-ı cemālden ‘Ā’işe bint 

Ṭalḥa  ve Sekīne bint Ḥüseyn  ile zevclenmek istedi. Cümlesi müyesser oldı. 

Ve ‘Urve  daḫı ‘urvetü’l-vüẟḳā-yı ‘ilme teşebbüẟ murād idindi. İzdiyād-ı fażl 

ü kemāl ile i‘tilā-yı [46b H1] şān buldı. 

Ammā ‘Ā’işe bint Ṭalḥa  şol deñlü cemīle ve ṣāḥib-i ḥüsn ü bahā-yı bī-

hemtā idi ki Şa‘bī ’den menḳūldür ki6 birgün Muṣ‘ab ’a varduḳda serā-per-

desin ḳaldurmış, “ ‘Ā’işe bint Ṭalḥa’yı görür misün?” diyü faḫr idüp Şa‘bī’ye 

göstermiş.7 Şa‘bī daḫı fe-tebāreke’llāhu aḥsenü’l-ḫālıḳīn8 āyetini oḳıduḳda 

on biñ dirhem gümüş ‘aṭā ḳılmış.

Ḥāfıẓ bin ‘Asākir ’den9 rivāyetdür ki birgün ‘Ā’işe  bir ḫuṣūṣ içün Muṣ‘a-

b ’a incinmiş. Bi-ṭarīḳi’l-irżā dört yüz biñ dirhem ‘aṭā eylemiş. Ammā 

ḫātūn-ı10 ṣāḥib-cemāl ol meblaġı mābeynlerini ıṣlāḥ iden ‘avrete baġışla-

mış. Tekrār Muṣ‘ab kendüye bir ẕeheb-i ḫāliṣden düzilmiş, berg ü bārı ve 

mīve vü11 ẟimārı envā‘-ı cevāhir ü zevāhirden düzilmiş bir dıraḫt-ı muṣan-

1 du‘ā idüp: - HZ

2 Cenāb-ı: - H1, T5

3 bir: birer HZ

4 nesne: nesne talebiyle du‘ā ve HZ

5 oldı: ola H1

6 ki: - HZ

7 Şa‘bī ’ye göstermiş: - T5 

8 “Yaratanların en güzeli olan Allah ’ın şanı ne yücedir!” | Burada kastedilen Mü’minûn Sûresi, 14. âyettir.

9 ‘Asākir’den: ‘Ākir’den HZ

10 ḫātūn-ı: ol ḫātūn-ı HZ

11 vü: - HZ
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na‘ baḫşiş eyledi ki Muṣ‘ab’a ḥükkām-ı Fārs ’dan gelmiş ve ḳıymeti iki kerre 

yüz biñ filoriye olmış idi. 

Ve bi’l-cümle kerem-i şānına nihāyet yoġ-ıdı. ‘Aṭāsı baḥrine şināver ḳı-

lan ḳaṭarāt-ı emṭārdan artuġ-ıdı.

 [Ḥikāyet]

Ḥikāyet olınur ki Muḫtār  ḳatlinde yedi biñ ve bir rivāyetde beş biñ āde-

mi helāk1 itdükden ṣoñra Muṣ‘ab , ‘Abdu’llāh  [47b T5] bin ‘Ömer’e geldi. 

‘Abdu’llāh ’uñ gözleri nūrı ża‘īf olmaġın Muṣ‘ab’ı2 bilmedi. Ol daḫı kendüyi 

bildürdükde “Hāy hāy, sen degül misün bir kimesnenüñ ‘adūsı içün sell-i 

seyf idüp bunca biñ mü’min-i3 muvaḥḥidi ḳılıcdan geçürmiş ve Zübeyr ’üñ 

ḳoyunlarına bir şaḫṣ musallaṭ olup bir kimesnenüñ ġıdāsı içün beş4 biñ ḳo-

yunını boġazlaması isrāf idügin bilmeyenden eşed degül misün?” didükde 

meslek-i i‘tiẕāra sālik olmış. 

Ammā İbn ‘Ömer  5« ــ א ا  » buyurmış. Ya‘nī “Senüñ işüñ olmış. 

Şimden girü istedügüñ gibi ‘ayş u ‘işretde ol.” dimiş. Ve bir rivāyetde  א » 
6« ــ ــא ا ــאرد  ــאء ا ــ ا ــ   diyü7 siḳāyet-i insān ve def‘-i ḥarāret-i ‘aṭşān 

ḳılması bā‘iẟ-i maġfiret olmaḳ me’mūl idügini işrāb itmiş. 

Ammā Muṣ‘ab ’uñ ḳatli bu vechle olmışdur ki muḳaddemā ‘Abdü’l-Me-

lik bin Mervān  ‘asākir-i8 Şāmiyān  ve cünūd-ı Mervāniyān  ile Muṣ‘ab ḳaṣ-

dına ‘Irāḳ ’a teveccüh itdi. Ve Muṣ‘ab daḫı cem‘-i enṣār u a‘vān ve zümre-i 

[146b HZ] süvārān9 ve nīze-güẕārān ile ‘Abdü’l-Melik’e ḳarşu gitdi. Lākin 

şiddet-i şitā māni‘ olup ol senede ceng ü cidāl rüsūmını ortadan ṭarḥ eyle-

diler. İkisi daḫı dönüp mekānlu mekānına gitdi.10 

1 helāk: ḳatl HZ

2 Muṣ‘ab ’ı: - HZ

3 mu’min-i: mü’min ü HZ

4 beş: - HZ

5 “Dilediğin gibi yaşa.”

6 “Ey oğulcağızım, dilediğin gibi soğuk sudan iç.”

7 diyü: buyurmış T5 

8 ‘asākir-i: ‘asker-i HZ

9 süvārān: sūrān HZ

10 mekānına gitdi: mekānlarına gitdiler HZ
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Ammā bu sāl-i fetret1-me’ālde tekrār ‘Abdü’l-Melik  ‘Irāḳ ’a sefer eyledi. 

Ve muḳaddemce Baṣra ’ya bir gürūh gönderüp sırren ḫalḳı bī‘atine da‘vet 

eyledi. Niçeler teba‘iyyet itdiler. Muṣ‘ab  Ḥicāz ’da bulınmaġın ol furṣatda 

ṭoġrılıġını2 bildiler. 

Der-‘aḳab Muṣ‘ab  Baṣra ’ya geldi. Ve didi ki “Niçün ‘Abdü’l-Melik  tevā-

bi‘ini şehre ḳoydıñuz. Bā-ḫuṣūṣ gizlice bī‘at daḫı ḳıldıñuz.” diyü niçe gūne 

ġażab ile söz söyledi. Ḥattā bī-ḥużūrlıġından ba‘żı kimesnelerüñ evlerin 

yıḳdurup ḫarāb eyledi. Ve incinmekle göçüp Kūfe ’ye [47a H1] gitdi.

Ve ol eẟnālarda3 ‘Abdü’l-Melik  daḫı Şāmīlerle  beled-i4 Mekke ’ye gel-

di. Ve Muṣ‘ab ’uñ beglerinden İbrāhīm bin Eşter ’e nāme-i emān gönderüp 

ḥükūmet-i ‘Irāḳ ’ı aña virmek şarṭıyla ‘ahd itdi. Ve her bir emīre miḳdārlu 

miḳdārınca ṭab‘ı üzere birer manṣıb virecek oldı. 

Eyle olsa eşca‘-ı hünerver, ol dil-āver ve leşker-şiken-i şīr-i ner, ya‘nī 

ki İbrāhīm bin Eşter  kendüye gelen nāmeyi Muṣ‘ab ’a getürdi. Ve didi ki 

“Ümerānuñ her birine bu gūne nāmeler gelmişdür.” didi. “İmdi yā Muṣ‘ab, 

eger nuṣret isterseñ ve benüm sözüm diñlerseñ ol begleri ḳatl itmek gerek-

sün.” diyü söyledi. “Eger öldürmezsen bārī [Ḳaṣr-ı] Ebyaż-ı Kisrā ’da ḥabs 

idüp inşā’allāh manṣūr u muẓaffer olup ‘avdet eyledüginde nice dilerseñ 

cezāların viresün.” diyü naṣīḥat eyledi.

Ammā ki Muṣ‘ab  bu ḥāle rıżā göstermedi. “Eger şimdi anları ḥabs ider-

sek iḥtimāldür ki her emīrüñ taḥt-ı iṭā‘atindeki ‘askeri5 bizden yüz dön-

düreler.” diyü söyledi. [48a T5] Ammā ‘Irāḳīlerüñ 6 yemīninde ve yesārın-

da Muṣ‘ab’uñ ḳarındaşı Muḥammed ’i alıḳodı. İki bölük ‘asker birbirine 

muḳābil ve7 müḳātele itmege āġāz olınduḳda evvelā İbrāhīm bin Eşter  ki 

‘asker-i Muṣ‘ab’a muḳaddem ta‘yīn idi ve Şāmīlerüñ  muḳaddemesi olan 

Muḥammed bin Mervān ’a rāst gelüp ḥamle itdi.

1 fetret: fıṭrat HZ

2 ṭoġrılıġını: durulıġını HZ, H1

3 eẟnālarda: eẟnāda HZ

4 beled-i: bile HZ | - T5

5 iṭā‘atindeki ‘askeri: iṭā‘atdeki ‘asker HZ

6 ‘Irāḳīlerüñ : ‘Irāḳīler  HZ

7 muḳābil ve: - T5 
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Ammā Şāmīleri  yirinden ayırup girüsine döndürdi,1 sürdi. Lākin ‘ale’l-

fevr ‘Abdü’l-Melik  ve ‘Abdu’llāh bin Yezīd  ile arḳalanup ittifāḳ ile İbn Eş-

ter ’üñ üstine at sürdiler.2 Allāh ’uñ emri ile kendüyi ve ḳafādārlarını ḫāk-i 

siyāha düşürdiler. 3﴾َن ــ ِ َرا  ِ ــ ْ َ ِإ ــא  َوِإ  ِ ّ ِ ــא   mażmūnı ile şehīd oldılar. Ve ﴿ِإ

başların kesüp ‘Abdü’l-Melik ḥużūrına getürdiler. 

Ba‘dehu ümerā-yı Muṣ‘ab ’dan ‘Attāb4 bin Verḳā  ve5 niçe nāmdār-ı rü’esā 

daḫı Muṣ‘ab’dan yüz döndürüp Şāmīlere  muvāfaḳat itdiler. 

Ammā ‘Abdü’l-Melik  ḫilāfetinden evvel Muṣ‘ab  ile tamām maḥabbet 

ü meveddet üzere olmaġın bir iki def‘a Muṣ‘ab’a emān ḫaberin gönderdi. 

Lākin Muṣ‘ab cevāb virüp “Bizüm gibilere lā’iḳ olan budur ki yā maḥall-i 

ḳıtālde beẕl-i cān itmekdür ve6 yāḫūd nuṣret ü ẓaferle hem-‘inān olmaḳ-

dur.” diyü cevāb virdi. 

Ve keẕālik yine Muḥammed bin Mervān  daḫı ‘Īsā bin Muṣ‘ab ’a emān 

virüp “Gel bize tābi‘ ol.” didi. Ba‘dehu babası Muṣ‘ab bu ḥāli ṭuyup oġlına 

didi ki “Eger ister isen ‘ammuñ yanına var.” diyü ruḫṣat virdi. Lākin ‘Īsā  

babasına ‘itāb idüp “Baña Ḳureyş  ‘avretlerini añma.” diyü cevāb itdi. Ol 

ḥīnde hemān7 at bıraġup, babası öñinde ceng ide ide cānını8 Ḥaḳḳ’a  teslīm 

idüp dār-ı āḫirete gitdi. 

Ba‘dehu dilīrān u şüc‘ān, [147a HZ] tīr-endāzān zümresinden Zā’ide 

bin Ḳudāme 9 10«ــאر رات ا ــ ــא  » ya‘nī ki11 “Muḫtār ’uñ ḳanını ṭaleb iderüz.” 

diyü oḳ ile Muṣ‘ab ’a muḳābil oldı. Birbiri ile muḍārebe vü muḳāteleden 

ṣoñra ikisi daḫı atdan yıḳıldı. ‘Ale’l-fevr ‘Ubeydu’llāh bin Ziyād bin Ẓa-

byān 12 [47b H1] nām şaḫṣ ḳıtāl-i Muṣ‘ab’a ḥavāle13 olup niçe zaḫm ile 

1 döndürdi: - H1, T5

2 sürdiler: üşürdiler HZ

3 “Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah ’a aidiz ve şüphesiz ona döneceğiz.”, Bakara Sûresi, 2/156.

4 ‘Attāb : ‘Anāb HZ

5 ve: - HZ

6 ve: - H1, T5

7 hemān: hemāt HZ

8 cānını: cānın HZ

9 Ḳudāme: İḳdām T5 

10 “Muhtar’ın intikamını isteriz.”

11 ki: - HZ

12 Nüshalarda “Ṭıbyān” şeklinde yazılan bu isim “Ẓabyān” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, 

s. 316.

13 ḥavāle: vālih HZ
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zebūn iken başını kesdi. Ve ‘Abdü’l-Melik ’e getürüp, ‘Abdü’l-Melik daḫı 

biñ dīnār baḫşiş buyurdı.

Ammā ol şaḫṣ “Ben anı mücerred1 senüñ emrüñe göre ḳatl itmedüm. 

Ve illā sābıḳan beni bir ‘ilme naṣb itmiş idi. Andan ṣoñra der-‘aḳab ihā-

netle beni ‘azl eylemiş idi. Anuñ içün öldürdüm.” diyü biñ dīnārı almadı. 

Ve bu vāḳı‘alar yetmiş bir senesi Cumāde’l-ūlā’sınuñ on üçinci güni 

yevm-i ẟülāẟāda vāḳi‘ oldı. Bundan ṣoñra ‘Abdü’l-Melik ’üñ emāreti ta‘ayyün 

bulup muḫālefet iden ancaḳ ‘Abdu’llāh bin Zübeyr  izālesi ḳaldı. Muṣ‘ab ’uñ 

def‘inden2 ṣoñra şādān u ḫandān nuṣret ü ẓafer birle ‘Abdü’l-Melik Kūfe ’ye 

nüzūl idüp rü’esā-yı ḳabā’il-i ‘Urbān  ve sādāt-ı deşt ü ṣaḥrā-neverdān eş‘ār-ı 

belīġa ile geldiler. Ve nuṣretini ḳutluladılar. Ve cā’ize-i seniyyelerin aldılar. 

Ol ḥīnde Ḳaṭan3 bin ‘Abdu’llāh-ı Ḥirrī ’yi4 [48b T5] Kūfe ’ye ḥākim 

naṣb eyledi. Ve illā ḳırḳ günden ṣoñra ‘azl idüp Bişr5 bin Mervān  nām 

ḳarındaşına virdi. 

Ve ba‘żı tevārīḫde “ ‘Abdü’l-Melik  bi’ẕ-ẕāt Muṣ‘ab  cengine6 varma-

yup, kendüsi Kūfe ’de ḳarār idüp nihāyet başını Kūfe’ye getürdiler.” diyü 

mesṭūrdur. 

Ammā ṣāḥib-i taḥrīr, müverriḫ Mevlānā İbn Eẟīr  beşeriyyet muḳteżā-

sınca sehv-i7 keẟīr idüp evvelā altmış beş tārīḫinde Mühelleb bin [Ebū] 

Ṣufre  Mekke-i Mükerreme  ḥākimi ṭarafından Ḫorāsān  ḥākimi iken Baṣ-

ra ’da Ḫavāric  ḳıtāline me’mūr ḳılındı.8 Manṣūr u muẓaffer olduḳdan ṣoñ-

ra Muṣ‘ab bin Zübeyr  gelince Ahvāz ’da tevaḳḳuf itdügini naḳl eyledi. Ve 

Ahvāz ḥükūmetini aña bildürdi. 

1 Ben//mücerred: Mücerred ben anı HZ

2 def‘inden: fevtinden HZ

3 Nüshalarda “Ḳaṭafā (HZ), Ḳaṭaf (H1, T5)” şeklinde yazılan bu isim “Ḳaṭan” olarak metne alındı. bk. 

İbn Kesîr, age, C. 8, s. 316.

4 Nüshalarda “Ḥarem (HZ), Ḫarmī (H1, T5)” şeklinde yazılan bu isim “Ḥirrī’yi” olarak metne alındı. 

bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 316.

5 Nüshalarda “Beşīr ” şeklinde yazılan bu isim “Bişr” olarak metne alındı. bk. Abdülkerim Özaydın, “Bişr 

b. Mervân”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/bisr-b-mervan (16.09.2020).

6 cengine: cenge HZ

7 sehv-i: seher-i HZ

8 ḳılındı: ḳıldı T5 HZ
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Ve illā bu vaḳ‘a altmış beş senesinde olması ṣaḥīḥdür. Ve Mühelleb bin 

[Ebū] Ṣufre , İbn Zübeyr  nā’iblerinden iken ve1 henüz İbn Zübeyr ḫilāfe-

tinde ẟābit olup zevāl-i devleti ve şehādeti vāḳi‘ olmamış iken ‘Abdü’l-Me-

lik  nā’iblerinden ‘add idüp rıżā vü şükrān ile Ahvāz ’ı teveccühini yazdı. 

Ve Muṣ‘ab ’uñ evlād-ı ẕükūrı ‘Ukkāşe  ve ‘Īsā ’dur ki vālideleri Fāṭıma bint 

‘Abdu’llāh bin es-Sā’ib ’dür. Ve ‘Abdu’llāh  ve Muḥammed ’dür ki māderleri2 

‘Ā’işe bint Ṭalḥa ’dur ki Ebū Bekr -i Ṣıddīḳuñ Ümmü Külẟūm  nām kerīme-

sinden ṭoġmışdur. Ve daḫı Ca‘fer  ve Muṣ‘ab  ve Sa‘īd  ve Münẕir  ve ‘Īsā-yı 

Aṣġar ’dur ki ġayrı ḫātūnındandur.3 Ve Rebāb  nām duḫteri vardur ki Sekīne 

bint Ḥüseyn bin ‘Alī ’dendür. 

Vaḳtā ki ‘Abdu’llāh bin Zübeyr ’e4 Muṣ‘ab ’uñ şehādeti ḫaberi5 ve ehl-i 

‘Irāḳ ’uñ nifāḳ-ı ġadr6-muḳarreri vāṣıl oldı, bir ḫuṭbe inşā idüp ــَכ ِ א َ ــ  ُ  ﴿ا
ــאء﴾7 َ َ ــ  ِ ــَכ  ْ ُ ْ ُع ا ِ ــ َ ــאء َو َ َ ــ  َ ــَכ  ْ ُ ْ ِــ ا ْ ُ ــِכ  ْ ُ ْ  .āyeti ile muṣaddar ḳıldı ا

Ba‘dehu 8«ــאق ر وا ــ ــ ا اق أ ــ ــ ا  .diyü Muṣ‘ab’a ġadrların söyledi «ا واّن أ

“Bizüm neslimüzde kimesne firāşında ölmemişdür. Elbette mevtimüz Benī 

Ebi’l-‘Āṣ  gibi eṭrāf-ı rimāḥladur.” diyü ḫuṭbesin ġāyete irgürdi.

Ammā Muṣ‘ab ’uñ ‘ömrinde iḫtilāf olınup evvelā “Otuz beşinde idi.” 

didiler. �āniyen “Ḳırḳ yaşında idi.” didiler. �āliẟen “Ḳırḳ beşde idi.” diyü 

[48a H1] ḫaber virdiler. Raḥmetu’llāhi ‘aleyh.

 Tetimme fi’l9-ḥavādiẟ elleẕī vuḳi‘at fī zamāni [147b HZ]
‘Abdü’l-Melik bin Mervān 

Vaḳtā ki yetmiş beş senesi duḫūl itdi, ‘Abdü’l-Melik ’üñ ḳarındaşı ḥā-

kim-i ‘Irāḳ  olan Bişr10 bin Mervān  ‘ālem-i ‘uḳbāya revān olmaġın ‘Irāḳ vilā-

yeti cemī‘an Ḥaccāc ’a tefvīż ḳılındı. ‘Abdu’llāh bin Zübeyr  ḥaḳḳında sa‘y-ı 

1 ve: - HZ

2 māderleri: māderi HZ

3 ḫātūnındandur: ḫātūndandur HZ

4 Nüshalarda “Zübeyr’üñ” şeklinde yazılan bu ibare sentaks gereği “Zübeyr’e” olarak metne alındı. 

5 ḫaberi: ḫaberi geldi HZ

6 ġadr: ‘öẕr HZ

7 “Ey mülkün sahibi olan Allah ’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alır-

sın.”, Al-i İmran Sûresi, 3/26. | Nüshalarda görülen imla hataları düzeltilerek metne alındı. 

8 “Dikkat edin ki Iraklılar  vefasızlık ve fesat sahibidirler.”

9 Tetimme fi’l: Tetümmetü’l HZ

10 Bişr: Beşīr  T5
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bāṭılı muḳābelesinde Kūfe  ve Baṣra  eyāleti ḥükūmeti ol ẓālime ıṣmarlanup 

rif‘at-ı şān virildi. 

Ve Medīne  emāreti ‘Abdü’l-Melik ’üñ ‘ammisi Yaḥyā bin Ḥakem bin 

Ebi’l-‘Āṣ ’a tevcīh olınup sükkān-ı Yeẟrib  Ḥaccāc ’uñ ẓulm-i ṣarīḥinden ḳur-

tıldılar. Gūyā ki āzāde-ḥāl oldılar. 

Ve yine bu yılda Muḥammed bin Mervān  ki Mervān-ı Ḥimār ’uñ pederi 

ve ḫalīfe-i ‘aṣruñ birāderidür, Mar‘aş  semtinden ġazā-yı küffār-ı Rūm ’a1 

müteveccih olup, ammā ki Ḥaccāc  Medīne ’den ‘Irāḳ ’a on iki atlu ile 

ber-vech-i ılġar, sebük-bār ‘azīmet idüp ‘ale’l-ġafle Kūfe ’ye girdi. [49a T5] 

Ammā kenār-ı şehre varduḳda ġasl idüp ẟiyāb-ı faḫr libāsın giyindi. Ve 

muḥassenāt-ı ‘ıṭr ile tertīb ü tezyīn ḳılınup silāḥ ḳuşandı. İki yaġrını mā-

beynine bir ṭaylesān ṣarḳıdup yevm-i cum‘ada ṣalā olınurken dārü’l-emāre-

ye nüzūl ḳıldı. Kemāl-i himmet ü vaḳār ile minbere çıḳup oturdı. İşidenler 

vāfir ṭaş degşürdi. Ve ol Ḥaccāc  idügin ve ‘Abdü’l-Melik  ṭarafından geldü-

gin bilmeyüp Ḫāricī  olmaḳ iḥtimāli ile muḳaddemāt-ı recm ü ḳıtāl içün 

ḥaṣād-ı aḥcār ile herkes mescide girdi. 

Ammā Ḥaccāc  mekẟ-i ṭavīl ile ‘arż-ı vaḳār-ı2 celīl itdükden ṣoñra א أ » 
כــ ّ ــ  ّــ ورد  ــאق כ ــ ا ق وو ــ ــ ا ــ ذ אق  ــ ــאق وا ــ ا ــא أ اق  ــ  ا

َــאِق﴾»3 ْ َ َق ا ْ ــ َ ْا  ـُـ ِ ْ א َ ــאِق﴾ ﴿ َ ِّ ــ ا َ َ ُدوْا  َ ــ َ  
ِ ــ َ ِ َ ْ ِ ا ــ ْ ْ أَ ــ ِ  diyü “Ben Ḥażret-i ﴿َو

Ḥaḳ ’dan sizüñ ḥükūmetiñüze belāyı ḳabūl itdüm. Ṣaġīr ü kebīriñüzi ve 

ḥürr ü ‘abdiñüzi ve ḫavāṣṣ u ‘avāmmıñuzı ve faḳīr ü ekābiriñüzi ḫabbāzlar 

itmegi nice yoġururlar ise ben daḫı anuñ gibi sizi yoġurup ḍarb-ı tīġümle 

ḫurd u4 ḫām itmegi aḥsen ü evlā bilmişdüm. Ḥālā el-ḥamdu li’llāh müyes-

ser oldı. Ve żabṭ u rabṭıñuz baña buyurıldı.” didügi gibi Ḥaccāc idügin bil-

diler. Ve illā mehābetinden ḫalḳa ḫavf u ḫaşyet müstevlī olup5 ellerindeki 

aḥcār döküldi. Söyleyen ekẟer-i nāsı lerze ṭutdı. 

1 Rūm ’a: Rūm üzerine HZ

2 vaḳār-ı: vaḳarı HZ

3 “Ey Irak  halkı, ey fitne ve fesat ehli, çirkin ahlakı ve kötülük yaymayı gerçekleştirdiniz. Sanki ‘Medine  

halkından da münafıklıkta direnenler var (Tevbe Sûresi, 9/101).’ Ve ‘Şimdi vurun boyunlarının üstüne 

(Enfâl Sûresi, 8/12).’ [âyetleri] sizin hakkınızda inmiştir.”

4 u: - HZ

5 olup: oldı HZ
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Ve bir ḳavlde henüz Ḥaccāc  idügi bilinmedin1 feṣāḥat-ı kelāmı ve 

mehābet-i şübbānı ve ṣalābet-i ‘unvānı cihetinden hemān ḫuṭbeye āġāz 

itdügi gibi ellerindeki ṭaşlar döküldiler.2 Ve şol zamān ki niḳābını gide-

rüp kendüyi bildürdi, aṣlā kimesnede mecāl-i tekellüm olmayup tenlerine3 

ra‘şe ve bedenlerine lerze ‘ārıż oldı.

Üçinci gün Ḥaccāc  ehl-i sūḳdan tekbīr işitdi. Ta‘accüb ü ḥiddetle min-

bere ‘urūc itdi. ‘Ale’l-fevr ḫalḳ cem‘ olup Ḥaccāc cevāb idüp “Bir tekbīr 

işitdüm. Amma tekbīr-i terġīb olmayup li-ecli’t-terhīb4 idügini ḳarīneyle5 

ḥiss itdüm.” didi. “Ammā va’llāhi’l-‘aẓīm size tenbīh, ef‘āl-i ẕemīmeñüzi 

terk idüñ. [48b H1] Yoḫsa evlādıñuzı yetīm ve ‘āvretleriñüzi ẕemīm ve 

vücūdıñuzı bī-ser ü ‘adīm görmeñüz muḳarrerdür.” diyü söyledi. 

Ol6 eẟnāda ‘Umeyr bin Ḍābi’ et-Temīmī 7 ayaġa ḳalḳdı. 8« ّ ا  «أ ا
kelāmı ile du‘ā ḳıldı. Ḥaccāc  “Sen kimsün?9” didükde ol daḫı eyitdi: “Ben 

bir şeyḫ-i kebīr ü ‘alīlüm.” diyü cevāb virdi. 

Ammā10 Ḥaccāc  cevāb virüp “Dünki gün ben tenbīh eyledüm. İşitme-

düñ mi ve sen ‘Oẟmān bin ‘Affān  ḳıtāline11 bile gitmedüñ mi?” diyü ‘itāb ey-

ledi. “Pes senüñ gibi şeyḫ-i kebīr ol maḳūle vāḳı‘a-i12 ‘aẓīmede bile bulınmaḳ 

neden lāzım geldi?” didi.13 Cellādına buyurdı, “Boynın ur.” didi.14 Hemān ol 

ānda ‘Umeyr ’üñ [148a HZ] boynı urıldı.15 Ve mā-meleki yaġmā itdürüldi. 

“Üç kerre nidā işitdükden ṣoñra ihmālle mescide gelüp ulü’l-emrüñ fermānı-

na iṭā‘atde16 tekāsül idenüñ cezāsı budur.” diyü başını17 gezdürdiler. 

1 bilinmedin: bilinmedi HZ

2 ṭaşlar döküldiler: ṭaşları dökdiler HZ

3 tenlerine: tündine HZ

4 terhīb: tertīb HZ

5 ḳarīneyle: ḳarīne HZ

6 Ol: Bu T5

7 Nüshalarda “‘Ömer  bin Cenābī et-Teymī (HZ, T5), ‘Umeyr bin Ḥanābī et-Teymī (H1)” şeklinde 

yazılan bu isim “ ‘Umeyr bin Ḍābi’ et-Temīmī ” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 9.

8 “Allah  emiri ıslah etsin.”

9 Sen kimsün: Siz kimsüz HZ

10 Ammā: Ammā ki T5

11 ḳıtāline: ḳıtāle HZ

12 vāḳı‘a-i: vaḳ‘a-i T5

13 Nüshalarda “diyü” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği “didi” olarak metne alındı. 

14 ur didi: urdı T5

15 boynı urıldı: boynın urdılar HZ

16 fermānına iṭā‘atde: iṭā‘at-ı fermānına HZ

17 başını: başı HZ, H1
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Ba‘dehu Ebū Ya‘fūr ’ı1 Kūfe  ḥükūmetine ḳā’im-maḳām naṣb itdi. Ve 

ḫidmet-i ḳażāyı muḳarrer idüp Baṣra ’ya çekildi, gitdi. Anda daḫı Kūfe’de-

ki evżā‘ı [49b T5] iẓhār eyledi. Ve Zürāre bin Evfā ’ya Baṣra ḳażāsını ıṣ-

marladı. Henüz ḫuṭbede iken ḳabīle-i Benī Yeşkür ’den2 bir şaḫṣ getürdiler. 

“Kendü hevāsında gezüp ḫidmet-i lāzımesini edā itmez.” didiler. Ammā ol 

şaḫṣ ḥālinden Ḥaccāc  su’āl eyledi. Şaḫṣ daḫı kendü ḥālini taḳrīr idüp, Bişr 

bin Mervān  vaẓīfesini ḳaṭ‘ itdügini bildürüp ‘öẕr-i keẟīr itdükde “Şimdi 

şöylece ṭuruyorın.” diyü3 cevāb virdi. Ḥaccāc daḫı cevāb idüp4 “Gördüñ ki 

vaẓīfe kesildi, niçün bir iş başında olup ṣan‘at işlemezsün?” diyü emr idüp 

ḳatl itdürdi. 

Hemānā ehl-i Baṣra  feza‘ idüp şehrden ṭaşra çıḳdılar. ‘Abdu’llāh bin 

Cārūd ’ı5 emīr naṣb idüp Ḳanṭara-i Rāmhürmüz 6 nām mevżi‘de cem‘iyyet 

itdiler. Bilā-te’ḫīr vāfir ‘asker cem‘ oldılar.7 Ba‘dehu ol cebbār, ya‘nī ki8 

Ḥaccāc , ceyşi ile atlandı. Mābeynlerinde küllī ḳıtāl ve ḥarb u ḍarb muḳar-

rer oldı. 

Bi’l-āḫire Ḥaccāc-ı Ẓālim  ol Müslimānlara  ġālib olup ‘Abdu’llāh bin 

Cārūd ’ı ḳatl eyledi. Ve ehl-i Baṣra  münhezim oldı. Ve ehl-i Baṣra’nuñ 

kesilen başlarını Mühelleb ’e gönderdi ki ḳıtāline me’mūr olduġı Ḫavāric  

zümresi helākine yüreklenmege sebeb ola. Ba‘dehu ‘Abdu’r-Raḥmān bin 

Miḫnef  ve Mühelleb  ḥüsn-i ittifāḳla Ḫavāric-i Ezāriḳa  cengine9 münā-

haża ḳılalar.

Fi’l-vāḳi‘ üzerlerine vardılar. Ezāriḳa ’yı ve bi’l-cümle emākinlerinden 

sürüp arż-ı Kāzerūn ’a dek ḳaçurdılar. Ve Ramażān’uñ āḫirinde der-‘aḳab 

yüriyüp Ḫavāric ’e yitişdiler. Ol şeb Mühelleb  iḥtiyāṭen eṭrāfına ḫandeḳ kes-

dürdi. ‘Abdu’r-Raḥmān ’a10 daḫı bu ḳıṣṣayı bildürdi. Lākin ‘Abdu’r-Raḥmān 

1 Ebū Ya‘fūr ’ı: Eya‘fūrı HZ

2 Nüshalarda “Şükr” şeklinde yazılan bu kelime “Yeşkür” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, 

s. 10.

3 diyü: diyüp H1

4 Ḥaccāc //idüp: - HZ

5 Cārūd’ı: Cārūd HZ, H1

6 Nüshalarda “Mihrfer” şeklinde yazılan bu kelime “Rāmhürmüz” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, 

age, C. 9, s. 10.

7 oldılar: oldı HZ

8 ki: - HZ

9 cengine: ceng HZ

10 Raḥmān’a: Raḥmān HZ
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ḫandeḳ ḳazmada ihmāl eylemegin1 Ḫavāric ‘askeri Mühelleb ’e hücūm ve 

şebī-ḫūn2 ile ḍarb u ḥarb eylediler. 

Bi’d-defe‘āt ‘Abdu’r-Raḥmān  atluları ile feryādına yitişdiler. Maḥall-i 

żarūretde3 ḫandeḳden içerü girüp ḳapanmaġın kendüye ve ‘askerine ẓafer 

bulamadılar. Ve ba‘dehu [49a H1] ‘Abdu’r-Raḥmān’uñ ordusın baṣub cenge 

ḳoyıldılar. Zamān-ı ‘aṣrdan ẟülüẟü’l-leyle4 dek ḥarb idüp ‘Abdu’r-Raḥmān’ı 

ve niçe rü’esā vü rū-şināsānı ḳatl itdiler. 

İrtesi Mühelleb  geldi. Namāzlarını ḳılup ol mevtāyı defn itdi.5 Ve Ḥac-

cāc  ṭarafından ‘Attāb bin Verḳā , ‘Abdu’r-Raḥmān  yirine ḥākim naṣb olındı. 

Ammā Mühelleb ile ḥüsn-i zindegānī idemeyüp ser-keşlik ẓāhir olmaġın 

Ḥaccāc berāy-ı maṣlaḥat ‘Attāb ’ı ‘itāb ile ‘azl itdi. Yirine Mühelleb’üñ oġlı 

Ḥabīb ’e müfevviż ḳıldı. 

Ve bu senede Dāvūd bin Nu‘mān el-Māzinī  Baṣra  nevāḥīsinde ‘asker 

cem‘ idüp ḫurūc eyledi. Ḥaccāc  bilā-te’ḫīr ‘acele ile üstine varup ḳıtāl-i 

keẟīrden6 ṣoñra Dāvūd ’ı öldürdi. Ve cem‘iyyetin7 ṭaġıdup perīşān ḳıldı. 

[Ve bu senede] ebnā-yı İmru’ü’l-Ḳays ’dan8 Ṣāliḥ bin Mesraḥ 9 Ṣufariy-

ye ’den ḫurūc itdi. Ve Ḫavāric  ‘askerine serdār olup küllī fesāda mübāşeret 

eyledi.

Ammā mezbūr Ṣāliḥ  bir ġarīb kimesne idi ki ta‘līm-i Ḳur’ān  ve ḳaṣīde 

oḳıduḳda evvelā ḥamd u ẟenā-yı Yezdān  iderdi. Ve ẟāniyen medḥ-i [Resūl ] 

ile cārī-zebān idi. Ve ẟāliẟen ‘ıyāẕen bi’llāh10 sebb-i ‘Oẟmān bin ‘Affān  ider-

di. [50a T5] Ba‘dehu cemī‘-i ehl-i [148b HZ] fesād u11 eşrār yanına cem‘ 

olup, ḳanda gitse aña tābi‘ olup bile giderlerdi. 

1 eylemegin: itmegin T5

2 şebī-ḫūn: şeb-ḫūn HZ

3 żarūretde: ḥarūretde HZ

4 ẟülüẟü’l-leyle: ẟülüẟ-i evvel-i leyle HZ

5 itdi: itdiler HZ

6 keẟīrden: keẟīreden HZ

7 cem‘iyyetin: cem‘iyyetini HZ

8 Nüshalarda “emīr ‘Ubeyd’den” şeklinde yazılan bu ibare “İmru’ü’l-Ḳays ’dan” olarak metne alındı. bk. 

İbn Kesîr, age, C. 9, s. 10.

9 Nüshalarda “Meşraḥ” şeklinde yazılan bu isim “Mesraḥ” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, 

s. 10.

10 ‘ıyāẕen bi’llāh: - HZ, H1

11 u: - HZ, H1
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Āḫir Şebīb bin Yezīd-i Ḫāricī   ile ḫaberleşüp ol yıluñ Ṣafer’inde ḫurūc it-

diler. Ve ebṭāl-i ẕevi’l-iḳbāl-i Ḫavāric ’den yüz on nefer nāmdār-ı ṣāhib-kerr 

ü fer ile ḳuvvetlendiler. Ḥattā Muḥammed bin Mervān  ‘askerinüñ Revā-

fiż ’i ile yek-dil ü yek-cihet olup cem‘iyyetlerin1 arturdılar. Ve ehl-i Dārā 2 ve 

Nuṣaybīn 3 miyānında on beş gün eglendiler.

Li-münşi’ihi

Yandurdı yine fitne odın rūzgār-ı serd

Ṣaçdı şerārelerine āteşgeh-i neberd

Pergārveş muḥanneẟ olanlar çizüp kenār

Ortaya çıḳdı noḳṭa gibi nerre-şīr-i merd4

Vaḳtā ki Muḥammed bin Mervān  bu ḫuṣūṣı ṭuydı, biñ atlu ile Cezīre  

nā’ibini üstine gönderdi. Çāre idemeyüp hezīmet ile niçe kimesneleri ḳatl 

eyledi. Ve ḥarbden ḳurtılanlar mecrūḥ u maḥzūn çıḳageldiler. Bu ḫuṣūṣ-

dan5 Muḥammed bin Mervān  ġāyetde6 ġażabnāk olup biñ beş yüz ādem 

ile Ḥāriẟ bin Ca‘ūne ’yi7 serdār idüp gönderdi. Ve ardınca biñ beş yüz nüfūs 

ile Ḫālid bin Ḥürr ’i8 başbuġ9 idüp gönderdi. 

Ẕikr olınan üç biñ ādem ile Ḫavāric  zümresindeki10 yüz on nefer-i dilīr 

[ü] bahādır ile muḳābele vü muḳātele itdüklerinde Ṣāliḥ , Ḫālid ’e rāst ge-

lüp ve Şebīb , Ḥāriẟ bin Ca‘ūne ’ye müteveccih olup birbiriyle ḥarb u ḍarb 

itdükden ṣoñra şeb-i deycūr irdi. 

Bu kerre aṣḥāb-ı neberd gürūh gürūh ve çoḳ çoḳ ceng ü cidāl eylediler. 

Āḫir yetmiş kişi Ḫavāric ’den ḳatl olındı. Ve otuz nefer Muḥammed bin 

Mervān  ‘askerinden helāk oldı.

1 cem‘iyyetlerin: cem‘iyyetlerini HZ

2 Dārā : dār HZ

3 Naṣībīn : Naṣbīn HZ, T5

4 merd: demerd HZ

5 ḫuṣūṣdan: ḫuṣūṣda HZ

6 ġāyetde: ġāyet HZ

7 Nüshalarda metin boyunca farklı şekillerde yazılan bu isim “Ḥāriẟ bin Ca‘ūne ” olarak metne alındı. bk. 

İbn Kesîr, age, C. 9, s. 12.

8 Ḥürr’i: Cerr’i HZ

9 başbuġ: baş ve buġ HZ

10 zümresindeki: zümresinden ki HZ
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Rubā‘iyye

Çoḳ ḫānmāna ṣaldı fenā āteşin zebān

Her kelle gūya döndi süyūf aña ṣavlecān

Baş kesdi kimi kimi cüdā düşdi kelleden [49b H1] 
Meydān-ı rezmi ḳanlara1 ġarḳ eyledi cihān

Ve bi’l-cümle Ḫavāric  zümresi ṣınup Cezīre ’den yaña firār eylediler. Ve 

arż-ı Mevṣil ’e ılġar ile gitdüklerinde Ḥaccāc -ı ḥīlekār üç biñ dilīr-i nāmdār 

ile Ḥāriẟ bin ‘Umeyre ’yi ‘askere baş2 ḳıldı. Bāḳī ḳalan Ḫavāric ancaḳ ṭoḳsan 

kişi iken yine meydān-ı cengde ẟābit-ḳadem oldılar. Ve bī-muḥābā cenge 

ḳoyıldılar. 

Āḫir biñ belāyla Ṣāliḥ  ḳatl olındı. Ammā Şebīb -i dilīr ġayret ḳuşaġın 

berkidüp, bī-ḫavf yetmiş nefer Ḫāricī  ile ḳalup, Ṣāliḥ  öldükden ṣoñra ol 

eṭrāfuñ ḳal‘alarından birine girüp ḳapandı. Ve illā3 Ḥāriẟ bin ‘Umeyre 4 

bunlaruñ eṭrāfın ḥiṣār idüp ‘askerine emr itdi ki irtesi ḳal‘a ḳapusın5 şikest 

ideler. Ve yāḫūd iḥrāḳ bi’n-nār idüp yir ile berāber ideler.

Fe-lā-cerem Ḥāriẟ  ‘askeri fāriġü’l-bāl ḳorḳusız olup eṭrāfına ṭaġıldı. İr-

tesi ḳal‘anuñ6 ḳapusı iḥrāḳ olınacaḳ oldı. Ve niçe yüz ādem gözci ḳodılar. 

Ammā ol gice Şebīb  bī-bāk olup ol yetmiş kişi ile ḳal‘adan çıḳdı. Ve ordu-

larında bī-pervā ‘ayş u nūşda olan Ḥāriẟ ‘askerine hücūm ḳıldı. Bī-nihāye 

ādem ṭu‘me-i şemşīr ḳılınduḳdan [50b T5] ṣoñra Ḥāriẟ 7 ‘askeri münhezim 

olup Medā’in ’e ṭoġrı firār eyledi. Şebīb  ve aṣḥābı orduyı yaġmā idüp, at 

ve silāḥ ve yat ve yaraḳ ile ḳuvvet bulup, ceyş-i Ḥāriẟ ’i bir vechle hezīmet 

idüp, der-‘aḳab Kūfe  şehrine ‘azīmet idüp gitdiler. 

Bu maḳūle az nefer ile ol gūne ceyş-i kebīri ṣındurmaḳ naṣṣ-ı kerīm-i 
8﴾ِ ّ ْذِن ا ِ ــ ِ ًة  َ ــ

ِ ً َכ ــ َ ِ  ْ ــ َ َ َ  ٍ ــ َ ِ َ  ٍ ــ َ ِ ــ  ِّ ــ   mażmūn-ı şerīfi ‘iyānen müşāhede ﴿َכ

1 ḳanlara: ḳanda HZ

2 baş: baş ve buġ HZ

3 Ve illā: Evvelā HZ

4 ‘Umeyre: ‘Umeyr HZ

5 ḳapusın: ḳapusı HZ

6 ḳal‘anuñ: ḳal‘a HZ

7 ‘askerine//Ḥāriẟ: - HZ

8 “Allah ’ın izniyle büyük bir topluluğa galip gelen nice küçük topluluklar vardır.”, Bakara Sûresi, 2/249.
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[149a HZ] ḳılınmaḳ nādir1 vāki‘ olmışdur. Bu ḫuṣūṣ yetmiş altı Cumā-

de’l-āḫire’sinüñ on üçinci gicesi vuḳū‘ bulmış.

Li-münşi’ihi

‘Ayn-ı ‘adū mekr ile bīdār olur

Tīġleri rezme2 şerer-bār olur

Pister-i ġafletde yatan ḫˇābnāk

Göz yumup açınca olur zīr-i ḫāk

Ve bi’l-cümle bu gūne nuṣretle Şebīb , Kūfe ’ye dāḫil oldı. Ġazāle  nām ‘av-

reti ki kendüye i‘timādı olup3 rūzgāruñ şecī‘4 ü māde-şīr-i bülend-iḳtidārı idi 

ve cenk güninde niçe şecā‘atler gösterürdi ve Ḫavāric  zümresi ol ḫātūnuñ şīrā-

ne ḥareketi sebebiyle yüz aḳlıġı vücūda getürürlerdi. Egerçi ki nāmı Ġazāle 

idi, ḥaḳīḳatde nerre-şīr idi. Cengde mezbūreye kimesne muḳābil olamazdı.

Li-münşi’ihi

Ṣanki bir māde-şīr idi o nigār 

Nerre-şīrān olurdı aña şikār 

Tīġ-zen bir zen5 idi merd-efken

Görse cengin pesend iderdi Peşen

Rezme girse Ġazāle  ile Şebīb 

Görinürdi aña hizebr-i6 nehīb

Ba‘dehu Ḫavāric  zümresi bir7 yirden peydā olup ve tecdīd-i bī‘at ile Şe-

bīb ’e ilticā idüp cem‘ olurlardı. Ammā Ḥaccāc  daḫı bir def‘a Ḫavāric üze-

rine ceyş-i vāfir gönderdi. Ḫavāric yine anları mecrūḥ u maḥzūn u mün-

hezim idüp ḳırdı. Andan ṣoñra Medā’in ’e vardı. Ve Ḥaccāc’uñ ne ḳadar atı 

ve ḥayvānı8 var ise ġāret ḳıldı. 

1 nādir: der T5

2 rezme: zerme H1

3 kendüye//olup: - HZ, H1

4 şecī‘: şebī‘ HZ

5 bir zen: bezen HZ

6 hizebr: her bir T5

7 bir: yir HZ, H1

8 ḥayvānı: cüvānı HZ
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Ḥaccāc  ġāyet [50a H1] bī-ḥużūr olup hemān dört biñ dilīrān-ı şecī‘-i 

dil-āver nefer gönderdi. Ve “Her1 ḳanda bulursañuz Şebīb ’e2 ṣarılup elbette 

bu kerre Ḫavāric ’i3 ber-ṭaraf itmek gereksüz.” diyü tenbīh idüp ıṣmarladı. 

Vaḳtā ki ‘asker Medā’in ’e ḳarīb geldiler, nā-gāh Şebīb ’i öñlerinde gör-

diler. Her ne ḳadar ki Ḫavāric  nefer-i ḳalīl ile Ḥaccāc  ‘askeri üzerine at 

ṣalarlardı,4 muḳaddeme-i ‘askeri ṣıyup, mā-meleklerin ġāret ḳılup yüzlerin 

döndürürlerdi. Ḥaccāc ise cehd idüp Ḫavāric arḳalanmadın söyindürmek 

isterdi ve pey-ā-pey ‘asker gönderürdi.5 Lākin Şebīb ’üñ ṣalābet ü şehāmeti-

ni görüp cümlesi rū-gerdān olur, gelürdi.6 Ḥālā ki aṣḥāb-ı Şebīb yüz altmış 

neferden ziyāde degül idi. Ammā ki ‘uyūn-ı nāsda her biri bir ‘asker-i ‘aẓī-

me bedel ‘add olınurdı.

Ba‘dehu Şebīb  ṭarīḳ-ı āḫardan Kūfe ’ye geldi. Muḥāṣara kılmaġı muḳar-

rer itdi. Fe-lā-cerem Kūfe ‘askeri daḫı müretteb ü7 mükemmel silāḥlanup 

ittifāḳ ile Şebīb ḳaṣdına şehrden ṭaşra çıḳdılar. Muḳābil olup ceng eyledi-

ler. ‘Āḳıbet Kūfe ḫalḳı ṣınup, yine ḳal‘aya girüp ḳapandılar. 

Ve illā ḥavādiẟ-i ḥarb u ḍarbdan bir ceng-i ġarīb8 daḫı budur ki Şebīb , 

Medā’in ’de fāriġü’l-bāl, düşmenden bī-ḫaber9 otururken Süveyd bin ‘Ab-

du’r-Raḥmān  [51a T5] bī-nihāye ‘askere serdār olup ‘ale’l-ġafle Medā’in’e 

yitişdi. Ve Şebīb’e ḫaber virilüp “Ber-vech-i isti‘cāl atlanmazsañ ḳurtılmaz-

sun.” dinildi. Lākin aṣlā muḳayyed olmadı. Ṭa‘ām bişürmege sipāriş itdügi 

dihḳāna “Sen te’ennī ile ḫidmetüñde ol.” didi. Tā ki ol maṣlaḥat görilüp 

ṭa‘āmları yindi, ba‘dehu āb-dest alup aṣḥābına imāmet ve taṭvīl-i ḳırā‘at 

idüp niyyet-i ṣāfī ile ṣalāta iḳāmet kıldı. 

Andan ṣoñra zırhın giyüp ve10 silāḥın ḳuşanup, ‘amūd-ı ḥadīdin ele alup 

“Benüm ḳaṭırumı getürüñ” didi. Ba‘żı hevādārları ve birāderleri eyitdi: 

1 Her: Her ne HZ

2 Şebīb ’e: Şeybe’ye HZ

3 Ḫavāric ’i: Ḫavāric HZ

4 ṣalarlardı: ṣalardı HZ

5 Ḥaccāc //gönderürdi: - HZ

6 gelürdi: gelürlerdi HZ

7 ü: - H1, T5

8 ceng-i ġarīb: ġarīb ceng T5

9 ḫaber: ḥużūr HZ

10 ve: - H1
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“Böyle günde estere mi süvār olursun, esb-i tāzī ṭururken.” diyü men‘ine 

çalışdılar. Mümkin olmadı.

Li-münşi’ihi

Ḥāṣılı nerre-şīr idi ol merd

Dā’im eylerdi Rüstem āne1 neberd

Terk-i cān ḫidmetinde eshel idi

Pehlevān idi bir eser yel idi

Bi’l-āḫire estere süvār olup Medā’in  ḳapusın açdurdı ve2 çıḳdı, ــ ــא أ  «أ
3« ّ  ّ כ ا  diyü na‘ra urdı. Ve ‘asker-i muḫālifīne ṭoġrılup elindeki ا  

[149b HZ] ‘amūd ile rü’esā-yı ‘askerden Sa‘īd bin Mücālid ’i4 ḳatl itdi. Ve 

gürūh-ı āḫara daḫı ḥamle kılup başbuġa5 ṣaruldı.6 Bu ḥāleti müşāhede iden 

muḫālifīn 7« ــ ــ ا ــ  ــאق  ــא   ّ ار  ــ   diyü Kūfe ’ye ḳaçdılar. Şebīb «ا

daḫı Furāt ’uñ altından Kūfe’ye vardı. Rü’esā-yı nāsdan çoḳ kimesne helāḳ 

ḳıldı. 

Bi’l-āḫire Ḥaccāc -ı mekkār bi-ṭarīḳi’l-firār Kūfe ’den Baṣra ’ya gitdi. ‘Ur-

ve bin Muġīre ’yi kendü yirine alıḳodı. Lākin Şebīb  Kūfe’ye duḫūl ve ḳaṣr-ı 

emāreye [50b H1] nüzūl ṣadedinde olduġın işidicek Ḥaccāc tekrār Kūfe’ye 

geldi. Bir ṭarīḳ ile Şebīb’den evvelce ḳaṣra duḫūl ḳıldı. Ammā ol gicenüñ8 

āḫirinde Şebīb daḫı şehre girdi. Ve ḳaṣr-ı emāre ḳapusını elindeki ‘amūd-ı 

ḥadīd ile bir ḍarb-ı şedīd urdı ki niçe rūzgār ziyāretgāh-ı dilīrān-ı nāmdār 

oldı, ḳaldı. Ve cemī‘-i dünyāya destān9 olup “Ḍarb-ı Şebīb ” diyü añıldı, 

meşhūr oldı.

1 Rüstemāne: Rismāne HZ

2 ve: - HZ

3 “Ben Müdlih ’in babasıyım. Hüküm ancak Allah ’ındır.” | Nüshalarda “ebü’d-devlet (devletin babası)” 

şeklinde yazılan ibare “ebü’l-Müdlih (Müdlih’in babası)” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, 

s. 14.

4 Nüshalarda “Muḫālid” şeklinde yazılan bu isim “Mücālid” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, 

C. 9, s. 14.

5 başbuġa: baş ve buġa HZ

6 ṣaruldı: ṣaldı HZ

7 Hadîs-i Şerîf, “Takat getirilemeyecek şeyden kaçmak, peygamberlerin sünnetlerindendir.” (Aclûnî, 

Keşfü’l-hafâ, C. 2, s. 85.)

8 gicenüñ: gice HZ

9 destān: dāstān T5
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Li-münşi’ihi

Añıldı niçe zamān zaḫm-ı ḍarb-ı kūpāli

Ḳılurdı anlara ol zūrmend1 ḳıtāli

Lisān-ı ḥāl ile ḳıldı beyān ‘amūd-ı ḥadīd

Ki geldi ‘arṣa-i devrāna bir dilīr-i cedīd 

El-ḳıṣṣa şehre yüriyüp a‘yānından Ebū Süleym  ve Düleyẟ2 bin Ebū 

Süleym  ve ‘Adī bin ‘Amr  ve Ezher bin ‘Abdu’llāh-ı ‘Āmirī ’yi ve bunlaruñ 

emẟāli niçe uluları Şebīb  ḳatl eyledi. Ve daḫı Ġazāle  ki Şebīb’üñ ḫātūnı idi, 

Kūfe Mescidi ’ne girdi. Ve minbere çıḳup bir ḫuṭbe oḳıdı. Ve Benī Ümeyye  

ve Benī Mervān ’a şetm3 ü la‘n eyledi. 

Ammā ki Ḥaccāc  ıżṭırābından 4« ــ ّ ارכ ــ ا ــא  » diyü eṭrāfına nidā itdi. 

Ba‘dehu Şebīb  ferāġ-ı bāl5 ile Kūfe ’den çıḳup meydāna ṭoġrıldı. Ḥaccāc 

daḫı altı biñ ‘asker ile ardına düşdi. Faṣl faṣl Şebīb dönerdi. Şīrāne ḥamleler 

ile ceyş-i Ḥaccāc’dan cem‘-i keẟīr ḳatl iderdi.

Li-münşi’ihi

Ḳılurdı tīġ ile6 bāzār-ı cengi germ-ā-germ

Velī o dād u dihişden çekerdi a‘dā şerm

Bu minvāl üzere ḳıtāl müstemirr oldı. Ümerā-yı Ḥaccāc ’dan Zā’ide bin 

Ḳudāme , Şebīb ’üñ elinde7 fenā [51b T5] buldı ki Muḫtār ’uñ ‘ammisi ve 

Ḥaccāc’uñ maḳbūli idi. Anuñ yirine ‘Abdu’r-Raḥmān bin Eş‘aẟ ’ı8 cenge 

gönderdi. Ol daḫı “Ben ḳādir degülin muḳābeleye.” diyü rücū‘ ḳıldı. Ve 

andan ṣoñra ‘Oẟmān bin Ḥāriẟ ’i gönderdi. Şebīb elinde maḳtūl olup ‘aske-

rinüñ yüzleri döndürildi. Ve aṣḥāb-ı Ḥaccāc’dan altı yüz nefer9 kişi ḫazān 

yapraġı gibi10 ḫāk-ı siyāha dökildi. 

1 zūrmend: rūzmend HZ

2 Nüshalarda “Leyẟ” şeklinde yazılan bu isim “Düleyẟ” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, 

s. 14.

3 şetm: sitem HZ

4 “Ey Allah ’ın süvarileri, bineklerinize binin.”

5 ferāġ-ı bāl: ferāġü’l-bāl HZ

6 tīġ ile: tīġlü HZ

7 Şebīb ’üñ elinde: Şebīb elinden HZ

8 Nüshalarda “Eş‘ab” olarak yazılan bu isim “Eş‘aẟ” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 14.

9 nefer: - HZ

10 gibi: - HZ
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Gitdükçe Şebīb ’üñ ḳuvveti ziyāde1 ẓāhir ve Ḥaccāc ’uñ ża‘fı bāhir oldı. 

Ve ‘Abdü’l-Melik2 bin Mervān  ḫavf idüp Şebīb içün tā vilāyet-i Şām ’dan 

‘asker gönderdi. 

Yetmiş yedi senesinde anlarla daḫı3 muḳābil ü muḳātil olup vücūh-ı 

rü’esānuñ yüzlerin niçe kerre girü4 döndürdi. Lākin Ḥaccāc  ḳırḳ biñ ādem 

Kūfe ’den çıḳardı. On biñ daḫı Şāmīlerden  ḳarışdı. Cem‘an elli biñ ‘asker 

oldı. ‘Attāb bin Verḳā  bu cümle ‘askere emīr naṣb olınup Şebīb  ḳaṣdına 

gönderüldi. Ammā5 ol ḥīnde Şebīb’üñ leşkeri ancaḳ biñ ādem idi. Ammā 

ki cümlesi şecī‘ ü bahādır ve merd-i mücerreb ü muḥterem idi. 

El-ḳıṣṣa Şebīb  daḫı ‘Attāb ‘askerine ḳarşu geldi. Vaḳt-ı maġribde iki6 

‘asker birbirine ḳarşu ẟābit-ḳadem olup ṭurdılar. Ammā Şebīb kendü ḳav-

mine aḫşam namāzını ḳıluvirüp imāmet eyledi. Ve ‘Attāb  ceng ṣaffınuñ7 

tertībine ve alayların düzmege [150a HZ] meşġūl oldı. Ve eṭrāfına ḫandeḳ 

kesdürmek tedārükini daḫı gördi.

Vaḳtā ki ḳamer-i nūrānī [51a H1] ṭulū‘ ḳıldı, ẓulümāt gidüp ‘ālemi 

nūr ḳapladı, Şebīb  daḫı yemīn ü yesārın ārāyende8 ve tertīb9 idüp ‘Attā-

b ’uñ sancaġına ṭoġrıldı. 10« ّ  ّ כــ ا ــ   ــ ا ــא أ  .diyü na‘ra urup yüridi «أ

Ān-ı vāḥidde Ḳabīṣa11 bin Vāliḳ  nām beglerini öldürdi. Ve bunca biñ ‘asker 

tamāmen12 münhezim olup ṣındı. 

Ba‘dehu meymene ṭarafına ṭoġrılup iḳdām-ı tāmm ile anları daḫı silāḥ 

çekmekdin13 baṭṭāl idüp ṭaġıtdı. Ba‘dehu kendü kendüye cür’et virüp, ‘asker 

ortasına at ṣalup serdārları ne ḳadar ki def‘ine14 taḳayyüd itdi, çāre olmadı. 

1 ziyāde: - T5

2 Ve ‘Abdü’l-Melik: HZ m ükerrer 

3 daḫı: - HZ

4 girü: - H1, T5

5 Ammā: - T5

6 iki: iken HZ

7 ṣaffınuñ: ṣıfatuñ HZ

8 Nüshalarda “ārāyde (HZ), ārāyīde (H1, T5)” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “ārāyende” ola-

rak metne alındı.

9 ve tertīb: merātib T5

10 “Ben Müdlih ’in babasıyım. Hüküm ancak Allah ’ındır.” | ا : HZ ا

11 Nüshalarda “Ḳabīża” şeklinde yazılan bu isim “Ḳabīṣa” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, 

s. 17.

12 tamāmen: tamām T5

13 çekmekdin: çekmedin HZ

14 def‘ine: - HZ
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Āḳıbet ser-‘āsker olan ‘Attāb ’ı ve Zühre bin Cevne ’yi1 ḳatl idüp, cemī‘an 

‘askeri ṣındurup, ḥattā kimesne ümerāsınuñ başların almaġa ḳādir olama-

yup, at ayaġı altında pā-māl olup ḳaldı. 

Ammā Şebīb , kendü ‘askerini ta‘ḳībden men‘ idüp “Münhezim olan ‘as-

kerüñ ardlarınca varman.” diyü emr eyledi. Ve2 Ḥaccāc ’uñ ‘askeri tamām3 

kesr ü inhizāmla4 Kūfe ’ye5 dāḫil oldılar.6 Ve ‘Attāb ’uñ7 ‘askerinden ḳalan 

māl ü menāl ve at ve silāḥ8 ve ḫayme vü ḫargāhı bir yire cem‘ idüp ḳarın-

daşı Muṣād 9 ile Medā’in ’e10 gönderdi. 

Ve Şebīb 11 kendüsi Kūfe ’ye müteveccih oldı. Ve ol eẟnāda Süfyān [bin 

Ebred ] ve Ḥabīb bin ‘Abdu’r-Raḥmān 12 vilāyet-i Şām ’dan altı biñ ‘asker 

ile Ḥaccāc ’a imdād içün irişdi. Ve [Ḥaccāc], ehl-i Kūfe yardımından yüz 

döndürdi. Ba‘dehu minbere çıḳup bir ḫuṭbe inşā ḳıldı. Kūfe ehline şetm ü 

düşnām ḳılup ve “Kūfe ‘askeri bizüm ‘askerimüze13 ḳarışmasun. Bā-ḫuṣūṣ 

‘Attāb  ile bile bulınup münhezim olanlardan [52a T5] bu def‘a kimesne 

cenge gitmesün.” diyü tenbīh eyledi.

Ve ba‘dehu kendüsi Şām  ‘askeri ile Şebīb  ḳıtāline teveccüh ḳıldı. Şebīb 

daḫı ḫaberdār olup tevābi‘i ile Ḥaccāc ’a ḳarşu geldi. Vaḳtā ki iki ‘asker biri 

birin gördi; Ḥaccāc naẓar idüp, Şebīb’üñ ‘askerini ḳıyās idüp14 ancaḳ altı 

yüz kişi gördi. 

1 Nüshalarda “Ḫavfa” şeklinde yazılan bu isim “Cevne” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, 

s. 17.

2 ‘askerini//Ve: - HZ

3 Ḥaccāc ’uñ ‘askeri tamām: Ḥaccāc ‘askerini tamāmen HZ

4 inhizāmla: inhizām birle HZ

5 Kūfe ’ye: ‘asker-i Ḥaccāc  HZ

6 HZ nüshasında “Ammā Şebīb //emr eyledi” cümlesi burada gelmektedir.

7 Ve ‘Attāb ’uñ: Ḥaccāc ’uñ HZ

8 at ve silāḥ: silāḥ ve at HZ

9 Nüshalarda “Mużād” şeklinde yazılan bu isim “Muṣād ” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, 

s. 17.

10 Medā’in ’e: Medīne ’ye HZ

11 Şebīb : - HZ

12 Nüshalarda burada bulunan “ile” edatı sentaks gereği metne alınmadı.

13 Kūfe //‘askerimüze: ‘Asker-i Kūfe ‘askerimüze T5

14 ḳıyās idüp: - HZ
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Hemān tekrār ḫuṭbeye başladı: “Yā ehle’ş1-Şām , siz aṣḥāb-ı ṣıddīḳīn 

ve erbāb-ı şevket ü temkīnsüz. Li’llāhi te‘ālā gözleriñüz2 yumuñ. Ve bu 

az ‘askeri göze göstermeyüp yoḳ yirine cenge ḳoyuluñ. İnşā’allāhu te‘ālā 

‘ale’l-fevr nuṣret ü ẓafer buluñ.” diyü3 nuṣḥ u pend itdükden ṣoñra Şebīb  

daḫı geldi, irişdi.4 Aṣḥābını üç bölük eyledi. Bir bölügini kendü yanında 

alıḳodı. İkinci bölügi5 Süveyd bin Selīm ’e ḳoşdı. Üçinci gürūhı Mücellel 

bin Vā’il ’e6 ıṣmarladı. 

Evvelā Şebīb  emriyle Süveyd, Ḥaccāc  ‘askerine ḥamle itdi. Ḥaccāc ‘as-

kerinüñ her biri yirinde ẟābit-ḳadem olup tā kim7 Ḫāricīler  yaḳın geldük-

leri gibi cümle ‘asker bir uġurdan üzerlerine atladılar.8 Bu hücūm-ı hey-

bet-[nümūn] ile ol zümreyi9 ān-ı vāḥidde10 münhezim eylediler. Ḥaccāc 

bu kerre sürūr11 ile “Yā ehle’ş-Şām , li’llāhi’l-Meliki’l-‘Allām  fetḥ ü nuṣret ü 

ẓafer bu evvelki ḥamlelerinden ‘iyān u beyāndur.” diyü çaġırdı. Ya‘nī ‘as-

kerine ḳuvvet-i ḳalb virüp “Ḳorḳmañ, furṣat [51b H1] bizümdür.” didi.12 

Andan ṣoñra Şebīb  ‘askerinüñ ẟānīsi Celīl  ḥamle13 ḳıldı. Anı daḫı mün-

hezim ḳıldı. �āliẟde Şebīb kendüsi muḳābil oldı. Ḥaccāc  daḫı ‘askerine 

istimālet virüp, ceng ü ḥarbde14 ẟābit-ḳadem olup ṭurdı. Her ḥamlelerinde 

ber-ḳarār ṭurmaġı münāsib gördi. Egerçi ki Şebīb ḳıtālde cidd ü cehd eyle-

di, lākin Şāmīleri  yirlü yirinde ber-ḳarār gördi. Şebīb ne ḳadar ki yārānına 

istimālet virüp ḥarbe iḳdām iderdi, Ḥaccāc daḫı ḫaberdār olup ṣabr u ẟebāt 

semtini ‘askerine i‘lām u iş‘ār idüp söylerdi. 

1 ehlü’ş: ehl-i HZ

2 gözleriñüz: gözleriñüzi HZ

3 diyü: - HZ

4 irişdi: irişdi ve T5

5 bölügi: - HZ

6 Nüshalarda “Celīl bin Vāhil (HZ), Celīl bin Vāmil (H1, T5)” şeklinde yazılan bu isim “Mücellel bin 

Vā’il ” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 18.

7 kim: ki HZ

8 atladılar: atlandılar HZ

9 zümreyi: zümre H1

10 vāḥidde: vāḥidede HZ

11 sürūr: mesrūr HZ, H1

12 didi: dirdi HZ, H1

13 ḥamle: cümle H1

14 ḥarbde: ḥarbden H1
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Bi’l-āḫire Şebīb ’i ceng yirinden girüsine sürdiler. Ammā Şebīb

[150b HZ] “Yā evliyā’e’l-arż” diyü feryād iderdi. Ya‘nī ki “Yiriñüzde ẟā-

bit-kadem oluñ.1” diyü söylerdi. Ḥaccāc  2« ــ ا أّول ا ــ ــאم  ــ ا ــא أ » müjde-

siyle ‘askerine beşāret eylerdi. 

Bu eẟnāda Ḥaccāc  bir ‘ālī yire çıḳup, ṭarafeyn ḥālini ‘iyānen naẓar idüp 

bilmek istedi. Anı gördi ki Şebīb  ile ancaḳ3 yigirmi ādem ḳalmış idi. Am-

mā cümlesi tīr-endāzlıġa başlayup, fi’l-cümle bütün gün kerr ü fer ile ṣava-

şup, şīrane ṭutışup dilīrāne ḳavuşdılar. 

Bunlar cengde iken Ḫālid bin ‘Attāb  dört biñ venec4 ‘askerle Ḥac-

cāc ’a geldi. Ḫavāric ’üñ ardın almaḳ ḳaṣdına Ḥaccāc’dan destūr ṭaleb ḳıldı. 

Varup Ḫavāric’üñ ardından yaḳlaşduġı vaḳtde5 Şebīb ’üñ ḳarındaşı Muṣād 6 

ki şecā‘at ü bahādırlıḳda naẓīri yoġ-ıdı, ḳarşu vardı. Ceng ü cidālde ḳatl 

olındı. 

Ve Ġazāle  nām ‘avret ki u‘cūbe-i rūzgār ve şīr-i māde-i merdüm-şikār 

idi, [52b T5] ol daḫı ḍarb-ı dilīrān ile mecrūḥ olduḳda7 Ferve bin Daḳḳāḳ  

elinde küşte oldı. Ve Şebīb ’üñ ‘askerinde āẟār-ı ża‘f ẓāhir8 oldı. Ol iki şecī‘ 

ü dilīr gūyā ki iki āhenīn dīvār idi, yıḳıldı. Tār u9 mār u ḫāksār ḳılındı. 

Hemān-dem ‘asākir-i Ḥaccāc  tekbīr ile mesrūr u şādmān olup Şebīb ’üñ 

yüzin döndürdiler. Ve gürūh gürūh ardına düşdiler. Ve bi’l-cümle çengāl-i 

dilīrāna eyleşdi. Ammā yine ḳurtılup ḫalāṣ10 yaḳasına düşdi. 

Ammā ġarā’ib ü ‘acā’ib bundadur ki bunca şüc‘ān u dilīrān Şebīb ’üñ ḳat-

line dāmen-der-miyān iken yolda ḳaçarken uyuḳlayuraḳ giderdi. Gāh olurdı 

ki nü‘ās ile başı eyer ḳaşına11 degerdi. Ne ḳadar ki aṣḥābı ve yārānı men‘ 

iderdi, “Şimdi uyuḳlayacaḳ zamān mıdur?” dirlerdi, aṣlā gözin açmazdı. 

1 oluñ: olıñuz HZ

2 “Ey Şamlılar , bu zaferin ilkidir.”  

3 ancaḳ: - HZ

4 venec: denec HZ

5 Nüshalarda “vaḳtin” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği “vaḳtde” olarak metne alındı.

6 Nüshalarda “Mużād” şeklinde yazılan bu isim “Muṣād ” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, 

s. 17.

7 olduḳda: - HZ

8 ẓāhir: - HZ

9 u: - HZ

10 ḫalāṣ: felāḥ T5

11 eyer ḳaşına: eger başına HZ
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Vaḳtā ki düşmenden uzadılar, Şebīb ’e dest-res mümkin olmadı. Ḥaccāc  

gördi ki ele girmedi, fī ḥaraḳi’n-nār1 diyü artuḳ kimesne ardınca2 gitmedi. 

Ḥaccāc daḫı bu miḳdār nuṣretle sürūr u ḥubūr ile Kūfe ’ye döndi. 

Ba‘dehu Şebīb  yine bir miḳdār Ḫavāric ’i cem‘ idüp yine Kūfe ’ye ‘azī-

met ḳıldı. Kūfe muḳābilinde ceyş-i Ḥaccāc  ile üç gün ‘ale’t-tevālī ḥarb u 

rezm itdi. Emīr-i ceyş olan Ḥāriẟ bin Mu‘āviye ’yi münkesir ḳılup ‘askerin 

Kūfe’ye dek ḳovdı. 

Ba‘dehu bir ‘asker daḫı müvellā-yı3 Ḥaccāc ’dan [52a H1] Ebü’l-Verd  

gönderüldi. Anı daḫı ḳatl idüp māl ü menāllerin yaġmā eyledi. Bir zamān 

bunuñ üzerine geçdi. Şebīb  ‘askerine eyitdi: “Siz āḫiretden yüz döndür-

diñüz. Dünyā müzaḫrefātına raġbet itdiñüz.” diyü ‘askerindeki māl ü 

menāli aldı. Ve4 cemī‘an Nehr-i Furāt ’a atdı.

Ve bi’l-cümle Ḥaccāc  muttaṣıl beẕl-i māl iderdi. Ve cāh u manṣıb ‘ahd 

iderdi ki Şebīb ’i ele getürmege ve vücūdını ortadan götürmege ḳādir ol-

mazdı.5 Bi’l-āḫire Ḥaccāc kendü dāmādı Ḥakem ’i naṣb idüp ve Ḥakem bin 

Eyyūb ’dan dört biñ güzīde ‘asker6 ṭaleb itdi. Süfyān bin Ebred 7 ile Şebīb’üñ 

ṭalebine gönderdi. Ve Şām  ‘askeri daḫı bunlara ḳatıldı. 

Bi’l-ittifāḳ Şebīb ’üñ üstine vardılar. Ve kemāl-i iḳdāmla cenge ḳoyıl-

dılar. Lākin Şebīb her ne ḳadar ki çalışurlardı, hezīmet bulurlardı. Bu ḥāl 

üzere Şebīb bir cisre irişdi. Ve yüz merd-i mehīb ile Nehr-i Dicle ’nüñ üze-

rindeki cisr üzerinde ṭurup merdāne ceng iderdi. 

Ḥikmet Ḫudā ’nuñdur, altındaġı atuñ ayaġı ol cisrüñ delügine geçdi. Iżṭırāb 

ile çıḳarmaḳ sa‘yinde iken atı ile Furāt ’a düşdi. Ol ḥīnde 8﴾ً ُ ْ ا َכאَن َ ً ْ ُ أَ ّ َ ا
ِ ْ َ

ِ ﴿
[151a HZ] didi. Ba‘dehu ṣuya batup bir kerre daḫı görindi9 ki ُ ــ

ِ ْ َ ِــَכ   ﴿َذ
10﴾ ِ ــ ِ َ ْ ِ ا ــ ِ َ ْ  .diyerek ġarḳ oldı ا

1 “Ateşte [yansın].”

2 ardınca: ardına HZ

3 müvellā-yı: mevālī-i T5

4 Ve: - HZ

5 ḳādir olamazdı: ḳalmazdı T5

6 ‘asker: ‘asākir HZ

7 Nüshalarda “Ered” şeklinde yazılan bu isim “Ebred” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 19.

8 “Allah , olacak bir işi gerçekleştirsin diye.”, Enfal Sûresi, 8/44.

9 görindi: görindi ve didi HZ, T5

10 “Bu, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah ’ın takdiri (düzenlemesi)dir.”, Yâsîn Sûresi, 36/38.
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‘Asker-i Ḥaccāc  sürūr1 u ḥubūr ile Şebīb ’üñ meyyitini ṣudan çıḳardılar. 

Ve ḳalbini çıḳarup ṣadrını yardılar.2 Gördiler ki ṭaş gibi pek ṭoñmış bul-

dılar. Ve ṭob gibi yire urdılar. Bir ādem [53a T5] boyunca yirden yuḳaru 

ṣıçradı. Cümle ḫalḳ ta‘accüb ḳıldılar. 

Anası Cehbere 3 nām şecī‘a-i cemīle4 idi. İbn Ḫallikān  ḳavlince ol daḫı 

bu ṣavaşda ḳatl olındı. Ammā Şebīb ’üñ ġarḳ olduġın işitdükde “Gerçek-

süz.” didi. Ve “Anuñ zevāli ṣudan idügini5 bilürdüm. Ḫalḳdan degül idügi-

ni idrāk iderdüm.6” diyü söyledi. “Şebīb’e ḥāmil iken ṭoġduḳda ṣanasın ki 

bir āteş pāresi idi. Āteşi ṣu söyündürür. Ve anuñ ölümi ṣudan idügin bilmiş 

ve añlamış idüm.” diyü ta‘accüb eylemiş.

Menḳūldür ki Ḥaccāc  bunca heybet ü ṣalābet ile Ġazāle ’den ḳorḳardı. 

Ḥattā ba‘żı şu‘arā bu mażmūnda bu gūne ebyāt naẓm itmişdür:

Şi‘r

א אء    ا א   وب  ّ و ا أ 
 7 א א  כ   أم כאن  ا  ا   زت إ   ّ ـ

Ve bi’l-cümle Şebīb bin Yezīd [bin] Nu‘aym bin Ḳays-ı Şeybānī  ken-

düye “emīrü’l-mü’minīn” laḳabın virüp ḫilāfet ṭalebinde idi. Eger Fir‘avn  

gibi ṣuya ġarḳ olmasa maḳṣūdına vuṣūl bulur idi. Yigirmi altı senesinde 

‘īd-i aḍḥānuñ evvel güni ṭoġmış idi. Kendü ġarḳından ṣoñra aṣḥābından 

birini Ḥaccāc , ‘Abdü’l-Melik ’e göndermiş idi. Eẟnā-yı kelāmda “Bu ebyātı 

diyenlerden degül misün?” diyü ‘itāb ḳıldı. Ve bu beytleri oḳıdı: [52b H1] 

Şi‘r

א و כ  و و و وان وا  כ כאن  כ  ن 
8 ّא أ ا  و ّא  وا و 

1 sürūr: mesrūr HZ

2 Ve ḳalbini//yardılar: - HZ

3 Nüshalarda “Ḥaçīn (HZ), Çehīn (H1)” şeklinde muğlak yazılan bu isim “Cehbere ” olarak metne 

alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 20.

4 cemīle: - HZ

5 idügini: idügin HZ

6 idrāk iderdüm: - H1, T5

7 “Bana karşı aslan gibidir ama savaşlarda devekuşudur. Islıkçının ıslığından ürküp kaçan bir kartaldır. 

Savaşta Gazâle ’nin karşısına çıkmadın, değil mi? Yoksa senin kalbin kuşun iki kanadı arasında mıdır?”

8 “Sizden Mervan  oğlu Amr , Hâşim  ve Habîb  varsa bizden de Husayn , Batîn , Ka‘neb  ve mü’minlerin 

emiri Şebîb  vardır.”
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Ammā şaḫṣ-ı mezbūr fi’l-ḥāl tedārük idüp “Biz Şebīb  dimedük. Sebīb 

didük.” diyü neẕāketle kendüyi ḳatlden ḫalāṣ itdi. 

Egerçi şüc‘ān-ı ‘Arab ’dan bahādırlar1 evvelā Mālik-i2 Eşter  ve oġlı İbrāhīm 

bin Eşter  ve Muṣ‘ab bin Zübeyr  ve ḳarındaşı ‘Abdu’llāh bin Zübeyr  ve 

Ḳaṭarī bin Fücā’e  zamānenüñ baṭṭāl ricāllerinden olup şecā‘atleri meşhūr idi. 

Ve şehāmetleri ve celādetleri meẕkūr bahādır u dil-āverler3 idi. 

Ammā ki Şebīb -i şecī‘üñ4 cür’eti ve niçe rūzgār cünd-i ḳalīl ile niçe ‘as-

ker-i keẟīri münhezim ḳılup niçe emīrleri ḫāke yeksān kılmışdur. ‘Ākıbet 

düşmānı elinden ḳatl olınmayup ṣuya ġarḳ olması ḥāleti nevādir-i āẟār-

dandur.5 Ve mezbūr Ḳaṭarī , Ezraḳa Ḫavāric ’üñ emīridür ki Mühelleb bin 

[Ebū] Ṣufre  ile bu senede anuñ daḫı ḳıtāl ü cengi niçe kerre vāḳi‘ olmış idi.

Ammā İbn Cerīr  ḳavlince bi’l-āḫire ḳanda gitdügi bilinmeyüp nā-bedīd 

oldı. El-ḳıṣṣa Ḳaṭarī  ki Ebū Ne‘āme-i Ḫāricī  ’dür ve zamānında dilīr ü şecī‘ 

zümresinden olup yigirmi yıl miḳdārı tevābi‘ [ü] ḫuddāmı kendüye ḫilāfet 

selāmını virdi. Cidden emārete tenezzül ḳılmadı. Mühelleb  ile dā’imā ḥarb 

u ḳıtālden ḫālī olmadı. Kimesne furṣat bulmadı. 

Ḥikāyeti meşhūrdur ki ceng günlerinde6 bir dilīr Ḳatarī’nüñ üstine at 

ṣalup ḳaṣd-ı7 ḥarb u ḍarb itdükde Ḳaṭarī  niḳābını giderdi. Hemān ol şaḫṣa 

lerze ‘ārıż olup8 ḳarārı firāra degüşdi. Ḳaṭarī çaġırup “Utanmaz mısun, ni-

çün ḳaçarsun? Zaḫmnāk olmadın yüz9 ṣuyın ḫāke ṣaçarsun.” didükde ol 

şaḫṣ eyitdi: “Va’llāhi senüñ [53b T5] gibi dilīr ü bahādır ḳıtālinden ḳaç-

maḳ benüm gibilere ‘ayb degüldür. Zīrā ki zamānenüñ arslanı idügine10 

şekk ü şübhe yoḳdur.” didi. 

1 bahādırlar: bahādır HZ

2 Mālik: İmām HZ

3 u dil-āverler: - T5

4 Şebīb -i şecī‘üñ: Şebīb’üñ HZ, H1

5 āẟārdandur: āẟārındandur HZ

6 günlerinde: günlerinden HZ

7 ḳaṣd-ı: ḳaṣd u H1

8 olup: olup hemān H1, T5

9 yüz: yüzin HZ

10 idügine: idügine ibn HZ
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 [Sene yetmiş sekiz ḥavādiẟi]

Ġıbbu ẕālik yetmiş sekiz senesi dāḫil olduḳda ‘Abdü’l-Melik  Mūsā bin 

[151b HZ] Nuṣayr ’ı1 bilād-ı maġrib ġazāsına gönderdi. Ṭanca ’ya dek va-

rup mülūk-i küffārdan çoḳ kimesne helāk idüp sālimīn ü ġānimīn geldiler. 

Ve yine Rūm  Naṣārā ’sına cünd-i Müslimīn  ziyāde cihād u ġazā idüp 

Arḳilibe 2 nām şehr fetḥ olındı. Ammā ‘avdetlerinde maṭar u berd ü ẟelc 

mażarratından çoḳ kimesne helāk ü zaḫmnāk oldı. 

Ve bu yılda ‘Abdü’l-Melik , Ümeyye bin ‘Abdu’llāh ’ı Ḫorāsān  emāre-

tinden3 ‘azl eyledi. Mülk-i Ḫorāsān ve Sicistān  vilāyetini tamāmen ‘Irāḳ  

ḥükūmetiyle bir idüp Ḥaccāc ’a ıṣmarladı. Ammā Ḥaccāc kendüsi Baṣra ’ya 

gidüp ve Kūfe ’ye Muġīre bin ‘Abdu’llāh ’ı ḥākim naṣb itdi. Ve Mühelleb 

bin4 [Ebū] Ṣufre , Ezāriḳa  muḥārebesinden ferāġatle Ḥaccāc’a geldi. 

İkrāmen5 kendüsi serīrinde bile oturup, ‘askerden Mühelleb  kimi Ḥac-

cāc ’a terbiyet itdüyse6 Mühelleb ḫāṭırı içün vaẓīfesin arturdı. Ve andan 

ṣoñra Sicistān  emāretini Mühelleb’e virdi. Ve Ḫorāsān ’ı ‘Ubeydu’llāh bin 

Ebī Bekre ’[ye]7 virdi. Ve yine Mühelleb ’üñ işāreti ile ḫurūcından evvel iki-

sinüñ8 eyāletini münāḳale ḳıldı. 

 [Sene yetmiş ṭoḳuz ḥavādiẟi]

Ba‘dehu [53a H1] yetmiş ṭoḳuz senesi duḫūl idüp küffār-ı Rūm  Anṭā-

kiyye ’ye dek geldiler. Şām  ‘askerinüñ ża‘īf olduġın işitmekle bu ḳadar cür’et 

idüp ḫasāret ḳıldılar. Ve ‘Ubeydu’llāh bin Ebī Bekre  melik-i Türk  olan Rut-

bīl ’e ḳaṣd itdi. Ve beledini nehb ü ġāretden9 ṣoñra her sene bir irsāliyyeye 

kesüp ‘ahd üzere ṣulḥ itdi. 

1 Nuṣayr’ı: - HZ

2 Arḳilibe : Arḳaliye HZ | Arkiliye T5

3 emāretinden: eyāletinden HZ

4 bin: - HZ

5 İkrāmen: Ammā HZ

6 terbiyet itdüyse: tertīb idüp HZ

7 Nüshalarda “ ‘Ubeydu’llāh bin Ebī Bekre ” isminin imlasında metin boyunca hatalar görülmektedir. Bu 

yerlerde el-Bidâye ve’n-Nihâye  esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 27. 

8 Nüshalarda burada “Ḥaṣaṣa” şeklinde imlası muğlak bir kelime gelmektedir. Sentaks ve el-Bidâye 
ve’n-Nihâye ’deki anlatımlar doğrultusunda bu kelime metne alınmadı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 21. 

9 ġāretden: ġāret itdi HZ 
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Ve ‘Abdü’l-Melik bin Mervān , Ḥāriẟ bin Sa‘īd ’i ḳatl itdi ki da‘vā-yı nü-

büvvet eyledi. Cāmi‘-i Dımaşḳ ’da bir ruḫām-ı aḥmer var idi. La‘l renginde 

[idi]. Ḥāriẟ  ḫalḳa tesbīḥ āvāzesin ol ruḫāmdan işitdürürdi. Ve ol mermer 

rengi1 aḥmer, mücellā vü münevver idi. Ḥattā ṭaşından içi2 görinürdi. Bir 

ruḫām-ı la‘l-peyker idi.3 Ġumdān  dimekle ma‘rūf olan Belḳīs ’üñ ḳaṣrın-

dan getürilen ṭaşlardan idi. Ve ba‘żılar ḳavlince Ruhā Kenīsesi ’nden almış-

lar idi.4 Ve ba‘żılar eydür ki “Efrenc ’den yādgār gelmiş idi.” dirler. 

Ammā mezbūr Ḥāriẟ5 bin ‘Abdu’r-Raḥmān , Ḥakem bin Mervān  mon-

lālarından iken Cevle ’den6 Dımaşḳ ’a geldi. Zühd ü ‘ibādet ve vera‘ u taḳvā 

ile beyne’ṣ-ṣāliḥīn mertebe-i ‘āliyeye ḳarīn olmış iken İblīs -i la‘īn Ḥāriẟ  

ḥaḳḳında telbīs-i bāṭıla ile mekr ü ḥīleye başlayup, azdurmaḳ üzere olup 
7﴾ َ ــ َאِو ْ َ ا ــ ِ ــَכאَن  َ َאُن  ْ ــ ُ ا ــ َ َ ْ َ َ ﴿ sırrına mā-ṣadaḳ ḳıldı. 

Ḥattā Ḥāriẟ ’i azdurmaḳ ḫāṭırı içün niçe günler ardınca olup bahārda ḳış 

mīvelerin ve şitāda ṣayf yimişlerin iẓhār iderek Ḥāriẟ  da‘vā-yı nübüvvete baş-

ladı. Kibār u ṣıġāra ol ruḫām-ı aḥmerden tesbīḥ ṣadāsın işitdürmekle ekẟeri 

aḥmaḳlıġından 8«ي ــ  ّ ــ  » ḥadīẟini unıdup ol zındīḳe i‘tiḳād iderler idi. 

‘Āḳıbet ḥadīẟ-i şerīf-i [54a T5] ن ــ א ّ ن د ــ ج  ــ ــ  ّ م  ــ ــא    «إن ا
9« ّ ــ ّــ  ــ أ ــ  ّ ن כ ــ ا ّ  adedlerinde dāḫil olmaġın ḳāḍī-i Şām  Mevlānā‘ כ

Ebū İdrīs , ‘Abdü’l-Melik ’e ‘arż itmegin Ḳuds-i Şerīf  ’de gizlü iken buldu-

rup, ḳatl ü ṣalb itdürüp zındīḳe şeyṭān-ı la‘īn ‘aceb mekr ü firīb virdi.

1 rengi: reng HZ 

2 içi: içerüsi HZ 

3 idi: idi ki HZ 

4 idi: - H1 

5 Nüshalarda metin boyunca “Ḥariẟ” şeklinde yazılan bu isim “Ḥāriẟ” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, 

age, C. 9, s. 27.

6 Nüshalarda “Ḥavle” şeklinde yazılan bu isim “Cevle ” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 

27.

7 “…şeytanın kendisini peşine taktığı, bu yüzden de azgınlardan olan…”, Araf Sûresi, 7/175.

8 Hadîs-i Şerîf, “Benden sonra peygamber gelmeyecektir.” (Buhârî, Menâkıb, 14; Müslim , Fezâil, 125.) 

9 Hadîs-i Şerîf, “Her biri kendisinin peygamber olduğunu iddia eden otuz yalancı Deccal  çıkmadıkça 

kıyamet kopmayacaktır.” (İbn Kesîr, age, C. 9, s. 28.) 
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 Vāḳı‘a-i hā’ile-i Rutbīl  fī muḥāṣara-i ‘Ubeydu’llāh i’l-celīl

Rutbīl  mülūk-i Etrāk ’den bir emīr-i celīl-i ḳāṭı‘u’ṭ-ṭarīḳ1 ve’s-sebīl ol-

maġın Ḫorāsān  ḥākimi ‘Ubeydu’llāh bin Ebī Bekre , emr-i2 Ḥaccāc  ile 

‘asker çekdi.3 Mezbūruñ vilāyetine varup vuṣūl bulduḳda seyl gibi memle-

ketine ṭaġıldılar. Māl ü menālin yaġmālayup, nehb ü ġāret idüp ve ḳaṭ‘-ı 

ensāl-i raḥm muḳarrer [152a HZ] olduḳdan ṣoñra ḳabīle-i Türkmān  daḫı 

ol emīr-i bī-bāki bir ṭar boġazda avlayup ḥiṣār eylediler. ‘Ubūr u güẕārları-

na mecāl olmayup ḳırḳ, elli biñ ‘asker ile ḳapandı, ḳaldı. 

Her ne ḳadar ki ṣulḥ itmege ilçiler gönderdi, çāre olmadı. Ḥattā yedi 

yüz biñ dīnār virüp, ṣulḥ olup yol istedi. Aṣlā recāsına ruḫṣat virmediler. 

Gice gündüz cengden ḫālī olmazlardı. 

Āḫir-i kār Kūfe ’de ḫaber aldılar ki4 bir ‘aẓīmü’ş-şān, [53b H1] ṣāḥib-i 

Ẕü’l-feḳār  u ṣamṣām ve celādetle ve dil-āverlikle benām olan Şüreyḥ bin 

Hānī  vāfir ‘asker cem‘ idüp ḳırḳ elli biñ yarar nüfūsla ‘Ubeydu’llāh ’la5 gi-

riftār olan Müslimānlaruñ  ḫalāṣına meded içün gitdi. 

Varup6 irişdükde bi’l-ġudüvvi ve’l-āṣāl tīġ ü teber ile ceng ü7 cidāl ide-

rek mezbūr mededci irişen8 İbn Hānī  ‘askerinden otuz biñ miḳdārı dilīrānı 

ol cengde şehīd oldı. Ammā ‘asker-i Türkmān ’dan daḫı iki bunlar miḳdārı 

ādem ṭu‘me-i şemşīr ḳılındı. Bu ḳadar ceng ü cidālden ṣoñra ‘Ubeydu’llāh 

bin Ebī Bekre  ve yanında bāḳī ḳalan ‘asker kimi açlıḳdan ve kimi şemşīr-

den helāk olup mā‘adāsı biñ belāyla ḳurtıldılar. Ve İbn Hānī  ol eẟnāda bunı 

naẓm idüp vird-i zebān idindiler ki ol ebyāt bunlardur:

1 ṭarīḳ: - HZ, H1

2 emri: - HZ 

3 çekdi: çeküp T5 

4 ki: - H1, T5

5 ‘Ubeydu’llāh’la: ‘Ubeydu’llāh’a HZ 

6 Varup: - HZ, H1 

7 HZ nüshasında “ceng ü” ibaresi “āsāl” kelimesinden sonra gelmektedir. 

8 mededci irişen: medūcī ebreş HZ 
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Şi‘r

اً כ أ اً      ا כ א ا أ ذا  أ
اً ّ و ه  و راً     أدرכ ا ا

اً وا   وا اً    م  ان و م  و
ا1ً ا  ل  א أ אت 

Ammā ‘Ubeydu’llāh bin Ebī Bekre  ol senede vefāt itdi. ‘İẓam-ı şānı ve 

mekārim-i bī-kerānı bir derecede2 idi ki zamānında nām-ı Ḥātim  añılmaz-

dı. Luṭf u keremi bir derecede3 idi ki birgün vaḳt-ı tābistānda4 bir semte 

revān olup giderken şiddet-i ḥarāretle āftāb-ı ‘ālem-tāb gibi ‘aṭşān iken bir 

pīre-zenden bir içim ṣu istedi. Ol ḥīnde bir kūze āb-ı ṣāfī ve mā’-ı bārid 

olmaġın içdügi gibi ol ḫātūna otuz biñ dirhem ‘aṭā eyledi.

Bu daḫı meşhūrdur ki Tārīḫ-i İbn Eẟīr ’de mesṭūrdur,5 birgün iḫvān u 

aṣḥābı,6 ya‘nī taḥt-ı ḥükmindeki ümerā vü erbābı ile otururken kendüye 

bir ġulām-ı ḫūb-rū ve bir cāriye-i bī-naẓīr7 hediyye geldi. Hemān aṣḥā-

bından birine “Bunlar senüñ olsun.” diyü ‘aṭā ḳıldı.8 Ba‘dehu sā’ir ḥāżır-ı 

meclis olanlara daḫı maḥrūm olmamak içün bir ġulām [34b T5] ve cāriye 

‘aṭā ḳıldı. Ḥattā meclisde bulınmayan dūstlarına daḫı birer9 ġulām ‘aṭā 

itmege emr eyledi. Bir ānda seksen nefer ġulām u duḫter müstaḥaḳḳīne 

teslīm kıldı. 

Bu daḫı mervīdür ki birgün Ḥaccāc , ‘Ubeydu’llāh ’uñ ḫātemine10 naẓar 

ḳıldı. “Bu ḫātemle ne miḳdār ḫizāneye mühr urdun, ba‘dehu aṣḥāb-ı is-

tiḥḳāḳa tevzī‘ini11 münāsib gördüñ ola?” didükde “V’allāhi yā emīr, lā-eḳal 

bel ezyed ve lākin12 dört yüz kerre yüz biñ dīnāra mālik oldum. Lākin niçe 

1 “Yaşlılıktan [sıkıntılar] çeken dertli biri oldum. Müşrikler arasında asırlarca yaşadım. İkaz edici Pey-

gamber ’e kavuştum. Ondan sonra onun sadık dostu [Ebûbekr ’e] ve Ömer ’e, Mihrân  ve Tüster  günle-

rine, Sıffîn  ve Neher  toplantılarına kavuştum. Heyhat, böyle uzun bir ömre!”

2 derecede: derece HZ 

3 derecede: derece HZ 

4 vaḳt-ı tābistānda: diḳḳat bostānda HZ 

5 mesṭurdur: mesṭūrdur ki H1, T5 

6 aṣḥābı: aṣḥābı ile HZ 

7 naẓīr: naẓīre HZ 

8 ḳıldı: buyırdı HZ 

9 birer: bir HZ 

10 ḫātemine: ḫātūnına HZ 

11 tevzī‘ini: tevzī‘ ya‘nī HZ 

12 ve lākin: - HZ 
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yetīm duḫteri tezvīc itdüm. Ve niçe maḥzūn ḫāṭırları ref‘ eyledüm. Ve niçe 

müstaḥaḳḳīne beẕl itdüm.1” diyü cevāb virdi. Raḥmetu’llāhi te‘ālā ‘aleyh.

 [Sene seksen bir ḥavādiẟi]

Vaḳtā ki seksen bir senesi dāḫil oldı, Ḥaccāc  ḳırḳ biñ ‘asker ile ‘Ab-

du’r-Raḥmān bin Muḥammed bin2 Eş‘aẟ ’ı Rutbīl  ḳıtāline emr idüp ‘askere 

serdār ḳıldı. “Elbette ‘Ubeydu’llāh bin Ebī Bekre  ve İbn Hānī ’ye itdükleri 

ef‘āl-i şenī‘anuñ intiḳāmı alınmaḳ gerekdür.” diyü emr itdi. 

Egerçi ki Ḥaccāc 3 ve İbn Eş‘aẟ  birbirlerini sevmezlerdi ve ṣaḥā’if-i a‘māl-

de cidden birbirlerine ḫayr ṣanmazlardı. Lākin bu ḫidmet ṣa‘b u hevlnāk ve 

ḳorḳulı olmaġın ve İbn Eş‘aẟ daḫı ġāyetle [54a H1] dilīr-i bī-bāk olmaġın 

İbn Eş‘aẟ’a anuñ ḫidmetini münāsib görmiş idi. “Eger yüz aġardur ise fe-

bihā. Ve illā eger bu ḫidmet [ile] başa çıḳmaz ise İbn Eş‘aẟ’uñ tedārükin4 

göre, ġaddārlıḳ ile.” dimiş idi. [152b HZ] 

Vaḳtā ki İbn Eş‘aẟ  bunca ‘asker ü cünd-i5 bī-kerān ile aḳar seyl gibi ser-

ḥadd-ı Rutbīl ’e vardı, hemān Rutbīl bir miḳdār pīş-keş ü hedāyā görüp, 

birḳaç faṣīḥ-zebān kimesneler ile İbn Eş‘aẟ’a nāme gönderüp kendü vilāye-

tinde olan Müslimānlara  ẓulm u şedā’idden emān ve İbn Eş‘aẟ’uñ cünd-i 

bī-kerānı vaṭanları içine girüp, nehb ü ġāret ve żarar u ziyan itmesünler 

içün mābeynlerinde ṣulḥı murād idüp ve ḫarāc göndermegi ‘ahd eyledi. 

Ammā İbn Eş‘aẟ  bu cevābı ḳabūl eylemedi.6 “Bu7 miḳdār ‘asker elümde 

iken Rutbīl  vilāyetlerini fetḥ itmek ve kendüm bu ṭarīḳ ile ṣāḥib-ẓuhūr olup, 

Ḥaccāc ’uñ taḥt-ı iṭā‘atinden ḳurtılup anuñ cefāsından ḫalāṣ olmaḳ evlādur.” 

diyü dāmen-der-miyān idüp ceng ü cidāle meşġūl olmasını muḳarrer itdi. 

Eyle olsa8 Rutbīl  daḫı bu ḫaberlerden āgāh olduḳda hemān mühim-

māt-ı ḥarb u ḍarbı müheyyā idüp ḳıtāl niyyetine İbn Eş‘aẟ ’a ḳarşu gitdi. 

1 Lākin niçe//beẕl itdüm: - HZ 

2 bin: - T5 

3 Ḥaccāc : Muḫtār  HZ 

4 tedārükin: tedārükini HZ 

5 cünd-i: cünūd-ı HZ 

6 eylemedi: itmedi HZ 

7 Bu: Bir T5 

8 Eyle olsa: Öyleyse HZ 
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Fe-lā-cerem İbn Eş‘aẟ her cengde manṣūr u muẓaffer olup her ḳanḳı1 yire 

basṭ-ı ḳadem ḳıldı, sükkānını esīr ve ḳal‘alarını fetḥ [ü tesḫīr] eyleyüp ken-

dü mülki gibi taṣarruf itdi. Bu ṭarīḳ ile niçe medā’in ü ḳal‘aya mālik olup 

ve niçe ġanīmet-i bisyāra el irişdürdi. Ba‘dehu semt-i ṣulḥa sülūk idüp ceng 

ü ḥarbden ferāġat ve alduġı mā-meleküñ ḫalāṣına ve ḳā‘ide-i muṣālaḥa üze-

re żabṭ u rabṭ-ı ḫāṣṣına2 muḳayyed oldı. 

Ammā Rutbīl  ol mertebede ṣulḥ-ı cemīl semtine rıżā göstermeyüp iz-

diyād-ı ‘iṣyāna kūşiş ḳılmaġın İbn Eş‘aẟ  daḫı ceng ü cidālden ḫālī olmadı. 

‘Āḳıbet Rutbīl’üñ pāy-taḫtına musallaṭ [55a T5] olup Rutbīl’i ḫavāṣṣ-ı ‘as-

keri ile muḥāṣara ḳıldı. Ve berāy-ı maṣlaḥat Ḥaccāc ’a mürāca‘atdan ḫālī 

olmadı. Vāki‘ olan fütūḥātuñ beşāreti ḫaberlerin gönderdi.

Ve bu eẟnāda ki Sicistān  ḥākimi ‘Ubeydu’llāh bin Ebī Bekre  vefāt it-

di, Ḥaccāc  daḫı [İbn] Ebī Bekre ’nüñ yirini ‘Abdu’r-Raḥmān bin Eş‘aẟ ’a 

tevcīh idüp ḳuvvet ü miknetini ziyāde eyledi. Tekrār bir ceyş-i keẟīr daḫı 

gönderüp cümlesine beẕl-i māl ile cāh3 u manṣıb ‘aṭā ḳıldı.4 Ve ol ‘askerüñ 

nāmını “Ceyşü’ṭ-ṭavāvīs ” ta‘yīn ḳıldı. “Elbette cehd idüp Rutbīl ’üñ ḳatl ü 

ḳam‘ına ve ḳal‘alarınuñ fetḥine sa‘y itmek gerekdür.” diyü ıṣmarladı. 

Ve İbn Eş‘aẟ ’a bundan ṣoñra  bir nāme gönderüp “Ya’bne’l-ḥā’iki’l-ġā-

diri’l5-mürted, saña emr itdügüm üzere ‘adūnuñ vilāyetlerine dāḫil olup 

Rutbīl ’i ḳahr eyle. Ve illā helāküñi muḳarrer bilüp ġıdāñı zehr eyle.” diyü 

‘itāb eyledi. 

Bi’l-āḫire İbn Eş‘aẟ  Ḥaccāc ’uñ nāmelerini ‘askere gösterdi. “Ḥaccāc’uñ 

ḳaṣd-ı fāsidi cümlemüzi geçen senede helāk olan Müslimānlar  gibi [54b 
H1] itmekdür.” didi. Ve bir şaḫṣ ḳarındaşına ḫiṭāb idüp ــ ك  ــ ــ   «أ
ــכ»6 ــא  ــכ، وإن  ــכ  ن  ــ س  ــ  ya‘nī “ ‘Sen ḳuluñı esbe süvār eyle. Eger ا

helāk olursa olsun. Ḳurtılursa temellüki saña ta‘ayyün bulsun.’ didügi 

meẟelidür. Bize mā-ṣadaḳ itmişdür ki eger biz bu vilāyeti fetḥ idersek ken-

1 ḳanḳı: ḳanġı HZ 

2 rabṭ-ı ḫāṣṣına: rabṭına HZ 

3 cāh: - T5 

4 ḳıldı: eyledi T5 

5 Nüshalarda “ḥāniki’l-mu‘āẕiri’l” şeklinde yazılan ibare “ḥā’iki’l-ġādir” olarak tashih edildi. bk. İbn 

Kesîr, age, C. 9, s. 35.

6 “Sen kulunu ata bindir. Eğer ölürse ne ala. Kurtulursa da senin lehine olur.” | HZ nüshasında görülen 

imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye  esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 35-36.
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dünüñ devlet ü irtifā‘-ı şānına bā‘iẟ olur.1 Ve eger bunda2 helāk olursaḳ3 

a‘dāsından ḫalāṣı4 mażmūnına sebeb-i ḥādiẟdür. İmdi, beni işidürseñüz ol 

‘aduvvu’llāhı bī‘atiñüzden ḫal‘ idüñ. Ḥüsn-i ittifāḳla baña teba‘iyyet ḳılup5 

Ḥaccāc’ı ve ‘Abdü’l-Melik ’i ḳalbiñüzden ḫal‘ idüñ. Verā-yı aḥvāl ü6 ḥavādiẟ 

ẓuhūr eylesün.” didi. Ve kendüsi evvelā Ḥaccāc’ı ḫal‘ itdi. 

Ba‘dehu cemī‘-i ḥāżır olan ‘asākir İbn Eş‘aẟ ’dan bī‘at idüp Ḥaccāc ’ı ve 

‘Abdü’l-Melik ’i ḫal‘ [153a HZ] itdiler. Ba‘dehu Rutbīl ’e ilçi gönderüp 

muṣālaḥaya raġbet ḳıldı. “Ḥaccāc’a ẓafer bulduḳda senüñ ḫarācuñı ṭaleb 

itmeyem.” diyü ref‘ itmek şarṭını ‘ahd-nāmesinde yazdılar. 

Der-‘aḳab Sicistān ’a ‘asker çeküp Ḥaccāc  ḳaṣdına müteveccih oldı. 

Ammā yanında kendüye tābi‘ süvār u piyāde defter olınduḳda otuz üç 

biñ yarar, nāmdār süvār ile yüz yigirmi biñ piyāde kemāndār mevcūd 

bulındı. 

Vaḳtā ki Ḥaccāc -ı bed-kirdār İbn Eş‘aẟ ’uñ bu tedārükinden ḫaberdār 

olup ‘ale’l-fevr üç dört nāme birbiri ardınca ḫavf u ḫaşyetden ‘Abdü’l-Me-

lik ’e vāḳi‘-i ḥāli ‘arż ḳıldı. Ġıbbu ẕālik ‘asker-i İbn Eş‘aẟ ki Baṣra ’ya ḳarīb 

oldı, Ḥaccāc-ı ḫabīẟ cünūd-ı Şāmiyān  ile Baṣra’dan firār idüp, çıḳup Tüs-

ter ’de nüzūl ḳıldı. 

Bu ḥāl ile göçüp7 Dicle ’ye ki gelindi, üç yüz atlu ile İbn Eş‘aẟ ’uñ muḳad-

deme-i ‘askeri ‘Abdu’llāh bin Ebān-ı Ḥāriẟī  ẓāhir oldı. Ve ‘īd-i aḍḥānuñ ev-

vel güni Nehr-i Dicle  üstinde muḳābil olup, muḳātele itdüklerinde Ḥac-

cāc ’uñ öñ ḳaravulı münhezim olup biñ beş yüz miḳdārı ‘asker-i menḥūsı8 

ol üç yüz nefer dil-āverlerüñ9 elinde helāk olındı.

Hemānā [55b T5] Ḥaccāc  dil-şikest olup ġam u ġuṣṣada ḳaldı.

1 olur: - HZ, H1 

2 bunda: bundan HZ 

3 Nüshalarda “olursañ” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği “olursaḳ” olarak metne alındı. 

4 ḫalāṣı: ḫalāṣ HZ 

5 ḳılup: idüp HZ, T5 

6 ü: - HZ, H1 

7 göçüp: geçüp HZ 

8 menḥūsı: mencūsı H1 

9 dil-āverlerüñ: dil-āverüñ HZ 
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Mıṣrā‘1

2 ش ز م آ ه 

diyü Baṣra ’ya döndi. Ammā bir vechle maġlūb [u] hārib idügi ḫalḳa ‘iyā-

nen görindi. Fe-lā-cerem İbn Eş‘aẟ  muẓaffer ü manṣūr ardınca Baṣra’ya 

geldi.3 Mescidine girüp, ḫuṭbeye āġāz idüp fuḳahā vü ‘ulemā ve4 e’imme vü 

ḫuṭabā bi-esrihim ‘Abdü’l-Melik  ve Ḥaccāc  bī‘atin ḫal‘ itdiler. Ve İbn Eş‘aẟ 

bī‘atine raġbet gösterdiler.

Menḳūldür ki İbn Eş‘aẟ ’a bī‘atde5 ekābir-i ‘ulemā vü ḳurrā yek-dil ü 

yek-cihet olmaġa bā‘iẟ bu idi ki zemīn-i Kābil ’de cümleden evvel kendü-

ye bī‘at kılup ve iṭā‘atine6 boyun viren aṣḥāb-ı Resūl -i güzīnden Ebü’ṭ-

Ṭufeyl ‘Āmir bin Vāẟile 7 idi ki anlaruñ meymenet-i bī‘atleri bunlaruñ ‘aḳd u 

‘ahdine sebeb oldı. Sā’iri gibi birer,8 ikişer hezār renc ü zaḥmetle cilveger ol-

mayup ḫalḳuñ imtiẟāl-i emre ḳuvvet-i raġbetleri taḥaḳḳuḳ buldı. [55a H1] 

 [Sene seksen iki ḥavādiẟi]

Ba‘de-mā seksen iki Muḥarrem’i duḫūl idüp Ḥaccāc  kendü ‘askerine 

yüz elli kerre yüz biñ direm ‘aṭā vü9 baḫşiş virüp tekrār İbn Eş‘aẟ ’la ḳıtāl 

bāzārına ḳaṣd itdükde ḥikmet Ḫudā ’nuñdur, iki cünd-i firāvān muḳābil 

olup ‘asākir-i Şām  nīzedār u tīr-endāz u ḫūn-āşām ve Kūfiyān  u Baṣriyān  

daḫı Şāmīlerden  intiḳām almaḳ içün ġayret ü ḥamiyyet ile cenge iḳdām 

eylediler. Nuṣret ü ẓaferi Bārī Te‘ālā  tuġ-ı10 İbn Eş‘aẟ’a virüp, Ḥaccāc ‘askeri-

ni münhezim ḳılup, çoḳ kişi11 helāk olmaġla Ḥaccāc yüz döndürüp kenār-ı 

ḫandeḳe revān oldı. 

1 Mıṣrā‘: - HZ, H1 

2 “Sonuç başta belli oldu.”

3 geldi: çekildi T5 

4 ‘ulemā ve: - HZ 

5 İbn Eş‘aẟ ’a bī‘atde: - HZ 

6 iṭā‘atine: iṭā‘ate H1 

7 Nüshalarda “Māhile (HZ), Māsile (H1, T5)” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. 

bk. Ali Osman Koçkuzu, “Ebü’t-Tufeyl”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/

ebut-tufeyl (20.09.2020).

8 birer: bir bir HZ 

9 vü: - HZ 

10 tuġ-ı: - HZ 

11 kişi: - HZ 
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Ḥattā sipāh ve ḫavāṣṣ u ‘avāmdan niçe biñ ādem ḫandeḳe düşüp helāk 

oldı. Bu ḥāletde Süfyān bin1 Erdebīlī  ki ümerā-yı Ḥaccāc ’dandur, İbn 

Eş‘aẟ ’uñ meyseresine ḥamle ḳıldı. Āḫir yirinden ḳoparup ba‘żı muḥanneẟ-

leri Kūfe ’ye dek ḳaçurdı. Ḫalḳa ḥayret müstevlī olup, İbn Eş‘aẟ daḫı ol 

firārda anlara uyup gitdi. 

Ammā baḳıyye-i dilīrān fi’l-ḥāl ‘Abdu’r-Raḥmān bin ‘Abbās2 bin Rebī‘a 

bin Ḥāriẟ bin ‘Abdü’l-Muṭṭalib ’den bī‘at eyleyüp3 beş gün, beş gice Ḥaccāc  

ile ceng ü cidāl eylemekde dāmen-der-miyān itdi. 

Lākin4 tekrār ‘Abdu’r-Raḥmān  maḥall-i cenge revān oldı. Ve ‘Ab-

du’r-Raḥmān -ı dīger inżimāmla ẓāhir olup, iki ‘Abdu’r-Raḥmān 

ḥüsn-i5 ittifāḳla bir girībāndan ‘arż-ı cemāl itmekle ma‘reke-cünbān olup 

dih ü nih ṣadālarından girīve-i ṣımāḫ6 [153b HZ] memlū olduġı ḥālde 

‘Abdu’r-Raḥmān bin ‘Abbās  tevābi‘i şekl-i inhizāmla şitābān olmaġla iç-

lerinden birḳaç muḥanneẟ hemān iẓhār-ı hirās idüp alayları perīşān oldı. 

Ḥaccāc -ı ḥīle-kār bu eẟnāda furṣatı ġanīmet şümār idüp, münādī ni-

dā itdürüp “İbn Eş‘aẟ  ‘askerinden meşhūr olan fülān ve fülān bin fülān 

içün emān yoḳdur. Ve illā sā’irlerine emānu’llāh virilmişdür.” diyü berāḥ7 

çaġırtdı. 

Eyle olsa İbn Eş‘aẟ  ‘askerinden niçeleri bu ḥīle-i Ḥaccāc ’ı taḥḳīḳ ẓann 

idüp, ḫuṣūṣā ‘Abdu’r-Raḥmān bin ‘Abbās  ile rū-gerdān olan gürūh-ı 

muḥanneẟden on bir biñ ādem fāriġü’l-bāl ve ḫoş-ḥāl [56a T5] Ḥaccāc’uñ 

‘askerine dāḫil oldılar. Bu mekr ü ḥīle ile Ḥaccāc-ı bed-fi‘āl cümlesin ḳılıc-

dan geçürdi.

1 bin: İbn HZ 

2 Bu isim el-Bidâye ve’n-Nihâye ’de hicrî 82. sene vakaları anlatılırken “ ‘Ayyāş ”, Deyrü’l-cemâcim Savaşı  

anlatılırken “ ‘Abbās ” şeklinde yazılmıştır (bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 40). Künhü’l-ahbâr  boyunca ise “ 

‘Abbās” biçiminde yazılmıştır.

3 eyleyüp: eyleyen H1, T5 

4 Lākin: - H1, T5 

5 ḥüsn-i: - HZ 

6 ṣımāḫ: HZ mükerrer

7 berāḥ: - HZ 
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 [Ammā terāḥüm-i Deyrü’l-cemācim ]

Ammā terāḥüm-i Deyrü’l-cemācim  bu vechledür ki vaḳtā ki ‘Ab-

du’r-Raḥmān bin Eş‘aẟ  ḥīle-i Ḥaccāc ’dan ṣoñra Kūfe ’ye girdi, büzürgān-ı 

aṣḥāb-ı güzīn ve rū-şināsān-ı tābi‘īn zümre-i ḥamīdesinden1 Sa‘īd bin Cü-

beyr  ve Kümeyl2 bin Ziyād  ki ikisi bile emīrü’l-mü’minīn İmām ‘Alī  kerre-
ma’llāhu vechehu cenābından yārān-ı ṣādıḳu’l-fu’ād idiler, anlar ve3 kibār-ı 

‘ulemādan İmām Şa‘bī  ve ‘Abdu’r-Raḥmān bin Ebī Leylā  ve Ebü’l-ḫayr  

ve bunlaruñ emẟāli ekābir ü ma‘ārif-[şinās] İbn Eş‘aẟ  ḫidmetine intisābla 

intiẓām buldılar. Ve envā‘-ı4 ‘aṭāyā ile ve ikrām birle5 muntaẓamu’l-aḥvāl 

ḳılındılar. 

Bu minvāl üzere yüz biñ tamām ve bir6 ol deñlü daḫı mevālī [55b H1] 
ve sā’ir enām,7 cümlesi dilīrān-ı ẓafer-fercām ‘azm-ı rezm-i Ḥaccāc  ile Kū-

fe ’den çıḳdı. Ve rāyāt-ı cāh u celāl-i ẓafer-emārāta8 Deyr[ü’l-cemācim ] 

nām maḥalli ḳarārgāh itdiler. Ba‘dehu Ḥaccāc-ı dil-firīb daḫı Şām  ‘askeri 

ile beyne’l-Ḳādisiyye  ve’l-‘Uẕeyb  bir düz ovada çāderlerin ḳurup direng 

eyledi. 

Ammā İbn Eş‘aẟ , ‘Abdu’r-Raḥmān bin ‘Abbās ’a bir gürūh-ı enbūh-ı 

pür-şükūhı hem-‘inān idüp gönderdi ki “Ḥaccāc -ı pür-fitneyi Ḳādisiyye ’ye 

ḳonmaġa ḳoma.” diyü tenbīh eyledi. Bi’ż-żarūre Ḥaccāc, Deyrḳurre ’de 

nüzūl eyledi. Ve eṭrāfına ḫandeḳ kesdürüp kemāl-i iḥtiyāṭla ceng esbābına 

mübāşeret itdi. 

Gibbu ẕālik dilīrān bölügi ceng ü cidāle başlayup rūz-be-rūz ḥarb u 

ḍarb eyyām [u] şühūr gibi mütevāliyen ziyād olup başlar kesilmedin9 ve10 

ḳanlar dökilmedin bir ān ve bir sā‘at ḫālī olınmadı. Ammā11 ekābir-i Şām  

1 zümre-i ḥamīdesinden: zümresinden HZ 

2 Nüshalarda “Keyl (HZ), Kibel (H1), Kübeyl (T5)” şeklinde yazılan bu isim “Kümeyl” olarak metne 

alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 46. 

3 anlar ve: - HZ 

4 envā‘-ı: envā‘ u H1 

5 birle: ile H1, T5 

6 bir: - HZ, T5 

7 enām: ‘avām T5 

8 emārāta: emārete T5 

9 kesilmedin: kesmedin HZ, T5 

10 ve: - T5 

11 Ammā: - HZ 
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ise1 ‘Abdü’l-Melik ’e ilḳā vü i‘lām itdiler ki “ ‘Irāḳ  ḫalḳınuñ rū-gerdānlıġı 

Ḥaccāc ’uñ ẓulm u şiddetine binā’endür. Bu maḥalde Ḥaccāc’uñ ‘azli ve 

‘Irāḳ ḫalḳınuñ üzerine āḫar ḥākim naṣbı sermāye-i nuṣret ü ẓaferdür.” diyü 

cevāb eylediler. 

‘Abdü’l-Melik  kendü ḳarındaşı Muḥammed bin Mervān ’ı ve oġlı ‘Ab-

du’llāh bin ‘Abdü’l-Melik ’i şām ‘askeri ile ‘Irāḳ ’a gönderdi. “Eger ehl-i 

‘Irāḳ’uñ incinmeleri ve āzürdelikleri2 Ḥaccāc ’dan ise ol ma‘zūl olup sen 

ḥākim-i ‘Irāḳ olasun.” diyü ḳarındaşına berāt virdi. Ve “İbn Eş‘aẟ  sizüñle 

ṣulḥa rāżī olursa istedügi3 yirleri aña tefvīż ḳılup ol memālike siz daḫl itme-

yesüz.” diyü ıṣmarladı. “Ammā eger ehl-i ‘Irāḳ’uñ Ḥaccāc’dan incinmeleri 

yoġ-ısa kemā-kāne ḥükūmetinde olasuz ki4 nihāyet vuṣūliñüz5 Ḥaccāc’a 

yardum içün idügi6 ta‘ayyün bula.” [didi].

Vaḳtā ki ‘Irāḳ ’a vardılar, fermān-ı ‘Abdü’l-Melik ’i nāsa i‘lām idüp bil-

dürdiler. “İsterseñüz Ḥaccāc ’ı ‘azl idüp, sizüñ veẓā’if-i manṣūbıñuzı artu-

rup İbn Eş‘aẟ ’a daḫı istedügi memāliki virelüm.” didiler. Hemān cemī‘an 

‘āmme-i fuḳahā vü ‘ulemā ve kāffe-i ümenā vü ümerā eşedd-i nefretle yüz 

döndürüp ve Ḥaccāc’uñ ẓulm-ı ṣarīḥinden [154a HZ] ḳaçup, İbn Eş‘aẟ’a 

tecdīd-i bī‘at idüp, Ḥaccāc’uñ ve ‘Abdü’l-Melik’üñ ḫal‘ini tecdīd itmegin 

Muḥammed bin Mervān  ve ‘Abdu’llāh , Ḥaccāc’a tābi‘ oldılar. Ve mühim-

māt-ı ḥarb [56b T5] u ḳıtāle mübāşeret gösterdiler. 

El-ḳıṣṣa Ḥaccāc  ‘askerinüñ ṣaġ ḳolı yine ‘Abdu’r-Raḥmān bin Süley-

mān ’a ıṣmarlandı. Ve ṣol ḳolı ‘Ammāre bin Temīm ’e7 virildi. Ve ‘asker 

serdārlıġı Süfyān bin Ebred ’e sipāriş ḳılındı. Ve piyādeler emāreti ‘Ab-

du’r-Raḥmān bin Ḥabīb ’e ıṣmarlandı. Ve her bir gürūha kemā-yenbaġī 

istimāletler virildi. 

1 ise: - H1, T5 

2 ve āzürdelikleri: üzerine āzürdeleri HZ 

3 istedügi: istedügi gibi T5 

4 ki: - HZ 

5 vusūliñüz: vuṣūliñüzi HZ 

6 idügi: - HZ 

7 Nüshalarda “ ‘Oẟmān  bin Temīc (HZ), ‘Ammān bin Temīm (H1, T5)” şeklinde yazılan bu isim “ 

‘Ammāre bin Temīm ” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 42.
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Ammā İbn Eş‘aẟ ’uñ daḫı ‘asker-i mes‘ūdınuñ ṣaġ ḳolını Ḥaccāc bin1 

Ḥāriẟ ’e sipāriş ḳılındı. Ve ṣol cenāḥı Ebred bin Ḳurre-i Temīmī ’ye ıṣmar-

landı. Ve atlular emāreti ‘Abdu’r-Raḥmān bin ‘Abbās ’a tenbīh olındı. Ve 

piyādegān ḥükūmeti Muḥammed bin Sa‘d bin Ebī Vaḳḳāṣ ’a sipāriş ḳılındı. 

Ḫuṣūṣā ‘ulemā vü ḳurrā zümresine2 Cebele bin Zaḥr3 bin Ḳays  sipehsālār 

ḳılındı ki [56a H1] kiber-i sinni ḥālinde şecā‘at ü dilīrligi nev-cüvānlardan 

ziyāde kerr ü ferre mālik ve ḥarb u rezme mütehālik bir dil-āver idi.

Fe-lā-cerem her rūz-be-rūz, ḥattā ba‘żı ḳarañu gicelerde bile vaḳt olurdı 

ki ceng ü cidāl olurdı. İki buçuḳ ay ‘ale’t-tevālī bir ān ferāġat olınmayup 

ḥarb u ḍarb emri ta‘ayyün buldı. Egerçi ki ‘asākir-i ‘Irāḳ 4 mālik-i ġınā ve 

mevfūrü’l-erzāḳ idiler, gözleri gönülleri ṭoḳ idi. Ceng-azmūde idükleri 

‘iyān u ẓāhir idi. Ammā ki Şām  ‘askeri ḳaḥṭ u ġalādan cānları boġazlarına 

gelmiş idi. Ve ḫāṭırları perīşān olup, ḥattā ‘alefleri5 ḳılleti ile bī-ser ü sāmān 

olduḳları cihetden6 Ḥaccāc ’uñ ġāyet ıżṭırābı var idi. Bu minvāl üzere ḥarb 

u ḳıtālle evḳāt u eyyām geçürürlerdi. 

 [Sene seksen üç ḥavādiẟi]

Seksen üç senesi dāḫil oldı. İbn Eş‘aẟ ’la Ḥaccāc  ‘askerleri7 miyānındaki 

ḥarb u ḍarb izdiyād buldı. Ammā ekẟer-i evḳāt İbn Eş‘aẟ ‘askeri manṣūr u 

muẓaffer olurdı. Ve Ḥaccāc ‘askeri menkūsü’l-a‘lām u münhezim olduġı 

meşhūr u8 mesṭūrdur. Ḥattā9 seksen kerre Ḥaccāc ‘askerine inhizām u in-

kisār vāḳi‘ olduġı muḳarrerdür. Lākin Ḥaccāc ẟābitü’l-ḳalb10 olup mekānın-

dan ayrulmaduġı daḫı mesfūrdur. 

Bi’l-āḫire Ḥaccāc  kendü ‘askerinden ne ḳadar tīr-endāzları var ise bir yire 

getürdi. Ve bunlara istimālet virüp hemān hücūm-ı tāmm ile evvelā ḳurrā 

1 bin: - T5 

2 zümresine: zümresinden T5 

3 Zaḥr: Zecr H1, T5 

4 ‘Irāḳ : - HZ 

5 ‘alevleri: ġalevleri HZ 

6 cihetden: cihetinden HZ 

7 Ḥaccāc  ‘askerleri: ‘asker-i Ḥaccāc HZ | ‘askerleri: ‘asker T5 

8 meşhūr: meşhūrdur HZ 

9 Ḥattā: ki HZ 

10 ẟābitü’l-ḳalb: ẟābit-ḳadem T5 
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gürūhı üzerine at sürdi. Bu mābeynde ve ṭarafeynden1 zaḫm-ı tīr ile niçe-

ler2 raḫş-ı vücūdını ‘adem meydānına irgürdi. Der-‘aḳab İbn Eş‘aẟ  ḳalbine 

ṭoġrıldı. Ve oḳ yaġdurdı. Anuñ daḫı ecsām-ı ecsād-ı3 dilīrānını pür-peykān 

itdürdi. 

Ḥikmet Ḫudā ’nuñdur, bu cümleden İbn Eş‘aẟ  ile hem-‘inānları rū-ger-

dān oldı. Ve lisānlarına bu ḥadīẟ geldi: 4« ــ ــ ا ــ  ــאق  ــא   ّ ار  ــ  «ا
kelāmı cereyān buldı. Anlar gürīzān olup münhezim oldı. Ve5 ‘asker-i Ḥac-

cāc  daḫı ardlarınca şitābān, ḳovaraḳ gitdiler. 

Ve İbn Eş‘aẟ  hevādārlarından biri kendüye münāsib bu ebyāt-ı şekkeri 

inşā eyledi. Ba‘dehu ‘asākir-i Şāmiyān  bu naẓmı istimā‘ idüp niçe suḫan-

verān oḳıyup vaṣf-ı ḥāllerin kemā-yenbaġī iẕ‘ān ḳıldılar:

Şi‘r [57a T5]

א א  اد  ّ ا א  و אً    אً  א  אً و א  أ
א א ا وا وأ אً    א  א ا وا כ
א ج د א و   א    אً أ د א א أ א כ و

א6 ى وا אط ا وأ כ    אم  א  א دور כ

Ba‘dehu İbn Eş‘aẟ  çekilüp Kābil  vilāyetine dāḫil oldı. Ve Rutbīl ’e mü-

te‘alliḳ memālike nāzil oldı. Melik-i7 Türk  daḫı8 İbn Eş‘aẟ’uñ maḳdemini 

ḫoş görüp [154b HZ] i‘zāz ü ikrām9 ile ḥürmet ü ri‘āyet itdi. 

Ammā Vāḳıdī  ḳavlince İbn Eş‘aẟ  evvelā Rutbīl ’den alup ‘āmil naṣb it-

dügi memālikden birine vardı. Kendü ‘āmiline nüzūl ḳıldı. Lākin mezbūr 

‘āmil ḥīle-kār ü bed-kirdār ü10 ḫā’in olmaġın İbn Eş‘aẟ’ı [56b H1] bir ṭarīḳ 

1 ve ṭarafeynden: - T5 

2 niçeler: - HZ 

3 ecsād-ı: u HZ 

4 Hadîs-i Şerîf, “Takat getirilemeyecek şeyden kaçmak, peygamberlerin sünnetlerindendir.” (Aclûnî, 

Keşfü’l-hafâ, C. 2, s. 85)

5 Ve: - H1, T5 

6 “Ne esefler, ne âhlar ediyorum. O karşılaştıklarımız yaktı yüreği. Dini de dünyayı da bıraktık. Eşleri, 

çocukları yabancılara teslim ettik. Bizler dinine bağlı kimseler değildik ki musibetlere karşı sabredebi-

lelim. Dünyalık peşinde kimseler de değildik. Din için olmasa bile bari onları koruyalım. Yurtlarımızı 

aklı azgınlara, köy Nabatlarına  ve Eş‘arîlere  bıraktık.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye 
ve’n-Nihâye  esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 48.

7 Melik-i: - HZ 

8 daḫı: - HZ 

9 ikrām: ekrem H1 

10 ü: - H1 | bed-kirdār ü: bed-kār T5 
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ile aṣḥābından ayurdı. Ke-ennehu iṭmīnān-ı ḫāṭır ile anuñ yanında ḳaldı. 

Ba‘dehu birḳaç günden ṣoñra furṣat bulup kendüyi bend-i ḥadīde çekdi.1 

Ve Ḥaccāc ’a iletüp devlet-i manṣıb ṣāḥibi olmaḳ ḳaṣdıyla bu maḳūle kāra 

cür’et eyledi.

Vaḳtā ki Rutbīl  İbn Eş‘aẟ ’ı bendde işitdi, hemān ‘asker çeküp Best2 

Ḳal‘ası ’nuñ üstine geldi. Mezbūr ‘āmili ḥiṣār idüp bi-eyyi vechin kāne İbn 

Eş‘aẟ’ı ḫalāṣ ḳıldı. 

Ġıbbu ẕālik İbn Eş‘aẟ  hevādārlarından olup perīşān olan cüyūşdan 

tekrār altmış biñ kişi İbn Eş‘aẟ ḫidmetine vāṣılīn olmaġa3 mütehālik ol-

dılar. Ve bilād-ı Kābil ’de Rutbīl  yanında olup yine ḫidmetinde intiẓām 

buldılar. Birḳaç günden ṣoñra Ḫorāsān ’a çeküldiler.

Ammā bunlardan bir şirrīr-i pür-fesād ‘aḳlları muḳteżāsınca birbirleriy-

le4 ‘ahdleşüp İbn Eş‘aẟ ’dan ayruldılar. ‘Ubeydu’llāh5 bin Semüre ’ye varup 

bī‘at ḳıldılar. İbn Eş‘aẟ daḫı bunlaruñ evżā‘-ı fāsidine incindi. Kendü ḫāṣ 

aṣḥābı ile tekrār Rutbīl  ḥużūrına gitdi. 

Binā’en ‘alā ẕālik bāḳī ‘askeri daḫı ‘Abdu’r-Raḥmān bin ‘Abbās  ile ḳavl 

ü ḳarārla bī‘at idüp Ḫorāsān ’a gitdiler. Eş‘aẟ’ı bıraḳdılar. Ammā ol ḥīnde 

emīr-i Ḫorāsān olan Yezīd bin6 Mühelleb  anları şehrine ḳomayup ceng ü 

cidāl eylediler.

Āḫir-i kār Yezīd ’üñ nuṣret ü ḳuvveti7 ziyāde olup ol zümreden çoḳ ki-

mesne ḳatl olındı. Ḥattā Muḥammed bin Sa‘d bin Ebī Vaḳḳāṣ  ve niçe 

a‘yān u ḫavāṣ esīr ḳılınup8 ekẟerini Ḥaccāc ’a gönderdi. Ancaḳ Muḥammed 

bin Sa‘d  ıṭlāḳ olındı. Ammā Ḥaccāc-ı nā-bekāra gelen9 üserānuñ ekẟeri 

ḳılıcdan geçürildi. 

1 çekdi: çekdürdi T5 

2 Best: Pest HZ 

3 olmaġa: olmaġla T5 

4 birbirleriyle: birbirlerine HZ 

5 Nüshalarda “ ‘Abdu’llāh  bin ‘Abdu’llāh (HZ), ‘Ubeydu’llāh bin ‘Abdu’llāh (H1, T5)” şeklinde yazılan 

bu isim “ ‘Ubeydu’llāh” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 48.

6 bin: - HZ 

7 nuṣret//ḳuvveti: ḳuvvet ü ṭaṣarrufı HZ 

8 ḳılınup: ḳılındı HZ 

9 gelen: ḳalan HZ 



Künhü’l-Ahbâr 227

El-ḳıṣṣa Ḥaccāc ’uñ emānı ile gelenlerden ve ruḫṣatı ile Rey  şehrinde 

Müslim bin Ḳuteybe 1 yanına varanlardan ġayrıları2 ḳarye-be-ḳarye te-

faḥḥuṣ iderdi. Ele getürdükçe bilā-emān3 siyāseten ḳatl itdürürdi. Ḥattā 

çaḳ ṣoñra4 ḳatl itdügi eşrāf-ı ṣaḥābeden Sa‘īd bin Cübeyr ’dür. 

Ammā Mevlānā Şa‘bī , Müslim bin Ḳuteybe  emānına dāḫil olanlardan-

dur. Nihāyet Ḥaccāc  anı Müslim ’den ṭaleb idüp getürdi. Ve ferā’iże mü-

te‘alliḳ mes’ele-i ḫarḳā5 ki “Meyyit, vālidesini ve zevc ve6 hem-şīresin terk 

itdükde ḳısmet7 ne vechledür?” anı su’āl eyledi. 

Şa‘bī  daḫı bu bābda [Ebū Bekr -i] Ṣıddīḳ ve ‘Ömer  ve ‘Oẟmān  ve ‘Alī  

ve İbn Mes‘ūd  mesā’ilini ḥavāss-ı8 ḫamse gibi ḥüsn-i taḳrīr ile Ḥaccāc ’a 

ḫāṭır-nişān itdi. Beyhaḳī  rivāyetince Şa‘bī’nüñ [57b T5] ḫalāṣına sebeb bu 

muṣāḥabet-i bü’l-‘aceb netīcesi oldı.

Ve bi’l-cümle Ḥaccāc  ol zümreden, ya‘nī Yezīd bin Mühelleb  gönder-

dügi esārādan beş biñ esīr ḳatl eyledi. Ba‘dehu Kūfe ’ye gitdi. Kendü nefsi-

nüñ küfrine i‘tirāf idenlere ‘arż-ı bī‘at itdi. İtmeyenleri ḳatl eyledi. Ba‘dehu 

şu‘arādan ‘Abdu’r-Raḥmān A‘şā   ki bir ḳaṣīdesinde İbn Eş‘āẟ’ı medḥ-i cemīl 

idüp ve Mervāniyān  u Ḥaccāc-ı bed-fi‘āli9 hicv ü meẕemmet itmiş idi,10 bu 

def‘ada11 ol daḫı Ḥaccāc elinde ḳatl olındı. 

 [Sene seksen dört ḥavādiẟi]

Seksen dört senesi [57a H1] duḫūl idüp İbn Eş‘aẟ  bilād-ı Kābil ’de Rut-

bīl  yanında rūzgārın geçürür[ken]12 Ḥaccāc  anuñ ṭalebine ādem gönderüp, 

“Eger baña teslīm itmezseñ niçe biñ ādem ile vilāyetüñe bi’ẕ-ẕāt varup, 

ḫarāb eyleyüp seni mülküñden ve ḫānmānuñdan āvāre ḳılurın.” diyü ten-

1 Nüshalarda burada “Ḳays” şeklinde yazılan isim müteakip yerlerde “Ḳuteybe ” olarak geçtiği için tashih 

edilerek metne alındı.

2 ġayrıları: ġayrı HZ 

3 bilā-emān: - HZ, H1 

4 ḳatl//ṣoñra: - HZ 

5 ḫarḳā: ḥarfen HZ 

6 ve: - HZ 

7 ḳısmet: - HZ 

8 ḥavāss-ı: ḫavāṣṣ-ı HZ, H1 

9 Ḥaccāc -ı bed-fi‘āli: Ḥaccāc’ı HZ, H1 

10 itmiş idi: itmişler HZ 

11 def‘ada: vaḳ‘ada H1 | vāḳı‘ada HZ 

12 geçürürken: geçürür HZ | geçürdi T5
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bīh ü tehdīd itmegin Rutbīl daḫı şiddet-i ġażab-ı Ḥaccāc’dan ḳorḳup İbn 

Eş‘aẟ’ı ve otuz nefer ḫavāṣ ādemlerini teslīm itdi. 

Ve ‘inde’l-ba‘ż İbn Eş‘aẟ  bīmār-ı [155a HZ] bī-mecāl olduġı ḥālde başın 

kesüp Ḥaccāc ’a gönderdi. Ḥattā İbn Eẟīr  böylece taḥrīr itmişdür ki İbn 

Eş‘aẟ Ḥaccāc’uñ ādemleri ḳayd u1 bendle Reciḥ 2 nām menzile geldükde 

ḳayd-ı ḥadīd ile teferrüc-künān bir ḳaṣr-ı ‘ālīnüñ üstine çıḳdı. Ve müvek-

kelleri ġāfil3 bulınup kendüsini4 bām-ı ḳaṣrdan aşaġa atdı. İḥtiyāṭen bir5 

zencīrde bile muḳayyed olan müvekkeller ile6 bir uġurdan düşüp helāk 

oldı.7 Ve resūl-i Ḥaccāc nā-çār olup, başların kesüp getürdi.8 

Ba‘dehu Ḥaccāc  emri ile ol başlar vilāyet-i ‘Irāḳ ’ı ser-tā-ser gezdi. Ba‘de-

hu ‘Abdü’l-Melik ’e gönderilüp anda daḫı Şām  ıḳlīminde dā’ir oldı. Der-

‘aḳab Mıṣr ’daki birāderi ‘Abdü’l-‘Azīz ’e gönderilüp anda daḫı gezdürdiler. 

Āḫir Mıṣr vilāyetinde defn olınup şā‘ir aña müte‘alliḳ bir beyt naẓm itdi:

Şi‘r

 9 א  ّ رأس  و א   ّ  رأ אت  

Ve bi’l-cümle İbn Eş‘aẟ , Kindī  bir şaḫṣ olup ḳabīle-i Ḳureyş ’den degül 

iken ve ebnā-yı mülūkden olmayup ḫalḳuñ raġbet-i bī‘atine bir sebeb-i 

ẓāhir yoġ-iken bu deñlü feterāta bā‘iẟ oldı. Ve bir iki yüz biñ nüfūs telefine 

sebeb olduġı taḥaḳḳuḳ buldı. 

Bundan mā‘adā bu senede Ḥaccāc , Yezīd bin Mühelleb ’i Ḫorāsān  emā-

retinden ‘azl idüp yirini birāderi Mufaḍḍal bin Mühelleb ’e virdi. Muḳad-

demā bir deyre uġrayup, anda bir siyer kitābı görüp, ḥavādiẟ-i ātiyeden 

su’āl itdükde Yezīd nām şaḫṣ kendüye mu‘ārıż olup üstine hücūm itdükde 

iḥtiyāṭen Yezīd ’i ‘azl itmiş idi. Ve Mūsā bin ‘Abdu’llāh Cāzim  daḫı Tir-

miẕ ’de bu sāl içinde ḳatl olındı.

1 u: - HZ

2 Nüshalarda “Raḥm” şeklinde yazılan bu yer adı “Reciḥ ” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, 

s. 53.

3 ġāfil: - HZ

4 kendüsini: kendüsi HZ

5 bir: - H1, T5

6 ile: ile ġāfil bulunup T5 

7 oldı: - T5 

8 getürdi: gönderdi T5 

9 “Baş ile gövdenin yerleri ne kadar da birbirinden uzaktır. Baş Mısır ’da, gövde ise Recih ’tedir.”
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 Ammā1 vefāt-ı ‘Abdü’l-‘Azīz bin Mervān 

‘Abdü’l-Melik  kendü ḳarındaşı ‘Abdü’l-‘Azīz ’i eyālet-i Mıṣr-ı Ḳāhi-

re ’den2 ‘azl idüp oġlına tevcīh tedārükinde iken3 bir şeb Ḳābīṣa bin Ẕü’eyb  

çıḳageldi. ‘Abdü’l-‘Azīz’üñ vefātı ile ‘Abdü’l-Melik’i taġrīb idüp, bilā-nizā‘ 

u cidāl oġlına ḥükūmet-i Mıṣr ḥāṣıl olduġına4 Ḥaḳḳ’a 5 ḥamd u sipās idüp 

veled-i reşīdi Velīd ’i ol eyālete gönderdi. 

Ammā ki ‘Abdü’l-‘Azīz bin Mervān , Medīne ’de ṭoġup, ba‘dehu pederi 

ile Şām ’a dāḫil olup altmış beş tārīḫinde vālidi tevcīhi6 ile [58a T5] Mıṣr ’a 

vālī oldı. Seksen beş tārīḫine dek anda ẟābit-ḳadem olup devleti istiḥkām 

buldı. Ma‘a ẕālik ‘Abdü’l-Melik ’den ṣoñra veliyy-i ‘ahd eyledi. 

Evā’il-i ḥālinde ‘ilm-i ‘Arabiyye ’ye kūşiş itmeyüp kelāmında laḥni ẓāhir 

olmaġın şākīlerden biri birgün ‘Abdü’l-‘Azīz ’e [58b H1] girdi. Ḫatenin-

den7, ya‘nī dāmādından şikāyet ḳıldı. Ammā ‘Abdü’l-‘Azīz 8«ــכ ــ  » didi. 

Murādı “Güyegüñ kimdür?” dimek idi. Lākin terkīb-i ‘Arabiyye  muḳteżā-

sı9 10«ــכ ــ  » iken 11«ــכ ــ  » dimek ile müştekī cevabında “Ḫalk-ı ‘āle-

mi sünnet iden üstād beni12 daḫı sünnet ḳıldı.” didükde ‘Abdü’l-‘Azīz’e ‘ār 

lāḥik oldı. Ol günde13 naṣb-ı nefs idüp ‘ulūm-ı ‘Arabiyye ’yi ta‘allüm14 ḳıldı. 

Laḥn-ı kelām idenlere eksik in‘ām idüp ‘ulemāya terġībden15 ḫālī olmadı. 

Ammā ‘aṭā-yı cezīli16 bir derecede idi ki ‘aṣrında ‘adīli yoġ-ıdı. Bunca 

kerem ü cūd ile yine vefāt itdükde sā’ir cevāhir ü emti‘adan ve17 ḫuyūlden 

ġayrı üç yüz müd altun naḳd çıḳdı. 

1 Ammā: - H1, T5

2 Mıṣr -ı Ḳāhire ’den: Mıṣr’dan T5 

3 tevcīh//iken: teveccüh itdükde ki HZ

4 olduġına: olınduġına HZ

5 Ḥaḳḳ’a : - HZ

6 vālidi tevcīhi: vālidesi teveccühi HZ

7 Nüshalarda “ḫatene” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “ḫaten” olarak metne alındı.

8 “Seni kim sünnet etti?”

9 muḳteżāsı: muḳteżāsınca HZ

10 “Kaynanan kimdir?”

11 “Seni kim sünnet etti?”

12 üstād beni: üstādını HZ

13 günde: günden T5

14 ta‘allüm: ta‘līm HZ

15 ‘ulemāya terġībden: ‘ulemā terġībinden HZ | terġībden: terġībde T5

16 cezīli: cezīle HZ

17 ve: - H1
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Ve ‘Ömer  ve ‘Āṣım  ve Ebū Bekr  ve Muḥammed  ve Aṣbaġ 1 ve Ümmü2 

Muḥammed  ve Ümmü ‘Oẟmān  ve Ümmü’l-Ḥakem  ve Ümmü’l-benīn  

nām evlādı ḳalmışdur. Ve ba‘żısı kendüden evvel vefāt ḳılmışdur. Ammā ki 

veled-i necībi ‘Ömer  aḥsen-i ḫulefā ve erşed-i mülūk ü ümerā olup ‘aẕāb-ı 

nārdan berā’etine3 min ‘indi’llāh [155b HZ] berāt4 nāzil olmışdur. 

Ve ‘Abdü’l-‘Azīz  ḳable mevtihi birāderi ‘Abdü’l-Melik ’e mektūb gön-

derüp “Bizüm veliyy-i ‘ahd olmamuzı ḳaṭ‘ idesün. Emr-i ḫilāfeti oġlıñuz 

Velīd ’e tevcīh buyurasuz.” dimişdür. ‘Abdü’l-Melik bu muḳābelede niçe 

in‘ām u ‘aṭā göndermiş idi.

 Bī‘at-i ‘Abdü’l-Melik i’l-mecīd li-veledihi’l-Velīd i’r-reşīd5

Vaḳtā ki vālī-i Mıṣr  olan ‘Abdü’l-‘Azīz bin Mervān  vefātı muḳarrer oldı, 

‘Abdü’l-Melik  evvelā oġlı Velīd ’i veliyy-i ‘ahd idinüp aña bir memāliküñ 

bī‘atin ḥāṣıl ḳıldı. Anuñ ardınca ḳarındaşı Süleymān  vāriẟ-i mülk olmaḳ 

tesliyetine muḳayyed oldı. 

Bu ṭarīḳ ile emr-i bī‘at Medīne  a‘yānına vardı. Sa‘īd bin Müseyyeb  im-

tinā‘ ṣūretin gösterdi. Binā’en ‘alā ẕālik Medīne ḥākimi Hişām bin İsmā‘īl  

altmış degnek ta‘zīr itdükden ṣoñra ḳıldan bir cāme giyürüp ve bir deveye 

bindürüp şehri gezdürdükden6 ṣoñra ebedī ḥabse bıraḳdı, ḳaldı.

 Vefāt-ı ḫalīfe-i mürüvvet-nişān ‘Abdü’l-Melik bin Mervān 

Seksen altı senesi duḫūlinde Ḫorāsān  ḥākimi7 olan Ḳuteybe bin Müs-

lim  bilād-ı Kābil ’e nüzūl idüp ve Türkistān  ‘āṣīlerine cihād-ı ma‘ḳūl idüp 

sene evāḫirinde māh-ı Şevvāl ḥulūl itdükde ‘Abdü’l-Melik bin Mervān  

vefāt itdi. Kār u bār-ı ḫilāfeti veled-i reşīdi olan Velīd ’e terk idüp, başıyla 

‘ālem-i ‘uḳbāya çekilüp gitdi. 

1 Aṣbaġ : Aṣna‘ HZ | Aṣba‘ T5

2 Ümmü: İmām HZ

3 berā’etine: berātına HZ

4 berāt: - HZ

5 Velīdi’r-reşīd: Velīd  T5

6 gezdürdükden: gezdükden HZ

7 Ḫorāsān  ḥākimi: ḥākim-i Ḫorāsān HZ
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Vālidesi ‘Ā’işe bint Mu‘āviye bin Muġīre bin Ebi’l-‘Āṣ  idi. Ve mezbūr 

‘Abdü’l-Melik , Ḥażret-i ‘Oẟmān bin ‘Affān  vaḳ‘asında on beş yaşında iken 

vālidi Mervān  ile bulındı. Ve on iki yaşında iken Mu‘āviye cānibinden Me-

dīne  ḥükūmetine naṣb ḳılındı. ‘Ulemā vü fuḳahā ile mücāleset idüp ve 

zāhid ü ṣuleḥā ile müvāneset idüp emārete duḫūlinden evvel fuḳahā-yı 

Medīne’den maḥsūb oldı.1 [58b T5] 

Orta boylu, aḳ2 tenlü, mefrūḳu’l-ḥācibeyn ve eşhelü’l-‘ayneyn ve ḥüs-

nü’l-vech ve ebyażü’l-liḥye ādem idi. Laḳabına “Ebü’ẕ-ẕübāb 3” dinilmege 

bā‘iẟ [59a H1] bir nesne fikr itdügi zamānda aġzı açılurdı. Gāh olurdı, 

içine ẕübāb girürdi. Aña binā’en “Ebü’ẕ-ẕübāb” dinilürdi. 

İbn ‘Ömer  ḥażretleri bunlaruñ rüşd ü necābetin iş‘ār idüp “Sā’ir nās 

ebnā vücūda getürdiler. Ammā Mervān  eb-i ṣāḥib-ẕekā vücūda getürdi.” 

dirlerdi.4 Muḥaṣṣal emārete vāṣıl olacaġı re’y-i dil-peẕīr ve temkīn-i ṣalā-

bet-maṣīrinden5 bilinmiş idi. 

Altmış beş Ramażān’ında6 ḫilāfete vāṣıl oldı. Tā seksen altı senesine dek 

kiştzār-ı āmāli pür-ḥāṣıl oldı ki cem‘an yigirmi bir yıl olur. Vālidi zamānın-

daki bī‘at i‘tibārı ile yigirmi iki yıla ḳarīb idügi taḥaḳḳuḳ bulur.

Ve bi’l-cümle nıṣf-ı Şevvāl’de Cum‘a güni altmış yaşında iken fevt oldı. 

Namāzını oġlı Velīd  ḳılup Bābücābiyeti’ṣ-ṣaġīr ’de defn olındı. 

Ammā evlād-ı ẕükūrdan Velīd  ve Süleymān  ve Mervānü’l-ekber  ve 

Hişām  ve Ebū Bekr  ve Yezīd  ve Mervānü’l-aṣġar ’dur. Ammā ḳızları7 Üm-

mü Külẟūm  ve ‘Ā’işe  ve Fāṭıma ’[dur]. Ve [dīger ezvācından olan evlādı] 

‘Abdu’llāh 8 ve Mesleme  ve Münẕir  ve ‘Anbese  ve9 Muḥammed  ve Sa‘dü’l-

ḫayr  ve Ḥaccāc ’dur. 

1 oldı: olup HZ

2 aḳ: taḳ T5

3 Nüshalarda metin boyunca “ẕiyān / zebān / ẕebān” şekillerinde yazılan bu kelime tashih edilerek metne 

alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 62.

4 dirlerdi: dirler HZ

5 maṣīrinden: maṣīrden HZ

6 Ramażān’ında: zamānında HZ, H1

7 ḳızları: - H1 | evlād-ı ināẟı T5

8 ‘Abdu’llāh : - T5

9 ve: ve yine ẕükūrdan Mu‘āviye  ve Ḥakem T5
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 Ḫilāfet-i Velīd bin ‘Abdü’l-Melik 

Vālidini defn itdükden ṣoñra ṭoġrı mescide gelüp minbere ṣu‘ūd eyledi. 

İstircā‘ ile muṣaddar ḫuṭbe inşā eyledükden ṣoñra “Ḳalḳuñ, bī‘at idüñ.” 

didükde1 evvelā ‘Abdu’llāh bin Hemmām bin Selūlī 2 bī‘atinde taḳaddüm 

ḳıldı. Ve ol ḥīnde3 bu ebyātı oḳıdı:

Naẓm

א ون  و أراد ا א  אك ا   ّ أ ا
א4 وك   ّ כ  ا א  ّ ا  כ و ا

Ba‘dehu ekārim ü ekābir kābiren ‘an kabir bī‘atine mübāşir oldılar. Ya‘nī 

ki dest-būs-ı ‘izzet-me’nūs ile şeref buldılar. [156a HZ] 

‘İṣmet-i ẕātı bir mertebede idi ki “Eger Ḥaḳ subḥānehu ve te‘ālā  ki 

ḳıṣṣa-i Lūṭ ’ı Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm ’de īrād itmese ben i‘tiḳād itmezdüm ki ẕükūr 

ile ictimā‘ mümkinātdan ola. Ve merd-i deyyin ve Müslim -i mütedeyyin 

ol5 vaż‘-ı münkeri ḥāşā irtikāb6 eyleye.” dimişdür. 

Ve Dımaşḳ-ı Şām ’daki Cāmi‘-i Benī Ümeyye  bunlaruñ āẟārından olup 

ḫilāfet serīrine cülūs itdükleri senenüñ Ẕi’l-ḳa‘de’sinde bināya mübāşeret 

olındı. Ve on yıl tamām eyyām-ı salṭanatları anuñ mühimmātına ṣarf ḳı-

lındı. 

Evvelā ol maḥalde “Kenīse-i Yūḥannā ” dirler bir deyr-i ‘aẓīm var idi. 

Dımaşḳ-ı Şām  fetḥ olınduḳda ṣaḥābe-i kirām ol deyri münāza‘a idüp cā-

nib-i şarḳīdeki nıṣfını mescid idinmişler idi. Tā sene erba‘a ‘aşerden7 bu 

sāle gelince ṭaraf-ı ġarbīsi kenīselik üzere ḳalmış idi. Pes Velīd -i ferīd nıṣf-ı 

āḫarını daḫı aḫẕını muḳarrer ḳıldı. Ve andan bedel Kenīse-i Meryem  nām 

deyri Naṣārā ’ya ta‘yīn itdi. 

1 Ḳalḳuñ//didükde: - HZ, H1

2 Nüshalarda “Selūnī” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 

70.

3 ḥīnde: - HZ

4 “Allah  sana daha üstünü olmayan bir makam verdi. İnkarcılar ise engel olmak istemişlerdi. Ancak Allah 

bunu sana nasip etti. Sonunda [hilafet] gerdanlığını boynuna taktın.” | HZ nüshasında görülen imla 

hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye  esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 70.

5 ol: me’ūl HZ

6 irtikāb: inkār HZ

7 ‘aşerden: ‘aşereden HZ
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 [Sene seksen yedi ḥavādiẟi]

Ba‘dehu seksen yedi senesi duḫūl idüp ol senede Medīne-i Münevvere  

emāretinden Hişām bin İsmā‘īl  ‘azl olındı. Anuñ yirine ibn ‘ammı [59a 
T5] ve hem-şīresinüñ zevci ‘Ömer bin1 ‘Abdü’l-‘Azīz  gönderüldi. Cemī‘-i 

mā-melek ve bār-ḫānesi otuz deveye2 yüklenüp Rebī‘u’l-evvel ayında Me-

dīne’ye duḫūl ḳıldı. Ve dār-ı Mervān ’a ḳonup ḫalḳ-ı ‘ālem gürūh gürūh 

selāmıyla muġtenim olduḳda3 fuḳahādan [58b H1] on kişiyi4 esāmīsi ile 

ṭaleb itdi. 

Ya‘nī ki ‘Urve bin Zübeyr  ve ‘Ubeydu’llāh5 bin ‘Abdu’llāh bin ‘Utbe  ve 

Ebū Bekr bin ‘Abdu’r-Raḥmān bin Ḥāriẟ bin Hişām  ve Ebū Bekr bin Sü-

leymān bin Ḫayẟeme  ve Süleymān bin Yesār  ve Ḳāsım bin Muḥammed  ve 

Sālim bin ‘Abdu’llāh bin ‘Ömer  ve ḳarındaşı ‘Ubeydu’llāh6 bin ‘Abdu’llāh 

bin ‘Ömer  ve ‘Abdu’llāh bin ‘Āmir bin Rebī‘a  ve Ḫārice bin Zeyd7 bin �ābit  

anlaruñ ‘izz-i ḥużūrına gitdi. Ve kendüler henüz yigirmi beş yaşında idi. 

Ammā cemī‘-i ‘ulemā vü ṣuleḥā re’y-i rezīn şābāşında8 idi. Ẕikr olınan 

fuḳahāya ḫiṭāb itdiler. “Sizden recā iderin ki icrā-yı ḥaḳda baña mu‘īn ola-

suz. Ve ‘āmilden bir ẓulm ṣudūr iderse bildüresüz ki9 yirine āḫarın istiḫdām 

idem.” buyurdılar. 

Ba‘dehu Velīd  cānibinden bir menşūr yitişdi. Hişām bin İsmā‘īl  Medī-

ne ’den dört yıllıḳ ḥükūmetinde itdügi ẓulmi, ḫuṣūṣā Sa‘īd bin Müseyyeb ’e 

itdügi ihāneti10 ve ‘Alī bin İmām Ḥüseyn ’e ve ehl-i beyt-i risālete eyledügi 

ta‘arrużdan men‘ eyledi. Ḥattā Hişām  bu luṭf u11 mürüvveti müşāhede 

1 ‘Ömer  bin: - HZ

2 deveye: deve HZ

3 olduḳda: oldılar HZ

4 on kişiyi: ekẟerini HZ

5 Nüshalarda “ ‘Abdu’llāh ” şeklinde yazılan bu isim “ ‘Ubeydu’llāh” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, 

age, C. 9, s. 71.

6 Nüshalarda “ ‘Abdu’llāh ” şeklinde yazılan bu isim “ ‘Ubeydu’llāh” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, 

age, C. 9, s. 71.

7 Nüshalarda “Zübeyr” şeklinde yazılan bu isim “Zeyd” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 

71.

8 Nüshalarda “sābāşında” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “şābāş” olarak metne alındı.

9 ki: - HZ

10 ihāneti: ẓulmi ve ihāneti HZ

11 u: - HZ
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ḳılduḳda1 2﴾ُ َ َ ــא َ ُ ِر ــ َ ْ َ  ُ ــ ْ َ  ُ ــ َ ْ أَ  ُ ّ  āyet-i kerīmesin tilāvet eyledi. Ve ﴿ا

irişdügine evṣāf-ı ḥasenelerin söyledi. 

Bu eyyāmda Ḳuteybe bin Müslim  birḳaç kerre kerr ü ferr ile Mā-

verā’ü’n-nehr  cānibine ‘asker çekdi. Ve Naṣr bin Seyyār  aña muvāfaḳat 

itmegin büldān-ı Türkistān ’dan niçe yirler fetḥ ü tesḫīri müyesser oldı. Bi-

ṭarīḳi’l-muṣālaḥa emvāl-i cezīleye dest-res buldı.

Keẕālik Buḫārā  nām mużāfātından Beykend 3 nām kişvere daḫı ‘azīmet 

ḳıldı. Lākin ‘asker-i Türk  Ṣoġd 4 ehlinden istimdād ü isti‘ānetle cünūd-ı bī-

şümār cem‘ itdiler. Ve bir5 ma‘ber-i teng ve6 ṭār boġazda Ḳuteybe ’nüñ iki 

ay7 miḳdārı yolların baġladılar. Ve Ḥaccāc  ile ḫaberleşmek ṭarīḳını mün-

sed8 ḳılup ḫaylini ḫaylī9 ta‘cīz ü tażyīḳ ḳıldılar. 

Rūz-tā-şeb ṣavaşurlardı. Ve şeb-tā-be-seḥer mevtālarını maḳābire ṭa-

şurlardı. Āḫir Ḳuteybe ’nüñ zümre-i A‘cām ’dan bir şaḫṣ-ı cāsūsı var idi [ki 

nāmı Tendür  idi]. Ehl-i Buḫārā  aña māl-i cezīl i‘ṭā ḳıldılar. Ve “Ḳuteybe ile 

biz nice neberd iderüz, bir ṭarīḳ ile şerrinden bizi rehā ḳılmaḳ gereksün.” 

diyü recā eylediler.

Ol Tendür  [156b HZ] şaḫṣ ṭama‘-ı māl ile bu fesāda rıżā virdi. Ba‘dehu 

Ḳuteybe ’ye gelüp “Bir ḫaber-i ġarīb ile geldüm.” diyü meclisini ḫālī itdür-

di. Ancaḳ Ḳuteybe ve Ḍırār bin Ḥuṣayn  nām10 emīr-i güzīn ḳaldı. Ba‘dehu 

Tendür, āġāz-ı mekr ü füsūn idüp “Henüz ṣaḥīḥ ḫaber aldum ki Ḥaccāc  

seni ‘azl itmiş ve manṣıbuña bir ‘āmil-i cedīd gelmiş. Şöyle ki ‘ale’l-fevr 

‘askerüñle11 eger Merve  cānibine düşerseñ kendüñi ve bunca nüfūsı ḫalāṣ 

idersün. Ve illā işüñ müşkildür.” diyü taḳrīr itdi. 

1 ḳılduḳda: ḳılduḳda kerīmine HZ

2 “Allah , elçilik görevini kime vereceğini çok iyi bilir.”, Enam Sûresi, 6/124.

3 Nüshalarda “Silkder (HZ), Begder (H1), Segder (T5)” şeklinde yazılan bu yer adı “Beykend ” olarak 

metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 71.

4 Nüshalarda “Ṣafed ” şeklinde yazılan bu yer adı “Ṣoġd ” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 

71.

5 Ve bir: Deyr-i HZ

6 ve: - H1, T5

7 ay: - HZ

8 münsed: bend T5

9 ḫaylī: - T5

10 nām: - T5

11 ‘askerüñle: ‘askerle HZ, H1
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Ḳuteybe  daḫı hemān siyāh cellādına işaret idüp Tendür ’üñ boynın ur-

durdı. “Bu sırrı [59b T5] senüñle benden ġayrı kimesne bilmez. Şöyle ki 

nās arasında şāyi‘ ola, seni daḫı Tendür’e yoldaş itmek muḳarrerdür.” diyü 

Ḍırār ’ı ḳorḳutdı. “Bu ḫaber ‘askerüñ ża‘īflıġına1 ve inhizāmına bā‘iẟ olur.” 

diyü ḥüsn-i tedbīr ile deprendi. 

İrtesi ḥarb u ḍarb emrinde cehd idüp Etrāk  ‘askerini ṣıdı. Māl-i2 ġanā’im 

ü esārādan [59a H1] ‘askerini behremend i tdi.3 Baḳıyyetü’s-süyūf olanları 

yaḳın olan medīne-i ‘aẓīmeye4 taḥaṣṣun u i‘tiṣām iḫtiyār ḳıldı. Lākin Ḳu-

teybe  ol ḳal‘anuñ hedm ü taḫrībin emr itmegin ḳulūb-i Etrāk’e ḫavf u hirās 

müstevlī oldı. 

Me’mūllerinden ziyāde emvāl ile bünyān-ı ṣulḥ u ṣalāḥı te’kīd ḳılmaġın 

aḫẕ-ı māl ve ta‘yīn-i ricāl ve naṣb-ı emīr ḳılınup 5« ــ د أ ــ  mażmūnına «ا

mütāba‘at olındı. Lākin ḳavm-ı Etrāk -i dilīr ü6 bī-bāk, naḳż-ı ‘ahd vādīsin-

de çālāk olup ol emīr-i manṣūbı7 öldürdiler. Ve alıḳonılan ricālüñ burınla-

rını kesüp ṣalıvirdiler. 

Vaḳtā ki anlardan biri Ḳuteybe ’ye vāṣıl oldı, birḳaç menzil gitmişken 

tekrār ‘avdet itdi. Bir ay miḳdārı ol ḳal‘anuñ eṭrāfını ḥiṣār itdi. Āḫir neft 

ṣan‘atıyla ḳal‘ayı yaḳup hedm itdi. Andan ṣoñra burun kesen, ‘ahde ṭur-

mayan bed-kirdārlaruñ ḳıtāline işāret itdi. Ḥattā esīr olanlardan8 bir şaḫṣ-ı 

a‘ver on kerre yüz biñ aḳçe deger metā‘ ile mücerred kendünüñ ḫalāṣını 

recā ḳıldı. Ḳuteybe’nüñ zühdi ol meblaġuñ ḳabūlinden i‘rāżına9 bā‘iẟ olup 

sā’irler gibi anuñ daḫı siyāseti muḳarrer oldı. 

Ammā ġanīmet-i bī-ḥadd ü bī-nihāye olup muḥāsibīn ü küttāb10 anuñ 

cem‘-i erḳāmına11 ḳādir olmadı. Cümleden biri bir mücevher ṣanem

1 ża‘īflıġına: ża‘īfligine HZ

2 Māl-i: Māl ü H1

3 itdi: HZ mükerrer 

4 ‘aẓīmeye: ‘aẓīme H1

5 “[Güzel bir işi] yeniden ele almak çok övülen bir şeydir.”

6 dilīr ü: dilīr-i HZ

7 Nüshalarda “emīr ü kūtāli” şeklinde yazılan ibare anlam gereği “emīr-i manṣūbı” olarak metne alındı.

8 olanlardan: olanlaruñ T5

9 i‘rāżına: i‘rāża H1

10 küttāb: küttābuñ ki HZ

11 cem‘-i erḳāmına: cem‘ine erḳāma HZ
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bulındı ki yüz elli biñ dīnārla derūnı1 memlū idi. Sā’ir nuḳūd u tuḥaf-ı 

mevcūda ḫod nihāyet yoġ-ıdı. 

Ḳuteybe  bunca emvāl ü tefārīḳuñ defterini Ḥaccāc ’a gönderdi. Ve sa‘y-ı 

mevfūr iden ‘askerine tefrīḳın2 recā ḳıldı. Bilā-tereddüd ü tevaḳḳuf ruḫṣat 

virdi. “Ol deñlü ḫazā’in ü defā’inden3 baña da ḥiṣṣe lāzımdur.” dimedi. Her 

ne gönderdi ise kereminden gönderdi. 

Ve ol senede Mesleme bin ‘Abdü’l-Melik  ve ‘inde’l-ba‘ż Hişām bin ‘Ab-

dü’l-Melik  Rūm ’a ġazā itdiler.4 Ba‘żı burūc u ḳal‘a fetḥinden ġayrı biñden 

ziyāde esīr ile Şām ’a geldiler.

 [Sene seksen sekiz ḥavādiẟi]

Ba‘dehu seksen sekiz senesi duḫūl idüp Mesleme bin ‘Abdü’l-Melik  ve 

birāder-zādesi ‘Abbās bin Velīd  Ṣā’ife 5 semtine ‘azīmet eylediler.6 Cihād-ı 

ekber idüp Ṭuvāna  nām burc-ı refī‘i ḥiṣār idüp fetḥine dest-res buldılar. Ve 

bu mābeynde ḳıtāl-i müteceddidü’l-emẟāl vāḳi‘ oldı. Gāh ḳavm-ı Naṣārā  ve 

gāh zümre-i ġuzāt-ı ceng-azmā nuṣret ü ẓaferle engüşt-nümā olup ‘āḳıbet 

ḳur‘a-i tevfīḳ u tesḫīr ehl-i İslām  ḥaḳḳında ẓāhir oldı. 

 [Sene ṭoḳsan ḥavādiẟi]

Ammā ṭoḳsan senesinde Yezīd bin Mühelleb  birāderiyle [157a HZ] 
Ḥaccāc ’uñ ḥabsinden ḳaçdılar. Ve Filisṭīn  cānibine revān oldılar. ‘Ab-

du’r-Raḥmān bin7 ‘Abdü’l-Melik  ve Süleymān  şefā‘at itmegin Velīd ’üñ 

emānını ḥāṣıl [60a T5] ḳılup Ḥaccāc-ı Ẓālim ’üñ pençe-i şikence ve ḥabs-ı 

pür-rencesinden ḫalāṣ buldılar.

 

1 derūnı: - HZ

2 tefrīḳın: - HZ

3 defā’inden: defānīnden HZ

4 itdiler: itdi HZ

5 Ṣā’ife : Ṣābife HZ

6 eylediler: itdiler HZ

7 bin: - HZ
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[Sene ṭoḳsan dört ḥavādiẟi]

Ba‘dehu ṭoḳsan dört senesi duḫūl itdükde ‘Abbās bin Velīd  Rūm  

ser-ḥaddine ġazā idüp Anṭākiyye1 Ḳal‘ası ’nı fetḥ eyledi. Ve ḳarındaşı ‘Ab-

dü’l-‘Azīz bin Velīd  [59b H1] ve Velīd2 bin Hişām  ‘asker çeküp arż-ı Burc-ı 

Ḥammām ’a3 irişdi. Ve niçe ḳıtāl ü iġtināmları ẓuhūr itdi. Ve Burc-ı Ḥam-

mām, şāhīn-i ẕü’l-cenāḥ-ı intiḳām ve bāz-ı Hümā -pervāz-ı evc-i i‘tiṣām ile 

müşerref oldı. Ammā ehlinden reme-i kebūtervār çoḳ ḫā’in-i bed-kirdāruñ 

murġ-ı cānları telef oldı.

Yine bu sālde Yezīd bin Ebī Kebşe  arż-ı Sūriye  ve Mesleme4 bin ‘Ab-

dü’l-Melik  arż-ı Rūm ’dan Sendere 5 ve Ḳāsım bin Muḥammed-i �eḳafī  arż-ı 

Hind ’den niçe nevāḥī ve bıḳā‘a ve Ḳuteybe bin Müslim  Ferġāna  vü Ḫu-

cend ’e ve Kābil  ü Kāşān  u Semerḳand ’a musallaṭ olup şol ḳadar fütūḥāt-ı 

cemīle ve ġanā’im-i emvāl-i bī-nihāye ve tesḫīrāt-ı bī-‘adīle ẓuhūra geldi. 

Bu senedeki baḫt-ı Velīd  ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb  ṭāli‘i gibi sa‘īd ṭutıldı. 

Ya‘nī ki devlet-i Velīd’de evlād-ı6 emcād ve aḳribā vü aḥfād ve ümerā-yı 

şecā‘at-nihād ḫidemātı cemī‘an furṣat u nuṣret ü ẓafer yüzlerinden vücūd 

buldı. 

Ḫuṣūṣā ki Ḳuteybe , Kābil  muḥāṣarasında ve Etrāk -i bī-idrāk7 ḳavmi-

nüñ mükāberesinde8 daḳīḳa fevt itmeyüp niçe yirlerde ḳıtāl-i ‘aẓīm ve 

‘asker-i muḫālifīne inkisār-ı le’īm9 müyesser oldı. Ḥattā melikü’l-kelām, 

şā‘ir-i suḫan-dān [Ṣaḥbān-ı Vā’il ], Ḳuteybe’nüñ Ḫucend  fetḥindeki10 iḳ-

dām u cehdini vaṣf idüp bu ebyāt-ı medā’iḥi derc itmişdür:

1 Anṭākiyye : Anṭāliyye  H1

2 ve Velīd: - HZ

3 Ḥammām’a: Ḥamā ’ya HZ

4 Nüshalarda “Müslim ” şeklinde yazılan bu isim “Mesleme ” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 

9, s. 95.

5 Nüshalarda “Semendire” şeklinde yazılan bu yer ismi “Sendere ” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, 

C. 9, s. 95.

6 evlād-ı: evlād u HZ, H1

7 bī-idrāk: - HZ

8 mükāberesinde: mükābere semtinde H1 | mükābere semtine HZ

9 inkisār-ı le’īm: inkisār u leyyim H1, T5

10 Ḫucend  fetḥindeki: Ḫucend’e fetḥdeki HZ
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Naẓm

ا ارس     ا  ا
א م   ا وأ  כ أ إذا  
ال א وأ  א ال  ب  أم כ أ
ال א  ا ّ כ ـ   ا وأ  

ا ك  ا ا وأ ى   א  ا و 
אل כ  ا א    כ و وء  

אل1  כ    כ  כ و  

Egerçi ki Mevlānā İbn Cevzī  Muntaẓam ’ında Saḥbān , Mu‘āviye bin 

Ebī2 Süfyān  ḫilāfetinde elli senesinden ṣoñra vefāt itdügini3 yazmışdur. 

Mevlānā İbn Cerīr ’den naḳl ile İbn [K]eẟīr 4 beyān itmişdür. 

 [Sene ṭoḳsan beş ḥavādiẟi]

Ba‘dehu ṭoḳsan beş senesi dāḫil oldı. ‘Abbās bin Velīd  vilāyet-i Rūm  

ser-ḥaddine5 ‘asker çeküp niçe ḳal‘alar fetḥ eyledi. Ve küllī nuṣret ü iġ-

tināmla geldi. Ve Mesleme bin ‘Abdü’l-Melik  yine Rūm’dan bir medīne 

fetḥ idüp iḥrāḳ bi’n-nār ḳıldı. Ve on yıldan ṣoñra tekrār ol şehr ve ḳal‘ayı 

binā itdürüp maḥallinde vāḳi‘ olmaġın ḥıfẓ ve dizdārla żabṭ itdi. 

Ve Muḥammed bin Ḳāsım  zemīn-i Hind ’den Molina 6 nām bir kişver-i 

‘aẓīm fetḥ itdi. Ve emvāl-i nā-mütenāhīye dest-res bulup kemāl-i ġınā vü 

iġtinām ile Şām ’a geldi. 

Ve Mūsā bin Nuṣayr 7 bilād-ı Endülüs ’den İfrīḳiyye ’ye çıḳup otuz biñ 

esīr ve ‘arabalarla8 vāfir ḫizāne getürdi. 

1 “Hucend ’de keskin mızraklar altında kalan atlılara sor. Onlar dağılınca onları toplayıp savaş için gay-

retleniyor muydum? Yoksa karşı gelenin tepesine vurup mızraklara karşı mı direniyordum? Bu böyledir 

ve sen Kays ’ın efendisisin. Onlar da zaten büyük hisse alırlar. Cömertlikte Kays’tan üstünsün. Ve baban 

göçüp gitmiş hacıların arasındadır. Sizin kahramanlığınız tamamlandı. Yüceliğinizle dağların zirvesiyle 

yarıştınız. Senin onlar hakkındaki hükmünün adaleti her durumda meydandadır.”

2 Ebī: Nābī HZ

3 itdügini: itdügin HZ

4 Bu bilgiler İbn Kesîr’in el-Bidâye ve’n-Nihâye ’sinde geçtiği için söz konusu metin tamiri yapılmıştır. bk. 

agy, age, C. 9, s. 96.

5 ḥaddine: ḥaddinde HZ

6 Molina : Molita H1, T5

7 Nüshalarda “Naṣr ” şeklinde yazılan bu isim “Nuṣayr” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 

116.

8 ‘arabalarla: ‘araba HZ
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Keẕālik Ḳuteybe bin Müslim  Şāş  vilāyetinde niçe burūc1 fetḥ idüp 

nihāyetsiz māl ü menāl ü esārā taḥṣīl itmiş iken Ḥaccāc [bin] Yūsuf  ’uñ 

vefātı ḫaberi geldi. Alduġı mā-meleki bıraġup ‘askerle Merve  şehrine gelüp 

cāy2 idindi. Ve bu beyti ḥasb-i ḥāl ṭarīḳıyla inşā [60b T5] eyledi:

Naẓm [60a H1]

א ران أ أ ا ء  آل   ي  ا
3 א כ  א   א   א وإن   כ  ن   أ

Ammā ḫalīfe-i ‘aṣr olan Velīd , Ḳuteybe ’ye berāt-ı cedīd gönderüp 

“Kemā-fi’l-evvel ol4 ḥavālīnüñ [157b HZ] fetḥ ü tesḫīrinde mücidd ola.” 

diyü ıṣmarladı. Ve ḥaḳḳında ri‘āyet-i5 şāhāne ve mekārim-i pādişāhāne üs-

lūb-ı sābıḳadan6 ziyāde raġbet ü ḥürmet taḥaḳḳuḳ buldı.

 Vefāt-ı Ḥaccāc bin Yūsuf  ve mine’n-nās
li-te’ḫīrihi’l-medīd[i’t-]te’essüf

Ḥaccāc bin Yūsuf bin Ebī ‘Uḳayl bin Mes‘ūd bin ‘Āmir ’dür ki ceddi 

mensūb-ı Āl-i �aḳīf  ’dür. Ṣaḥābe-i kirāmdan İbn ‘Abbās ’dan eḥādīẟ-i nebeviy-

ye istimā‘ ḳıldı. Ve Enes ḥażretleri  ve Semür[e] bin Cündeb  ve ‘Abdü’l-Melik 

bin Mervān  ve Ebū Bürde bin [Ebī] Mūsā ’dan rivāyeti muḳarrer oldı. 

Kendüden daḫı Enes bin Mālik  ve �ābit el-Benānī 7 ve Ḥumeyd eṭ-

Ṭavīl  ve Mālik bin Dīnār  ve Cevād bin Mücālid 8 ve Ḳuteybe bin Müslim  

ve Sa‘īd bin Ebī ‘Arūbe 9 rivāyet eylediler. 

1 burūc: burc HZ

2 cāy: - HZ

3 “Hayatım üzerine yemin ederim ki o, Ca‘fer  ailesinden çok iyi bir adamdı. Havran ’da idi. Dün onu 

ipler bağladı. Eğer sen yaşarsan ben de ister istemez yaşarım. Eğer sen ölürsen senin ölümünden sonra 

hayatımda arzu ve emel kalmaz.” 

4 ol: o HZ

5 ri‘āyet-i: ri‘āyāt-ı T5

6 sābıḳadan: sābıḳdan H1

7 Nüshalarda “Şebābet el-Ġıyābī (HZ), �ābit el-Ġıyābī (H1), �ābit el-‘İnānī (T5)” şeklinde yazılan bu 

isim “�ābit el-Benānī ” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 117.

8 Nüshalarda “Muḫālid” şeklinde yazılan bu isim “Mücālid” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 

9, s. 117.

9 ‘Arūbe: ‘Urve  HZ
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‘Abdü’l-Melik  zamānında evvelā Ḥicāz ’a vālī oldı. Ve ‘Abdu’llāh bin 

Zübeyr  ḫidmetinde ẕuḫr-ı1 āḫiretini2 tedārük ḳıldı. Ba‘dehu vilāyet ḥükū-

metiyle Dımaşḳ-ı Şām ’a gelüp ‘Abdü’l-Melik’e mülāḳāt itdi. Eẟnā-yı ḫuṭ-

besinde “Ḳabr, beyt-i vaḥdet ve künc-i ġurbetdür.” diyü aġladı. Ve eṭrā-

fındaki Müslimīn ’i daḫı aġlatdı. Ḳalbinde āẟār-ı3 raḥm u şefḳat olmasını 

ḫalḳa iş‘ār itdi. 

Ve ‘an‘ane ile ‘Oẟmān bin ‘Affān ’dan rivāyet ḳıldı ki ّ  ّ ل ا ــ א  ر » 
4« כــ  ّ ه ا ــ او ذכــ ــ  ّ ا ــ ــ و ــ  א  ّ  ya‘nī ki “Resūlu’llāh  ṣalla’llāhu te‘ālā ا
‘aleyhi ve sellem her ḳanḳı5 maḳbereye naẓar itdi ise ve yāḫūd ṣāḥib-i ḳabri 

teẕekkür itdi ise elbette aġlamışdur.” Ḫuṣūṣā ع ــ ــ  א  ّ ــ ا ــ ا ــ  ــ כא » 
6« ــ و ة  ــ ــ  ــ د ــא   ḥadīẟini daḫı rivāyet itmişdür.

İsm-i māderi Fāri‘a7 bint Hemmām bin ‘Urve bin Mes‘ūd-ı �eḳafī ’dür. 

İmām Şāfi‘ī , Muġīre bin Şu‘be ’den8 rivāyet ider ki muḳaddemā Fāri‘a  ken-

dünüñ taḥt-ı nikāḥında iken birgün görmiş ki ol ḫātūn dişlerin arıdur. 

Ke-ennehu mābeyn-i esnānda ḳalan fażalātı iḫrāc ider. Muġīre  bu ḥāle bī-

ḥużūr olup, incinüp “Niçün aḫşamdan misvāk ṭutmaduñ ki gice böyle 

yatduñ.” diyü incindüginden mā‘adā9 Fāri‘a ’ya ṭalāḳ virür.10 Ammā ḫātūn 

yemīn ider ki “Sen ẓann itdügüñ gibi degüldür. Ve ben ḥürretü’l11-aṣl olan 

nisvān gibi ṣabāḥlayup seḥerī misvāk ṭutmışumdur. Nihāyet miyān-ı den-

dānumda misvākden bir riştecik ḳalmış idi.12 Anuñ içün taḫlīl iderdüm.” 

didükde Muġīre  ṭalāḳa nādim oldı.13 Ba‘dehu Ḥaccāc ’uñ babası olacaḳ Yū-

suf  ’a didi ki “Fāri‘a ’dan ben fāriġ oldum. Ammā sen tezevvüc eyle ki anuñ 

1 ẕuḫr-ı: daḫı HZ, H1

2 āḫiretini: āḫireti HZ

3 āẟār-ı: irẟār-ı HZ

4 “Resûlullah  (Yüce Allah ’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun.) hangi mezara baktıysa veya [mevtayı] 

andıysa ağlamıştır.”

5 ḳanḳı: ḳanġı HZ

6 Hadîs-i Şerîf, “Allah ’a ihtiyacı olan bir kişi her farz namazının devamında duada bulunsun.” (İbn Kesîr, 

age, C. 9, s. 117)

7 Nüshalarda metin boyunca “Fāriġa” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İrfan 

Aycan, “Haccâc b. Yûsuf es-Sekafî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/hacca-

c-b-yusuf-es-sekafi (23.09.2020).

8 HZ nüshasında “Şa‘ī” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Aycan, agmd.

9 mā‘adā: - HZ, H1

10 virür: virdi HZ, T5

11 ḥürretü’l: ḥürrü’l HZ

12 ḳalmış idi: ḳalmışdur HZ, H1

13 oldı: olup T5
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raḥminden seyyidü’l-ḳavm olacaḳ bir ferzend vücūda gelmek muḳarrer-

dür.” diyü terbiyet1 idüp nikāḥ itmiş idi. 

Ba‘de zamānin otuz ṭoḳuz senesinde Ḥaccāc ’ı ṭoġurmış idi. Rivāyet 

olınur ki Ḥaccāc ṭoġduḳda maḫreci yoġ-ıdı. Ba‘dehu fıtḳ idüp dübürin 

açmışlar idi. [62a T5] Ve ḥīn-i2 vilādetinde nāmı Küleyb  ḳonılup ṣoñra 

Ḥaccāc’a tebdīl ḳılınmış idi. Ve niçe günler süd emmeyüp dem-i cedd3 

ile beslenüp mādām ki ḳanla vechi laṭḫ4 olınmadı, şīr-i māderini tenāvül 

[60b H1] itmedi. 

Ḥattā evā’il-i ḥālinde babası ile ta‘līm-i ṣıbyān ile ma‘āş iderler idi. 

Ba‘dehu Ḥaccāc  Dımaşḳ-ı Şām ’a geldi. Ve ‘Abdü’l-Melik ’üñ vezīri Revḥ5 

bin Zinbā‘ ’a āşinālıḳ kesb itdi. Ve eṭfāl-i ḫuddāmına mu‘allim oldı. 

İttifāḳ birgün ḫalīfe vezīr-i mezbūra ‘askerinden şikāyet idüp didi kim 

“Ben istedügüm ve didügüm gibi ḳonmazlar. Emr itdügüm üzere göç-

mezler. Hīç bir ḥāl ile żabṭa girmezler.” diyü söyledi. “Elbette bir kimesne 

gerekdür ki bunları żabṭ eyleye.” didükde vezīr-i müşārün ileyh Ḥaccā-

c ’uñ żabṭ-ı ṣıbyāndaki cür’etinden muḳarrer bildi6 ki ceyş żabṭına daḫı 

ḳādirdür.7 [158a HZ] Ve ḫalīfe nice emr iderse icrā-yı fermānında iḳdāmı 

ẓāhirdür. 

Fe-lā-cerem Ḥaccāc ’ı ‘Abdü’l-Melik ’e vaṣf eyledi. Ol daḫı ‘asker süricilik 

ḫidmetine naṣb itdi. İttifāḳ8 birgün eẟnā-yı irtiḥālde kendünüñ mürebbīsi 

Revḥ bin Zinbā‘ ’uñ otaġına rāst geldi. Sā’ir ‘askere güç emr olınmış iken 

anlar ṭa‘āma meşġūller9 idi. Ve çāderlerin bozmaḳda ihmāl itmişler idi. 

Fi’l-ḥāl Ḥaccāc üzerlerine geldi. Bulduġı çāderleri iḥrāḳ idüp tekāsül iden 

ḫuddāmı dögdi. Tā ki vezīr-i mezbūr bī-ḥużūr olup ḫalīfeye şikāyet eyledi. 

1 terbiyet: beyt HZ

2 Ve ḥīn-i: - T5

3 cedd: cesed HZ | ceşed H1 

4 laṭḫ: laṭḥ HZ

5 Nüshalarda “Zevc” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Ahmet Lütfi Kazancı, 

“Haccac b. Yusuf es-Sakafî”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 4, Cilt 4, Yıl 4, 1992, 

(117-127) s. 117. 

6 bildi: bile HZ

7 ḳādirdür: ḳādir HZ

8 ittifāḳ: ittifāḳan T5

9 meşġūller: meşġūl HZ
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Fi’l-ḥāl Ḥaccāc ’ı ḥāżır itdiler. “Niçün böyle edepsizlik itdüñ? Vezīrüñ 

ḫaymesin yaḳup ādemlerin dögdüñ?” didi. Ḥaccāc daḫı “Bu evżā‘ı ben 

itmedüm, siz itdiñüz.” didi. Ya‘nī ki “Tenbīh ve yasaġ ḫalīfenüñdür.” diyü 

söyledi.1 “Bir ḫayme yanmaḳdan2 ne żarar vardur? Birin3 yirine ikisin4 daḫı 

baġışlañ . Tek intiẓām-ı fermān bulınsun. Tenbīhiñüz bozılmasına rıżā gös-

termeñ.” diyü cevāb eyledi. 

Ba‘dehu Ḥaccāc ’uñ cür’et ü iḳdāmı hüveydā oldı. Seksen dört senesin-

de Vāsıṭ  şehri bināsına5 me’mūr ḳılındı. Ol gūne şuġl-ı ḫaṭīri iki senede 

tamām ḳıldı. 

İbn ‘Asākir  rivāyet ider ki Ḥaccāc  vālidi ile Mıṣr Cāmi‘i ’nde kibār-ı tā-

bi‘īnden Selīm bin ‘Anez et-Tecībī ’ye6 varurlar, gelürlerdi. Zühd ü ‘ibādetle 

ol ‘aṣruñ iftiḫārı idi. Birgün peder-i Ḥaccāc Medīne ’ye müteveccih olduḳ-

da mezbūr Selīm ’e vardı. “Emīrü’l-mü’minīne gideyorın. Sipāriş idecek7 

ḫidmetiñüz var ise buyuruñ.” diyü söyledi. 

Selīm bin ‘Anez  “Fi’l-vāḳi‘ meṣāliḥimüz vardur. Murādımuz ḫidmet-i 

ḳażādan bizi ‘afv itmeleridür. Mercūdur ki bu ḫuṣūṣda risālet idesüz. Bolay 

ki bizi ḳażādan ḫalāṣ ile gelesüz.” didükde mezbūr Yūsuf , oġlı Ḥaccāc  yanı-

na geldi. Selīm ’üñ8 zühdini ve semt-i ḳażādaki ‘adāletini ve yine tecennüb 

ü ferāġatini beyān eyledi. 

Amma Ḥaccāc  “V’allāhi eger ben ḳādir olsam bunun gibilerüñ boynın 

ururdum. Ḫalīfenüñ beḳā-yı devletine bunlaruñ ḳatlini evlā görürdüm. 

Zīrā ki emẟāl ü aḳrān-ı [61b T5] ẕī-şān ve ‘ulemā-yı rū-şināsān gāh u bī-gāh 

bir yire gelürler. Ḥażret-i Ebū Bekr  ve ‘Ömer  raḍiya’llāhu ‘anhumā sīretle-

rinden muṣāḥabet ḳılurlar. Bunlaruñ kelāmını işidenler emīrü’l-mü’minīn 

ḫiṣālinden yigrenürler. Añılduḳça ḥaḳāretle teẕekkür9 iderler.” [61a H1] 

1 diyü söyledi: didi HZ

2 yanmaḳdan: yanmaḳda HZ

3 Birin: Birinüñ HZ

4 ikisin: ikisini HZ

5 bināsına: bināsında HZ

6 Nüshalarda “Ġayr en-Nüceybī (HZ), Ġayz en-Nüceybī (H1, T5)” şeklinde yazılan bu isim “ ‘Anez 

et-Tecībī” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 118.

7 idecek: idecegüñ HZ

8 Selīm’üñ: Süleymān ’uñ HZ

9 teẕekkür: teẕekküre H1
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didükde 1«ًّא ــ ــכ   ّ ّ ان ا ــ ّــ  ّ ا ــ  ّ  didi. Ya‘nī “Ey Ḥaccāc, şöyle «وا

ẓann iderin ki Allāhu Te‘ālā  seni şaḳī ḫalḳ itmişdür.” didi. Daḫı ṣabīlik 

‘āleminde iken şiḳāsına ‘ālim olup ḫubẟ-ı2 nefsine şehādet ḳıldı. 

Ammā şābb-ı faṣīḥ3 ve ḥāfıẓ-ı belīġ ḳopdı. Ebū ‘Amr bin ‘Alā  anuñ 

feṣāḥatine4 i‘tirāf itdi. “Ben Ḥasan-ı Baṣrī  ile Ḥaccāc ’dan faṣīḥ kimesne 

görmedüm. Nihāyet Ḥasan ’ı andan ziyāde faṣīḥ buldum.” buyurdı. Ẕekā-

da daḫı İyās bin Mu‘āviye ’ye teşbīh5 ḳılındı.

 Ḥikāyet

Kütüb-i mu‘tebereden birinde bu ḥaḳīr gördüm ki birgün ba‘żı fuḳahā 

ve ḳużāt Ḥaccāc ’uñ oṭaġında muṣāḥabet ve ḫūn-ı nā-ḥaḳdan6 tecennüb ü 

iḥtiyāṭ lāzım idügini ta‘arrużla mücāleset iderler iken ṭarīḳ-ı ‘āmdan mer-

keb-süvār bir şaḫṣ-ı dihḳān güẕār itdi. Ḥaccāc anı görüp, meclise getü-

rüp ḥāżır itdi. “Ṣan‘atuñ nedür?” diyü ṣordı. Sūsen-fürūş idügin bildürdi. 

Ba‘dehu Ḥaccāc su’āl itdi ki “Bir müd simsimden7 ne miḳdār revġan ḥāṣıl 

olur?” Tā şol mertebeye vardı ki “Bir dāne simsimden8 bir ṭırnaḳ yaġlaya-

caḳ ḳadar9 revġan10 ḥāṣıl olur.” diyü cevābı āḫir oldı. 

Ba‘dehu Ḥaccāc 11 su’āl itdi: “Namāz ḳılur mısun? 12” [158b HZ] diyü 

ṣordı. Rūstāyī-i dihḳān bir yañadan Ḥaccāc’uñ ṣalābet ü mehābetinden, bir 

yaña kendünüñ ġaflet ü ḫacāletinden cevāb-ı rāsta ḳādir olmayup gāh ḥālet-i 

rükū‘ gibi egri ḳaçdı ve gāh sücūd ḳā‘idesi gibi ḥicābından yüzi yirlere düşdi. 

“Ṣabāḥ namāzın ḳaç rek‘at edā idersün?” didükde ol şaḫṣ “Düşüşe göredür. 

Gāh beş, gāh yedi. Üçden eksik ḳılmazın ebedī.13” diyü14 cevāb virdi. 

1 “Vallahi oğlum, Allah  seni azgın biri olarak yaratmıştır.”

2 Nüshalarda “ḥabs” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “ḫubẟ” olarak metne alındı.

3 faṣīḥ: ṣaḥīḥ HZ

4 feṣāḥatine: fażāḥatine H1

5 teşbīh: şebīh HZ

6 ḥaḳdan: ḥaḳḳından T5

7 simsimden: sūsemden HZ

8 simsimden: sūsemden HZ

9 ḳadar: - HZ, H1

10 revġan: rev‘an H1

11 Ḥaccāc : - HZ

12 ḳılur mısun: - HZ

13 ebedī: idi T5

14 ebedī diyü: didi ve HZ
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Ḥaccāc  hemān işāret idüp cellād boynın urdı. ــ اً  ــ ّ ة  ــ ك ا ــ ــ  » 
1« ــ  ḥadīẟini oḳıyup, “ ‘İlm ü ‘ibādet içün ḫalḳ olınan insān ẕimmetine כ

lāzım olan ṣavm u ṣalāt ḥisābını bilmeyüp, ta‘allümi farż olmayan bu ḳadar 

daḳā’iḳa vāḳıf olup fermān-ı Ḥaḳḳ’a  imtiẟāl itmedügi cihetden bu vechle 

boynını ururın. Ve sizüñ gibi i‘tirāż idenlere bu vechle cevābın2 virürin.” 

diyü fuḳahāya ḫiṭāb itdi. Cümlesi ḥarīfüñ ḫūn-ı nā-ḥaḳḳına bī-ḥużūr olup 

perīşān-ḥāl ü ġamnāk meclis-i Ḥaccāc’dan çıḳup gitdi.3 

Ammā mehabet-i şānını bir derecede itdi ki evvel vālī olduġı memleket 

ḥavālīsinden ġayrı ḥükkāmuñ vücūdı yoġ-ıdı. Ḥicāz  ḥükūmeti ki kendüye 

ıṣmarlandı, Mekke  ve Medīne ’ye ve Ṭā’if  ve Yemen ’de bir ḥākim daḫı naṣb 

olınmayup cümlesi kendüye buyurıldı. 

Keẕālik ‘Irāḳ  vilāyetine ki gönderüldi, Kūfe  ve Baṣra  ve Cezā’ir  ve 

Ḫorāsān  ve Sicistān  ‘umūmen taḥt-ı ḥükminde oldı. Ḥattā çek-ā-çāk-i 

şemşīri4 ile Ṣīn  ve Çīn  ve Hind  ve Sind  memleketlerindeki ṣımāḫ-ı ḳulūbı 

memlū ḳıldı. [62a T5] Ve oturduġı yirden niçe medīne vü ḥiṣār ve cezā’ir 

[ü] memālik [ü] aḳṭār fütūḥātına dest-res buldı. 

İbn ‘Asākir ’den menḳūldür ki henüz vālī-i vilāyet olmadın birgün

[61b H1] Ḥaccāc , Sa‘īd bin Müseyyeb ’üñ yanında namāzın edā ider. 

Elbette imāmdan evvel rükū‘dan başını ḳaldurur. Ve secdede daḫı ol vaż‘ı 

ider. Ammā ṣalātdan ṣoñra Sa‘īd bin Müseyyeb “Niçün böyle namāz 

ḳılarsun?” diyü Ḥaccāc’a ġażab ider. Ve men‘ine müte‘alliḳ niçe sözler 

söyler. 

Ḥaccāc  aṣlā müte’eẟẟir olmayup ‘inādını ḳoymadı.5 Ve “Böyle ḳılayın.” 

daḫı dimedi. Bi’l-āḫire Sa‘īd  “Yā sārıḳ, yā ḫā’in, bir daḫı ki6 böyle namāz 

ḳılasun, bu na‘līnümle ṣūretüñe ḍarb itdügüm göresün.” diyü ġażab itdi. 

Ḥaccāc aṣlā redd-i kelām itmeyüp ri‘āyet-i edeble gitdi. Ba‘de zamānin ki 

1 Hadîs-i Şerîf, “Namazı bilerek terk eden, küfre düşmüştür.” | Bu hadîsin aslı şu şekildedir “Kâfirlerle 

aramızı ayıran fark, kılmayı taahhüt ettiğimiz namazdır. Kim namazı terk ederse, kâfir olur.” (Nesâî, 

Salât, 8.)

2 cevābın: - HZ

3 gitdi: gitdiler H1, T5

4 şemşīri: şemşīr HZ

5 ḳoymadı: ḳomadı HZ

6 ki: - HZ
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Ḥaccāc ḥākim-i Ḥicāz  olup Medīne ’ye geldi, vāḳıf-ı mā-cerā olanlar Sa‘īd 

bin Müseyyeb ’üñ zevālinden ḳorḳdılar. 

Pes birgün Ḥaccāc  mescidde1 Sa‘īd ’e bulışup ve öñine oturdı. ــ  «أ
ــאت»2 כ ا ــ  א  diyüp, evvelki mā-cerāyı bunca yıldan berü unıtmayup 

işāret itdi. Ammā ki Sa‘īd  daḫı “Ne‘am, ol benüm.3” didi. Ve gögsüne 

el arḳasıyla laṭīfe yüzinden urdı. Ḥaccāc ol maḳāmda ḥaḳḳa tābi‘ olup
ــכ»4 ّ أن اذכــ  ة إ ــ ك  ــ ــ  ّ ــא  اً  ــ ّدب  ــ ــ و ّ ــ   ّ اك ا ــ » didi. 

Ya‘nī “Allāhu Te‘ālā  iyülikler itsün senüñ gibi ḫayr ṣāḥibine ve mu‘allim 

ü mü’eddibe ki her namāz ḳılduḳça sözlerüñ unıtmazın. Ṣalātumı senüñ 

tenbīhüñ üzere ḳıların.” diyü söyledi. 

Bu daḫı menḳūldür ki Ḥaccāc  ekẟer-i leyālīde Ḳur’ān  tilāvet iderdi. 

Ḥıfẓına söz yoġ-ıdı. Ve muṣḥaf kitābetindeki noḳṭalar anuñ zamānında 

oldı. Ba‘żılar ḳavlince kendü işāretiyle noḳṭa vaż‘ olındı.

Bu daḫı ‘Amr bin ‘Alā ’dan5 menḳūldür ki Ḥaccāc , ‘Abdu’llāh bin Zü-

beyr ’i ḳatl itdükden [159a HZ] ṣoñra aġlayuraḳ mescide vardı. Ve minbe-

re ṣu‘ūd eyledi. Ḥażret-i Ḥaḳḳ ’a ḥamd u ẟenādan ṣoñra “Ḥażret-i Ādem  

‘aleyhi’s-selām 6 fermān-ı Ḥaḳḳ ’ı ṣıyup bir ḫaṭā itmekle cennetden çıḳar-

dı. Ẕürriyyetiyle dār-ı dünyā belālarına giriftār ḳıldı. Ẓāhir budur ki İbn 

Zübeyr  ‘inda’llāh Ḥażret-i Ādem ’den ekrem degüldür. Ve daḫı cennetden 

Mekke-i Mükerreme  mükerrem degüldür. Bu ümmetüñ aḫyārından iken 

ḫilāfet raġbetin itdi. Ehli ile nizā‘ idüp ulü’l-emre iṭā‘atden istinkāfla girüp, 

Ḥaremu’llāh ’da sākin olup ḳapandı. Pes eger ‘uṣāta bir nesne māni‘ olmaḳ 

cā’iz olaydı, Allāhu Te‘ālā  cenneti cürm-i7 Ādem ’e māni‘ olurdı.” didi. Ve 

minberden aşaġa nüzūl itdi.8

 

1 mescidde: mescide HZ

2 “Sen [o] sözlerin sahibisin.”

3 ol benüm: - HZ

4 “Öğretmenliğin ve yetiştiriciliğin için Allah  sana mükafatını versin. Senden sonra her namazda senin 

[o] söyledik[ler]ini andım.”

5 ‘Alā’dan: ‘Alān HZ

6 ‘aleyhi’s-selām: ‘aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām HZ

7 cürm-i: ḥarem-i HZ

8 itdi: ḳıldı HZ
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Ve min kelimātihi’l-muzaḫrefe

Ṣalt bin Dīnār ’dan menḳūldür ki Vāsıṭ  minberinde birgün Ḥaccāc  ken-

dü devletiyle ġurūr-ı Fir‘avnī  idüp ba‘żı nesne naḳlinden ṣoñra ṣaḥābe-i 

celīlü’l-ḳadrdan İbn Mes‘ūd  ḥażretlerini ẕikr itdi. Ḥāşā “Re’īsü’l-münā-

fıḳīndür. Eger ben aña yitişmiş olsam ḳanından yiryüzini ṭoyururdum.” 

diyü küfre mürtekib oldı. 

Ve yine ol eẟnāda 1﴾ي ِ ــ ْ َ  ْ ــ ِّ  ٍ ــ َ َ ِ ــ  ِ َ َ ــًכא   ْ ُ ــ  ِ  ْ ــ َ -āyet-i kerīme ﴿َرّبِ 

sin tilāvet idüp 2«ًدا ّ כאن   kelāmını żamīme [62b T5] ḳıldı. Süleymān «إ

bin Dāvūd  gibi emīnu’llāha3 ḥased iftirāsın itdi. 

Ve birgün ‘Abdü’l-Melik ’e bir mektūb gönderdi. “Her ḳaçan ki [62a H1] 
Ḳur’ān  tilāvet iderdüm, َ ــ ِ ِّ ِّ َ َوا ــ ِّ ِ َ ا ــ ِّ ــ  ِ ْ َ َ  ُ ّ َ ا ــ َ ْ َ أَ ــ

ِ َ ا ــ َ ــَכ  ِ َ ُْو َ ﴿ 
اء﴾4 َ َ ــ -āyetine geldükde ‘ve’l-ḫulefā’ lafzını żamīme eylerin.” diyü küf َوا

rin bildürdi. 

Ammā İbn Mes‘ūd  ḥażretleri ḥaḳḳındaki küfri ziyāde ḳabīḥ ve rütbe-i 

‘āliye-i tilāvet-i sāmiyesin inkārı ḥaḳḳında ‘adem-i İslām ’ı ṣarīḥdür ki Ḥaż-

ret-i ‘Ömer ’üñ ḫilāfeti zamānında birgün bir şaḫṣ meclis-i şerīfine geldi. 

“Bir kimesne vardur ki Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm ’i ẓahr-ı ḳalbinden kitābet ider.” di-

yü söyledi. Pes Ḥażret-i ‘Ömer  ġażaba geldi. “Bu güstāḫlıġı iden kimdür 

ki ḥaḳḳından gelinmek gerekdür.” didi. “İbn Mes‘ūd’dur.” didüklerinde 

“Va’llāhi benüm de ‘aḳlumda anlar olmaġı ḳıyās iderdüm. Ve5 eger ġayrı 

kimesne olsa te’dīb itmek lāzım idi.” buyurdı.

Bundan mā‘adā Zeyd bin �ābit  ki ümmetüñ kibār-ı ‘ulemāsından olup 

‘Abdu’llāh bin ‘Abbās  gibi müfessir-i celīlü’l-ḳadr6 Zeyd bin �ābit ’üñ üzen-

gisin ṭutduġı, ma‘a hāẕā istinkāf itmeyüp faḫr idinürdi. İbn Mes‘ūd  ḥażret-

leri dimişdür ki “Ben Ḥażret-i Peyġāmber ’üñ lisān-ı şerīfinden yetmiş sūre 

ta‘allüm7 itdükde İbn �ābit  lu‘ba meşġūl olan ṣıbyānuñ biri idi.”

1 “Ey Rab bim! Bana, benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet!”, Sad 

Sûresi, 38/35. | Âyet-i kerîmenin tam hâli ﴾ي ِ ــ ْ َ  ْ ــ ِّ  ٍ ــ َ َ ِ ــ  ِ َ َ ــًכא   ْ ُ ــ  ِ  ْ ــ َ ــ َو  ِ  ْ ــ
ِ ْ .şeklindedir ﴿َرّبِ ا

2 “Şüphesiz ki o çok kıskançtı.”

3 emīnu’llāha: emīnu’llāh ḥażretlerine T5

4 “İşte onlar, Allah ’ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddîklarla, şehidlerle ve iyi kimselerle 

birliktedirler.”, Nisa Sûresi, 4/69. 

5 Ve: - HZ

6 kibār-ı//ḳadr: - HZ

7 ta‘allüm: ta‘līm T5
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El-ḳıṣṣa Ḥaccāc -ı ẓālim ẕāt-ı ḫabīẟini tesettüren ekẟer-i leyālīde tilāvet-i 

Ḳur’ān  iderdi. Ve ġazā vü cihād ve fetḥ-i memālik ü bilād semtine beẕl-i 

maḳdūrı muḳarrer idi. Ve eline giren emvāl-i nā-mütenāhīden iddiḫār 

itmeyüp hevāsına tābi‘ olan bed-kirdārlara taḳsīm iderdi. Ḥattā öldügi 

zamānda üç yüz dirhem gümüşden ġayrı naḳd çıḳmadı. Ve ṣūretā müsek-

kirden1 ve maḥārimden tecennüb iderdi. 

Fe-ammā laḥẓa-be-laḥẓa sefk-i dimāyla ḫalḳa taġallüb iderdi. Bu taḳ-

dīrce Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm ’i tilāveti ve aḥkāmı ile ‘amel itmeyüp ḳatl-i nüfūsa 

raġbeti ba‘żı Yehūd ’uñ āyāt-ı Ḳur’āniyye  ḳırā’atinden bed-terdür ki anlar 

da mücerred küfr ile tilāvetinde Ḥaccāc ’daki küfr ü ḳatl gibi ma‘ṣiyet ile 

ḳırā’at mīzān-ı i‘tibārda ẟaḳīl2 idüginde3 reyb yoḳdur. 

Küfriyyātından biri daḫı budur ki eẟnā-yı ḫuṭbesinde4 ḫalḳa ḫiṭāb it-

mişdür ki “Sizüñ yanıñuzda ehliñüze [159b HZ] ḫalīfe itdügüñüz mi ek-

remdür, yoḫsa Resūl ’iñüz mi?” dimişdür. Zu‘m-ı fādisince Benī Ümeyye  

ḫulefāsını ehl-i beyt-i risāletden tercīḥ ḳaṣdın eylemişdür. 

Bā‘iẟ budur ki ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz  ḥażretleri birgün buyurmışdur: 

“Her peyġāmberüñ ümmeti bir yire gelüp teḥāẟiye5 itseler, ya‘nī ki birbir-

lerinüñ ḥayẟiyyetlerini6 yoḳlayup mi‘yār-ı i‘tibār ile ṭaratsalar7 Ḥaccāc  ile 

biz anlara ġālib oluruz.” dimişlerdür.

Aṣma‘ī ’den menḳūldür ki birgün ‘Abdü’l-Melik , Ḥaccāc ’a su’āl idüp 

“Her kişiye nefsinüñ ‘uyūbın bilmek lāzımdur. Senüñ ‘ayb-ı nefsüñ nedür, 

beyān eyle.” didükde evvelā “Bunı baña ṣorma.” diyü isti‘fā ḳıldı. Tekrār 

su’āl itdükde “Lecūc u ‘anūd ve ḥuḳūd u ḥasūdam.8” diyü lecc ü ‘inād ve 

ḥıḳd u ḥasedle ittiżāḥını i‘tirāf eyledi. 

Bu daḫı Mālik bin Dīnār ’dan ve Ebū Ḥafṣ-ı9 �eḳafī ’den mervīdür ki 

Ḥaccāc  eẟnā-yı ḫuṭbede ṣaġına baḳup “[Ben] kāfirin” dimişdür. Ve ṣo-

1 müsekkirden: sekrden HZ

2 i‘tibārda ẟaḳīl: - HZ

3 idüginde: idüginde, ya‘nī ḳırā’at-ı mīzān-ı i‘tibārda ẟaḳīl idüginde HZ

4 ḫuṭbesinde: ḫuṭbede HZ

5 teḥāẟiye: teḥāşiye HZ, H1

6 ḥayẟiyyetlerini: ḫaṣīṣlerini HZ

7 ṭaratsalar: ṭaratsa HZ

8 ḥasūdam: ḥaşūmam T5

9 Ḥafṣ-ı: Ḥıfż-ı HZ, T5
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lına baḳup “[Ben] kāfirin” dimişdür. [63a T5] “ ‘Acabā murādı ne ki?” 

dinildükde “Yevmü’l-erba‘āya ve baġletü’ş-şehbāya [62b H1] münkirem, 

dimekdür.” diyü 1«ح ــ ــ ا ــ  ــאل] ا ــ [ » mūcibince ol ṣuleḥā-yı 

büzürgvār te’vīl itmişdür. Ḥālā ki kendünüñ i‘tirāfı yirinde ‘ale’l-ıṭlāḳ bir 

ḫuṭbesinde 2«اق ــ ــ ا ــא أ ى  ّ ــ ت وا ــ א ــ   .kelāmı olmışdur «כא

Ammā ḫurucına müte‘alliḳ olan eḥādīẟüñ biri budur ki Ḥażret-i 

‘Ömer ’üñ ḫilāfeti zamānında bir ḫaber geldi ki ehl-i ‘Irāḳ  beglerini ḥaṣb3 

itmişlerdür. Fe-lā-cerem ḫalīfe-i mükerrem ġażbān u muġammem olduġı 

ḥālde edā-yı namāz itdi. Ḥattā kemāl-i ıżṭırābından sehv idüp ḥāżırīn “Su-

bḥāna’llāh” kelimesini ẕikr eyledi. 

Ba‘de edā’i’ṣ-ṣalāt “İçiñüzde vilāyet-i Şām ’dan kimesne var mıdur?” bu-

yurduḳda bir iki şaḫṣ ayaġa ḳalḳup hemān ḫalīfe “Ey ehl-i Şām, ‘Irāḳīlerüñ  

ḳıtāline ḥāżır oluñ. Şeyṭān  anlarda yumurdladı4 ve yavrusın çıḳardı. Ġālibā 

anlar, ya‘nī ‘Irāḳīler 5 Şāmīlere  telebbüs itdiler. Ve bir ġulām-ı �eḳafī  ile ta‘cīl 

olındılar ki anlara Cāhiliyyet  aḥkāmı6 ile ḥākim olsa gerekdür. Muḥsinlerini 

ḳabūl ve muḫṭīlerinüñ günāhından tecāvüz ü ẕühūl itmese gerekdür.” bu-

yurdılar. Esrār-ı ātiyeden Ḥaccāc ’uñ ḫurūc u tasalluṭını Şāmīlere  ṭuyurdılar. 

Keẕālik Ḥażret-i ‘Alī bin Ebī Ṭālib ’den menḳūldür ki ‘Irāḳīlerden  bī-

ḥużūr olduḳlarında “Yā Rab , ben bu ḳavme emān virdükçe baña ḫā’in 

olurlar. Ve naṣīḥat itdükçe kelāmumı diñlemezler. İsterin ki �aḳīf  ’den7 

bunlara bir şaḫṣ ḥavāle ḳılasun ki ẕeyyāl ü meyyāl ola. Ḥāṣıllarını kökle yi-

ye. Kürklerini giye. Ve aralarında ḥükm-i Cāhiliyyet  ile ḥükūmet8 eyleye.” 

buyurmışlardur. Ve Ḥaccāc  vücūda gelmedin bu sırr-ı mestūrı ehl-i ‘Irāḳ ’a 

ṭuyurmışlardur. 

Bundan mā‘adā ba‘de zamānin yine ‘Irāḳīlerden  birine “Benden ṣoñra 

bir şaḫṣ-ı �eḳafī ’ye giriftār olursun. Ol zamānda benüm ḳadrümi bilürsün.” 

1 “Mü’minin durumunu iyilik üzerine yorumlayın.”

2 “Ey Iraklılar , [ben] kâfirim / inkâr edenim. Lat  ve Uzza ’nın kâfiriyim / inkâr edeniyim.”

3 Nüshalarda “ḫaṣīb” şeklinde yazılan bu kelime el-Bidâye ve’n-Nihâye ’deki anlatımlar doğrultusunda 

“ḥaṣb” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 131.

4 yumurdladı: yumurṭladı HZ

5 ‘Irāḳīler : ‘Irāḳīlerüñ  HZ

6 aḥkāmı: aḥkām HZ

7 �aḳīf  ’den: �eḳafī ’den HZ

8 ḥükūmet: ḥükm HZ
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dimişlerdür. “Ol recül-i �eḳafī kimdür?” didükde “Ol bir kimesnedür ki 

yevm-i ḳıyāmetde anuñ içün dinile ki cehennem zāviyelerinden birini ḳap-

ladı. Sā’ir ḫalḳı ol zāviyenüñ ‘aẕābından ḳurtardı. Yigirmi yıl, yāḫūd daḫı1 

ziyādece ḥükūmet ide. Her ma‘ṣiyeti irtikāb eyleye. Ḥattā ma‘āṣīden2 biri 

ḳaçup, bir evüñ içine girüp, ḳapusın berkidüp, iḫtifā itse ḳapuyı ḳazup anı 

daḫı irtikāb itdüre. Kendüye iṭā‘at idenlerle ‘uṣātını ḳatl eyleye.” diyü tafṣīl 

ḳılmışlardur.

Çār-yār ’dan bu iki büzürgvāruñ iḫbārından ġayrı ًــא ا כ ــ  ــ   «اّن 
اً»3 ــ  ḥadīẟ-i şerīfi ḫod muṣarraḥdur. Keẕẕābdan murād Muḫtār ’dur ve و

mübīr, “mühlik” ma‘nāsına olup murād Ḥaccāc -ı sitem-kārdur. Lā-siy-

yemā zamānında aṣḥāb-ı [160a HZ] Resūlu’llāh ’dan Enes raḍiya’llāhu ‘anh  
ḥażretlerine ne cefālar itmişdür. Cenāb-ı Ḥaḳ ’dan me’mūn u maṣūn iken 

ḳatline daḫı ḳaṣd eylemişdür. 

Ḥattā ‘Abdü’l-Melik ’e mektūb yazup “Ḥālā Ḥażret-i ‘Īsā ’ya degül, 

Ḥavāriyyūn ’a4 ḫidmet itmiş bir kimesne olsa Naṣārā  nice tevḳīr ideceklerin 

bilmezler idi. Ḥaccāc  baña cefā itmek lā’iḳ midür?” didükde ‘Abdü’l-Melik 

Ḥaccāc’a ġażab idüp “Sekiz yıl Ḥażret-i Peyġāmber ’e ḫidmet itmiş ‘azīze 

senüñ ne ḥaddüñdür cefā? Her ne ḥāl ise irżā ve taḳbīl-i eyādī vü luṭf ile 

ikrām-ı bī-intihā ḳılasun. Yoḫsa ḥaḳḳuñda ḫışm u siyāsetüm muḳarrer-

dür,5 bilesün.” [63b T5] diyüp müstaḳil ādem [63a H1] göndermedükçe 

ol ḥażretüñ vācibü’r-re‘āyāligini6 idrāk itmemişdür. 

Zübeyr bin ‘Adī ’den menḳūldür ki “Birgün Enes bin Mālik ’e varduḳ. 

Ḥaccāc-ı Ẓālim ’den7 şikāyet ḳılduḳ. ‘Ṣabr eyleñ ki bir zamān ola ki andan 

daḫı eşeddi üstiñüze musallaṭ ola.’ buyurdı. ّ ــ ه  ــ ي  ــ ــאن إ ا ــ ز  » 
8« ــ  [ḥadīẟ-i şerīfini] rivāyet ḳıldı.” 

1 daḫı: - HZ, H1

2 ma‘āṣīden: ma‘ṣiyetden T5

3 Hadîs-i Şerîf, “Sakīf  kabilesinden bir yalancı, bir de bozguncu [çıkacaktır].” (Müslim , Fezâ�ilü’s-sahâbe, 
229; Tirmizî, Fiten, 44.)

4 Ḥavāriyyūn ’a: Ḥavār T5

5 muḳarrerdür: muḳarrer T5

6 re‘āyāligini: re‘āyāligin HZ

7 Ḥaccāc - Ẓālim’den: Ḥaccāc’dan T5

8 Hadîs-i Şerîf, “Üzerinize gelen her zamandan bir sonraki zaman öncekine nispetle daha şerli olacaktır.” 

(Askalânî, Fethü’l-bâri, C. 13, s. 22, H. N. 6657.)
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‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz  zamānında bir ‘azīz bu ḥadīẟ-i şerīfi oḳıdı. “Ḥac-

cāc ’dan ṣoñra ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz ’üñ gelmesi ẓāhir-i ḥadīẟe muḫālif 

degül midür?” diyü Ḥasan-ı Baṣrī ’ye su’āl eyledi. Egerçi bizüm ḳavlimüzce 

cevāb “illā nadiren” lafẓı1 ile te’vīl-i bā-ṣavābdur.” Ammā Aṣma‘ī ’den naḳl 

itdüginde Ḥażret-i Ḥasan  2«ــאت ــ  ــאس   ّ ــ » buyurduġıdur. Ya‘nī ki 

“Ẓālimden ẓālime düşüp mābeynde gāh3 nāsa teneffüs olmamaḳ münāsib 

degüldür.” dimekdür.

Ve bi’l-cümle küfr ü fesādātına nihāyet yoḳdur. Hişām bin Ḥassān  ḳav-

lince ṣalben4 ḳatl itdügi Müslimīn  yüz yigirmi biñden çoḳdur. Ve bir def‘a 

Süleymān bin ‘Abdü’l-Melik  bir şaḫṣuñ ‘adāvetindeki ḥabs itdügi esīrler-

den Ḥaccāc ’uñ maḥbesinden seksen biñ esīr ıṭlāḳ itmişdür.

Bu daḫı meşhūrdur ki öldügi zamānda zindānında otuz biñ ‘avretle elli 

biñ ricāl bulındı. Tefaḥḥuṣ olınduḳda otuz üç biñ maḥbūsuñ aṣlā ḥabsi 

īcāb ider ḥāli ẓuhūr itmedi. Ve keẟret-i maḥbūsīnden5 üsti örtüli zindān 

mümkin olmayup ancaḳ ḥavli içinde dār-ı dünyā gibi6 bir üsti açuḳ zin-

dānı var idi. Tegerg7 ü ẟelc ü bārān ve ḥarāret-i şems-i tābān cemī‘an maḥ-

būslarınuñ üstinde idi. 

Ve maḥbeslerinde8 ba‘żı A‘rābī  bulınmış idi ki kendüsi binā itdügi Vāsıṭ  

ṣoḳaġında bir ḳoyun aġılında tebevvül itdügi-çün ḥabs olınmış idi.9 Ve 

şu‘arādan biri ol mażmūnı inhā vü i‘lāmen böyle bir beyt dimiş idi:10

Naẓm

אب11  א   ّ א و א  وا  אوز إذا  

1 nādiren lafẓı: nādirü’l-elfāẓı HZ

2 “Şüphesiz ki arada insanların soluklandırılmaları gerekir.” | Nüshalardaki imla hataları el-Bidâye 
ve’n-Nihâye  doğrultusunda tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, 135.

3 gāh: ke-ennehu T5

4 ṣalben: cebren H1 | ṣabren HZ

5 maḥbūsīnden: maḥbesinden HZ

6 gibi: idi HZ

7 Tegerg: Gerek T5

8 maḥbeslerinde: maḥbūslarında H1

9 olınmış idi: olındı HZ

10 dimiş idi: dimişdür HZ

11 “Vâsıt  şehrini geçtiğimizde [bir kez] abdest bozup abdest aldık ve hesapsızca namaz kıldık.”
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Şa‘bī ’den menḳūldür ki Ḥaccāc  cibt u ṭāġūta mü’min ve Ḥażret-i Māli-

kü’l-mülk  ve’l-ceberūta kāfirdür. 

Süfyān-ı �evrī  ḥażretleri Manṣūr ’dan su’āl itmişler1 ki “Ḥaccāc ’a ve ba‘żı 

cebbārlara la‘n itmek cā’iz midür?” Buyurmışlar ki 2﴾ َ ــ ِ ِ א ــ ا َ َ  ِ ّ ُ ا ــ َ ْ ” ﴿أَن 
āyetinde buña ruḫṣat virmişlerdür.”

Yine bu ḥāli ile yigirmi yıl Müslimānlara  musallaṭ oldı. Ve ḥīn-i3 vefā-

tında 4« ــ ــ  :diyü tażarru‘ ḳıldı. Ve bu maḳūle ebyāt inşā ḳıldı «رّب ا

Naẓm

ار  ّ   أ א    ر ا إذا  إن ا
אر5 ّق   ا א     ا ا כ א أو  א  وأ 

Ammā vefātı ‘ömri elli beşde6 iken, ṭoḳsan beş Ramażān’ınuñ yigirmi 

beşinci gicesi vuḳū‘ buldı.7 Muḫallefātından8 bir muṣḥaf-ı şerīf ve bir ḳılıc 

ve bir eyer [160b HZ] uyan ve yüz dāne vaḳf olmış zırh ve üç yüz dirhem 

gümüş terk itdi, gitdi.9

 [Sene ṭoḳsan altı ḥavādiẟi]

Ba‘dehu ṭoḳsan altı senesi10 duḫūl eyledi. Ḳuteybe bin Müslim  bu sāl 

içinde arż-ı Ṣīn ’den11 Kāşġar 12 vilāyetin fetḥ itdi. Ve Ṣīn pādişāhı ki sā’ir 

mülūküñ ekẟeridür ve mülkine [63b H1] göre sevād-ı Hind  şāhid-i mem-

leketinüñ gūyā ki bir ḫāl-i mu‘anberidür,13 pāy-taḫtına Ḫanbalıḳ 14 dirler bir 

şehr-i ‘aẓīmdür ki sūrınuñ ṭoḳsan ḳapusı vardur. [64a T5] 

1 itmişler: itmişdür HZ

2 “Allah ’ın lâneti zalimlere...”, Araf Sûresi, 7/44. 

3 Nüshalarda “Ḥüseyn” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “ḥīn-i” şeklinde metne alındı.

4 “Rabb ’im bana mağfiret et.”

5 “Efendiler, sadık köleleri kendi hizmetlerindeyken yaşlandıklarında onları azad ederler. Ey beni yaratan, 

bu konuda sen daha çok kerem sahibisin. Ben senin köleliğindeyken yaşlandım, beni ateşten azat et.”

6 beşde: beşden HZ, H1

7 buldı: - HZ

8 Muḫallefātından: Muḫallefātdan H1

9 gitdi: - HZ

10 senesi: - T5

11 Ṣīn ’den: Ṣīn’de HZ

12 Nüshalarda “Kāşġarı” şeklinde yazılan bu kelime “Kāşġar ” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 

9, s. 140.

13 bir ḫāl-i mu‘anberidür: ricāl-i muġberidür HZ

14 Nüshalarda “Ḫānmā’iḳ” şeklinde yazılan bu kelime “Ḫanbalıḳ ” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, 

C. 9, s. 140.
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Pes Ḳuteybe  üç yüz resūle Hübeyre ’yi baş idüp gönderdi. Böyle tenbīh 

itdi ki melik-i Ṣīn  İslām ’a gele. Yāḫūd ḫarāc göndere. Ve illā, memālikine 

girüp ḫarāb1 ide. Vaḳtā ki melik-i Ṣīn bu sözleri işitdi, bu ilçileri ḥabs itdi. 

Ammā ṣoñra vāfir māl ü menālle ruḫṣat-ı inṣırāf virdi. 

Ol eẟnāda2 Velīd ’üñ mevti3 ḫaberi gelüp4 Ḳuteybe  aña bī‘at itmeyüp 

da‘vā-yı istiḳlāl tedārükinde iken vefāt eyledi.5 Mü’eyyed min ‘indi’llāh 

bir mücāhid idi. Hīç bir ġazāda münhezim olmayup her yirde baḫtı 

müsā‘id idi. 

 Tekmīl-i binā-yı Cāmi‘-i Benī Ümeyye 

Bālāda icmālen tasṭīr6 olındı ki Velīd bin ‘Abdü’l-Melik bin Mervān  

cülūs-ı ḫilāfetle kām-rān olduḳdan ṣoñra evvelā cell-i himmetini Cāmi‘-i 

Dımaşḳ-ı Şām  bināsına ṣarf itdi. Nıṣfı mescid-i mü’minīn ve nıṣf-ı āḫarı 

kenīse-i müşrikīn olmaḳ üzere taṣarruf olınup, muvaḥḥidīn-i mühellilīn 

ṣadā-yı nāḳūs istimā‘ından ḫālī7 olmaduḳlarına binā’en ol deyr-i8 dīrīn 

alınup, tevsī‘-i cāmi‘-i güzīn ḳılınup rūz-ı ḳıyāmete dek ḫayrla meẕkūr 

olacaḳ ‘amel-i dūr-bīn niyyetine ‘Abdü’l-Melik ’i defn itdügi gibi ol maḥalli 

görmege gitdi. 

Aḥbār-ı9 esāḳıfe ve rehābīni cem‘ idüp kenīseleri ṭalebinde mücidd ol-

dılar. Lākin aṣlā rıżā virmediler. Hīç bir vechle tebdīlini cā’iz görmediler. 

Velīd  daḫı ġażabını lā’iḳ görmedi. Ma‘bed-i10 Müslimīn  ḥüsn-i rıżāya ḳarīn 

olmaḳ lāzıme-i dīn-i mübīn olmaḳ üzere deprendi. Bu minvāl üzere murā-

dı ḥāṣıl olmaduġına ġamgīn iken ümerāsından Muġīre  ser-vaḳt-i ḫāṣṣına 

girdi. Ve “Bu bendeye fermān olursa şer‘an ve ‘örfen ol deyrüñ istiḫlāṣı 

emr-i sehldür.11” diyü bildürdi. 

1 ḫarāb: ḥarb H1

2 eẟnāda: ṣırada HZ

3 mevti: vefātı HZ

4 gelüp: geldi HZ

5 eyledi: - HZ

6 icmālen tasṭīr: tasṭīr ü icmāl HZ

7 ḫālī: - HZ, H1

8 deyr-i: - HZ

9 Aḥbār-ı: Aḫyār-ı HZ | Aḫbār-ı T5

10 Ma‘bed-i: Mu‘īd-i HZ

11 selhdür: esheldür HZ
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Fe-lā-cerem Velīd,  pür-ġam ṭururken mesrūr u ḫurrem olup “Bu da‘vāya 

benüm cānibümden vekīl ol. Ṭarīḳ-ı şer‘ī ne ise iẓhār1 idüp2 Müslimīn ’üñ 

mescidi tevsī‘ine bir çāre bul.” didükde Muġīre  bu3 da‘vāya mübāşeret 

eyledi. Ve ḥużūr-ı ḫalīfe ve ḳāḍī-i Dımaşḳ ’da böyle söyledi ki “Ḥażret-i 

Resūlu’llāh  ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem ḳayṣer-i Rūm  olan Heraḳl ’ı 

dīn-i mübīne da‘vet idüp, ḳabūl itmeyüp ibā ḳılduḳda ümerā-yı aṣḥāb-

dan Zeyd bin Ḥāriẟe  ve Ca‘fer-i Ṭayyār  ve İbn Revāḥa  cünd-i Müslimīn 

ile nevāḥī-i Şām ’dan Belḳā ’ya4 geldiler. Fetḥ-i Dımaşḳ ’a esās-endāz olmaḳ 

murād idindiler. 

Meger ki ḳayṣer-i Rūm  mütenebbih idi. Şām ’uñ ḥirāsetine küllī ‘asker 

gönderdi. Ẕikr olınan ümerā-yı aṣḥāb ve niçe Müslimīn -i hidāyet-me’āb 

eẟnā-yı cengde sa‘ādet-i şehādet ile kām-yāb olduḳdan ṣoñra Tebük Ġazā-

sı ’ndan ṣoñra Peyġāmber , Şām fetḥine cilveger olmaḳ ḳaṣd itmiş iken şid-

det-i ṣayf māni‘-i sefer ve ‘ā’iḳ-i geşt ü güẕer5 oldı. Faḫr-ı ‘Ālem  zamānında 

fetḥ-i Şām müyesser olmadı. 

Ammā Ebū Bekr -i Ṣıddīḳ ḫilāfetinde ‘asker-i İslām  ile Ebū ‘Ubeyde  

ve Ḫālid bin Velīd  ve niçe aṣḥāb-ı kirām ceyş-i serī‘ü’l-intiḳām ile fetḥ-i 

Şām ’a [64a H1] mübāşeret itdiler. Ḫālid bin Velīd  şehr-i Dımaşḳ ’ı bāb-ı 

şarḳīsinden6 sell-i seyf ile ‘anveten fetḥ itmekle zümre-i Naṣārā  cānib-i ġar-

bīsine musallaṭ olan [161a HZ] Ebū ‘Ubeyde  ḥażretlerine gitdiler. Dāḫil-i 

Dımaşḳ  olan on dört kenīse kendülerüñ olmaḳ [64b T5] üzere ṣulḥ idüp 

nāme-i emān taḥṣīl itdiler. 

Fe-lā-cerem şehr-i Dımaşḳ ’uñ nıṣfı7 ṣulḥen ve nıṣf-ı āḫarı8 ‘anveten fetḥ 

olınmaġın9 ol belde-i ṭayyibe tanṣīf ḳılındı. Binā’en ‘alā ẕālik ḥālā nıṣfı cā-

mi‘-i Müslimīn  olan deyr-i ‘aẓīm daḫı iki bölindi. Nıṣf-ı āḫar küffār elinde 

ibḳā olındı. Ve ol ḥīnde Ebū ‘Ubeyde  ḥażretleri bu cāmi‘i binā idüp evvelā 

1 iẓhār: iṭhār T5

2 iẓhār idüp: - HZ

3 bu: - H1

4 Belḳā ’ya: Belġā’ya HZ

5 güẕer: güẕār HZ, H1

6 şarḳīsinden: şarḳdan HZ

7 nıṣfı: nıṣfını HZ

8 nıṣf-ı āḫarı: nıṣfını HZ

9 olınmaġın: olınmaġla T5
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kendüsi namāz ḳıldılar. �āniyen buḳ‘a-i şarḳıyyesi ki ḥālā Miḥrāb-ı Ṣaḥa-

be 1 dimekle müsemmā bir maḥalli vardur. Aṣḥāb-ı güzīn anda namāzların 

edā itdiler. 

On dört senesi tārīḫinden seksen altı senesine varınca ol deyr-i kebī-

rüñ2 nıṣfı mescid ve nıṣf-ı āḫarı kenīselikle taṣarruf ḳılındı. Pes diḳḳatle 

görilsün, Ḫālid bin Velīd  seyf-i şedīd ile ne maḥalle dek fetḥ itdi ve [Ebū] 

‘Ubeyd[e ] ḥażretleri ṣulḥ-ıla Bābücābiye ’den3 şehre girdükden ṣoñra nereye 

dek gitdi? Ya‘lemu’llāh, bu kenīse tamāmen ‘anveten fetḥ olınan arāżīde 

dāḫildür.” dimegin mühendisīn ü müneccimīn gördiler. Bi-ṭarīḳi’l-mesāḥa 

yoḳladılar. Muġīre  didügi üzere ol deyri tamāmen fetḥ-i ‘anvetende4 dāḫil 

buldılar.

Ammā Naṣārā  muḳaddemā niçe5 kūylar6 ve kīse kīse aḳçeler ḳabūlin-

den i‘rāż u ibā itmiş olmaġın tekrār Velīd ’üñ dāmen-i mürüvvetine teşeb-

büẟ itdiler. “Çünki niyyetiñüz ḫayradur, bizi irżāya sa‘y-ı7 cemīl buyuruñ.” 

didiler. Bu muḳābelede kenā’is-i ḫarābeden dört kenīse ile münşeriḥu’ṣ-ṣu-

dūr8 olup ma‘bedlerini teslīm ḳıldılar. 

Ba‘dehu ol mescid [ü] deyr cemī‘an yıḳdurıldı. Ve eṭrāfında niçe mesā-

kin ü büyūt iştirā olındı. Tā ki murabba‘ ve müsteviyyetü’z-zevāyā9 bir 

meydān ḳılındı. 

Ḳayṣer-i Rūm ’dan envā‘-ı tehdīd ile iki yüz bennā ve sā’ir memālikden 

niçe üstād-ı engüşt-nümā getü rildi. Seksen altı evāḫirinde bināya mübāşe-

ret olındı. 

1 Nüshalarda “Ṣoḥrāb” şeklinde yazılan bu kelime “Ṣaḥābe” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 

9, s. 144.

2 deyr-i kebīrüñ: deyrüñ HZ, H1

3 Nüshalarda noktaları konmamak suretiyle muğlak yazılan bu kelime “Cābiye” olarak metne alındı. bk. 

İbn Kesîr, age, C. 9, s. 144.

4 ‘anvetende: ‘anvede HZ, H1

5 niçe: - HZ

6 kūylar: gördiler T5

7 sa‘y-ı: - HZ

8 ṣudūr: ṣadr HZ

9 zevāyā: rūyā T5
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 [Ammā binā-yı ḳadīmi]

Ammā binā-yı ḳadīmi Hūd Peyġāmber  ‘aleyhi’s-selām zamānındaki 

ḫalḳ-ı ‘ālem kevākib-i seb‘a ve seyyārāt-ı müteḥayyireye ‘ibādet idüp raġ-

betleri ol yüzden olmaġın Yūnāniyyūn 1 ki şehr-i Dımaşḳ ’ı yapdılar, ba‘de-

hu ol deyri binā itdiler. Yedi ḳapu vaż‘ idüp evvelinde ḳamer şeklini, ikin-

cide ‘Uṭārid  resmini, üçincide Zühre  ṣūretini, dördincide şems ḫilḳatini, 

beşincide Mirrīḫ  hey’etini, altıncıda Müşterī  māhiyyetini, yedincide Zuḫal  

heykelini taṣvīr itdiler. 

Ve seneden seneye her ḳapuda bir cins ‘īd idüp bi-ḥasebi’l-irṣād evżā‘-ı 

ḥarekāt-ı kevākibe2 münāsib ḥareket ḳıldılar. Ve beyne’l-cebeleyn olan en-

hārı şehrüñ altından icrā idüp ḫıṭṭa-i Şām ’uñ sākin-i büyūtına ḥāllü ḥālin-

ce ol ṣulardan tevzī‘ eylediler. 

Ve bu ma‘bedi ḳuṭb-ı şimālīden cānibine3 binā idüp iḫtiyārāt-ı nü-

cūmiyye ile ‘amel ḳaṣdın eylediler. Ve bāb-ı ma‘bedlerini ḳıbleden ṭara-

fa, [64b H1] şimdiki miḥrābuñ maḥalline düşürüp şarḳīsinde bir ḳaṣr-ı 

münīf yapup ol ‘aṣruñ pādişāhı olan Cīrūn 4 içün nām-zed ḳıldılar. Ve 

bir5 ḳaṣr daḫı ġarbīsinde yapdılar. İki beyt-i kebīr daḫı binā idüp sinnen 

ve neseben6 salṭanata müteraḳḳıb u müsta‘id olanlaruñ anda iḳāmetini 

ḳaṣd itdiler.

Ve bi’l-cümle Peyġāmber  zamānına gelince Dımaşḳ-ı Şām  üç yüz yıl 

tamām Naṣārā  taṣarrufında [65a T5] oldı. Ve ba‘żı kütüb-i müteḳad-

dimīnde mesṭūrdur ki şehr-i Dımaşḳ  bināsında bir münāsib ü mübārek 

vaḳt gözedüp on sekiz yıl raṣad gözetdiler. Ve esāsını ḳazup, ḥāżır idüp 

müneccimīnüñ işāretine müteraḳḳıb oldılar. Ve ol ḥīnde iki kevke-

büñ ictimā‘ını murād idindiler ki aṣlā bu şehr ü ma‘bed ḫarāb olmaya. 

Ve ol yapduḳları dārü’l-emāre dā’imā dārü’l-mülk olmadın [161b HZ]
ḫālī olmaya.

1 H1 ve T5 nüshalarında burada birkaç kelimelik boşluk vardır.

2 kevākibe: kevākiyye H1

3 cānibine: cānibe T5

4 Cīrūn : Ḫīrūn T5

5 ḳaṣr-ı//bir: - HZ

6 neseben: sebben HZ
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Ka‘bü’l-aḥbār  bu ma‘nāyı taṣdīḳ idüp “Fi’l-vāḳi‘ öyledür. Ol iki kevkeb 

te’ẟīriyle yevm-i ḳıyāmete dek Dımaşḳ-ı Şām  ma‘mūre ve ol ma‘bedüñ ‘ub-

bād u zühhādı mevfūrdur. Ḥattā ــא اب ا ــ ــ  ــ   ــ  د  » 
ــאً»1 א ــ   .dimişler أر

Ve Ḳatāde  ve ‘Oẟmān bin Ebī ‘Ātike2 “Ve’t-Tīn Sūresi’nde lafẓ-ı ‘hāẕi-

hi’den murād Cāmi‘-i Dımaşḳ ’dur.” buyurmışlar. Keẕālik dārü’l-mülk 

daḫı öyle gök meydānına mülāṣıḳ olan serāydur ki zamān-ı sābıḳda nā-

mı Ḫaḍrā 3 idi. Ve Mu‘āviye  zamānında tecdīd-i binā ile engüşt-nümā idi. 

Şimdi daḫı vilāyet-i Rūm ’dan varan ḥükkāmla ma‘mūr u müsteẟnādur. 

Ba‘dehu Şeyḫī  nām nā’ibü’s-salṭana4 esās-ı ḳadīmi üzere ḫarābelerini 

ta‘mīr eylemiş, der-‘aḳab sekiz yüz on dört senesi tārīḫinde ber-vech-i is-

tiḳlāl Mıṣr ’a sulṭān olmış. Ba‘dehu Nevrūz  nām mīr-livāsı dā’ire-i iṭā‘atden 

çıḳup, ‘alem-i istiḳlāl ḳaldurmaġın on yedinci senesi tārīḫinde leşker çeküp 

Şām ’a gelmiş. Vilāyet-i Şām ve Ḥaleb ’i fetḥ idüp nuṣret ü kām-yābī ile żabṭ 

itdükden ṣoñra Mıṣr’a gitmiş. Lākin bu ni‘metüñ şükrinde ḳuṣūr ve iẓhār-ı 

‘acz u fütūr itmegin sekiz yüz üç tārīḫinde Timur-leng  gelüp Cāmi‘-i Dı-

maşḳ  ve Şām’ı iḥrāḳ eylemiş.

El-ḳıṣṣa Cāmi‘-i Benī Ümeyye ’yi evvel ma‘bed ittiḫāẕ idüp çār-dīvār ile 

ma‘mūr u ābādān iden5 Ḥażret-i Hūd ‘aleyhi’s-selām dur. 

İbn [K]eẟīr  ḳavlince sekiz yüz tārīḫine gelince dört biñ yıl geçüp 

ma‘bedlik üzere bāḳī idügi ma‘lūmdur. 

El-ḳıṣṣa Cāmi‘-i Benī Ümeyye  bināsına seksen altı senesi evāḫirinde 

başlandı. Ṭoḳsan altı tārīḫinde tamām oldı. Velīd  vefātından ṣoñra ba‘żı 

baḳıyye ḳalmış idi. Anı ḳarındaşı Süleymān bin ‘Abdü’l-Melik  tekmīl ḳıldı. 

Ammā mermerleri ve ruḫāmı eṭrāf-ı6 bilāddan ve cezā’ir-i Efrenc ’e mü-

te‘alliḳ ma‘ādin-i cevāhir-nihāddan getürildi. Ve miḥrābında billūr miẟāl,7 

1 “Şam ’da öyle bir mescit yapılacaktır ki dünyanın yıkılmasından kırk sene sonrasına kadar varlığını 

devam ettirecektir.”

2 Nüshalarda “Tamāme” şeklinde yazılan bu isim “ ‘Ātike” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, 

s. 154.

3 Ḫaḍrā : Ḥaḍar HZ

4 ṣalṭana: ṣalṭanatḤaḍar HZ

5 iden: - HZ

6 eṭrāf-ı: HZ mükerrer 

7 miẟāl: miẟllü HZ
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ba‘żılar ḳavlince billūra beñzer bir cevher-i nūrānī-timẟāl vaż‘ olındı ki 

ḳanādīl yanduḳça içinde dıraḫşān idi. Şeb-i tārīkde ṣaḥn-ı cāmi‘i āftāb-ı 

‘ālem-tāb ile gösterürdi. İsmi1 Dürre-i Ḳarīre  idi. 

Emīn bin Hārūn  billūra mā’il olmaġın zamān-ı ḫilāfetinde [65a H1] 
ol cevheri istedi. Ḥākim-i Şām  bilā-‘ilm-i ḫavāṣṣ u ‘avām bir gice ol tuḥ-

feyi miḥrābdan ḳoparup Emīn -i ġayr-ı emīne gönderdi. Ammā ḳaçan ki 

Me’mūn  ḫalīfe oldı, ma‘bed-i me’mūndan cevher sirḳası ile Emīn ’i ḫalḳ-ı 

‘āleme rüsvāy idüp ol billūrı yine maḥalline vaż‘ itdürdi. 

İbn ‘Asākir  ḳavlince ṣoñra ol cevher yine bir ḥākim-i ḫıyānet-perver2 

pençesine düşmiş. Yirine bir berniyye3 vaż‘ olınduġın kendüsi görmiş. 

Ba‘de zamānin ol daḫı şikest olup yirine bir ṣırça4 ḳonılmış. 

Ammā Velīd  [65b T5] ḳubbede āvīḫte olan ḳanādīl silsilelerin5 ‘umū-

men fıḍḍa-i rā’ice ve ẕeheb-i ḫāliṣden itmiş idi. Ve revāḳāt-ı ḳubbedeki 

nuḳūş-ı müẕehhebede eşkāl-i envā‘-ı ẟimār ve bāġ u bostān u dıraḫtān 

u gülzār resm itdürüp kerāheti6 meẕmūm olan eşkāl ü timẟālden iḥtiyāṭ 

ḳılmış idi.

Menḳūldür ki ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz  zamān-ı ḫilāfetinde ol sīm ü 

zer selāsili beytü’l-māle żabṭ itdi. Ve yirine āhen zencīrler aṣdurdı. Ḥattā 

Ḫālid bin ‘Abdu’llāh-ı Ḳasrī 7 ve ba‘żı eşrāf-ı nās “Bu cāmi‘üñ bināsı mu‘ā-

venet-i Müslimīn  ile ve ḥāṣıl-ı cihād-ı sulṭān-ı dīn ile itmām ḳılınmışdur. 

Beytü’l-māle dāḫil nesnesi yoġ-iken ba‘żı muḥassenātı niçün alınmışdur?” 

diyü ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz ’e söylediler. Alduġına [162a HZ] peşīmān 

eylediler. 

Zīrā ki Velīd  zamānında ba‘żı ekābir-i Şām  “Beytü’l-māli isrāf eyledüñ.” 

diyü kelām itdüklerinde Velīd daḫı ḫāzin-i beytü’l-māle emr eyledi. Dā-

1 İsmi: - HZ

2 ḫıyānet-perver: ḫabāẟer-perv HZ

3 Nüshalarda “Bürtebe” şeklinde muğlak yazılan bu kelime el-Bidâye ve’n-Nihâye ’deki anlatımlar doğ-

rultusunda “berniyye” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 150.

4 ṣırça: ṣarabe HZ | ṣırpa H1

5 silsilelerin: silsilelerini HZ

6 kerāheti: kerāmeti T5

7 Nüshalarda metin boyunca “Ḳuseyrī” şeklinde yazılan bu isim “Ḳasrī” olarak metne alındı. bk. Abdül-

kerim Özaydın, “Hâlid b. Abdullah el-Kasrî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.

tr/halid-b-abdullah-el-kasri (25.12.2020).
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rü’l-emāre sāḥasında1 ḫalḳuñ me’mūl ü ḳıyāsından efzūn derāhim ü dīnārı 

‘arż eyledi. Herkes müşāhede itdükden ṣoñra cevāb idüp “Ey ehl-i Şām, 

ben bu cāmi‘i ḫāliṣ mālümden inşā idüp ẕuḫr-ı āḫiret idinmek isterin. Pes 

ne ṭarīḳ ile isrāf-ı beytü’l-māle ruḫṣat virürin?” diyü bildürdi. 

Bu ḳīl ü ḳāli irtikāb idenler2 nādim oldı. Ve mezbūrları vāḳi‘-i ḥāle 

muṭṭali‘ ḳıldı. Ba‘dehu mevcūd olan māl-i firāvān on altı yıllıḳ iḫrācāta 

kifāyet itmesi maḥsūb oldı. Kibār u ṣıġār Velīd ’üñ devām-ı devleti du‘āsına 

iştiġāl gösterdi. 

Ba‘dehu Cāmi‘-i [Benī] Ümeyye  bināsına dört yüz ṣanduḳ filori gidüp 

ve her ṣanduḳda on dört biñ dīnār ve ‘inde’l-ba‘ż yigirmi sekiz biñ dīnār 

var idügi ḫaber virilmişdür. Yalıñuz3 mescidüñ ḳıble cānibindeki kürmesi-

ne4 yetmiş biñ altun gitmişdür.5 

Ve ḳubbe maḥżā altun ile ṣıvanup zīb ü zīnetine ve içindeki ṭılısmāt u 

ḫavāṣṣuñ6 vaż‘-ı pür-ḥikmetine lā-yu‘ad ve lā-yuḥṣā ḫazīne ifnā ḳılınmış-

dur.7 Ve Yūnānīler  zamānından ḳalmış ba‘żı ṭılısmāt derc olınmışdur ki 

hevāmm u ḥaşerāt ve ḥamām u ‘aḳārib ü ḥayyāt, ḥattā ‘uṣfūr u ‘ankebūt 

girmedügi muḳarrerdür.

Bu ḥaḳīr ya‘nī mü’ellif-i keẟīrü’t-taḳṣīr ṭoḳuz yüz yetmiş tārīḫinde Dı-

maşḳ-ı Şām ’da idüm. Ve pādişāh-ı vālā-cāh-ı Rūm 8 Sulṭān Süleymān bin 

Selīm Ḫān -ı merḥūm [65b H1] cānibinden ḥākim-i Şām olan Muṣṭafā Pa-

şa  ki9 Sulṭān Selīm  bin Süleymān’a lālā ve beyne’l-ḥükkām fātiḥ-i Ḳıbrıs  u 

Şirvān  ile müsemmādur, anlaruñ ḫidmet-i kitābeti ile sekiz yıl tamām ol 

ḫıṭṭa-i cennet-maḳāmda mu‘āşeret idüp ekẟer-i evḳātda ṣalāt-ı ḫamseyi Cā-

mi‘-i Benī Ümeyye ’de ḳıldum. Ḥālā ki saḳf u ḳubbesinde10 ‘ankebūt u ‘uṣfūr 

görmedüm. Ne ḳadar ki diḳḳat itdüm, aṣlā nişānelerinden eẟer bulmadum. 

1 sāḥasında: sāḥasına HZ, H1

2 idenler: idenlere HZ

3 Yalıñuz: Bi’l-āḫire HZ

4 Gelibolulu Mustafa Âlî  “mozaik” anlamında kullanılan bu kelimeyi doğrudan el-Bidâye ve’n-Nihâ-
ye ’den almıştır. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 148. 

5 gitmişdür: iletmişdür HZ

6 ḫavāṣṣuñ: ḫavāṣṣınuñ HZ

7 ḳılınmışdur: ḳılınmış HZ

8 Rūm : Rūm olan HZ

9 Sulṭān//ki: - HZ

10 ḳubbesinde: ḳapusında HZ
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İẕ‘ān itmiş idüm [ki] muṭalsam ola ve ḥükemā-yı Yūnān  ol esrār-ı ilā-

hiyyeye bir ṭarīḳ ile dest-res bula. Tā biñ iki tārīḫinde ki bu kitābı te’līf 

itdüm, Tārīḫ-i İbn [K]eẟīr  ve ġayrılarda bu aḥvāle muṭṭali‘ olup sırr-ı ṭılıs-

mātuñ ġavrına yitdüm.

El-ḳıṣṣa ol zīb ü zīnetden ḥālā nişāne yoḳdur. Ammā ki maẓānn-ı icā-

bet-i da‘vāt olup ḥarem-i rābi‘ idüginde güftār u bahāne yoḳdur. 

Bir def‘a dört yüz altmış bir senesi [66a T5] Şa‘bān’ınuñ nıṣfında 

ba‘de’l-‘aṣr ṭutışdı. Zamān-ı devlet-i Fāṭımiyyīn ’de ol cāmi‘-i lāmi‘-i bī-

naẓīr ḫarāb oldı. �āniyen yedi yüz senesi tārīḫinde Timur-leng  fitnesinde 

yandı. Bu iki ḥarīḳ-ı ‘aẓīmde ekẟer-i muḥassenāt u ṭılısmāt hebā oldı. 

Ve şimdiki ḥālde ẓāhir olan leṭāfetinden biri budur ki Bābü’l-berīd nām 

cānibi sūḳ-ı ‘aṭṭārīnde vāḳi‘ olmışdur. Cāmi‘-i laṭīfüñ ḳubbesi bir micme-

re-i kebīreye dönmişdür ki meşāmm-ı1 Şāmiyān ’ı dā’imā revā’iḥ-i ṭayyibe 

ile mu‘aṭṭar ḳılmışdur. Ve medā’iḥinde niçe ḳaṣā’id ü muḳaṭṭa‘āt naẓm olı-

nup iḫtiṣāran bir iki beytüñ īrādı münāsib görilmişdür.

Naẓm li-mü’ellifihi2

א ا א  ر  و א  א אع   د  
א ا ف   رכ ا א  אل  כ  ا  ا

א ا ن   א  ا א    א ا א  א
א אره  ت   כאن  ا   

א3 א ر   ح ا א ا        

1 meşāmm-ı: hişām-ı HZ, T5

2 Bu başlık manzumenin Gelibolulu Mustafa Âlî ’ye ait olduğunu ifade etmektedir. Ancak el-Bidâye 
ve’n-Nihâye ’deki anlatımlara bakılırsa söz konusu şiiri muhaddislerden biri İbn Asâkir ’e okumuştur. bk. 

İbn Kesîr, age, C. 9, s. 152. 

3 “Şam  Câmi‘i’nin güzelliği dillerde dolaşır. Onun ihtiva ettiği şeyler anlatılır, köşeleri yüksektir. O, 

mükemmellikte eşi görülmemiş bir güzelliğe sahiptir. Gözler onun ince sanatlarını algılayamaz. Bu 

câmi bütün güzellikleri kendinde toplamıştır. Böylece Şam, câmiler konusunda diğer şehirlerden üstün 

olmuştur. Yangından önce müthiş bir eserdi. Ama yangının alevleri o câminin zeminini bambaşka bir 

hâle çevirdi. Orada güzel ilim meclisleri vardır. O topluluklara bakan kimsenin kalbi ferahlar.” | Nüs-

halarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye  esas alınarak tashih dildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, 

s. 152-153. 
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 Faṣlu’l1-kelām fī re’si Yaḥyā bin Zekeriyyā 
‘aleyhimā es-selām [162b HZ] 

İbn ‘Asākir , Zeyd bin Vāḳıd ’dan2 rivāyet ider ki Velīd  kendüyi Zeyd 

bin Vāḳıd’ı ḫidmet-i bināda istiḫdām ve vekīl itmiş. Ekẟer-i mühimmāt-ı 

‘imāreti anuñ mübāşereti ile görilmiş idi. Kenīseyi yıḳup taṭhīre meşġūl 

iken bir maġāre bulınup, Velīd’e ḫaber virilüp, bir gice şem‘alar ile içine 

girilüp görmişler, üç ẕirā‘ miḳdārı bir pākçe kenīse ve ortasında bir ṣan-

duḳ. Ve ṣanduġı açmışlar. İçinde kelle-i nev-bürīde gibi mūydār ve rīş [ü] 

seblet ü ebrūlarını ‘aynıyla nümūdār görmişler. Ḥarīre ṣarılu3 re’s-i Yaḥyā 

bin Zekeriyyā ’yı bulmışlar. Ve ẓa rf üstinde 4«ـّـא ــ زכ ــ  ا رأس  ــ » lafẓını 

yazulmış görmişler.5 

Pes Velīd  emr itmiş6 ki yirine ḳoyalar. Üstindeki ‘amūd-ı sengi mümtāz 

idüp ‘alāmet-i mezār vaṣfın ḳılalar. Fi’l-vāḳi‘ eyle olmış. Ve7 Ḥażret-i 

Yaḥyā ’nuñ re’s-i mübāreki bu vechle [66a H1] ẓuhūr bulmış. 

Bu daḫı ‘Abdu’r-Raḥīm-i Māzenī ’den8 mervīdür ki Cāmi‘-i Benī Ümey-

ye  binā olınurken esās ḥafrından bir ḳapu ẓāhir olmış. Velīd ’üñ emri ile 

açılup maġāresine girilmiş. Görilmiş,9 ṭaşdan yonılmış bir at ve üstinde bir 

şaḫṣ-ı süvār, bir elinde cāmi‘ miḥrābına vaż‘ olınan dürre-i lāmi‘a ve bir eli 

yumılmış, içinde ne var, nā-ma‘lūm. 

Velīd  ġāfil deprenüp ol yed-i maḳbūżuñ açılmasını buyurmış. Ḳırılup 

uvanduḳda bir dāne arpa ile bir dāne ḥınṭa bulındı. “Bunuñ aṣlı nedür?” 

diyü ḥükemādan ṣorılduḳda “Eger bu timẟālüñ yumılmış elini ṣıyup ol 

dāneleri çıḳarmasañuz aṣlā vilāyet-i Şām ’da gendüm ve şa‘īr bitlenmez-

di.10 Ve ḥükemā-yı Yūnān  andan ötüri bu ṭılısmı vaż‘ itmiş idi.” didiler. 

1 Faṣlu’l: Faṣl fi’l T5

2 Nüshalarda metin boyunca “Vāḳıdī ” şeklinde yazılan bu isim “Vāḳıd” olarak metne alındı. bk. İbn 

Kesîr, age, C. 9, s. 156. 

3 ṣarılu: ṣarılur T5

4 “Bu, Yahya bin Zekeriyyâ’nın başıdır.”

5 lafẓını//görmişler: bulmışlar ve bu lafẓı yazılı görmişler HZ

6 itmiş: eylemiş HZ

7 Ve: - H1

8 Māzenī’den: Māzenin’den HZ

9 Görülmiş: - HZ

10 bitlenmezdi: bitlenmez dimiş T5
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Fi’l-vāḳi‘ ol āna dek gendüm ü cev bitlenmez imiş. Andan ṣoñra ol ḫāṣṣa 

żāyi‘ ü1 zā’il olmış. 

Ve bi’l-cümle Cāmi‘-i [Benī] Ümeyye ’de fāreden ġayrı nesne görilme-

mişdür. Ġālibā anuñ ṭılısmı ḥarīḳda yanmışdur ve2 żāyi‘ olmışdur. Zīrā ki 

iki def‘a ḥarīḳ-ı ‘aẓīm ki oldı, ekẟer-i ṭılısmāt yanup in‘idām buldı. Ancaḳ 

ẓāhiren Sūḳ-ı ‘Ulebiyyīn ’de3 ‘amūd üstindeki küre-i ‘aẓīme ḳaldı ki ‘usr-ı 

bevl-i devāb4 ḥalli içündür, ile’l-ān ‘amel olınur. Farażā ḥayvānātdan5 biri-

nüñ āb-ı efşānı yolı ṭutılsa altına iletürler. [66b T5] Üç kerre ṭolandurur-

lar. Fi’l-ḥāl fetḥ olınduġın görürler. 

Ammā Şeyḫ Ebü’l-‘Abbās bin Teymiye 6 “Bu te’ẟīr ṭılısmuñ degüldür.” 

dir. “Taḥt-ı ‘amūdda medfūn u mu‘aẕẕeb olan ṣāḥib-i defīne müşriküñdür 

ki ḥayvānāt anuñ feryādını işidürler. Ḳorḳularından münsedd olan ‘użvları 

açılup bevl iderler. Niteki maḳābir-i Yehūd  u Naṣārā ’ya ḳaşanmayan ve 

terslemeyen ḥayvānātı iletseler fi’l-ḥāl bevl ve tersleri7 münfetiḥ olur.8 Ḥālā 

ki bu ḫuṣūṣ anlaruñ ‘aẕāb ḥālindeki ṣurāḫ ve nāleleri istimā‘ından lāzım 

gelür.” dimişlerdür. Raḥmetu’llāhi te‘ālā ‘aleyh.

Ammā cāmi‘üñ cānib-i ḳıblīsindeki9 ḳapuya Bābüsā‘at  dinilmege bā‘iẟ 

budur ki bābda10 bir sā‘at vaż‘ olınmış idi ki üstindeki nuḥāsden dökilmiş 

‘uṣfūrlar ve yine nuḥāsden bir yılan ve bir ġurāb var idi. Her sā‘at tamām 

olduḳda ol yılan çıḳardı.11 Divşürilmiş iken açılurdı. Ve serçeler āvāz iderdi. 

Ve12 ḳarġa daḫı çaġırurdı. Öñindeki legençeye bir yuvalaḳ düşürürdi. Ve13 

sā‘at ḳaç olduġı yuvalaġuñ ‘adedinden ma‘lūm olurdı. [163a HZ] Cümlesi 

1 żāyi‘ ü: - HZ

2 ve: - H1, T5

3 Nüshalarda “esvef-i ‘illiyyīn (HZ), esveḳ-i ‘illiyyīn (H1, T5)” şeklinde yazılan bu terkip “Ṣūḳ-ı ‘Ule-

biyyīn” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 158.

4 Gelibolulu Mustafa Âlî  “ ‘usr-ı bevl-i devāb” terkibini olduğu gibi el-Bidâye ve’n-Nihâye ’den almıştır. 

bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 158. 

5 ḥayvānātdan: ḥayvāndan HZ

6 Nüshalarda “Temīyye” şeklinde yazılan bu isim “Teymiye” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 

9, s. 158.

7 tersleri: tersleri terslerinden HZ, H1

8 olur: olurlar HZ, H1

9 ḳıblīsindeki: ḳabīlindeki HZ | ḳabīlīsindeki T5

10 bābda: anda H1 | andan HZ

11 çıḳardı: çıḳadı HZ

12 Ve: - H1, T5

13 Ve: Ve her HZ
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tamām olduḳda yine ol küreler eski maḳāmına ‘avdet1 ḳılurdı. Bu maḳūle 

nādir bir tuḥfe idi. 

Ve ṣaḥn-ı cāmi‘deki ḳubbe ki mā’-ı cārī vardur ve şöhreti Ebī Nuvās 

Ḳubbesi  dimekle ma‘rūfdur,2 ṭoḳuz yüz altmış3 ṭoḳuz4 senesinde binā 

olınmışdur. Ve ḳubbe-i ġarībe-i ‘āliye ki ṣaḥn-ı cāmi‘dedür, nāmı Ḳubbe-i 

‘Ā’işe ’dür. Yüz altmış senesinde Mehdī bin Manṣūr-ı ‘Abbās[ī ] devletinde 

cāmi‘üñ maḥṣūli5 defātiri6 içün [66b H1] binā olınduġı Şeyḫ Cābir ’den 

menḳūldür. Ve bāb-ı mesciddeki ḳubbe-i şarḳıyye Ḥākim ‘Ubeydī  zamā-

nında, dört yüz7 senesi evā’ilinde yapılmışdur. 

Ve şol fevvāre ki taḥt-ı derec-i Cīrūn ’dadur,8 Şerīf Faḫrü’d-devle Ebū ‘Alī 

Ḥamza   ki cāmi‘-i mezbūruñ nāẓırıdur, dört yüz on yedi senesi tārīḫinde 

yapdı. Ve eṭrāfına kemerler idüp ve anlaruñ üstine bir ḳubbe baġlayup 

müstaḥkem itmiş iken dört yüz elli yedi tārīḫinde yıḳıldı. Tekrār yapdurıl-

dı. Yine beş yüz altmış iki senesinde yine ḫarāb oldı. 

Ammā eṭrāfındaki medāris-i seb‘a Hişām bin İsmā‘īl-i Maḫzūmī ’nuñ 

iḥdāẟıdur. Eşrāf-ı tābi‘īn ve sādāt-ı9 fuḳahā-yı muḥaddiẟīnden çoḳ kimes-

ne sākin olmışdur. Ba‘de ẕālik mezbūr Velīd , Beytü’l-maḳdis ’deki Ṣaḫre  

üzerine de bir ḳubbe-i ‘ulyā inşā itdi. Ve Mescid-i Nebevī ’yi yapup, tevsī‘ 

ile içinde olan ḥücreyi10 ilḥāḳ-ı bī-hemtā ḳılup ebniye-i ḫayrātını rub‘-ı 

meskūnda ‘ulüvv-i himmeti gibi müsteẟnā ḳıldı. 

1 ‘avdet: da‘vet HZ

2 dimekle ma‘rūfdur: dimekdür H1

3 altmış: yetmiş HZ

4 el-Bidâye ve’n-Nihâye ’de bu tarih “369” şeklindedir. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 159.

5 Nüshalarda burada yer alan “ve” bağlacı anlam gereği metne alınmadı.

6 defātiri: fā’izi HZ

7 el-Bidâye ve’n-Nihâye ’de bu tarih “104” şeklindedir. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 159.

8 Gelibolulu Mustafa Âlî  “taḥt-ı derec-i Cīrūn ” terkibini olduğu gibi el-Bidâye ve’n-Nihâye ’den almıştır. 

bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 159.

9 sādāt-ı: sādāt u HZ

10 ḥücre: ḥücreyi HZ
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 Vefātü’l-Velīd bin ‘Abdü’l-Melik 

Vālidesi Vellāde bint ‘Abbās ’dur. Mezbūr1 Velīd  elli senesi tārīḫinde ṭoġ-

dı. Uzun2 boylu, esmerü’l-levn, yüzini çeçek bozmış, burnı yaṣṣıraḳ, yara-

şuḳ ādem idi. Seksen altı tārīḫinde serīr-i ḫilāfete cülūs idüp ṭoḳsan altı 

Cumāde’l-āḫire’si nıṣfında vefāt eyledi. Müddet-i salṭanatı ṭoḳuz buçuḳ yıl 

oldı. Ekābirden Sehl3 bin Sa‘d  ve Enes bin Mālik ’[e] yitişdi.

Ammā ‘Arabiyyet  bilmezdi. Ḥattā babası ‘Abdü’l-Melik  veliyy-i ‘ahd 

idinmege muḳaddemā meyl itdükde ‘ilm-i ‘Arabiyyet’de rācil olmaġın te-

vaḳḳuf itdügine binā’en Velīd  ‘ulemā-yı naḥviyyūnı cem‘ idüp altı ay ve 

‘inde’l-ba‘ż [67a T5] bir yıl iştiġāl itdi. Lākin zāviye-i şuġlden çıḳduḳda 

evvelki ḥālinden artuḳ cehl ile çıḳdı. Naḳş-ı ḫātemi 4«ًــא  ّ ــא ــ   .idi «أو

Ve ba‘żılar ḳavlince 5« ــ ّــכ  ــ ا ــא و » lafẓı idi. Üç günde bir ḫatm iderdi. 

Ammā Ramażān ayında on yedi ḫatmı müḳarrer idi.

Ve bi’l-cümle evlādını muttaṣıl ġazālara gönderürdi.6 Küffār ile ceng ü 

cidāle taḥrīṣ ḳılurdı. Zamānında Hind  ve Sind  ve Rūm  ve ‘Acem ’den7 çoḳ 

yirler alındı. Ḥattā ‘asker-i İslām  mülk-i Ṣīn ’e ṣalındı. Yine bunca devlet 

ü sa‘ādet içinde kendüsi baḳḳāl dükkānına varurdı. “Baña ziyādece vir ki 

fā’ide göresün.8” diyü bāzārlaşurdı. 

Ammā cell-i himmeti bināya maṣrūf olmaġın zamānındaki ekābir dā’imā 

binādan baḥẟ iderlerdi. Ve ḳarındaşı Süleymān ’uñ meyli nisā ḳısmına ol-

maġın kibār u ṣıġār birbirine tezvīc raġbetini tervīc iderdi. Ve cevārī vü 

serārīnüñ ḳıymeti zamānında izdiyād bulmış idi. Ammā ‘Ömer bin ‘Ab-

dü’l-‘Azīz ’üñ9 raġbeti tilāvet-i Ḳur’ān  ve ikẟār-ı10 ṣalāta olmaġın herkes nevāfile 

raġbeṭde “Ben bu gice bu ḳadar rek‘at namāz ḳıldum.” diyü11 ḥikāyetde idi. 

1 Mezbūr: - HZ

2 Uzun: Ve uzun HZ

3 Nüshalarda “İsmā‘īl  (HZ), Süheyl  (H1, T5)” şeklinde yazılan bu isim “Sehl” olarak metne alındı. bk. 

İbn Kesîr, age, C. 9, s. 161.

4 “Samimi bir şekilde Allah ’a iman ettim.”

5 “Ey Velîd , sen şüphesiz ki öleceksin.”

6 gönderürdi: gönderdi HZ

7 Rūm //‘Acem ’den: Rūm’dan ve ‘Acem’den HZ

8 göresün: görürsün HZ

9 tezvīc//‘Abdü’l-‘Azīz ’üñ: - HZ

10 Nüshalarda “ekẟer” şeklinde yazılan bu kelime anlam ve seci gereği “ikẟār” olarak metne alındı.

11 diyü: - H1, T5
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El-ḳıṣṣa Deyrümerrān ’da1 vefāt idüp a‘nāḳ-ı ricālde götürildi. Namāzını 

‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz  [163b HZ] ḳılup Bābü’ṣ-ṣaġīr Maḳābiri ’nde2 defn 

olındı. Ve ḳabrine daḫı ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz  indürüp, “Ġayr-ı müves-

sed ve bilā-mümehhed indüririn. Bir vechle ki eslābı gönderdüm, aḥyāyı3 

kendüden ayurdum. [67a H1] Ve ḳa‘r-ı türābda cesedini sākin ḳıldum. Ve 

ẕātını ḥisāba müteveccih ḳıldum. İlerü gönderdügi a‘māle muḥtācdur. Ve 

girü ḳoduġı emvālden daḫı müstaġnīdür,4 yā Rab .” diyü söyledi. 

Ve yine anlardan rivāyet olınmışdur ki laḥde vaż‘ eyledügi ḥīnde  Velīd  

ıżṭırāb ile ṣıçramış. İki ayaḳları tābūtına gelüp kefeninüñ içinde iki ḳat 

olmış. Raḥmetu’llāhi te‘ālā ‘aleyh.

Fe-ammā evlād-ı ẕükūrı5 bunlardur ki ‘Abdü’l-‘Azīz  ve Muḥammed  ve 

‘Abbās  ve İbrāhīm  ve Temmām  ve Ḫālid  ve ‘Abdu’r-Raḥmān  ve Mübeşşir 6 

ve Mesrūr  ve Ebū ‘Ubeyde  ve Ṣadaḳa  ve Manṣūr  ve Mervān  ve ‘Anbese  ve 

‘Amr 7 ve Rūḥ  ve Bişr  ve Yezīd  ve Yaḥyā  nām on ṭoḳuz evlād-ı ẕükūr idügi 

menḳūldür.

 Ḫilāfet-i Süleymān bin ‘Abdü’l-Melik 

Velīd ’üñ ḳarındaşı[dur]. [Velīd] vefāt itdügi zamānda Ḳuds-i Şerīf  ’de 

bulındı. Veliyy-i ‘ahd olmaġın bī‘atde te’ḫīr ḳılındı.8 Uzun boylu, vecīh, 

mefrūḳu’l-ḥācibeyn, bī-şebīh, ḫuṣūṣā faṣīḥü’l-lisān, ḳaviyyü’l-cenān, mü-

teşerri‘ ü mütedeyyin, beyne’l-ḫulefā muḥıḳḳ u munṣifligi müte‘ayyin idi. 

Ḳuds ’den geldügi zamānda bī‘at olındı. Egerçi ki Ḥaccāc  ve Ḳuteybe  

iġvāları ile babası taḳdīr itdügini bozup Süleymān ’ı veliyy-i ‘ahd olmadın 

‘azl idüp kendünüñ oġlı ‘Abdü’l-‘Azīz ’e murād idinmiş idi, lākin müyesser 

olmadı. İrādetu’llāh’da muḳadder olmamaġın ḥāl-i ḥayāt-ı Velīd ’de ṣuret 

1 Nüshalarda “Deyrümervān” şeklinde yazılan bu yer adı “Deyrümerrān ” olarak metne alındı. bk. İbn 

Kesîr, age, C. 9, s. 165.

2 Bābü’ṣ-ṣaġīr  Maḳābiri ’nde: Bābü’ṣ-ṣaġīr’deki maḳābirde HZ

3 aḥyāyı: aḥbābı HZ

4 İlerü//müstaġnīdür: - H1

5 ẕükūrı: - H1, T5

6 Mübeşşir: Mübeşşir ve Yezīd  T5

7 Nüshalarda “ ‘Ömer ” şeklinde yazılan bu isim adı “ ‘Amr” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age,

C. 9, s. 166.

8 ḳılındı: olındı T5
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bulmadı.1Binā’en ‘alā ẕālik Ḳuteybe  ḫavfından bī‘at ḳılmadı. Ve Ḫorāsān  

ḥükūmetinden ‘azl olındı. Evvelā emāret-i Ḫorāsān’a, ba‘dehu ‘Irāḳ ’a Yezīd 

bin Mühelleb  naṣb olındı. Ḥaccāc  ‘azli ile on iki2 yıl ḥükūmetinden3 dūr 

olmış iken yine bāb-ı devleti güşāde ve esbāb-ı sa‘ādeti āmāde oldı. Ve Sü-

leymān bin [67b T5] ‘Abdü’l-Melik  Āl-i Ḥaccāc ’a ‘iḳāb ve ḥuḳūḳ-ı Müs-

limīn ’i mümkin olduḳça istiḫlāṣ-ı bā-ṣavāb emrinde mücidd oldı. 

Ammā Ḳuteybe  ḫalīfe cenābına mükerrer nāmeler yazup birinde tehni-

yet-i ḫilāfet,4 ikincide5 ta‘ziyet içün, üçincide “Eger beni Ḫorāsān  emāre-

tinden6 ‘azl iderseñ senden bī‘at itmeyüp ḫilāfetden7 ‘azlüñe cell-i himmet 

muḳarrerdür.” diyü ‘arż-ı ḳudret itdükden ṣoñra Süleymān  bunuñ ḳatli 

tedārükinde dāmen-der-miyān iken Ḥażret-i8 Ḥakīm-i Deyyān  bilā-mü-

bāşeret-i Süleymān, Ḳuteybe’yi kendü ‘askerine helāk ve menzilini9 ḳa‘r-ı 

ḫāk itdürdi. 

Bu vechle Süleymān bin ‘Abdü’l-Melik ’[e] bī‘at itmeyecegini ifşā idüp 

re’s-i menābirde faṣl faṣl Āl-i Mervān ’uñ kibār u ṣıġārın ṭā’ife ṭā’ife, ḳabīle 

ḳabīle ẕemm idüp “Benden bī‘at eyleñ.” diyü mirāren terġīb itdükde bir 

ferd cevāb virmedi. Artıcaḳ diḳḳat itdükde ḫuṭbede sünnet-i cemā‘at mü-

teferriḳ oldı. İçlerinden Vekī‘ bin Ebī Sūd 10 bir gürūha pīşvā olup “Ḫalīfe-i 

‘aṣra ‘iṣyān idenüñ cezāsı budur.” diyü ol sene Ẕi’l-ḥicce’sinde Ḳuteybe ’yi 

ve ‘Abdu’r-Raḥmān  ve ‘Abdu’llāh  ve ‘Ubeydu’llāh  ve Ṣāliḥ  [ve Yesār  nām] 

oġullarını cemī‘an ḳatl itdi. 

Mezbūr Ḳuteybe  egerçi ki emīr-i şüc‘ān, kebīr-i ẕī-şān, [67b H1] 
fütūḥāt-ı sa‘īdeyi cāmi‘, ārā-yı celīle-i ḥamīdeyi müstecmi‘, kerīm ü raḥīm 

ādem idi. Ammā bu ḳadar var ki Bāhilī 11 olmaġın meẕemmeti ‘inde’l-ḥük-

1 bulmadı: buldı HZ

2 iki: - HZ, H1

3 yıl ḥükūmetinden: sene ḥükūmetden HZ

4 ḫilāfet: ḫilāfet içün HZ

5 ikincide: ikinci H1

6 emāretinden: eyāletinden HZ

7 ḫilāfetden - HZ

8 Ḥażret-i: - HZ

9 menzilini: menzili HZ

10 Nüshalarda “Esved” şeklinde yazılan bu isim “Sūd” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, 

s. 167.

11 Bāhilī : Bā’ilī HZ
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kām müsellem idi. [164a HZ] Zīrā Bāhilī1 olanlar bir derecede bey-

ne’l-‘Urbān  ẕelīl añılurlar ki birgün Eş‘aẟ bin Ḳays  “Yā Resūla’llāh , bizden 

birimüze bir Bāhilī bedel olur mı?” didükde “Olur. Farażā sen anlardan 

birini öldürseñ2 ben seni anuñ yirine öldürürin.” buyurdı. 

Bu daḫı beyne’l-‘Arab 3 meẟeldür ki “ ‘Acabā Bāhilīler  cennete girseler 

mesrūr olurlar mı?” dinildükde ‘uḳalādan biri “Olurlar. Şol şarṭla ki ehl-i 

cennet anlaruñ Bāhilī  idügini bilmeyeler.” dimişdür. 

Pes ẕillet-i ḥaseb ve rezālet-i4 neseb fi’l-vāḳi‘ ḫātime-i kārda ma‘lūm 

oldı. Ḳuteybe 5 küfrānü’n-ni‘me6 ṭarīḳına sülūk idüp ol cānibden ihānet 

ü cefā ẓuhūr itmedi. Ḫurūc idüp cezāsın buldı.7 Ammā hevādārlarından 

biri bu maḳūle merẟiye söyledi:

Naẓm

اً א      إ  و   ن أ כ
اً כ אس  ف و   ا و م   אت وا ا و  ا

اً א  ّ אت  وراح إ ا אب    א א  א د ا
ا8ً ّכ  م    أ   א رزئ ا

Ve bu senede, ya‘nī ṭoḳsan altı senesinde Mıṣr  ḥākimi Ḳurre bin Şerīk  

ki bānī-i Cāmi‘-i Feyyūm ’dur, fevt oldı. Ve Medīne  ḥākimi ‘Oẟmān bin 

Cibān  ‘azl olınup yiri zümre-i ‘ulemādan Ebū Bekr bin Muḥammed bin 

‘Amr bin Ḫarac ’a tevcīh ḳılındı. 

1 Bāhilī : Bā’ilī HZ

2 öldürseñ: öldürürseñ HZ

3 ‘Arab : ‘Urbān  HZ

4 ḥaseb//rezālet-i: - T5

5 Nüshalarda “ ‘Utbe  (HZ), ‘Uteybe (H1)” şeklinde yazılan bu isim, burada Kuteybe b. Müslim ’in yaşa-

mı anlatıldığı için “Ḳuteybe ” olarak metne alındı.

6 küfrānü’n-ni‘me: küfrān-ı ni‘met HZ

7 buldı: gördi T5

8 “Ebu Hafs Kuteybe   sanki bir orduyla başka bir ordu üzerine yürümemiş. O, sanki minbere hiç çık-

mamış. Sanki etrafında sancaklar dalgalanmamış. Sanki insanlar onun nasıl bir asker olduğuna şahid 

olmamış. Ölümler onu çağırdı. O da Rabb ’inin davetine icabet etti. O, iffetli ve temiz olarak cennete 

gitti. İslam , Hz. Muhammed ’den sonra Ebu Hafs  gibi başka birisi ile destek ve hayır görmemiştir. Artık 

ağla ey yasemin.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye  esas alınarak tashih edildi. 

bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 168.
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 [Sene ṭoḳsan yedi ḥavādiẟi]

Ba‘dehu ṭoḳsan yedi senesi duḫūl itdükde Süleymān bin ‘Abdü’l-Me-

lik  Ḳosṭanṭıniyye  ġāretine ‘asker-i bī-kerān gönderdi. Ve Ṣā’ife 1 ve Ḥıṣn-ı 

Mir’āt  fetḥine oġlı Dāvūd ’ı bir cünd ile fermān-berān ve Mesleme2 bin 

‘Abdü’l-Melik  Viḍāḥiye ’den3 bir ḥıṣn-ı ḥaṣīn fetḥi ile ve niçe fütūḥāt ile 

kām-rān ḳılındı.

Ve ‘Ömer4 bin Hübeyre ’yi gemiler ile sevāḥil-i baḥr ġazāsına me’mūr 

olındı. ‘Abdü’l-‘Azīz bin Mūsā bin Nuṣayr  ḳatl olınup başı Süleymān ’a 

gönderüldi. [68a T5] Ve Yezīd bin Mühelleb ’e ‘Irāḳ  ḥükūmetinden ġayrı 

Ḫorāsān  emāretini daḫı bile ilḥāḳ ḳılındı.

Egerçi ki muḳaddemā Vekī‘ ’üñ re’yi ve Ḳuteybe  ḳatline müte‘alliḳ ted-

bīr-i muḥanneẟi maḳbūl ṭutılup Ḫorāsān  eyāleti kendüye virildi. Ṭoḳuz 

aydan ziyāde mutaṣarrıf oldı. Ba‘dehu Yezīd bin Mühelleb , Ḥaccāc  gibi il-

tifāt-ı bü’l-‘aceb recāsına Ḫorāsān ḥükūmeti inżimāmına ‘arż-ı şūr u şeġab 

ḳıldı. Ve5 bu ḫuṣūṣuñ ḥuṣūli içün ‘Abdu’r-Raḥmān bin Ethem  nām merd-i 

mübrime yüz biñ direm ta‘ahhüd idüp ḫalīfeye gönderdi. 

İbn Ethem  hezār ihtimām ile Vekī‘ ’i ‘azl itdürdi. “Ḳuteybe  naḳż-ı ‘ahd 

itmedin öldürmişdür.” bahānesiyle ref‘ itdürüp yirini Yezīd ’e tevcīh itdür-

di. Ḥattā Yezīd’üñ oġlı Muḫalled 6 müsellaḥ varup derdmend Vekī‘ ’i ḥabs 

ile ḥıfẓ7 itdi. Ve ḫidmeti muḳābelesinde iḳtiżā-yı rūzgār-ı zūr-kār8 ile cefā-

lara giriftār ḳılındı.

Ve bu senede Süleymān bin ‘Abdü’l-Melik ,9 Mūsā bin Nuṣayr  nām 

şüc‘ān ve eḳālīm-i maġāribe10 fütūḥātıyla ẕī-şān, şaḫṣ-ı nādire-dānı celb-i 

1 Ṣā’ife : Ḍā’ife HZ | Gelibolulu Mustafa Âlî , “Rûm tarafına yapılan gazve ve cihad” anlamındaki “ṣā’ife” 

kelimesini (Mütercim Âsım Efendi, el-Okyânûsu’l-Basît fî Tercemesi’l-Kâmûsi’l-Muhît Kâmûsu’l-Muhît 
Tercümesi, [hzl.] Mustafa Koç, Eyyüp Tanrıverdi, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 

İstanbul  2013, C. 4, s. 3767.) bir yer adı olarak anlamış olmalıdır. 

2 Mesleme : Müslim  HZ

3 Viḍāḥiye : Vaḍḍāḥiyye HZ

4 ‘Ömer : ‘Amr HZ

5 Ve: - HZ, H1

6 Muḫallid: Muḫallif HZ

7 ḥabs//ḥıfẓ: ḥıfẓ u ḥabs T5

8 zūr-kār: - T5

9 bin ‘Abdü’l-Melik : - HZ, H1

10 Nüshalarda “muḍārebe” şeklinde yazılan bu kelime “maġāribe” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, 

C. 9, s. 171.
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māl-i firāvān niyyetine ḥabs itdi. Ve her senede1 ḳırḳar, ellişer biñ esīr gön-

dermege [68a H1] mu‘tād itmiş2 iken ḥabs u te’ḫīri ile beytü’l-māle ġadr-ı 

ṣarīḥ idüp ḥac niyyetiyle Süleymān  Medīne ’ye varduḳda ḥabsinde3 iken 

vefāt itdi. Tafṣīli “Vefeyāt-ı a‘yān” faṣlında mesṭūr ḳılınmışdur.

 [Sene ṭoḳsan sekiz ḥavādiẟi]

 Fī ḥiṣār-ı Ḳosṭanṭıniyye 

Vaḳtā ki ṭoḳsan sekiz senesi vāṣıl oldı, Süleymān bin ‘Abdü’l-Melik  bir 

ceyş-i keẟīr daḫı tedārük idüp ve herkes mümkin olduḳça atınuñ arḳasında 

zevāde götürüp ‘asker-i müteḳaddime4 vāṣıl oldılar. Ve iletdükleri ẕaḫā’iri 

tilāl-i ‘āṣiye ve cibāl-i müteṣāḥiye [164b HZ] gibi5 miyān-ı ‘askere yıġdı-

lar.6 Ve İlyūn-ı Rūmī  Mar‘aşī  ki beyne’l-Müslimīn  ve’l-müşrikīn vāsıṭa ol-

maḳ7 teraḳḳubına uydurılmış idi, gāh u bī-gāh anı kenāra gönderüp fetḥ-i 

Ḳosṭanṭıniyye  ṭalebinde mücidd oldılar. 

Egerçi ki ḳayṣer-i Rūm  evvelā ḫarāca rıżā gösterdi, ammā Mesleme bin 

‘Abdü’l-Melik  ḳā’il olmayup “Elbette fetḥ itmeyince bu maḥalden gitme-

zin.” diyü yemīn itdi. Ḥattā Mesleme  bir cāmi‘-i şerīf binā idüp envā‘-ı 

te’essüfle Ḳosṭanṭıniyye ’den gitdi. Zīrā ki evvelen ve ẟāniyen yüz yigirmi 

biñ ‘asker cānib-i deryādan ve yüz yigirmi biñ nüfūs ḳara ṭarafından fetḥ ü 

tesḫīre musallaṭ ḳılınmış idi.

Ammā tedbīrde ḫaṭā olındı. Emīr-i kebīr Mūsā bin Nuṣayr  ki maġāri-

be miyānında fütūḥāt-ı cemīle ile ṣāḥib-i re’y8 ü tedbīrdür, ḫalīfeye böyle 

ilḳā itmiş idi ki varan ‘asker eṭrāf-ı Ḳosṭanṭıniyye ’de burūc u ḳuleli9 ḳal‘ 

u hedm ideler. Ve nevāḥī vü żıyā‘ı silk-i tesḫīre çeküp bu cümleden ṣoñra 

İstanbul ’a musallaṭ olalar. Lā-büd ṣulḥ ile10 teslīm olınur ve yāḫūd ‘anveten 

fetḥ ü tesḫīr ḳılınur. 

1 senede: sene HZ

2 mu‘tād itmiş: mu‘tādı H1, T5

3 ḥabsinde: ḥabsde HZ

4 müteḳaddime: muḳaddemā HZ

5 gibi: gibi HZ

6 yıġdılar: yıġıldılar HZ

7 olmaḳ: olmaġın HZ

8 re’y: - HZ

9 Nüshalarda “ḳulāl” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “ḳulel” olarak metne alındı.

10 ṣulḥ ile: ṣulḥa HZ
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Ammā Süleymān bin ‘Abdü’l-Melik  bu ḫuṣūṣı birāderi Mesleme  ile 

meşveret itdükde ḫilāfına ẕāhib oldı. “Evvelā Ḳosṭanṭıniyye  fetḥ olınup 

mülḥaḳātından iġmāż idelüm. Taḥṣīl-i küllīden ṣoñra teshīl-i cüz’ī müyes-

ser idügini taḥḳīḳ1 semtine gidelüm.” diyü cevāb virdi. Bāl ü peri yolın-

mış ṭā’irde pervāza ḳudret ḳalmayup dāma düşmesi mümkinātdan idügin 

fehm itmedi. [68b T5] 

El-ḳıṣṣa İlyūn  daḫı edā-yı risāletinde ġayret-i küfriyyesin ḳomadı. En-

vā‘-ı ḥīle vü firīb ile Müslimīn ’üñ ‘acz-i ḥāllerine sā‘ī oldı. Fe-lā-cerem cibāl 

ü tilāl-miẟāl ẕaḫā’ir-i kemāl ile yıġılup ve serdār-ı ‘asker olan Mesleme  “El-

bette ben2 bunda ḳışların. Her biri birer mesken ü büyūt tedārük itsün.” 

diyü emr idüp küffāra ża‘f-ı ḳalb müstevlī olduḳdan ṣoñra ittifāḳ melik-i 

Ḳosṭanṭıniyye  vefāt eyledi. Ümerā-yı küffār “Sen bu fitneyi üstimüzden 

def‘ iderseñ bu mülk-i ‘aẓīmi3 saña temlīk ideyin.” diyü İlyūn’a söyledi. 

Mel‘ūn-ı mesfūrı4 emāret hevāsı meyl ü rükūndan men‘ idüp izāle-i 

Müslimīn  def‘ine başladı. Evvelā bir şeb ḥīle ile ẕaḫīre yıġınlarına āteş vir-

di. Cümlesini sūzān idüp ‘asker-i İslām ’ı ot otlamaġa muḥtāc itdi. 

Bir rivāyetde Mesleme ’yi taḥrīk idüp “Mādām ki erzāḳ u aḥmāl ṭaġlar 

gibi yıġılmışdur, zümre-i küffār teṭāvül-i ḳıtāli muḥaḳḳaḳ bilüp ṣulḥ u tes-

līmden bi’l-külliyye [68b H1] mücteniblerdür. Şöyle ki iḥrāk itdüresün, 

Ḳosṭanṭıniyye  fetḥine ẓafer bulasun.” diyü İlyūn  iġvāsıyla Mesleme kendüsi 

yaḳdurmışdur. Ḥālā ki bu gūne tedbīr ṭavr-ı ‘aḳlden ba‘īddür. İkẟār-ı ẕaḫā’ir 

ża‘f-ı ḳulūb-ı a‘dāya bā‘iẟ idügi ẓāhir iken ‘aksi ile ‘amel itmek ġayr-ı ‘aḳldur.

Der-‘aḳab İlyūn -ı mel‘ūn risāletle ḳal‘aya girdi. Artuḳ çıḳmayup yıḳı-

lan5 yirlerinüñ ta‘mīrine meşġūl oldı. Ve ḥükūmet-i Ḳosṭanṭıniyye  kendü-

de ḳarār idüp icrā-yı aḥkām-ı küffāra muḳayyed oldı.

Ġıbbu ẕālik Süleymān bin ‘Abdü’l-Melik  veliyy-i ‘ahd olan ḳarında-

şı Mervān bin ‘Abdü’l-Melik  vefātından ṣoñra oġlı Eyyūb ’ı veliyy-i ‘ahd 

idindi. Ol daḫı ḥāl-i ḥayātında vefāt itmegin ibn ‘ammı ‘Ömer bin ‘Ab-

dü’l-‘Azīz ’i velāyet-i ‘ahdına nām-zed ḳıldı. 

1 taḥḳīḳ: taḥaḳḳuḳ HZ

2 ben: biz HZ, H1

3 ‘aẓīmi: ‘uẓmāyı HZ

4 mesfūrı: mesfūr HZ

5 yıḳılan: yıġılan HZ
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Bu senede medīne-i Ṣaḳālibe 1 fetḥ oldı. Ve Yezīd bin Mühelleb  ‘arż-ı 

Ṣīn ’den Ḳuhistān ’a ġazā idüp dört biñ Etrāk ’i ḳılıcdan geçürdi. Ve nihāyet-

siz esārā ve tuḥaf u tefārīḳ çıḳardı. 

Andan Cürcān ’a [165a HZ] ‘asker çeküp mālik-i mülk Deylemī[ler ]

den isti‘ānet itmekle [Deylemīler] mu‘āvenete gelüp Yezīd  bin Mühelleb  

ile ḳıtāl itdi. Āḫir Muḥammed bin ‘Abdu’r-Raḥmān bin Ebī Sebre 2 elinde 

melik-i Deylem  ḳatl olındı. 

Ve Cürcān  muḥāṣara3 ḳılınup yedi kerre yüz biñ dirhem ve dört yüz biñ 

dirhem4 dīnār ve iki yüz biñ ṭob kirbās ve dört yüz ḥimār-ı muvaḳḳara ve 

za‘ferān ve dört yüz kişi başlarında birer ḳalḳan ve destārlarında ṭaylesān ve 

birer gümüş cāmī ve birer ḥarīr-i sürfe ile gelüp ṣulḥ olındı. Ammā sābıḳan 

Sa‘īd bin ‘Āṣ  bu medīneyi bir senede yüz biñ ve uḫrāda iki yüz biñ ve ba‘żı 

sinīnde üç yüz biñ direm virmek üzere ḫarāca kesmiş idi.   

 [Sene ṭoḳsan ṭoḳuz ḥavādiẟi]

Ba‘dehu ṭoḳsan ṭoḳuz senesi duḫūl idüp [Süleymān bin ‘Abdü’l-Melik ] 

sinni ḳırk beşde iken ve müddet-i ḫilāfeti iki yıl, sekiz ay olmış iken Cum‘a 

güni Ramażān ayınuñ on üçinci gicesinde vefāt eyledi. 

İbn Sīrīn  dā’imā Süleymān bin ‘Abdü’l-Melik ’i ḫayr-du‘ā ile ẕikr iderdi. 

“Ḫilāfeti ḫayr ile fetḥ itdi ve ḫayr ile ḫatm idüp ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz  

gibi ‘ādil-i bī-mu‘ādili5 veliyy-i ‘ahd idindi.” diyü söylerdi.

Bu daḫı İbn Eẟīr ’de mesṭūrdur ki İstanbul  fetḥine gönderilen ‘asker-i

İslām  [69a T5] İlyūn-ı Rūmī 6 mekri ile mütereddid idükleri i‘lām olınduḳ-

dan ṣoñra mezbūr İlyūn  ḳurbındaki Melik7 Bürcān  nām mel‘ūna bir mektūb 

gönderdi ki “Baña ẓafer bulduḳdan ṣoñra saña teveccühleri muḳarrerdür. 

İmdi, vācibdür ki sen de benüm gibi8 bir ḥīle tedārükinde olasun.” didi. 

1 Ṣaḳālibe : Ṣaḳāliye H1

2 Nüshalarda “Sīre” şeklinde yazılan bu isim “Sebre” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 175.

3 muḥāṣara: HZ mükerrer 

4 ve dört//dirhem: - HZ, T5

5 bī-mu‘ādili: bī-mu‘ādil HZ

6 Rūmī : - T5

7 Melik: - HZ

8 gibi: - T5
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Mel‘ūn-ı mesfūr daḫı Mesleme ’ye nāme gönderdi. “Sizüñ emriñü-

ze tābi‘üm. Ḫidmet ne ise fermān buyuruñ.” diyü yazdı. Mesleme daḫı 

mel‘ūn-ı mezbūrı da‘vāsında ṣādıḳ ṣanup bir mektūb gönderdi ki ẕaḫīre 

cihetinden mu‘āvenet itmesini recā eyledi. Hemānā Bürcān -ı ḥīle-kār ṣū-

retā fermān-berdār olup beyne’l-cebeleyn bir maḥalle vāfir ordı gönderdi. 

“İsteyen varsun, aḳçeleri ile alsun.1” diyü beşāret ḫaberin ṣaldı.

Vaḳtā ki ‘asākir-i İslām  vardılar, ferāġü’l2-bāl ile iştirā-yı ẕaḫīreye meşġūl 

oldılar. Ammā verā-yı cibāldeki [69a H1] pusuları çıḳdı. Cünūd-ı Müs-

limīn ’i ġāfil avlayup, kelle-i aġnāma ḳoyılan ḳaṣṣābvār zümre-i küffār Müs-

limānlara  sāṭūr-ı süyūf ile ḳoyılup, cüz’ī kimesne ḳurtılup ekẟerin ḳılıcdan 

geçürdiler. 

Mesleme  daḫı bu aḥvāli Süleymān ’a i‘lām itdükde “İstanbul ’ı alma-

duḳça dönme.” diyü def‘a-i ẟāniyedeki ceyş-i keẟīri gönderdi. Muḳaddemā 

Bürcān ’uñ memālikine uġrayup bulduḳları küffārdan bir cān ḳurtarma-

yup, ba‘dehu Mesleme yanına varmalarına tenbīh ḳıldı. İhtimāmen ken-

düsi bi’ẕ-ẕāt ol ‘asker ile Merci‘dābıḳ ’a3 dek bile gelüp, ‘askeri Ḳosṭanṭıniy-

ye ’ye gönderüp ol ḥavālīde teneffüs üzere iken vefāt itdi. 

Ammā ‘asker-i İslām  emri üzere ṭoġrı Bürcān  vilāyetine vardılar. Bul-

duḳlarını ḳılıcdan geçürüp Müslimānlardan  niçe biñ maḥbūs-ı me’yūs[ı] 

ḳurtardılar. Ba‘dehu Mesleme ’ye ḳavuşdılar. Ve ma‘an Şām ’a ‘avdet ḳıldılar. 

Ve Süleymān ’uñ laṭīfesine daḫı nihāyet yoḳdur. Evvelā ــ آن  ــ ــ ا » 
4« ــ ــ   ّ ــ ا م כ ــכ ــא ا  ; ẟāniyen ّ ــ ، و  ــ ــ  ــ وا ــאم ا ــ   «ا
ا»5 ــ  ّ ا ا ــ  ; ẟāliẟen, birgün6 bir şaḫṣ Süleymān ’a girdi. Feṣāḥat-ı kelāmını 

ta‘accüb7 ḳıldı. Ba‘dehu ‘aḳlını tefaḥḥuṣ eyledi. Nuṭḳına8 göre bulmadı ve9 

1 alsun: alsunlar H1, T5

2 ferāġü’l: fāriġü’l HZ

3 Nüshalarda “Merḥidā’if ” şeklinde yazılan bu yer adı “Merci‘dābıḳ ” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, 

age, C. 9, s. 175.

4 “Kur’ân ’ın diğer sözlere üstünlüğü Allah ’ın kendi yarattıklarına üstünlüğü gibidir.” | Nüshalarda görü-

len imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye  esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 179. 

5 “Susmak aklın uyumasıdır. Konuşmaksa aklın uyanmasıdır. Bunlardan biri ancak diğeri ile tamamla-

nır.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye  esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, 

age, C. 9, s. 179. 

6 birgün: H1 mükerrer 

7 ta‘accüb: tefaḥḥuṣ u ta‘accüb T5

8 nuṭḳına: naḳline T5

9 ve: - HZ
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bu sözi söyledi: ، ــ ــ  ــ  ــ  ــ  ، و ــ ــ  ــ  ــ  ــ ا ــ  » 
ــאً»1 ــ  ــ  ــא أ ــכ  ــ ذ  و

Bundan mā‘adā [165b HZ] Süleymān bin ‘Abdü’l-Melik ’üñ2 ekūlligi 

daḫı menḳūldür. Ḥattā birgün ‘ale’ṣ-ṣabāḥ3 ḳırḳ dāne ṭavuḳ yaḥnīsini ekl 

itdi ve seksen dört4 külveyi5 şaḥmı ile yidi, andan ṣoñra seksen cerdeḳa6 

tenāvül idüp tekrār yine ‘ādet üzere sabāḥ yimegi çekildi. Vaż‘-ı mu‘tādı7 

üzere ṭa‘ām8 yidi. 

Bu daḫı mervīdür ki birgün mīvesi ile bir būstān ṣatun alup aṣḥābı ile 

içine girdi. Vāfir mīvesin yidi. Ba‘dehu bir ḳoyun büryānı getürtdi. Tenā-

vül idüp tekrār bostāna girdi. Fevākih ü ẟimārından ẓarf-ı dehānına ni-

çe9 yük10 mīve derdi. Ba‘dehu iki dāne kebāb olmış ṭavuḳ geldi. Anı ekl 

itdükden ṣoñra yine bāġa duḫūl idüp vāfir ü mütekāẟir mīveler yidi. Ve 

der-‘aḳab içinde bir ādem oturacaḳ ḳaṣ‘a ile11 memlū sevīḳ ü semn ü sük-

ker12 istedi. Cemī‘an tenāvül itdükden ṣoñra dārü’l-ḫilāfeye gitdi. Simāṭı 

çekilüp andan daḫı [69b T5] vāfir ḫora geçürdi. Ammā bu gūne keẟret-i 

ekl ardınca eglenmeyüp ḥummāya mübtelā oldı.

Bu daḫı menḳūldür ki maraż-ı mevti imtilādan13 olup def‘aten dört yüz 

yumurda14 ve iki seped15 incīr ekl itdi. Der-‘aḳab imtilādan vefāt eyledi.16 

Ammā ḥadd-i ẕātında vecīh ādem idi. 

1 “Kişinin aklından ziyade konuşması hiledir. Aklının da konuşmasından fazla olması ayıp ve çirkindir. 

Bunun en hayırlısı ikisinin de birbirine yakın olmasıdır.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye 
ve’n-Nihâye  esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 179-180. 

2 Melik’üñ: Melik ki HZ

3 ‘ale’ṣ-ṣabāḥ: - HZ

4 dört: - HZ

5 külveyi: kelle HZ | Gelibolulu Mustafa Âlî  “böbrek” anlamına gelen “külve” kelimesini olduğu gibi 

el-Bidâye ve’n-Nihâye ’den almıştır. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 180.

6 cerdeḳa: cerūḳa HZ | cerdeḳaya T5 | Gelibolulu Mustafa Âlî  “ekmek” anlamına gelen “cerdeḳa” keli-

mesini olduğu gibi el-Bidâye ve’n-Nihâye ’den almıştır. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 180.

7 mu‘tādı: mu‘tād HZ

8 ṭa‘ām: ṭa‘āmın T5

9 niçe: - HZ

10 yük: - T5

11 ḳaṣ‘a ile: faṣ‘ulye HZ

12 semn ü sükker: sükker ü semn T5

13 imtilādan: imlādan HZ

14 yumurda: yumurṭa HZ, T5

15 seped: sebet HZ

16 eyledi: itdi HZ | vefāt eyledi: olup T5
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Fażl bin Mühelleb  rivāyet ider ki bir cum‘a güni evvelā libās-ı aṣfer gi-

yerdi. Ba‘dehu çıḳarup aḫḍar giyerdi. Ve yeşil ‘imāme ṣarınup, firāş-ı sebz 

üzerine oturup, mir’āta baḳup 1«ــאّب ــ ا ــא  .diyü ta‘accüb eyledi «أ

 [Ammā ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz ’üñ veliyy-i ‘ahd olması]

Ammā ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz ’üñ veliyy-i ‘ahd olması bu vechledür 

ki Süleymān bin ‘Abdü’l-Melik  zamān-ı ḫilāfetinde ekẟer-i umūrı anuñla 

meşveret iderdi. Meyli ‘adālete olmaġın celā’il-i aḥkāmda2 anuñ delā’ili ile 

nehżat [69b H1] eylerdi. Ḥattā ümerā-yı Ḥaccāc ’ı3 ‘azl itmek ve4 maḥbūs-

larını ıṭlāḳ eylemek5 ve anlaruñ ḳaṭ‘ itdügi veẓā’ifi ibḳāya raġbet göstermek 

‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz ’üñ re’y-i cemīli ile olduḳdan ġayrı Ḳosṭanṭıniyye  

fetḥine ve Diyār-ı Bekr  ve Mevṣil ’den yüz yigirmi6 biñ ‘asker Yezīd  ṭara-

fından gönderüldi. 

Ve Mıṣr  ve İfrīḳiyye  cāniblerinden7 yüz yigirmi biñ leşkerle daḫı ẓa-

fer-nāme çıḳarılup sefā’in-i ‘askerle deryādan revāne ḳılınmaḳ ve gemiler-

deki ‘askere ‘Ömer bin Hübeyre 8 ve ‘āmme-i cünūda ḳarındaşı Mesleme  

serdār naṣb olınmaḳ ve taḳviyet içün oġlı Dāvūd bin Süleymān ’ı9 bile 

gönderülmek10 cemī‘an anlardan oldı. 

Pes re’y-i aḥsen11 ve tedbīr-i müstaḥsen Süleymān ’uñ ma‘lūmı olmaġın 

bunca evlādı ṭururken anı veliyy-i ‘ahd idindi. ‘İbādu’llāhuñ12 ḥużūr u 

rāḥatın ve kendünüñ ẕuḫr-ı āḫiretin ḳaṣd idüp re‘āyā ki vedāyi‘-i Ḫā-

lıḳu’l-berāyā ’dur, ẓālimden birini anlara musallaṭ ḳılmadı. 

1 “Ben genç bir halifeyim.” 

2 aḥkāmda: ḥükkāmla HZ

3 Ḥaccāc ’ı: Ḥaccāc HZ

4 ve: - HZ

5 eylemek: itmek HZ

6 yigirmi: - HZ

7 cāniblerinden: cāniblerinde HZ

8 Hübeyre : Mübeyre T5

9 Süleymān ’ı: Süleymān HZ

10 gönderülmek: göndermek T5

11 aḥsen: ḥasen HZ, H1

12 ‘İbādu’llāhuñ: ‘Abdu’llāh ’uñ HZ, T5
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Ammā Tārīḫ-i Mīrḫˇānd ’da1 yazılan budur ki anuñ ekber-i evlādı 

Dāvūd 2 Rūm  ġazāsında bulınup ḥayāt u memātı nā-ma‘lūm idügi meşhūr 

ve sā’ir evlādı sinn-i bülūġa vāṣıl olmaduḳları mefhūmü’d-dühūr olmaġın 

“Emr-i ḫaṭīr-i ḫilāfeti edā idemeyor.3” diyü ḫavf eyledi. İttifāḳ-ı4 ümerā 

vü vüzerā ile ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz ’i Recā bin Ḥayve 5 ki selāṭīn-i Mer-

vāniyye ’nüñ vezīr-i ṣādıḳı ve ḫulefā-yı Benī Ümeyye ’nüñ6 devlet-ḫˇāh-ı 

fā’iḳıdur, tevliyet-i7 ‘ahd ḫuṣūṣını marīż olduġı ḥālde Süleymān  anuñla 

müşāveret8 ḳıldı. 

Evvelā kendünüñ oġlı Dāvūd ’ı veliyy-i ‘ahd idinmek istedi. “Ḥālen 

ġā’ibdür. İstanbul  fetḥi ġazāsında nice olacaġı9 nā-ma‘lūmdur.” diyü Recā  

tecvīz itmedi. “Eṭfāl-i ṣıġārdan birini murād idindükde ṭıfl-ı nā-bāliġüñ 

ḫilāfetinde emīrü’l-mü’minīn mes’ūl10 olmaḳ lāzım gelür. Ammā bu ben-

denüñ re’y-i ṣavāb-ārāsına iltifāt [166a HZ] buyurılursa ibn ‘ammıñuz 

‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz  münāsibdür.” didi. “Nihāyet iḫvān-ı keremiñüz 

taṭyīb-i ḫāṭırları içün evvelā ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz ’i veliyy-i ‘ahd itmek, 

anlardan ṣoñra velāyet-i ‘ahd Yezīd bin ‘Abdü’l-Melik ’e rücū‘ ḳılmaḳ11 ev-

lādur.” diyü sevḳ eyledi. 

Fe-lā-cerem Süleymān bin ‘Abdü’l-Melik  bu mażmūnı muṣammem ḳı-

lup bu iki saṭrı yazdı:  

Ṣūret-i mektūb [70a T5]

ــ  ــ  כ  ــ ا ــ  אن  ــ  ّ ــ ا ــ  ــאب  ا כ ــ  ، ــ ــ ا ّ ا ــ ا  

ــ  ا  ــ א ــכ،  ــ ا ــ  ــ  ه  ــ  ي و ــ ــ  ــ  ــ ا ــ و ــ  ّ ، إ ــ ــ ا
 12 ّوכ כ  ا   ّ و  ا ا ا، وا وأ

1 Mīrḫˇān’da: Mīrḫˇānd ’a HZ

2 Dāvūd : vardur HZ

3 idemeyor: idemeyü H1

4 İttifāḳ-ı: İttifāḳan HZ

5 Nüshalarda “Cūte” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, 

s. 181.

6 Benī Ümeyye ’nüñ: - HZ

7 tevliyet-i: devlet-i HZ

8 müşāveret: müşāvere HZ

9 olacaġı: olduġı HZ

10 emīrü’l-mü’minīn mes‘ūl: emīrü’l-mü’minīndür diyü müstevlī HZ

11 ḳılmaḳ: ḳılmaḳ içün HZ, H1

12 “Rahman ve Rahim olan Allah ’ın adıyla. Bu, Allah’ın kulu Süleyman bin Abdülmelik ’in Ömer bin 

Abdülaziz ’e yazdığı mektuptur. Ben onu, kendimden sonrası için halifeliğe atadım. Ondan sonrası için 
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Ve bu mażmūnı mührleyüp şehrüñ żābıṭı Ka‘b bin Ḥāmid-i ‘Absī ’ye1 

gönderdi. “Mu‘accelen aḳribā vü ta‘alluḳāt u ümerāyı bir yire getür2 ve bu 

mektūb-ı maḫtūm içinde mersūm olan her kim ise anuñ bī‘atlerin ḥāṣıl 

idüp emrümi ser-menziline3 yitür. Tereddüd ü teḫallüf idenlerüñ boyınla-

rın urup işlerin bitür.” buyurdı. Ka‘b  daḫı mūcib-i4 fermūde ile ‘amel ḳıldı. 

İrtesi Süleymān bin ‘Abdü’l-Melik  vefāt eyledi. 

Egerçi ki5 Hişām bin ‘Abdü’l-Melik  Mervānīleri  taḥrīk idüp veliyy-i 

‘ahd ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz  idügini bildükde naḳż-ı bī‘ate6 sa‘y itdi, lākin 

vezīr-i ṣāḥib-tedbīr Recā bin Ḥayve  ve żābıṭ-ı şehr olan [70a H1] Ka‘b , 

ḳatline teşmīr-i [sāḳ] itmegin ve7 işidenler ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz ’e raġ-

bet-künān olup bir kimesnenüñ8 muḫālefetleri mümkin olmadı. ‘Ömer ’üñ 

ḫilāfeti muḳarrer ḳılındı. 

Recā ’dan menḳūldür ki mażmūn-ı mektūb bilinmedin ‘Ömer bin ‘Ab-

dü’l-‘Azīz  velāyet-i ‘ahd kendüye olmaḳ iḥtimālin virdi. Recā ’dan tecessüs 

idüp, vāḳi‘ ise Süleymān bin ‘Abdü’l-Melik ’e varup isti‘fā itmek ve “Ben bu 

ḫidmete ḳādir degülin. Ġayrısın9 naṣb idüñ.” diyü yalvarmaḳ fikrin eyle-

di. Lākin Recā  “Ben10 bu sırr-ı mektūmı size ve bize keşf idemezin.” diyü 

yemīn itmegin ṣaḥīḥi bilinmeyüp şübhe üzere ḳaldı, ve’s-selām.

de Yezîd bin Abdülmelik ’i veliaht olarak belirledim. Onu dinleyin ve ona itaat edin. Allah’tan korkun. 

Ayrılığa düşmeyin. Yoksa düşmanınız size saldırmaya tamah eder.” | Nüshalarda görülen imla hataları 

el-Bidâye ve’n-Nihâye  esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 182.

1 Nüshalarda “ ‘Īsā ” şeklinde yazılan bu isim “ ‘Absī” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 182.

2 getür: getürüp HZ, T5

3 menziline: menzile H1

4 mūcib-i: - HZ

5 ki: kim HZ

6 bī‘ate: bī‘atine T5

7 ve: - HZ

8 bir kimesnenüñ: gitmegin HZ, H1

9 Ġayrısın: Ġayrısını HZ

10 Ben: - HZ
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 Ḫilāfet-i ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz 

Ṭoḳsan ṭoḳuz senesi Ramażān-ı şerīfinüñ onıncı güni ki rūz-ı cum‘a idi, 

kendülerden bī‘at olındı. Ve naḳş-ı ḫātemi 1« ــ כ  ــ ه   ــ ّ و ّ ا ــ ا ٓ  .idi « ا

Ve bir rivāyetde 2« ّ ــא ــ  »ve ba‘żılar ḳavlince 3 «آ ــ ــאء  .kelāmı idi «ا

Ammā şemā’illeri gendüm-gūn ve beşereleri günden maḳrūn, cismleri 

naḥīf ve maḥāsinleri laṭīf, gözleri ġā’ir, cebhelerinde eẟer-i4 şaḥm ẓāhir bir 

mehīb ü vecīh ādem idi. Ve ol beşerelerindeki yara yiri at depmesinden 

vuḳū‘ bulmış idi. 

Süleymān bin ‘Abdü’l-Melik  vefāt itdügi gün ki mektūb-ı5 maḫtūmdaki 

sırr-ı mektūm6 açıldı ve veliyy-i ‘ahd ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz  idügi bilindi, 

ümerā-yı nās ve a‘yān-ı rū-şināsān-ı bī-ḳıyās ‘Ömer ’den bī‘ati sermāye-i 

devlet bilüp müsāra‘at itdi. 

Ammā bu ḥaḳīr dirin ki bunlaruñ ḫilāfeti re’s-i mi’ede olmaḳ, ya‘nī ki 
ــא»7 ــ د ــא أ د  ــ ــ  ــ  ــ  ــ رأس כ  ــ  ه ا ــ ــ   ّ  feḥvāsınca her «إّن ا

yüz yıl başında bir vücūd-ı şerīf gelüp Ḥaḳ celle ve ‘alā  emr-i dīni anuñla 

taḳviyet itmek, ḥadīẟ-i şerīfi bi-ḥasebi’l-mażmūn ẟübūt bulmaḳ münāsib-

dür. Nihāyet tedāḫül-i eyyām ve kebīse-i şühūr u a‘vām tefāvüti ile dört ay 

muḳaddem ḥisāb olınmışdur. 

Zīrā ki ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz  sā’irinüñ, ya‘nī ḫulefā-yı rāşidīnden 

ṣoñra gelenlerüñ a‘delidür. Babaları Mervān bin Ḥakem ’üñ oġlıdur. Ve vā-

lideleri Ümmü ‘Āṣım Leylā bint ‘Āṣım bin ‘Ömer bin8 Ḫaṭṭāb ’dur. Ġālibā 

sīret-i ‘Ömeriyye ’lerine bā‘iẟ olan bu intisābdur. 

1 “Allah ’tan başka ilah yoktur. O tektir, onun ortağı yoktur.” 

2 “Allah ’a iman ettim.”

3 “Vefa, şeref verir.”

4 eẟer-i: eẟere HZ

5 mektūb-ı: mektūm-ı HZ

6 mektūm: maḫtūm HZ

7 Hadîs-i Şerîf, “Şüphesiz ki Allah , her yüz sene başında bu ümmetin dinini yenileyen birini gönderir.” 

(Aclûnî, Keşfü’l-hafâ, 1/243.) 

8 bin: vardur HZ
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Ḫuṣūṣā tābi‘īn-i1 [166b HZ] celīlü’l-ḳadr zümresinden olup Enes bin 

Mālik  ve Sā’ib2 bin Yezīd 3 ve Yūsuf bin ‘Abdu’llāh bin Selām ’dan rivāyet 

itmişdür. Ve kendülerden4 daḫı e’imme-i [70b T5] tābi‘īnden niçeler aḫẕ-ı 

ḥadīẟ ḳılmışdur. 

Altmış bir tārīḫinde Mıṣr ’da vücūda geldiler.5 Otuz ṭoḳuz yaşında iken 

ḫilāfet serīrine cülūs ḳıldılar. 

‘İmrān bin ‘Abdu’r-Raḥmān bin Şüraḥbīl ’den6 menḳūldür ki ‘Ömer 

bin ‘Abdü’l-‘Azīz  ṭoġduġı gice ve bir rivāyetde ḫalīfe olduġı gice ṣuleḥādan 

birini rü’yāda görmiş ki yir ile gök mābeyninde bir kimesne nidā itmiş: 
7« ــ ــ ا ــ  א ــ ا ــאر ا ّــ وإ ــ وا ّ אכــ ا -dimiş. “Kimdür ol?” di «أ

nildükde yiryüzine inüp ḳalem-i engüşti ile levḥ-i türāba “ayn, mim, ra” 

resmini ḥurūf-ı muḳaṭṭa‘a ile [70b H1] yazmış. Ṭıfl-ı ṣaġīr iken Ḳur’ān-ı 
‘Aẓīm ’i tamāmen ḥıfẓ itmiş idi.8

Menḳūldür ki ḥālet-i ṭufūliyyetde birgün vāfir9 aġladı. “Niçün aġlar-

sun?” diyü vālidesi su’āl itdükde “Şedā’id-i mevti añdum, aña aġlardum.10” 

diyü cevāb virdi. Ḥadd-ı bülūġa vāṣıl olduḳda babası ‘Ömer ’i Mıṣr ’dan11 

Şām ’a göndermek ḳaṣd itdi. Ammā kendüsi “Benüm ḥaḳḳuma Medīne-i 

Münevvere ’ye gitmek enfa‘dur.” diyü anı iḫtiyār itdi. Vaḳtā ki Medīne’ye 

geldi, meşā’iḫ-i Ḳureyş  ile ülfet idüp şebābından tecennübe cell-i himmet 

eyledi. Tā ki ḫayr ile meẕkūr olmaġa başladı. 

1 tābi‘īn-i: HZ mükerrer

2 Sā’ib: �ābit T5

3 Nüshalarda “Zeyd” şeklinde yazılan bu isim “Yezīd ” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9,

 s. 192.

4 kendülerden: kendüden HZ

5 geldiler: geldi HZ

6 Nüshalarda “ ‘Ömer  bin ‘Abdu’r-Raḥmān  bin Sercīl (HZ), ‘İmrān bin ‘Abdu’r-Raḥmān bin Sercīl 

(H1, T5)” şeklinde yazılan bu isim “ ‘İmrān bin ‘Abdu’r-Raḥmān bin Şüraḥbīl ” olarak metne alındı. 

bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 192.

7 “Size yumuşak huylu, dindar, sâlih amellerini izhar eden, namaz kılanlar arasında bulunan bir kişi gel-

di.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye  esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, 

age, C. 9, s. 192. 

8 itmiş idi: itmişdür HZ

9 vāfir: - HZ

10 aġlardum: aġlarum T5

11 Mıṣr ’dan: Mıṣr ve HZ
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Babası1 vefātından ṣoñra ‘ammisi ‘Abdü’l-Melik bin Mervān  kendü ya-

nına aldı. Ve2 ekber-i evlādından mu‘azzez ü mükerrem ṭutdı. Ḥattā kerī-

mesi Fāṭıma  ile tezevvüc ḳıldı. Bu Fāṭıma ḥaḳḳında ba‘żı şu‘arā dimişdür:

Naẓm

א3 ا ا وا زو א   ّ  ا وا 

Ya‘nī ki4 “Ḫalīfe ḳızı olup ceddi daḫı ḫalīfe olmaḳ ve birāderi ḫilāfet 

ṣadrına geçüp bir ḫalīfe ile müzevvice5 olmaḳ anlara maḫṣūṣdur.” didi-

ler. Ve buña ḳarīb6 müte’aḫḫirīnden Hārūnu’r-reşīd ’üñ zevcesi Zübeyde 

Ḫātūn ’ı7 buldılar ki8 ceddi Hādī  ḫalīfe ile ve zevci Me’mūn  ḫalife ve ferzen-

di9 Muḥammed Emīn  ḫalīfe olmışdur. Ancaḳ babası ve birāderleri10 ḫilāfet 

ṣadrına cülūs itmemişdür11.

Ve bi’l-cümle ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz , Velīd ’üñ zamān-ı ḫilāfetinde, 

seksen altı tārīḫinden12 ṭoḳsan üç senesine dek Mekke 13 ve Medīne  ve 

Ṭā’if 14 emāretine mutaṣarrıf oldı. Velīd’üñ emri ile Mescid-i Nebī ’yi tevsī‘ 

idüp Ravża-i Muṭahhara ’sını aña dāḫil ḳıldı. Sa‘īd bin Müseyyeb  ḫulefādan 

bir ferdüñ ziyāretine varmış degül iken ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz ’i bī-tekel-

lüf15 ziyāret iderdi. Ve her çıḳduḳça bulışduġına vaṣf iderek giderdi. 

Enes bin Mālik  ḥażretleri “Hīç ben ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz ’den ġayrı 

bir imāmuñ ardında namāz ḳılmadum ki ṣalāt-ı Resūlu’llāh ’a16 müşābih 

ola.” dirlerdi.17 Ve rükū‘ u sücūdda on kerre tesbīḥ eyledügini söylerdi. 

1 Babası: - HZ

2 Ve: - HZ, H1

3 “O, halife kızıdır. Onun atası da halifedir. O, halifelerin kız kardeşi, halifenin de hanımıdır.”

4 ki: - HZ

5 müzevvice: tezevvüce HZ

6 ḳarīb: ḳarīn HZ

7 Ḫātūn’ı: Ḫātūn HZ

8 buldılar ki: ki buldılar HZ

9 ferzendi: ḳarındaşı HZ

10 birāderleri: birāderi T5

11 itmemişdür: itmişdür HZ

12 tārīḫinden: tārīḫinde HZ

13 Mekke ’de: Mekke HZ

14 ve Ṭā’if : veẓā’if HZ

15 bī-tekellüf: - HZ

16 Resūlu’llāh ’a: Resūlu’llāh’uñ namāzına H1, T5

17 dirlerdi: dirdi HZ, T5
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Ve Meymūn  ve ba‘żı fuḳahā-yı ẕü-fünūn “Mu‘allim-i ‘ulemādur.” diyü 

‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz ’i vaṣf iderlerdi. 

Nāfi‘ ’den menḳūldür ki ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb  raḍiya’llāhu ‘anh ي  «إّن  و
1«ً ــ رض  ــ ا  ّ ــ ــ   buyurdı. Ya‘nī ki “Benüm evlādumdan ر 

yüzi ‘alāmetlü bir kimesne gelse gerekdür ki2 vālī olup yiryüzini ‘adl ile 

memlū ḳılacaḳdur.” diyüp3 esrār-ı ātiyeden bir sırr-ı mektūm mefhūm 

ḳıluvirdi. Ḥattā ‘Abdu’llāh bin ‘Ömer  “N’olaydı ben ol yüzi ‘alāmetlü olay-

dum.” diyü te’essüf ḳılurdı. 

Ve Ḥażret-i ‘Ömer ’üñ ḥadīẟinden murād ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz  olup, 

ṣabīlıġı ḥālinde ıṣtabl-i devābba [71a T5] girüp, nāgehān at depüp beşere-

lerinde [167a HZ] ol zaḫmdan ‘alāmet ḳalması ve kendüsi Ḥażret-i ‘Ömer 

bin Ḫaṭṭāb ’uñ evlād-ı benātından ol[m]a[sı] bu ma‘nāyı mü’eyyiddür.

Bu daḫı Riyāḥ bin ‘Ubeyde ’den4 menḳūldür ki ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz  

Medīne  emāretinde5 iken birgün ḥarem-serāsından namāza çıḳdı. Kendü-

lerüñ eline ṭayanuraḳ bir pīr-i ‘azīz bile görindi. Ba‘dehu “Size ṭayanup 

namāza giden kim idi?” didügümde “Ḳarındaşum Ḫıżr ’dur ki ‘Bu yaḳında 

sen de [71a H1] emr-i ümmete vālī olup ‘adl ile ol ḳavmi mālī itseñ gerek-

dür.’ ḫaberin virdi.” buyurdı.

Mālik  nām mu‘taḳından rivāyetdür ki ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz  ḫilāfet 

serīrine cülūs itdügi gün ziyāde ġamnāk oldı. Aṣlā güldügini kimesne gör-

medi. Mezbūr Mālik  eyitdi: “Şimdi böyle maġmūm olacaḳ zamān mıdur?” 

didükde “Yā feraḥ zamānı mıdur ki şarḳdan ġarba hīç kimesne yoḳdur ki 

benden ḥaḳ istemeye.” diyü aġladı. 

Ve [Vefā ‘Azīz ’den mervīdür ki ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz  birgün rü’ū-

sü’n-nāsı cem‘ idüp]6 “Zemīn-i7 Fedek  ki Resūlu’llāh  ṣalla’llāhu te‘ālā 

1 “Benim evladımdan yüzünde yarık olan bir kişi yeryüzünü adaletle dolduracaktır.” 

2 ki: - H1

3 diyüp: diyü HZ

4 ‘Ubeyde’den: ‘Ubeyd’den HZ

5 emāretinde: ḥükūmetinde HZ

6 Sentaks ve anlamdan anlatım eksikliği olduğu anlaşılan bu kısımda el-Bidâye ve’n-Nihâye  esas alınarak 

metin tamiri yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 200.

7 Zemīn-i: Zemīn ü zemīn-i HZ
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‘aleyhi ve sellem ḥażretlerinüñ1 [yed-i taṣarrufında]2 idi, ṣoñra Ebū Bekr  ve 

‘Ömer  ḥażretleri ol zemīne vālī oldılar.3 Ba‘de zamānin Mervān  aña sā’ir4 

aḳṭā‘ gibi mutaṣarrıf olup andan ṣoñra baña bir ḥiṣṣe ‘ā’id oldı. Ve Velīd  ve 

Süleymān  daḫı kendüler ḥiṣṣelerini baña bildürdi. İmdi ben anı zamān-ı 

Resūlu’llāh’da olduġı gibi yine5 beytü’l-māle redd itdüm.” buyurdılar. 

Ba‘de ẕālik ümerā-yı Mervāniyān  ve sā’ir a‘yān-ı rū-şināsān meẓālimden 

me’yūs oldılar. Ba‘dehu cemā‘at-ı Benī Ümeyye ’nüñ ẓulmen alduḳları em-

vāli aldı ve beytü’l-māl-i Müslimīn ’e red ḳıldı. 

Ve Sa‘īd bin Müseyyeb  ḥażretleri birgün eẟnā-yı kelāmda6 “Ḫulefā, Ebū 

Bekr  ile iki ‘Ömer ’dür.” didiler. “Ḥażret-i Ebū Bekr ’i7 ve ‘Ömer’i bildük. 

Ammā ol bir ‘Ömer kimdür?” didüklerinde “Bu yaḳıncacıḳda bilürsün.” 

diyü ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz ’i murād idindiler.8 Ol emīr-i Medīne  iken 

ḫilāfet ṣadrına cülūs u9 ‘urūc idecegini10 iş‘ār ḳıldılar.

Ammā Süfyān-ı �evrī  “Ḫulefā11 beşdür.” didiler. Çār-yār -ı bā-ṣafāya 

‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz  ḥażretlerini ilḥāḳ itdiler. Bu edā evvelkiden en-

sebdür. İbn Müseyyeb  bu ıṭlāḳda ḳayd-ı ri‘āyet-i ādābdan müseyyebdür.12

Bu daḫı meşhūrdur ki ḫātūnı Fāṭıma bint ‘Abdü’l-Melik ’üñ bir cāriyesi-

ne ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz  meyl eyledi. Ol eẟnālarda ḫilāfet müyesser olup 

müşārün ileyhā Fāṭıma  ol cāriyeyi tezyīn ü ta‘ṭīr ü taṭyīb idüp zevcine gön-

derdi. Lākin ḳabūlinden ibā itdi. “Niçün yā seyyidī, benden ḳaçarsun? Ni-

çe rūzgār iẓhār-ı maḥabbet itdügüñi añmaz mısun?13” diyü cāriye tażarru‘ 

itdükde cevāb virüp “Şimdi baña ḫilāfet ḫidmeti buyurıldı. İmdi senden ve 

senüñ gibilerden beni fāriġ ḳıldı.” didi. Ba‘dehu su’āl itdi ki “Sen nereden-

1 sellem ḥażretlerinüñ: sellemüñ HZ

2 Nüshalarda boş bırakılan bu kısımda el-Bidâye ve’n-Nihâye  esas alınarak metin tamiri yapıldı. bk. İbn 

Kesîr, age, C. 9, s. 200. 

3 oldılar: oldı HZ

4 sā’ir: ve sā’ir HZ

5 yine: - HZ

6 kelāmda: kelāmda ve HZ

7 Bekr’i: Bekr HZ

8 idindiler: itdiler HZ

9 cülūs u: - H1, T5

10 idecegini: idecegin HZ

11 Ḫulefā: ḫulefāyı HZ, T5

12 ri‘āyet-i//müseyyebdür: ri‘āyet edā iden seyyibdür HZ

13 añmaz mısun: añmazsun HZ
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sün? Ve ne ṭarīḳ ile esīr ḳılınduñ?” didükde cāriye daḫı kelāma gelüp “Ben 

Maġrib  vilāyetindenüm. Babamdan bir ḫıyānet ṣādır olduḳda1 Mūsā bin 

Nuṣayr  beni cerīmeye ṭuta alup emīrü’l-mü’minīn Velīd ’e gönderdi. An-

lar daḫı beni hem-şīrelerine hibe ḳıldı.” didükde ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz  

“El-ḥamdu li’llāhi te‘ālā ki az ḳalup bir fesād ideyazdum. Ve ḥarāmı ḥelāl 

ṣanup el ṣunayazdum.” didi. Ve ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz  ol cāriyeyi ‘izzet ü 

ikrām ile tā Maġrib ’deki dār u diyārına gönderdi. Ve ḫātūnından mervīdür 

ki ḫilāfeti ḥālinde cimā‘a cidden [71b T5] meyl itmedi. Ḥattā eleminden 

iḥtilām daḫı olmadı.

Menḳūldür ki [167b HZ] birgün ḫāk üzerinde2 secdeye yatup aġlar-

dı. Ve gözinüñ yaşları enhār-ı cārī gibi çaġlardı. [71b H1] Ḫātūnı Fāṭı-

ma  “Niçün aġlarsun?” didükde “Nice aġlamayayın ki cemī‘-i ümmet-i 

Muḥammed ’üñ ḫidmetine me’mūr oldum, ‘acabā aç u muḥtāc ve faḳīr ü 

bāhirü’l-iḥtiyāc, marīż ü ḥaḳīr ü ‘uryān fuḳarā ve meksūrü’l-ḳulūb yetīmān 

u ġurebā ve ehl [ü] ‘iyāl ü teng-dest żarīrler3 ve kār u kesbden4 ḳalmış pīrler 

ve ẓulme giriftār maẓlūmlar ve deyn-i ġālī5 ile mükedderü’l-aḥvāl medyūn 

u maġmūmlar var mıdur, diyü6 fikr iderin. Ve rūz-ı maḥşerde7 benden 

ṣorılup taḳṣīrātuma Ḥażret-i Resūl  ḫuṣūmet idecegine aġların.” diyü cevāb 

virdi. Umūr-ı dīniyye ile çaḳ şu deñlü muḳayyed idi.

El-ḳıṣṣa ḫisāl-i ḥamīdesine nihāyet yoḳdur. Ve ba‘żılar ḳavlince Mehdī  

idügi meẕkūrdur. Bunlaruñ ḫilāfetine gelince āḫir-i ḫuṭbede ehl-i beyt-i 

Resūlu’llāh ’a sebb olınurdı. Ṣıffīn 8 ḳıṣṣasından berü böyle ‘amel ḳılınur-

dı. Bunlar münāsib görmeyüp ref‘ itdiler. Anuñ yirine ِل ْ ــ َ ْ א ِ  ُ ــ ُ ْ َ  َ ّ ا  ﴿ِإن 
ــאِن﴾9 َ ْ ِ  .āyetini oḳıtdılar َوا

1 olduḳda: oldı da HZ

2 ḫāk üzerinde: üzere T5

3 marīż//żarīrler: - HZ

4 kesbden: kesbinden H1, T5

5 ġālī: ġālib H1 | ġālibe T5

6 diyü: bunı HZ

7 maḥşerde: ḥaşrda T5

8 H1 ve T5 nüshalarında bu kelimenin yeri boş bırakılmıştır.

9 “Şüphesiz Allah , adaleti, iyilik yapmayı emreder.”, Nahl Sûresi, 16/90.
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Şöyle ādem idi ki müddet-i ‘ömrinde bir pīrehenden ġayra1 mālik de-

gül idi. Yuduḳları zamānda ḳurıyınca evinden2 ṭaşra çıḳmazdı. 

Menḳūldür ki birgün bir rāhib-i murtāża bulışdılar. Nuṣḥ u pendine3 

mütemennī oldılar. Rāhib, 4« ــ ا ــא ا ل ا ــ ــ  ــכ ا » didi ve bu beyti 

oḳıdı: 

Beyt

د5 ّ א و أ  א  إ ا ّ כ إ א  د  ا ّ

Birgün zamān-ı ḫilāfetinde üzüm özledi. Ammā yanında ve ḫazīnesin-

de bir aḳçe bulınmadı ki maḳṣūdını ḥāṣıl ḳıla. Āḫir ḫātūnından ḳarż bir 

direm istedi. Anlarda daḫı bulınmadı. Pes ḫātūnı “Sen ne aṣl ḫalīfesün ki 

ḫazīneñde def‘-i ārzū idecek bir aḳçe bulınmaya.” diyü ta‘n eyledi. Ammā 

ki6 Ḥażret-i Emīr ‘Ömer  aṣlā cevābından7 bī-ḥużūr olmadı. “Dār-ı āḫi-

retde8 ḥuḳūḳ-ı nāsla mu‘aẕẕeb olup9 aġlāl ü enkāl ile nār-ı cehennemdeki 

şerār enārını10 tenāvül itmekden11 raġbet-i ārzūsıyla ḳalup yanımuzda bir 

direm bulınmamaḳ evlādur.” buyurdı.

Ve taḳvāsı daḫı12 bir derecede idi ki meṣāliḥ-i Müslimīn  içün bey-

tü’l-mālden yaḳup kitābet itdügi şem‘üñ żiyāsından kendü meṣāliḥini 

görmezdi. Ḫāliṣ mālinden alınmış maḫṣūṣ bir şem‘ daḫı var idi. Kendüye 

müte‘alliḳ meṣāliḥ gördükde anı yaḳdururdı. 

Birgün ehl-i beytinden biri kendülere bir alma ṣundı. Alup istişmām 

itdükden ṣoñra ḳoḳduġına nādim olup yine ṣāḥibine redd itdi. Mecli-

sinde ḥāżır olanlardan biri “Yā emīre’l-mü’minīn, Ḥażret-i Resūl -i güzīn 

hedāyā-yı Müslimīn  ḳabūlinden13 i‘rāż buyurmazlardı. Siz niçün anlaruñ 

1 ġayra: ġayrıya T5

2 evinden: evden HZ

3 pendine: pendini HZ

4 “İstekli şairin şu sözü ile amel et.” 

5 “Dünyadan soyutlan, çünkü sen dünyaya gelirken çıplaktın.”

6 ki: - HZ

7 cevābından: - HZ, T5

8 āḫiretde: āḫiretde ve HZ

9 olup: de olup HZ

10 enārını: nārını HZ, T5

11 itmekden: itmeden HZ

12 daḫı: - HZ

13 Müslimīn  ḳabūlinden: Müslimīn’den HZ
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sünneti ile mütesinnin olmazsuz?” didükde “Resūlu’llāh ’a hediyye bu ālū-

de-i1 günāha rüşvetdür. Ol sebebden sībüñ reddi muvāfıḳ-ı sünnetdür.” 

buyurdı. 

Mūsā bin Eymen ’den rivāyet-i aḥsendür ki ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz ’üñ 

zamān-ı ḫilāfetinde çūbānlıġa meşġūl idi, ḳoyuncıḳları düzd2 ü gürg ta‘ar-

rużından elbette maṣūn idi. İttifāḳ birgün sürisinden bir ġanem bir3 aç 

ḳurda ġanīmet oldı. Şubān-ı mezbūr bu ḳażiyyeden4 [72a H1] ‘ibret-bīn 

[72a T5] olup “Meger ki ḫalīfe-i güzīn fevt olmışdur.” didi. Heftesine var-

madın ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz ’üñ vefātı ḫaberi şāyi‘ oldı. 

Ḫātūnları Fāṭıma bint ‘Abdü’l-Melik ’den menḳūldür ki ḥażretüñ bükā-

sı dā’im ve ḫavf-ı Ḥaḳ ’dan ittiḳāsı şebān u rūzān ḳā’im idi.5 Ḥattā keẟret-i 

giryeden ḳan aġladuġı görilmişdür. Bā‘iẟi6 ḫavf-ı ilāhī idügi kendülerden 

ṣorılmışdur. 

‘Alī bin Zeyd  ḥażretleri raḍiya’llāhu ‘anhumā buyurırlar ki “Ben İmām 

Ḥüseyn ’i ve ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz ’i bükā-yı dā’imīde buldum. Gūyā ki 

cehennem āteşi maḥżā7 ol ikisi içün [168a HZ] ḫalḳ olınmış gibi giryele-

rini gördüm. Ḫalīfe olduḳdan ṣoñra ḫod vaẓīfeleri8 şeb ü rūz girye idi. Ve 

vird-i zebānları 9« א و ا  ا א  כאن  » idi.10 Ya‘nī “N’olaydı 

bizümle ḫilāfet mābeyni şarḳdan ġarba dek ba‘īd olaydı. Ve biz ol belāya 

mübtelā olmayayduḳ.” kelāmını virdi. 

Ve leyālī-i ṭıvālde ki ṣuleḥā-yı aṣḥābı ser-vaḳtine cem‘ olurdı, kelām-ı 

cevāhir-niẓāmı elbette ḫavf-ı şedā’id-i mevt idügi ẟübūt bulurdı. Ve kendü-

lerüñ naẓm-ı laṭīfinden bu ebyāt-ı şerīfe gāh u bī-gāh oḳınurdı:

1 ālūde-i: ālūd HZ

2 düzd: vezd HZ

3 bir: - HZ

4 ḳażiyyeden: ḳıṣṣadan HZ

5 idi: - HZ

6 Bā‘iẟi: Bā‘iẟ T5

7 maḥżā: - HZ

8 vaẓīfeleri: vaẓīfelerini HZ

9 “Ah keşke halifelik ile aramızda doğudan batıya kadar mesafe olsaydı.” 

10 idi: - HZ
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Naẓm

ت  ّ ّ أ ت       ّ ّ و א  أ
ت1 כ    כ  א ا إ כא   ت  ٌכ  ا  

Ve ekẟer-i evḳātda ḫod bu iki beyt2 vird-i zebān-ı belāġat-beyānları idi:

Naẓm

ار  ّ  دار ا כ    ا ئ    و    ا

وال  3  אع  وا א   א  א א أ ن  ا

 Menām-ı ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz 

Merḥūmuñ ḫātūnı Fāṭıma ’dan mervīdür ki “Bir gice ‘Ömer  ḫˇābından 

şiddet-i intibāh ile bīdār oldı. Ve baña didi ki ‘Bir ġarīb vāḳı‘a gördüm. 

Ṣabāḥ olduḳda saña söyleyeyin.’ buyurdılar. Ṣalāt-ı ṣubḥı edā itdükden 

ṣoñra ṣordum. Ol rü’yā-yı4 ‘acībi bu vechle istimā‘ ḳıldum ki kendüler bir 

mürtefi‘ ṣaḥrā-yı ḫaḍrā-yı vāsi‘a çıḳmışlar. Anda zümürrüd-gūn bir bisāṭ-ı 

bedāyi‘-nümūn döşenüp ortasında sīm-i ḫāliṣden düzilmiş bir ḳaṣr-ı berīn 

görmişler ki nā-gāh ol ḳaṣruñ ḳapusından bir kimesne çıḳmış. ‘Ḳanı Resū-

lu’llāh  Muḥammed bin ‘Abdu’llāh ?’ diyü çaġırmış. 

Pes Faḫr-ı ‘Ālem  ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem sa‘adetle gelmişler.5 Ol 

ḳaṣra duḫūl ḳılmışlar. Der-‘aḳab Ḥażret-i Ebū Bekr ’i, Ḥażret-i ‘Alī bin Ebī 

Ṭālib ’e varınca Çār-yār -ı güzīn ḥażretlerini bir bir istemişler. Ol hātif ṭale-

biyle dördi daḫı ol ḳaṣr-ı berīne duḫūl idüp Ḥażret-i Peyġāmber ’üñ mec-

lisinde oturmışlar.6 Bunlardan ṣoñra ‘Ḳanı ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz ?’ diyü 

kendülerin ṭaleb ḳılmışlar. Anlar daḫı ḳaṣra duḫūl idüp Ḥażret-i Peyġām-

ber’üñ ṣol cānibinden7 cedd-i büzürgvārı ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb ’a ḳarīb otur-

1 “Ben öleceğim. Azîz  olan [Allah ] ölümsüzdür. Şuna kesin olarak inandım ki ben öleceğim. Ölümün 

ortadan kaldırdığı hükümdarlık hükümdarlık değildir. Hükümdarlık ancak ölümsüz olan Allah’ın hü-

kümdarlığıdır.”

2 beyt: beyti HZ

3 “Ahiret yurdunda Allah  tarafından kendisine pay verilmemiş bir kimsenin bu dünyadaki yaşantısında 

hayır yoktur. Dünya her ne kadar bazı kimseleri memnun edip hoşnut kılsa da o, az bir geçimliktir. 

Zeval yakındır.”

4 rü’yā-yı: rü’yāyı H1, T5

5 gelmişler: gelmiş HZ, H1

6 idüp//oturmışlar: eylemişler H1 | itmişler HZ 

7 cānibinden: cānibinde HZ
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mışlar. Ve cānib-i yemīninde Ebū Bekr -i Ṣıddīḳ ve sā’ir aṣḥāb-ı refīḳ u ṣıd-

dīḳ oturup Ḥażret-i Peyġāmber’le Ebū Bekr miyānında bir nūrānī kimesne 

daḫı görmişler.1 

‘Bunlar kimdür?’ diyü ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb ’a ṣormışlar.2 ‘ ‘Īsā bin Mer-

yem ’dür.’ diyü anlar cevāb virmişler. [72b H1] Ba‘dehu miyān-ı nūr-ı mü-

bīnde hātif nidā eylemiş. ‘Yā ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz , ḥālā mütemessik 

olduġuñ üzere ‘amel ḳıl ve iḫtiyār itdügüñ şer‘-i şerīfle icrā-yı aḥkām it-

mede ẟābit ol.’ dinilmiş. Ve kendülere ruḫṣat virilmiş. [72b T5] Hemān ki 

ṭaşra çıḳmışlar. Ḥażret-i ‘Oẟmān ’ı ḳaṣrdan ṭaşra3« ّــ ــ ر ي  ــ ّ ا ــ   «ا
kelām-ı şerīfini söylerken görmişler. Der-‘aḳab Ḥażret-i ‘Alī  daḫı ṭaşra çıḳ-

mış.4 5« ــ ّ ــ ر ــ  ي  ــ ّ ا ــ  ”.diyü ḥamd itmiş  «ا

Bu ḥaḳīr, ya‘nī mü’ellif-i keẟīrü’t-taḳṣīr dirin ki Süfyān-ı �evrī  raḍiya’l-
lāhu ‘anh “Ḫulefā beş ẕevāt-ı kübrādur.” didükleri Ḥażret-i ‘Alī ’den ṣoñra 

‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz ’i ‘add itdüklerini bu rü’yā-yı şerīfe mü’eyyiddür. 

Fe-ammā Ḥażret-i ‘Oẟmān ’uñ iẓhār-ı ḥamd ile ḳaṣrdan ṭaşra çıḳup ardla-

rınca Ḥażret-i ‘Alī 6 “el-Ḥamdü li’llāh ki Rabb ’üm beni yarlıġadı.” buyur-

maları ‘Oẟmān bin ‘Affān  şehādetinde sükūt u müsāmaḥalarına delīl ve bu 

bābda ṭarīḳ-ı nisbet ü ta‘aṣṣuba7 sālik olanlaruñ meẕheblerine fi’l-cümle 

sebīl olmaḳ mażmūnına nev‘an müsā‘iddür. 

Ve bi’l-cümle “ ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz ’üñ sīreti ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb  

sīretine müşābihdür.” diyü Ebü’l-ferec [İbn] Cevzī   ikisinüñ de [168b HZ] 
sīretlerini cem‘ ḳılmışdur.8 Ḥadd-ı ẕātında min külli’l-vücūh müşābehet 

üzere bulmışdur.9 

Zühd ü taḳvā bundan ziyāde nice hüveydā olur ki aḥsen-i nisā, a‘nī10 

beyne’n-nisvān müsteẟnā vü ḥüsnā olan Fāṭıma  nām ḫātūn-ı ‘azīzesi ki 

1 görmişler: gördüm HZ

2 ṣormışlar: ṣordum HZ

3 “Bana yardım eden Rabb ’im Allah ’a hamd olsun.” 

4 çıḳmış: çıḳmışlar HZ

5 “Beni bağışlayan Rabb im Allah ’a hamd olsun.” 

6 Ḥażret-i ‘Alī : ‘Alī Ḥażreti HZ

7 ta‘aṣṣuba: ta‘aṣṣīye HZ

8 ḳılmışdur: ḳılmışlardur HZ

9 bulmışdur: bulmışlardur HZ

10 a‘nī: a‘nī bih HZ
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ḫalīfe ‘Abdü’l-Melik ’üñ duḫteridür, anuñ1 cihāzın ṣatdurup ḳıymetin bey-

tü’l-māle żabṭ itdürdi. “Babası ḫilāfeti zamānında beytü’l-māle ġadr itmiş-

dür.” buyurdı. Ve kendüler ḫalīfe olmadın2 sāl-be-sāl ḳırḳ biñ dīnār ‘avā’idi 

ile muntaẓamü’l-aḥvāl iken ḫalīfe olduḳda ḳaṭ‘ itdiler. Kifāyet-i ma‘āş içün 

dört yüz dīnāra ḳanā‘at eyledi.

Ebū Süleymān-ı Dārānī , ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz ’üñ zühdini Üvey-

sü’l-Ḳaranī  zühdinden ziyāde bulmışdur. “Bunlar mālik-i mülk-i ḫilāfet 

iken şey’-i ḳalīl ve ma‘āş-ı yesīre3 ḳanā‘at itmişlerdür.4 Ḥażret-i Üveys  gibi 

zühd ü ḳanā‘at ile neşv ü nemā bulup vera‘ u taḳvāyı pīşe idinmiş gibi 

degüllerdür.” dimişdür.

Kelimāt-ı ṭayyibelerindendür: ــ ّ ح  ــ ــ  ــ  ــ כאن  ــ  ّ أ ــ  «ا
م»5 ــ ــ ا ــ  ّ ــ  ّ ح أ ــ ــ  כ ــ  ــ כאن  ــכ  م، وأ ــ ــ ا ــ  ّ   

Bunlardan mā‘adā6«ــאرم ــאب ا ، وا ــ ا ــאدة أداء ا ــ ا  .buyurdılar  «أ

Ḫuṣūṣā 7« ــ ــ وا اء وا ــ ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ أ »  kelāmını silk-i8 taḳrīre 

getürdiler. Ve Ḥażret-i ‘Alī bin Ebī Ṭālib  vaṣfında ــ ــא  ــ ا ــאس  ــ ا  «أز
9« ــ ّ و م ا ّ ــ כــ א ــ  ــ أ  ḥadīẟini beyān itdiler.

 Ammā10 el-ḥavādiẟ elleti vuḳi‘at fī zamāni ḫilāfetihi

İki yıldan berü Mesleme  ve Dāvūd  ile Ḳosṭanṭıniyye  muḥāṣarasınuñ şe-

dā’idine giriftār olan ‘asker-i İslām ’a vāfir ẕaḫīre ile, ḫuṣūṣā beş yüz re’s at ve 

nihāyetsiz merākib ü ḥammāl11 ile bir ceyş-i keẟīr gönderüp ruḫṣat-ı mürā-

ca‘at buyurdı. “Bunca rūzgār ‘umūm-ı āzārla perīşān-rūzgār olan [73a H1] 
ġuzāt u mücāhidīn dil-āverlerüm.” diyü sitāyiş-i bī-şümār ile ḫaber gönde-

rüp şādān u feraḥnāk yirlü yirine ‘avdet eylediler. 

1 anuñ: - HZ

2 olmadın: olmasın HZ

3 yesīre: yesīre ile HZ

4 itmişlerdür: itmişler HZ

5 “Allah ’ım salihliğinde Muhammed  (Allah’ın selamı onun üzerine olsun.) ümmetinin faydası bulunan 

kimseyi ıslah et. Allah’ım helak oluşunda Muhammed (Allah’ın selamı onun üzerine olsun.) ümmeti-

nin faydası bulunan kimseyi de helak et.” 

6 “İbadetlerin en faziletlisi farzları eda etmek ve haramlardan uzak durmaktır.” 

7 “Riyakarlıktan, öfke ve tamahkarlıktan kendini koruyan kişi kurtuluşa erer.” 

8 silk-i: - HZ, H1

9 “Dünyada insanların en zahidi Ali bin Ebî Tâlib ’dir (Allah  onun vechini keremli kılsın).” 

10 Ammā: - T5

11 ḥammāl: cemāl HZ, T5
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 [Sene ṭoḳsan ṭoḳuz dīger ḥavādiẟi]

Ve bu senede Etrāk  ‘askeri Āzerbaycān  memālikinüñ ba‘żı yirlerini ġāret 

eyledi. Ve evlād u ‘iyāl ü emvāl ü erzāḳını ġāretle ḫasāret itdüklerinde1 

‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz  ‘asker-i nā-gürīz ile Ḥātim2 bin Nu‘mān-ı Bāhilī   

gibi ṣāḥib-i temeyyüz irsāli ile feryād-res olup āftāb-ı ḥüsām şeb-i tār-ı 

ġılāf-ı intiḳāmdan bīrūn oldı. Ve cünd-i Etrāk’den az kimesne ḳurtılup 

ekẟeri cezāların buldı.

Ve bu sāl-i ferḫunde-fālde Yezīd bin Mühelleb  ‘Irāḳ  emāretinden

[73a T5] ‘azl olınup ‘Adī bin Erṭāt-ı Fezārī 3 Baṣra  eyāletine gönderüldi. 

Ve ḳażā-yı Baṣra Ḥasan-ı Baṣrī ’ye ıṣmarlandı. İmtiẟāl-i emr itdükden ṣoñ-

ra4 isti‘fā itmegin ‘afv olınup İyās-ı Ẕekī ’ye5 emr olındı. Ve Kūfe  emāretine 

‘Abdü’l-Ḥamīd bin ‘Abdu’r-Raḥmān bin Zeyd bin Ḫaṭṭāb  gönderüldi. Ve 

Ebü’z-Zinād ’a6 anlaruñ kitābeti ve ‘Āmir-i7 Şa‘bī ’ye ḳażāsı ḫidmeti buyu-

rıldı. Ve Ḫorāsān  ḥükūmetine Cerrāḥ bin ‘Abdu’llāh-ı Ḥakemī  irsāl ḳılındı. 

Bunlardan mā‘adā emāret-i Mekke  ‘Abdü’l-‘Azīz bin ‘Abdu’llāh bin Ḫā-

lid ’e ve eyālet-i Medīne  Ebū Bekr bin Muḥammed bin ‘Amr bin Ḥazm ’a8 

sipāriş olındı. Ve Mıṣr  ḥükūmetinden ‘Abdü’l-Melik bin [Ebī] Vedā‘a  ‘azl 

olınup yirine Eyyūb bin Şüraḥbīl  nām kimesneye9 ıṣmarlandı. Ve İfrīḳiyye  

ve sā’ir bilād-ı Maġrib  niyābetine ‘Abdu’llāh-ı Maḫzūmī ’nüñ veledi İsmā‘īl  

naṣb ḳılındı. 

Ve zamān-ı ḥükūmetinde küffār-ı maġāribe ve ehl-i Berber ’den çoḳ 

kimesne İslām ’a geldi. Ve ammā fetāvā-yı10 memālik ḫidmeti Ca‘fer bin 

Rebī‘a  ve Yezīd bin Ebū Ḥabīb  ve ‘Ubeydu’llāh11 bin Ebū Ca‘fer ’e ıṣmar-

1 itdüklerinde: itdüklerinden HZ

2 Ḥātim : Ḫātem HZ, T5

3 Fezārī: Ḳarārī HZ

4 ṣoñra: - HZ

5 Gelibolulu Mustafa Âlî , İbn Kesîr’in “İyās bin Mu‘āviye  isimli meşhur ve zeki şahsı (İbn Kesîr, age, 

C. 9, s. 185.)” ibaresini “İyās-ı Ẕekī ” olarak tercüme etmiştir. 

6 Nüshalarda “Ziyād” şeklinde yazılan bu isim “Zinād” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, 

s. 185.

7 ‘Āmir-i: ‘Āmir bin T5

8 Ḥazm’a: Ḫarem’e HZ

9 nām kimesneye: - HZ, H1

10 fetāvā-yı: fetvā-yı HZ

11 Nüshalarda “ ‘Abdu’llāh ” şeklinde yazılan bu isim “ ‘Ubeydu’llāh” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, 

age, C. 9, s. 185.
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landı ki [169a HZ] muḳaddemā daḫı müftī olmışlar ve ḫidemāt-ı fetvāda 

imtiyāz-ı küllī bulmışlar idi. 

 [Sene mi’e ḥavādiẟi]

Ba‘dehu sinīn-i hicriyyeden re’s-i mi’e dāḫil oldı. Beyne’t-tābi‘īn Ḥaż-

ret-i ‘Alī bin Ebī Ṭālib , Peyġāmber  Ḥażretleri’nden rivāyet ḳılduġı ــ  » 
ــ ــ  ّ ه ا ــ ــאء  ، وان ر ّ ــ ــ  ــ  ــ  ــ  رض  ــ ا ــאم و ــ  א ــאس  ــ ا  

1« ــ א  .ḥadīẟ-i şerīfi şöhret ü şüyū‘ buldı  ا

Ve bir rivāyetde ــ ــ  ف  ــ ــ  رض  ــ ا ــ و ــ  א ــאس  ــ ا ــ   » 
ــ »2 א ــ ا ــא  ــ و ّ ه ا ــ ــאء  ــא ر م، وا ــ ّ ا ــ   naẓm-ı cevāhir-niẓāmı ḳırā’at 

olındı. Murād, ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz ’üñ ḫilāfeti3 ve ẓulme giriftār olan 

ümmete ‘adāleti ve maġmūm u maḥzūn olanları feraḥ u reḫā4 ile bir ḥālden 

bir ḥāle tenzīl ü tevliyetidür, diyü ittifāḳ ḳılındı.

Ve bu sene-i mübārekede Ḥarūriyye-i ‘Irāḳ ’dan5 Bisṭām  nām kimesne 

ḫurūc itdi. Ve ḫalīfe-i ‘aṣruñ ta‘yīni ile Kūfe  nā’ibi ‘Abdü’l-Ḥamīd  ol fitne-

nüñ def‘ine iṭā‘at ü inḳıyād itmezse ḳıtāline me’mūr olup gitdi. Ardınca 

‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz ’üñ ibn ‘ammı Mesleme bin ‘Abdü’l-Melik  daḫı 

‘asākir-i6 ẓafer-me’āẟir ile ‘Abdü’l-Ḥamīd ’üñ taḳviyetine irişüp Ḥaḳ celle 
ve ‘alā  ‘asākir-i7 Müslimīn ’i8 Ḫavāric -i mülḥidīn üzerine ġālib ü muẓaffer 

itdi. 

Ve bu sālde [73b H1] ‘Ömer bin Velīd bin Hişām-ı Mu‘ayṭī 9 ve ‘Amr 

bin Ḳays-ı Kindī  10 Ṣā’ife  ġazāsına me’mūr ḳılındı. Ve ‘Ömer bin Hübeyre , 

1 Hadîs-i Şerîf, “İnsanlar üzerinden yüz sene geçince yeryüzünde [eskiden yaşamakta olanlardan] canlı 

kimse kalmaz. Bu ümmetin refahı ancak yüz seneden sonra olacaktır.” (İbn Kesîr, age, C. 9, s. 187.)

2 Hadîs-i Şerîf, “İnsanların üzerinden yüz sene geçince yeryüzünde bugün yaşamakta olanlardan gözünü 

açıp kapayan hiçkimse hayatta kalmayacaktır. Ve bu ümmetin refahı ve sevinci ancak yüz seneden 

sonra olacaktır. (İbn Kesîr, age, C. 9, s. 187.)

3 ḫilāfeti: ḫilāfet HZ

4 reḫā: reḥā HZ

5 Ḥarūriyye-i ‘Irāḳ ’dan: Ḥarūrīlerden HZ

6 ‘asākir-i: ‘asker-i HZ, H1

7 ‘asākir-i: ‘asker-i HZ

8 Müslimīn ’i: ẓafer-me’āẟiri T5

9 Nüshalarda “Muṭī‘ī” şeklinde yazılan bu isim “Mu‘ayṭī” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, 

s. 188.

10 Nüshalarda “kendü” şeklinde yazılan bu isim “Kindī ” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, 

s. 188.
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Cezīre  niyābetine gönderüldi. Ve Yezīd bin Mühelleb , ‘Adī bin Erṭāt 1 cāni-

binden Mūsā bin Vecīh  ile ḫalīfe ḥużūrına getürildi. 

‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz  anlara “Cebābire-i ḳavm” dirdi. Kendüyi ve 

tevābi‘ini sevmezdi. Ẕimmetindeki beytü’l-māli2 tamāmen ṭaleb ḳıldı. 

İnkār ile muṣirr-i3 ‘inād olmaġla ḥabs olındı. Mezbūruñ veled-i reşīdi 

maḥall-i recā-yı ṣulḥ ile tek ü pūda iken vefāt eyledi. Ḥattā anuñ ḥaḳḳın-

da ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz 4 “Babasından yeg idi.” diyü söyledi. Yezīd bin 

Mühelleb  maḥbūs5 ḳalup niçe zamāndan ṣoñra ḫalīfe bīmār olup maraż-ı 

mevti ‘ilāc ü tīmārda ḳābil degül idügi küffāra şāyi‘ olduḳda Yezīd bin Mü-

helleb  zindāndan firār eyledi.

Ve bu sāl-i mübāreküñ Ramażān-ı şerīfinde bir yıl, beş ay emāretden 

ṣoñra Ḫorāsān  eyāletinden6 Cerrāḥ bin ‘Abdu’llāh  ‘azl olındı. Ba‘żı küffār 

şeref-i İslām  ile büzürgvār [73b T5] olduḳdan ṣoñra “Siz ḫarāc virmemek 

içün semt-i İslām’a güẕār itdiñüz.” diyü cizyelerin alup ḫilāf-ı şer‘-i muṭah-

hara ḥareket ü ḥükūmet itmegin ḳażiyye-i ḫarāc bā‘iẟ-i ‘azl-i Cerrāḥ  olup 

Ḫorāsān niyābeti ‘Abdu’r-Raḥmān bin Na‘īm-i Ḳuşeyrī ’ye tefvīż ḳılındı. 

Bu sāl-i mübārekde eṭrāf u eknāfdaki ‘ummāle ve ḥükkām-ı nāfiẕe-

tü’l-kelām-ı bergeşte-aḥvāle7 ‘adālet-nāmeler gönderilüp meẓālimden te-

cennüblerine iḳdām ve ‘adāletle te’dīblerine ihtimām buyurıldı. 

Ve bu sene-i müstaḥsenede evlād-ı ‘Abbās ’dan Muḥammed bin ‘Alī bin 

‘Abdu’llāh bin ‘Abbās  arż-ı Şurāt ’da8 sākin iken Meysere  nām şaḫṣ ‘Irāḳ ’a 

gönderdi. Ve Muḥammed bin Ḫuneys 9 ve Ebū ‘İkrime es-Sirāc  ki Ebū 

Muḥammed-i Ṣādıḳ ’dur, ve Ḥayyān10 el-‘Aṭṭār  nām kimesneleri Ḫorāsān ’a11 

irsāl idüp da‘vetine ḫalḳdan icābet recā ḳıldı. 

1 Erṭāt: Erṭāh H1, T5

2 beytü’l-māli: māli HZ

3 muṣirr-i: muṣirr ü HZ

4 T5 nüshasında “ ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz ” ismi “diyü” kelimesinden sonra gelmektedir. 

5 maḥbūs: ḥabs HZ

6 eyāletinden: eyāletinde HZ

7 avāḥvāle: aḥvāl HZ

8 Nüshalarda “Surāt” şeklinde yazılan bu yer adı “Şurāt ” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 

189.

9 Nüshalarda “Ceyş (HZ), Ḥabeş  (H1, T5)” şeklinde yazılan bu yer adı “Ḫuneys” olarak metne alındı. 

bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 189.

10 Ḥayyān: Cebān HZ | Ḥayāt T5

11 Ḫorāsān ’a: Ḫorāsān cānibine HZ



290 TENKİTLİ METİN -  3. Rükün

Ve merḳūm Ebū Muḥammed-i Ṣādıḳ  on iki naḳīb iḫtiyār idüp her 

birini bir cānibe gönderdi. Ve ẕikr olınan nuḳabā yetmiş nefer1 ‘uḳalā in-

tiḫāb idüp cümlesi Muḥammed bin ‘Alī ’nüñ mektūb-ı maḫtūmı mūcibin-

ce da‘vet-i nāsa ḳıyām gösterdi. 

Ya‘nī ki Āl-i ‘Abbās ’uñ ibtidā-yı ḥareketleri bu senede bu yüzden vuḳū‘ 

buldı ki tafṣīli2 [169b HZ] maḥallinde mesṭūrdur. Ve Devlet-i Benī Ümey-

ye  ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz  ḥükūmetiyle ḫatm olınup andan ṣoñra ‘ibā-

du’llāha musallaṭ olanlar ‘idād-ı ḥükkām-ı ‘ādilīnde dāḫil degül idükleri 

bunlaruñ3 ‘aṣrında ẓuhūr iden da‘vet ü icābetden ẓāhir ü me’ẟūrdur.

 [Yüz bir senesi ḥavādiẟi]

Ba‘dehu yüz bir senesi duḫūl idüp ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz ’üñ ‘Ab-

dü’l-Melik  nām veled-i reşīd-i ‘azīzi4 vefāt itdi ki zühd ü taḳvāda babasına 

şebīh ve mażmūn-ı 5« ّ أ  anuñ envār-ı nāṣıyesinde ẓāhir bir6 vech-i «ا 

vecīh idi.

 Vefāt-ı ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz 

Bu senede ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz  daḫı marīż7 ve meydān-ı ża‘f u ‘ille-

ti ‘arīż8 olup beyne’l-Ḥaleb  ve’l-Ḥamā  Deryrüsem‘ān  nām maḥall-i bāhi-

rü’l-ḫunyāda9 sene-i mezbūre [74a H1] Receb’inüñ yigirmi beşinci güni ki 

rūz-ı Cum‘a idi ve sinn-i şerīfleri otuz ṭoḳuzdan ziyādece olmış idi, riḥlet 

ü vefāt ve 10﴾ٍر ِ ــ َ ْ ــٍכ  ِ َ  َ ــ ِ ﴿ semtine iltifāt ve icābet-i da‘vet-i Yezdān ’a11 

müsāra‘atlarını iẟbāt itdiler. İki yıl, beş ay ‘adāletle ḫilāfet itdükden ṣoñ-

ra muḳṣad-ı ‘ādil ve ḥākim-i dīn-i bī-mu‘ādil olduḳları ḥālde maḥkeme-i

‘uḳbāya çekilüp gitdiler. 

1 nefer: - HZ, H1

2 tafṣīli: HZ mükerrer 

3 bunlaruñ: bunuñ HZ

4 ‘azīzi: ‘azīz HZ

5 “Çocuk, babasının özüdür.”

6 bir: ve bir HZ

7 marīż: vefāt idüp maraż HZ

8 ‘arīż: ‘ārıż HZ

9 ḫunyāda: ḫiyāda HZ | ḥayyāda T5

10 “Muktedir bir hükümdarın katında…”, Kamer Sûresi, 54/55.

11 Yezdān ’a: Yezdāniye H1
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Egerçi sill marażından fevt olduḳları şāyi‘dür, lākin mesmūmen vefāt 

idüp, muḳarreblerinden birine biñ dīnār virilmegin ḫalīfenüñ ṭa‘ām u 

şarābından birine zehr-i ḳātil ḳatup andan helāk olduġı vāḳi‘dür. Ḥattā 

zehri nūş itdügi gibi ṭoydılar. Ve1 ol fi‘l-i münkeri iḫtiyār iden bed-baḫtı 

getürdiler. “Ne bā‘iẟ oldı ki bu maḳūle cürm ü günāha2 iḳdām u cür’et 

itdüñ?” didiler. “Biñ dīnār ucından mürtekib oldum.” diyü i‘tirāf itmegin 

ol meblaġı aldurup beytü’l-māle virdiler. “Min ba‘d görinme, yoḫsa seni 

helāk iderin.” diyü ol ḫā’ini āzād itdiler. 

Ba‘de ẕālik ba‘żı aḥbābı mu‘ālece semtin terġīb eylediler. “V’allāhi 

eger bu derde ‘ilāc mücerred şaḥme-i üẕnüme yapuşmaġla ve yāḫūd ṭīb ü 

reyāḥīnden birini getürüp ḳoḳlamaḳ ile devā daḫı3 olsa iḫtiyār itmezin.” 

diyü4 buyurdılar. 

“Kendüñüze ‘ilāc itmedügüñ taḳdīrce evlād-ı kirāmıñuz içün vaṣiyyet 

lāzımdur.” dinildükde “Anlar bir bölük [74a T5] fuḳarādur. Maṣlaḥatları-

na Ḫālıḳ  u Rāzıḳ ’ları cümleden evlādur.” didiler. َאَب ِכ ْ َل ا َ ي  ِ ُ ا ّ َ ا ِّ
ِ  ﴿ِإن َو

5﴾ َ ــ ِ ِ א ا ــ  َ َ َ  َ ــ ُ .āyet-i kerīmesini oḳıdılar. “İkiden ḫālī degüldür َو
6« ــ א ّــ ا  ّ ــא » naṣṣ-ı kerīmi mūcibince ‘ināyet-i ilāhiyyeden behreler 

bulalar. Ve yāḫūd ṣuleḥādan olmayup feseḳaya mu‘āvenetimüz olmaduġını 

yaḳīnen bileler.” buyurdı[lar]. Ba‘dehu evlād-ı kirāmını getürüp, zühd ü 

vera‘ bābında naṣīḥatler idüp cümlesini vedā‘ ḳıldı[lar]. 

Ammā ferzendān-ı kirāmı on iki nefer ve ‘inde’l-ba‘ż ‘aşere-i kāmile ile 

mu‘abber idügi mesṭūr u muḥarrerdür. 

Ve bi’l-cümle yigirmi gün miḳdārı bīmār oldılar. Ve vefāt idecekleri 

ḥīnde eyitdi: 7« ــ ــ  ت، و ــ ــ  ي أ ــ ــא ا ــ أ  kelāmını üç kerre «إ

didiler. Andan ṣoñra başını ḳaldurup semādan cānibe niçe zamān naẓar 

1 Ve: - HZ

2 günāha: günāh itmege HZ

3 devā daḫı: daḫı devā HZ

4 diyü: - HZ, H1

5 “Çünkü benim velim, kitabı (Kur’ân ’ı) indiren Allah ’tır. O, bütün salihlere velilik eder.”, A‘raf Sûresi, 

7/196.

6 “Allah  bütün salihlere velilik eder.” | Bu ibare Araf Sûresi 196. âyetteki “O, bütün salihlere velilik eder.” 

cümlesinin değiştirilmiş halidir. 

7 “Allah ’ım, bana emir verdin ama ben kusur işledim. Beni bazı şeylerden yasakladın ama ben isyan 

ettim.” 
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eylediler. “Ne ‘aceb çoḳ baḳarsuz1 yā emīre’l-mü’minīn.” dinildükde “Bir 

ḳavm-ı ḥāżırīn görinüp nümāyāndur. Ammā ki anlar ne ins ve ne cān-

dur.” buyurdılar. Ya‘nī ki ḥāżır olan melā’ike ve ervāḥ-ı evliyā idügin bu 

remz ile ṭuyurdılar. Ol ḥīnde hemān āsān vech ile teslīm-i rūḥ ḳıldılar. 

Ammā Mesleme bin ‘Abdü’l-Melik  ve2 hem-şīresi Fāṭıma Ḫātūn  ḳavlince 

‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz  [170a HZ] ḥālet-i iḥtiżārda kendüyi tenhā itdür-

di. Ve anlar ḥücre ḳapusında ṭurup ḫalīfeden bu kelimātı işitdiler ki א » 
ــאن»3 ــ و  ه إ ــ ــ  ــ  ه ا ــ ه ا ــ  buyurdı. Ve der-‘aḳab [74b H1]
4﴾ َ ــ ِ ُ ْ ِ  ُ ــ َ

ِ א َ ْ ــאًدا َوا َ َ  َ َْرِض َو ْ ــ ا ِ ا  ــ ُ ُ وَن  ُ ــ ِ ُ  َ  َ ــ ِ ِ ــא  َ ُ َ ْ َ ُة  َ ــ
ِ ْ اُر ا ــ ــَכ ا ْ ِ ﴿ 

āyet-i kerīmesini tilāvet ḳıldı. Ve emāneti ṣāḥibine teslīm idüp dünyā ḳay-

dından ḳurtıldı. 

Vaḳtā ki āvāzı işidülmez oldı, Mesleme  ve ḫātūn5 içerü girdi. Ḥażreti 

teslīm-i rūḥ itmiş ve gözleri yumılmış, ḳıbleye müteveccih buldı. 

Ammā İbn Ebī6 Şeybe , ‘Abdü’l-‘Azīz bin Ebī7 Seleme ’den8 rivāyet ider 

ki ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz ’üñ meyyiti ki şefīr-i9 ḳabre ḳondı, hemān bir 

rīḥ-i şedīd peydā olup tābūtı üstine bir ṣaḥīfe düşdi. Ve aḥsen-i ḫaṭṭ-ıla 

nigāşte bulındı. Aldılar, oḳıdılar. ــ ــ   ّ ــ ا اءة  ــ ــ  ــ ا ّ ا ــ ا » 
ــאر»10 ــ ا ــ  ــ ا  yazılmış gördiler. Ol varaḳayı kefenleri mābeynine bile 

ḳoyup gömdiler. 

Zihī ḫalīfe-i ‘ādil ve veliyyu’llāh ki Ḥaḳ subḥānehu ve te‘ālā  āteş-i dūzaḫ-

dan ḫalāṣına berāt göndere. ‘Adālet ne maḳūle idügini11 ḥāżırīne bildüre. 

Ḥālā ki selāṭīn-i rūzgār ve ḫavāḳīn-i bülend-iḳtidārlar aṣlā bu mu‘āmele-

den ‘ibret almayalar. Müzaḫrefāt-ı12 dünyeviyye cem‘ine ḥırṣ u raġbetlerin 

1 baḳarsuz: baḳarsıñuz HZ | baḳarsun T5

2 ve: - HZ

3 “Ne insan, ne de cin yüzü olmayan şu yüzlere merhaba diyorum.” 

4 “İşte ahiret yurdu. Biz, onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara has 

kılarız. Sonuç, Allah ’a karşı gelmekten sakınanlarındır.”, Kasas Sûresi, 28/83.

5 ḫātūn: ḫātūn-ı Mesleme  HZ, H1

6 Ebī: - HZ

7 Ebī: - HZ

8 Seleme’den: Mesleme ’den T5

9 şefīr-i: şuġber-i HZ | saḳīr-i T5

10 “Rahman ve Rahim olan Allah ’ın adıyla. Bu, Allah katından Ömer bin Abdülaziz ’e gönderilen bir 

cehennemden kurtuluş beratıdır.”

11 idügini: idügin HZ

12 Nüshalarda “ḫurāfāt” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “müzaḫrefāt” olarak metne alındı.
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arturup göz göre kendülerini çāh-ı1 cehenneme bıraġalar. ‘Ulüvv-i şān ile 

ḳaṭ‘-ı merātib-i şerefāt müyesser iken nefs-i ġūl iġvāsıyla derk-i nīrāna dü-

şüp envā‘-ı ‘uḳūbete sezāvār olalar. 

Recā bin Ḥayve ’den menḳūldür ki “Zamānumda vefāt iden ḫulefānuñ 

her birini tābūta ḳoyduḳdan ṣoñra yüzlerini açar baḳardum.2 Vezīrleri ol-

maġın kimesne baña nesne dimez, diyü cür’et iderdüm. Cümlesinüñ be-

şerelerini siyāh görüp ta‘accüb iderdüm. Ammā ḳaçan ki ‘Ömer bin ‘Ab-

dü’l-‘Azīz ’üñ vech-i laṭīfini açdum, berrāḳ bir aḳ ṣaḥīfe-i evrāḳ gibi nūrānī 

görüp kendümden geçdüm. Bunca ḫulefādan hemān ‘Ömer bin [74b T5] 
‘Abdü’l-‘Azīz’i taḥḳīḳ idüp seçdüm.” dimişlerdür. 

Ve bu ḳıṣṣayı ḥikāyet itmişlerdür ki ‘Ömer  vefāt idüp Yezīd bin ‘Ab-

dü’l-Melik  ḫilāfetini iẟbāt itdükde ‘Ömer bin Velīd bin ‘Abdü’l-Melik  

ḫalīfeye geldi, didi ki “ ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz  Müslimānlaruñ  māllarına 

ḫıyānet idüp, mālik olduḳları cevheri ve dürr-i3 ẟemīni ellerinden alup iki 

dāne ḥücresini memlū ḳılmışdur. Ve üstine ḳufl urup ve mührleyüp, terk 

idüp fevt oldı. İmdi, size şimdiki ḥālde lā’iḳ ve ‘adliñüze muvāfıḳ olan 

budur ki ol cevāhirleri alup aṣḥābına redd idesüz.” didi. Ve mābeyne4 bir 

fitne bıraḳdı. 

İmdi Yezīd bin ‘Abdü’l-Melik  kendü hem-şīresi olan Fāṭıma Ḫātūn  

ṭarafına5 ḫaber gönderüp bu ḳıṣṣanuñ ḥaḳīḳatinden su’āl ḳıldı. Ḫātūn-ı 

ṣāliḥa daḫı “ ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz  bundan ġayrı nesne alıḳomadı.” diyü 

bir būġçe ile bir ḳaluñ göñlek ve bir ridā ve bir cübbe-i ġalīẓe6 gönderdi. 

Yezīd  bī-ḥużūr olup “Ben bunları ṣormazın, ol mührli olan iki ḥücre-

den su’āl iderin.” diyü cevāb gönderdi. Hem-şīresi olan ḫātūn Yezīd’e iki 

dāne miftāḥ gönderdi. Ve “Ol ḥücrelere merḥūmuñ ḫilāfetinden ṣoñra bize 

girmek naṣīb olmamışdur.” didi. Kendüler gelsünler, [75a H1] açsunlar. 

İçinde her ne bulurlarsa beytü’l-māle żabṭ itsünler.” diyü cevāb irsāl itdi. 

Fe-lā-cerem ḫalīfe-i zamān ve ‘Ömer bin Velīd  ittifāḳla geldiler. [170b HZ] 

1 çāh-ı: cāh-ı HZ, T5

2 baḳardum: yıḳardum HZ, H1

3 dürr-i: redd-i HZ

4 beyne: beynine HZ

5 Ḫātūn ṭarafına: Ḫātūn’a HZ, H1

6 ġalīẓe: ġalīẓ HZ
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Ol kilīdlenmiş iki ḥücrenüñ birin açdılar. İçinde saḫtiyāndan düzilmiş bir 

kürsī-i köhne ve dört ācerāt-ı mebsūṭ buldılar. Ol iskemlinüñ yanında dö-

şenmiş idi. Ve bir ḳumḳuma daḫı gördiler. Ta‘accüb-künān ol bir ḥücreye 

revāne1 olup, anı daḫı açup kilīdin giderdiler. İçinde ḫurde ṭaşlardan döşen-

miş bir mescid ve saḳf-ı beytden aşaġa aṣılmış bir zencīr buldılar ki intihāsı 

ucında bir ṭavḳ var idi. Ādem başı ṣıġacaḳ miḳdārı müdevver idi. 

Meger ki ol ṭaşcaġızlar üzerinde ḥażret ‘ibādet iderdi. Ve ġalebe-i nevm 

vāḳi‘ olduḳça ol silsiledeki ṭavḳı boynına geçürüp def‘-i ġaflet idermiş. Ve 

bunlardan2 ġayrı kilīdli bir köhne ṣanduḳ buldılar. İçinde musūḥ-ı ġalīẓe-

den bir dürrā‘a ve tübbān buldılar. Bunı görüp aġlamaġa başladılar. 

Yezīd bin ‘Abdü’l-Melik  bu itdügi vaż‘a peşīmān olup taḥrīk iden ‘Ömer 

bin Velīd  daḫı istiġfārla ẓāhirü’l-ḫiẕlān olup Fāṭıma Ḫātūn ’a vāfir ‘öẕrler it-

diler. Nedāmetle menzillü menziline gitdiler. 

Subḥāna’llāh, ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz  gibi zāhid ü ‘ābid ve ehl-i taḳvāya 

bu vechle töhmet ve iftirālardan3 berī olmayup nāsuñ sū’-i ẓanları anlar 

ḥaḳḳında bile cā’iz olıcaḳ, sā’ir ‘ibādu’llāha dürlü dürlü iftirālar ve isnād-ı 

mā-lā-yekün cihetinden eẕālar olınduġı4 ba‘īd degülmiş. Ribāṭ-ı dünyā bir 

güẕergāh-ı lā-beḳā imiş. Hīç bir kimesne bu dünyāda töhmet-i çün ü çirā-

dan ḫālī olmaduġı ṣaḥīḥ ü muḳarrerdür.5

 Ḫilāfet-i Yezīd bin ‘Abdü’l-Melik bin Mervān 

‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz  vefāt itdükden ṣoñra hemān ḳarındaşı ‘Ab-

dü’l-Melik  velāyet-i ‘ahdı mūcibince kibār u ṣıġār Yezīd bin ‘Abdü’l-Me-

lik ’den bī‘at itdiler. 

Künyeti Ebū Ḫālid ’dür. Ve serīr-i [75a T5] ḫilāfete cülūs itdükde sinni 

yigirmi ṭoḳuzda bulınması baḫtına müsā‘iddür. Vālidesi ‘Ātike bint Yezīd 

bin Mu‘āviye’dür. Şemā’ili beyāż tenlü, ḍaḫīm bedenlü, degirmi yüzlü vecīh 

kimesne idi. 

1 revāne: revān HZ

2 bunlardan: bundan T5

3 iftirālardan: iftirālarından T5

4 olınduġı: olduġı T5

5 muḳarrerdür: muḳarrerdür didi H1, T5
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Mevlānā İbn [K]eẟīr  şöyle tasṭīr itmişdür ki Peyġāmber  ‘aleyhi’s-selām 

zamānında ve Ḫulefā-yı Rāşidīn ’üñ1 ḫilāfetleri zamānında ne Müslim  kā-

fire vāriẟ olurdı ve ne kāfirden Müslim’e vāriẟ olurdı. Hemān ki Mu‘āviye  

raḍiya’llāhu ‘ānh ḫalīfe oldı, ruḫṣatları ile Müslim kāfirden verāẟet behresin 

buldı. Andan ṣoñra gelen ḫulefā ‘aṣrında kāfir daḫı Müslim’e vāriẟ oldı.

Vaḳtā ki ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz  ṣadr-ı ḫilāfete cālis-i ‘azīz ḳılındı, 

sünnet-i ūlāya mürāca‘at idüp Resūlu’llāh  zamānındaki üslūbla deprendi. 

Yezīd bin ‘Abdü’l-Melik  anlaruñ ḫalefi olmaġın mümkin olduḳça teba‘iy-

yet iḫtiyār itdi. Ammā hemān ki Hişām  ḥākimü’l-vaḳt oldı, yine Mu‘āvi-

ye ’den ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz ’e gelince vāḳi‘ olan ḫulefānuñ sünnetleri 

iḥyā olındı. Ya‘nī ki Müslim  [75b H1] yine2 kāfirden vāriẟ ḥāṣıl3 ḳıldı. 

Velīd bin Müslim , İbn Cābir ’den rivāyet ider ki “Birgün Mekḥūl ’üñ 

meclisinde iken emīrü’l-mü’minīn Yezīd bin ‘Abdü’l-Melik 4 geldi. Him-

metimüz5 anı ṣadra geçürüp meclisi tevsī‘e müte‘alliḳ oldı. Ammā Mekḥūl 

bizi men‘ itdi. ‘Nerede bulursa6 yir otursun. Tevāżu‘ semtin ögrensün.’ di-

yü emr itdi.” 

Fi’l-vāḳi‘ ḫalīfe-i müşārün ileyh emāretinde ol mecālis-i ‘ulemāya te-

reddüd iderdi. Sā’irleri gibi tecebbürle tereddüde tereddüd itmezlerdi.7 

[171a HZ] Ḫalīfe olduḳdan ṣoñra yine ‘Ömer  sīretiyle taḫalluḳ ḳaṣdın 

eyledi.8 Ammā yaramaz ḳarīnleri ẓulm9 semtin terġīb itmedin ḫālī olmadı. 

Nitekim Ḥarmele , İbn10 Vehb ’den rivāyet itmişdür ki Yezīd bin

‘Abdü’l-Melik  ḫilāfet serīrine ‘urūc itdükden ṣoñra ḳırḳ gün ‘Ömer bin 

‘Abdü’l-‘Azīz  sīreti ile ‘amel itmege sa‘y itdi. Ba‘dehu ḳırḳ şeyḫ-i kebīr gelüp 

“Ḫulefāya ḥisāb u ‘aẕāb olmaz.” şehādetiyle iḍlāl-i bī-ḥisāb eyledi. Ba‘żılar 

ḳavlince ol iġvā iden kendünüñ veledi olan Velīd -i la‘īn-i pelīd idi.

1 Ḫulefā-yı Rāşidīn ’üñ: ḫilāfet-i rāşidīn ḥażerātınuñ HZ

2 Müslim  yine: yine Müslüm T5

3 ḥāṣıl: - HZ

4 Melik: Melik’üñ HZ

5 Himmetimüz: Temimüz HZ

6 bulursa: bulınursa T5

7 HZ nüshasında bu kelime varak bitiminde “itmezdi”, varak başında “itmezlerdi” şeklinde mükerrer 

yazılmıştır.

8 eyledi: eylerdi HZ

9 ẓulm: yine ẓulm T5

10 İbn: bin HZ
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Ġıbbu ẕālik ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz  ḥażretleri vefātından evvelce 

Yezīd ’e bir vaṣiyyet-nāme yazmış idi ki “Ben seni kendüm gibi emr-i ḫilā-

fete mübtelā görürin. Lākin az zamān geçmedin saña da ḫayr eylemez. Ve1 

sen de i‘tiẕāra raġbet göster. Bir şaḫṣa dünyāyı terk idecegüñi saña bildü-

rürin. İmdi, zinhār ve zinhār Ḥażret-i Ḥaḳ ’dan ḫavf-ı bī-şümār eyle. Ve 

ümmet-i Muḥammed  ḥaḳḳında merḥamet ü şefḳatüñ ziyāde ola.” diyü 

bildürmiş idi. 

Mezbūr Yezīd bin ‘Abdü’l-Melik  daḫı zamān-ı ḫilāfetinde ḳarındaşı 

Hişām ’a bir varaḳa yazmış idi. “Şöyle bilesün ki baña ‘ilm ḥāṣıl oldı ki 

müddet-i ḥayātum ḳalīldür. Ve vefāt temennāsı bir aḳreb2 sebīldür. Ḫilā-

feti saña terk itdüm.” didi. Ve bu ebyātı ḫātime-i mektūbında derc itdi:

Naẓm

و א  כ    ت وإن أ  אل أن أ  ر
א   א ا ا   ا     و 

א    אد  ي  و   
3 ن  א وכ ى  ي     ف ا ي    

Ammā Hişām  ‘arż-ı ḫulūṣ-ı tāmm idüp “Allāhu Te‘ālā  benüm [75b T5] 
vefātum günini senden evvel ḳılsun. Ve oġullarımuñ muṣībetini daḫı4 se-

nüñ ferzend-i ercümendüñ muṣībetinden evvel göstersün. Senden ṣoñra 

‘ayş idüp5 dirlügümde ḫayr yoḳdur. Ḫidmetüñden cüdā düşenüñ şedā’id-i 

ġumūmı ḥavādiẟ-i rūzgārdan çoḳdur.” diyü cevāb yazmış idi.

Menḳūldür ki Yezīd bin ‘Abdü’l-Melik ,6 Ḥabbābe  nām cāriyeye ‘āşıḳ 

oldı. Ḳarındaşı Süleymān bin ‘Abdü’l-Melik ’üñ ḫilāfeti zamānında dört 

biñ dīnāra iştirā ḳılmış idi. İsmi ‘Āliye ve himmeti ‘āliye bir ‘azīze-i cemīle7 

1 Ve: - HZ

2 aḳreb: aḳup HZ

3 “Bazı adamlar ölmemi temenni ediyorlar. Ben ölsem de bu yolda olan yegâne kişi ben değilim. Bildiler 

ki eğer yanlarında fayda verecek olursa ben öldüğüm zaman asiler bana karşı ebedi kalacak değildir. 

Onlar da beklemedikleri bir günde ve zamanda ölümle karşılaşacaklar ve yüz üstü düşüp ölecekler. Ge-

çip gidenin ardından makama geçecek kişiye ‘Sen de onun gibi senden sonrakine mal ve makam bırak-

mak için hazırlığını yap. Buna az kaldı.’ de.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye  
esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 232.

4 daḫı: - HZ

5 idüp: olup HZ

6 ‘Abdü’l-Melik : ‘Abdü’l-Melik ḫilāfet zamānında T5

7 cemīle: - H1 | ‘azīze-i cemīle: cemīle-i ‘azīze T5
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idi. Ammā Süleymān , Yezīd’üñ bu ibtilāsına rıżā göstermedi. “Elbette seni 

andan ayurmaġadur himmetüm.” diyü ol cāriyeyi ṣatdurdı. 

Ḳaçan ki ḫilāfet ni‘metine vāṣıl ve murādāt-ı dünyeviyyesi ḥāṣıl oldı, 

birgün Su‘de nām ḫātūnı Yezīd ’e eyitdi, “Hīç dünyā muḥassenātından 

[76a H1] bir nesneye ārzūñuz ḳaldı mı?1” diyü Yezīd’e ṣordı. Ol daḫı Ḥab-

bābe ’yi añup viṣāline ārzū ile te’essüf ḳıldı. Lākin ḫātūn anuñ tedārükini 

gördi. İştirā ḳılup, aḥsen-i libāsla tezyīn eyleyüp Yezīd’üñ ḥużūrına getürdi. 

Niçe günler bünyād-ı ḳaṣr-ı ‘ayşa esās bıraḳdı. Saḳf-ı rengīn ve ferş-i la‘līn 

ile2 iki sütūn-ı sīmīn üzere bir ḳaṣr-ı ġarīb idi ki “Bünyān-ı ḳaṣrı zelzeleden 

ḫalel-pezīr olmaz, belki ḳavā‘id-i erkānı nehżat u tezelzülle3 müstaḥkem 

olur, zevāl bulmaz.” diyü ‘āleminde oldı. 

‘Amā’ir-i dārü’l-mülk ise yıḳıldı. Nevāḥī-i ma‘mūre-i memālik4 

[171b HZ] ābādān iken ḫarāba vardı. Yezīd bin ‘Abdü’l-Melik , Ḥabbābe  

ile ‘ayş u nūşda aḥvāl-i dīn ü devleti umūrını ferāmūş eyledi. 

Egerçi ḳaṣr içinde ḳapanup yaturdı, yine birgün cām-ı şarāb-ı la‘līnden5 

mest ü evgār ve nuḳl-i būse-i sükker-i nāzenīn ile ‘ayş u nūş itmede ve nefā’is-i 

güftār-ı dil-nüvāz ile rūzgārdan murād alup öñlerinde bir dāne6 kāse ile ṭolu 

‘ineb tenāvül itmek üzere iken Yezīd  bir dāne ‘ineb alup Ḥabbābe ’ye atdı. 

Ḥikmet Ḫudā ’nuñdur, meẕkūre Ḥabbābe’ye ḍıḥk ‘ārıż olup keẟret-i ḫande 

ile düşdi, yatdı. Ve bu ḳadar ḍıḥk-i keẟīr arasında füc’eten teslīm-i rūḥ eyledi. 

Ḫalīfe-i rūzgār Ḥabbābe ’nüñ mātemine giriftār ve fürḳat-i hicrānı ile 

niçe günler meyyitini göstermeyüp “Defn itmesünler.” diyü bir ferde bil-

dürmedi. Tā çüriyüp rā’iḥa-i kerīhesi peydā olınca7 sīnesinden gidermedi. 

Ba‘dehu iẓhār idüp envā‘-ı i‘zāz u ikrām ile meyyitini çıḳartdı. Ve maḳābir-i 

Müslimīn ’de defn itdürüp, niçe günler ḳabrinden cüdā olmayup pādişāh-ı 

‘aṣr iken türbedārlıġa tenezzül ḳıldı. Ve bu ebyātı vird-i zebān idinüp ṣubḥ 

u şām yandı,8 yaḳıldı:

1 ḳaldı mı: ḳalmadı mı HZ

2 ile: - HZ

3 tezelzülle: tezelzüle HZ

4 memālik: HZ mükerrer 

5 la‘līnden: la‘linden H1, T5

6 dāne: - HZ

7 olınca: olıncaya dek HZ

8 yandı: yandı ve HZ
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Naẓm

א כ   س   א א  ع ا כ ا أو  ن  
1 م أو  א ا ا  כ  א  أ وכ  زار  

Ba‘dehu serāyına geldi. Az zamān geçmedin sill marażı peydā olup2 

ḥarāret-i firāḳıyla vefāt itdi. Ve tārīḫ-i intiḳāli yüz beş senesi Şa‘bān’ında 

Cum‘a güni vuḳū‘ buldı. Sinn-i ‘azīzi otuz üçde ve zamān-ı ḫilāfeti dört yıl 

ve bir ay miḳdārı oldı. Namāzı on beş yaşında olduġı ḥālde [76a T5] oġlı 

Velīd bin Yezīd  ḳıldı. Ve Bābücābiye ’de3 defn olındı.

 Ammā el-ḥavādiẟ fī ḫilāfetihi

Ḫilāfeti senesinüñ Ramażān’ında Medīne  emāretinden Ebū Bekr bin 

Muḥammed bin ‘Amr ’ı ‘azl itdi. Yirine ‘Abdu’r-Raḥmān bin Ḍaḥḥāk ’i gön-

derdi. Ve ‘Irāḳ  cānibinde ḫurūc iden Bisṭām  nām fitne-i nā-fercām Kūfe  

‘askeri ile ceng ü ḳıtāl idüp Ḫavāric  cünd-i ḳalīl iken ve Kūfe ‘askeri on 

biñ fārisden ziyāde küllī ḳabīle iken az ḳaldı ki Ḫavāric bunları münhezim 

ḳıla. 

Āḫir ‘ināyet-i Ḥaḳ  yārī kıldı. Zümre-i Ḫavāric  Müslimānlaruñ  zebūnı 

olup küşteleri püşte püşte oldı. [Kūfe  ‘askeri cünd-i Ḫavāric’e] nuṣret bul-

dılar. 

Ve yine bu sālde ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz  ḥabsinden firār iden Yezīd bin 

Mühelleb  ḫalīfe-i ‘aṣr olan [76b H1] Yezīd bin ‘Abdü’l-Melik  Baṣra ’ya yüz 

yigirmi biñ ādemle musallaṭ olup, muḥāṣara-i ṭavīl ile alup4 żabṭ eyledi. Ve 

ḥākimi olan ‘Adī bin Erṭāt ’ı ḥabs itdürdi. Ve Baṣra mülkinde ẟābit-ḳadem 

olup eṭrāf-ı memāliküñ żabṭına nā’ibler gönderdi. Ḥattā ḳarındaşı Müdrik 

bin Mühelleb ’i Ḫorāsān  emāretine ta‘yīn idüp yanına vāfir ‘asker ḳoşdı. 

Keẕālik Ahvāz ’ı daḫı silk-i ḥükūmetine muḳarrer ḳıldı. 

1 “Gönlüm seni unutsa veya sana olan sevdasını bıraksa bil ki dayanıklılığımdan dolayı değil ümitsizli-

ğimden dolayı seni unutmuştur. Beni ziyarete gelen her dost mutlaka ‘Senden dolayı bugün veya yarın 

bu da çöllere düşüp gidecektir.’ dedi.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye  esas 

alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 233.

2 olup: idüp HZ

3 Nüshalarda “Bābücābir” şeklinde yazılan bu mezarlık adı “Bābücābiye” olarak metne alındı. bk. İbn 

Kesîr, age, C. 9, s. 233.

4 alup: olup T5



Künhü’l-Ahbâr 299

Vaḳtā ki ḫalīfe cānibine bu aḫbār ‘arż olındı, ‘Abbās bin Velīd ’i dört biñ 

süvār ile muḳaddemce şīr-i jiyān gibi irsāl ḳıldı. Ba‘dehu ḳarındaşı Mesle-

me bin ‘Abdü’l-Melik  niçe biñ bī-ḳıyās cünd-i nā-ma‘dūd Şām  ‘askeri ile 

Baṣra  fetreti def‘ine irsāl buyurdı. 

Yezīd bin Mühelleb  ki bu ḫaberleri işitdi, ümerāsıyla tekrār meşveret 

idüp kimi “Re’s-i [172a HZ] cibāle varup ṣıġınalum.” diyü münāsib gördi, 

kimi “Diyār-ı Bekr  semtindeki Cezīre ’ye varalum,1 gūr u2 tehemten mu‘ā-

venetleri ile muḳābil olup ceng idelüm.” didi. ‘Alā külli ḥāl Mervān bin 

Mühelleb  nām ḳarındaşını Baṣra ’da ḳā’im-maḳām alıḳodı. Kendüsi ‘asker 

çeküp zemīn-i Vāsıṭ ’a indi. 

Egerçi ki Ḥasan-ı Baṣrī  ḥażretleri va‘ẓ u naṣīḥatde ḫalḳı ceng ü ḳıtāl-

den nehy iderdi, “İbn Eş‘aẟ  fitnesinde kibār-ı nāsdan niçe kimesneler ḳatl 

olındı. Ve ehālī-i ‘Irāḳ ’uñ māl ü menālleri ġāret ḳılındı.” diyü söylerdi, aṣlā 

diñlemezler idi. Delālet itdügi hidāyet ṭarīḳına gitmezler idi. 

‘Abdü’l-Melik bin Mühelleb  ki Baṣra  nā’ibi idi, nāsı ḳıtāl ü cenge taḥrīs 

iderdi. Ve düşnām ile şeyḫüñ meẕhebine muḫālif3 giderdi. Binā’en ‘alā ẕā-

lik şeyḫüñ bed-du‘āsın aldı. Ve ol du‘ā ḫilāf-ı4 müdde‘āları olan zevāl-i5 

devletlerine sebeb oldı. 

 [Sene yüz iki ḥavādiẟi]

Bunlar bu ḥālde iken sene yüz ikiye duḫūl itdi. Mesleme bin ‘Ab-

dü’l-Melik  ‘asker-i Şām  ile gelüp, Yezīd bin Mühelleb  ‘Aḳr  nām menzilde 

muḳābil oldı. Ve Mu‘āviye  nām oġlını bir miḳdār ādemle Vāsıṭ  muḥāfaẓa-

sında alıḳodı. 

Vaḳtā ki muḳābil olup ceng ü cidāle ve ḥarb u ḳıtāle āheng eyledi-

ler, dilīrān ü şīrān birbirine girdi. Evvelā ‘Irāḳ  ‘askeri Şāmīlerüñ  muḳad-

dem gelen ḳaravullarını rū-gerdān ḳıldı. Lākin ehl-i Şām  ġayrete gelüp 

Dımaşḳī  ḥüsām gibi şedīdü’l-intiḳām oldılar. ‘Irāḳīleri  çevirdiler. 

1 varalum: varup T5

2 gūr u: kūrd-ı HZ

3 muḫālif: - HZ

4 ḫilāf-ı: ḫilāfet HZ

5 zevāl-i: - HZ
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Mentūf 1 nām dilīr-i meşhūrı ve daḫı niçe abṭāl-i celādet-şu‘ūrı ḳılıcdan 

geçürdiler. 

Mentūf , Bekr bin Vā’il  [76b T5] neslinden ol dil-āver-i ma‘rūfdur ki 

Ferezdaḳ -ı şā‘irüñ bu beyti ile şecā‘ati mevṣūfdur:

Naẓm2

א3 כא و  ا    כ  وا  ف  כ  ا

Vaḳtā ki Mesleme  ve ‘Abbās bin Velīd , Yezīd bin Mühelleb ’e muḳā-

bil oldılar, mezbūruñ yüz yigirmi biñ hevādārını ḳıtāl emrinde yek-dil ü 

yek-cihet buldılar. Bāzār-ı ceng ü veġā germ oldı. Ḥasan-ı Baṣrī ’nüñ du‘ā-

yı ḫayrı4 Şāmiyān ’a müte‘alliḳ olup ‘Irāḳīlerüñ  rezm ü ḥarbi süst ü nerm 

oldı. Ḥattā bir uġurdan [77a H1] üzerlerine heybet müstevlī olup serī‘an 

firār itdiler. Ol eẟnāda geçecekleri cisrüñ iḥrāḳı ḫaberin aldılar. Dibelik5 

serāsime olup ṭaġıldılar. 

Her çend ki Yezīd  rū-gerdān olanlaruñ taḥvīline, ya‘nī “Ṭuruñ, ġayret 

idüñ.” diyü sa‘y-ı mevfūr ḳıldı, dermān imkān olmayup yemīnen ve şimā-

len kesr ü inhizāmları muḳarrer oldı.

El-ḳıṣṣa ḳarındaşı Ḥabīb bin Mühelleb  ḳatl olındı. Yezīd6 bin Mühelleb  

süvār-ı esb-i eşheb olduġı ḥālde Mesleme bin ‘Abdü’l-Melik  ṭalebine at 

ṣaldı. Ġayrılara tenezzül itmeyüp elbette anuñ ḳatlini irāde ḳıldı. 

Ḳaçan ki muḳābil oldı, dilīrān-ı Şām  hem-‘inān ve ẓāhirü’l-iḳdām 

ḥüsām-ı ḫūn-āşām ḥavāle ḳıldı. Her biri cān u dilden muḳātele ḳıldı. Yezīd 

bin Mühelleb 7 ve ḳarındaşı Muḥammed bin Mühelleb  ve güzīde-i şüc‘ān-ı8 

1 Nüshalarda “Mentūḳ” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, 

s. 220.

2 Naẓm: - T5

3 “Bekir bin Vâil  kabilesi Mentûf  için ağlıyor. Mesma‘ ’ın oğullarına ağlayanları ise ağlamaktan menedi-

yor.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye  esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, 

age, C. 9, s. 220.

4 ḫayrı: - HZ

5 Dibelik: - HZ

6 Yezīd : Zeyd H1, T5

7 Nüshalarda “Ġażab (HZ), Ġaṣb (H1), ‘Abdü’l-Melik  Ġażab (T5)” şeklinde yazılan bu isim anlam ve 

sentaks gereği tashih edilerek metne alındı. 

8 şüc‘ān: şecī‘ān H1
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‘Arab ’dan biri ki meşhūr idi,1 ol ma‘rekede ḳatl olındı. Ḫuṣūṣā Yezīd’üñ 

başı Ḳaḥl2 bin ‘Abbās  nām bahādıruñ elinde bulındı. Ammā der-‘aḳab ol 

ḥarbde ol daḫı ḳatl olındı. Yezīd’üñ başı bir dil-āverüñ elinde āşkāre3 gö-

rindi. 

Ḫālid bin Velīd bin ‘Uḳbe  ile Mesleme  cānibinden ḫalīfe-i ‘aṣr olan 

Yezīd bin ‘Abdü’l-Melik ’e4 gönderüldi. Rü’esā-yı ehl-i ‘Irāḳ ’dan üç yüz esīr 

daḫı bile irsāl olındı. 

Ammā şol zamān ki babasınuñ ḳatl ü hezīmeti ḫaberi Vāsıṭ ’daki Mu‘āviye  

nām [172b HZ] oġlına irişdi, ḥabsindeki5 rü’esā-yı maḥbūsīnden ümerā-yı 

‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz ’üñ meşhūrı ve anuñ emẟāli niçe ġāẓīleri ol acı ile 

cümleten ḳatl eyledi. Ba‘dehu mezbūr Mu‘āviye bin Yezīd  kār u bār [u] cāh 

u celāl ve nefā’is-i emti‘a vü emvāl ile Baṣra ’ya ṭoġrıldı. ‘Ammisi Mufaḍḍal 

bin Mühelleb  ile mülāḳāt idüp baḳıyye-i a‘vān u enṣār ve zaḫm-ḫurdegān-ı 

ma‘ārik cümle bir yire cem‘ oldı. Ve a‘yāl6 ü aḥmāl ü eẟḳāl ile gemilere girüp, 

Kirmān  cibāllerine varup taḥaṣṣun itmeleri7 muḳarrer ḳılındı.

Ve Mufaḍḍal  ol gürūha baş olup tekrār yaraḳlandılar. Müheyyā ṭur-

dılar. Lākin Mesleme  cānibinden bir bölük ‘asker ile Hilāl bin [Mācūr]-ı 

Muḥāribī 8 anlara musallaṭ idüp, cibāl-i Kirmān ’da niçe ḥarb u ḳıtāl olup 

eger Mufaḍḍal’dür ve eger aña mütāba‘at iden bahādırları ele getürüp bir 

bir ḳatl olındı. Ancaḳ bir gürūha Mālik bin İbrāhīm bin [Eşter]-i Neḫa‘ī  

pīşvā olup ḥākim-i Şām ’dan anlar içün emān taḥṣīl olındı.9

Ve bu sāl-i ferḫunde-fālde Mesleme bin ‘Abdü’l-Melik ’i ‘Irāḳ  ve Ḫorāsān  

memāliki hükūmetine ve dāmādı Sa‘īd bin ‘Abdü’l-‘Azīz ’i10 kendü cānibin-

1 el-Bidâye ve’n-Nihâye ’ye göre bu şahsın adı Sümeyda‘ ’dır (bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 221). Gelibo-

lulu Mustafa Âlî , istifade ettiği yazmanın imlası sarih olmadığı için bu ismi bildirmekten kaçınmış

olmalıdır.

2 Nüshalarda “Buḫl” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, 

s. 221.

3 āşkāre: āşkār HZ

4 Melik’e: Melik HZ

5 ḥabsindeki: ḥabsdeki HZ

6 a‘yāl: a‘nāl HZ | ‘ayāl T5

7 taḥaṣṣun itmeleri: taḥaṣṣunları H1

8 Nüshalarda “Muḥāzī” şeklinde yazılan bu isim “Muḥāribī” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, 

C. 9, s. 221.

9 Ancaḳ//olındı: - HZ

10 ‘Azīz’i: ‘Azīz HZ
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den Ḫorāsān eyāletine irsāl eyledi.1 Ve Āl-i Mühelleb ’üñ nā’iblerine teftīş 

idüp niçesine ‘aẕāb-ı şedīd idüp kimin daḫı helāk eyledi. 

Ve bu sene-i müstaḥsenede [77a T5] Ḳaṣr-ı Bāhilī ’de muḥāṣarasına 

müte‘alliḳ ḳıtāl-i ‘aẓīm idüp ve melik-i Etrāk  olan ḫāḳān-ı kebīr ile ḍarb 

u ḥarb-ı2 dā’im vāḳi‘ olup evvelā melik-i bed-kirdār ‘asker-i bī-şümār gön-

derüp ve Gürṣol  dimekle ma‘rūf bir emīrini baş ve buġ3 naṣb idüp Ṣoġd  

vilāyetine geldiler. Ve Ḳaṣr-ı Bāhilī’deki Müslimānları  muḥāṣara [77b H1] 
ḳıldılar. Ḥākim-i Semerḳand  olan ‘Oẟmān bin ‘Abdu’llāh  āḫir Etrāk ile 

ḳırḳ biñ dīnāra ṣulḥ itdi. Ve rü’esā-yı dihḳāndan on yedi nefer kimesneyi 

rehn ṭarīḳıyla ḫāḳāna gönderdi. 

Ba‘dehu ‘Oẟmān  cānibinden Müseyyeb bin Bişr 4 nām dilīr5 dört biñ 

miḳdārı yarar ceng-azmūde6 [‘asker ile] Etrāk  ḳıtāline müteveccih oldı. 

Ba‘dehu yolda giderken menzil-be-menzil minbere çıḳup nāsa7 cihād u 

ġazā ẟevābını va‘ẓ u naṣīḥat iderdi. Lākin her menzilde niçe muḥanneẟler 

cengden ḫavf idüp bölük bölük, gürūh gürūh girü dönüp ḳaçarlardı. 

İllā ki Müseyyeb  tevekkül-i Ḫudā  idüp [ṭarīḳ-ı] a‘verinden dönmedi. 

Menzil başına varınca yanında ancaḳ yedi yüz8 ādem bulındı. Ol miḳdār 

‘asker ile bī9-ḥisāb Etrāk ’e muḳābil olup müşrikīni Ḳaṣr-ı Bāhilī  muḥāṣa-

rasında buldı. Ve ḳaṣr içindeki Müslimānlar  ise zebūn u bī-ṭāḳat olup 

muḳarrer imiş ki irtesi cümlesi10 evlād u ‘iyāllerini boġazlayalar. Bir başları 

ile ḳalup ölince ḳıtāle sa‘y ideler.

Ḥālā ki Müseyyeb ol giriftārlara ḫaber gönderüp “Yarın vaḳt-ı seḥerden 

hücūm ġanīmetdür. İçerüden sizler daḫı er gibi olun. Ḳādir olduġıñuz ḳa-

dar bize yardum idesüz.” diyü bildürdi. Ṣanasun ki tenlerine cān-ı cedīd 

geldi. 

1 eyledi: ḳılındı HZ

2 ḍarb u ḥarb-ı: ḥarb u ḍarb-ı HZ

3 baş ve buġ: başbuġ H1, T5

4 Nüshalarda “Beşīr ” şeklinde yazılan bu isim “Bişr” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 222.

5 dilīr: dilīri H1, T5

6 azmūde: azmūde-i H1, T5

7 nāsa: ḳıtāl-i nāsa HZ

8 yüz: - HZ

9 bī: - HZ

10 cümlesi: cümle HZ
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Fe-lā-cerem irtesi ‘ale’ṣ-ṣabāḥ “Yā Muḥammed !” diyü yek-dil ü yek-ci-

het olup fī sebīli’llāh ol deryā gibi Etrāk  ‘askerini mevce getürdiler. Gürūh 

gürūh rezm ü ḥarb ve ṭaraf ṭaraf ceng ü ḍarb idüp āḫir-i kār emr-i Ḫudā  ile 

Müslimānlara  nuṣret ẓāhir olup ve müşrikīnlere inhizām āşkār oldı. Bun-

ca bī-ḥisāb cünūd-ı Etrāk bi’ż-żarūre gürīzān olup hezīmetleri taḥaḳḳuḳ 

buldı. 

Müseyyeb ise gürūh-ı ġuzāta feryād iderdi ki1 firār idenleri ḳoma-

yup ḳaṣrdaki Müslimānlar  ṭaşra çıḳsunlar.2 Ve “Etrāk ’üñ ordularındaki 

ġanā’im-i ni‘mete muḳayyed oluñ.” diyü söyledi. [173a HZ] 

Fi’l-vāḳi‘ ehl ü ‘iyālleri ile muḥāṣaradaki Müslimānları  ḳurtardılar. Ve 

‘asker-i ḥāżırīn ile māl ü menāli yaġmā ḳılup, sālimīn ü ġānimīn olup, 

hemān-dem ehl-i ḳaṣra vedā‘ idüp3 dārü’l-mülklerine döndiler. Ve illā ḫavf 

u ḫaşyetle yoldan dönen muḥanneẟleri güft ü gūyla ḥicāba düşürüp itdük-

leri işleri yüzlerine urdılar. 

İrtesi ki oldı, Etrāk  ‘askeri ḳaṣra geldiler. Ne ordularından ve ne ḫayyāl 

ü tefārīḳ u ḫaymelerinden bir ẕerre eẟer görmediler. “Bizüm ceng itdügü-

müz ma‘lūm oldı ki insān degül imiş. Ḳavm-i cānn imiş.” didiler. Zīrā ki 

bir ān gibi ne ol ceng iden kimesnelerden gördiler ve ne ordularından eẟer 

buldılar. Niçe rūzgār bu cengüñ evveli ve āḫiri nice olduġı nā-ma‘lūm idi. 

Ba‘dehu der-‘aḳab Sa‘īd  daḫı ḳavm-ı Etrāk ’e sefer4 eyledi. Ol daḫı vā-

fir māl ü menāl ve ḫazā’in-i bī-ḳıyās [77b T5] taḥṣīl idüp dārü’l-mülkine 

‘avdet ḳıldı.

Ve bu senede Yezīd bin ‘Abdü’l-Melik  ḳarındaşı Mesleme ’yi ‘Irāḳ  ḥükū-

metinden ‘azl itdi. Yirine ‘Ömer bin Hübeyre ’yi naṣb eyledi, gitdi. Sebeb-i 

‘azli emvāl-i ġanā’imi [78a H1] isrāf eyledügidür. Ve ḫalīfe cenābına nesne 

irsāl itmeyüp ḫilāfet ṭama‘ı yüzinden inḥirāfı oldı. 

1 ki: - T5

2 çıḳsunlar: çıḳsun HZ

3 idüp: - T5

4 Etrāk ’e sefer: Etrāk seferin HZ
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 [Ammā sene yüz üç ḥavādiẟi]

Ba‘dehu tārīḫ yüz üç senesine dāḫil oldı. Vālī-i ‘Irāḳ  olan ‘Ömer bin 

Hübeyre  ḫalīfe cānibinden ruḫṣat ile Sa‘īd  mülaḳḳabı Ḫorāsān  niyābe-

tinden ‘azl eyledi. Yirine Sa‘īd bin ‘Amr ’ı gönderdi ki zamānenüñ dilīri ve 

ceng yüzinde nerre-şīri idi. 

Ve bu sāl-i bī-miẟālde Yezīd bin ‘Abdü’l-Melik ’den ‘Abdu’r-Raḥmān bin 

Ḍaḥḥāk bin Ḳays  bī-ḳıyās ‘ināyete maẓhar ve bī-ḥad ikrām u ‘ināyete1 

şāyeste vü muḳarrer ḳılup Mekke  ve Medīne  ve Ṭā’if  emāretlerin cemī‘an 

tevcīh eyledi. Ya‘nī ki Medīne ḥükūmetinde iken Mekke ve Ṭā’if emāreti 

munẓamm2 olmaḳ buyurıldı.

 [Ammā sene yüz dört ḥavādiẟi]

Ba‘dehu yüz dört senesi dāḫil olup bu tārīḫde ḥākim-i Ḫorāsān  

Sa‘īd bin ‘Amr -ı dil-āver-i şecī‘ ehl-i Ṣoġd  ile cenge gitdi. Ve Ḫucend  leş-

kerini muḥāṣara ḳılup emvāl ü ḫazā’in ve esārā-yı cemīle ile muġtenim 

oldı. Andan ṣoñra niçe tuḥaf u tefārīḳ u esārādan daḫı ḫalīfe dergāhına 

gönderdi. 

Ve bu senede Ḥaremeyn  eyāletinden ‘Abdu’r-Raḥmān bin Ḍaḥḥāk  ‘azl 

olındı. Bā‘iẟi budur ki Fāṭıma bint Ḥüseyn ’i nikāḥ idüp ḫātūn-ı müşā-

rün ileyhānuñ ḫalīfe cānibine şikāyet-nāme3 irsāl oldı. Ḥattā Ṭā’if  ḥā-

kimi ‘Abdü’l-Vāḥid ’e emr gönderilüp, Medīne  ḥükūmetine naṣb olınup 

‘Abdu’r-Raḥmān’a ḍarb-ı şedīd urılmaḳ buyurıldı. Şol şarṭla ki Dımaşḳ-ı 

Şām ’da emīrü’l-mü’minīn ol ḍarbuñ ṣavtını4 kendüsi işide ve kendüden 

ḳırḳ biñ dīnār cerīme aḫẕ olına.

Vaḳtā ki ‘Abdu’r-Raḥmān  bunı ṭuydı, ḫavf-ı5 ġażab-ı ḫalīfeden ġāyet 

ḳorḳdı. Hemān sür‘atle Şām ’a gelüp Mesleme6 bin ‘Abdü’l-Melik ’i şefī‘ ṭu-

tındı. Lākin ḫalāṣına çāre olmayup tekrār Medīne  ḥākimine gönderüldi. 

1 ‘ināyete: ri‘āyete HZ, H1

2 munżamm: tażammun HZ

3 Nüshalarda “sikā-nāme” şeklinde yazılan bu ibare anlam gereği “şikāyet-nāme” olarak metne alındı.

4 ṣavtını: ṣūretini T5

5 ḫavf-ı: ḫavf u HZ, T5

6 Mesleme : Seleme T5
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Emr yirin bulup ḍarb-ı şedīd urıldı. Ve hem cerīmesi alındı. Ve müddet-i1 

emāretindeki aḥvāl [ü] vāḳı‘ātı teftīş ḳılındı. Ba‘dehu maḥbese2 ḳoyıldı. 

Ḥadd-ı ẕātında mu‘ānid şaḫṣ idi. ‘Ulemā her ne söyler3 ise ‘aksin iderdi. 

Ḥattā bu vechle ‘azl ü teftīşi ol ḫātūnuñ şikāyetinden ve kibār-ı ‘ulemādan her 

birinüñ4 i‘lāmı ile oldı. [173b HZ] Ve şu‘arā daḫı hicv ü meẕemmet eylediler. 

Ve bu sālde ‘Ömer bin Hübeyre , Sa‘īd bin ‘Amr ’ı5 eyālet-i Ḫorāsān ’dan 

‘azl itdi. Menşūr-ı emrini taḫfīf itdügi içün yirini6 Müslim bin Sa‘īd bin 

Eslem ’e virdi. Ve kendüsini7 ḥabs ile getürtdi. Māl ü menālin alup ḳatli 

muḳarrer olmış iken yine ‘afv olındı. 

Ve yine Cerrāḥ bin ‘Abdu’llāh  ki Ermeniyye  ve Āzerbaycān  ḥākimi 

idi, arż-ı8 Türk ’e ‘asker çeküp Belencer9 Ḳal‘ası ’nı aldı. Ve nehb-i emvāl 

ve ḳaṭ‘-ı ensāl idüp ve niçe ṣāḥib-cemāl esārā ile memālik-i Etrāk ’e āteşler 

ṣaldı. Ve ḫāḳān-ı a‘ẓamla muḳābil ü muḳātil10 olup āḫir-i kār [şāhid-i] 

fütūḥāt cünd-i Müslimīn  cānibine yüz gösterdi. 

 [Ammā sene yüz beş ḥavādiẟi]

Ba‘dehu yüz beş senesi dāḫil olup [78b H1] Cerrāḥ bin ‘Abdu’llāh  yine 

sipāha tenbīh idüp Lān  vilāyetine gitdi. Belencer ’den öte niçe ḳal‘alar fetḥ 

itdi. Ve nihāyetsiz esīr ve11 emvāl-i [78a T5] keẟīr12 ile dārü’l-mülkine ‘avdet 

itdi. Tekrār Müslim bin Sa‘īd  Türkistān ’a ġazā idüp Ṣoġd  vilāyetinden bir 

medīne-i ‘aẓīmi13 muḥāṣara eyledi. Bi’l-āḫire emvāl-i bī-ḳıyās ‘arż idüp mā-

beyni ṣulḥ ve sālimīn ü ġānimīn 14﴾وًرا ُ ــ ْ َ  
ِ ــ ِ ْ ــ أَ َ ُ ِإ ــ ِ َ َ  naṣṣ-ı şerīfinüñ ﴿َو

mā-ṣadaḳı oldı. 

1 müddet-i: Medīne  HZ

2 maḥbese: ḥabse HZ

3 söyler: söylediler HZ, H1

4 her birinüñ: zehrinüñ H1, T5

5 Nüshalarda “ ‘Ömer ” şeklinde yazılan bu isim “ ‘Amr olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, 

s. 229.

6 yirini: Yezīd  bin HZ

7 kendüsini: kendüsi HZ

8 arż-ı: - HZ

9 Belencer : Belḫī  HZ

10 u muḳātil: - T5

11 ve: - T5

12 keẟīr: keẟīre H1

13 ‘aẓīmi: ‘aẓīm HZ

14 “Sevinçli olarak ailesine dönecektir.”, İnşikak Sûresi, 84/9.
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Ve yine1 bu sāl-i ferḫunde-fālde Sa‘īd bin ‘Abdü’l-Melik  küffār-ı Rūm ’a 

ġazā itdi. İlerüce biñ peyk-i2 süvār gönderdiler. Düşmene rāst gelüp, cüm-

lesine zaḫm-ı şemşīr irişüp, eceli gelmeyenler muḥkem zaḫm ile ḳurtılup 

Şām ’a gönderüldi.

 Ḫilāfet-i Hişām bin ‘Abdü’l-Melik 

Ḳarındaşı Yezīd bin ‘Abdü’l-Melik  vefāt itdügi gün ki yüz beş Şa‘bān’ı-

nuñ yigirmi beşinci güni ki yevm-i Cum‘a idi, mezbūrdan bī‘at olındı. 

Ol ḥīnde kendüsi otuz dört yaşında bulındı. Vālidesi Ümmü Hişām ‘Ā’i-

şe3 bint Hişām bin İsmā‘īl-i Maḫzūmī  ’dür. Ve naḳş-ı ḫātemi כــ כــ   «ا
4« ــ כ  .mersūmıdur ا

Ḫalīfenüñ ḥilyesi cismi beyāż ve semīn ve ekẟer-i ezmānda ṣaḳalın bo-

yardı. Ve uzun boylu, gözleri aḥvel, ‘Abdü’l-Melik -i şehenşāhuñ5 dördinci 

veledi idi. ‘Abdü’l-Melik vāḳı‘asında dört kerre miḥrāba tebevvül itdügi 

cümle ḫalḳuñ ma‘lūmı idi. Andan ötüri ḫalḳ mābeyninde meẕmūm olup 

ve illā ḥāzimü’r6-re’y ve müşkil-güşā ve mücerribü’l-umūr, ẕekī ve7 her cā-

nibi ma‘mūr bir8 ḫalīfe idi.

Menḳūldür ki birgün Hişām  bir şaḫṣa sögdi. “Niçün baña sögersün? 

‘Irżumı yıḳduñ. ‘Ḫalīfetu’llāh fi’l-arż’ dinilmesün.” diyü ol kişi Hişām’ı 

ilzām itdükde ḫalīfe şetmine nādim ve ḥaḳḳa ḳā’il olup “Sen de baña ol 

vechle sög. Ve yāḫūd cerīmesini benden ḳabūl ḳıl.” didükde “Ben senüñ 

gibi sefīh miyüm ki saña şetm idem.” didi ve9 cerīmesin daḫı almadı. Ve 

Hişām’a pend ü nuṣḥ olup10 bir daḫı kimesneye şetm itmedi. 

1 yine: - HZ

2 peyk-i: - H1, T5

3 ‘A’işe: - HZ, H1

4 “Hüküm, her şeyi hikmetle yapan Hakem ’e aittir.” | Nüshalarda ibarenin sonunda “ــכ  şeklinde ”כ

bir kelime vardır. el-Bidâye ve’n-Nihâye  esas alınarak bu ibare metne dahil edilmedi. bk. İbn Kesîr, age, 

C. 9, s. 354. 

5 Melik-i şehenşāh’uñ: Melik’üñ HZ, H1

6 ḥāzimü’r: cāzimü’r HZ

7 ve: - HZ

8 bir: - HZ

9 yāḫūd//ve: - HZ

10 olup: didi HZ
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Ammā seffāk-i dimā olup Zeyd bin ‘Alī ’nüñ, ḫuṣūṣā veled-i reşīdi 

Yaḥyā ’nuñ ḳatlinden [ṣoñra] ekẟer-i ḫalā’iḳ kendüden rū-gerdān oldı. Āḫir 

nādim olup “İsterdüm ki ol ikisinüñ fidyesi olaydum.” diyü te’essüf ḳıldı. 

Ve Ġaylān-ı Ḳaderī  bunuñ zamānında ẓāhir olup Meymūn bin Mihrān  

ile mübāḥaẟeden ṣoñra ilḥādı ẓuhūr ve ḳatline ruḫṣat virildi.

Rivāyetdür ki Hişām ’uñ ḫazīnesinde on iki biñ pīrāhen1 mevcūd idi. 

Niteki ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz ’üñ pīrāheni bir olup ġasl maḥallinde ġayrı-

sın2 bulmayup ḳuruyınca3 [174a HZ] ṭurması meşhūr idi.

Menḳūldür ki Hişām  da‘vā-yı übüvvet ü bünüvvetleri mün‘aḳid olan 

şaḫṣa üç nesneden şikāyet eyledi. Biri minbere ṣu‘ūd ṣu‘ūbetinden, biri 

tenāvül-i ṭa‘ām ḳılletinden,4 biri ḫalvet-ḫānesinde yüz cāriyesi olup her 

birine ‘adem-i muvāṣalatından söyledi. Pīr-i übüvvet-me’āb daḫı Hişām ’a 

ḫiṭāb idüp “Minbere ṣu‘ūduñ suhūleti mā-dūnuña naẓar ḳılmaġa müyes-

serdür. Ve tenāvül-i ṭa‘ām iştihāsı ṭabbāḫuñ eṭ‘ime-i [79a H1] mülevvene5 

iẓhār itmesi ve her bir lūtden6 bir loḳma7 ḫora geçürmek ile leẕīẕterdür. Ve 

ān-ı temettu‘-ı cevārī her rūz-ı rūşende bir ẕātü ḥüsn ü cemāl bıḍā‘asına 

raġbetle ehven [78b T5] ü eyserdür.8” diyü cevāb itdi.

‘Ömer bin ‘Alī  ḥikāyet ider ki “Birgün Muḥammed Zeyne’l-‘ābidīn  ile 

menziline9 giderken Hişām ’uñ imtidād-ı ḫilāfetin añdum. Ve ‘İzdiyād-ı 

salṭanatı yigirmi yıla ḳarīb oldı.’ diyü ta‘accüb eyledüm. ‘Ammā ekẟer-i 

nās böyle zu‘m iderler ki Süleymān  Nebī ْ ــ ِّ  ٍ ــ َ َ ِ ــ  ِ َ َ ــًכא   ْ ُ ــ  ِ  ْ ــ َ  ﴿َرّبِ 
ي﴾10 ِ ــ ْ َ  müdde‘āsı ḳaṣdına du‘ā itmiş iken yine ol mülk yigirmi yıl oldı, 

dirler. Ya‘nī ki ol miḳdār salṭanatı kimesne lā’iḳ olmadı, dimek isterler.’ 

didügümde Muḥammed bin ‘Alī  buyurdılar ki ‘Ben mükāleme-i nāsı bil-

mezin ammā şunı bilürin ki ābā-yı kirāmum Faḫr-ı ‘Ālem  cānibinden bu 

1 Nüshalarda “merāhīn” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “pīrāhen” olarak metne alındı.

2 ġayrısın: ġayrısını HZ

3 ḳuruyınca: ḳurudınca T5

4 ḳılletinden: ḳatlinden HZ

5 mülevvene: mülevvete HZ

6 lūtden: levnden T5

7 bir loḳma: - HZ

8 eyserdür: ābisedür HZ

9 menziline: menzilete HZ

10 “Ey Rab b’im! Bana, benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet!”, Sad 

Sûresi, 38/35. | Âyet-i kerîmenin tam hâli ﴾ي ِ ــ ْ َ  ْ ــ ِّ  ٍ ــ َ َ ِ ــ  ِ َ َ ــًכא   ْ ُ ــ  ِ  ْ ــ َ ــ َو  ِ  ْ ــ
ِ ْ .şeklindedir ﴿َرّبِ ا
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ḥadīẟ-i şerīfi rivāyet iderler ki ــכ ــ ذ ــא  ــ  ــ  ــ  ــ  ّ ــ أ ــכא   ّ ــ ا ّ ــ  » 
ا ــ כــ و ــ  ــ  ث  ــ  ّ ــ ــ و  ّ ّ ا ــ ــ  ــ  ّ  ّ ن ا ــ  ، ــ ّ ــ أ ــ  ــ ا ــ   ا
1« ــ א ــ   Pes Ḥaḳ Te‘ālā  peyġāmberini on üç yıl Mekke ’de ve on yıl Me-

dīne ’de mu‘ammer ḳıldı. Bu taḳdīrce Hişām’uñ müddet-i ḫilāfeti ol ḥudū-

da varmamaḳ2 muḳarrer oldı.’ didiler. Ve bu sırr-ı rümūzı iẓhār eylediler.”

Ammā ‘Abdu’llāh bin Zübeyr , Ḥażret-i ‘Alī bin Ebī Ṭālib ’den rivāyet 

ider ki3 buyurmışlar 4«ل ــ ــ ا ــ ر ــ  ــ  ّ ــ ا ــכ  ك  ــ » ya‘nī ki5 Hişām ’ı6 

irāde ḳılmışlardur.7

El-ḳıṣṣa birāderi fevtinde Deyẟūne  nām maḥalde bulınup, ‘aṣā-yı devlet 

ve ḫātem-i ḫilāfet kendüye ol menzilde vāṣıl olup ba‘dehu Dımaşḳ-ı Şām ’a 

geldi. Ve umūr-ı salṭanata kemāl-i ihtimām ile ḳıyām gösterdi. 

Evvelā8 ol sene Şevvāl’inde ‘Irāḳ  ve Ḫorāsān  ḥükūmetinden9 ‘Ömer bin 

Hübeyre ’yi ‘azl ve Ḫālid bin ‘Abdu’llāh ’ı naṣb itdi. 

 [Ammā sene yüz altı ḥavādiẟi]

Ve yüz altı senesinde Mekke  ve Medīne  ve Ṭā’if  eyāletinden ‘Ab-

dü’l-Vāḥid [bin ‘Abdu’llāh]-ı Naḍrī 10 ref‘ ḳılındı. Aḳribā-yı Hişām ’dan 

İbrāhīm bin Hişām bin İsmā‘īl ’e virildi. 

Ve bu sālde Sa‘īd bin ‘Abdü’l-Melik , Ṣā’ife 11 ṭā’ifesine ve Müslim bin 

Sa‘īd  Ferġāna  ser-ḥaddine ġazā idüp cünūd-ı Etrāk  ile ḳıtāl-i ‘aẓīm oldı. 

Ḥattā ḫāḳān-ı a‘ẓamla meşāhīr-i Etrāk’den çoḳ kimesne zaḫm-ı şemşīr ile 

dünyādan göçdi. Ve bu sālde Hişām  ḥacc-ı şerīfe vardı. 

1 “ ‘Allahu Teâlâ  bir peygamberin ümmetinden o peygamberin hüküm sürdüğünden fazla bir süre ile 

hiçbir hükümdarı yaşatmaz (Hadîs-i Şerîf ).’ Nitekim Allahu Teâlâ Peygamber Efendimiz ’i on üç sene 

Mekke ’de, on sene Medine ’de olmak üzere yirmi üç sene peygamber olarak yaşattı.” | HZ nüshasında 

görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye  esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 353. 

| H1 nüshasında hadis-i şerîfin ve Arapça ibarenin olduğu yer boş bırakılmıştır.

2 varmamaḳ: varmaḳ HZ, H1

3 ider ki: - T5

4 “Benî Ümeyye ’nin hükümdarlığı şaşı bir adamın eliyle helak olacaktır.”

5 ki: - HZ

6 Hişām ’ı: Hişām HZ

7 ḳılmışlardur: ḳılmışdur HZ

8 Evvelā: Evvel HZ

9 ḥükūmetinden: eyāletinden ve bu ḥükūmetlerden HZ

10 HZ ve T5 nüshalarında “Baṣrī” şeklinde yazılan, H1 nüshasında nokta konulmadığı için imlası muğ-

lak olan bu isim “Naḍrī” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 234.

11 Ṣā’ife : Ṭā’ife T5
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 [Ammā yüz yedi senesi ḥavādiẟi]

Ammā yüz yedi senesinde ‘Abbād-ı Ra‘īnī  nām mülḥid iẓhār-ı1 meẕ-

heb-i Ḫavāric  ile Yemen ’den ḫurūc eyledi. Ve üç yüz miḳdārı nüfūs-ı 

ḫabīẟe bī‘at idüp āteş-i fitneleri işti‘āl bulmaḳ ṣadedinde Yūsuf bin ‘Ömer  

‘arż-ı leşker ve sell-i seyf-i aḥmer ḳılup cümlesini ḳılıcdan geçürdi. Ve 

Mu‘āviye bin Hişām  Ṣā’ife 2 ġazāsına müteveccih olup ceyş-i ehl-i Şām  ile 

Meymūn bin Mihrān  leşker çeküp ḳaṭ‘-ı baḥr ile Ḳıbrıs Cezīresi  ġāretine 

revān3 oldı. 

Ve Esed bin ‘Abdu’llāh  ki4 ḥākim-i Ḫorāsān  [idi], Benī ‘Abbās ’uñ5 da‘ve-

tine ol ḥavālīde muḥibbe olan ḳavmüñ niçesin ele getürüp işlerin bitürdi. 

Ba‘dehu [174b HZ] Esed-i mezbūr bīşezār-ı şecā‘atden bürūz ve ḳaṣd-ı 

cibāl-i Nīmrūẕ 6 ḳıldı. Ve cibāl-i Ṭāliḳān  ḥavālīsindeki tilāl-i şāhiḳaya berḳ 

[u] ra‘d gibi duḫūl idüp mülk-i Ḳarḳīsyān 7 vilāyetinüñ ekẟer-i ḳavmini 

īmāna getürdi. 

Ba‘dehu mezbūr Esed -i bahādır göz açdurmayup8 [79b H1] Cibāl-i 

Ġūr  ḳaṣdına hemān ḥavālīsindeki ṭaġlaruñ nehb ü ġāretine müteveccih 

oldı. Ammā sükkān-ı dār u diyār mā-meleklerini bir çāha9 cem‘ idüp

[79a T5] ḳoydılar ki ol çāh10 Ḥaḳ Te‘ālā ’nuñ ḳudretinden ṣun‘-ı Yezdān  

idi ki ol vilāyetüñ ṭaġlaruñ birinde kehf aralarında idi. Esbābların anda 

maḫzūn itdükden ṣoñra yolların11 nā-bedīd itmişler idi. 

1 iẓhār-ı: iẓhār ve HZ

2 Nüshalarda “Ṣam‘āniyye (HZ), Ṣafāniyye (H1, T5)” şeklinde yazılan bu kelime “Ṣā’ife ” olarak metne 

alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 244.

3 revān: revāne HZ

4 ki: - HZ

5 Nüshalarda “Ġabek” şeklinde muğlak yazılan bu kelime “ ‘Abbās ’uñ” olarak metne alındı. bk. İbn 

Kesîr, age, C. 9, s. 244.

6 Nüshalarda “Benemrūz” şeklinde yazılan bu dağ adı “Nīmrūẕ ” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, 

C. 9, s. 244.

7 Nüshalarda “Fersīsān” şeklinde yazılan bu yer adı “Ḳarḳīsyān ” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, 

C. 9, s. 244.

8 mülk-i//açdurmayup: - HZ

9 çāha: cāha HZ, T5

10 çāh: cāh HZ

11 yolların: yılların HZ
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Lākin mezbūr Esed  ol çāhdan1 ḫaberdār olup buldı. Ve tābūt2 ile 

ādemler ṣarḳıdup ẕikr olınan māl ü menāli ve tefārīḳı cümleten3 ṭaşra 

çıḳardı. Ve kendü ile ġazā iden dil-āverlere baḫş eyledi. Esed’üñ bu fikr-i 

cemīli niçe rūzgār ḫalḳ mābeyninde söylendi. 

Ve yine bu sālde mezbūr4 Esed  Belḫ  eṭrāfındaki re‘āyāyı cem‘ itdi. Ve 

bir burc, ya‘nī ḳal‘a5 ta‘mīr itdürdi. Ba‘dehu Berāmike  ki Ḫālid bin Ber-

mek ’üñ vālidi idi, ol yapduġı mülke vālī naṣb eyledi. Ẓuhūr-ı devlet-i Āl-i 

Bermek 6 evvelā bu semtle ẓuhūra geldi. 

 [Ammā sene yüz sekiz ḥavādiẟi]

Ammā yüz sekiz senesinde7 Mesleme bin ‘Abdü’l-Melik  ser-ḥadd-ı 

Rūm ’a ġazā idüp Ḳayṣeriyye  şehrini ve İbrāhīm bin Hişām  ol ḥavālīdeki 

ḳal‘alardan birini fetḥ itdi.8 

Keẕālik Esed bin ‘Abdu’llāh  Etrāk  memālikine ılġar-ı ḫasāret ile çoḳ 

müşriki ḳılıcdan geçürdi. Der-‘aḳab ḫāḳān-ı Türk  Āzerbaycān  ve nevāḥīsi-

ne leşker9 çekdi. Ve Verẟān 10 nām şehri ḍarb-ı mencenīḳ ile ḥiṣār itdi.11 Am-

mā ol mülkün vālīsi Ḥāriẟ bin ‘Amr  ḫāḳān ile muḳābil olup niçe ‘askerini12 

helāk itdükden ṣoñra kendüye daḫı şehādet naṣīb oldı. 

Ve Mu‘āviye bin Hişām  ser-ḥadd-ı Rūm ’a niyyet-i cihād ile revān oldı. 

Ve Baṭṭāl Ġāzī  [ki] server-i zümre-i merdān añılurdı, bir gürūha sālār-ı 

ḳıtāl olup Ḫancere ’yi fetḥ eyledi. Ve küllī māl ü menāl ve ġanīmet-i bī-

şümār eline girdi. Baṭṭāl ’uñ ibtidā-yı ẓuhūrı bu senede şāyi‘dür. Ammā 

“Mevālī-i Benī Ümeyye ’dendür. Siyādeti ġayr-ı vāḳi‘dür.” dirler. 

1 çāhdan: cāhdan HZ

2 tābūt: tābūtlar HZ

3 cümleten: - T5

4 mezbūr: HZ mükerrer 

5 ḳal‘a: - HZ

6 Bermek: Bermek’üñ HZ

7 senesinde: senesi HZ

8 itdi: eyledi HZ

9 leşker: ‘asker HZ

10 Verẟān : Renān HZ

11 itdi: eyledi HZ

12 ‘askerini: ‘askerin HZ



Künhü’l-Ahbâr 311

Ammā Mevlānā İbn Eẟīr  naḳīr ü ḳıṭmīr Baṭṭāl ’üñ şecā‘atini ve Rūm ’da 

‘Abdü’l-Vehhāb Ġāzī  ile ḥareket-i cür’etini taḥrīr eylemişdür. 

 [Ammā sene yüz ṭoḳuz ḥavādiẟi]

Yüz ṭoḳuz senesinde ḫalīfe-i büzürgvār, ya‘nī ki Hişām -ı nāmdār Esed 

bin ‘Abdu’llāh ’ı Ḫorāsān  emāretinden ‘azl itdi. “Sen ḥacc-ı1 şerīfe gelesün.” 

diyü Esed ’e emr-i ‘ālī gitdi ve Ḫorāsān eyāleti Eşres2 bin ‘Abdu’llāh  nām 

nāmdāra3 tevcīh olındı ki ‘ālim ü fāżıl nām[ı] meşhūr kāmildür. Ol ḥavālī-

deki murābıṭı bunlar iḥdāẟ itmişdür. Ḥattā ‘Abdü’l-Melik bin Ziyād-ı Bā-

hilī   murābıṭ ‘āmili naṣb eylemişdür.

 [Ammā sene yüz on ḥavādiẟi]

Ve yüz on senesinde Mesleme bin ‘Abdü’l-Melik  yine ḫāḳān-ı Türk  ile 

ceng ü cidāl idüp, bir ay miḳdārı Mesleme  ve Müslimīn ’üñ yolların baġla-

yup, Etrāk -i bī-bāk4 leşker-i ḳattāl ile ḳıtāl itdükden ṣoñra furṣat u nuṣret 

ehl-i İslām ’a düşüp ve hezīmet küffār-ı bed-nāma rāci‘ ü ‘ā’id oldı. Lākin 

çoḳ kimesnenüñ ḳatli müyesser olmışdur. Az kimesne ḫalāṣ olup ḳurtıldı. 

Ve Eşres bin ‘Abdu’llāh  ehālī-i Semerḳand  [80a H1] ve sükkān-ı ḳarye 

vü kend5 müşriklerini dīne da‘vet eyledi. İbā idenlere cizye-i şer‘iyye vaż‘ 

itdi.6

Ve yine bu sālde7 İfrīḳiyye  ġāretine daḫı8 [175a HZ] ‘asker gönderilüp 

küffār-ı bed-nām mā-meleklerinden küllī ġanīmet aldılar. Keẕālik Mu‘ā-

viye bin Hişām , Rūm  ġazāsında ḳıyām idüp bī-ḥisāb esārā9 vü emvāl-i 

iġtinām müyesser oldı. 

1 ḥacc-ı: - HZ

2 Nüshalarda metin boyunca “Eşreş” şeklinde yazılan bu isim “Eşres” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, 

age, C. 9, s. 259.

3 ‘Abdu’llāh //nāmdāra: ‘Abdu’llāh’a HZ, H1

4 bāk: idrāk T5

5 kend: kendü HZ

6 itdi: olındı HZ

7 yine//sālde: bu sālde yine H1, T5

8 ġāretine daḫı: HZ mükerrer

9 esārā: ‘asker irsāl HZ
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 [Ammā sene yüz on bir ḥavādiẟi]

Ammā yüz on bir senesinde Mu‘āviye bin Hişām  tekrār Ṣā’ife-i Yüsrī  

ġazāsına ḳıyām eyledi ve birāderi1 Sa‘īd bin Hişām  Ṣā’ife-i Yümnī  cihādıyla 

[79b T5]2 iġtinām idüp Ḳayṣeriyye ’den öte geçdiler. Ve memālik-i küffāra 

ḍarb-ı tīġ ile niçe yollar açdılar. 

Ve yine bu sālde Eşres bin ‘Abdu’llāh , Ḫorāsān  emāretinden ‘azl olındı. 

Maḥlūli Cüneyd3 bin ‘Abdu’r-Raḥmān ’a virildi. Dārü’l-mülkine varduġı 

gibi ḫāḳān ile yedi biñ ‘asker muḳābil ü muḳātil gelüp Cüneyd  az ḳaldı ki 

helāk olayazdı. Āḫir bi-‘ināyeti’llāhi’n-nāṣır küffāra4 ẓafer buldı. Ve ḫāḳā-

nuñ ḳarındaşı oġlını esīr idüp ḫalīfeye gönderdi.

 [Ammā sene yüz on iki ḥavādiẟi]

Ve yüz on iki senesinde tekrār Mu‘āviye bin Hişām , Ṣā’ife  cānibine leş-

ker çeküp ve Malāṭıyye  nevāḥīsinden ba‘żı burūc u ḳal‘a fetḥ ü tesḫīr ḳıldı. 

Ve Cerrāḥ bin ‘Abdu’llāh-ı Ḥakemī  ehl-i Şām  u Āzerbaycān  ile Etrāk  rez-

mine ḳıyām idüp ‘askeri müctemi‘ itmedin ḥareket itmegin zümre-i ġuzāta 

inhizām yüz ṭutdı. Ve kendüsine Erdebīl ’de yaradan şehādet sa‘ādeti mü-

yesser oldı. 

Ve bu furṣatda a‘dā leşkeri Erdebīl  żabṭına furṣat buldı. Vaḳtā ki bu 

aḫbār Melik Hişām ’a i‘lām ḳılındı, hemān ceyş-i keẟīr ile ber-vech-i ılġar 

Sa‘īd bin ‘Amr ’ı gönderdi. Ve ḫāḳān-ı Türk  daḫı bunca esīr-i Müslimīn ’i 

sürüp niçe māl ü menāl ile bī-bāk giderken ‘asker-i Müslimīn yitişdiler. 

Ekẟerini ḳılıcdan geçürdiler. Ve bunca esīr olan Müslimānlara  feryād-res 

olup ḳurtardılar. Cümlesini vaṭanlarına getürdiler. 

Ammā ki ḫalīfe-i celādet-niṣāb bu ḳadar fetḥ ü fütūḥa rāżī olmayup 

Müslimānlaruñ  intiḳāmından ötüri ḳarındaşı Mesleme ’yi niçe biñ dilīrān-ı 

kār-azmūde ile Etrāk  leşkerinüñ ardlarınca gönderdi. Şiddet-i şitāda biñ 

belāyla Bābü’l-ebvāb  dimekle meşhūr olan Demürḳapu ’ya dek vardı. Ol 

1 birāderi: vardı HZ

2 T5 nüshasında 79b-80a varakları kopuktur.

3 Cüneyd: Ḥanbed HZ

4 küffāra: küffār HZ



Künhü’l-Ahbâr 313

der-bendi żabṭ idüp emīr naṣb eyledi.1 Ve Şīrāz  ḥükūmetini ilḥāḳ itdükden 

ṣoñra yine ber-vech-i ılġar Etrāk’üñ ardınca ṭaleb-kār oldı. 

Keẕālik emīr-i Ḫorāsān  olan Cüneyd  daḫı ol müşrik-i bī-idrāk ḳaṣdına 

Nehr-i Belḫ ’e varıncaya dek2 ‘askerini iki bölük idüp, ṣaġ cānibine3 on 

sekiz biñ ve ṣol cānibine on sekiz biñ4 dilīr-i nāmdār ta‘yīn ḳılup zümre-i 

muḫālifīn ṭalebine sa‘y eylediler. 

Lākin Türk  ‘askeri ḫāḳān kendüsi mānend-i gürg ılġar u cehd idüp Se-

merḳand ’a vardı. Ve ḥākimine “Şehri teslīm eyle.” diyü ḫaber gönderdi. 

Zīrā ki Semerḳand ḳapanmaġa ḳudreti yoġduġı5 ẓāhir idi. Bu sebebden 

ḫāḳānuñ nāmı ġālib ve ‘askeri bī-kerān idi. 

Anlar bu vechle müşāverede iken Cüneyd  daḫı Semerḳand  muḥāṣa-

rasın [80b H1] işitdi. Hemān ḫalāṣına meded idüp cān atdı. Dört fersaḫ 

miḳdārı yaḳın gelüp tā şi‘b-i Semerḳand’a yitdi. Nā-gehān leşker-i ḫāḳān 

Cüneyd  ‘askerinüñ öñ ḳaravulına rāst gelüp, üzerine hücūm idüp, muḳā-

beleye ḳādir olmayup girüde olan ‘askere ḳaçdılar. 

Cüneyd  ‘askeri daḫı6 [175b HZ] iki ṭaġ arasında atlarından inüp diñle-

nürken gözcileri anı gördi ki bir tozdur üzerlerine7 gelür. Hemān-dem at-

lanup, ḳarşu gelüp Etrāk  ‘askeriyle ceng ü cidāle meşġūl oldılar. Mel‘ūnlar8 

ehl-i İslām ’ı ġāfil avlayup ḍarben ve ḳahren ḳabīle-i [Benī] Temīm  ve Benī 

Ezd  dil-āverleri tīġ ü şemşīr ile şehīd oldılar. 

Etrāk -i nā-pāk zümresi Müslimānlara  “Gelüñ, bizüm ulu ṣanemimüze 

ḫidmet idüñ. Silāḥdan ḳurtıluñ.” dirlerdi. Müslimānlar  daḫı nerre-şīr9 gibi 
10« ــ כ  ــ ــ   ّ و وا ا ــ ــ أن  כــ  א ــא  ّ -diyü i‘lā-yı kelime-i ‘ulyā niy «ا

yetine ceng iderlerdi. Bu ṭarīḳ ile alışdılar, virişdiler; dögüşdiler, ṭurışdılar. 

1 eyledi: - HZ

2 H1 nüshasında burada bir kelimelik boşluk vardır.

3 cānibine: cānibinden HZ

4 ve ṣol//biñ: - HZ

5 yoġduġı: yoġ idügi H1

6 HZ nüshasında “Cüneyd ‘askeri daḫı” ibaresinin “Cüneyd daḫı” kısmı mükerrer yazılmıştır.

7 üzerlerine: āvāzlarına HZ

8 Mel‘ūnlar: Mel‘ūn HZ

9 şīrler: şīr H1

10 “Biz ancak tek olan ve ortağı bulunmayan Allah ’a ibadet edesiniz diye sizinle savaşıyoruz.” | Nüshalarda 

görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye  esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 304.
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Dih ü nih [ve] hāy u hūy ile ‘ālem yanḳulandı ki vuḥūş u ṭuyūr ḫˇāb-ı1 

rāḥatından2 perīşān oldılar. 

Ve ‘asākir-i İslām ’uñ ekẟerine sa‘ādet-i şehādet3 müyesser oldı. Nıṣfı 

ancaḳ ḫalāṣ buldı.4 Ve bundan ṣoñra dil-āverān-ı ceng-azmā tekrār birbir-

lerine ġayret virüp, tekrār5 dāmen-der-miyān idüp, bir yire cem‘ olup fī 

sebīli’llāh merreten ke’l-ūlā6 kerreten ba‘de uḫrā ceng ü cidāle ḳoyıldılar. 

Ammā gürūh-ı mekrūh-ı7 a‘dā ehl-i İslām’a yigin olup nuṣret ü ẓafer müş-

rikīne müyesser oldı. ‘Asker-i İslām münhezim olup dārü’l-emānlarına8 

çekildiler, gitdiler.

Ḳavm-i a‘dā der-‘aḳab olup niçesine şehādet şerbetin ṭatdurdılar. Cü-

yūş-ı Müslimīn ’den ancaḳ iki biñ ādem ḳaldı. Anlar daḫı hezār zūr u zār9 

ile necāt yaḳasına irişdiler. Bu vāḳı‘alara Vaḳ‘a-i Şi‘b  diyü nām virildi. 

 [Ammā sene yüz on üç ḥavādiẟi]

Ammā Mesleme bin ‘Abdü’l-Melik 10 ki Demürḳapu ’dan geçüp ḫāḳān-ı 

Türk  ṭalebine gitmiş idi, yüz on üç senesinde Vaḳ‘a-i Şi‘b ’den ṣoñra cünūd-ı 

nā-ma‘dūd olan Etrāk  ‘askerine yitişdi. Şīrāne ceng ü dilīrāne ḍarb u Er-

deşīr āne ḳıtāl ü āheng idüp ṭurışdılar. 

Evvelā zümre-i müşrikīnden nihāyetsiz ādem[i] ḳılıcdan geçürdiler. 

Ḥattā ḫāḳānuñ oġlına ve ekẟer-i aḳribā vü ta‘alluḳātına rāst gelüp şemşīr-i 

tīz ābın içürdiler. Ve memālik ḳal‘alarından niçe yirleri11 tesḫīre getürdiler. 

Ol Vaḳ‘a-i Şi‘b  intiḳāmın alup “eş-Şükrü li’llāh” ṣadālarını tā ‘arş-ı berīne 

yitürdiler.

1 ḫˇāb-ı: ḫˇāb u HZ

2 rāḥatından: rāḥatdan HZ

3 sa‘ādet-i şehādet: şehādet sa‘ādet HZ

4 buldı: olup HZ

5 tekrār: - HZ

6 ūlā: evvel HZ

7 mekrūh: gürūh HZ

8 emānlarına: emāretlerine HZ

9 zūr u zār: zār u zūr HZ

10 ‘Abdü’l-Melik : ‘Abdu’llāh  HZ

11 niçe yirleri: niçeleri HZ
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Ve bu senede Mu‘āviye bin Hişām  tekrār Mar‘aş  nevāḥīsini ġāret1 ve 

mā-meleklerini ḫasāret ḳıldılar. 

 [Ammā sene yüz on dört ḥavādiẟi]

Ba‘dehu yüz on dört senesi dāḫil olduḳda Mu‘āviye bin Hişām  tekrār 

Ṣā’ife-i Yüsrī  ġazālarına leşker çekdi. Ve birāderi Süleymān bin Hişām  

yümnī cānibine er dökdi. 

Ve bu sene ‘Abdu’llāh-ı Baṭṭāl  ve hevādārlarından niçe ebṭāl Ḳosṭanṭı-

niyye  vālīsi Heraḳl-i Rūmī ’nüñ ṣufūf-ı celādet-ṣunūfını ibṭāl ve ol ḥavālī-

de ve ebvāb-ı Ḳosṭanṭıniyye’de2 niçe günler ḳıtāl itdükden ṣoñra Heraḳl’ı 

esīr itdi. Ve Süleymān bin Hişām ’a gönderdi. Ol daḫı ḫalīfeye irsāl ḳıldı. 

[81a H1] 

Ve bu sālde Mekke  ve Medīne  ve Ṭā’if  [vālīsi] İbrāhīm bin Hişām  ‘azl 

olındı. Yirine ḳarındaşı Muḥammed bin Hişām  münāsib görildi. 

 [Ammā sene yüz on beş ḥavādiẟi]

Ve yüz on beş senesinde Şām  vilāyetinde ṭā‘ūn marażı peydā olup ol 

memālikde vebā-yı lāzımü’l-ibā bi-irādeti’llāh şiddetle ẓuhūr eyledi.3

 [Ammā sene yüz on altı ve yüz on yedi ḥavādiẟi]

Ammā yüz on altı ve yüz on yedi tārīḫlerinde Mu‘āviye bin4 Hişām 5 

ser-ḥadd-i Rūm  ġazālarından ḫālī olmadı. Mervān6 bin Muḥammed  ki 

“Mervān el-Ḥimār ”7 dimekle ma‘rūfdur, Ermeniyye  ḥudūdına ‘asker gön-

derdi. Bilād-ı Lān ’dan ba‘żı ḥiṣār fetḥ eyledi. Ve muḳaddemā Cüneyd  yiri-

ne Ḫorāsān  emāretine [176a HZ] naṣb olınan ‘Āṣım bin ‘Abdu’llāh  bu se-

nede ‘azl olındı. Eyāleti Ḫālid bin ‘Abdu’llah-ı Ḳasrī 8 ḥükūmetine münżam 

1 ġāret: ‘āret H1

2 Ḳosṭanṭıniyye ’de: Ḳosṭanṭıniyye HZ

3 eyledi: buldı HZ

4 Mu‘āviye  bin: - HZ

5 Hişām : Hişām ki Mu‘āviye  oġlıdur HZ

6 Nüshalarda “Ma‘rūn” şeklinde yazılan bu isim “Mervān ” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, 

s. 313.

7 el-Ḥimār: el-Ḥimārī HZ

8 Nüshalarda “Ḳuşeyrī” şeklinde yazılan bu isim “Ḳasrī” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, 
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ḳılındı. [80b T5] Sebeb-i ‘azli ḥaddini bilmeyüp ve1 ‘Irāḳ  emāretine 

ḳanā‘at ḳılmayup eyālet-i Ḫorāsān’ı daḫı bir yirden recā itdügidür.

 [Ammā sene yüz on sekiz ḥavādiẟi]

Ve yüz on sekiz senesinde Ḫidāş  laḳabı ile mülaḳḳab ‘Ammār bin Yezīd  

nām şaḫṣ-ı bed-meẕheb bilād-ı Ḫorāsān ’da ẓuhūr ve Muḥammed bin ‘Alī 

bin ‘Abdu’llāh [bin] ‘Abbās  da‘vetinde mücidd-i meşkūr oldı. Lā-yu‘ad ve 

lā-yuḥṣā ünās da‘vetine gidüp,2 icābet idüp yanına cem‘ olduḳlarında zenā-

diḳa meẕhebini iẓhār ve ‘Abbāsiyān  cihetinden da‘veti mekr ü pā-bend 

idügini3 āşkār4 itdükde, ḥattā nisvān ü ricāli birbirlerine mübāḥ göster-

dükde bildiler5 ki bu aḳvāl-i kāẕibe Muḥammed bin ‘Alī  ṭarafından degül-

dür, kendünüñ ‘indiyyāt-ı fāsıḳ ‘amelidür. 

Ṭutdılar, emīr-i Ḫorāsān  olan Ḫālid ’e getürdiler. Emīr daḫı ḥükm idüp, 

elini ve dilini ḳaṭ‘ itdürüp ol ānda işini bitürdiler. Ba‘dehu ṣalb itdiler.

 [Ammā sene yüz on ṭoḳuz ḥavādiẟi]

Ve yüz on ṭoḳuz tārīḫinde Velīd bin Ḳa‘ḳā‘ 6 ‘arż-ı Rūm  ser-ḥaddine ġazā 

eyledi. Ve bu sālde ḫāḳān-ı Türk  ki rūbāhī7 ve Esed bin ‘Abdu’llāh  [anı]8 

helāk ü tebāh ḳıldı, bu ṭarīḳle ki evvelā Esed 9 ḳarındaşı Ḫālid  cānibinden 

‘asker çeküp varmış idi. Ve Ḫuttel 10 nām mülkini almış idi. ‘Askeri ferāġ-ı 

bāl ile eṭrāf-ı nevāḥī ve ḳarye vü kend11 iġtināmına ṭaġılmış idi. Ḫāḳān ki 

s. 313.

1 ve: - HZ

2 gidüp: girüp H1

3 idügini: idügi HZ

4 āşkār: āşkāre T5

5 bildiler: bildi HZ

6 Nüshalarda “Fu‘ā‘ ‘Īsā ” şeklinde yazılan bu isim “Ḳa‘ḳa‘“ olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, 

s. 321.

7 rūbāhī: rūbāh HZ

8 Nüshalarda “ ‘Abdu’llāh ’ı” şeklinde yazılan ibare el-Bidâye ve’n-Nihâye  esas alınarak “ ‘Abdu’llāh anı” 

olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 321.

9 Esed: - HZ, H1

10 Nüshalarda “Ḥatlā” şeklinde yazılan bu yer ismi tashih edilerek metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, 

s. 321.

11 kend: kendü HZ
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bu teferruḳ1 ḫaberin aldı, furṣatı fevt itmeyüp dilīrān-ı Etrāk  ile müsellaḥ 

u mükemmel Ḫuttel’e ṭoġrı at ṣaldı. 

Egerçi ki Esed  bu fitneyi tuydı ve ḳurbındaki ‘askerini ‘ale’l-fevr yanına 

getürdi. Lākin Etrāk  miyānında bu ḫaberi şāyi‘ ḳıldı2 ki Esed ’i ḫāḳān-ı 

Türk  baṣdı. Mecāl virmeyüp, ḳatl idüp, kemān-ı ḥayātını yaṣdı. Tā ki işi-

den Müslimīn  perīşān ve “Serdārımuz şehīd olmış.” diyü gürīzān olalar. 

Lākin Ḥażret-i Ḥaḳ  bu mekr ü keydi kendülere ‘ā’id ḳıldı. İşiden Müs-

limīn  ġayret-i dīn ile hücūm-ı pür-kīn ve muḳātele-i sehmgīn idüp aḫẕ-ı 

intiḳām niyyetine Esed ’üñ ‘askerine geldiler. Anı ḥayātda bulup tāze cān 

bulmış mürde gibi müceddeden nehżat ḳıldılar. Ve ḥāżır u āmāde olan 

zād ü zevāde terkini münāsib görmeyüp tenbīh ḳıldı.3 Herkes birer ḳoyun 

arḳasına ve birer ġanem öñine alup götüreler. Mūcib-i fermūde ile ‘amel 

itmeyene [81b H1] ḳaṭ‘-ı yed ile cezāsın vireler. 

Ve Nehr-i Belḫ  kenārına varup ‘ubūr ḳaṣd itdiler. Ol ānda ḫāḳān geldi, 

yitdi. Nehrüñ berü cānibinde bulduġı żu‘afāyı ḳatl itdi. Ve kenār-ı nehrde 

irkildi, ṭurdı. Cünd-i Müslimīn  ise ṣanurlardı ki bunları nehri geçmeyeler, 

ḳatl itdükleri nüfūsuñ ġanā’imine ḳanā‘at idüp berü cānibe yol seçmeyeler. 

Lākin öyle olmadı. Elli biñ Etrāk  ve atları şināverlikde māhī gibi çālāk 

zemzeme-künān ve ṭaraf ṭaraf4 ‘arbede-cūyān ḳaṭ‘-ı nehre baḥr gibi revān 

oldılar. Sāḥilde mütevaḳḳıf olan Müslimīn ’e ḳoyuldılar. Lākin ḥafr itdük-

leri ḫandeḳ muvāṣalatlarına māni‘ oldı. ‘Asker-i İslām ’uñ ḫandeḳ tedārüki 

ol beliyyeyi dāfi‘ oldı.

Fe-lā-cerem birbirlerine ḳarşu ḳondılar. Ol gice ḳaravulları ile kemāl-i 

iḥtiyāṭ üzere deprendiler. İrtesi ki [176b HZ] ṣabāḥ oldı, ḫāḳān-ı Türk  

ḳıtāl-i Müslimīn ’e nehżat idüp ümem-i keẟīre ḳatli [81a T5] ve emvāl [ü] 

menāl ile küllī iġtinām buldı. Daḫı irtesi ki yevm-i ‘īd-i fıṭr5 idi, iki ‘as-

ker birbirine muḳābil ṭurdı. Müslimānlar  ol gün terk-i ṣalātı żarūretle evlā 

gördi.6 Lākin Esed  rıżā göstermeyüp bayram namāzını ḳavmi ile edā ḳıldı.

1 teferruḳ: tefrīḳ T5

2 ḳıldı: ḳıldılar H1, T5

3 ḳıldı: ḳıldılar T5

4 ṭaraf: - T5

5 fıṭr: fıṭrī HZ, H1

6 gördi: gördiler HZ
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Ba‘dehu Esed bin ‘Abdu’llāh  ve taḥt-ı ḥükmindeki sipāh cemī‘an göç-

diler. Belḫ  Nehri  kenārına nüzūl ḳıldılar. Ve şiddet-i şitā geçince anda mü-

tevaḳḳıf oldılar. 

Bu ḥāl ile ‘īd-i aḍḥā geldi. Edā-yı ṣalātdan ṣoñra Esed  ḫuṭbeye āġāz 

itdi. Ba‘dehu ‘askeriyle meşveret idüp “Ḫāḳān üstine mi varalum, yoḫsa 

Belḫ ’de müteḥaṣṣın mı olalum, yoḫsa Merve  cānibine mi gidelüm?” [diyü 

ṣordı]. Ekẟer-i nās ḫāḳāna muḳābil gitmegi münāsib gördiler. Ve tedbīrle-

rini Esed’üñ re’y-i rezīnine muvāfıḳ buldılar. Mütevekkilen ‘ale’llāh ḫāḳān 

‘askerine ṭoġrıldılar. 

Hemān ki ḳaravulları Etrāk  ḳaravulına bulışdılar, meksūr u münhe-

zim olup serdār-ı nāmdārları ve yedi1 baş emīri helāk olup ṭopraġa düşdi. 

Ba‘dehu nerre-şīrān-ı Müslimīn  aġnām-ı Etrāk iġtināmına ḳarīn olup yüz 

elli biñ ġanem ġanīmetiyle2 kām-bīn oldılar. 

Ve ḫāḳān dört biñ miḳdārı bed-gümān ile ḳalḳup, ḫuṣūṣā evlād-ı 

‘Arab ’dan Ḥāriẟ bin Şüreyḥ  nām mülḥid-i ḍalālet-nişān ḫāḳānı ġayretlen-

dürüp ve nisvān-ı Müslimīn ’e taḥrīṣ idüp, tekrār bünyād-ı3 cidāl ve4 ḥarb 

u ḍarb u ḳıtāl olup zevāl zamānına dek küllī ḥarb u ḍarb muḳarrer oldı. 

Der-‘aḳab düşmenüñ zevāli ve ḫāḳānuñ ancaḳ dört yüz nefer ricāli ḳa-

lup aḥmāl ü eẟḳāli ve5 evlād u6 nisvān u ‘iyāli ḳalup ḳānūnları üzere kūsla-

rın dögmege başladılar. Ya‘nī ruḫṣat-ı inṣırāf virüp Etrāk  leşkerini döndür-

mek ḳaṣdın eylediler. 

Lākin miyān-ı ma‘rekeden çıḳmaları mümkin olmadı. ‘Asākir-i Müs-

limīn  ‘askerlerini7 iḥāṭa-i sehmgīn itmegin hīç bir ferd ol gird-ābdan ṭaşra 

yol bulmadı. Bunca kenīzek-i sīmīn-beden ve ehl ü ‘iyāl-i ḫāḳān ve ḥurūb-ı 

sābıḳada giriftār olan Müslimān  ve evānī-i muraṣṣa‘āt u müẕehhebeden 

tuḥaf-ı bī-pāyān ve silāḥ-ı zerrīn ü sīmīn-i cevāhir-nişān 8«ــ رأت ــא   » 

1 ve yedi: idi HZ

2 ġanīmetiyle: ġanīmetle HZ

3 bünyād-ı: bünyād u HZ

4 ve: - HZ

5 ve: - HZ

6 u: - HZ

7 ‘askerlerini: ‘askerini T5

8 “Gözlerin görmediği…” | Burada “Allahu Teâlâ  ‘Ben, salih kullarım için gözlerin görmediği, kulakların 

işitmediği ve insanın hayal ve hatırından hiç geçmeyen nimetler hazırladım (Buhârî, Bed‘ü’l-halk, 8).’ 
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mażmūnı ile nümāyān [82a H1] 1«  manṭūḳı ile beşāret-resān «و أذن 
2« ــ ــ  ــ  ــ  -muḳaddimesiyle ġuzāt-ı melekiyyü’ṣ-ṣıfāta ḫāṭır «و 

nişān olduḳdan ṣoñra ḫāḳān-ı bed-kirdār ḫātime-i kār ne vecle ẓāhir ola-

caġın bildi. Ġayretinden3 ‘avretini ḫancer ile urup helāk eyledi. Ve āḫir 

ḳaçaraḳ yaḳın olan ḥiṣārlaruñ birine girüp ḳapandı. 

Eẟnā-yı muḥāṣarada ümerāsından biri ile lu‘b-ı nerde iştiġāl itdi. Ol 

maḳūle bergeşte-baḫt-ı leclāc ise de ṭāli‘-i saḫt muḳteżāsınca yeñilüp 

ḳasāvetle ḳalb-i girih-gīri ḫānehā-yı nerd4 gibi laḫt laḫt olmaġın ol emīr 

ḫāḳān-ı kebīri yeñdi. İncindüginden ḳaṭ‘-ı yed emr itdi. Emīr-i dilīr ki 

bisāṭ-ı enbāṭdan el çekdi, āb-ı ḥayāt-ı5 zülāl-i cānından el yuyup ḳażā gibi 

ḫāḳānuñ üstine çökdi. Emān virmeyüp ḳatl eyledi. 

Fe-lā-cerem ḫāḳān ki küşte oldı, bāḳī ḳalan [177b HZ] ‘askeri ḳaçaraḳ6 

cān ḳurtarmaḳ ümmīdiyle [81b T5] eṭrāfa ṭaġıldı. Ve birbirlerinüñ emvāl 

ü erzāḳını ġāret itmege meşġūl oldılar. 

Esed bin ‘Abdu’llāh  ve sā’ir leşker ü sipāh7 kām-kārān-ı nuṣret-penāh 

olduḳlarından ṣoñra alınan kūslar[ı] ve ṭabl-ı menḥūsları8 ve metā‘ ḳısmı-

nuñ nevādiri ve cevāhirüñ nefā’is ü zevāhiri ve kenīzeklerüñ şīrīn-zebānları 

ve ġılmān-ı Yūsuf-liḳālaruñ mū-miyān u nāzük-dehānları ve bi’l-cümle her 

ḳısmuñ güzīdeleri ve her ḳumāşuñ pesendīdeleri yükler baġlanup ḥākim-i 

Ḫorāsān  olan Ḫālid ’e ve anlar ṭarafından Hişām  nām ḫalīfeye irsāl ḳılındı. 

Ve bu fetḥ ü ġanā’im medā’iḥ-i şu‘arā ve evṣāf-ı büleġā ile diyār-be-diyār 

söylendi. Ba‘żı şā’ir-i Ḫorāsān  Esed -i nāmdār vaṣfında naẓm-ı cevāhir9 ḳı-

lup gönderdügi ebyātdandur ki bu arada beyān olınur:

diye buyurmuştur.” şeklindeki hadîs-i şerîften iktibas yapılmıştır.

1 “Kulakların işitmediği…” | Burada “Allahu Teâlâ  ‘Ben, salih kullarım için gözlerin görmediği, kulakla-

rın işitmediği ve insanın hayal ve hatırından hiç geçmeyen nimetler hazırladım (Buhârî, Bed‘ü’l-halk, 

8).’ diye buyurmuştur.” şeklindeki hadîs-i şerîften iktibas yapılmıştır. 

2 “İnsanın hayal ve hatırından geçmeyen” | Burada “Allahu Teâlâ  ‘Ben, salih kullarım için gözlerin gör-

mediği, kulakların işitmediği ve insanın hayal ve hatırından hiç geçmeyen nimetler hazırladım (Buhârî, 

Bed‘ü’l-halk, 8).’ diye buyurmuştur.” şeklindeki hadîs-i şerîften iktibas yapılmıştır.

3 Ġayretinden: ‘Avretinden HZ

4 ḫānehā-yı nerd: ḫānhār-zed HZ, T5

5 ḥayāt-ı: ḥayāṭ u H1, T5

6 ḳaçaraḳ: - T5

7 ü sipāh: - T5

8 menḥūsları: mencūsları H1

9 cevāhir: - HZ
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Naẓm

א א وا א  א   ر رض  ا ت  ا  
א   ا أ وأ ة و ا إ   

א و ا وכאن أر א  א ا  أ أ إ
א א  א      אن إ رכ א א  א 

1 اع ا א    א  א ا    

Ve yine bu sālde Behlūl bin Bişr  nām Ḫāricī  ḫurūc itdi. Yüz miḳdārı 

Ḫavāric  ile niçe biñ ‘askeri mirāren ṣıdı. Ḥattā ḫalīfenüñ ḳatline niyyet 

idüp Şām ’a teveccüh itdi. Āḫir Cezīre  eṭrāfında biñ belāyla kendüsi ve 

tevābi‘i ḳatl olındı. 

Ve yine Esed bin ‘Abdu’llāh  ḳavm-ı Etrāk ’e ġazā idüp cāy-gīr-i ḫāḳān 

olan Ṭurḫān emvāl-i firāvān beẕl itdükde ḳabūl itmedi. Sell-i seyf idüp ve2 

kendüyi ḳatl idüp ve memleketini nehb ü ġāret idüp şād-kām ve muḥaṣṣı-

lü’l-merām ‘avdet itdi. 

Ve bu sālde Şebīb-i Ḫāricī ’nüñ Ṣaḥārī 3 nām oġlı ḫurūc idüp kendünüñ 

ve tevābi‘inüñ ḥaḳlarından gelindi. 

 [Ammā sene yüz yigirmi ḥavādiẟi]

Ve yüz yigirmi tārīḫinde ser-ḥadd-ı Rūm  ve Etrāk ’e müte‘alliḳ niçe 

ġazālar ḳılındı. Nihāyetsiz māl ü ġanā’im aḫẕ olındı. 

Ve bu senenüñ mihrcānında4 nā’iblere ve Ḫorāsānşāh  nām re’īs-i dihḳān 

Esed bin ‘Abdu’llāh ’a tuḥaf-ı bī-kerān ile [82b H1] gelüp cümleden bir 

ḳaṣr-ı müẕehheb ü mücevher ve sīm-i ḫāliṣden bir ḳaṣr-ı dīger ve ebārīḳ-i 

müẕehhebe ve ṣaḥāf-ı pür-zīb ü fer getürilüp tuḥaf u tefārīḳle meclis ṭoldı. 

Ve Ḫorāsānşāh ayaġa ḳalḳup Esed ’üñ şecā‘at u fıṭnatı ve şehāmet ü cell-i 

himmeti medā’iḥinde ḫaṭīb oldı. 

1 “Yeryüzünü enine boyuna ölçsen bile Esed ’den daha hayırlı ve hükmü sağlam bir lider göremezsin. 

Bize hayırları ve iyilikleri yağdırdı. Durumumuzu toparladı. Dağınıklığı giderdi. Hakan onun elinden 

kurtulamadı. Hakanın toplanmış askerlerini darmadağın etti. Ey Süreyc ’in oğlu Esed , sen öyle bir 

yararlılık gösterdin ki hasta gönüllerimizin intikam ateşini dindirdin ve bizi rahatlattın.”

2 ve: - HZ

3 Nüshalarda “Ṭaḥārī (HZ), Ṭaḥāzī (H1, T5)” şeklinde yazılan bu isim “Ṣaḥārī ” olarak metne alındı. 

bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 324.

4 mihrcānında: mihrcānibinde H1
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Esed  daḫı bunca tuḥaf u tefārīḳi ve cevāhiri ḥużżār-ı meclise tevzī‘ ḳıldı. 

Ve Esed  kendüsi bir çıban çıḳarup ḫaste-ḥāl olmaġın gāh u bī-gāh enīn 

ü ḥanīn ü āh vāh1 iderek ḫalvetine gitdi. Āḫir sene-i mezbūre Ṣafer’in-

de ‘adem ser-ḥaddine sefer idüp teslīm-i rūḥ itdi. Bir esed idi ki bīşezār-ı 

zemīne şīrāne geldi ve2 şīrāne gitdi. 

Bu senede Hişām , Ḫālid bin ‘Abdu’llāh ’ı ‘Irāḳ  niyābetinden ‘azl itdi. 

Seneden seneye on üç kerre yüz biñ altun Ḫālid ’üñ ve on kerre yüz biñ 

altun Yezīd bin Ḫālid ’üñ emlāklerinden ‘avā’idi olmaġın ḥaseden ma‘zūl 

itdügi şāyi‘dür. 

Ve Ḫorāsān  [177b HZ] vilāyeti Naṣr bin Seyyār ’a virilmesi meşhūr u 

vāḳi‘-i ḥāldür, diyü buyurdılar.

 Ḥikāyet-i ġarībe bā-muḥāverāt-ı ‘acībe [82a T5]

Menḳūldür ki birgün3 Hişām -ı ẕī-şān ḳaṣd-ı ṣayd u şikār ile bir güẕer-

gāhda4 pūyān ve ümmīd-i naḫcīr ile bir ġubār-āmīz günde eṭrāf u cevā-

nibe şitābān iken nā-gāh naẓargāhında bir şāh-rāh ‘ayān oldı. Der-‘aḳab 

revġan-ı zeyt yükleri ile bir kārbān ẓāhir oldı. 

Hişām  ki ol zümreye ihānetle naẓar ḳıldı, “Nereden gelürsüz?” diyü 

ṣordı. Sā’ir ebnā-yı sebīle nisbet vecāheti ẓāhir ü müstenīr5 bir pīr-i rū-

şen-żamīr görüp aña ḫiṭāb ḳıldı. Ke-ennehu ma‘a’l-kerāhe aña iltifāt idüp 

“Nereden gelürsün ve nerede6 tevellüd itmişsün ve nereye gidersün?” diyü 

ḫaber ṣordı.

Naẓm

7 א اری  د  אرت    دا  در ا  אن را   אران  א

1 vāh: - HZ, H1

2 ve: - HZ

3 birgün: - HZ

4 güẕergāhda: güẕergāha HZ, H1

5 ẓāhir ü müstenīr: ẓāvmestīz HZ

6 nerede: nereden HZ

7 “Dünyada üstü başı toz toprak olanlara hakaretle bakma. O toz toprağın arasından atlı bir [yiğit] 

çıkmayacağını nereden biliyorsun?” | Nüshalarda görülen imla hataları tashih edildi. bk. Muhammed 

Riyaz, İkbâl-i Lâhûrî ve Dîger Şuarâ-yi Fârisî-gûy, Merkez-i Tahkikat-ı İrân ü Pâkistan, İran 1977, s. 73. 
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Meger ki ol pīr-i muḫtār nīk ü bed-dīde-i rūzgār germ ü serd-keşīde bir 

emīrü’l-kelām-ı ‘ayyār idi. Hişām ’uñ çeşm-i aḥveline1 ve i‘tidālden ḫāric 

heykeline ve evżā‘ u eṭvārına ve kemāl-i güftārına ki naẓar ḳıldı, rü’esādan 

idügini bildi. Nihāyet ḫalīfe idügin fikr itmedi. Ve illā her2 su’āline cevāb 

virdi.3 “Ẓāhir senüñle benüm ḳadīmī āşinālıġum yoḳdur. Bu taḳdīrce il-

tizām-ı mā-lā-yelzem idüp bu maḳūle su’āl ü maḳāl cenāb-ı kerāhet-me’ā-

buña çoḳdur. Zīrā ki bu ḥaḳīr gerek bir ḳabīle-i celīleden olmışum, saña 

ne ‘ā’id; gerek bir ‘aşīret-i ẕelīlden4 ẓuhūr bulmışum, baña bu gūne su’ālüñ 

neden vāriddür?5” didi.

Naẓm

Saña bundan çü6 nesne yoḳ rāci‘

Yā neden vaḳtüñ idesün żāyi‘

Kişinüñ olsa ‘aḳlı7 başına yār

Süfehā vaż‘ın8 eylemez kirdār

Hişām  ki pīrüñ cevābını işitdi, “Bu gūne eger9 sen bir ḳabīle-i aṣīleden10 

olsañ ḫaber virürdüñ. Aḳvām-ı rezīleden olmaġla vāḳi‘-i ḥāli beyān ide-

medüñ.” diyü bir nükte itdi. Ḥālā ki pīr-i ḫıredmend mezbūr Hişām’uñ 

bu sözine güldi. “Senüñ ṣūret-i zişt ve heybet-i bed-siriştüñi gördüm, 

[83a H1] ḫısset-i ḥaseb ve denā’et-i neseb yüzinden fürū-māyeligüñi 

taḥḳīḳa irgürdüm. Ol sebebden kendümi saña ta‘rīf ḳılmadum.11” didi. 

“İmdi bilmiş olasun ki ben fülān ḳabīleden bir merd-i dīndārum ve12 ḥaseb 

ü nesebüm fülān ve fülān rü’esāya çıḳar bir ‘azīz-i bülend-iḳtidārum.” diyü 

söyledi. 

1 aḥveline: aḥvāline HZ

2 her: her bir HZ

3 virdi: virürdi HZ

4 ‘aşīret-i ẕelīlden: ‘aşīretden HZ | ẕelīlden: ẕelīleden T5

5 vāriddür: vārid HZ

6 çü: çoḳ HZ

7 ‘aḳlı: ‘aḳl HZ, H1

8 vaz‘ın: vaṣfın T5

9 eger: - HZ

10 aṣīleden: aṣliyyeden HZ  | aṣīlden T5

11 ḳılmadum: ḳıldum HZ

12 ve: - HZ
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Hişām  ki bu kelimātı diñledi, “Ne murdār ṣoydan imişsün, ne çirkīn 

ḫānedāndan ẓuhūr eylemişsüñ. Her kimse ki1 seni göre, ḳabīleñe dāḫil 

olmaduġına vācibdür ki şükr ḳıla.” buyurdı. Kendünüñ ‘aẓīmü’ş-şān ol-

duġını nezāketle ol pīre ṭuyurdı. 

Ammā ki pīr-i fānī nādire-dān olmaġın bī-iḫtiyār bir daḫı ḫande ḳıldı. 

“Allāh  Allāh, bu ṭal‘at-ı zībā ve nergis-i şehlā ẕātıñuzdan ma‘lūm oldı ki 

ulu ṣoydan imişsüz.2 Ammā ġarā’ib ü ‘acā’ib bundadur ki ellerüñ ‘aybına 

baḳup ṭa‘n itmeñüz ṭurfedür. Bārī buyuruñ ki ḳanġı ḳavm u ḳabīledensüz 

ve ḥaseb ü nesebiñüz kimlerdür ve kime müntehī olur?” didükde Hişām  

āġāz-ı kelām idüp “Ben ḳabīle-i Ḳureyş ’denüm.” didi. 

Pīr tekrār ḫiṭāb idüp “Ḳureyş  bir ḳabīle-i ‘aẓīmedür. Ol ḳabīlede ekābir 

ü aṣāġıra nihāyet yoḳdur. ‘Acabā siz ḳanġısındansuz, bilsem?” didi. Hişām  

daḫı “Ben Benī Ümeyye  eşrāfındanum.” diyü cevāb virdi. “Ḫuṣūṣā kimse 

bizümle şeref-i nesebde ber-ā-ber olamaz. [82b T5] Ve bir ferd [178a HZ] 
ol zümre-i ‘aẓīmden3 intiḳām alamaz.” diyü söyledi. 

Pīr bu kerre ḳahḳaha ile ḫande eyledi. “Bāreka’llāh, yā Benī Ümeyye  

ḳarındaş.” diyü masḫaraya aldı. “Fe-ammā ‘acebdür ki sen kendüñi ḳaṣd ile 

ṣaḳlarsun. Ḳabīle-i bī4-‘adīleden iken ṭā’ife-i rezīleden geçinürsün.5 Yoḫsa 

murāduñ beni deñemek midür?” didi. “Ḥaḳḳā ki iyü tedārük itdiñüz.” 

diyü āferīn idüp, ba‘dehu Hişām ’a güftār idüp “Ne ‘aceb söyledüñ ki bu 

maḳūle nesebden şermsār6 olmayasun. Ne miḳdār meẕmūm ḳabīle idügini 

bilmeyesün. Zamān-ı Cāhiliyyet ’de Benī Ümeyye ribā-ḫōrān olup, Müs-

limān  olduḳlarından ṣoñra ḫānedān-ı nübüvvete el uzadup günehkārān 

idüklerini bilür iken ġāfil olasun ve şimdiki ḥālde daḫı dünyā cīfesi7 ken-

dülere el virdügini şeref-i8 nesebden ṣayup9 bilesüz. Bunı bilmez misüz ki 

sizüñ ḳabīleñizüñ re’s ü re’īsi zamān-ı sābıḳda bir ḫammār idi. Şimdiki 

1 ki: - HZ

2 imişsüz: imişsün HZ, H1

3 ‘aẓīmden: ‘aẓīmeden HZ, T5

4 bī: benī HZ

5 geçinürsün: geçinürdün HZ

6 şermsār: sermsār HZ

7 cīfesi: cīfesini H1, T5

8 şeref-i: eşref-i HZ, H1

9 ṣayup: - HZ, T5
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ḥālde daḫı1 bir cebbārdur. Āḫir re’īsiñüz yine bir ḫammār-ı murdār olacaḳ-

dur. Ve senüñ ḳabīleñ maḥsūb u ma‘dūddur. Ḳırḳ ma‘reke-i ḫūn-ālūdda 

‘ırż u nāmūsdan yüz döndürüp hezīmet ü firāra arḳa virmişdür. Ve hezārān 

merdānelerüñ helākine sebeb olmışdur. Pes bu maḳūle cemā‘at ḫāksār ol-

sun ki meẕheb ü sīretleri böyle nā-hemvār ve nā-sāzkār ola. Şecā‘at u şehā-

metleri bu ṣūretle ta‘ayyün bula. Ma‘a ẕālik Seyyidü’l-mürselīn  ve Ḫāte-

mü’n-nebiyyīn  sizüñ ehl-i dūzaḫ olmañuzı beyān buyurmışdur. Ricāliñüz 

‘ārından beyān-ı neseb ḳılmayacaġını, zenānıñuz ḫubẟ-ı ṭīnet ve ġalebe-i 

şehvetden maḥcūb ḳalup baş ḳalduramayacaġını ümmetine ṭuyurmışdur. 

[83b H1] Cümleden biri Ebū Süfyān  ki mādde-i fesād-ı Bedr  ü Uḥud  u 

aḥzāb olmış idi. Sizüñ2 nesebiñüz ile mühmeldür.” didi. 

“Ve mezbūr Ebū Süfyān  ki zamān-ı Cāhiliyyet ’de bir ḫammār-ı bayṭār-ı 

ḥimār idi. İḳrār-ı İslām  ile fi’l-cümle teraḳḳī bulduḳda muttaṣıl Peyġāmber  

Ḥażretleri ile kārı kārzār3 idi. Egerçi ki İslām’a dāḫil olmış idi, yine ḥüsn-i 

i‘tiḳād ile hergiz tevfīḳ bulmamış idi. Bir uluñuz ḫod4 Mu‘āviye  idi. Yedi 

nevbet aña hidāyet ü irşād buyurmış iken yine evżā‘ı iḍlāl-i ḫātime ile nihā-

yet bulmışdur.5 Bā-ḫuṣūṣ ibn ‘amm-ı Muṣṭafā  olan ‘Alī-i Murtażā  ki zevc-i 

Fāṭıma-i Zehrā  idi, anuñla muḥārebeler ḳılmış idi. Ve Ziyād  gibi veled-i 

zināyı kendü nesebine ilḥāḳ itmiş idi. Ḥattā menḳūḥa-i muṭallaḳasını ‘ār 

itmeyüp ḥibāle-i nikāḥına dāḫil ḳılmış idi. Ve bunca ef‘āl-i nā-marḍiyyesi 

tenfīr-i ḳulūba bā‘iẟ olduġı yitmeyüp, āḫir-i ‘ömrinde Yezīd -i pelīd nām 

püser-i fāsıḳını veliyy-i ‘ahd idinüp İmām Ḥüseyn -i maẓlūma ve ehl-i 

beyt-i nübüvvet olan e’imme-i maḳbūl ü merḥūma6 musallaṭ ḳılmış idi. 

Bir alay ġaddār ḫā’inler ile mencenīḳ düzüp7 Beytu’llāh ’ı8 sengsār itmiş 

idi. ‘Abdü’l-Melik bin Mervān  ki sizüñ ‘ādilterīn ḥükkāmıñuz idi, Ḥaccāc  

gibi mel‘ūnı Ka‘be ’ye gönderüp bu fesādları itmiş idi. Bā-ḫuṣūṣ Ka‘be’yi yi-

re ber-ā-ber idüp ḫāksār ḳılmış idi. Ẓāhir budur ki ol daḫı ḳavmüñ9 sālārı 

1 daḫı: - HZ

2 Sizüñ: HZ mükerrer 

3 kārzār: zār T5

4 ḫod: - T5

5 bulmışdur: bulmış idi T5

6 Nüshalarda burada bulunan “üzerine” kelimesi sentaks gereği metne alınmadı.

7 düzüp: ḳurup HZ

8 Beytu’llāh’ı: Beytu’llāh’ı seng-i HZ, H1

9 ḳavmüñ: ḳavmlerüñ HZ, H1
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ve zümre-i ẕemīmeñüzüñ emīr-i iftiḫārı [178b HZ] idi.1 Ve bi’l-cümle bir 

ḳabīleden imişsün ki evveliñüz bed-kirdār ü ribā-ḫōrān, evsaṭıñuz fettān ü 

ṭarrār ve āḫiriñüz ḫammār u ḥammār u evgār2 idüginde şübhe yoḳdur.” 

didi. 

Hezār bu maḳūle sözler [83a T5] söyledi ki Hişām ’ı3 varlıġından, belki 

kām-kārlıġından bile bīzār eyledi. Hergiz cevāba ḳādir olamadı. Muḳābe-

lesinde kelimāt itmege iḳtidārı ḳalmadı. Hemān bir ṭarīḳ ile ayrıldı, gitdi. 

Bir mesāfe gitdükden ṣoñra ardındaġı ġulāma su’āl idüp “Ḫāṭıruñda 

var mıdur ki bu pīr bize4 ne herzeler dimişdür?” didi. Ġulām daḫı berāy-ı 

maṣlaḥat “Anuñ didügini kim ḫāṭırında ṭutabilür ve sözlerini kim ḥıfẓa 

ḳādir olabilür5 ki ben ol maḥalde kendü adumı bile unıtdum. Degül ki 

anuñ ḫurāfātını6 ḫāṭırda ṭutam. Ḥattā muntaẓır idüm ki7 fermānıñuz 

ṣudūr ide;8 tā ki şemşīr ile kelle-i bī-devletini kesüp vücūdını dünyādan 

götürem.” cevābını virdi. 

Hişām -ı ḫilāfet-nişān ta‘accüb iderek, “pīr-i faṣīḥ-gūy u dilīr” diyerek 

oṭaġına vardı. ‘Ale’l-fevr hemān bir gürūh sipāhī9 gönderüp,10 ‘alāmetini 

bir bir taḳrīr ḳılup11 “Şu gūne ve şu aṣl bir pīr vardur. Elbette ele getürüñ. 

Bilā-te’ḫīr ḥużūruma getüresüz.” diyü tenbīh eyledi. Her ne ḳadar ki cüst 

ü cū ḳıldılar, ne buldılar ve ne kim idügini bildiler. Hişām bu ḥāle niçe 

zamān te’essüfden ḫālī olmadı ki “Niçün ol vaḳt cezāsın virmedüm.” diyü 

yandı, yaḳıldı.

Ammā ol ġulām ki bu ḳıṣṣayı bi’t-tamām ḫāṭırına12 almış idi, ba‘de 

vefāti’l-Hişām , ba‘żı13 aṣḥābına künhi ile beyān [84a H1] ḳılmış idi, diyü 

1 idi: - HZ

2 evgār: bed-kirdār HZ

3 Hişām ’ı: Hişām HZ

4 bize: - HZ

5 olabilir: olur HZ, T5

6 ḫurāfātını: ḫurfātını HZ | müzaḫrefātını T5

7 idüm ki: oldum HZ

8 ṣudūr ide: ṣudūrına HZ

9 sipāhī: sipāh HZ

10 gönderüp: gönderüp ve HZ

11 ḳılup: idüp HZ

12 ḫāṭırına: ḫāṭıra HZ

13 ba‘żı: ya‘nī HZ



326 TENKİTLİ METİN -  3. Rükün

Aḥmed-i Kūfī1 Tārīḫi ’nde2 mesṭūrdur ve beyne’l-müverriḫīn bu ḥikāye3 

ḳatı meşhūrdur.

Beyt

Melik olmaḳ münāsib ancaḳ o pīr

Eyitmiş aña ‘uyūbını taḳrīr

Ġaybetinden4 bu ḳıṣṣa ẓāhirdür

Göge çıḳmadı yutmadı anı yir5

Aña kibr ü ġurūrı bildürdi

Oldı ṣoñ demde cān miẟāl-i muġīr6

İḥtişām-ı Hişām ı güm ḳıldı 

Ol müselsel kelām u ol ta‘bīr 

Ba‘dehu Hişām ’uñ ḥikāyeti bunda7 tamām oldı, ve’s-selām.

 Der-beyān-ı Ebū Müslim-i Ḫorāsānī  ve Keyfiyyet-i Ẓuhūr-ı Ū

Egerçi ki müverriḫīnüñ bu bābda iḫtilāfātına nihāyet yoḳdur, lākin 

eṣaḥḥ-ı aḫbārı8 ile iktifā iḫtiṣār-ı kelāma9 münāsibdür. İmdi, ḫafī olmaya 

ki Ḥamza-i Iṣfahānī  ḳavlince Ḥamza bin Āmāde  evlādındandur. Iṣfahān  

nevāḥīsinden bir ḳaryede re’s-i mi’e-i hicriyyede10 vücūda gelmişdür. ‘Ömer 

bin ‘Abdü’l-‘Azīz ’üñ ḫilāfeti zamānı idi. 

1 Kūfī: Kevnī HZ

2 Burada kastedilen İbn A‘sem el-Kûfî ’nin Kitâbü’l-fütûh  adlı eseri olmalıdır. bk. Mustafa Fayda, 

“İbn A‘sem el-Kûfî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-asem-el-kufi 

(05.01.2021).

3 ḥikāye: ḥikāyeti HZ

4 Ġaybetinden: ‘Aybından HZ

5 yir: pīr HZ | İtmiş//yir: - T5

6 muġīr: maḳber HZ | muḳīr T5

7 bunda: bundan HZ

8 aḫbārı: aḫbār HZ

9 kelāma: kelām HZ

10 hicriyyede: hicrīde HZ



Künhü’l-Ahbâr 327

Ammā Zübeyr  zu‘mınca Ebū Müslim ’üñ nesebi Gūderz ’e1 müntehī 

olur. İttifāḳāt-ı ġarībeden2 bu ḳavlüñ ṣıḥḥati gūyā bunuñla ẟübūt bulur 

ki Gūderz, ġazā-yı Siyāvuş ’da3 nice siyeh-pūş ise ve eẟnā-yı cengden ġayrı 

evḳātda ḫande ḳılmayup türş-rūlıġı ẟübūt buldı ise4 Ebū Müslim  daḫı ibti-

dā-yı ẓuhūrındaki a‘yān-ı devleti ve ‘Abbāsiyān ’uñ sā‘iyān-ı5 da‘vet-i ḫilāfe-

ti olan nuḳabāya “Cümleñüze lā-büd elvāndan bir reng iḫtiyār eyleñ. Ve li-

bās u ‘imāmeñüzi cümle yek-reng idüp ittiḥād-ı ma‘nevīñüz gibi ẓāhiriñüzi 

daḫı iẓhār eyleñ.” diyü muḫayyer6 itdükden ṣoñra ḥikmet Ḫudā ’nuñdur, 

ittifāḳları levn-i siyāha müte‘alliḳ oldı. 

Cümlesi ‘imāme-i sevdā7 ve siyeh reng ḳabā ile nuḳabā ḳarşusına geldi. 

Mehābetleri Ebū Müslim ’üñ ṣalābetine sebeb olup kendüsi daḫı;

Mıṣrā‘

8 א א ر د  א از 

mażmūnına raġbet [179a HZ] gösterdi. Gülmesi ḫod eẟnā-yı ḥarb u ḳıtā-

le9 maḫṣūṣ idi. Sā’ir eyyāmda girih-i pīşānī ve rūy-ı türş10 ile şecā‘at nişānı

ẓāhir ü nümāyān idi. Pes “Gūderz  neslindendür.” diyenlerüñ [83b T5] 
da‘vāları ke-ennehu bu iki cihetden ẟābit idi. 

Ve ba‘żılar ḳavlince Ḥakīm Büzürcmihr  neslindendür. Pederinüñ ismi 

Müslim  idi, dirler.11 Niçeler “ ‘Oẟmān  idi.” diyü ḫaber virürler. “Ammā 

kendünüñ ismi ‘Abdu’r-Raḥmān  olup Iṣfahān 12 ḳaryelerinüñ birinde mü-

tevellid oldı. Ve neşv ü nemāsı Kūfe ’de vuḳū‘ buldı.” diyü beyān eylerler. 

1 Nüshalarda metin boyunca “Güvāder” şeklinde yazılan bu isim “Gūderz ” olarak metne alındı. bk. 

Hakkı Dursun Yıldız, “Ebû Müslim -i Horasânî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.

org.tr/ebu-muslim-i-horasani (06.01.2021).

2 ġarībeden: ġarbiyyeden H1 | ‘Arabiyye ’den HZ

3 Siyāvuş ’da: Şiyāvuş’da HZ

4 ise: - HZ

5 sā‘iyān-ı: - HZ

6 muḫayyer: müteḥayyer HZ

7 sevdā: sevād HZ

8 “Siyahın üstünde başka bir renk yoktur.”

9 ḥarb u ḳıtāle: ḳıtālde ve ḥarbde HZ

10 rūy-ı türş: derdi terş HZ

11 dirler: - HZ

12 Iṣfahān : Uṣfān HZ
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Ammā Ḫorāsān ’a müstevlī olup ‘iẓam-ı şān bulduḳda1 “Ben Sülayṭ bin 

‘Abdu’llāh bin ‘Abbās  evlādındanum.” didügi, Ebü’l-‘Abbās-ı Seffāḥ ’uñ eb-

nā-yı a‘māmından olmaḳ da‘vāsın eyledügi Ravżatu’ṣ-ṣafā ’da mesṭūrdur. 

Ya‘nī ki ‘Abbās ’uñ bir ḫidmet-i cāriyesine birgün ‘Abdu’llāh bin ‘Abbās  

yaḳınlıḳ idüp, ba‘dehu bir daḫı yanına varmayup, niçe eyyām mürūrından 

ṣoñra ol cāriye bir ġulām-ı ‘Arabī ’ye tezevvüc ḳılınup ikisinden Sülayṭ  nām 

bir püser vücūda geldi. ‘Abdu’llāh bin ‘Abbās  anı bendeleri silkine mün-

selik ḳılmış idi. Kibār u ṣıġār Sülayṭ-ı kenīzek-zāde ol şaḫṣ-ı ‘Arabī’nüñ 

mübāşeretinden tevellüd itdügini bilmiş idi. [84b H1] 

Vaḳtā ki İbn ‘Abbās  ḥażretleri öldi ve Sülayṭ  nev-cüvān olup ḫulefā-yı 

Benī Ümeyye ’den Velīd bin ‘Abdü’l-Melik  ḫidmetine müntesib oldı, ol 

furṣatda “Ben ferzend-i ‘Abdu’llāh bin2 ‘Abbās ’um.” didi. Ḥattā Velīd bin 

‘Abdü’l-Melik 3 bu da‘vāyı taṣdīḳ idüp “Āl-i ‘Abbās ’dan iken4 ḫuddāmum 

silkine münselikdür.” diyü faḫr eyledi. Ya‘nī ki zamān-ı ẓuhūrında Ebū 

Müslim  “Ben mezbūr Sülayṭ’uñ ālindenüm.” dimiş ola. Ḥattā Ebū Manṣūr  

kendüyi ḳatl itdükde iḥṣā5 itdügi cerā’imüñ birisi “Ḫilāf-ı vāḳi‘ da‘vāyla 

nesebimüze duḫūl ḳaṣdın itdüñ.” didügi taḥaḳḳuḳ bula.

Ve bi’l-cümle Ebū Müslim  on ṭoḳuz yaşında iken bir ḫuṣūṣ içün aḫẕ 

olınmış idi. Ve ba‘żı a‘yān ile Kūfe  zindānında ḥabs ḳılınmış idi. Yüz yi-

girmi altı senesinde imām-ı büzürgvārdan dest-i bī‘at ṭutdı. İrşād ü işāreti 

ile6 Ḫorāsān  ḫalḳını da‘vete gitdi. On dört kerre bir nīzeye7 dört, beş ḳarış 

miḳdārı kirbās vaż‘ olınup, nāmı “Rāyet-i Ẓıl ” ta‘yīn olınup Ebū Müslim ’e 

virildi. 

Emīr-i me’mūr ol8 ḫidmete ṣarf-ı maḳdūr üzere iken imām-ı mūmā 

ileyh ü birāderān ve ebnā-yı a‘mām Mekke-i Mükerreme ’ye ‘azīmet itdi. 

Ba‘dehu ‘avdet idüp9 Belḳā  nām mevżi‘e irişdi.

1 bulduḳda: buldı HZ

2 ‘Abdu’llāh  bin: HZ mükerrer

3 Velīd //Melik: ‘Abdü’l-Melik  oġlı Velīd HZ

4 iken: iki HZ

5 iḥṣā: iḥṣār T5

6 ile: - HZ

7 nīzeye: nīze HZ

8 ol: - T5

9 ‘avdet idüp: da‘vet itdürüp HZ
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İttifāḳ Ebū Müslim -i nāmdār Ḫorāsān  ḥākimi Naṣr [bin] Seyyār  ile bis-

yār ceng ü kārzār idüp ża‘f-ı ḳuvveti żı‘f-ı ḳudrete mü’eddī olduġını1 müş‘ir 

bir nāme yazdı. Ve imām cenābına gönderdi. Ḥikmet Ḫudā ’nuñdur, ol 

berīd ṭutıldı. Nāmesi Mervān-ı Ḥimār ’a ‘arż olındı. Mażmūn-ı nāmeye 

vuḳūfından ṣoñra resūl-i mezbūrı in‘ām-ı mevfūr ile firīfte ḳıldı. Mektūb-ı 

Ebū Müslim  ulaşdurduḳdan2 ṣoñra cevāb-nāme ile kendüye gelmesini ‘ahd 

itdürdi. 

Fi’l-vāḳi‘ böyle oldı. Ya‘nī ki “Göreyin seni emr-i da‘vetde3 nice iḳdām 

idersün? Ve zümre-i muḫālifīne ne vechle ḳaṣd-ı intiḳām idersün? Fe-am-

mā zinhār ki hīç bir maḥalde ġāfil bulınmayasun. 4«אت -mażmū « ا آ

nını muḳarrer bilüp itmām-ı ḥuṣūl-i merām ile şitāb üzere deprenesün.” 

Mervān-ı [179b HZ] Ḥimār  ki imāmuñ Belḳā ’da Ḥumeyme  nām ḳar-

yede idügini5 bildi, resūli ve cevāb-ı mektūbı [84a T5] alıḳoyup Belḳā 

‘āmiline ber-vech-i isti‘cāl bir bölük ceng erini6 gönderdi. Müşārün ileyhi 

ḳayd u7 bend ile cenābına getürdüp iẓhār-ı nāme8 ile ilzām itdükden ṣoñra 

tedārükini gördi. 

Lākin Ḥumeyme ’deki imām-ı mezbūr aḫẕ olındı. İki birāderi Seffāḥ  ve 

Manṣūr  ve aḳribāsından ‘Abdu’llāh  ve İsmā‘īl  ve ‘Īsā  ve Ṣāliḥ  ve Dāvūd  ve 

‘Abdu’ṣ-Ṣamed  ve evlād-ı ‘Abbās ’dan niçe şaḫṣ-ı mü’eyyed Kūfe  cānibine 

firār itdiler. Ḳırḳ gün miḳdārı anda iḫtifā iḫtiyār itdiler. 

Bi’l-āḫire ṭuyıldı. Ebū Müslim ’üñ ḳuvvet-i9 ẓuhūrı ḫalḳ-ı ‘ālemüñ iḳ-

bāline ve devlet-i bī‘atine isti‘cāline10 sebeb oldı. 

Sene yüz otuz iki Muḥarrem’inüñ onıncı güni ki rūz-ı Cum‘a idi, 

Ebü’l-‘Abbās-ı Seffāḥ  minbere çıḳup iẓhār-ı da‘vet ḳıldı. 

1 olduġını: olduġı HZ

2 ulaşdurduḳdan: ulaşduḳdan HZ

3 da‘vetde: da‘vete T5

4 “Gecikmede felaketler vardır.”

5 idügini: idügin HZ

6 erini: erin HZ

7 u: - HZ

8 nāme: nām HZ

9 ḳuvvet-i: ḳuvvet ü HZ

10 isti‘cāline: isti‘cāle HZ
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 [Ammā sene yüz yigirmi dört ḥavādisi]

Benī ‘Abbās  da‘vetine meşġūl olanlardan bir ṭā’ife bilād-ı Ḫorāsān ’dan 

‘avdetle Mekke-i Müşerrefe  ḳaṣdın idüp Kūfe ’ye uġradılar. Ḫālid bin [‘Ab-

du’llāh]-ı Ḳasrī  ümerāsından ba‘żı eşrāf Yūsuf bin ‘Ömer  [85a H1] ḥab-

sinde idügin işitdiler. ‘Ale’l-fevr maḥbese1 varup ol maḥbūsları Benī ‘Abbās  

bī‘atine da‘vet itdiler. Ve Ebū Müslim-i Ḫorāsānī ’yi2 ol3 giriftārlar içinde 

buldılar ki ‘Īsā bin Muḳbil-ı ‘İclī ’ye4 ḫidmet ider bir tāze cüvān idi, anı 

daḫı da‘vet eylediler. Ḥüsn-i re’y ve şecā‘atine ve kemāl-i şehāmet ü celāde-

tine vāḳıf olup vaṣfında niçe sözler söylediler. 

Āḫir Bekr bin Māhān 5 dört yüz aḳçeye Ebū Müslim’i iştirā ḳıldı. Ve 

maḥbesden çıḳarup kendülere mu‘āvenet ü muẓāheretin ṭāleb eyledi. 

Ba‘de-mā her ne ḫuṣūṣa ḳullandı ise Ebū Müslim ’üñ iḳdām u ihtimāmı 

müşāhede olındı.

Ve bu senede Muḥammed bin ‘Alī bin ‘Abdu’llāh bin ‘Abbās  fevt 

oldı. Ḫilāfeti veledi İbrāhīm İmām ’a, ba‘dehu ferzendi Ebü’l-‘Abbās-ı

Seffāḥ ’a ta‘yīn idüp ikisi de endek endek isti‘dād da‘vāsına liyāḳat u

fürce buldı.

 [Ammā sene yüz yigirmi beş ḥavādiẟi]

Ba‘dehu yüz yigirmi beş senesi dāḫil olduḳda emīrü’l-mü’minīn Hişām 

bin ‘Abdü’l-Melik  vefātı taḥaḳḳuḳ buldı.

 Vefāt-ı Hişām bin ‘Abdü’l-Melik 

Mezbūruñ müddet-i ḫilāfeti yigirmi yıldan beş ay eksicek olup otuz 

dört yaşında iken vefāt eyledi. Ammā ḫasīs ü baḫīl olup māl cem‘ine rāġıb 

ve ḫazā’ine6 ṭālib ve ḥubb-ı dünyā ile muḳayyed olmaġın ḳulūb-ı [nās] 

1 maḥbese: meclise HZ, H1

2 Ḫorāsānī’yi: Ḫorāsānī HZ

3 ol: HZ mükerrer

4 Nüshalarda “Ma‘ḳıl-ı ‘Acele” şeklinde yazılan bu isim “Muḳbil-ı ‘İclī” olarak metne alındı. bk. İbn 

Kesîr, age, C. 9, s. 340.

5 Nüshalarda “Hāmān” şeklinde yazılan bu isim “Māhān” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, 

s. 340.

6 ḫazā’ine: ḫizāneye HZ
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kendüye ol ḳadar merbūṭ degül idi. Binā’en ‘alā ẕālik ṭınāb-ı1 ḫıyām-ı dev-

leti evtād-ı re’y-i sedād ile merbūṭ degül idi. 

Sene-i mezbūre Şa‘bān’ınuñ yigirmi altıncı güni fevt oldı. Ḥālā ki müd-

det-i ‘ömrinde mevte müte‘alliḳ bir nesne oḳımamış idi. Ol yoldan bir 

kitāb ve nuṣḥ u pend virildügine rıżā virmezdi. 

Sālim  ki kātib-i dīvānı idi, andan menḳūldür ki “Birgün Hişām  ḳasā-

vetle ḥarem-serāyından çıḳdı. Ve Ebreş bin Velīd ’i istedi. Vaḳtā ki Ebreş  

geldi, ‘Mizāc-ı şerīfiñüzi2 müteġayyir görürin.’ diyü ṣordı. Hişām daḫı 

cevāb virüp eyitdi ki ‘Ehl-i nücūm otuz üç güne dek vefātımuzı yazmışlar. 

Ve intiḳālimüzi muḳarrer itmişler.’ [180a HZ] diyü bildürdi. Bir aydan 

ziyāde zamān geçdi.3 Ol didükleri gün geldi. Ol gice bir ṣancı gibi veca‘-ı 

şedīd ẓuhūr itdi. Ammā ġayretlenüp ‘Yā Sālim , var sen git benüm ḥālümi 

nāsa iyülikle ta‘bīr it.’ didi. Ve bir yanına daḫı döndi. Ben ki menzilüme 

vardum, der-‘aḳab ṣabāḥ [84b T5] zamānı bir efġān işitdüm. Segirdüp4 

geldükde Hişām ’ı teslīm-i rūḥ itmiş buldum. Ammā buḫl ile cem‘ itdü-

gi ḫazīneyi ‘ale’l-fevr ḫazīnedārlar mührlediler. Kendünüñ ṣuyın ısıtmaġa 

kömür tedārüki mümkin olmadı. Kömür almaġa ellerden ḳarż ile aḳçe 

aldılar.” 

Menḳūldür ki ḥālet-i5 iḥtiżārında6 evlādına naẓar itmiş. Feryād u fiġān-

ların işidüp ta‘accüb eylemiş ki “Ben sizüñçün dünyā ile mücādele idüp 

bunca māl cem‘ itdüm. Yine bu maḥalde sizden girye vü fiġānı ‘aceb gör-

düm.” dimişdür. 

El-ḳıṣṣa Hişām  ki öldi, Benī Ümeyye ’nüñ devletleri zevāl buldı. 

[85b H1] Baḳıyye ḳalan yedi yılda işleri muḫālefet ve ceng ü cidāl oldı.

1 ṭınāb-ı: ṭınām-ı HZ

2 şerīfiñüzi: şerīfiñüzde HZ

3 geçdi: geçmedi HZ

4 işitdüm segirdüp: işidüp segirtdüm HZ

5 ḥālet-i: cālet-i H1

6 iḥtiżārında: iḥtiżārda T5
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 Ḫilāfet-i Velīd bin Yezīd bin ‘Abdü’l-Melik 

Bu Velīd  bir pelīd-i fāsıḳ ve belīd-i1 münāfıḳ idi ki zamān-ı devletindeki 

zühhād u ‘ulemā şedā’id-i dünyeviyyeye lāḥiḳ idi. Her vaż‘ı ṭıbā‘-ı ḫulefāya 

elbette nā2-muvāfıḳ idi. ‘Ammisi Hişām  öldügi gün ki yevm-i erba‘ā idi, 

kendüden bī‘at olındı. Ve ‘ömri ol ḥīnde otuz dördinde bulındı. 

Egerçi ki devleti ve eş‘ār-ı laṭīfesi ve feṣāḥati3 muḳarrer idi, lākin babası 

Yezīd bin ‘Abdü’l-Melik  kendüden ṣoñra birāderi Hişām ’ı,4 anuñ ardınca ol 

maḫdūm-ı vācibü’l-in‘idāmı veliyy-i ‘ahd idüp kibār-ı nāsuñ bī‘atlerin almış 

idi. Ya‘nī ki cülūs-ı taḫt-ı5 ḫilāfet kendü içün ḥāżır u müheyyā ḳılmış idi. 

Vaḳtā ki Hişām , Velīd ’üñ irtikāb-ı meclis-i fısḳ u fesād ve6 şürb-i ḫamr 

u7 naġamāt-ı8 çeng ü çeġāneye mā’il idügin gördi; men‘ ḳaṣd idüp yüz on 

altı9 senesinde mezbūrı ḥacc-ı şerīfe gönderdi. Kendü yārānlarından olan 

erāẕilleri ayurmaġa sa‘y itdi. Lākin mümkin olmadı. Hişām bī-ḫaber iken 

zaġarlar ve tāzīler cem‘ idüp Hişām ile hem-rāh olduḳda gezerler idi. 

Ve bir mu‘allā ḳubbe işledüp, ḳaṣdı ol ḳubbeyi Mekke-i Mükerre-

me ’nüñ saḳfına va‘ż idüp, yārānından10 olan nekebāt ile yüksek yire çıḳup 

murādı fısḳ itmek idi, ḳātele[hu]’llāhu te‘ālā.

Ve bi’l-cümle münkerāt ve fısḳ u lu‘b u lehve müte‘alliḳ ālāt ile Mekke ’ye 

vardı. Niyyet-i fāsidesi üzere ḳubbesini ẓahr-ı Ka‘be ’ye ḳurup ‘ayş u nūş it-

megi muḳarrer ḳıldı. Lākin hücūm-ı nāsdan ḫavf idüp fısḳa cür’et idemedi. 

Hişām  gördi ki ḳābil-i ıṣlāḥ degüldür, velāyet-i ‘ahdından ‘azl ve yirine 

Mesleme11 bin Hişām ’uñ naṣbına mirāren sa‘y u tedbīr itdi. İrādetu’llāha 

müte‘alliḳ olmamaġın itmāmı müyesser olmayup Hişām’uñ vefātında böy-

le müşevveş ü muḫtel ḳaldı. 

1 belīd-i: yezīd-i T5

2 nā: - HZ

3 feṣāḥati: - HZ

4 Hişām ’ı: Hişām T5

5 HZ nüshasında “cülūs-ı taḫt” ibaresinin imlası bozuktur.

6 fesād ve: - HZ

7 ḫamr u: - T5

8 naġamāt-ı: naġamāt u H1

9 altı: - H1, T5

10 yārānından: yārānları HZ

11 Mesleme : - HZ
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Ḥattā birgün Hişām  aña eyitdi: “Āyā sen Müslimān  mısun, ‘acabā 

mülḥid-i muḥarrim1 misün? Hīç2 bilemezin ne meẕhebdesün.3” diyü bir 

varaḳa ile istiḫbār itdükde;4

Naẓm

אכ د  د أ  א  א  د א ا א أ
5 א א א و א א أ  ً و א و א 

cevābın gönderdi. Ebū6 Şākir , Hişām ’uñ oġlı Mesleme ’nüñ künyeti olup7 

Velīd  kendü fısḳından ġayrı anuñla hem-şürb idügin işrāb [180b HZ] it-
dükde Hişām ġażaba geldi. “Ben seni ḫilāfet rütbesine8 sevḳ iderken sen 

de böyle misün?” diyü ferzendine incindi. Lākin “Bolay ki taġyīr-i evżā‘ u 

eṭvār ide.” diyü yüz on ṭoḳuz senesinde ḥacc-ı şerīfe gönderdi.

Fe-lā-cerem iẓhār-ı vaḳār ve ḫilāfet ārzūsıyla zühd ü taḳvā ṣūretlerini 

iş‘ār9 idindi. Ve Mekke  ve Medīne  fuḳarāsına emvāl-i cezīle beẕl eyledi. 

Ḥattā bir mu‘taḳı ehl-i Medīne’ye ḫiṭāben maḫdūmuñ ḥasb-ı ḥālini işrā-

ben bu maḳūle bir beyt naẓm itdi:

Naẓm

אכ د  د أ  א  א  د א ا א أ
10 א   و כא א ر د  ا ا ا

1 muḥarrim: muḥirr HZ

2 Hīç: - HZ

3 meẕhebdesün: meẕhebsün HZ

4 itdükde: itdi HZ

5 “Ey bizim dinimizi soran kişi, biz Ebu Şâkir ’in dini üzerineyiz. Biz içkiyi bazen katıksız içeriz. Bazen de 

sıcak veya soğuk su karıştırarak. O, koşu atlarını yularlarıyla bağışladı. O, aynı zamanda ne zındık ne 

de kâfirdir.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye  esas alınarak tashih edildi. bk. İbn 

Kesîr, age, C. 10, s. 3. | Bu manzume ve bir sonraki manzumeye kadarki mensur kısım T5 nüshasında 

bulunmamaktadır.

6 Ebū: Ebī HZ

7 olup: idi HZ

8 rütbesine: rütbe-i rāṣıbesine H1

9 iş‘ār: şi‘ār H1

10 “Ey bizim dinimizi soran kişi, biz Ebu Şâkir ’in dini üzerineyiz. O, koşu atlarını yularlarıyla bağışladı. 

O, aynı zamanda ne zındık ne de kâfirdir.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye  esas 

alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 10, s. 3. 
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[86a H1] El-ḳıṣṣa Hişām , Velīd ’üñ ‘azlini ki muḳarrer itdi, ḫavfından 

ṣaḥrāya düşüp ıraḳdan ḫaberleşmegi1 ve ḳabīḥ sözlerle2 mektūb gönder-

megi irtikāb idindi. Bu ḥāletle va‘d u va‘īd ṣadedinde iken Hişām öldi. Ol 

maḫdūm-ı sa‘īd liyāḳat-ı ẕātiyyesiyle i‘tilā-yı şān buldı. Ḫilāfet müjdesi 

vāṣıl olduġı gibi Dımaşḳ-ı Şām ’a geldi. Hişām’uñ ḫazīnesi żabṭına muḳay-

yed oldı. Ekābir [85a T5] ü a‘yān bölük bölük bī‘at itdiler. Ammā ‘ulemā 

vü zühhād-ı rū-şināsān ẓāhiren bī‘at ve bāṭınen nefret itdiler. 

Ammā nāsa i‘ṭāsı ve rü’esā-yı a‘yānı3 ri‘āyet idüp rāżī itmede ḥüsn-i re’y 

iẓhār idüp ba‘żı kimesneler i‘tiḳādlarını taḥvīl eylediler.4 “Luṭf u keremi 

bunuñ fısḳına göre degül ancaḳ.” diyü söylediler. 

Ve ol senede evvelā oġlı Ḥakem ’i, ẟāniyen dīger ferzendi ‘Oẟmān ’ı 

veliyy-i ‘ahd idinüp ekābir-i ‘askerüñ bī‘atlerin ḥāṣıl ḳıldı. Ve Naṣr bin 

Seyyār ’a Ḫorāsān  ḥükūmetinde müstaḳil olmaḳ üzere berāt gönderdi. 

Ba‘dehu Yūsuf bin ‘Ömer ’e tevcīh idüp Naṣr anuñ taḥt-ı ḥükūmetinde 

müstaḳil5 olmaḳ buyurdı.6

Fe-lā-cerem mezbūr Yūsuf bin ‘Ömer , Naṣr bin7 Seyyār ’a ḫaber gön-

derdi ki ḫalīfe-i ‘aṣra itḥāfa lā’iḳ, ḫuṣūṣā ṭab‘-ı şāhānesine muvāfıḳ hedāyā 

iḥżār ide. Tā ki es‘ad-ı sā‘atde dārü’l-ḫilāfe Dımaşḳ-ı Şām ’a müteveccih ola. 

Binā’en ‘alā ẕālik Naṣr bin Seyyār , biñ memlūk-i Yūsufī -ruḫsār ve biñ 

dūşīze-i gül-‘iẕār, ḫuṣūṣā ġılmān-ı sehī-reftār birer esb-i tāzīye süvār ve her 

birinüñ raḫt-ı zerrīni ve tīġ-i sīmīni bedīdār ve ebārīḳ-i fıḍḍa vü ẕeheb ve 

sā’ir tefārīḳ-i bü’l-‘aceb ile müretteb ḳılınduḳdan ṣoñra Velīd  cānibinden 

işāret olındı ki muṣanna‘ ṭanbūrlar ve çengler ve müẕehheb ber-baṭlar8 ve 

ālāt-ı lehv ü āhengler ve Hümā -pervāz ṭoġanlar ve esb-i tāzī-i ṣarṣar-ḫırām 

ve kelb-i mu‘allemler ve9 tāzī vü zaġarlar tedārük olına. 

1 Nüshalarda “ḫaberleşmege” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği “ḫaberleşmegi” olarak metne 

alındı.

2 sözlerle: sözlerine T5

3 a‘yānı: a‘yāna T5

4 eylediler: eyledi HZ

5 müstaḳil: - T5

6 buyurdı: buyurıldı HZ

7 bin: - HZ

8 ber-baṭlar: rabṭlar HZ

9 ve: ve ālāt u HZ
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Naṣr bin1 Seyyār  ki Şām ’a ‘azīmet ḳaṣdın itdi, müneccimīnden2 ba‘żıları 

“Bu sene Şām’da bir fetret3 muḳarrerdür, te’ḫīr eyle.” diyü söylediler. Fi’l-

vāḳi‘ Naṣr , eẟnā-yı rāhda iken ḫalīfe-i ‘aṣr olan Velīd ’i öldürdükleri ḫaberi 

geldi. Der-‘aḳab Yūsuf bin ‘Ömer  bu ḫaber-i muvaḥḥişden ḳorḳup ıżṭırāb-

la4 ‘Irāḳ ’dan firār ve ġaybet5 itdügi i‘lām ḳılındı. 

Bu senede Velīd , Yūsuf bin Muḥammed-i �eḳafī ’ye Mekke  ve Medīne  

ve Ṭā’if  eyāletlerin virdi. Ve İbrāhīm  ve Muḥammed  ki Hişām bin İsmā‘īl-i 

Maḫzūmī 6 evlādı ve Hişām ’uñ iḫvānıdur,7 ‘Irāḳ  ḥākimi Yūsuf bin ‘Ömer ’e 

gönderilüp helāk olınca siyāset itdürildi. Ve mā-melekleri aḫẕ olındı. 

Ve bu sālde [181a HZ] Velīd  ḳarındaşı ile Ḳıbrıs ’e ceyş-i Yezīd ’i gön-

derdi. İsteyen Şām ’a ve dileyen vilāyet-i Rūm ’a naḳl ḳılmaḳ üzere tenbīh 

buyurıldı. 

 Maḳtel-i Velīd bin Yezīd 

Sa‘īd bin Müseyyeb , ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb ’dan naḳl ider ki “Ḳarındaşımuñ 

Ümmü Seleme ’den bir ferzendi vücūda geldi. İsmi Velīd  ḳonıldı. Ḥażret-i 

Peyġāmber  işitdüklerinde buyurdılar ki ‘Siz bu oġlancıġuñ nāmını Fir‘avn  

ismiyle müsemmā ḳıldıñuz. Ammā bu yaḳında ümmet mābeyninde 

[86b H1] bir kimesne ẓuhūr eyleye ki ismi Velīd ola. Fir‘avn kendü ḳavmi-

ne itdügi fesāddan anuñ bu ümmete fesādı artuḳ ola.’ ” Pes ḥadīẟ-i şerīfdeki 

Velīd’den murād budur ki ekẟer-i muḥaddiẟīn ittifāḳ itmişlerdür. 

Vālidesi Ümmü’l-Ḥaccāc bint Muḥammed bin Yūsuf-ı �eḳafī ’dür. Ṭoḳ-

san8 senesinde vücūda geldi. Ammā ḳatli yüz yigirmi altı senesi Cumā-

de’l-āḫire’sinüñ evāḫirinde ḫamīs güni vāḳi‘ oldı. Egerçi ki sebebi kendü-

nüñ ilḥād9 u zındīḳası ve erbāb-ı fısḳ u fücūrla muḫālaṭası idügi menḳūl-

dür. Lākin irtikāb-ı şürb-i şarāb [85b T5] ve intiḫāb-ı ġılmān u zenān ve 

1 bin: - HZ, H1

2 müneccimīnden: müneccimlerden HZ

3 fetret: fıṭrat HZ

4 ıżṭırābla: ıżṭırāyla H1

5 ‘Irāḳ ’dan//ġaybet: ‘Irāḳ’da ġaybet ve firār HZ

6 Nüshalarda “Maḥrūmī” şeklinde yazılan bu isim “Maḫzūmī” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, 

C. 10, s. 4. 

7 iḫvānıdur: a‘vānıdur T5

8 Ṭoḳsan: Ṭoḳsan ṭoḳuz T5

9 ilḥād: ilḥādı HZ
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istimā‘-ı çeng ü rebābda aṣlā kimesneden ḥicāb itmeyüp ber-vech-i i‘lān id-

mān, belki kendü zu‘mınca basṭ-ı delā’il ü1 bürhān itmesi de2 me’mūldür.

Ki ‘Utbī ’den3 mervīdür ki Velīd , Süfrā 4 nām ḥüsn ile meşhūr-ı ḫāṣṣ 

u ‘ām bir zen-i kāfireye bir vech ile ‘āşıḳ ve şebān-rūz sevdā-yı ḫayāli ile 

deyr-i5 firāḳa lāḥiḳ idi.6 Ḥālā ki zen-i Naṣrāniyye  kendüye ‘aşḳ iẓhār iden 

ḫalīfe-i ‘aṣr idügin bilmezdi. Kemāl-i ḥamāḳatından evżā‘-ı şāhānesinden 

daḫı idrāk ḳılmazdı.

İttifāḳ ol eẟnālarda ‘īd-i Naṣārā  geldi. Ve zenān-ı küffār bir deyre girüp7 

müctemi‘ oldı. Velīd  daḫı temāşā-yı dīdārda8 bedīd[ār] olacaḳ furṣatdur, 

diyü ol kenīseye hem-civār bir ḥadīḳa-i pür-ezhār teferrücini bahāne itdi. 

Ya‘nī ki nezāketle Şeyḫ Ṣan‘ān  gibi reşk-i9 māh-ı Ken‘ān  olan nigārınuñ 

temāşāsına gitdi. 

Vaḳtā ki sūy-ı ṭālibini gördi, iġmāż-ı ‘ayn ile āşinālıḳ gösterdükden ṣoñ-

ra istiġnā ṭarīḳın ṭutdı. Bu mu‘āmele-i ḫafiyyeye vāḳıf olan zenān ta‘accü-

b-künān teneffürinden su’āl ve “Ḫalīfe-i ‘aṣr ile ‘aşḳ-bāzī lu‘bına kendüñi 

neden meyyāl itdüñ?” didüklerinde āşinālıḳ itdügi merd-i ferīd Velīd -i 

devlet-nüvīd idügin bildi. Bu kerre istiġnāyı terk idüp bāzār-ı maḥabbetde 

kendüyi bey‘ men yezīd ḳıldı. 

Fe-ammā Velīd  vāḳıf-ı esrār olduḳda bu ebyātla kūy-ı cānānına nüvīd-i 

şevḳ ile berīd gönderdi.

1 ü: - HZ, H1

2 itmesi de: itmesidür T5

3 Nüshalarda “ ‘Unneti (HZ), ‘Unnī (H1, T5)” şeklinde yazılan bu isim “ ‘Utbī ” metne alındı. bk. İbn 

Kesîr, age, C. 10, s. 7. 

4 HZ nüshasında imlası muğlak olan, H1 ve T5 nüshalarında “Sevā” şeklinde yazılan bu isim tashih 

edilerek metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 10, s. 7. 

5 deyr-i: ve bir T5

6 idi: oldı T5

7 girüp: - HZ

8 dīdārda: dīdāra HZ

9 reşk-i: resed-i HZ
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Naẓm

دا אن  א  א  ا  א و  ادك  כ  أ
ا כ  א  ا زت  ارض     وا ا
دا  ّ א  ت  א  وا    א ز أر

دا א   כ  د ا    رأى 
دا1 ن   ا و وأכ כא  ن   ر أن أכ

Ve bundan mā‘ada Velīd ’üñ sırr-ı ‘aşḳı ifşā ve beyne’l-ḫalā’iḳ hüveydā 

olduḳda tekrār bu ebyātla terennüm ḳıldı. Ba‘żılar ḳavlince “Bu naẓmı 

ḫilāfete müstevlī2 olmadın tekellüm ḳıldı.” dirler.

Naẓm [181b HZ] 

ا ب ا ا  כ  ي و إن  إ  ا  أ 
ا3 ّ و  ِ ا  إ ا   א   אر א أن   ن 

Ve bi’l-cümle bu eş‘ār mażmūnında rekāket-i ḍalāleti müş‘ir ṭab‘-ı 

nā-mevzūnı ẓāhirdür. Ma‘a hāẕā bu vādīde ebyātı naḳd-ı fücūrı gibi vā-

firdür. 

Ġıbbu ẕālik İbn ‘Asākir  rivāyeti üzere Velīd  birgün kūy-ı ḫammārdan 

güẕār ve mestān-ı ḫarābātuñ na‘ralarını [87a H1] gūş-ı taḳarrüble istimā‘ 

ve dehşet-i āẟār ḳılduḳda bī-iḫtiyār irḫā-yı ‘inānla ol semte ṭaleb-kār olup 

ve gül-efsūn hevāsıyla kümeyt-i bādeye4 bend-i gül-i efsār ḳılup firāz-ı 

raḫş-ı gül-gūnda üç raṭl şarāb-ı lāle-gūn nūş itmiş. Ve ser-ḫoşān-ı ḫammāra 

beş yüz dīnār ‘aṭā ḳılup geçmiş.

İbn Cerīr  ḳavlince Velīd bin Yezīd  ḥacc itdügi senede Ka‘be ’nüñ saṭḥ-ı 

‘ālīsinde binā itdügi ḳaṣrda meclis ḳurup aṣḥābı ile nūş-ı cām itmek murād 

1 “Ey Velîd , gönlünü ferah tutup gül ve eğlen. Öteden beri kalbin güzel kadınların avcısı olmuştur. 

Belirtileri açık, yumuşak ve ince bir aşkın sahibisin. O [güzel kadın] bayram günü kilise tarafında 

karşımıza çıktı. Gözlerimle onu süzdüm ve sonra doyasıya baktım. Onun haçı öptüğünü bile gördüm. 

Vah benim nefsime ki haçı mabud edinen sizleri temaşa ettim. Rab b’imden dilerim ki [haçın] yerinde 

ben olayım. [O, haçı öptüğü gibi beni öpsün]. Sonra da cehennem ateşine yakıt olayım.” | Nüshaslarda 

görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye  esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 10, s. 7.

2 olduḳda//müstevlī: - HZ

3 “Süfrâ  ne güzel bir kadındır. Her ne kadar deseler de ben içki içen Hristiyan  bir kadına tutuldum. 

Gündüzümüzü gölgeleyip geceye çevirmek bizim için kolay olur. O zaman biz ne öğle ne de ikindi 

namazını kılarız.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye  esas alınarak tashih edildi. 

bk. İbn Kesîr, age, C. 10, s. 7.

4 bādeye: bādiye HZ
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idindi.1 Ammā ehl-i Mekke ’nüñ ekẟeri eyitdi ki “Böyle vaż‘ iderse Velīd ’i 

ve maḥremlerini bi’l-külliyye ḳatl-i ‘ām iderüz.” 

Pes Ḫālid bin ‘Abdu’llāh  bu ḫuṣūṣdan āgāh oldı. “Ṣaḳın yā emī-

re’l-mü’minīn, saña żarar iderler.” diyü söyledi. “Żarar idecekler kimdür,2 

beyān itmek gereksüñ.” diyü Velīd  ibrām idince Ḫālid  keşf-i rāz itmedi. 

Velīd daḫı iẓhār itmedügi taḳdīrce Yūsuf bin ‘Ömer ’e gönderüp ‘aẕāb u 

‘iḳāb3 ile helāk itmegi [86a T5] ber-vech-i va‘īd beyān itdi. 

Fī nefsi’l-emr evvelā ḥabs itdürüp, ba‘dehu Yūsuf bin ‘Ömer  mübāşereti 

ile emvāl-i ‘Irāḳ ’ı taḥṣīl itdürdükden ṣoñra ḳatl eyledi. Ve ‘ammi-zādesi 

Süleymān bin Hişām ’uñ ṣaçın ve ṣaḳalın ḳazıdup, yüz tāziyāne urup, ta‘zīr 

itdükden ṣoñra ‘Ummān ’a gönderüp ḥabs-ı ebedī ile giriftār-ı zindān4 ḳıl-

dı. Binā’en ‘alā ẕālik ehl-i Yemen  Velīd ’üñ bu ẓulminden rū-gerdān olup,5 

bi’l-āḫire “Velīd zındīḳdür.” diyü üstine cem‘ olup helākin6 ḳaṣd eylediler.

Medā’inī ’den menḳūldür ki Velīd  zamān-ı ḫilāfetinde fısḳ u fücūr ile 

bedīd oldı. Ve küfr ü zındīḳadan ḫālī olmayup babası menkūḥalarına ta‘ar-

ruż itdi. Ol sebeb ile müddeti nihāyet buldı. 

Çünki Velīd -i fücūrı depelediler, ba‘żı hevādārları ol gice Yezīd bin Velīd 

bin ‘Abdü’l-Melik ’den bī‘ate gitdiler. Hemānā Yezīd  ılġar ile Şām ’a ‘azīmet 

ḳıldı. Dārü’l-mülke vuṣūlini mühimmāt-ı ḫilāfetden bildi. Zīrā mezbūr 

Yezīd sādāt-ı Benī Ümeyye ’den bir Müslim -i dīndār [ve] merd-i ferīd ol-

maġın aṣlında Velīd ’üñ ḍalālini ifşā ve ḫalḳ-ı ‘ālemi ḫurūca iġvā cemī‘an 

andan oldı.

Egerçi ki Velīd -i ‘anīd bir semtden ve Yezīd bin Velīd  bir ṭarafdan vāfir 

tek-ā-pū ve a‘vān u enṣārları sell-i seyf ile ġulüv itdiler, müfīd olmadı. Ḫilā-

fet serīri Yezīd bin Velīd ’üñ elinden alınmadı. Her çend ki Velīd  vaẓā’if-i 

ümerāyı7 ber-mezīd ḳıldı, olmadı. “Ġayret-i dīniyye ve hetk-i estār-ı esrār-ı 

1 idindi: itdi H1

2 kimdür: kimlerdür HZ

3 ‘aẕāb//‘iḳāb: ‘iḳāb u ‘aẕāb HZ

4 giriftār-ı zindān: zindāna giriftār HZ

5 olup: - HZ

6 helākin: helāk HZ

7 ümerāyı: emrini HZ
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şer‘iyyede mübālaġa1 itdügüñ içündür. Yoḫsa ‘avā’id ü2 idrārāt-ı3 ‘askerde 

noḳṣānuñ içün degüldür.” cevābı virildi. 

Āḫir ‘Abdü’l-‘Azīz bin Ḥaccāc  ki Yezīd  ṭarafından muḳaddeme-i sipāh 

idi, varup Velīd ’üñ ḳaṣrına girdi. Ve kellesini bedeninden cüdā ḳılup Yezīd’e 

getürdi. Yezīd  secde-i şükrini mezīd ḳılup [182a HZ] icrā-yı aḥkām-ı ḫilā-

fete iştiġāl gösterdi. 

Pes zamān-ı ḫilāfet-i Velīd  bir yıl ve on ay miḳdārı müddet-i medīd ve 

ḥisāb-ı ‘ömri otuz sekiz sāl ile bedīd oldı. 

Ammā ḫilḳat-ı Velīd -i pelīd Benī Ümeyye  mīrzāları miyānında şecā‘at 

u ẓarāfetle ferīd ve irtikāb-ı leẕẕāt-ı lehv ü lu‘b4 u melāhīde vaḥīd ve eş‘ār-ı 

rengīni ser-ā-pā vaṣf-ı rāḥ ve medḥ-i revāḥ ile [87b H1] bedīd ve ifrāṭ-ı 

ẓarāfeti sefāhet ü teḳavvülāt-ı küfriyye ve kemāl-i ḳudret-i salṭanat-ı5 

muḳavviyyātı muḥarremātından maḥremleri taṣarrufına kār-sāz-ı cedīd 

olduḳdan mā‘adā fuṣaḥā-yı ‘Arab ’dan Ebū Nevvās -ı ṣāfī-meşreb [ki] eş‘ār-ı6 

ḫamriyye taḫayyülātında nā-dīde-i rūzgārdur, ḥālā ki elfāẓ-ı küfre mü’eddā 

olan elfāẓdan tecennüb ile maṭbū‘u’l-eş‘ārdur. 

Velīd -i ‘anīdüñ sāḥa-i diyānetleri bir vüs‘atle bedīd idi ki mesāḥa-i7 

Çūb-ı tehdīd ḥaddinden tecāvüz taḥdīdi8 ile ol ḥavālīden ba‘īd idi. 

Ma‘a hāẕā kendüsi bu maḳūle fücūr ile ma‘yūb iken ḫalīfe-i mutaṣallib-i 

bī-‘uyūb gibi ümerā-yı Benī Ümeyye ’ye musallaṭ olup her ḥakemüñ nāmı-

na bir zencīr ve bilekçe[k] itdürmiş idi. Kimüñ içün ḥāżırlanduġın üzerine 

naḳş itdürüp ḫazīnesinde ḥıfẓ itdürürdi.9

Ḥālā ki ri‘āyet-i ṭabaḳāt ile muḳayyed olup sādāt-ı ümerānuñ10 sīm-i 

ḫāliṣ ü zer-endūd ve mutavassıṭu’l-ḥāl olan ‘uẓamānuñ ġayr-ı muṭallā 

1 mübālaġa: mübāla‘a HZ

2 ü: - HZ

3 idrārāt-ı: irādāt-ı HZ

4 lehv//lu‘b: şehevāt u lu‘b u lehv HZ

5 salṭanat-ı: - HZ

6 eş‘ār-ı: eş‘ā HZ

7 mesāḥa-i: sāḥa-i HZ

8 taḥdīdi: tecdīdi HZ

9 itdürürdi: itdürdi HZ

10 H1 ve T5 nüshalarında burada birkaç kelimelik boşluk vardır.
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fıḍḍadan [86b T5] mevcūd ve anlardan aşaġı zu‘amānuñ ḥadīd-i cedīd1 ile 

maḥdūd2 düzdürmiş idi.

Ammā ġāyetde şedīdü’l-baṭş, ayaġı barmaḳları ṭavīl, zūr-bāzūda bir 

mertebede bī3-‘adīl şaḫṣ olmaġın yiryüzine bir demürden sikke ḍarb itdü-

rürdi.4 Aña bir rismān baġladup ol bir ucını ayaġına bend itdürürdi.5 Ata 

binse eyer6 ḳaşına yapışmadın ṣıçrayup ata binerdi.7 Ḳuvvetiyle ol rīsmānı 

ḳırup demür ḳazuḳ yirden ḳopardı. Ġālibā irtikāb-ı muḥarremātla mah-

remāne rükūbı ve ḥabl-i metīn-i şer‘-i mübīni8 güsiste ḳılduġı zūr-ı ma‘yū-

bı nefs-i şūmınuñ hücūmından ve ṭafīl-i ḫamr ile ten-perverligi ṣun‘ınuñ 

ḳuvvet-i meẕmūmından idi.

 Ḫilāfet-i Yezīd bin Velīd bin9 ‘Abdü’l-Melik bin Mervān 

Vālidesi Şāhferend10 bint Fīrūz bin Yezdicerd -i şehryār idi. Bu sebebden 

zamān-ı sürūr-ı11 i‘tibārda vālid[e] ṭarafından kisrā, vālid12 cānibinden Mer-

vānī 13 olup “Ceddüm ḳayṣerdür.” diyü bāhirü’l-iftiḫār idi. 

Sīmāyla gendüm-gūn, naḥīf ü mevzūn, vecīhü’l-liḳā, laṭīfü’l-edā maḫ-

dūm idi. Ve naḳş-ı ḫātemi 14« ّ ــ  -kelāmı mersūm idi. Ve ba‘żılar ḳav «ا

lince 15« ّ ــ ــ ا  .saṭrı ile ma‘lūm idi «أر

Bunlar16 “Nāḳıṣ ” laḳabıyla ve vaẓā’if-i nāsı noḳṣān üzere virmegin ol 

lafẓ-ı nā-tamām aña laḳabdur. Zīrā ki ‘askerin ‘ulūfelerinden17 onar aḳçe 

1 cedīd: ḥadīd HZ

2 maḥdūd: mecdūd T5

3 bī: - HZ

4 itdürürdi: itdürdi HZ

5 itdürürdi: itdürdi T5

6 eyer: eger HZ

7 binerdi: bizdi HZ

8 mübīni: mübīn HZ

9 bin: - HZ

10 Şāhferend: Māhefrīd HZ, T5

11 sürūr-ı: sürūr u T5

12 Nüshalarda “vālide” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “vālid” olarak metne alındı.

13 Mervānī : Mervān  HZ

14 “Azamet Allah ’a mahsustur.”

15 “Gerçeği yaz.”

16 idi bunlar: - HZ

17 ve vaẓā’if-i//‘ulūfelerinden: - HZ
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kesmiş idi.1 Velīd ’üñ ḥīn-i cülūsındaki2 ‘aṭāyāsından olmaġın fürū-nihāde 

itmiş idi. 

Yüz on altı tārīḫinde vāḳi‘ Cumāde’l-āḫire’nüñ evāḫirinde Velīd  ḳatl 

olınduġı gicenüñ ṣabāḥı rūz-ı Cum‘a’da bī‘at olındı. Ḳablehu3 bī‘at iden-

ler daḫı ol gün mütāba‘at itdiler. Mervānīlerüñ  zamān-ı4 devletlerinde 

meẟel-i meşhūr-ı 5«وان ــ ــ  ــ  ــ أ א ــ وا  meẕkūrdur. Ya‘nī “Benī «ا

Ümeyye ’nüñ ‘ādilleri olan ‘alāmetlü ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz  ile Nāḳıṣ  laḳa-

bıyla mülaḳḳab Yezīd bin Velīd  idügi mesṭūrdur.”

Ammā ḫalḳuñ taṭayyurı vāḳi‘a muvāfıḳ oldı. Yezīd ’üñ Hümā -yı 

[182b HZ] himmeti hevāsı evcinde murādınca ṭayerān itmedi. Ve ke-

būterān-ı evhāmı küngüre-i ḳaṣr-ı ḫilāfetde ḥużūr üzere āşiyān itmedi. 

[88a H1] Muttaṣıl kemāl, zevāle ve kār-ı tamām noḳṣān u iḍlāle yüz ṭu-

tup evvelā diyār-ı ‘Ummān ’da der-i zindān ve ġarḳ-ı baḥr-ı ḫüsrān6 olan 

Süleymān bin Hişām  ki Velīd ’üñ ḥabsiyle giriftār-ı dām idi,7 bir ṭarīḳ ile 

ḳurtıldı. Ve ‘asker cem‘ idüp ḫurūc ḳıldı. 

�āniyen sükkān-ı şehr-i Ḥimṣ , Velīd ’üñ ġazāsına iştiġāl ile şehr dervāze-

lerin baġladılar. ‘Abbās bin Velīd  sa‘y ile ḳatl olınmış, diyü serāyını ve mü-

te‘alliḳātınuñ mesākin ü cāyını yıḳup, yaḳup mā-meleklerin yaġmaladılar.

�āliẟen ehl-i Filisṭīn  ḥākimlerine8 şehrden iḫrāc ile nefīr idüp ehālī-i 

Yemen  ve ḥükkām-ı Ṣan‘ān  ve ‘Aden  birbirine9 ‘adāvet üzere olmaġın vaḳt-ı 

furṣatdur, diyü muḥārebāta taṭvīl-i yed itdiler. 

Rābi‘an Yezīd  ki Ḫorāsān  ve ‘Irāḳ  eyāletini Manṣūr bin Seyyār ’a virüp 

Naṣr bin Seyyār  ba‘żı ehālī-i diyār nuṣretleriyle mücidd-i ‘inād u ıṣrār olup 

Manṣūr ’a muḫālefet iẓhār eyledi. 

1 kesmiş idi: kesmişdür HZ

2 cülūsındaki: cülūsdaki H1

3 Ḳablehu: Ḳable HZ

4 zamān-ı: HZ mükerrer 

5 “Yüzü ak olan [Ömer b. Abdülaziz ] ve Nâkıs  olan [Yezîd b. Velîd ] Mervanoğulları ’nın en âdilleridir.” 

| Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye  esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, 

C. 10, s. 16. 

6 ḫüsrān: ḥayrān HZ

7 idi: oldı HZ

8 ḥākimlerine: ḥākimlerin HZ

9 birbirine: birbirlerine T5
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Ammā Süleymān bin Hişām  dāḫil-i Şām  oldı. Velīd ’üñ sebb ü la‘nında1 

ve ilḥād u zindīḳası2 i‘lānında3 ṣarf-ı maḳdūr ḳıldı. Yezīd bin Velīd  iḥ-

tiyāṭen4 ri‘āyet ü ikrām-ı bāliġa ḳıldı. [87a T5] Velīd’üñ beytü’l-māle żabṭ 

itdügi mā-melekin yine Hişām ’a virdi. Ve5 hem-şīresi Ümmü Hişām bint 

Hişām ’ı tezevvüc ḳıldı. 

Lākin Ḥimṣ 6 ḫalḳı ifrāṭ-ı fesādāt ile Velīd ’üñ ḳanı intiḳāmına āġāz itdi-

ler. Velīd’üñ nevḥa vü ḫunyālar ile mātemin ṭutdılar. Ḫuṣūṣā eṭrāfa nāme-

ler perrān idüp Ḥakem bin Velīd  babasınuñ veliyy-i ‘ahdı idi, anuñ7 ḫilāfe-

tine ittifāḳ itdiler. Ve ḥākimleri Mervān bin ‘Abdu’llāh bin ‘Abdü’l-Melik ’i 

evvelā ḫal‘ ve ba‘dehu kendüyi ve oġlını8 ḳal‘9 itdiler. Ve Mu‘āviye bin Yezīd 

bin Ḥuṣayn ’ı vālī idindiler. 

Vaḳtā ki bu aḫbārı10 Yezīd  işitdi, istimālet-nāmeler ile pend ü nuṣḥa 

ādem gönderdi. Muḳayyed olmayup muṣirr-i11 ‘inād u fesād olduḳlarına 

binā’en bir cānibden ceyş-i keẟīr ile Süleymān bin Hişām ’ı ve üç biñ ādem 

ile12 ‘Abdü’l-‘Azīz bin Velīd ’i gönderdi. Ehl-i Ḥimṣ  evvelā13 Süleymān bin 

Hişām ’a muḳābil ü muḳātil olup kesr ü inhizām kendülere yüz ṭutdı. 

Bi’l-āḫire me’ḫūẕīn ü āminīn ü merbūṭīn14 Şām ’a getürilüp Yezīd  Ḥimṣ  

ḳavminüñ cürmlerini ‘afv idüp ve15 ‘aṭiyyāt16 ü ḥükūmetinde kendüler naṣb 

eyledügi Mu‘āviye bin17 Yezīd ’i iẟbāt ḳıldı. Ol cānibüñ fetreti18 bu vechle 

mündefi‘ olup19 çoḳ kimesne ṭarafeynden küşte-i nīze vü şemşīr ḳılındı.

1 la‘nında: la‘nda HZ

2 zındīḳası: zındıḳası H1

3 i‘lānında: i‘lānına H1

4 Nüshalarda burada bulunan “ve” bağlacı sentaks gereği metne alınmadı. 

5 Ve: - HZ

6 Ḥimṣ : ba‘żı T5

7 anuñ: lākin HZ

8 H1 ve T5 nüshalarında burada birkaç kelimelik bir boşluk vardır.

9 ḳal‘: ḫal‘ T5

10 aḫbārı: iḫbārları HZ

11 muṣirr-i: muṣirr ü HZ

12 ile: - HZ

13 Ḥimṣ  evvelā: evlādı HZ

14 āminīn//merbūṭīn: merbūṭīn ü āminīn HZ

15 cürmlerini//ve: - H1

16 ‘aṭiyyāt: ‘atāyāt T5

17 bin: - HZ

18 fetreti: fıṭratı HZ

19 olup: oldı ve T5
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Ehl-i Filisṭīn  ve ḳavm-ı Ürdün  ise Yezīd bin Süleymān bin ‘Abdü’l-Me-

lik  içlerinde mütemekkin olmaġın anı emīr idindiler. Ve ḫalīfenüñ muḫā-

lefetinde ittifāḳ ile ayaġa ḳalkup el bir itdiler. Anlara1 daḫı Şām 2 ve Ḥimṣ  

‘askeri Süleymān bin Hişām  musallaṭ olındı. Maṣlaḥat tavassuṭıyla bilā-

ḳıtāl ehālī-i Ürdün  ü Filisṭīn  ṣulḥa meyyāl olup iḫtilāl daḫı niẓām buldı. 

Ḫalīfenüñ ḳarındaşı İbrāhīm bin Velīd , Remle  emāretine ve ol ḥavālīnüñ 

eyāletine nām-zed ḳılındı. 

Bu ẕikr olınan şedā’id-i feterāt3 def‘inden ṣoñra Yezīd4 [183a HZ] bin 

Velīd  [88b H1] ḳaṭ‘-ı derecāt ve minbere ṣu‘ūd ile niçe kelimāt ve bir ḫuṭ-

be-i belīġa ile bu mażmūna işārāt5 ḳıldı ki “Murādum ḫilāfetden leẕā’iẕ-i 

dünyeviyye ile mu‘āşeret ve cem‘-i māl ü menāle mübāşeret ve ḥubb-ı dün-

yā ve riyāsetle ḥareket degüldür. Mücerred bir fāsıḳ u6 cebbār hetk-i estār-ı 

şer‘-i Aḥmed-i Muḫtār  ve envā‘-ı müskirāt7 u münkerātı8 iḫtiyār idüp size 

musallaṭ oldı. İbn-i ‘ammum iken Vācibü’l-vücūd ’a ‘iṣyānı ‘adāvet-i dīniy-

ye ile intiḳāmuma sebeb oldı. V’allāhi murādum iki ḫıştı birbiri üstine 

ḳomaḳ, ḥacer ü şecerden ‘ālī serāylar yapmaḳ ve içine girüp muġannīler ile 

iḫtilāṭ ḳılmaḳ degüldür. Şöyle ki bu ḫuṣūṣā, ya‘nī ḫidmet-i ḫilāfetle mu‘ab-

ber olan riyāset-i maḫṣūṣa içün bir Müslim  ve dīn ü ‘adāleti müte‘ayyin 

ādem bulup bī‘atin iḫtiyār ḳılasuz, evvel bī‘at iden bu ḥaḳīri bilesüz.” didi. 
9« ــ כــ أ ــ و  ّ ــ ا ن أ ــ ــא ا ّ ــא ا » iḫtitāmı ile minberden indi. 

Ba‘de ẕālik ‘Irāḳ  vilāyeti emāretinden Yūsuf bin ‘Ömer ’i ‘azl eyledi. 

Ḫālid bin ‘Abdu’llāh  ḳavmi ki ṭā’ife-i Yemānī ’dendür,10 anlara ḫilāf-ı şer‘-i 

şerīf ihānet ve siyāsetine binā’en ref‘ itdüp11 yirine Manṣūr bin Cumhūr ’ı 

vālī naṣb itdi. Egerçi ki menāsib-i Ġaylāniyye ’ye sālik idi, fe-ammā āẟār-ı 

cemīle ile luṭf u kereme mālik idi. [87b T5] Velīd  ḳatline cell-i himmet 

itdükden ṣoñra ‘ale’l-fevr ‘Irāḳ’a gitmiş idi. Bilā-ḳīl ü ḳāl ümerā-yı eṭrāfuñ 

1 Anlara: Anlar HZ

2 Şām : Hişām  HZ

3 feterāt: fıṭerāt HZ

4 Yezīd: HZ mükerrer 

5 işārāt: işāret HZ

6 u: - T5

7 müskirāt: sekerāt HZ

8 münkerātı: münkerāt HZ

9 “Ey iman edenler, kendim ve sizin hepiniz için Allah ’tan bağışlanma diliyorum.” | أ: - HZ

10 Yemānī ’dendür: Yemānī’dür HZ

11 idüp: itdürüp HZ
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bī‘atlerin ḥāṣıl ḳılup memālik[e] ‘ummāl ü nevvāb naṣb itmiş idi. Ber-ve-

ch-i ılġar tekrār Dımaşḳ ’a geldükde ḫidemāt-ı mebrūresi muḳābilinde 

vālī-i ‘Irāḳ ve Ḫorāsān  ve Sind  ve Sicistān  naṣb olınmış idi. 

Yūsuf bin ‘Ömer  ki dārü’l-ḫilāfeye geldi, Yezīd bin Velīd  rīş-i dırāzından 

ṭutup, bir iki kerre yüzini yire diküp, tehdīd ü tevbīḫden ṣoñra maḥbe-

se gönderüp ḥuḳūḳ-ı nāsuñ istiḫlāṣına sa‘y itmiş idi. Zīrā ki ṣaḳalı uzun, 

ḥattā göbeginden aşaġa maḳrūn ve ḳāmeti aḳṣer ü nā-mevzūn, fitneligi 

manẓūr-ı ‘uyūn bir ġarīb şaḫṣ idi.

Otuzıncı senesinde Ḳaḥṭabe bin Şebīb ’i1 emīrü’l-cüyūş idindi. Ümerā-

yı ‘iẓāmdan Ḫālid bin Bermek  ve ‘Oẟmān bin Nüheyk 2 ve ‘Abdü’l-Melik 

bin Yezīd  ve bunlaruñ emẟāli3 ḥükkām-ı4 nāmdār cānibine gönderdi. Ve5 

ol ḥavālīdeki eşḳıyā ki Naṣr [bin] Seyyār  ve Cüdey‘-i6 Kirmānī  hevādārla-

rından idi, cem‘iyyetlerini perīşān itmek, ba‘de7 ḥuṣūli’l-merām Cürcān  ve 

sā’ir vilāyāt Mervāniyān  tesḫīrine gitmek ḫuṣūṣını8 buyurdı.

Fī nefsi’l-emr Ḳaḥṭabe ’den9 ‘alā mā hüve’l-me’mūl edā-yı ḫidemāt-ı10 

mebrūre vücūd buldı. Ebū Müslim 11 ḫizāne-i bī-kerān ve tuḥaf u tefārīḳ-i 

bī-pāyān ile ‘avdet ḳıldı. Ve mu‘temedün ‘aleyh serdārlar ile Āl-i ‘Abbās  

cenābına irsālden ḫālī olmadı. 

Ammā Naṣr bin Seyyār , Manṣūr bin Cumhūr  varduḳda ẓāhiren aña, 

ma‘nen ḫalīfenüñ emrine iṭā‘at itmeyüp mābeynlerinde fitne-i ‘aẓīmeden12 

1 Nüshalarda “Muḥbiṭe bin Sīn (HZ), Mıḥṭaba bin Sebeẟ (H1), Mıḥṭaba bin Sīn (T5)” şeklinde yazılan 

bu isim “Ḳaḥṭabe bin Şebīb ” olarak metne alındı. bk. Abdülkerim Özaydın, “Kahtabe b. Şebîb ”, TDV 
İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kahtabe-b-sebib (11.02.2021).

2 Nüshalarda “Nehtek” şeklinde yazılan bu isim “Nüheyk” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 10, 

s. 76; Metin Yılmaz, “Hz. Peygamber ve Dört Halife Döneminde Bekçilik/Özel Koruma”, Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 17, 2004, s. 225.

3 emẟāli: - HZ

4 ḥükkām-ı: aḥkām-ı HZ

5 Ve: - H1, T5

6 Nüshalarda “Ṣuday‘“ şeklinde yazılan bu isim “Cüdey‘“ olarak metne alındı. bk. Hakkı Dursun Yıldız, 

“Cüdey‘ b. Ali”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/cudey-b-ali (10.02.2021).

7 ba‘de: ba‘de’l HZ

8 ḫuṣūṣını: ḫuṣūṣı HZ

9 Nüshalarda “Muḥbiṭe (HZ), Mıḥṭaba (H1, T5)” şeklinde yazılan bu isim “Ḳaḥṭabe” olarak metne 

alındı. bk. Özaydın, agmd.

10 ḫidemāt-ı: ḫidmet-i T5

11 Ebū Müslim : Ebü’l-Müslim  H1

12 ‘aẓīmeden: ‘aẓīme HZ
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ḫavf olmaġın mu‘accelen Manṣūr  ‘azl olındı. ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz ’üñ 

veled-i reşīdi ‘Abdu’llāh Ḥakem  gönderüldi. Ümerā-yı ‘Irāḳ , belki 

[183b HZ] tamāmī-i ehl-i āfāḳ vālid-i mācidine muḥibb ü mu‘teḳad ol-

maġın sükkān-ı ‘Irāḳ’uñ taṭyīb-i [89a H1] ḫāṭırlarına iltifāt buyurıldı. 

Ammā Mervān bin Muḥammed  ki Mervān-ı Ḥimār  ile mülaḳḳabdur, 

Ermeniyye  ve Āzerbaycān  ḥükūmetinde iken āteş-i fitne işti‘āline bādī 

umūrda iştiġāl idüp,1 ḳatl olınan Velīd ’üñ ḳarındaşı ‘Ömer bin Yezīd ’e 

mektūb gönderüp “Elbette birāderinüñ ḳanına ṭālib olup her birimüzden 

mu‘āvenet ü müẓāheret görmek muḳarrerdür.” diyü iġvā virdi. Ve re’y-i 

‘ālem-gīrleri ta‘alluḳ idüp Naṣr [bin] Seyyār ’a daḫı ber-vech-i istiḳlāl vilā-

yet-i Ḫorāsān  eyāletinüñ berātı gönderüldi. 

Ḥüsn-i tedbīr ile tedārüki görilmek muḳaddemātına mübāşeretde2 iken 

ḥikmet Ḫudā ’nuñdur, Ebū ‘Alī Cüdey‘ 3 nām bir şaḫṣ-ı Kirmānī  ḫurūc 

idüp, yanına ḫalḳ-ı keẟīr cem‘ olup, ḥattā ṣalāt-ı cum‘aya gitdükçe bir iki 

biñ ādemle gitmege başladı. Egerçi ki Naṣr ’uñ selāmına gelürdi, ammā 

iḥtiyāṭen oturmazdı. Ve dest-i himmetini ḳılıc ḳabżasından ayurmazdı. 

Bi’l-āḫire hezār mekr ü ḥīle ile Cüdey‘ ’i Naṣr  ele getürdi. Der-zindān 

idüp cānı bir miḳdār yirine oturdı. Ammā ayına varmadın ıṭlāḳ olındı. Yanı-

na cemm-i ġafīr ve cem‘-i keẟīr düşürüp4 füşürde-dāmān,5 muṭlaḳu’l-‘inān, 

müttefaḳu’l-cenān,6 pā-der-rikāb mübāşeret-i ġāret ü nihāb oldı. 

Egerçi ki Naṣr [bin] Seyyār  nīzeleri ḫaṭṭār, ġaddāreleri ġaddār, rimāḥı 

tebbār, süyūfı āteş-bār bir ‘asker-i cerrār [88a T5] gönderdi. Ve illā Ḫāricī-

lerüñ  hücūm-ı tāmmından tīġleri gibi cerī ve keskinleri bile yüz döndürdi.

Ba‘de-mā Naṣr ’uñ kesri hüveydā, ḫirmen-i ḥürmet-i nāmūsı hebā oldı, 

cünd-i Ḫorāsān ’dan saḫt u dürüşt kelimāt işidüp icrā-yı aḥkāma7 ḳudreti 

bi’l-külliyye zevāl buldı. 

1 umūrda//idüp: umūrdan HZ

2 Mübāşeretde: mübāşeretden HZ

3 Nüshalarda metin boyunca “Ḥuẕeyfe (HZ), Ḫuday‘a (H1), Ḫuẕay‘a (T5)” şeklinde yazılan bu isim 

“Cüdey‘“ olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 10, s. 15.

4 düşürüp: düşüp HZ

5 dāmān: dāmen T5

6 Nüshalarda “ḥibbān” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “cenān” olarak metne alındı. 

7 aḥkāma: aḥkāmda T5
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Ve yine bu sālde ḫalīfe-i bāhirü’l-iclāl Yezīd bin Velīd , ḫaste-ḥāl ol-

maġın ümerā-yı Şām  ü Şāmāt ’dan ḳarındaşı1 İbrāhīm bin Velīd bin2 ‘Ab-

dü’l-Melik , ba‘dehu3 ‘Abdü’l-‘Azīz bin Ḥaccāc bin ‘Abdü’l-Melik ’e veliyy-i 

‘ahd bī‘atini ḥāṣıl ḳıldı. Ya‘nī ki kendüden ṣoñra İbrāhīm ve anuñ zamānı 

münḳarıż olduḳda ‘Abdü’l-‘Azīz  ḫalīfe-i ‘aṣr olmaḳ teba‘iyyetini taḥṣīl itdi. 

Ba‘dehu emāret-i Ḥicāz ’dan Yūsuf bin Muḥammed-i �eḳafī  ‘azl olınup 

‘Abdü’l-‘Azīz bin ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz  naṣb olındı. 

Ve bu sālde İbrāhīm bin Muḥammed bin ‘Alī bin ‘Abdu’llāh  bin

‘Abbās , Ebū4 Hāşim5 Bekr bin Māhān ’ı6 mülk-i Ḫorāsān ’a gönderdi. 

Merve  şehrinde ehālī-i vilāyet cem‘iyyet idüp İbrāhīm bin Muḥammed 

imāmuñ mektūbını anlara oḳıdı. Ve da‘vet ü veṣāyāsını beyān ḳıldı. Cüm-

lesi7 telaḳḳī idüp nafaḳāt u nüẕūr-ı keẟīre ile cevāb-nāme irsāl eyledi. 

Ammā ẕikr olınan veliyy-i ‘ahd bī‘ati evā’il-i Ẕi’l-ḥicce’de ümerā-yı Şām  

iḳdāmı ile vuḳū‘ buldı. 

Selḫ-i Ẕi’l-ḥicce’de, ba‘żılar ḳavlince evāsıṭında, ḫalīfe-i ‘aṣr Yezīd bin 

Velīd , Serāy-ı Ḫaḍrā ’da vebādan vefāt eyledi. Ṭoḳsan senesinde vücūda gel-

megin ‘ömri otuz altıda bulındı. Ve müddet-i ḫilāfeti altı ay oldı. Namā-

zını veliyy-i ‘ahdı, ḳarındaşı İbrāhīm bin Velīd  ḳıldı. Bābü’l-cābiye 8 ile Bā-

bü’ṣ-ṣaġīr  mābeyninde defn olındı. [184a HZ] 

‘Āḳıl ü dīndār ve kāmil ü nikū-kār, zühd ü taḳvāsı ġālib, iẓhār-ı ḥaḳḳ 

[89b H1] u rüşd ü sedāda ṭālib ḫalīfe idi.

ــאء»9 ــ ا ــ  ّ אء؛  ّאכ وا  bunlaruñ kelimātındandur. Ammā ḥālet-i «إ

iḥtiżārdaki āḫir kelāmı 10«אآه אه وا .żabṭ olınmışdur «وا

1 ḳarındaşı: ḳarındaki HZ

2 bin: - HZ

3 ba‘dehu: bin HZ

4 Ebū: bin HZ

5 Nüshalarda burada bulunan “bin” kelimesi el-Bidâye ve’n-Nihâye  esas alınarak metne alınmadı. bk. 

İbn Kesîr, age, C. 10, s. 16.

6 Māhān’ı: Hāmān’ı HZ

7 Cümlesi: - HZ

8 Nüshalarda “Bābü’l-ḫāniyye (HZ), Bābü’l-ḥāniye (H1, T5)” şeklinde yazılan bu yer adı tashih edilerek 

metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 10, s. 17.

9 “Şarkılardan uzak durun. Çünkü o, hayayı azaltır.”

10 “Eyvah ne kadar da üzüntülüyüm, ne kadar da talihsizim!”
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 Ḫilāfet-i İbrāhīm bin Velīd bin ‘Abdü’l-Melik 

Künyeti Ebū İsḥāḳ ’dur. Ve naḳş-ı ḫātemi  ي ـّـ م1 ا ّــ ّ ا ــ ــ ا  ُ ــ ّכ » 
ت»2 ــ  resmi idi. 

Ḳarındaşı Yezīd ’üñ ḥāl-i ḥayātında veliyy-i ‘ahd olmaġın vefātında an-

dan bī‘at itdiler. Ammā ümerā-yı ‘Irāḳ  ve Ḫorāsān  “İbrāhīm ’üñ māderi 

kenīzek-i Berberī  olup, Muṣ‘ab bin Zübeyr ’üñ taḥt-ı nikāḥında idi, pes bu 

āna gelince Benī Ümeyye  ḫulefāsından anası cāriye cinsinden olan taḫt-ı 

ḫilāfete cülūs itmemişdür.” [diyü] teba‘iyyetine ‘ār idüp, bī‘atinden ibāları-

na bu vechle cevāb gönderdüklerinden3 müşārün ileyh İbrāhīm  ber-vefḳ-i 

teslīm cevāb virüp “Ẓāhir budur ki rütbe-i ḫilāfet mertebe-i nübüvvetden 

‘ālī degüldür. Ḥażret-i İsmā‘īl ’üñ vālidesi Hācer  kenīzek olması nübüvvete 

māni‘ ‘add olınmadı. Ümmīddür ki bizüm de ḫilāfetimüze māni‘ olmaya.” 

diyü cevāb-ı ma‘ḳūl göndermegin ber-vech-i ḳabūl ittifāḳ ile bī‘at itdiler. 

Ḳarındaşı Yezīd  selḫ-i Ẕi’l-ḥicce’de vefāt ve İbrāhīm  yüz yigirmi yedi4 

senesinde şehr-i Muḥarrem’de cülūs ile ḫilāfetini iẟbāt idüp, bir aydan 

ziyāde icrā-yı aḥkām itdükden ṣoñra Mervān-ı Ḥimār  fitne-i bīdār olup 

ṣaded-i ıżrār ü āzārda olmaġın ḫilāfetden5 ‘azl olındı. 

Bunun da ḳāḍīsi ‘Oẟmān bin ‘Ömer-i Teymī  idi.

 Ḫilāfet-i Mervān bin Muḥammed [88b T5] bin Mervān bin Ḥakem 

Mezbūr ebyażü’l-levn, eşhelü’l-‘ayn, cüẟẟesi ẟaḳīl,6 liḥyesi ḳalīl, nehīb7 

ü şecī‘ kimesne idi. Yüz yigirmi yedi Ṣafer’inüñ evā’ilinde cülūs itdi. Velīd  

ve Yezīd  zamānlarında Ermeniyye  ve Āzerbaycān  niyābetine mensūb olup 

dimāġında sevdā-yı ḫilāfet olmaġın furṣat düşürince ta‘biye-i8 esbāb-ı 

fesāddan ḫālī degül idi. 

م 1 ّ HZ - :ا

2 “Ezelî, ebedî ve canlı olan [Allah ’a] tevekkül ettim.”

3 gönderdüklerinden: gönderdüklerinde HZ, T5

4 yedi: - HZ

5 ḫilāfetden: ḫilāfetinden HZ

6 ẟaḳīl: - T5

7 nehīb: mehīb T5

8 ta‘biye-i: baḳiyye-i T5
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Mezbūr İbrāhīm  nev-cüvān, Ḥimār 1 [ile] mülaḳḳab olan Mervān 2 

gürg-i bārān-dīde-i bere-sitān ve ḍarbet-ḫorde-i ‘ibret-cūyān olmaġın iki 

aydan ġayrı ḫilāfet itdürmedi. Leşker çeküp Āzerbaycān ’dan Ḥimṣ ’e3 geldi. 

Yezīd ’üñ vefātı eẟnāları olmaġla4 sipāh-ı Ḥimṣ kendüden5 bī‘at ḳıldı. 

Egerçi ki İbrāhīm  ṭarafından Süleymān bin Hişām 6 ‘asākir-i7 hizebr-in-

tiḳām ile muḳābil ü muḳātil oldı, lākin nuḳūş-ı zemīn ü zamān resm-i 

āmālini ḫāk-rīz ve ġarḳ-ı biḥār-ı ḫusrān itmegin ḫilāfet Mervān ’da ḳarār 

itdi. İbrāhīm  8« ــ ــ  » kelāmını berā’et-i ẕimmetine ve vücūdı emniy-

yetine bürhān-ı ḍarā‘at-şi‘ār itdi.

 Der-ẓuhūr-ı Ebū Müslim 

Ḥamza-i Iṣfahānī  ḳavlince yüzinci senesinde Gūderz  nām ḳaṣabada 

ṭoġmışdur ki Iṣfahān  mużāfātındandur. “Zamān-ı ġarrā-yı9 Siyāvuş ’da si-

yeh-pūşligi şi‘ār idinüp maḥall-i kār-zārda ḫande eylemegi10 ‘ādet ve sā’ir 

zamānda ḫandeyi iḫtiyār eylemeyenler Gūderz 11 sükkānıdur. Ḥattā Ebū 

Müslim ’üñ daḫı siyāh destār giymesine bā‘iẟ budur.” diyü yazılmışdur. 

Pīşvā-yı ‘Abbāsiyān  olan İbrāhīm İmām bin12 Muḥammed bin ‘Alī bin 

‘Abdu’llāh bin ‘Abbās  ḫidmetine varduḳda [90a H1] Ebū Müslim ’üñ daḫı 

ismi İbrāhīm  ve künyeti İsḥāḳ  iken ikisini daḫı taġyīr itdürdi. Ya‘nī nāmı 

‘Abdu’r-Raḥmān  ve künyeti Ebū Müslim  [184b HZ] lafẓıyla selāmet-nişān 

itmegi münāsib gördi. 

Ammā mezbūr Ebū Müslim  irtifā‘-ı kevkeb-i13 iḳbāl ile āfāt ta‘arrużı 

hücūmından sālim olduġı ḥālde Sülayṭ bin ‘Abdu’llāh bin ‘Abbās  neslin-

den geçinmiş idi. Ya‘nī ki ‘Abdu’llāh bin ‘Abbās  żarūretle taḳarrüb itdügi 

1 H1 nüshasında burada bir kelimelik boşluk vardır.

2 Mervān : - HZ

3 Ḥimṣ ’e: - HZ

4 olmaġla: olmaġın HZ

5 kendüden: - HZ

6 Hişām : Hişām’uñ HZ

7 ‘asākir-i: ‘asker-i HZ

8 “Kendimi görevden aldım.”

9 ġarrā-yı: ġazā-yı HZ

10 eylemegi: eylemegin HZ, T5

11 Gūderz : Gūders HZ

12 İmām bin: bin İmām HZ

13 kevkeb-i: kevkeb ü HZ
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cāriyeden tevellüd iden Sülayṭ  ki Velīd bin ‘Abdü’l-Melik ’üñ zamān-ı ḫilā-

fetinde ḫidmetinde idi, mücerred Benī Ümeyye ’nüñ i‘tilā-yı şānını mūcib 

ve Benī ‘Abbās ’uñ inḳıżā-yı1 ‘unvānını müstevcib olsun içün ḫidmetindeki 

Sülayṭ’uñ nesebini şühūd-ı zūr ile iẟbāt itdürmiş idi.

Ve bi’l-cümle tuḫm-ı āḫardan tevellüd iden Sülayṭ , ‘Abdu’llāh bin ‘Ab-

bās ’uñ ferzendindendür, diyü yazdurmış idi.2 Ebū Müslim ’üñ evlād-ı ‘Ab-

bās ’uñ bī‘atine, ḫuṣūṣā evvelā3 İbrāhīm İmām ’uñ vefātın işitdükden ṣoñra 

Ebü’l-‘Abbās-ı Seffāḥ ’uñ teba‘iyyetlerine kibār u ṣıġārı sırren ve cehren, 

taḫvīfen ve iḳtidāren taḥrīṣ ṣadedinde Ebū Müslim , Ca‘fer bin Süleymān 

bin Ḫallāl  ki “vezīr-i Āl-i Muḥammed ” diyü bāhirü’l-iclāl ve beyne’l-mülūk 

ibtidā’en vezīr ıṭlāḳı aña vāḳi‘ bir vaṣf-ı ẓāhirü’l-istiḳlāl idi, anı daḫı da‘vet-i 

bī‘atde icbār4 itmiş idi. 

 Ḫurūc-ı Ebū Müslim  ve leşker-keşī-i ū be-Ḫorāsān 

İbtidā-yı ḫurūc-ı Ebū Müslim  ki5 yuḳaruda fi’l-cümle ẕikr ü6 beyān 

ve Kūfe  zindānından Āl-i ‘Abbās ’uñ iḫrāc[ı] i‘lān7 ḳılınmış idi,8 Tārīḫ-i 
Mīrḫˇānd ’da mesṭūr olduġı üzere Ebū Müslim ’üñ İbrāhīm İmām ’a mülāḳāt 

itmesi ve şī‘asına emīr naṣb idüp ḫafiyyeten da‘vet içün Ḫorāsān ’a gitmesi 

yüz yigirmi dört senesi ḥudūdında vāḳi‘dür. Ammā iẓhār-ı da‘veti ve Rā-

yet-i9 Ẓıl  gönderilüp muḳaddemāt-ı ḫurūca āġāz eylemesi [89a T5] yüz 

yigirmi ṭoḳuz senesinde şāyi‘dür.

Pes yüz otuz iki senesi10 Muḥarrem’inde11 Seffāḥ ’uñ cülūsına varınca 

Ḫorāsān  vilāyetlerinde sell-i seyf idüp cünūd-ı12 enbūh ile gezerdi. Ḍalāleti 

Āl-i ‘Abbās ’ı [ve] sükkān-ı memāliki taḥrīṣ iderdi. Ve cem‘ine me’mūr ol-

duġı nüzūr u ‘avā’idi İbrāhīm İmām ’a gönderürdi. 

1 inḳıżā-yı: infiḍā-yı HZ

2 yazdurmış idi: yazmışdur HZ

3 evvelā: evlād-ı HZ

4 icbār: iḫbār HZ

5 İbtidā-yı//ki: - HZ

6 ẕikr ü: - H1

7 i‘lān: ve i‘lān HZ | iḫrācı i‘lān: i‘lān-ı iḫrāc T5

8 idi: idi ki H1

9 Rāyet-i: re’y-i HZ

10 Nüshalarda “senesinde” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği “senesi” olarak metne alındı.

11 Muḥarrem’inde: Muḥarrem’inde ki HZ

12 cünūd-ı: cünd-i H1, T5
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Ammā bir ḥākim-i ḳahhār ve ṣāḥib-ẓuhūr-ı bülend-iḳtidār ḳopmışdur 

ki tevābi‘üñ bī-edeblerini tāziyāne-i şemşīr ile te’dīb iderdi. Aṣlā ḍarbet-i 

ḥarbla ta‘zīre tenezzül itmezdi.1 Bezminde türş-rūy ve rezminde ḫurrem2 ü 

ḫoş-ḫūy [ve] kerīm ü saḫī, ni‘meti mebẕūl ü bī-dirīġ bir merd-i ferīd idi.

El-ḳıṣṣa dārü’l-mülk-i Şām ’da devlet-i Āl-i Mervān  iẕlāl3 ile nümāyān ve 

iḫtilāl ile ẓāhir ü ‘ayān olduḳça ‘Abbāsīlerüñ  ebvāb-ı devleti güşāde ve esbā-

b-ı ‘ālem-gīrlikleri mühimmāt-ı ḫilāfetleri āmāde, Ebū Müslim ’üñ ẓuhūrı 

ise ḥadden ziyāde ve sell-i seyf ve ḳal‘ u ḳam‘ı ifrāṭ ile ḫilāf-ı ‘āde olmaġın 

ceste ceste vāḳi‘ olan da‘vetleri ve āheste āheste ḫurūc u ẓuhūrları4 ve ḥare-

ketleri iẕkār, mülk-i Ḫorāsān ’da külliyyetle bedīdār oldı. 

Ve niçe yıllardan berü [90b H1] ol memālike ḥākim-i fermān-kār ve 

Mervān-ı Ḥimār  zamānında daḫı ḫudāvend ü şehryār olan Naṣr [bin] Sey-

yār  kesr ü hezīmetle iḫtiyār-ı firār ḳıldı. Gürizān olup çār u nā-çār ve ṣāre 
mā-sār5 diyü şitāb-ı va‘de-güẕār ile dārü’l-mülk-i Şām ’a ṭoġrıldı. Ammā 

eẟnā-yı rāhda Sāve-i6 ‘Acem  nām menzilgāhda vefāt idüp ḳurtıldı. 

Bu eẟnālarda Ebū Müslim  tehdīd ü taḫvīfi müş‘ir sözler ile bir mektūb 

gönderdi. Mervān-ı Ḫar ’dan evlād-ı7 ‘Abbās ’a bī‘at ṭaleb eyledi. Mervān ’uñ 

münşīsi Mevlānā ‘Abdü’l-Ḥamīd bin Yaḥyā  ki maṭbū‘u’l-edā ve müselle-

mü’l-inşā, efṣaḥ-ı fuṣaḥā, eblaġ-ı büleġā bir dānişver-i engüşt-nümā idi, 

ḥużūrına getürtdi. Kemāl-i feṣāḥat [185a HZ] ve va‘d u va‘īdi müştemil 

belāġat ve ḳavā‘id-i8 īhām9 ü ta‘rīż ü berā‘at ve kināyet10 ü īcāz ü ibdā‘-ı 

berā‘at ṭarīḳından11 Ebū Müslim ’e bir mektūb emr itdi.

1 tevābi‘üñ//itmezdi: - HZ

2 ḫurrem: ḥarem HZ

3 iẕlāl: iḍlāl HZ

4 Nüshalarda “ẓuhūrlarını” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği “ẓuhūrları” olarak metne alındı.

5 “Olan oldu.”

6 Nüshalarda “Sādib (HZ), Sāvib (H1, T5)” şeklinde yazılan bu yer adı “Sāve ” olarak metne alındı. 

bk. Nahide Bozkurt, “Nasr b. Seyyâr”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/nas-

r-b-seyyar (12.01.2021).

7 evlād-ı: olan evlād-ı T5

8 ḳavā‘id-i: ḳavā‘idi HZ

9 īhām: ibhām HZ, H1

10 kināyet: kitābet HZ

11 ṭarīḳından: ṭarīḳında HZ
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“Ammā ḥacmde kebīr,1 ṭūlānī vü ‘arīż, bahāristān-ı ḥurūfında būy-ı 

ḥikmet-i bī-āẟār ve her saṭr-ı2 ẟülüẟi sifrinde nesḫ-i nesīḫ-i raġbet ü i‘tibār 

me’ālen ve ḳālen muḳarrer ola. Zünbūruñ nūşı3 muḳābilinde nīşi4 ve mū-

ruñ per ü bāl peydā itdükçe zevāl cihetinden dil-i pür-rīşi5 ve ‘ālem-gīrlik 

hevesi hevāsında ṭayerān iden būm-ı şūm-ı büzürg-serüñ merg-i teşvīşi ki 

bi-ṭarīḳi’l-kitābe taḥaḳḳuḳ bula.” diyü söyledi.

‘Abdü’l-Ḥamīd -i ferīd ser-nāme-i Mervān ’ı sitāyiş ü ḥamd ile bedīd 

ve naḳliyye6 vü iḳtibāsāt7 u tevriye vü nikātını mevā‘iẓ-nüvīd ḳılup bir 

ṭūmār-ı kebīr dürcine derc ve ma‘ānī dürerini ḳaṭarāt-ı bārān gibi bir 

nāv-dān-ı ‘amūdī-nişāna ḫarc itdi ki gūyā nuḳūd-ı cevāhirle memlū bir 

hem-yān-ı girān idi. Ve yāḫūd derūnındaki sebīlden āb-ı ḥayvān, bī-‘adīl 

cereyān itdürici bir8 sütūn-ı şādurvān idi. 

Ve’l-ḥāṣıl ‘amūd-ı memdūd-ı ruḫām gibi9 ol sīm-i sebīke-i ‘abīr-erḳā-

mı meydāna getürdiler. Bir şüter-i kebūd10-fām u eblaḳ-ḫırām üstine bār-ı 

girān resminde11 yükletdiler. Ve ol mektūb-ı ‘acībü’l-üslūbuñ kenāre-i mes-

lūbü’l-‘uyūbında bu mażmūn-ı nā12-merġūb daḫı yazılmış idi ki “Eger bu 

nāme-i rūḥānī-ḥammāmeyi mülūk-i bedī‘ü’s-sülūk ṭarīḳını metrūk ṭutup 

memlūk gibi [89b T5] ḫalvetüñde kendüñ oḳursañ ẕilletüñ ẓāhir ve se-

feleden ẓuhūruñı müş‘ir denā’etüñ bāhir olur. Fe-ammā tenbīh-i dīvān 

ve cem‘iyyet-i rū-şināsān idüp āyīn-i ümerā-yı ‘uẓemā13 üslūbınca mün-

şī-i ‘Uṭārid -meniş-i bī-pervā olan kātibüñe oḳıdursañ leşkerüñ ḥurūf-ı 

muḳaṭṭa‘a gibi tār [u] mār ve cünd-i bī-ferüñ terāşe-i14 ḳalem gibi perīşān-ı 

1 kebīr: - HZ

2 saṭr-ı: saṭrı HZ

3 nūşı: nūş HZ

4 nīşi: nīş HZ

5 rīşi: rīşini HZ | teşvīşi T5

6 Nüshalarda noktasız ve muğlak şekilde yazılan bu kelime anlam gereği “naḳliyye” olarak metne alındı.

7 iḳtibāsāt: iḳtāsāt HZ

8 bir: - HZ, H1

9 memdūd//gibi: mümehhed ü dürr-i ḫām HZ

10 kebūd: kebūre HZ

11 resminde: semende HZ

12 nā: - HZ

13 ‘uẓemā: ‘izām HZ

14 terāşe-i: terāş-ı HZ
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diyār olması taḥaḳḳuḳ bulur. Bu iki emrüñ miyānında muḫtār [u] mümtāz 

ve Müslim -i müsellem isen ‘ibret-bīn-i nükte-perdāz1 olasun.”

El-ḳıṣṣa mektūb-ı ‘amūd-üslūb-ı nā-hemvār bir cemel-i ḥamel-ārā-yı 

pīl-pāy üstine girān-bār ḳılınup gönderdiler. Ḥużūr-ı Ebū Müslim ’e ki var-

dı, fi’l-ḥāl esb ü ester yüklerin heyzüm iḥżār itdürüp2 iḥrāḳ bi’n-nār ḳıldı.3 

Açmazdın Mervān-ı Ḥimār ’uñ pāldüm-i ‘ār ve gül4-efsār-ı i‘tibārını göze 

göstermeyüp [91a H1] āteşe yaḳdı. Cidden ol rāz-ı ser-besteyi açmadı. 

Āb-rūy-ı nāmūsını beyne’l-aḫyār ḫāk-i meẕellete ṣaçmadı. 

Egerçi ki mażmūn-ı nāmeye vuḳūfı yoġ-ıdı, lākin feṣāḥat-ı ‘Urbān  ve 

ḫidmetindeki münşī-i nādire-dān ve lisānındaki kelām-ı mu‘ciz-beyān is-

timā‘ıyla ma‘lūmı5 olmaġın ḳırā’atından6 ḫasāretine7 cesāreti artuġ-ıdı. 

Bā-ḫuṣūṣ ilçilerine daḫı cidden raġbet itmedi. “Gördüklerini söylesünler.” 

diyü inṣırāfa ruḫṣat virüp cidden iltifāt u ri‘āyet itmedi. 

Mervān  ki mā-cerāyı bildi, firistādeleri taḳrīrinden mażmūn-ı mektūbı 

añladı. Ānen-fe-ānen leşker cem‘ine muḳayyed oldı. Seksen biñ miḳdā-

rı cünūd-ı Şām  ki tīġleri ḫūn-āşām ve nīzeleri tīz-intiḳām, nerre-şīrān-ı 

celādet-licām idükleri ma‘lūm-ı ḫāṣṣ u ‘ām idi,8 ḫidmet-i rikābında devān 

ve Ebū Müslim  ḳaṣdına ‘Irāḳ-ı ‘Arab  cāniblerine şitābān olup gitdi. Ve 

Mervān  ilçilerine ancaḳ bir küçük varaḳaya bu beyti yazdurup9 gönderdi:

Beyt

10 وان  ب     ن  ى  ى     כ  א אر ا    اران   

1 perdāz: pervāz HZ

2 iḥżār itdürüp: ḥiṣār idüp HZ

3 ḳıldı: itdürdi HZ

4 ve gül: degül T5

5 ma‘lūmı: ma‘lūm HZ

6 ḳırā’atından: furātından HZ

7 ḫasāretine: ḫasārete HZ

8 Nüshalarda “ ‘āmdur” şeklinde yazılan bu kelime sentaks ve anlam gereği “ ‘ām idi” olarak metne 

alındı. 

9 yazdurup: yazup HZ

10 “Yüz binlerce deve yükü belagatli [mektuplar] olsa da bu, eşek Mervan ’ın başına inen kılıç darbesi gibi 

olur mu?”
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Ya‘nī ki “Yüz biñ deve belāġat-nāmelerle yüklenmedin1 [185b HZ] 
Mervān-ı Ḫar ’uñ başına bir tīġ ḍarbı yegdür.” dimekdür. [Ebū] Müslim ’üñ 

bu beytle iki yüzden ẓarāfeti müsellemdür. …2 Ammā bu demde lāzım 

olan ḍarbet-i tīġ-i ḫūn-bārdur. İkincisi “Sen ki Mervān-ı Ḥimār ’sun, ‘arż-ı 

belāġate ne liyāḳatle sezāvārsun, tīġüm başuña ṭoḳınduḳça bilesün ki sen 

nice yararsun?” didi. 

Ba‘dehu bu cānibden Mervān  ki ‘askeri cem‘ idüp gitdi, ‘arż-ı taġallüb 

ü taṣallüb ile, ya‘nī Ebū Müslim ’e taḳaddüm itdi.

 Āġāz-ı da‘vet-i İbrāhīm İmām bin Muḥammed3 bin ‘Alī bin ‘Abdu’llāh 
bin ‘Abbās  raḍiya’llāhu ‘anh

Yüz yigirmi dört tārīḫinde4 ki Muḥammed bin ‘Alī bin ‘Abdu’llāh 

bin ‘Abbās  eẟnā-yı mübāşeret-i da‘vetde iken ki ḫafiyyeten da‘vet emri-

ne ḳıyām-ı etem ḳılınup te’ḫīrlerinde āẟār-ı reşk-i necābet olanlara cem‘-i 

nüẕūra me’mūr ḳılurdı5 ve yüz yigirmi ṭoḳuz senesi Ramażān’ında ḫurūcı 

ta‘yīn idüp niçe yıllar bu emr-i ḫaṭīre iḳdām itmekde idi.

Vaḳtā ki Ebū Müslim  zindān-ı Kūfe ’den çıḳdı, [90a T5] İbrāhīm 

İmām  ḥużūrına yitdi. İmām-ı büzürgvār gördi ol nev-cüvān, raṭbü’l-lisān 

ve faṣīḥü’l-beyān, cebīninde necābet nūrı fürūzān,6 mu‘tedilü’l-ḳāme, gen-

düm-gūn, ferāḫ-çeşm ve suḫan-ı şīrīni pür-efsūn, zebān-ı7 derīde dirāyet, 

lisān-ı ‘Arabī ’de feṣāḥat, pesendīde-i aṣḥāb-ı ‘ulūm u fünūn, hemvāre gi-

rih-i cebīni ile mehābet-nümūn, ṣalābet ü şecā‘ati sīmāsında müşāhed-i 

rūz-efzūn, güzel yigid idi. 

Āl-i ‘Abbās ’dan Ebü’l-‘Abbās ‘Abdu’llāh bin Muḥammed bin ‘Alī bin 

‘Abdu’llāh bin ‘Abbās  ehl-i beyt ü iḫvān ve hevādārān u ḫullān zümresi ile 

ol eẟnāda, ya‘nī yüz otuz iki tārīḫinde Kūfe ’ye varmış idi. Ol āna dek iḫfā8 

1 yüklenmedin: yüklemedin HZ

2 Nüshalarda burada bir buçuk satırlık boşluk vardır.

3 İmām//Muḥammed : - HZ

4 tārīḫinde: - HZ

5 ḳılurdı: ḳıldı HZ

6 fürūzān: firāvān HZ, H1

7 zebān-ı: nerbān-ı HZ

8 iḫfā: iḫtifā HZ
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ile olan da‘veti i‘lān idüp sene-i mezbūre Rebī‘ü’l-evvel’inde1 ehālī-i Kūfe 

gürūh gürūh [91b H1] bī‘at ve ḫilāfet selāmı ile ḫidmetine teba‘iyyet itmiş 

idi. Ber-vech-i isti‘cāl ebnā-yı a‘māmından ‘Abdu’llāh bin ‘Alī bin ‘Abdu’l-

lāh ’ı cünd-i ‘Irāḳ  ile Mervān  def‘ine göndermiş idi. 

İki leşker ü serdār birbirlerini ṭalebkār, ammā meşiyyet-i Kirdgār , pes-i 

perdedeki eṭvārı istitār idüp ‘inda’llāh Mervān ’uñ hücūmından ve Mervān 

anuñ teveccüh-i nuṣret-rüsūmından bī-ḫaber iken nā-gehān Mevṣil  ḳur-

bında Zāb  nām bir ser-menzil-i pür-ḫıyāmda2 bulışdılar. 

İki deryā-yı zeḫḫār āteş-i pür-şerār gibi ceng ü āhenge girişdiler. Deş-

neler ‘uryān,3 tīrler bārān, şemşīrler āteş-feşān, nīzeler berḳ-ı hā’ile gibi 

mażarrat-resān ve kūpāl ṣā‘iḳaları ra‘d-endāz-ı ḳıyāmet-nişān olup emṭār-ı 

ḳaṭarāt-ı ḫūn ile nümāyān olduḳdan mā‘adā ṭarafeynden niçeler küşte ve 

mürdeleri püşte püşte, mecrūḥlar ser-nigūn u ḫūn-āġaşte ve ekẟerinüñ āb-ı 

ḥayātı ḫāk u ḫūn ile sirişte4 olduġı ḥālde leşker-i Mervān  maġlūb ve dilīr 

ü dil-āverleri5 menkūb ve cünd-i ‘Abdu’llāh  ġālib-i merġūb ve firār iden 

Şāmīlere  ṭālib-i nā-mer‘ūb6 olup ayrulışdılar. Cilbāb-ı şeb niḳāb-ı esb olın-

ca Mervānīlerüñ  ardına düşdiler. 

Ammā Mervān-ı Ḥimār ’uñ esb-i devleti leng ve semend-i şevketinüñ 

meydānı teng olup güẕergāh-ı inhizāma āheng itmesine bā‘iẟ bu olmış idi ki 

Mervān  iḳtiżā-yı āb-efşān ile merkebinden indi. Kendüsi tebevvüle meşġūl 

iken esb-i rehvārı firār itdi. Ol eẟnāda leşker-i Mervān hemān rū-gerdān ol-

dılar. 7«ل ــ א ــ  و ــ ا .meẟeli ile beyne’n-nās imtiyāz buldılar «ذ

Naẓm

אم אم  אظ ا כ ا و א   כאم  א כא א ا ّ ا ا
ام כאد  א  وכאن   د  ا  ك   א 

אم8 وا و وا زاح  د  وان وا  وا  

1 Rebī‘ü’l-evvel’inde: evā’ilinde HZ

2 pür-ḫıyāmda: recbāmda HZ | pür-çāmda T5

3 ‘uryān: - HZ

4 sirişte: ser-rişte HZ

5 dil-āverleri: dil-āverānı HZ

6 mer‘ūb: merġūb HZ, T5

7 “Devlet, küçük abdestte gitti.”

8 “Dikkat et ki dünya uykudaki birinin hükümleri gibidir. Ancak insanlar uykudan uyanırlar. Memle-

ketlerinde zalimlik eden hükümdarlar nerede? Ki onlar diledikleri neredeyse her şeye sahiptiler. Mer-
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El-ḳıṣṣa1 ol gice cānib-i Filisṭīn ’de baḳıyyetü’s-süyūfı bir yire getürdi. 

Zevāl-i ḫūrşīd-i devletin ‘ayānen müşāhede ḳılup Mervān-ı Ḥimār  raḫş-ı 

rehvārın zemīn-i Mıṣr ’a tābi‘ Būṣīr 2 nām maḥalle dek sürdi. 

Ba‘dehu ol leşker-i kār-āzmā ta‘ḳīb itmesini muḳarrer bilüp tevābi‘ine 

bu pend ü nuṣḥı evlā gördi ki yanındaki ḫazīneden ḳadar-ı kifāyet alalar. 

İstedükleri nevāḥīye ṭaġılalar.3 Tā ki kendüsi tenhā ḳala. Semt-i firārla bir 

bilinmez gūşeye at ṣala. Zīrā ki lisān-ı Mervān ’a cārī olan kelam [90b T5] 
ة»4 ّ ــ ــ ا ــ  ة  ّ ــ ــ ا  .mażmūnını müş‘ir peyām idi «اذا ا

Bunlar bu tedbīrde, ammā Mervānīler  āh u nāle-i5 dil-gīrde iken nā-

gehān leşker-i ‘Abdu’llāh  üftān u ḫīzān yitişdi. Mervān  süvār olup, ḳaç-

maġa furṣat bulmayup bir dihḳānuñ evine düşdi. Kendüyi pinhān idüp bir 

tennūr içine girdi. Ammā leşker-i6 muḫālifīnüñ birḳaçı ardınca irdi. 

El-ḳıṣṣa Mervān ’ı tennūrdan çıḳardılar. Başını kesüp ḳanını ḫāk-i siyāha 

ḳardılar. Ümerādan ‘Āmir bin İsmā‘īl  öñine getürdiler. Sinni altmış ṭoḳuz-

da iken yüz otuz iki senesi Ẕi’l-ḥicce’sinüñ on yedinci güni işin bitürdiler. 

Ḫazīnesiyle cümle mā-melekin ġāret [92a H1] itdiler. 

Ammā ehl-i ‘Irāḳ  Mervān ’uñ ehl ü ‘iyālin bi-esrihim ‘Āmir ’e iletdiler. 

Hemānā ‘Āmir  ḫuddāmına emr eyledi.7 Hevdecsüz,8 çıblaḳ develer getüril-

di. Benī Ümeyye , İmām Ḥüseyn bin Murtażā ’nuñ ehl-i beytine itdügi gibi 

ol nisvān ser ü pā bürehne vü giryān ol develere bindürilüp9 Mervān ’uñ 

re’si ile bile10 Ebü’l-‘Abbās ’a gönderüldi. 

vanoğulları  nerede ve onların orduları nerede? Nerede Velîd  ve nerede uzaklaşıp giden Hişam?” | HZ 

nüshasında görülen imla hataları Mir’âtü’l-edvâr ve Mirkâtü’l-ahbâr  esas alınarak tashih edildi. bk. 

Muslihiddin Muhammed-i Lârî, age, Mîrâs Mektûb, Tahran 1397, C. 1, s. 345.

1 El-ḳıṣṣa: Hele el-ḳıṣṣa H1

2 Nüshalarda “Būṣne (HZ), Būṣa (H1, T5)” şeklinde yazılan bu yer adı “Būṣīr ” olarak metne alındı. 

bk. Hasan Kurt, “Mervân II”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/mervan-ii 

(13.01.2021).

3 ṭaġılalar: ṭaġıldılar HZ

4 “Süre dolduğunda hazırlıklar artık işe yaramaz.”

5 nāle-i: nāle vü HZ

6 leşker-i: - T5

7 eyledi: idüp HZ

8 Nüshalarda “hevyed / hüveyd” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “hevdec” olarak metne alındı.

9 bindürilüp: bindürdiler H1, T5

10 bile: - HZ
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Vaḳtā ki ‘iyāl-i Mervān  ḫalīfe cenābına cūyān olup1 “Bu ḫasāret ne-

dür?” diyü nāle-künān girdiler, hezār i‘tiẕār ile tażarru‘a āġāz idüp yalvar-

dılar, ḫalīfe-i büzürgvār īẟār-ı2 güftār-ı cevāhir-niẟār ḳılup “Dār-ı dünyā 

deyr-i mükāfātdur. Ḥālā size ne yüzden cefā olursa mücāzātdur. Evvelā 

Mervān-ı Ḥimār , İbrāhīm bin Velīd ’i çār u nā-çār maḥbesinde ḳatl itdi. 

Ḫilāfeti alup ġadr itdükden ṣoñra vücūdına ḳıydı. Ve Hişām  zamān-ı dev-

letinde ‘arż-ı iḥtişām idüp Zeyd bin ‘Alī bin3 İmām Ḥüseyn  raḍiya’llāhu 
te‘ālā ‘anhum ḥażretlerini bī-cürm ü günāh mülk-i Ḫorāsān ’da birāderi 

tebāh ḳıldı. Ve Yezīd bin Mu‘āviye , Ḥażret-i İmām4 Ḥüseyn ’i bunca ev-

lād-ı kirāmıyla Kerbelā ’da helāk itdürdi. Ḥattā ‘Amr bin Sa‘d  muḫadderāt-ı 

ehl-i beyt-i risāleti yüzleri açuḳ, çıblaḳ develere bindürdi. Şühedā başları 

ile Şām ’a gönderdi. Ve ‘Ubeyd bin Ziyād  didükleri, Müslim bin ‘Aḳīl ’e ve 

evlādına ne cefālar itdi. Fe-lā-cerem bu cürmler ki itdiñüz, bu cür’etler ki 

hetk-i setr-i dīne müte‘alliḳ vücūda getürdiñüz, yolıñuza5 gelmeyecek de-

güldi. Elbette Ḳāḍi’l-ḥācāt  iẟbāt-ı da‘vā-yı mücāzāt ḳılup cebbārlarıñuzuñ 

devletini zā’il idecek idi. Henüz bu bir lem‘adur ki āteş-i intiḳām zebāne-

sinden ẓāhir olmışdur. Ve bir ḳaṭredür ki dimā-yı ehl-i beyt-i nübüvvetden 

ber-vech-i6 mücāzāt ẟübūt bulmışdur.” buyurdı.

Simāṭ-ı ṭa‘ām eẟnāsı olmaġın Mervān ’uñ başı bir ṭaşt içine ḳonup tenā-

vüle meşġūl olındı. Ḥikmet Ḫudā ’nuñdur, bir gürbe Mervān’uñ kellesini 

tenhā bulup, dilini çıḳarup yidi. [186b HZ] Ḥāżırīn ü nāẓırīn aḫẕ-ı ‘ib-

ret ile ta‘accüb ḳıldı.7 Ba‘dehu8 kelle-i Mervān, Ebū Müslim-i Ḫorāsānī ’ye 

gönderüldi. Tā Semerḳand ’a dek vilāyet-be-vilāyet gezdürilüp ehl-i sünnet 

ve cemā‘atüñ şükr-i bī-kerānına müsebbeb9 oldı. 

Pes Benī Ümeyye  ve Āl-i Mervān  bu maḥalde ġāyet ü nihāyet buldı.

1 olup: - HZ

2 īẟār-ı: eẟnā-yı H1 | işbā-yı HZ

3 bin: - HZ

4 İmām: - HZ, H1

5 yolıñuza: yolıñura HZ

6 ber-vech-i: bir derece HZ

7 ḳıldı: ḳıldılar HZ

8 Ba‘dehu: - HZ

9 müsebbeb: sebeb HZ
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 Sebeb-i Ḳatl-i İmām İbrāhīm 

Aḫbārda gelmişdür ki İmām İbrāhīm ’üñ1 ḳatline bā‘iẟ bu idi ki resūl-i 

Ebū Müslim  nāme-i ser-beste ile aña ‘āzim iken Mervān-ı Ḥimār ’a uġradı. 

Nāme-i merḳūmı ‘arż [91a T5] eyledi. Ol mekkār-ı nā-üstüvār īẟār-ı direm 

ü dīnār ile resūl-i fitne-bīdārı zīr-i bār idüp İbrāhīm ’den alduġı cevāb ile 

yine kendüye uġraduḳda mażmūn-ı mektūb bu üslūb ile nā-meslūb itdi ki 

“Ebū Müslim  dā’imā i‘tilā-yı ḳadr ve devletimüze mücidd ü sā‘ī ola. Tā ki 

Mervān-ı Ḥimār’uñ şem‘-i sa‘ādeti inṭıfā bula.” 

Nāme ki Mervān-ı Ḥimār ’da ḳaldı ve resūli ḫafiyyeten çāh-ı ḥabse ṣaldı 

ve İbrāhīm ’i ḥużūrına getürtdi, inkār ile cevāb virdükde resūl ve nāme-

yi ibrāz idüp ḥabse gönderdi. Ve ol Mervān -ı mel‘ūn ancılayın imāmuñ 

[92b H1] ḳanından2 ḳaçmayup, tedārükini görüp ḳatl eyledi. Raḥmetu’llā-
hi te‘ālā ‘aleyh. Ol Müslimān ’uñ ḳatline sebeb hemān resūl oldı.

 Hāẕā tafṣīl ber-vech-i ta‘rīż-i mevā‘iẓ-sebīl bi-ümmeti 
Muḥammediyye -i lāzımetü’t-tebcīl

 Rūzgār-ı zūr-kār ve felek-i kec-rev ü nā-hemvār ki hemvāre eṭvārı ma‘kūs 

ve evżā‘ı menḥūs ve āẟārı muḫālif-i ṭabāyi‘, kirdārı fażā’iḥ-i ṣanāyi‘, cünbişi 

vāj-gūn, verzişi melālet-nümūn idüginde ittifāḳ-ı ārā muḳarrerdür. Bu bābda 

çün ü çirā cā’iz degüldügi ṣaḥā’if-i eẕhān-ı3 aṣḥāb-ı ma‘ārifde muḥarrerdür. 

Ve4 ol aḥvāl-i fażāḥat-āẟārdan biri nesl-i pāk-i nebevī ve sülāle-i sā-

miye-i Muṣṭafāvī ’den bunca sādāt-ı aḫyār ve e’imme-i ecille-i büzürgvār 

mevcūd iken fessād-ı Benī Ümeyye ’den Yezīd -i pelīdi ḫilāfet serīrine iclāsı 

ve anlaruñ nesli inḳıṭā‘ını ġanīmet bilmeyüp Āl-i Mervān ’dan niçe Yezīd 

ü Velīd ’üñ müsā‘ade ve ‘ahd-ı ḥükūmetde aḥkāmı icrāsı, ‘āḳıbet Mer-

vān-ı Ḥimār ’da silsile-i emāret güsiste ve zemīn-i eyāletde niçe muġaylān 

u ḫāristān-ı Ḫavāric  ü Benī Ġaylān  reste5 olduḳdan ṣoñra ḥaḳḳ-ı ḫilāfet 

nesl-i pāk-i Muḥammedī ’ye ‘ā’id-i celālet ve mesned-i müsenned-i āliye-i 

1 İbrāhīm’üñ: İbrāhīm İmām ’uñ H1

2 ḳanından: ḳatlinden HZ

3 eẕhān-ı: ezhār-ı T5

4 Ve: - H1, T5

5 reste: reşte HZ, H1
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eyālet sülāle-i sāmiye-i Aḥmedī ’ye rāci‘-i menzilet-i ma‘ālī-rütbet iken1 

e’imme-i iẟnā ‘aşerden İmām Ca‘fer-i Ṣādıḳ  ḥażretleri gibi ḫilāfete lā’iḳ 

evżā‘-ı ḥamīde ve ef‘āl-i pesendīdesi sa‘ādet-i emārete muvāfıḳ ẕāt-ı şerīf-i 

ẓāhirü’l-iclāl ve şān-ı münīf-i bāhirü’l-istiḳlāl, āftāb-ı ‘ālem-ārā gibi mev-

cūd ve ‘ulūm-ı ledünniyye2 ve ma‘ārif-i cifriyyeyi müctemi‘ bir ṣāḥib-i 

cūd var iken ümmet-i ḳāṣıru’l-himmet neden anlaruñ dāmānına teşeb-

büẟde teġāfül ideler? 

İrādet-i cüz’iyye ve diyānet-i külliyye ve te’yīdāt-ı ezeliyye ḫaṣā’iṣi ile 

müẟelleẟ iken çār3-erkān-ı dīn ü īmān ve mütāba‘at-ı farż u sünnet [ü] 

ḥükm-i Ḳur’ān  ile taṣarrufāt-ı ḫavāss-ı ḫamse ve ta‘alluḳāt-ı cihāt-ı sitte ile 

tefrīḳ-ı yevm ü ems ve taḥḳīḳ-ı muşamma‘ u şems itmeyüp āftāb-ı çār-bā-

liş-i risāletüñ netīce-i serāy-ı sepenci olan vāriẟ-i yek-tāsı ve imām-ı sādis 

nāmı ile heft baḥr u heşt bihişt-i ḫuld-i berīn ü nüh feleküñ mihr-i ṣubḥ-ı 

ṣādıḳ-ı bī-hemtāsı ṭururken ġafletle iġmāz ve evc-i ṭaleb ü4 raġbetlerinde 

şeb-pere5 pervāz olup tecāhül ṭarīḳına gideler. 

Ma‘a hāẕā Ḥażret-i Muḥammed Muṣṭafā  ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem 

ve çār yār-ı bā-ṣafā ve Dürreyn-i Ezhereyn-i Zehrā  ve Zeyne’l-‘ābidīn  ve 

Bāḳır -ı [187a HZ] bü’l-hüdā eflāk-i tis‘a gibi hüveydā ve Ca‘fer-i Ṣādıḳ -ı6 

ṣādıḳu’l-ebnā7 ṣubḥ-ı ṣādıḳ gibi 8﴾ٌ ــ َ ِ َכא ةٌ  َ ــ َ َ ــَכ  ْ ِ ﴿ feḥvā-yı ġarrāsı ile en-

güşt-nümā ve mihr-i ‘ālem-ārā-ṣıfat envār-ı ma‘ārif ü kerāmetle ġavāyet [ü] 

ḍalālet ser-geştelerine beẕl-i nūr u żiyāda iken gāh ḫuffāş-ı kem-ma‘āş gibi 

[91b T5] kendülerin yirden yire çalalar9 ve gāh zümre-i a‘mā gibi biri birle-

rine ittikā ile yollarda ḳalalar. 

Ve bu tafṣīlden10 murād ve māh-ı mażmūnı sevād-ı āḫir burcına taḥvīl-

den sırr-ı mā-yurād budur ki yüz otuz iki tārīḫinde Ca‘fer-i Ṣādıḳ  gibi 

imām elli iki yaşında [93a H1] bir hümām ve kerāmāt-ı ‘aliyyesi ẓāhir 

1 iken: olup T5

2 ledünniyye: ledünniyyeye HZ

3 çār: - HZ

4 ṭaleb ü: - HZ, H1

5 şeb-pere: şī-pere H1

6 Ṣādıḳ-ı: - HZ, T5

7 ebnā: enbā H1

8 “İşte bu tam ondur.”, Bakara Sûresi, 2/196. 

9 çalalar: çala HZ

10 tafṣīlden: tafṣīldür HZ
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bir pīşvā-yı enām iken cidden teẕekkür itmeyüp 1« ــ ــ  ــ   ḥadīẟ-i «ا

şerīfine teba‘iyyetle anlaruñ bī‘atiyle tefāḫur itmediler.2 

Belki bu ḥadīẟ-i şerīfle mütemessik olup Ḥażret-i Peyġāmber  ṣalla’llāhu 
te‘ālā3 ‘aleyhi ve sellem ḥażretlerine4 ebnā-yı a‘mām olan ‘Abbāsiyān ’dan 

evvelā İbrāhīm ’üñ, ba‘dehu ‘Abdu’llāh ’uñ ḫilāfetlerinde müttefiḳ oldılar. 

Ḥālā ki nesl-i şerīf-i nebevī ṭururken bīgāneler istiḫlāfına raġbet ile miḥrā-

b-ı imāmetden inḥirāf buldılar. 

Ṣandılar ki “Ḫilāfet, ḳabīle-i Ḳureyş ’üñdür.” diyü buyurılmaġa bā‘iẟ mü-

cerred5 Ḳureyşīleri  ta‘rīf ve Faḫr-ı ‘Ālem  ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem ol 

ḳabīleden vücūda geldükleri ḥayẟiyyetle anları tavṣīfdür. Tā zamān-ı Cāhi-

liyyet ’de beyne’l-A‘rāb  ol ḳavmüñ ‘azīz ḳılınması daḫı li-ḥikmetin olmışdur.

Ya‘nī ki āḫir zamān peyġāmberi, cümle-i enbiyā vü mürselīnüñ serveri, 

meb‘ūẟ u men‘ūt-ı 6﴾َאَك ْ ــ َ ــא أَْر َ ك»muḫāṭab-ı 7 [ve] ﴿َو ــ ك  ــ » içlerinden 

ẓuhūr itmek içün ta‘ayyün bulmışdur.

Bedīhiyye

Ümmet bilür misün neye beñzer bu bābda

‘Abbāsiyān a raġbet-ile inḳılābda

Ol şaḫṣa döndiler k’ide mehden recā-yı nūr

Mevcūd iken o nūr u żiyā āfitābda

Ġayr āşikāre Ca‘fer-i Ṣādıḳ da yoḳ ẓuhūr

Gün perde-i seḥābda encüm-i ḥisābda 

Ḥayf u8 dirīġ vāriẟ-i vāḥid ‘ayān iken

Bīgāneler verāẟet ile intisābda

1 “Halife Kureyş’tendir.”  | Burada “Bu iş (emirlik) insanlardan iki kişi baki kaldıkça Kureyş ’te olmaya 

devam edecektir (Buhârî, Menâkıb, 2, Ahkâm, 2; Müslim , İmaret 4 [1820]).” şeklindeki hadîs-i şerîf 

kastedilmiş olmalıdır.

2 tafṣīlden: tafṣīldür HZ

3 te‘ālā: - HZ, T5

4 sellem ḥażretlerine: selleme H1, T5

5 mücerred: - HZ

6 “Seni … olarak gönderdik”, Enbiya Sûresi, 21/104. | Burada “(Ey Muhammed !) Seni ancak alemlere 

rahmet olarak gönderdik.” şeklindeki âyet-i kerîmeden iktibas yapılmıştır.

7 “Sen olmasaydın, sen olmasaydın” | Burada “[Ey Muhammed ], sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım.” 

şeklindeki meşhur hadisten iktibas yapılmıştır.  bk. Selman Başaran, M. Ali Sönmez, Hadis Usûlü ve 
Tarihi, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa 2001, s. 107.

8 u: - HZ



360 TENKİTLİ METİN -  3. Rükün

Egerçi ki ekẟer-i ‘ulemā-yı ẓāhir1 bu ḫuṣūṣ-ı ma‘dūmu’n-nuṣūṣı2 taḳdīre 

ḥavāle ḳılurlar. Muḳadderāt-ı ilāhiyye, te’ẟīrāt-ı ecrām-ı ‘ulviyyeye menūṭ 

idügin taḥḳīḳda yañılurlar.3 Şems-i ḍuḥā ve māh-ı ġarrā meşiyyet-i subḥā-

niyye ile şeb ü rūz4 ‘ālem-ārā olup birinüñ iḳtiżāsı nūr u nehār ve biri-

nüñ müsted‘āsı şeb-i tār idüginden ‘ibret almazlar. Sā’ir kevākibüñ ẓuhū-

rı leyālī-i tīre5-fāmda ve āfitāb-ı ġālibüñ6 beẕl-i nūrı rūz-ı pīrūz-ı7 ‘ālem-i 

niẓāmda olmasınuñ vechini añlamazlar. 

Ḫuṣūṣā naṣṣ-ı şerīf-i ḥikmet-nüvīd, ya‘nī ki āyet-i kerīme-i ٍم َــ ِ ــَכ  ــא َر َ  ﴿َو
8﴾ ِ ــ ِ َ ْ ِّ  bilā-te’vīl-i sedīd ef‘āli taḳdīre ḥavāle ḳılanlaruñ ḫilāfında bedīd ve 

ümem-i muḫtelifetü’ş-şiyemüñ bu bābdaki iḫtilāfında ittifāḳı müfīd idügi 

ehline ẓāhirdür. Bu sırr-ı ḫafīde bundan ziyāde ḳāl u ḳīl elbette mütekāẟirdür. 

Egerçi ki “Vezīr-i Āl-i Muḥammed ” nāmı ile meşhūr Ḥafṣ bin Süley-

mān-ı Ḫallāl 9 ki Ebū Seleme 10 künyeti ile meẕkūrdur; Ḥasan bin Ḳaḥṭa-

be , Ebū Müslim  cānibinden nāme ile otuz biñ süvāra serdār olup Kūfe ’ye 

nüzūl itdükde mezbūr Ebū Seleme ,11 mesfūr12 Ḥasan  ile bulışdı. Ve nāmeyi 

Ebü’l-Müslim ’üñ mażmūnına vuḳūf buldı. Ḫalḳuñ da‘vetine iştiġāle mücidd 

oldı. Lākin Mervān-ı Ḥimār , İbrāhīm İmām ’ı ḥabs itdügini işitdükde ‘Ab-

bāsiyān ’dan nev‘an13 rū-gerdān olup ḫafiyyeten Medīne ’ye ḳāṣıd gönderdi. 

Evvelā ‘Alī-i Murtażā  evlādından14 üç imām-ı büzürgvāra nāmeler ya-

zup serīr-i ḫilāfete da‘vet eyledi ki mektūb-ı evvel İmām Ca‘fer-i Ṣādıḳ  

ḥażretlerine idi. �ānīsi15 ‘Abdu’llāh bin [187b HZ] Ḥasan bin ‘Alī  cānibine 

idi. �āliẟi ‘Ömer bin ‘Alī bin Ḥüseyn  ṭarafına yazılmış idi. 

1 ẓāhir: ṭāhir HZ

2 ḥuṣūṣ//nuṣūṣı: ḥuṣūṣı ma‘dūmu’ñ-nuṣūṣ HZ

3 yañılurlar: añılurlar HZ

4 şeb ü rūz: rūz u şeb T5

5 tīre: tīr HZ, H1

6 ġālibüñ: ‘ālemüñ HZ

7 rūz-ı pīrūz-ı: rūz-be-rūz T5

8 “Rab bin, kullara (zerre kadar) zulmedici değildir.”, Fussilet Sûresi, 41/46.

9 Nüshalarda “Ebū Ca‘fer  bin Süleymān -ı Ḫallālī” şeklinde yazılan bu isim “Ḥafṣ bin Süleymān-ı Ḫal-

lāl ” olarak metne alındı. bk. Hakkı Dursun Yıldız, “Ebû Seleme el-Hallâl”, TDV İslâm Ansiklopedisi, 
https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-seleme-el-hallal (14.01.2021).

10 Seleme: Mesleme  HZ

11 Seleme: Mesleme  HZ

12 mesfūr: mevfūr HZ

13 nev‘an: nev HZ

14 Murtażā  evlādından: Murtażā’dan H1, T5

15 �ānīsi: �āniyen HZ
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Ve ḳāṣıdına ıṣmarladı [ki] evvelā nāmeyi Ca‘fer-i Ṣādıḳ ’a vire. [93b H1] 
Da‘vete [92a T5] icābet şeklin gösterürse ol bir mektūbları nā-bedīd ḳı-

la. Anlar mütāba‘at itmezse ‘Abdu’llāh ’a ol bir mektūbları vire. Ol daḫı 

muḳayyed olmazsa ‘Ömer bin ‘Alī ’ye irsāl ḳıla. 

Ḳāṣıd ki evvelā İmām Ca‘fer  cenābına vardı, nāmeyi ṣunup mażmūnını 

işrāb ḳıldı. İmām-ı büzürgvār ol mektūbı açmadın āteşe yaḳdı. “Bize ḫilā-

fet muḳadder degüldür.” diyü rāz-ı ser-besteyi iş‘ār eyledi. 

Resūl ki ‘Abdu’llāh ’uñ nāmesin virdi, mektūb-ı evvelden ġāfil İmām 

Ca‘fer  ḫalvet-serāyına girdi. “Beni ṣadr-ı ḫilāfete istemişler. Siz ne dirsüz?” 

diyü ṣordı. İmām-ı büzürgvār kendülere gelen nāmeyi açmadın yaḳduḳ-

ların bildürdi. “Zā’id hevādur. Zinhār heves eyleme.” diyü naṣīḥat virdi. 

Ba‘dehu ‘Ömer ’üñ nāmesi virüldi. “Bilmedügüm kimesnenüñ mektūbına 

nice1 cevāb vireyin.2” diyü muḳayyed olmadı.

Pes e’imme-i ehl-i beytüñ ḫilāfetden ibāları da‘vetlerinde nās yek-dil 

ü yek-cihet olmayup nifāḳ üzere olduḳları içün idi. Ve Ḥażret-i İmām 

Ḥüseyn ’üñ şehādeti ve Kerbelā Vaḳ‘ası  muṣībeti anlara bir ḥikmet ol-

mış idi.3 Ve illā ümmet-i celīlü’l-himmet ‘arż-ı ṣadāḳatde ittifāḳ itseler ve 

hevā-yı devlet-i dünyeviyye aġrāż-ı fāsidesini ḳoyup “ 4﴾ َــ ْ ُ ْ ــ ا ِ دَة  َ ــ َ ْ ﴿ِإ ا
naṣṣ-ı kerīmi mūcibince evlād-ı Fāṭıma-i Zehrā  ṭururken ġayruñ ḥükūme-

tine rıżā virmezüz.” diyü ‘arż-ı ittiḥād u vifāḳ itseler ḥāşā ki e’imme-i bü-

zürgvār ‘ibādu’llāh ḫidmetinden tecennüb iḫtiyār idelerdi. Ābā-yı kirāmla-

rınuñ5 taḥt-ı ḥükūmetlerindeki a‘yān u rū-şināsına zīr-i dest olmaġı irtikāb 

eyleyelerdi. 

Ḥālā ki imām-ı fā’iḳ, ya‘nī Ca‘fer-i Ṣādıḳ  ve İmām ‘Alī bin Mūsā Rıżā  is-

tinbāṭ-ı aḥkām-ı cifr-i cāmi‘ ile bu sırr-ı ḫafīyi inhā ḳıldılar idi. “Meşiyyet-i 

ilāhiyyede serīr-i ḫilāfet ve maḳām-ı ḥükūmet bize muḳadder degüldür.” 

diyü cevāb virüp ferāġat-ı ḫāṭırla me’yūs6 oldılar idi. 

1 nice: naẓar ve nice T5

2 vireyin: virürin HZ

3 olmış idi: olmışdur HZ

4 “… akrabalıktan doğan sevgiden başka...”, Şûra Sûresi, 42/23.

5 kirāmlarınuñ: girāmīlerinüñ HZ

6 me’yūs: me’nūs HZ
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Ammā mezbūr Ebū Seleme 1 ki bu ḫuṣūṣa mübāşeret itmiş idi, ba‘żı 

aṣḥāb-ı aġrāż nisābından bu ma‘nā sem‘-i Seffāḥ ’a yitişmiş idi. Vaḳtā ki 

cālis-i serīr-i ḫilāfet oldı, a‘dā-yı muḫālifīnden ḳurtılup cām-ı meşrebi 

dürd-i2 kederden3 ḫalāṣ buldı. “Nev‘an bā‘iẟ-i te’ḫīr-i bī‘at olmışdur.” diyü 

Ebū Seleme’yi4 ḳatl itdürdi. Ebū Müslim  ile fi’l-cümle meşveretden ṣoñra 

ḳarındaşı Ebū Ca‘fer  Manṣūr ’ı gönderüp ḥarf-ı vücūdını ṣaḥīfe-i rūzgārdan 

ḥakk itmesi buyurıldı.

Tārīḫ-i Ca‘ferī  ḳavlince Manṣūr  ile meşveretden ṣoñra Ebū Müslim  dört 

serheng gönderüp Ebū Seleme ’yi5 Kūfe ’de ḳatl itdürdi.

Ḳıṭ‘a

Yek-rān cüst-rān devān-geşte ol süvār

Ḫayyāl-i nīzedār-ı ḫayāl ol6 beyāna7 gir

Vaṣf eyle Āl-i Ḥażret-i ‘Abbās ı8 ey ḳalem

Ṣarıl liḳāya kisvet-i ‘Abbāsiyān a gir 

 [FAṢL DER-BEYĀN-I ḪULEFĀ-YI ‘ABBĀSİYYE ]

 Ḫilāfet-i Ebü’l-‘Abbās ‘Abdu’llāh bin Muḥammed bin ‘Alī bin 
‘Abdu’llāh bin ‘Abbās bin ‘Abdü’l-Muṭṭalib 

Ḫafī olmaya ki ḫulefā-yı9 ‘Abbāsiyye  cem‘an otuz yedi ḫalīfe-i sa‘ā-

det-vaẓīfedür ki10 evveli ‘Abdu’llāh bin Müstanṣır ’dur. Ve müddet-i ḫilāfet-

leri beş yüz yigirmi yıldur. Tārīḫ-i hicretden ṣoñra gelen selāṭīn ü mülūkde 

bunlardan ziyāde salṭanat itmiş ve izdiyād-ı ensāl-i ṭāhireleri bu mertebeye 

yitmiş yoḳdur. [94a H1] 

1 Seleme: Mesleme  HZ

2 dürd-i: dürr ü T5

3 kedersen: kerden HZ

4 Seleme’yi: Mesleme ’yi HZ

5 Seleme’yi: Mesleme ’yi HZ

6 ol: ū HZ

7 beyāna: peyāna HZ

8 ‘Abbāsı: ‘Abbās  HZ

9 ḫulefā-yı: - HZ

10 ki: - HZ
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Mezbūr Ebü’l-‘Abbās  cenābına Mervān ’dan ṣoñra bir yılda memālik-i 

Mıṣr  ve Şām  ve ‘Irāḳ-ı1 ‘Acem  ve Yemen  ve Mekke  ve Medīne  ve ‘Irāḳ-ı 

[92b T5] ‘Arab  cemī‘-i nevāḥī vü mużāfātı2 ile musaḫḫar oldı. Ya‘nī ki yüz 

otuz dört tārīḫinde mülk ü3 devletleri bu yüzden intiẓām buldı. 

 Ḥilye-i4 ‘Abdu’llāh  [188a HZ] 

Uzun boylu, ḳıvırcıḳ ṣaḳallu, beyāż tenlü, mu‘tedil bedenlü ādem idi. 

Ḫulefādan öyle vecīh kimesne görilmiş degül idi. 

Yüz otuz iki senesi Muḥarrem’inüñ onıncı güni ki yevmü’l-Cum‘a ve 

rūz-ı ‘āşūrā idi, Kūfe Cāmi‘i ’nüñ minberine ‘urūc ḳıldı. Ba‘de edā’i’l-ḫuṭbe 

ḫalḳ-ı ‘ālem gürūh gürūh bī‘ate muḳayyed oldı. 

Ba‘dehu büyük ḳarındaşı Ebū Ca‘fer Manṣūr ’ı veliyy-i ‘ahd itdükden 

ṣoñra Ḫorāsān ’a gönderüp Ebū Müslim ’den bī‘at ḥuṣūlinde cidd ü cehd 

ile imtiyāz buldı. Fe-ammā velāyet-i ‘ahd ḫuṣūṣı Ebū Müslim ’den maḫfī 

olmaġla nev‘an āzürde-ḫāṭır ve renciş-i bī-i‘tiyād5 u inḳıyād ẓāhir olup 

Ebū Ca‘fer  cenābına iltifāt ile muḳayyed olmazdı. Belki ihānete ṣarf-ı 

maḳdūr ḳılurdı.

Tārīḫ-i Lārī ’de mesṭūrdur ki birgün Ebū Müslim , ‘Abdu’llāh-ı Seffāḥ  

ḥużūrında otururken Ebū Ca‘fer  ḥarem-serāya girdi. Ebū Müslim ’e ta‘ẓīm 

ü ḳıyām lāzım iken tecāhül semtini ṭutdı. Ḥattā6 ḫalīfe kendüye ḫiṭāb idüp 

“Meger Ebū Ca‘fer ’i bilmez misün?” diyü istiġrāb itdükde,7 “Bilürin, lā-

kin emīrü’l-mü’minīn ḥużūrında ġayra ri‘āyeti edebden ḫāric ṭutarın. Ve 

siz ḥāżır olduġıñuz meclis-i şerīfde ġayrı kimesneyi bilmezin.” diyü cevāb 

virdi. Bu ṭarīḳ ile Ebū [Ca‘fer] Manṣūr  mābeynlerinde vaḥşet peydā oldı. 

Cidden maḥabbet ü muṣāfātlarına imkān olmadı. 

1 ‘Irāḳ -ı: ‘Irāḳ ve HZ

2 müżāfātı: müżāfāt HZ

3 ü: - HZ

4 Ḥilye-i: Ki ḥilye-i HZ

5 i‘tiyād: i‘tibār HZ

6 Ḥattā: Ya‘nī HZ, H1

7 istiġrāb itdükde: - HZ
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El-ḳıṣṣa Seffāḥ  ki ḫilāfet ṣadrına ‘urūc eyledi, sefk-i dimā-yı Benī 

Ümeyye  ile rūy-ı zemīni lālezār-miẟāl gösterdi. Tā ki “Seffāḥ ” laḳabına ol 

ḫūn-feşānlıġı1 bā‘iẟ oldı. Ve2 “Ebü’l-ḫulefā ” nāmıyla imtiyāz buldı. 

Kitābü’l-i‘lām ’da yazar ki İbn Cerīr-i Ṭaberī  naḳl itmişdür, Resūlu’llāh  

ṣalla’llāhu te‘ālā3 ‘aleyhi ve sellem ḫilāfet-i evlād-ı ‘Abbās ’ı ‘ammı Ḥażret-i 

‘Abbās ’a buyurmışlardur. Pes bunlar ol sa‘ādete müteraḳḳıb iken, ḥattā 

Muḥammed bin ‘Alī bin ‘Abdu’llāh ’dan sırren niçeler bī‘at itmişler idi. 

Ba‘dehu veled-i reşīdi İbrāhīm İmām ’dan daḫı bī‘at olınmış idi. 

Rivāyet olınur ki ‘Abdu’llāh bin ‘Abbās ’uñ bir ferzend-i sa‘ādetmendi 

vücūda geldükde Ḥażret-i İmām ‘Alī  edā-yı tehniyet içün gitdi. Ya‘nī ki ḥa-

rem-serāy-ı İbn ‘Abbās ’a teşrīf itdi. Pes ol püser-i bülend-aḫteri ki ḥażretüñ 

mübārek eline virdiler, nām ta‘yīnini4 kelām-ı laṭīfinden iltimās ḳıldılar. 

Ḥażret ki ol ferzendi gördi, rūy-ı gül-būyını öpüp nāmını ism-i sāmīsi 

ile mu‘anven eyledi. Ve künyetini5 “Ebü’l-Ḥüseyn ” buyurdı. Ba‘dehu ــ » 
ــאء»6 ــא ا ــכ أ  ya‘nī “Ṭut bu oġluñı, ebü’l-ḫulefā olacaḳdur.” diyü vālid-i إ

mācidinüñ eline virdi. 

Ba‘iẟ bu idi ki her çend ehālī-i memleket teslīm-i vedī‘at-ı ḫilāfet 

ḫuṣūṣında ol ‘aṣrda Āl-i Fāṭıma ’dan mevcūd olan sādāt-ı e’imme-i kirām 

iḳdām iderlerdi, anlar ibā idüp ḳabūl eylemezlerdi. Ya‘nī [Āl-i] ‘Abbās ’a 

devlet ü ḫilāfet yüz ṭutmaġa ve evlād-ı [94b H1] Murtażā  ol daġdaġa-i 

dünyeviyyeye rıżā göstermemege ḥikmet-i ḫafiyye Ḥażret-i İmām ‘Alī  ile 

‘Abdu’llāh bin ‘Abbās  miyānındaki sābıḳa-i marżiyye idi. 

Bu mertebelere vuḳūfdan7 ṣoñra Sürḫ-serān  ve ba‘ż-ı şī‘a-i şenā‘at-nişān 

ḫulefā-yı ‘Abbāsī ’ye8 iẓhār-ı ‘adāvet9 itmek [93a T5] vechden ḫāricdür. 

Nihāyet ba‘żı cebābire-i ḫulefā e’imme-i hüdā vücūdını ifnā itdüklerine ve 

1 feşānlıġı: nişānlıġı HZ, H1

2 Ve: - HZ

3 te‘ālā: - H1, T5

4 ta‘yīnini: ta‘yīnlerini HZ

5 künyetini: künyeti H1

6 “Al, işte sana halifelerin babası.”

7 mertebelere vuḳūfdan: mertebeler mevḳūfdan HZ

8 ‘Abbāsī ’ye: ‘Abbās ’a H1

9 ‘adāvet: da‘āvet HZ
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ekẟerini mesmūmen rütbe-i sa‘ādet-i şehādete1 vāṣıl eylediklerine binā’en 

ise te’vīli ḳābil-i maḫāric2 ve dāḫil-i menāhicdür. [188b HZ] 

Ve ba‘żı kütüb-i mu‘teberede mesṭūrdur ki Seffāḥ  cülūs-ı serīr-i ḫilāfet-

le mesrūr olduḳdan3 ṣoñra ‘ammı ‘Abdu’llāh bin ‘Alī , Benī4 Ümeyye ’nüñ 

ḳubūrını açdurup, meyyitlerin çıḳarup ikişer yüz degnek urduḳdan ṣoñ-

ra kemiklerin iḥrāḳ bi’n-nār itmegi emr eyledi. Ancaḳ ‘Ömer bin ‘Ab-

dü’l-‘Azīz ’üñ merḳadine ta‘arruż itmedi. 

Vaḳtā ki ḳubūrı açdı, Hişām ’uñ meyyitini ayaġınuñ ṣırça barmaġından 

ġayrı ‘użvını yirlü yirinde buldılar. Ammā Süleymān ’uñ re’si ve vechi ve 

aḍlā‘ı bulındı. Yezīd bin Mu‘āviye ’nüñ ḳabrin açdılar. Bir miḳdār ḫākis-

terden ġayrı bir nesne bulmadılar. Keẕālik vālidinüñ ḳabrin keşf itdiler. 

Ṭopraḳdan ġayrı nesne görmediler.

 Ebū Ca‘fer Manṣūr  ve Ebū Müslim -i celādet-ẓuhūr niyyet-i
ḥacc ile ‘azīmet-i Beyt-i Ma‘mūr  itdükleri ve ḫalīfelerinüñ vefātı 

ḫaberin işitdükleridür

Birāder-i ḫalīfe-i ẕī-şān, ya‘nī Ebū Ca‘fer Manṣūr -ı sāmī-mekān ümerā-

sından ve Ebū Müslim  cenābından tecdīd-i bī‘at içün Ḫorāsān ’a ki revān 

oldı, ol cümleyi muṭī‘-i fermān bulup bī‘at merāmınuñ ḥuṣūli ile dā-

rü’l-mülk-i ḫilāfete ‘avdet eyledi. 

Ba‘dehu yüz otuz altı tārīḫinde ‘azīmet-i Beytu’llāh  idüp Seffāḥ  ḳi-

belinden mücāz u me’ẕūn mīrü’l-ḥac rütbesiyle ṭarīḳ-ı ḥacc-ı berīne5 

çihre-nümūn oldı. İttifāḳan Ebū Müslim ’de6 daḫı ol senede dā‘iye-i 

Beytü’l-ḥarām  ẓuhūr eyledi. Ümerā vü7 eşrāf-ı Ḫorāsān ’dan8 on biñe 

ḳarīb ‘asker ile pāy-taḫt-ı ḫilāfete vuṣūl buldı. Ḫalīfe-i ṣāḥib-cāh u celāl 

erkān-ı devleti ile Ebū Müslim ’i istiḳbāl ḳıldı. Kendüye ve tevābi‘ine 

1 sa‘ādet-i şehādete: sa‘ādete HZ

2 maḫāric: mecāric H1

3 olduḳdan: HZ mükerrer 

4 Benī: bin HZ

5 berīne: yirine HZ

6 Müslim ’de: Müslim HZ, H1

7 vü: - HZ

8 Ḫorāsān ’dan: Ḫorāsān’da HZ
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girān-māye ḫil‘atler ile ri‘āyetler idüp āyīn-i i‘zāz u ikrāmda daḳīḳa fevt 

itmedi. 

Vaḳtā ki ḥacc-ı şerīfe ruḫṣat ṭaleb eyledi, maṭlūbına müsāra‘at itdi. Şol 

ki muḳteżā-yı ḫāṭır-ı Ebū Müslim  idi, ol minvāl üzere deprendi. Fe-ammā 

ḳarındaşına mīrü’l-ḥac manṣıbı Ebū Müslim ’de ḥac ḫāṭırası peydā olma-

dın birāderi Manṣūr ’a virilmiş bulınmaġın1 taġyīri cā’iz görülmedi. Ḥattā 

eẟnā-yı muṣāḥabetde i‘tiẕāra āġāz idüp “Senüñ ṭarīḳ-ı Ka‘be ’ye ‘azīmetüñ 

muḳaddemā ma‘lūmum olsa bu yıl birāderi göndermezdüm. Ve ḫidmet-i 

emāret-i ḥüccācı saña erzānī görürdüm.” diyü söyledi.

Kitābü’l-i‘lām ’da yazar ki İbn2 Cerīr-i Ṭaberī  naḳl itmişdür ki Resūlu’l-

lāh  ṣalla’llāhu te‘ālā3 ‘aleyhi ve sellem ḫilāfet-i evlād-ı ‘Abbās ’ı ‘ammı Ḥaż-

ret-i ‘Abbās ’a buyurmışlar. Pes bunlar ol sa‘ādete müteraḳḳıb iken, ḥattā 

Muḥammed bin ‘Alī bin ‘Abdu’llāh ’dan sırren niçeler4 bī‘at itmişler idi. 

Ba‘dehu veled-i reşīdi İbrāhīm İmām ’dan daḫı bī‘at olınmış idi.

El-ḳıṣṣa ḫalīfe emri ile Ebū Müslim  taḫfīf-i eẟḳāl itdi. Ḥacc-ı şerīfe5 

ancaḳ biñ miḳdārı ḫavāṣṣ ile [95a H1] gitdi. Sā’ir cündi Merve  cānibine 

revāne ḳıldı. Fe-ammā eẟnā-yı rāhda cidden Manṣūr  ile imtizāc idemedi. 

Ṭabī‘atleri muġāyir olmaġla muvāfaḳat idüp anuñla bir semte gidemedi. 

[93b T5]

Zīrā Manṣūr  imsāk ile meşhūr ve Ebū Müslim  basṭ-ı6 simāṭ-ı ni‘metde 

çālāk olmaġın bi’d-defe‘āt nidā itdürdi. Ve “Ḳavāfil-i ḥüccācda kimesne 

āteş yaḳmasun ve ṭa‘ām bişürmege muḳayyed olmasun. Cemī‘inüñ ṭa‘āmı 

benüm maṭbaḫumdan virilsün.” diyü emr itdi. Rükūb u nüzūlde taḳad-

düm idüp cidden ḫāṭır-ı Manṣūr’ı ri‘āyete [189a HZ] muḳayyed7 olmadı. 

Ve illā Ebū Müslim  ḥażretlerinüñ8 iki yüz ḳaṭar üştür-i girān-bār maṭ-

baḫ kīlārın çekerdi. Ve bu ṭarīḳ ile ki9 Mekke-i Mükerreme ’ye vardı, Ka‘be  

1 bulınmaġın: olmaġın HZ

2 İbn: Mevlānā HZ

3 te‘ālā: - H1, T5

4 niçeler: niçe HZ

5 şerīfe: şerīf HZ

6 basṭ-ı: bisāṭ-ı HZ, H1

7 HZ nüshasında bu kelime metinde bulunmayıp takibe kaydında yer almaktadır.

8 ḥażretlerinüñ: ḥażretleri HZ | ḥażretlerini H1

9 ki: - HZ, H1
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fuḳarāsından hezārān kimesneye cāme giydürdi. İn‘ām u iḥsānın görme-

dük kimesne ḳalmadı. 

Vaḳtā ki ḥacc idüp1 ‘avdet itdiler, menāzil-i ḥacdan Ẕātü’l-‘ırḳ  nām 

menzile yitdiler. Aḳribā-yı ḫalīfeden ‘Īsā bin ‘Alī ’nüñ resūli geldi. Āyīnle-

ri üzere bürde-i Peyġāmber ’i ve ḫilāfet ḫil‘atini Manṣūr ’a getürdi.2 Ḫalīfe 

Ebü’l-‘Abbās ’uñ vefātı ḫaberin virdi. 

Ebū Müslim  daḫı ḫaberdār olup edā-yı ta‘ziyet ü tehniyet itmege müsā-

ra‘at itdi. Ba‘dehu Manṣūr ’uñ fermānı ile Kūfe ’ye teveccüh eyledi. Manṣūr 

içün a‘yān-ı Kūfe’nüñ bī‘atlerini3 ḥāṣıl ḳılmaġa4 me’mūr ḳılındı. Manṣūr 

daḫı sebük-bār ve rikābında birḳaç ḫavāṣṣ bedīdār ber-vech-i ılġar ‘āzim-i 

şehr-i Enbār  oldı. Ebū Müslim ’üñ meşvereti ile bu ṭarīḳı5 iḫtiyār ḳıldı. 

Ebū Müslim  ki Kūfe ’ye vardı, ekẟer-i ḫalḳı ‘Īsā bin ‘Alī bin ‘Abdu’llāh 

bin ‘Abbās ’dan bī‘at itmiş buldı. Ya‘nī ki Ebū Ca‘fer ’üñ veliyy-i ‘ahd idügini 

ḫal‘ itmiş, ḫil‘at-ı ḫilāfeti kendü ḳaddına ḳaṭ‘ itmiş. Lākin Ebū Müslim ’üñ 

mehābeti ve hevādārlarınuñ heybeti ḳulūbuñ ra‘b u hirāsına bā‘iẟ oldı. Bu 

vāsıṭa ile Manṣūr ’dan bī‘at itmeleri taḥaḳḳuḳ buldı.

Manṣūr 6 daḫı Enbār ’a varduḳda mezbūr ‘Īsā ’nuñ enbār-ı taṣavvurın 

ẕaḫā’ir-i mekr ü keyd ile memlū gördi. Ve żabṭ-ı leşker ve beytü’l-māle 

müsābaḳatını taḥḳīḳa7 irgürdi. Fe-ammā muḳāvemete iḳtidārı yoġduġını8 

bildi. “Bīhūde bir cür’et idi ki benden ṣudūr buldı. Ġarażum9 beytü’l-māli 

a‘dānuñ dest-i ta‘arrużlarından ṣıyānet idi.” diyü ‘arż-ı ḥāl eyledi. Tā ki 

Manṣūr mezbūruñ günāhından geçdi. Emr-i ḫilāfete iştiġāl ṣadedinde oldı. 

Keẕālik Şām  cānibindeki ebnā-yı a‘māmından ‘Abdu’llāh bin ‘Alī  ki Sef-

fāḥ  cānibinden ser-‘asker olup Mervān-ı Ḥimār ’uñ ḳatline bā‘iẟ olmış idi, 

“Ol zamānda Seffāḥ  beni veliyy-i ‘ahd itmiş idi. ‘Āl-i ‘Abbās ’dan her kim 

taḥṣīl-i devlet-i ḫilāfetde bir ḳadem ilerü giderse benden ṣoñra serīr-i ḫilā-

1 ḥacc idüp: ḥacdan HZ

2 getürdi: giyürdi HZ

3 bī‘atlerini: bī‘atlerin HZ

4 ḥāṣıl ḳılmaġa: ḥāṣıl ḳıldı. Bu ḫusūsa HZ

5 ṭarīḳı: ṭarīḳ HZ

6 Nüshalarda “Manṣūr ’dan” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği “Manṣūr” olarak metne alındı.

7 müsābaḳatını taḥḳīḳa: sabāḳatını HZ

8 yoġduġını: yoḳ idügini H1, T5

9 Ġarażum: ‘Arażum HZ
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fet aña ḥelāl1 olsun.’2 buyurmış idi.” [diyü] da‘vā-yı iḳāmet ve ḳāżī-i Şām 

ḥużūrında şühūdla velāyet-i ‘ahdı iẟbāt itdi. Ḥattā niçeler kendüden bī‘at 

daḫı eyledi.3

Bi’l-āḫire4 Ebū Müslim  mezbūra muḳābil ve5 Ḥarrān  ḥavālīsinde beş 

ay tamām muḳātil oldı. Çün muḫālifīnüñ āteş-i fitnesi işti‘āli güç ile inṭıfā 

buldı, tā ki6 Manṣūr ’uñ meşreb-i devleti [95b H1] gerd-i kederden ṣāf ve 

gevher-i ḫilāfeti mihr-i ‘ālem-tāb gibi şeffāf7 müşāhede ḳılındı. 

Ammā Seffāḥ ’uñ keyfiyyet-i fevtinde ba‘żı rivāyāt vardur. Cümleden bi-

ri birgün8 āyīneye naẓar eyledi. Ḫāṭırından ṭarāvet-i şebāb ü behceti güẕer 

eyledi. [94a T5] Mülūk-i Benī Ümeyye ’den ‘Abdü’l-Melik [bin] Mervān  

mir’āt içinde cemālini nümāyān görüp 9«ــאّب ا ــכ  ا ــא   .didügini andı «أ

Ve peyk-i ‘ömri şitāb idüp şeb-i şebābı ṣubḥ-ı şeybe yitmedügini taṣavvur 

ḳıldı. Şükren ve iḥtiyāṭen “Yā Rab , ben ‘Abdü’l-Melik  didügini dimezin. 

Lākin isterin, ‘ömrüm ṭā‘atüñde ṭavīl ola. Ve ‘āḳıbet ḫayr metā‘ı ile ḫilḳa-

tüm mümetti‘ olup niçe ecr-i cezīl bula.” 

Bu kelāmı tamām10 itdügi gibi ġılmān-ı ḥaremden ikisi birbiri ile ḫuṣū-

met idüp “Senüñle benüm nizā‘um faṣl olmaġa iki ay ve beş gün ḳalmış-

dur.” didügini işitdi. İntiẓām-ı ġılmān iḫtilāl ile faṣl [189b HZ] bulması 

kendünüñ mevtinden olması ile11 taṭayyur itdi. Ḥikmet Ḫudā ’nuñdur, 

lisān-ı ġılmāndan cārī olan altmış beş gün ki tamām oldı, maraż-ı ābileden 

Ebü’l-‘Abbās-ı Seffāḥ  vefāt eyledi.

1 H1 nüshasında burada bir kelimelik boşluk vardır. | ḥelāl: - HZ

2 olsun: olsun diyü HZ

3 eyledi: aldılar HZ

4 Bi’l-āḫire: Bi’l-āḫir HZ

5 ve: - H1

6 tā ki: - HZ

7 şeffāf: seffāf HZ

8 birgün: - HZ

9 “Ben genç bir hükümdarım.”

10 tamām: tamāmen HZ, H1

11 ile: - HZ
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Meẟnevī

Hümā -yı himmete düşmez taṭayyur ey ġāfil

Bu vehm-i bāṭılı zāhid hevā bilür ‘āḳıl

Bed i‘tiḳād-ıla irgürmese1 vücūda żarar

Reh-i fenāya görinmezdi bi’ż-żarūre sefer

Bülend-himmet olanlarda bu hevā olmaz

Taṭayyur ile heves ṭā’iri fenā bulmaz

 Ḫilāfet-i Manṣūr-bi’llāh Ebū Ca‘fer-i Devānıḳī   ve Ḳatl-i Ebū Müslim 

İsmi ‘Abdu’llāh  ve2 laḳabı Manṣūr-bi’llāh  ve künyeti Ebū Ca‘fer ’dür. 

Zamān-ı cülūsında kemāl-i imsākinden bir şaḫṣuñ ‘ulūfesinden bir dāng 

kesrine tenezzül itmegin Devāniḳ  laḳabı daḫı ḳonılmışdur.3 

Ḫalīfe Ebü’l-‘Abbās-ı Seffāḥ  dört yıl, sekiz ay ḫilāfet itdükden ṣoñra 

sinn-i şerīfi4 otuz üçde iken ve Kitābü’l-i‘lām  ḳavlince yigirmi sekizde iken 

yüz otuz altı senesi Ẕi’l-ḥiccesi’nüñ on üçinci güninde maraż-ı cüderīden 

vefāt eyledi. Serāy-ı āḫirete riḥleti Enbār  şehrinde vuḳū‘ buldı.

Birāderi Ebū Ca‘fer Manṣūr  velāyet-i ‘ahd ile meşhūr ve her vechle 

vāḳıf-ı umūr olmaġın serīr-i ḫilāfete ṣu‘ūd eyledi. Ammā ki ġāyetle5 ḫūnī 

vü ẓalūm6 ve seffāk ü ‘aşūm idi. ‘Aleviyyet  ile ‘Abbāsīler  arasında fitne ev-

vel bundan7 olmışdur. Ve anlar sebebi ile ‘ulemādan çoḳ kimesneye cefā 

itmişdür.

Vaḳtā ki cünūd-ı muḫālifīn ber-ṭaraf oldı ve Ebū Müslim  ḥarekāt-ı sā-

bıḳadan reng-peẕīr ve Manṣūr ’dan vehmnāk ü dil-gīr [oldı], bī-icāzet ü 

ruḫṣat dārü’l-mülk-i Ḫorāsān ’a ‘azīmet ḳıldı. 

1 irgürmese: irgürse HZ

2 ve: - H1

3 ḳonılmışdur: ḳonılmış idi HZ

4 şerīfi: şerīfleri HZ

5 ġāyetle: ġāyetde HZ

6 ẓalūm: ẓālim HZ

7 bundan: bunda HZ, H1



370 TENKİTLİ METİN -  3. Rükün

Bu mābeynde Seffāḥ ’uñ vefātından ṣoñra ancaḳ altı ay miḳdārı güẕerān 

eyledi. Manṣūr  ise Ebū Müslim  ḳatline sa‘y-ı mevfūr idüp1 daḫı Ebü’l-‘Ab-

bās  ḥayātından ṣoñra beẕl-i mechūd iderdi. “Mādām ki Ebū Müslim  

ḥayātdadur, senüñ rustāḳ-ı2 devletüñ ne beḳāda ve ne ẟebātdadur.” [dirdi]. 

Ammā Seffāḥ , Manṣūr’ı iskāt iderdi. Ve “Bu maḳūle sözi bir daḫı söyleme.” 

dirdi. 

El-ḳıṣṣa Ebū Müslim  bī-ruḫṣat ki Ḫorāsān ’a ‘azīmet eyledi, Rey  şehrine 

vardı. Manṣūr ’uñ mektūbı ile [96a H1] Ebū Ḥumeyd-i Mervezī  kendüye 

muvāṣalat ḳıldı. Bu mażmūnla raġbet-nümūn idi ki “Benüm icāzetüm-

süz Ḫorāsān’a varmayasun. Ve diyār-ı Mıṣr  u Şām  ki Ḫorāsān’dan vesī‘ ü 

fesīḥ bir ma‘mūre-i cennet-maḳāmdur, ikisinüñ ḥükūmetini ma‘an saña 

erzānī ḳıldum. Dımaşḳ-ı Şām ’da oturup Mıṣr’ı vekīl ile3 żabṭ itmeñi münā-

sib gördüm.” diyü ẓāhiren niçe nüvāzişler ve ḫāṭır-sāzlıḳlar itdi.4 Ve niçe

[94b T5] aġız ḫaberleri daḫı gönderdi. 

Mālik bin Hüşeym  ki Ebū Müslim ’üñ hevādār-ı ṣādıḳı5 idi, cidden ḫalī-

fe dergāhına varmasını tecvīz itmedi.6 “Size7 münāsib olan Rey ’de müte-

mekkin olmaḳ ve maḥṣūl ü ‘avā’id-i Ḫorāsān ’a8 ḫazīneñüze lāzım olduḳça 

vuṣūl bulmaḳ ve ḫalīfe cānibinden nefreti muḳarrer bilüp āḫardan bī‘at 

ḳılmaḳdur.” didi.9 “Ebū Ḥumeyd ’üñ kelimāt-ı durūġ-āmīzine i‘timād cā’iz 

degüldür.” diyü söylerdi. 

Bu eẟnāda Ḫorāsān  żabṭındaki vekīli Ebū Müslim ’e bir mektūb gönder-

di.10 Mażmūnında “Zinhār ḫalīfenüñ rıżāsı yoġ-iken bu cānibe teveccüh 

itmeyesüz.11 Vilāyet-i Ḫorāsān ḫalḳı sizden rū-gerdān olduḳları şimdiden 

ẓāhirdür. ‘Bizüm kendüye mütāba‘atımuz cāndan Resūlu’llāh ’a ḫidmet ü 

mu‘āvenetine [190a HZ] binā’endür. Ḫalīfe-i rūzgāra ‘iṣyān itdügi taḳ-

1 idüp: - HZ

2 rustāḳ-ı: sitāḳ-ı HZ

3 vekīl ile: vekīlüñle HZ

4 itdi: eyledi HZ

5 ṣādıḳı: sābıḳı HZ

6 cidden//itmedi: “Cidden ḫalīfe dergāhına varmayasun.” diyü cidden gitmege rıżā virmezdi HZ

7 Size: İmdi size HZ

8 Ḫorāsān ’a: Ḫorāsān H1, T5

9 ḳılmaḳdur didi: ḳılmaḳ dirdi T5

10 gönderdi: gönderdi ki T5

11 itmeyesüz: itmeyesün HZ
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dīrce bizden aña mütāba‘at muḥāldür.’ diyü dillerinde meẕkūr u sā’irdür.” 

didi. Ḥālā ki bu daḫı ḫalīfe cānibinden1 işāretle idi. Vāḳi‘-i2 ḥāli i‘lām de-

gül idi.

Ḥālā ki Manṣūr ’uñ bu tedbīri kārger oldı, Ebū Müslim ’üñ inhizām-ı 

ḳalbīsine ‘illet olup Ḫorāsān ’a ‘azīmet niyyetini göñlinden çıḳardı.3 

Muḥaṣṣal-ı kelām Manṣūr’uñ müte‘āḳib mektūblar ile mevā‘īd-i laṭīfe-

si ve pey-ā-pey gönderilen resūlānuñ ta‘ahhüdāt-ı münīfesi ve mülk-i 

Ḫorāsān’daki ḳā’im-maḳāmınuñ ba‘żı muḳaddemāt-ı taḫvīfesi müstevcib 

olup ḫˇāh u nā-ḫˇāh pāy-taḫt cānibine teveccüh itdi. Ḥükūmet-i Mıṣr  u 

Şām  ise bi-vechin mine’l-vücūh teveccüh itmedi.

Vaḳtā ki dārü’l-mülk-i ḫilāfete geldi, fermān-ı ḫalīfe ile eşrāf u a‘yān-ı 

devlet ve ebnā-yı a‘mām-ı ḥażret āyīn-i ta‘ẓīm ile ḳarşu çıḳdı. Ve evvel 

mülāḳātda4 ḫalīfe kendü5 ile mu‘ānaḳa eyleyüp ḫāṭır-nüvāzlıḳ muḳad-

demātında daḳīḳa fevt itmedi. 

Ammā ol gün ki6 dārü’l-ḫilāfeye da‘vet olındı, istīlā-yı ḫavf u ḫaşyetle 

hevādār-ı ḳadīmi Mālik bin Hüşeym  ile meşveret murād idindi. Lākin 

ol ‘āḳıl-ı ḫuceste-pey 7«ي ــ א أي  ــ ا כــ  » cevābını virdi. Ya‘nī ki “Sen ki 

Rey ’de ṭurmayup bu cānibe geldüñ, tedbīr-i umūrı gūyā ki anda terk it-

düñ.” mażmūnını irāde ḳıldı.8 Ba‘dehu 9«ي ــ א أي  ــ כــ ا » meyān-ı ehl-i 

‘Irāḳ ’uñ diḳḳat-ı furṣatda meẟel-i meşhūrı oldı.

El-ḳıṣṣa med‘uv olduġı gün ḳable’d-duḫūl şemşīri elinden alındı. Ḥatta 

ol ḥarāretle girüp ḫalīfeye ḥācibinden şikāyet eyledi. Ol daḫı “La‘net senüñ 

tīġüñ alan kimesneye.” diyü ma‘nen10 kendüye la‘n itdi.

Fe-lā-cerem Ebū Müslim -i muẓaffer-‘alem ve ḫalīfe-i muḥterem giderek 

muṣāḥabeti azdurdılar. Mācerā-yı cerāḥāt-ı sābıḳaya ṭuz ekmege başladılar. 

1 cānibinden: cenābından T5

2 Vāḳi‘-i: Fi’l-vāḳi‘ HZ

3 Ebū//çıḳardı: - HZ

4 mülāḳātda: mülāḳātında T5

5 kendü: kendüler T5

6 Ammā//ki: Ammā ki ol gün HZ, H1

7 “Aklı Rey ’de bıraktın.”

8 ḳıldı: ḳılduñ T5

9 “Aklı Rey ’de bıraktın.”

10 ma‘nen: maḥżan HZ
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[96b H1] Ebū Müslim  ḫidemāt-ı mebrūresi güẕeştesinden ba‘żı mevād 

beyān idüp “Bu ḫānedānuñ esās-ı1 binā-yı devleti bu bendenüñ kūşişi de-

gül midür?” diyü söyledi. “Yine böyle iken baña ḫıyānet iḥtimālin virüp 

nāẓır-ı emvāl göndermeñüz ne idi?” diyü ṭa‘n eyledi.

Ammā Ebū Ca‘fer Manṣūr  küfrān-ı ni‘me ḫidmetine sa‘y-ı mevfūr ḳı-

lup “Y’abne’l-ḫabīẟe, eger senüñ yirüñe bir siyeh-rū kenīzek ḳullanılsa ve 

zimām-ı ḥall ü ‘aḳd2 anuñ dest-i taṣarrufına virilse yine [95a T5] senüñ 

ḫidmetüñi edā iderdi. İrādet-i3 ezeliyye bu dūdmānuñ devleti ẓuhūrına 

müte‘alliḳ olmaġla elbette sa‘y netīce virürdi. Bā-ḫuṣūṣ ḥaddüñi bilmedüñ. 

Pāyuñı kilīmüñe göre uzatmaduñ. Emīne4 bint ‘Alī  ki ‘ammum duḫteri-

dür, anı tezvīc murād idindüñ. Ḥattā neseb-i ‘Abbāsī  da‘vāsın idüp ‘Ben 

Sülayṭ  evlādındanum.’ diyü iddi‘ā eyledüñ.” diyü āteş-i ḥiddeti zebāne ṣal-

dı. Ḳavl-i ma‘hūd üzere iki elini üç kerre biri birine urdı. 

Hemānā kemīndeki serhengler çıḳup yitişdi. Ebū Müslim ’üñ kellesi 

bürīde ḳılındı. Ve cesedi kendü altındaġı bisāṭla melfūfen ḥücre-i kemīn-

gāha bıraġuldı. Ammā dārü’l-ḫilāfedeki biñden ziyāde merdān Ebū Müs-

lim ’üñ eglendügine ġażbān ve mütevehhim olup cümlesi tīġlerin ‘uryān 

itdiler. “Ṣāḥib-i devletimüz çıḳsun.” diyü teḳāżā idüp istediler. 

Manṣūr  bu bābda daḫı re’y-i mebrūr5 ḳıldı. Biñ miḳdārı ṣurre peydā 

ve her birinde üç biñ direm müheyyā idüp “Ebū Müslim  sā’ir ḳullar gibi 

bir bende6 ve fermāna her cihetle ser-fikende olup çünki emre muḫālefet 

itdi, tedārüki [190b HZ] görilüp işi bitdi. Min ba‘d siz ḫalīfenüñ ḫilā-

fında olmañuz. Ṣoñra da size7 ‘ināyāt-ı bī-ġāyātı muḳarrer ve cevā’iz-i 

seniyyesi rūz-be-rūz mükerrerdür.” dinilmegin her kişi ṣurresin alup 

çekildiler. 

1 esās-ı: esā-yı

2 u ‘aḳd: ‘ad HZ

3 İrādet-i: İrādetu’llāh-ı HZ

4 Emīne: Āmine T5

5 mebrūr: münīr HZ

6 bir bende: yirinde HZ

7 Ṣoñra da size: Ṣoñradan siz HZ
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Heftesine dek anlaruñ1 daḫı ḳulūbı tesḫīr ḳılındı. Ḫavāṣṣ-ı ümerāsı ce-

sed ve kellesini götürdiler. Ḫorāsān  vilāyetinde Sukend  nām ḳaryede defn 

eylediler2 ki mezārı anda ma‘lūmdur. 

Tārīḫ-i ḳatli yüz3 otuz yedi Şa‘bān’ınuñ yigirmi beşinci rūz-ı çehārşen-

bede vuḳū‘ buldı. Müddet-i ḥükūmeti sekiz yıl ve iki ay olmış idi ki bu 

vāḳı‘a-i nā-lā’iḳa vuḳū‘ bulmış idi. Aḥkāmını istinbāṭ u istiḫrāc ḳılmış idi 

ki fülān zamānda ẓuhūr ide. Ve bir ḫānedān-ı ḳadīm ve dūdmān-ı ‘aẓīm 

iḥyāsına sebeb ola. ‘Āḳıbet ḫūn-ı lāle-gūnı ġadr u ẓulm ile vilāyet-i Rūm  

ḫākinde dökile. Sā’ir aḥkāmı kendü ser-güẕeştine muvāfıḳ bulınmaġın 

bu māddede daḫı muḫālefet ummazdı. Rūm’dan murād Rūmiyye  idügini 

fikr itmezdi. Ḥattā bī-tereddüd ḫalīfe cānibine teveccühinde4 bir ḳuvvet-i 

ḳalbī daḫı bu cihetden idi. Müneccimīnüñ esrār-ı pūşīdeyi iḫbārları bi-

ṭarīḳi’r-rumūz idügin bilmezdi.

 Mev‘iẓe

‘Ālem-i kā’ināt ki deyr-i mükāfātdur,5 ḥālā ki iḥsāna isā’et cihetinden ẓā-

hirü’l-mücāzātdur.6 Fi’l-vāḳi‘ ḥadīẟ-i 7« ــ ــ إ ــ أ  ّ ــ ّــ  -sırrı bu mażmū «ا

nuñ muvāfıḳı idügi mücma‘un ‘aleyhdür. Zīrā ki Ebū Müslim ’üñ fedā’īlikle 

ḫurūcı ve merāḳī-i devlet ü rif‘ate ol sebeble ‘Abbāsīlerüñ  ‘urūcı [97a H1] 
ve bunlaruñ dūdmānını iḥyā içün altı kerre yüz biñden ziyāde nüfūsı8 ifnāsı 

ve Naṣr [bin] Seyyār  ve Cüdey‘-i9 Kirmānī ’nüñ ve niçe ṣāḥib-i cem‘iyyet 

ḥükkāmuñ kemāl-i şevket ü iḳtidārları evānında iẓhār-ı da‘vet-i ‘Abbāsiyān  

ile i‘tilāsı, merci‘ ü melāẕı İbrāhīm İmām  iken mücerred Belḳā  ‘āmili tasal-

luṭı ile ele girüp Mervān ’uñ ḥabsinde ḳatl olınması sā’irinüñ ża‘f-ı ḥāline 

ve Ebū Müslim ’üñ ṭāli‘-i devleti iḳbāline vücūh-ı keẟīre ile delālet iderken 

Manṣūr ’uñ Ebū Müslim’i telefi meẕheb-i mürüvvetde cidden cā’iz degül idi. 

1 anlaruñ: anlar HZ

2 eylediler: itdiler HZ

3 yüz: - HZ

4 teveccühinde: - HZ

5 mükāfātdur: mekāndur HZ

6 Nüshalarda “muḥāzāt” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “mücāzār” olarak metne alındı.

7 Hadîs-i şerîf, “İyilik yaptığın kişinin şerrinden sakın.” (Aclûnî, Keşfü’l-hafâ, C. 1, s. 36.)

8 nüfūsı: nüfūs HZ

9 Nüshalarda “Ḫuday‘“ şeklinde yazılan bu isim “Cüdey‘“ olarak metne alındı. bk. Hakkı Dursun Yıldız, 

“Cüdey‘ b. Ali”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/cudey-b-ali (10.02.2021).



374 TENKİTLİ METİN -  3. Rükün

Küfrānü’n-ni‘melik ‘ibāda [95b T5] ḫaṣlet-i meẕmūme ‘add olınduġı 

gibi sādāt-ı aḫyāra küfrānü’l-ḫidmelik naḳīṣa-i külliyye idügi muḳarrer 

iken bunca ḫidemāt-ı mebrūresi bilinmemek ve Ebū Ca‘fer ’e bī‘at ḥāṣıl 

olınca ‘Īsā ’ya bī‘at idenlerüñ ḫavf u hirāsına ve Şām   cānibinden ẓuhūr idüp 

ḳırḳ, elli biñ miḳdārı Şāmī  ve Ḫorāsānī  bī‘ati ile ḳuvvetlenen ‘Abdu’llāh 

bin ‘Alī ’nüñ sell-i seyf ile def‘-i fetret1 ü ġavġāsına ‘illet-i müstaḳille olan 

Ebū Müslim ’üñ ḳatline teveccühi muvāfıḳ-ı re’y-i kāmil degüldür. 

Bā-ḫuṣūṣ “Senüñ maḳāmuña bir siyeh-rū kenīzek daḫı istiḫdām olın-

sa edā-yı ḫidmeti muḳarrer idi.” diyü kelām-ı bārid-i nā-müveccehi pe-

sendīde-i merd-i ‘āḳıl degüldür. Bu maḳūle ḫidmet-güẕārlaruñ mādām ki 

ḳaṣdları zevāl-i mülk ü2 devlete müte‘alliḳ olmaya, mücerred faḫr u nāziş 

ve ḫidemāt-ı sābıḳasına revāyiş içün ba‘żı dürüşt kelāmı ve nā-sezā peyāmı 

ṣudūr eylerse şān-ı mülūke vācib olan ol gūne ḳīl ü ḳāle taḥammüldür. 

Bāḳī-i bünyān-ı devleti olan ehl-i cūduñ3 serāy-ı vücūdın ḫarāb itmeleri 

bī-vefālıḳlarına bā‘iẟ-i taḫayyüldür. 

 Ḫurūc-ı Sinbād 4 ve maḳtūlī-i ān gürūh-ı menḥūs 
ez-dest-i ḥākim-i Ṭaberistān 

Bu ḫuṣūṣuñ aṣlı budur5 ki Sinbād , Nīşābūr ’da mütemekkin olan kü-

berānuñ6 ulusı, nev‘an izdiyād-ı māl ü emlāk ile mesmū‘u’l-ḳavl ü yüzi 

ṣulusı [191a HZ] olmaġın ol vaḳt ki Ebū Müslim , İbrāhīm İmām 7 ṭara-

fından da‘vete me’mūr olup Nīşābūr’a geldi, mā-fi’ż-żamīrini herkese aç-

mayup kitmān üzere oldı. Ammā Sinbād nāṣıye-i Ebū Müslim ’de envār-ı 

nebāhet ve āẟār-ı celālet görmegin8 bi’d-defe‘āt żiyāfetler eyledi. “Me’mūr 

olduġuñ ḫuṣūṣ ne ise benden ṣaḳlama.” diyü istikşāf-ı aḥvāl semtinden 

vāfir9 sözler söyledi.

1 fetret: fıṭrat HZ

2 ü: - HZ

3 cūduñ: vücūduñ HZ

4 Nüshalarda metin boyunca “Sīnāv, Sinyāv, Sinbāv” şeklinde muğlak yazılan bu şahıs ismi “Sinbād ” 

olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 10, s. 73.

5 budur: böyledür T5

6 küberānuñ: kirānuñ HZ

7 İbrāhīm İmām : İmām İbrāhīm  T5

8 görmegin: görmedin HZ

9 vāfir: - H1, T5



Künhü’l-Ahbâr 375

Ebū Müslim  daḫı fi’l-cümle iş‘ār-ı esrār itdükde Sinbād  bir miḳdār fikr 

itdi. Ba‘dehu bu mażmūnı ẕikr itdi ki “ ‘An-ḳarīb ekābir-i A‘rāb  u ümem 

ve eşrāf ü a‘yān-ı ‘Acem  zümresinden niçeleri bī-ser ü cān idesün. Ve basīṭ-i 

arżdaki memāliki zīr ü zeber ḳılup istedügüñ memāliki bedreḳa-i tīġ-i tī-

züñe1 mütāba‘atle ele getüresün ki bu aḥvāl baña firāsetle ma‘lūmdur.” di-

di. Ve Ebū Müslim ’e2 evvelkiden ziyāde raġbet üzere oldı.

Ba‘de zamānin ki Ebū Müslim  ḥākim-i Ḫorāsān 3 oldı, Sinbād  ḥuḳūḳ-ı 

sābıḳaya binā’en ri‘āyetle ṭutıldı.4 Ḥattā ḳabā’il-i A‘rāb ’dan ba‘żı nüfūs 

ki Nīşābūr  civārında [97b H1] olurlardı,5 Sinbād’la anlaruñ mābeynine

vaḥşet düşdi. Ḥālā ki ḥaḳ Sinbād cānibinde idi. 

Fe-lā-cerem anlardan beẟẟ-i şekvā ile Ebū Müslim  ki vardı, iki biñ miḳ-

dārı ādem ta‘yīn idüp ol ‘Urbān ’ı ḳılıcdan geçürdi. Bu mertebeden ṣoñra 

Sinbād  ve birāderi Kād 6 siyāhlar giydiler. Āyīn-i maḫṣūṣ üzere libās ü silāḥ-

la Ebū Müslim  mülāzımlarından oldılar. 

Ebū Müslim  ki ḳatl olındı, Sinbād  ve mütābi‘āt-ı7 gebrān-ı Rey  ü Ṭabe-

ristān  bi’l-ittifāḳ Ebū Müslim ’üñ ḳanını ṭaleb yüzinden cem‘iyyet itdiler. 

Ve Ḳazvīn ’i fetḥ idüp ḳarārgāh idinmek ḫāṭırası ile birlige yitdiler.8 Ammā 

ḥākim-i Ḳazvīn ki ḫaberdār oldı, bir gice ‘ale’l-ġafle9 bunları şebī-ḫūn ḳı-

lup ekẟerin ele getürdi. Mülk-i Rey  vālīsi Ebū ‘Ubeyde ’ye gönderdi. 

Pes Ebū ‘Ubeyde  bildügi10 şaḫṣ olmaġın Sinbād ’ı ḥimāyet eyledi. “Bu 

bir11 dihḳānīdür.” diyü ıṭlāḳ itdi. Ḥattā Rey  civārında mütemekkin olma-

larına işāret eyledi. Ol daḫı [96a T5] varup anda sākin oldı. Lākin tek ṭur-

mayup ġūl-i ḍalālet ü hevā dem-be-dem dimāġına yol bulup az zamānda 

ol nevāḥī ḫalḳını hem-destān idindi. ‘Asker çeküp Rey fetḥi ḳaṣdına yüridi. 

1 tīzüñe: tebrīke HZ

2 Müslim ’e: Müslim HZ

3 ḥākim-i Ḫorāsān : Ḫorāsān ḥākimi HZ

4 ṭutıldı: ṭutdı HZ

5 olurlardı: olurdı HZ

6 Kād : Gāv HZ

7 mütābi‘āt-ı: mütāba‘at-ı T5

8 yitdiler: bitdiler H1 | yirlige tebdīl T5

9 ġafle: fevr HZ

10 bildügi: yeñi HZ

11 bir: bir dihḳān-ı HZ
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Ebū ‘Ubeyde  daḫı tertīb-i ṣufūf idüp ḳarşu çıḳdı. Āteş-i kārzār germ-ā-

germ olup dih ü nih ṣadāları rūy-ı zemīni ṭutdı. Bu mābeynde Sinbād  bir 

iki kerre “Yā Ebā Müslim , yā Ebā Müslim !1” diyü feryād ḳıldı. Ebū Müslim  

nāmını yād eyledi. Sinbād-ı küştenīnüñ mehābet-i ṣīt ü ṣadāsından Ebū 

‘Ubeyde  mütevehhim olup münhezimen cānib-i şehre çekildi. 

Sipāh-ı Sinbād  “Vaḳt-ı furṣatdur.” diyü yüridiler. Rey  şehrini aldılar. Ve 

ḥākimi Ebū ‘Ubeyde ’yi ödürdiler. Ebū Müslim  ḫalīfe cenābına2 gitdükde 

anda ḥıfẓ itdügi yat ve yaraġ ve cebe-ḫānesini ele getürdiler. Kār u3 bār ve 

ḫazā’in-i bisyār ile kām-kār olup ṣad hezār leşker-i cerrār defter idüp ḳuv-

vet buldılar. 

Der-‘aḳab Nīşābūr  ḳaṣdına yüridiler. Varduḳları gibi anı daḫı żabṭ u 

tesḫīre getürdiler. Mezbūr Sinbād  āteş-perest olduġından ġayrı meẕheb-i 

tenāsüḫīde4 daḫı Zeber-dest  olup aḥyānen ümerāsına ve a‘yān-ı leşkerine 

söylerdi. 

Ol zamān ki Ebū Ca‘fer Manṣūr , Ebū Müslim -i ṣāḥib-ẓuhūr ḳatlini 

irāde ḳıldı, “Hümā -yı5 rūḥı6 bir murġ-ı sefīd olup bedeni āşiyānesinden 

pervāz itdi. Ḥālā fülān ḳal‘ada Mehdī -i ṣāḥib-zamānuñ muṣāḥabetini iḫ-

tiyār idüp [191b HZ] beni emr-i ḍarb u ḥarbe7 me’mūr ḳıldı ki rūy-ı zemī-

ni münāfıḳlardan pāk eyleyem.” diyü ba‘żı kelimāt-ı müzaḫrefe söylerdi.8 

İşiden süfehā daḫı inanurlardı. Ebū Müslim ’üñ ḳuvvet-i9 ẓuhūrı henüz 

ḫalḳuñ ḳulūbında merkūz olmaġın aña müstenid olan keyfiyyet ü10 güft ü 

gūya i‘timād ḳılurlardı. 

Bu ṭarīḳ ile şī‘a-i Ebū Müslim  daḫı bu ḳavl-i şenī‘aya ḳulaḳ ṭutdılar. 

Günden güne ḫaberleşüp Sinbād ’uñ ẓıll-ı rāyetine11 teveccüh itdiler. Ve bu12 

1 yā Ebā Müslim : - HZ

2 cenābına: cānibine HZ

3 u: - HZ

4 tenāsüḫīde: tenāsüḫrde HZ

5 Hümā -yı: Hemān HZ, H1

6 rūḥı: - HZ

7 ḍarb//ḥarbe: ḥarb u ḍarbe HZ

8 söylerdi: söyledi HZ

9 ḳuvvet-i: ḳuvvet ü HZ

10 keyfiyyet ü: - H1, T5

11 rāyetine: rü’yetine HZ

12 Ve bu: diyü HZ
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ḫaberi daḫı1 peydā itdiler ki “Müneccimīn-i Mecūs ’dan biri fülān kitābda 

yazmışdur ki devlet-i İslāmiyye  ancaḳ bu tārīḫe dek pāydār ola. Min ba‘d 

Sāsāniyye  ẓuhūr idüp bu ḳavmüñ [98a H1] niẓām-ı mülk ü ḥükūmetleri 

iḫtilāl bula. Pes lāzımdur ki leşker çeküp Ḥicāz ’a gideyin. Ka‘be ’yi yıḳup 

ḫāke berāber ideyin.” 

Vaḳtā ki Mecūsīlerüñ  āteş-i ‘iṣyānları zebāne2 ṣalduġı Manṣūr-ı Devā-

niḳī ’ye ma‘rūż ḳılındı, “ ‘Ale’t-ta‘cīl āb-ı revān3 gibi yitişsün4 ve ol fitne āte-

şini söyündürsün.” diyü ümerāsından Cehver bin Mürrār-ı5 ‘İclī ’yi serdār 

naṣb itdi. Bir gürūh-ı enbūh ve cünd-i pür-şükūh ile tā nāḥiye-i Sāve ’ye6 

dek gitdi. 

Sinbād  daḫı tertīb-i ṣufūf idüp ber-vech-i istiḳbāl anlaruñ muḥāẕīsine 

yitdi. Leşker-i Mecūs ’daki zenān-ı Müslimīn  develerde süvār iken meydān-ı 

ḥarb u rezme7 ḳarīn olduḳlarında bir vechde8 bir uġurdan “Vā Muḥamme-

d āhu!” diyü feryād eylediler. “Āḫir-i devlet-i İslāmiyye  midür?” diyü aġla-

şup taġallüb-i küffārdan ‘arż-ı bī-dād eylediler. 

Fe-lā-cerem leşker-i Cehver ’de küllī riḳḳat peydā oldı. Her biri devele-

rini muḳābil sürdiler. Ve atlarına irḫā-yı ‘inān ḳıldılar. Ḫayl-i āteş-perestān 

bu ma‘rekede Müslimānlara  hem-destān degül idüklerin bildiler. Firār iḫ-

tiyār ḳıldılar. [97b T5] Niçesi āteş-i tīġ ile hebā oldı. Ve niçesi beriyye 

semtine ḳaçup teşnelikle fenā buldı. Yetmiş biñ nüfūs, kimi Şī‘a  ve ekẟeri 

Mecūs  ol ma‘rekede telef ḳılındı. 

Sinbād ’uñ ḥākim-i Ṭaberistān 9 yanında10 be-resm-i11 vedī‘at bir miḳdār 

ḫazīnesi var idi. Anuñ ṭalebine ṭoġrıldı.12 Varduġı gibi kendüyi ve ta‘al-

1 daḫı: - HZ

2 zebāne: - HZ

3 revān: devān T5

4 yitişsün: yitişüp HZ, H1

5 Nüshalarda “Cumhūr bin Murād” şeklinde yazılan bu isim “Cehver bin Mürrār” olarak metne alındı. 

bk. İbn Kesîr, age, C. 10, s. 73.

6 Sāve ’ye: Sāvi’ye HZ

7 rezme: resme HZ

8 vechde: vech HZ

9 Ṭāberistān: Ḫāṭıristān HZ

10 yanında: yanında bir HZ, H1

11 be-resm-i: bir sīm-i HZ

12 ṭoġrıldı: - T5
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luḳātını emān virmeyüp ḳılıcdan geçürdi. Tā ki küre-i nāra ve evc-i felek-i 

devvāra zebāneler ṣalan1 āteş-i fitne-i Mecūs ’ı2 ve hengām-ı devlet-i Sin-

bād-ı mencūs’ı3 bi’l-külliyye munṭafī ḳıldı.

 Ḫurūc-ı ‘Abdu’llāh-ı Rāvendī 4 ber-ḫalīfe-i ‘Abbāsiyye 

Şol zamān ki İbrāhīm İmām  nuḳabā-yı benām ta‘yīn idüp ḫilāfet-i 

Benī ‘Abbās ’uñ da‘vetine eṭrāf-ı bilāda göndermiş idi, anlardan biri daḫı

‘Abdu’llāh-ı Rāvendī  idi ki mülk-i Ḫorāsān ’da edā-yı ḫidmete iştiġāl ḳılmış 

idi. Lākin Ebū Müslim  gibi sell-i seyf itmezdi. İẓhār-ı da‘vetden ṣoñra her 

ḳavmi meẕhebine da‘vet eylerdi. İcābet itmeyeni siyāset eylerdi. 

Ḥatta birgün mezbūr5 ‘Abdu’llāh  ḫalvet-i ḫāṣṣında Ebū Müslim ’e söy-

ledi: “İrtikāb itdügiñüz ḫūn-ı nā-ḥaḳ6 ve sell-i seyf-i muṭallaḳ münāsib 

degüldür.” diyü men‘ini7 ḳaṣd eyledi. Ammā Ebū Müslim  mezbūra cevāb 

virüp “Şol mühim ki himmetimüz anuñ itmāmınadur, ḳatl-i ‘ām olmayın-

ca niẓāmı8 müyesser olmaz.” diyü bildürdi. “Pes çünki böyledür, benüm 

de ba‘żı aḳribā vü ta‘alluḳātum vardur. Ḫidmetiñüzde olsunlar. Aḥyānen 

iltifāt u ri‘āyetiñüze maẓhar düşsünler.” diyü recā itdükde Ebū Müslim 

anlaruñ esāmīsi defterin istedi. 

‘Abdu’llāh  daḫı tevābi‘ini bi’l-esāmī defter idüp Ebū Müslim ’e virdi. 

Menfa‘atlü ḫidemāta9 ḳullanmasını taṣavvur ḳıldı. Ba‘de mā be-emr-i 

kār-fermā ol mecmū‘ı ‘Abdu’llāh iḥżār eyledi. “Emriñüz yirin buldı.” diyü 

[192a HZ] ḥużūr-ı Ebū Müslim ’e geldi. Mücerred ḫūn-ı nā-ḥaḳḳa māni‘ 

olduġı içün evvelā ḫafiyyeten ‘Abdu’llāh’uñ işin bitürdi. 

1 ṣalan: ṣala HZ

2 Mecūs ’ı: Mecūs’a HZ

3 Sinbād -ı mencūsı: Sinbād u Mecūs ’ı HZ | mencūsı: Mecūs’ı T5

4 Nüshalarda metin boyunca “Revende” şeklinde yazılan bu kelime “Rāvendī” olarak metne alındı. 

bk. Mustafa Öz, “Keysâniyye”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/keysaniyye 

(15.01.2021).

5 mezbūr: - HZ

6 Nüshalarda “nā-ḥaḳḳı” şeklinde yazılan bu ibare sentaks ve seci gereği “nā-ḥaḳ” olarak metne alındı.

7 men‘ini: men‘ine HZ

8 niẓāmı: niẓām HZ

9 ḫidemāta: ḫidmete HZ
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Ġıbbu ẕālik tevābi‘ini bir bir1 getürdüp [98b H1] ḳaṣrı2 ardındaġı3 

bāġçesinde tedārüklerin gördi. Ancaḳ ṭā’ife-i Rāvendiyye ’den4 bir gürūh 

ḳurtıldı. Anlar daḫı cānları ḳorḳusından Ebū Müslim ’e ‘ibādet eylediler. “ 

‘Ālemi ṭutan Ḫudā  budur.” diyü nā-sezā sözler söylediler. 

Ebū Müslim ’e ki ma‘lūm oldı, anlaruñ daḫı ḳatline fürce buldı. Ḥattā 

baḳıyye-i Rāvendiyye ’den biri ḫuddām-ı Ebū Müslim ’den birini firīfte ḳıl-

dı. Eẟnā-yı ṭa‘āmda Ebū Müslim’e zehr virdi.5 Egerçi ki helākine bā‘iẟ ol-

madı, lākin ṣaçı ve ṣaḳalı dökilüp niçe eyyām ḫalḳa görinmemesine sebeb 

oldı. Fe-lā-cerem dihende-i zehr olan mücrim daḫı ḳatl olındı. 

Meşhūrdur ki Ebū Müslim  niçe yüz biñ nüfūs ki6 öldürdi, ancaḳ Süley-

mān bin Keẟīr ’üñ ve kendüye zehr yidüren ḫādim-i bī-tedbīrüñ küştelerine 

naẓar ḳıldı. Ġayrısını görmek olmadı.

El-ḳıṣṣa ṭā’ife-i Rāvendiyye  levendiyyesinden baḳıyye üç yüz miḳdārı 

fedāyī-i güm-rehān-ı7 Şī‘a  ki meẕheb-i tenāsüḫe mā’iller ve i‘tiḳādları gibi 

bāṭıllar idiler, Ebū Müslim  ḳatlinden ḫalāṣ olup daġdaġası ber-ṭaraf ol-

duḳdan ṣoñra birgün ‘ale’l-ġafle serāy-ı Manṣūr ’a vardılar. Yat ve yaraġların 

cāmeleri altında pinhān idüp bārgāhı tenhā ve ḳaṣrında ancaḳ Manṣūr ile 

birḳaç ġılmān-ı ḫāṣ hüveydā iken sāḫte [97a T5] bir tābūt ile içerü girdiler. 

Ke-ennehu “Meyyitleri vardur. Defnine8 giderler.” ṣūretinde şehr ḳapusın-

dan içerü girdiler. 

Vaḳtā ki zindān yanına geldiler, tābūtı bıraḳdılar. Ve maḥbesdeki 

muḳayyedlerini9 ḫalāṣ ḳıldılar. Zīrā ki bu eblehān, “[Ebū Ca‘fer Manṣūr  

Ḫudā ’dur ve rūḥ-ı Ādem  ‘Oẟmān bin Nüheyk ’üñ10 cesedinde hüveydā-

1 bir: yire HZ

2 ḳaṣrı: ḳaṣr HZ

3 ardındaġı: ardındaki HZ

4 Nüshalarda metin boyunca “Revendiyye” şeklinde yazılan bu mezheb adı “Rāvendiyye ” olarak metne 

alındı. bk. Öz, agmd.

5 virdi: virdürdi T5

6 ki: - HZ

7 rehān-ı: rāhān-ı HZ

8 defnine: ve fitne HZ

9 muḳayyedlerini: muḳayyedleri HZ

10 Nüshalarda “Nehīn (HZ), Tehīn (H1, T5)” şeklinde yazılan bu isim “bin Nüheyk” olarak metne alın-

dı. bk. İbn Kesîr, age, C. 10, s. 75.
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dur. Ve Heyẟem1 bin Mu‘āviye , Rūḥ-ı Ḳuds  ile müsemmādur.” didiler, bu 

aḳvāl-i fāsideyi Manṣūr’a işitdürdiler idi. 

Binā’en ‘alā ẕālik a‘yānından yüz nefer güm-rāhān der-zindān ḳılınmış 

idi. Ve “Min ba‘d ol ṭā’ife birbiriyle ülfet ve ikisi bir yire gelüp cem‘iyyet 

itmesün.” diyü emr olınmış idi. Bu āzürdelik ile bir yire geldiler. “Çünki 

Manṣūr  Ḫudā ’muz olmaġa tenezzül eylemez, kendüyi öldürelüm. Ba‘dehu 

kendümüze bir Ḫudā tedārük idelüm.” diyü varmışlar idi. Maḥbūsların 

ḳurtarup sell-i seyf ile ḳaṣr-ı Manṣūr’a yürimişler idi. 

Ol maḥall-i müżāyaḳada bir ḥāżır at bulınmadı.2 Manṣūr  çıḳup bir es-

tere süvār oldı. Ma‘n3 bin Zā’ide  ki im‘ān-ı naẓar ḳılınsa ma‘nāda Ḥātim-i 

Ṭā’ī  gibi keremkār [ve] beẕl-i ‘aṭāsı eṣnāf-ı ümemi sīr4 itmiş ve nevā-yı5 

nevāl-i seḫāsı gūş-ı sürūş-ı6 kerrūba yitmiş bir kerīm-i ‘aṭā-kirdār ve seḫī-i 

şehāmet-āẟār, şecā‘at ile nāmdār ve erkān-ı devlet-i Mervāniyān  içinde bü-

lend-iştihār ve Manṣūr ile Vāsıṭ  muḥāṣarasında muḫālefet yüzinden pey-

kār-kār ve ol zamāndan berü iḫtifāyla mükedderü’l-eṭvār idi. 

Bu furṣatda tevābi‘iyle serāy ḳapusında ḥāżır oldı. Ve ḫalīfenüñ licām-ı 

esterine ṣarılup, nām-ı Ḫudā  ile and virüp ḳaṣrına döndürdi. Ve kendü-

si def‘-i fitneye muḳayyed olup ol ṭā’ife-i bāġiyyeye musallaṭ oldı. Cüm-

lesini ṭu‘me-i şīr-i şemşīr idüp bir ferd ḳurtılmadı. Ḫātime-i ḫidmetin-

de Manṣūr ’uñ [99a H1] naẓar-ı ‘āṭıfetiyle7 mesrūr olup8 on biñ direm

‘aṭıyyesiyle mülk-i [192b HZ] Yemen  ḥükūmetini aña erzānī ḳıldı. 

 Ṭarḥ-ı ‘imāret-i şehr-i Baġdād -ı bihişt-ābād ez-dest-i Manṣūr-bi’llāh 

Mi‘mār-ı re’y-i rezīn ve Sinimmār -ı kārgāh-ı ‘aḳl-ı raṣīn ibtidā-yı binā-

yı Baġdād ’ı bu vechle ta‘yīn eyledi ki evvel-i ḫulefā-yı [‘Abbāsiyye ] Ebü’l-

‘Abbās-ı Seffāḥ  zemīn-i Enbār ’da ki bir şehr yapdı, nāmını Hāşimiyye  ḳodı. 

1 Nüshalarda “Hişām  (HZ), Hüşeym (H1, T5)” şeklinde yazılan bu isim “Heyẟem” olarak metne alındı. 

bk. İbn Kesîr, age, C. 10, s. 75.

2 bulınmadı: bulındı HZ, H1

3 Ma‘an: Mu‘iz HZ

4 sīr: esīr HZ

5 nevā-yı: nevāy HZ

6 sürūş-ı: servereş-i HZ

7 ‘āṭıfetiyle: ‘āṭıfetle HZ

8 olup: idüp T5
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Rāvendiyye  ki ḳaṣr-ı Manṣūr ’ı yıḳmaḳ ḳaṣd itdiler, “Bu medīnenüñ ismi 

kütüb-i ḳadīmede Rāvendiyye’dür. Öñ ṣoñ bize musaḫḫardur.” da‘vāsın 

eylediler. 

Def‘-i fitneden ṣoñra Manṣūr  anda iḳāmeti kerīh gördi. Müneccimīn ü 

mühendisīn ve mi‘mārān u bennāyān-ı rūy-ı zemīn cem‘ini fermān idüp 

bir münāsib yir tedārükine mücidd oldı.1 Ve gezerek ḥālā Baġdād  olan 

zemīne geldi. Kemāl-i iḥtiyāṭla Manṣūr ve sā’ir müneccimīn ü mühendi-

sin-i me’mūr seyr ü mürūr üzere ḥareket ḳıldılar. 

‘Alī bin Filisṭīnī ’den2 mervīdür ki “Ben ol tārīḫde ḫalīfenüñ rikābı ḫid-

metinde idüm. Ol maḥalde bir deyr var idi. Ben ṭolaşuraḳ ol deyrüñ rāhibi 

yanına vardum. Benden su’āl eyledi ki ‘Ḫalīfenüñ bu maḥalde tevaḳḳufına 

bā‘iẟ nedür?’ didi.3 Ben daḫı vāḳi‘-i ḥāli bildürdüm. Rāhib baña ṣordı ki 

‘Ḫalīfe’nüñ nāmı nedür? Ve laḳab u künyeti nicedür?’ Ben didüm ki ‘İsmi 

‘Abdu’llāh  ve laḳabı Manṣūr-bi’llāh  ve künyeti Ebū Ca‘fer ’dür.’ [97b T5] 
Rāhib didi ki ‘Renc-i bīhūde çekmesün. Ol bu4 şehri yapamaz. Ne deñ-

lü cehd iderse maṭlūbına ẓafer bulamaz. Zīrā ki bizüm kitābımuzda5 bu 

maḥallüñ şehr-i ma‘mūr olması yazılmışdur. Lākin ‘imāreti Mi‘lāṣ  nām 

melike mensūbdur.’ didükde ben bu6 aḥvāli ḫalīfeye ‘arż eyledüm. Kemāl 

mertebe iştiġālini ziyāde gördüm. Ve ol ān atından inüp secde-i şükr it-

dügini görüp ta‘accüb itdüm. ‘Ba‘iẟ-i secde nedür?’ didügümde ‘Li’llā-

hi’l-ḥamd7 henüz bildüm ki bu kişverüñ ta‘mīri baña müyesserdür. Zīrā ki 

ṣabāvet ‘āleminde benüm ismüm Mi‘lāṣ  ile mu‘abberdür. Ḥālā ki benden 

ġayrı bunı bilür yoḳdur. Andan taḥḳīk eyledüm ki rāhibüñ ḫaberi ḥuṣūl-i 

merāma şāhiddür.’ didi.” 

Meger ki Ebū Ca‘fer  ṣabī iken aḳrānı ile be-nevbet żiyāfet iderler. Ken-

düye nevbet geldükde kemāl-i fāḳadan tedārükde8 müżāyaḳa çekerler. 

Bi’l-āḫire dāyesinüñ bir miḳdār riştesini sirḳat ider. Ni‘met-i żiyāfet tedā-

1 oldı: - HZ

2 Filisṭīnī’den: Laḳasṭīnī’den HZ | Laḳṭīn’den T5

3 didi: - HZ

4 bu: - HZ

5 kitābımuzda: kitāblarımuzda HZ

6 bu: - HZ

7 Li’llāhi’l-ḥamd: el-Ḥamdu li’llāh HZ

8 tedārükde: - HZ
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rük idüp aḳrāna ṣarf eyler. Dāye ki keyfiyyet-i ḥāli bilür, māder ü pederine 

i‘lām ḳılur. Bi-ṭarīḳi’l-muṭāyebe “Manṣūr , Mi‘lāṣ  olmış.” dirler. Ya‘nī ki 

ol zamānda Mi‘lāṣ nāmı ile şöhret bulan sārıḳuñ ismini ıṭlāḳ iderler imiş. 

Şükr-i mevfūr-ı Manṣūr’a bā‘iẟ ol imiş.

El-ḳıṣṣa meşāhīr-i müneccimīnden Nevbaḫt  ve Ḫālid bin Bermek  ve 

Ḥaccāc bin Erṭāt 1 ‘amel-i zīc ü usṭurlāba meşġūl oldılar. Daḳā’iḳ-i2 ḥa-

rekāt-ı felekiyye ve teseyyürāt-ı nücūmiyye taḥḳīḳından ḳur‘a-i iḫtiyār ṭā-

li‘-i ḳavsa düşdi. Nādī-i3 rāhları ser-menzil-i taḥḳīḳa burc-ı ḳavsden nüzūl 

ḳıldı. [99b H1] Ve Nevbaḫt  ‘izz-i ḥużūr-ı ḫalīfeye ‘arż eyledi ki “Bu ṭāli‘-i4 

keẟret-i ‘imāret ve ṭūl-i binā-yı memleket ve ictimā‘-ı sükkān-ı bī-nihāyet 

meṭālibine delālet itdüginden ġayrı bir sa‘ādeti daḫı budur ki hergiz bu 

şehr-i ma‘mūr içinde ḫulefā fevt olmaya. Ve selāṭīn-i ‘uẓemānuñ serāy-ı 

‘uḳbāya riḥletleri5 nefs-i Baġdād ’da ta‘yīn6 bulmaya.” didükde Manṣūr  te-

bessümle şükr-i mevfūr ḳıldı. 

Fī nefsi’l-emr Manṣūr  [193a HZ] rāh-ı ḥacc-ı şerīfde, Mehdī  ḳar-

ye-i Māsebezān ’da,7 Hādī  ‘Īsā-ābād ’da,8 Reşīd  Ṭūs ’da, Muḥammed Emīn  

Beşāriyye ’de, Me’mūn  Ṭūs’a ḳarīb yirde, Mu‘taṣım  ve Vāẟiḳ  ve Mütevekkil  

Sāmire ’de bu minvāl üzere ḳırḳ miḳdārı ḫulefā-yı bülend-iḳtidār cemī‘an 

ḫāric-i Baġdād ’da vefāt itdiler. Āḫirleri Müsta‘ṣım ’dur, Hülāgū Ḫān ’uñ 

pençe-i ḳahrından helāk olmışdur. Ol daḫı sūr-ı Baġdād’dan ṭaşra, mu‘as-

ker-i9 Hülāgū ’da vuḳū‘ bulmışdur.

Ḥāṣıl-ı kelām ol ṭāli‘-i meymenet-niẓāmda ki yüz ḳırk beş senesi ḥudū-

dı idi, ‘imāret-i Baġdād ’a āġāz olındı. Ḥafr-ı temelden ṣoñra evvelā Manṣūr  

1 Nüshalarda “Erṭān” şeklinde yazılan bu isim “Erṭāt” olarak metne alındı. bk. Selman Başaran, “Haccâc 

b. Ertât”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/haccac-b-ertat (25.10.2020).

2 Daḳā’iḳ-i: Fā’iḳ-i HZ

3 Nādī-i: Nāvī HZ

4 ṭāli‘-i: meṭāli‘-i HZ

5 riḥletleri: riḥleti HZ

6 ta‘yīn: ta‘ayyün T5

7 Nüshalarda “Nāsendā” şeklinde yazılan bu yer adı “Māsebezān ” olarak metne alındı. bk. Nahide 

Bozkurt, “Mehdî-billâh”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/mehdi-billah 

(16.01.2021).

8 Nüshalarda “ ‘Īsā  Anād” şeklinde yazılan bu yer adı “ ‘Īsā-ābād ” olarak metne alındı. bk. Nahide 

Bozkurt, “Hâdî-ilelhak”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/hadi-ilelhak 

(16.01.2021).

9 mu‘asker-i: - HZ
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yed-i mü’eyyedine bir ḫışt aldı. Ve didi: “Bi’smi’llāh ve’l-ḥamdu li’llāh
1﴾ َ ــ ِ ُ ْ ِ  ُ ــ َ

ِ א َ ْ ــאِدِه َوا َ
ِ  ْ ــ ِ ــאء  َ َ ــ  َ ــא  َ ُ ِر ُ  ِ ّ ِ َْرَض   tilāveti ile2 ḫandeḳ-i ” ﴿ِإن ا

esāsa ṣaldı. 

Esās-ı bārūnuñ ‘arżını elli ḳarış rūy-ı zemīne çıḳduḳdan ṣoñra bir miḳ-

dār mübāşeretden ṣoñra Muḥammed bin ‘Abdu’llāh-ı Ḥüseynī ’nüñ ve 

birāderi İbrāhīm ’üñ ḫurūcları niçe eyyām te’ḫīrine sebeb oldı. Lākin ol 

fetret3 ü ġavġā nā-būd u nā-peydā olduḳdan ṣoñra itmām-ı bināya ṣarf-ı 

maḳdūr ḳılındı. Tā ki yüz ḳırḳ ṭoḳuz senesi ḥudūdında ḥadd-ı4 itmāma 

yitişdi. [98a T5] Zamān-ı ‘avḳ u te’ḫīr ancaḳ bir ay miḳdārı idi. Sā’ir ey-

yāmda cidd ü cehd ü kūşişleri itmām-ı bināya maṣrūf5 idi. 

Ammā eẟnā-yı ‘imāretde Manṣūr  murād idindi6 ki ol maḥalle ḳarīb 

olan eyvān-ı kisrāyı yıḳdura. Seng ve sā’ir kirāstesini mühimmāt-ı bināya 

ṣarf itdüre. Ḫālid bin Bermek  “Münāsib degüldür.” diyü men‘ itdi.7 “Bu 

bir nişānedür8 ki bu maḳūle mülk-i muḥkem ve ṣāḥib-i mülk olan melik-i 

kisrā-‘alem mu‘cizāt-ı nebeviyye-i9 Muḥammediyye  ile yıḳılduġın bildü-

rür. Ve Ḥażret-i İmām ‘Alī  anda edā-yı namāz itmekle be-her-ḥāl ibḳāsı 

lāzım gibi gelür.” didükde Manṣūr çendān i‘tibār itmedi. “Sen ferzend-i 

‘Acem ’sün. Mülūk-i ‘Acem’üñ ‘izzetin ve ġayretin çekersün.” buyurdı. 

Hemān hedmine mübāşeret itdi. 

Fe-ammā bu‘d-ı mesāfeye binā’en Baġdād  ḥavālīsinde tedārük olınan 

mühimmātuñ żı‘fı ḳıymeti ziyāde gitmekle ol ḫāṭıradan rücū‘ ḳıldı. Ve 

ferāġati Ḫālid ’e10 bildürdi. Lākin Ḫālid bin Bermek  “Çünki emriñüz ile 

taḫrībine başlanulmış11 idi, bu niyyetden rücū‘ıñuz münāsib degüldür. 

Zīrā ki ‘Şāhān-ı ‘Acem ’üñ ḳuvvetleri ne mertebede imiş ki anlar sühūlet 

1 “Şüphesiz yeryüzü Allah ’ındır. Ona, kullarından dilediğini mirasçı kılar. Sonuç Allah’a karşı gelmekten 

sakınanlarındır.”, A‘râf Sûresi, 7/128. | Nüshalarda âyet-i kerîmenin başındaki “inne” yerine “ve” bağ-

lacı bulunmakta ve âyetteki “lillâhi (Allah’ındır.)” kelimesi yer almamaktadır.

2 ile: - HZ

3 fetret: fıṭrat HZ

4 ḥadd-ı: - HZ

5 maṣrūf: ṣarf-ı maḳdūr HZ

6 idindi: eyledi HZ

7 itdi: itdürdi HZ

8 nişānedür: feşānedür HZ

9 nebeviyye-i: - HZ, H1

10 Ḫālid ’e: ḥālde HZ

11 başlanılmış: başlanmış HZ
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ile yapduḳlarını ḫalīfe-i ẕī-şān gibi ḫidīv-i fermān-rān ṣu‘ūbetle yıḳamadı.’ 

diyü ḫalḳ-ı ‘ālemüñ ḫāṭırasına sebebdür.” didi. Nezāketle evvel ve āḫir re’y 

ü tedbīri sedīd idügini bildürdi.

 Ḫurūc-ı Muḥammed bin ‘Abdu’llāh [100a H1] bin Ḥasan  der-Medīne  
vü şehādeteş ve inhizām-ı cünd-i Manṣūr  der-yed-i İbrāhīm 

Tārīḫ-i hicretüñ yüz1 ḳırḳ beşinci senesi şühūrında Ebū Ca‘fer Manṣūr , 

Baġdād  bināsınuñ esāsına ṣarf-ı maḳdūr üzere iken Medīne -i Resūlu’llāh ’da2 

sākin e’imme-i Fāṭımiyye ’den şāḫ-ı Betūl 3 olan Muḥammed bin ‘Abdu’llāh  

ḫurūc eyledi. Ehl-i Medīne bi-esrihim kendüden bī‘at idüp Manṣūr cāni-

binden Medīne ḥākimi olan Ḫālid bin ‘Abdu’llāh-ı Ḳasrī4  ki Manṣūr anı 

ṭutmış idi, ḳayd u5 bend ile ḥabs itdi, anı zindāndan ıṭlaḳ eyledi. 

Ol ḥīnde ḫalīfe ṭarafından vālī olan Riyāḥ ’ı6 aḫẕ idüp anuñ yirine maḥ-

būs ḳıldı. Beytü’l-mālüñ mevcūdını alup leşkerine ḳısmet eyledi. Ḥattā 

Ḳāsım bin [193b HZ] İsḥāḳ ’ı7 Yemen  ḥükūmetine gönderdi. Ve Mekke  ve 

Medīne  ḥükūmetini Ḥasan bin Mu‘āviye ’ye erzānī gördi. 

Bu fitne ki Manṣūr ’a ma‘lūm oldı, Muḥammed bin ‘Abdu’llāh-ı Seffāḥ  

ve Ḥumeyd bin Ḳaḥṭabe ’yi8 dört9 biñ müsellaḥ u mükemmel ‘asker ile ol 

fitnenüñ def‘ine nām-zed ḳıldı. Vaḳtā ki leşker-i Manṣūr Medīne ’ye vuṣūl 

buldı, Muḥammed bin ‘Abdu’llāh  ki10 Ḥażret-i Peyġāmber  ḥafr itdügi ḫan-

deḳ yirine tekrār ḫandeḳ ḳazdurmış idi, muḳayyed olmayup tā Medīne’ye 

dāḫil oldılar. 

1 yüz: - HZ

2 Resūlu’llāh ’da: Resūl -i Ekrem’de HZ

3 HZ nüshasında yazılmayan, H1 nüshasında “mütūn”, T5 nüshasında “meẟūn” şeklinde yazılan bu 

kelime anlam gereği “Betūl ” olarak metne alındı.

4 Nüshalarda burada “Ḳuşeyrī” şeklinde yazılan bu isim “Ḳasrī” olarak metne alındı. bk. Abdülkerim 

Özaydın, “Hâlid b. Abdullah el-Kasrî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ha-

lid-b-abdullah-el-kasri (25.12.2020).

5 u: - HZ

6 Riyāḥ ’ı: Rubāḥ’ı H1, T5

7 İsḥāḳ’ı: İsḥāḳ H1

8 Nüshalarda “Ḥumeyd Mıḥṭabe” şeklinde yazılan bu şahıs ismi “Ḥumeyd bin Ḳaḥṭabe ” olarak metne 

alındı. bk. Abdülkerim Özaydın, “Humeyd b. Kahtabe”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansik-

lopedisi.org.tr/humeyd-b-kahtabe (26.10.2020).

9 dört: - HZ

10 ki: - T5
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Muḥammed  fi’l-ḥāl Riyāḥ -ı1 maḥbūsı öldürdi. Hevādārlarından üç yüz 

fedā’ī ile leşker-i Manṣūr ’a muḳābil çıḳdı. Ve ol şirẕimenüñ ekẟeri helāk 

olınca ceng itdi. Ḥattā Muḥammed’üñ kendü şemşīrinden yetmiş nefer 

Baġdādī cānib-i āḫirete gitdi. Dilīrān-ı Hāşimiyye ’ye mevrūẟ olan şecā‘ati 

ḥadd-ı taḥḳīḳa yitdi. 

‘Āḳıbet kendüsi daḫı zaḫm-ı ḍarbetle fenā cāmını nūş itdi. Cesedin-

de2 otuz üç zaḫm-ı3 mühlike müşāhede olındı. Kelle-i bürīdesini Manṣūr ’a 

gönderdiler. Ve cesed-i mecrūḥı Medīne ’de berdār ḳılındı. Āḫir vālidesi 

Fāṭıma bint Ḥüseyn  iltimāsıyla ceddi [98b T5] İmām Ḥasan  ḥażretleri 

yanında defnine ruḫṣat virildi.

Ammā birāderi İbrāhīm  on nefer ādem ile firār idüp Baṣra ’ya vardı. 

İẓhār-ı da‘vet idüp dört biñ ādem kendüden bī‘at ḳıldı. Bunlaruñ ḫurūcı 

sene-i mezbūre Şa‘bān’ınuñ onıncı güni vuḳū‘ buldı. 

Vaḳtā ki Ḥumeyd [bin] Ḳaḥṭabe 4 Medīne ’den ‘avdet eyledi, on5 beş 

biñ6 ādem ile ‘Īsā [bin Mūsā ] ve mezbūr Ḥumeyd , İbrāhīm  fitnesi def‘ine 

Manṣūr  ṭarafından me’mūr oldı.

El-ḳıṣṣa Bāḫamrā 7 nām mevżi‘de ‘asker-i İbrāhīm  ile muḳābil oldı. 

Āteş-i ḥarb8 işti‘āl bulup cünd-i Manṣūr  hezīmet ile helāk ve ‘Īsā ’nuñ ya-

nında ancaḳ biñ ādem ḳaldı. Fe-ammā Muḥammed bin Ca‘fer  ile tekrār 

on biñ sipāh-ı cerrār daḫı geldi, yitdi. Bu kerre cünd-i İbrāhīm ifnā bulup9 

İbrāhīm  daḫı sālik-i rāh-ı āḫiret ḳılındı. Müddet-i ḫurūc u vefātı cem‘an 

seksen gün ḥisāb olındı.

 

1 Riyāḥ -ı: Rubāḥ-ı H1, T5

2 Cesedinde: Ḥasedinde H1

3 zaḫm-ı: - HZ

4 Nüshalarda “Ḥumeyd Mıḥṭabe” şeklinde yazılan bu şahıs ismi “Ḥumeyd bin Ḳaḥṭabe ” olarak metne 

alındı. bk. Özaydın, agmd.

5 on: andan HZ

6 biñ: - HZ

7 Nüshalarda “Cūrā” şeklinde yazılan bu yer adı “Bāḫamrā ” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, 

C. 10, s. 94.

8 ḥarb: ḥarb u HZ

9 bulup: olup HZ, H1
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Vefāt-ı Ebū Ca‘fer Manṣūr-bi’llāh 1

Tārīḫ-i Mīrḫˇānd ’da merḳūmdur ki maraż-ı mevtinden birḳaç gün 

muḳaddem Manṣūr  ba‘żı aṣḥābına iẓhār-ı sırr-ı mestūr ḳılup “ ‘Ālem-i 

rü’yāda bir şaḫṣ baña ta‘rīż ile bir beyt oḳıdı. Ol beytüñ mażmūnın-

da ecelüm vaḳti yaḳın idügi2 taḥaḳḳuḳ buldı.” didi. Ol vāḳı‘adan ṣoñra 

[100b H1] mevtine mutaraṣṣıd oldı. “Bolay ki Mekke-i Mükerreme  ḫā-

kinde medfūn olam.3” diyü yüz ḳırḳ yedi senesinde ḥacc-ı şerīf seferin4 

itdi. Ve niçe kerre söylerdi ki “Māh-ı Ẕi’l-ḥicce’de mütevellid oldum ve 

yine şehr-i mezbūrda bī‘at-ı ḫalḳ ile imtiyāz buldum. Gümānum böyledür 

ki yine şehr-i Ẕi’l-ḥicce’de vefāt eyleyem.” dirdi. 

Vaḳtā ki ‘azīmet-i Ka‘betu’llāh  ile Kūfe ’den bir menzil göçüldi, marażı5 

żāhir oldı. Bi’r-i Meymūn ’a ki yitişildi, māh-ı Ẕi’l-ḥicce’nüñ sekizinci güni 

ol menzilde vefāt eyledi. Lākin āẟār-ı maraż ẓāhir olduġı gibi ümerā-yı 

ḫavāṣṣa6 “İsti‘cāl idüñ. Beni Mekke ’ye yitişdürmege müsāra‘at eyleñ.” bu-

yurdı. Ne ḥāl ise menzil-i meymūna vuṣūl buldı. Muḥrimen fevt olmaġın7 

iḥrāmıyla yüzi8 ve başı açıḳ defn olındı. 

Altmış üç yıl ‘ömr sürdi. Ve yigirmi iki yıl ḫilāfet eyledi.

Tārīḫü’l-i‘lām ’da mesṭūrdur ki Manṣūr  zamān-ı ḫilāfetinde evvel

[194a HZ] ḥacca ki geldi, eşrāf-ı Ḳureyş ’e her birine biñer dīnār baġışladı. 

Ve Medīne-i Münevvere ’ye varduḳda keẕālik nihāyetsiz baḫşişler eyledi ki ol 

āna gelince hīç bir ḫalīfe ve pādişāh ol deñlü beẕl-i māl itmiş degüldür. 

 [Ammā sebeb-i mevti]

Ammā sebeb-i mevti Süfyān-ı �evrī  ḥażretlerinüñ bed-du‘āsından olmış-

dur ki ṣoñ ḥaccında sālik-i rāh-ı Ka‘be  iken ba‘żı ḥüccācları muḳaddemce 

gönderdi. “Süfyān ’ı Ḥarem-i Şerīf  ’de bulup ṣalb idesüz.” diyü ıṣmarladı. 

1 bi’llāh: - HZ, H1

2 yaḳın idügi: ta‘yīn bulduġı HZ

3 olam: olaydum HZ

4 şerīf seferin: şerīfe sefer HZ

5 marażı: maraż H1

6 ḫavaṣṣa: ḫavaṣṣına HZ

7 olmaġın: olmaġla HZ

8 yüzi: yüz HZ
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Ḥażret-i Süfyān , Fuḍayl bin ‘İyāḍ ’la1 Ḥarem-i Şerīf  ’de otururken ḫaber 

virdiler. “Kendüñi iḫtifā eyle. Yoḫsa2 ṣalb olınduñ.” didiler. Hemān ol ve-

liyy-i kerāmet-nişān ḥicāb-ı Ka‘be ’ye yapuşdı. “Eger Manṣūr ’ı bunda zinde 

getürürseñ senden berī oldum.” didi ve geldi, yirine oturdı.

İrtesi ki Manṣūr  atlandı, Ḥacūn 3 mābeynine geldi. Atdan düşüp boynı 

ḳırıldı. Ve bā‘iẟ-i vefātı ol oldı. 

Ammā defninde ḫuddāmı bir ġarīb ṣan‘at u ḥīle itdiler. [99a T5] Yüz mezār 

ḥafr itdürüp cümlesini örtdiler. Ḳanġısına defn olınduġın bildürmediler. 

 Ḥikāyet-i Manṣūr  bā-Ḫıżr  ‘aleyhi’s-selām

Ebū Ca‘fer  ki yüz ḳırḳ altı tārīḫinde ḥacca geldi, Ḥażret-i4 Ḫıżr  ile 

mülāḳātını Ḥāfıẓ ‘Ömer bin Fehd  rivāyet eyledi. Bu vechle ki gice ile 

Manṣūr  ḫafiyyeten çıḳup ṣalāt-ı ṭavāfla ṣabāḥa dek ‘ibādet eyledi.5 Ḳab-

le’l-eẕān Dārü’n-nedve ’ye vardı. Ba‘dehu mü’eẕẕinler selāmına varup ḫilā-

fet libāsı ile tekrār ṣalāt-ı ṣubḥı edāya teveccüh iderdi. 

Bir gice ṭavāf iderken ol gice bir şaḫṣ mültezim maḥallinde ّــ ّ ا ــ  «ا
6« ــ ا وا ــ ا وا  ل  ــ ــא  رض و ــ ا ــאد  ــ وا ر ا ــ ــכ  ــכ إ  أ
dirdi. Ya‘nī “Yā Rab , saña şikāyet eylerin şol baġī ve fesāduñ ẓuhūrından ki 

yiryüzinde peydādur. Daḫı ẓulm u ṭama‘ cihetinden beyne’l-ḫalā’iḳ7 ḥāil 

olan umūrdan feryād iderin8 ki fī zamāninā hüveydādur.” diyü söylerdi. 

Manṣūr  ki bu sözi işitdi, müsāra‘at idüp vardı, aña9 yitdi. “Bu ne sözdür ki 

söylersün? Benüm cigerümi [101a H1] sehm-i ṭa‘n10 ile delersün.” didük-

1 Nüshalarda “Ḥuṣaynek bin ‘İyāṣ (HZ) / ‘İyāż (H1)” şeklinde yazılan bu isim “Fuḍayl bin ‘Iyāḍ” olarak 

metne alındı. bk. Muhammed bin Ahmed en-Nehrevânî, Kitâbü’l-i‘lâm bi-A‘lâmi Beyti’llâhi’l-harâm, 

(thk.) Hişâm Abdülazîz Atâ, Mektebetü’t-ticâriyye Mustafa Ahmed el-Bâz, Mekke -i Mükerreme , 

s. 132.

2 Yoḫsa: Yoḳsa H1

3 Nüshalarda “Ḥacūben” şeklinde yazılan bu yer adı “Ḥacūn ” olarak metne alındı. bk. Muhammed bin 

Ahmed en-Nehrevânî, age, s. 132.

4 Ḥażret-i: - T5

5 Bu vechle//eyledi: - HZ

6 “Ey Allah ’ım, yeryüzünde fesat ve bozgunculuğun ortaya çıkmasını ve insanların arasında zulüm ve 

açgözlülükten yana değişimler olmasını sana şikâyet ediyorum.”

7 ḫalā’iḳ: ḥaḳ HZ, T5

8 iderin: ideyin T5

9 aña: - HZ

10 ṭa‘n: tīġ HZ
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de “Yā emīre’l-mü’minīn, eger emān virüp gūş-ı ḳabūl ile dinlerseñ dirin. 

Ve illa, emr-i Ḥaḳ  ile senden iḫtifā eylerin.1 Bir daḫı beni görmezsün.” 

didükde “Söyle ki işideyin.” didi.

Ol şaḫṣ daḫı taḳrīr eyledi ki “Meṣāliḥ-i Müslimīn ’e2 kendüñ me’mūr 

iken vüzerā ve bevvāb ve ḥüccāb peydā eyledüñ. Kendüñ ḳat ḳat serā-per-

deli serāylara girüp pes meṣāliḥ ıṣmarladuġuñ ümerā ṭama‘-ı ḫāma müb-

telā oldılar. Kendülere rişvet virmeyeni saña bulışdurmadılar. Ve rişvetin 

alduḳları nā-maḥalleri saña müstaḥaḳ bildürdiler. Ri‘āyet-i eḥaḳ olup anla-

ra ḫidmet itmişleri āḫar vechle bildürdiler. Bir dereceye vardı ki maẓlūm-

lar saña bulışamaz oldı. Ve3 derdlerine çāre ḳılınmaduġı taḥaḳḳuḳ buldı. 

Sen ebnā-yı ‘amm-ı Resūlu’llāh ’dan iken böyle idersüñ. Ammā bu ḥaḳīr 

bu yaḳında Ṣīn  vilāyetine vardum4 ki meliki bir ṭarīḳ ile aṣam olmaġın5 

ne ḳadar feryād iderlerse işitmedügi taḥaḳḳuḳ bulmış. ‘Fe-lā-cerem ben 

maẓlūmlaruñ şikāyetlerin işidemez oldum. Ḥużūr-ı Ḥaḳ ’da ḥālüm nice 

olur?’ diyü gice ve gündüz aġlardı. Bu ḥüzn ü6 ġam āteşi ile cigerin ṭaġ-

lardı.7 ‘Āḳıbet böyle tenbīh [194b HZ] eyledi ki maẓlūmlar egnine sürḫ 

cāmeler giyeler8 ve kendüye9 görineler. Pes her gün bir pīle10 binüp bi’ẕ-ẕāt 

gezerdi. Ḳanda bir ḳırmızı cāmelü görse şikāyetin yazdurup ma‘lūm idi-

nürdi. İmdi, ol müşrik iken müşrikīne böyle ‘adl iderdi. Sen mü’min iken 

mü’mini böyle gözetmeñ münāsib midür?” didi.

Manṣūr ’ı niçe sā‘at ref‘-i ṣavt ile aġlatdı. Bu ḥāletde ki namāz-ı11 ṣubḥa 

mübāşeret olındı, ol şaḫṣ ki Ḫıżr  idi, naẓarından ġā’ib oldı. Manṣūr ba‘de 

edā’i’ṣ-ṣubḥ Ḫıżr’ı ki12 yanında görmedi, ḥācibine ġażab idüp “Şöyle ki ol 

kimesneyi bulup getürmeyesün, seni ḳatl iderin.” diyü söyledi. 

1 eylerin: iderin HZ

2 Müslimīn ’e: Müslimīn umūrına HZ

3 Ve: - T5

4 vardum: HZ mükerrer.

5 olmaġın: olmaġla HZ | olmış T5

6 ü: - HZ

7 ṭaġlardı: daġlardı HZ

8 giyeler: giye HZ

9 kendüye: kendülere HZ

10 pīle: fīle H1, T5

11 namāz-ı: - HZ

12 ki: - HZ
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Ammā ḥācib ki Ḥarem-i Şerīf  ’de Ḫıżr ’ı buldı, meclis-i ḫalīfeye da‘vet 

ḳıldı. Ḥażret-i Ḫıżr didi ki “Ben bir daḫı anda varmazın.” buyurdı. Ḥācib 

daḫı1 tażarru‘ idüp “Gelmezsün, ammā beni helāk ider.” didükde “Ben [99b 
T5] saña bir du‘ā vireyin ki ol saña ġażab itmesün.” didi.2 Ve bu du‘āyı virdi. 

Ḥācib ki geldi, Manṣūr ’uñ ‘ale’l-fevr tehevvürini zā’il gördi. Tā vaḳ‘ayı 

bildürüp du‘āyı ‘arż eyledi. Ol du‘ā-yı şerīf budur:

ــכ  ت  ــ ــאء، و ّ ــכ دون ا ــ  ــא  ّ כ ــ ُ ّ ، ا ــ ــ ا ّ ا ــ ا
ور  ــ ــאوس ا ــ و כא ــכ،  ق  ــ ــא  ــכ  ــכ כ ــ أر ــא  ــ  ْ ــאء، و ــ ا
ّ ذي  ــ כ ــכ، و ٍء  ــ  ّ ــאد כ א ــכ.  ــ  ــ  ّ ل כא ــ ــ ا ك، و ــ ــ  כא
ــ  ــ  ّ وأ ــ  ّ ــ כ ــ  ــ  ــכ، إ ــ  ّ ة כ ــ ــא وا ّ ــ ا ــאر أ כ، و א ــ אن  ــ
 ، ــ  ِ ــ ــ  ك  ــ ــ ، و ــ  ــאوزك  ، و ــ ــ ذ ك  ــ إّن  ّ ــאً. ا ــאً و
ـّـכ  ــאً، وإ כ  ــ ــאً وا ك آ ــ ، اد ــ ُت  ــ ّ ــא  ّ ــכ  ــ  ْ ــא  ا כ  ــ ــ أن أ أ
ــ  כــ ا ــכ، و ّــ إ ّ وأ ــ ّدد إ ــ ــכ،  ــ و ــא  ــ  ــ  ء إ ــ ـّـ ا ّ وا ــ ــ ا ا

3 ــ اب ا ّ ــ ــ ا ّــכ أ ، إ ّ ــ כ  ــא ــכ وا ــ  ــכ،  اءة  ــ ــ ا ــ  ــכ 
[101b H1] Egerçi ki dīvānında ḳatı türş-rūy u ġażūb idi ammā ḫalve-

tinde ḥüsn-i ḫulḳ u mülāyemetle merġūb ve ḫisset ü imsāk ile meşhūr idi. 

Ammā ‘ināyetine muḳārin olanlara ‘aṭāyāsı ḳatı mevfūr idi. 

Nitekim Mecālisü’l-ādāb  nām kitābımuzda ümerāsından ‘Īsā bin Nü-

heyk ’üñ4 altı duḫterine otuzar biñden def‘aten seksen biñ dīnār ‘aṭā itdügi 

rivāyet olınmışdur. Ve muḫāllefātından5 yüz ḳırḳ kerre yüz biñ dīnār ve altı 

yüz biñ kerre biñ6 direm-i sikkedār ẓuhūr itdügi ba‘żı tevārīḫde mesṭūrdur. 

Şücā‘-ı şedīd ve dilīr-i şehāmet-nüvīd idügi ḫod muḥaḳḳaḳ u me’ẟūrdur. 

1 daḫı: - HZ

2 HZ nüshasında “Ḥażret-i Ḫıżr //didi” kısmındaki cümlelerin yerleri karışıktır.

3 “Rahmân ve rahîm olan Allah ’ın adıyla… Ey Allah’ım, azametinle cömertlerden daha çok lutfettiğin, 

azametinle yücelerden daha çok yücelik yaptığın gibi, yeryüzünün altındakini arşının üstündekini 

bildiğin gibi kalplerdeki vesveseler senin huzurundaki alenilik gibi oldu. Ve sözlerin açıklığı, senin 

ilmindeki sır gibi oldu. Böylece her şey senin azametine boyun eğdi. Ve bütün otorite sahipleri senin 

otoritene tâbi oldu. Dünya ve âhiretin bütün işleri senin hükmünde oldu. Beni tüm tasalardan kurtar. 

Bu hâli ferahlığa ve çareye dönüştür. Ey Allah ’ım, günahlarımı affet. Hatalarımı hoş gör. Kötü amelle-

rimi gizle. Beni ihmalkârlık ettiğim hususlardan hakketmediğimi de senden dilemeye teşvik et. Sana 

huzurla dua ediyor ve senden içtenlikle diliyorum. Ben seninle benim aramda olan şeylerde kendime 

kötülük ederken sen bana iyilik yaparsın. Ben sana karşı nahoş şeyler yaparken sen bana sevgi göste-

rirsin. Sana olan güven, beni sana karşı terbiyesizlik etmeye sevk etti. Böyleyken keremin ve ihsanınla 

bana iyilikte bulun. Şüphesiz ki sen tövbeleri kabul edensin ve merhamet sahibisin.”

4 Nüshalarda “Tehnik” şeklinde yazılan bu isim “Nüheyk” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 10, 

s. 76; Yılmaz, agm, s. 225.

5 muḫallefātından: muḫālefātından HZ, H1

6 biñ: - HZ
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Ḥīn-i vefātında mevcūd olan evlādı Mehdī  ve Ca‘fer  ve Süleymān  ve ‘Īsā  

ve Ṣāliḥ  ve Ḳāsım  ve Muḥammed  idi. Egerçi ki1 menkūḥası ve memlūkesi 

sekiz ḫātūnı var idi, ammā ferzendān u benātı ancaḳ Ervā bint Manṣūr  ve 

Fāṭıma bint Ṭalḥa ’dan tevellüd itmişler idi. Āyīn-i Abbāsiyān  üzere ba‘de 

vefātihi bürde-i Resūl  ve ḳaḍb u2 engüşteri berīd ile Mehdī ’ye gönderdi.

 Ḫilāfet-i Mehdī Muḥammed bin Ebū Ca‘fer Manṣūr 

Yüz elli sekiz tārīḫinde ṣadr-ı ḫilāfete cülūs itdi. Pederinüñ vefātı ḫa-

beri Mehdī ’ye Kūfe ’de vāṣıl olmış iken [195a HZ] ber-vech-i isti‘cāl Baġ-

dād ’a gitdi. Evvelā maḥbūsān-ı zindānı tefaḥḥuṣ idüp ḳātil ü medyūndan 

ġayrıyı3 bi-esrihim āzād itdi. Ba‘dehu Ḫorāsān  eyāletini Ḥumeyd bin4

Ḳaḥṭabe ’ye virdi. Ve Semerḳand ’ı Cibrīl bin Yaḥyā ’ya virdi.5 Ve Sicistān ’ı 

Ḥamza bin Mālik ’e teveccüh eyledi. 

Ve ol senede Ruṣāfe6 Cāmi‘i ’ni bünyād eyledi. Ve eṭrāf-ı şehre bārū çe-

küp dervāzhā-yı āhenīn ile müşeyyed ü ābād eyledi. Ve mesācidde kendüsi 

içün maḳṣūreler īcād eyledi. Ve andan ṣoñra Beytu’llāh ’a ‘azīmet idüp ṭarīḳ-ı 

ḥacda beş yüz mehār develerine mücerred yaḫ u berf yükletdi. Ve niçe yüz 

biñ dīnār ḫarcanup fuḳarā-yı Ḥaremeyn ’i ‘aṭāyā ve nevāl-i ġınāya7 vāṣıl ḳıldı.

Ol tārīḫe [100a T5] gelince ümerā-yı Mervāniyye  ve ḫulefā-yı ‘Abbāsiyye  

ki Beytü’l-ḥarām ’a varurlardı, elbette Ka‘be-i Şerīf  ’i aġır8 bahālu kisve ile ör-

terlerdi. Mehdī  gördi ki bunca eẟvāb, Beytu’llāh  dīvārlarına girān-bār olmış, 

farażā tezelzül iḥtimāli taḥaḳḳuḳ bulmış, pes ol libāsları cemī‘an indürdi. 

Kendüsi iki ḳat libās-ı zer-beftle9 giydürdi. Ġayrısını fuḳarā-yı Mekke ’ye 

üleşdürdi. Ve ḳable’l-libās misk ü za‘ferān ile Ka‘be ’nüñ dīvārlarını10 muṭallā 

eyledi. Ve Medīne-i Münevvere  fuḳarāsını ḫod mekārim ü merāḥiminden 

ḫoşnūd eyledi. 

1 ki: - T5

2 ḳaḍb u: - HZ

3 ġayrıyı: ġayrı HZ

4 bin: - H1, T5

5 virdi: - T5

6 Nüshalarda “Ruṣāne” şeklinde yazılan bu isim “Ruṣāfe” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 10, 

s. 129.

7 ġınāya: ġanā’me HZ

8 aġır: e‘az HZ

9 beftle: baḳanla HZ

10 dīvārlarını: dīvārların H1, T5
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Ol senede Mekke  ve Medīne ’deki iḫrācātı otuz kerre yüz biñ dirhem1 

ve iki yüz biñ dīnār-ı meskūkü’r-raḳam ḥisābına yitdi. Hīç bir ḫalīfeden 

[102a H1] bu miḳdār beẕl-i iḥsān olmamış idi. Ve bir pādişāh Beytu’llāh  

fuḳarāsına bu yüzden in‘ām-ı bī-kerān itmesi taḥaḳḳuḳ bulmamış idi.

 Ḫurūc-ı Muḳanna‘-ı Seḥḥār 

Mezbūr, bir kerīhü’l-manẓar-ı bed-şemā’il ü zişt-peyker, ‘ilm-i nīrencāt 

ve şu‘bede fenninde çālākter sāḥir-i kāhin-i bed-aḫter idi. ‘Acā’ib ü ġarā’ib 

nesneler īcād iderdi. Siḥrden hezārān herze vü hezeyān2 söylerdi. El-‘iyāẕu 

bi’llāhi te‘ālā “Ḥaḳ celle ve ‘alā  peyġāmberleri ve velīleri ḳālıbına ḥulūl ider. 

Ol vechle ḫalḳınuñ aḥvāline intiẓām virür. Ḥattā Ebū Müslim ’den ṣoñra 

benüm ḳālıbuma ḥulūl itdi.” dirdi. Güm-rāhān-ı nāḳıṣu’l-‘uḳūli aldadurdı. 

Ve bir mertebede bed-şekl idi ki3 çihre-i ḳabīḥ-behresinüñ4 kec ü 

nā-hemvār yirlerini ba‘żı terkībāt ile rāst iderdi. Ba‘dehu üstini ṭılā ile 

zer-endūd ḳılurdı. Ve ṣan‘at-ı siḥr ile bir çāhdan5 māh resminde bir nesne 

peydā itdi. Her cānibine ikişer fersaḫ yire dek pertev bıraḳdı. 

Yüz altmış bir tārīḫinde Merve  şehrinde ḫurūc eyledi. Ba‘dehu Keş 

Ḳal‘ası ’na müteḥaṣṣın oldı. Ve cümle ‘askerine beyāżlar giyürü p6 “Sepīd-

pūşān ” diyü şöhret virdi. Ve daḫı yine gök ortasında tekrār māh-ı tābān 

resminde ṭılısm ile bir nesne gösterdi. Altmış gice her şeb görinüp üç gün-

lik yoldan görinürdi. 

Mehdī  ki mezbūruñ aḥvālini işitdi, def‘ine bir cünd-i enbūh, ya‘nī 

leşker-i pür-şükūh gönderdi. Ṣarf-ı maḳdūr ile ḳıtāl-i mevfūrdan ṣoñra 

Sepīd-pūşān  ki münhezim oldı, cümlesi ol ḳal‘aya müteḥaṣṣın ḳıldı. 

Muḳanna‘  ki ḥāl dīger-gūn olacaġın bildi, kendüye ve tevābi‘ine ‘adem 

cānibinden maḫlaṣ ḳayurdı. Ya‘nī ki niçe günden ṣoñra Muḳanna‘  bir 

‘aẓīm meclis-i şarāb müheyyā ḳıldı. Kibār u ṣıġār-ı etbā‘ına ol nezāketle 

1 dirhem: direm HZ mükerrer

2 hezeyān: hedeyān H1

3 ki: - T5

4 ḳabīḥ-behresinüñ: ḳabīḥesinüñ HZ

5 çāhdan: cāhdan HZ, T5

6 giyürüp: giydürüp HZ
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zehr içürdi. Cümlesi helāk olduḳdan ṣoñra1 kendüsi içün2 bir ḫum ḥāżır 

eyledi. Ve içini tīz-āb ile pür eyledi. [195b HZ] Ve ṣoñ demde3 kendüsi 

daḫı4 ḫum-ı tīz-āba girdi. Perçeminden ġayrı rūy-ı tīz-ābda eẟeri ḳalmadı. 

Zīrā ki mūyı tīz-āb eritmez. 

Meger ki bir cāriye iḫtifā itmiş idi. Aṣlā ol meclisüñ şarābından içme-

yüp bir sūrāḫdan temāşā ḳılurdı. Bunca nüfūs-ı menḥūs5 ber-ṭaraf olduḳ-

dan ṣoñra ḳal‘anuñ bāmına çıḳdı. “Baña ve cümle mālüme emānıñuz6 var 

ise ḳal‘ayı size teslīm ideyin.7” didi. Ol şarṭla fetḥ-i bāb itdi. 

‘Asker-i Mehdī  ki ḳal‘aya ḳoyıldı, Muḳanna‘ ’dan ve ‘askerinden bir ferd 

görinmedi. Ancaḳ ḫum-ı tīz-āb üstinde bir miḳdār ḳıl bulındı. [100b T5] 
Cünd-i manṣūruñ dehşeti ziyāde olduḳda cāriye vāḳi‘-i ḥāli bildürdi. Ḥat-

tā Mehdī  cānibine gönderilüp bi’l-müvācehe taḳrīr eyledi.

Meẟnevī

Zihī sāḥir ü kāhin-i bed-fi‘āl

İde dīn-i İslām a siḥr ile āl

Ne çirkin ne mühmel ne murdār imiş

‘Aceb ṭurfe ṣūretlü mekkār imiş

Zer-endūde şekl ile ol bed-gümān

Baṣılmış necs kendüsiydi8 hemān

Viren ay ile çerḫ-i dīne zevāl 

Ḳo ‘ömri9 günine irişsün vebāl [102b H1]

Ne murdār-ı mekkār u seḥḥār imiş

Anuñ bed-liḳāsı dil-āzār imiş

1 HZ nüshasında “bir ‘aẓīm//ṣoñra” kısmı sonraki cümleden sonra gelmektedir.

2 içün: - HZ

3 demde: deminde HZ

4 daḫı: - H1

5 menḥūs: mencūs H1

6 emānıñuz: emānetiñüz HZ

7 ideyin: ideyüm HZ

8 kendüsiydi: kendüsidür HZ, T5

9 ‘ömri: ‘ömr-i HZ
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 [Ammā sene yüz altmış ḥavādiẟi]

Vaḳtā ki yüz altmış senesi şühūrı dāḫil oldı, Mehdī  ferzend-i reşīdi 

Hārūnu’r-reşīd ’e ‘asker ḳoşup ve Ḫālid bin Bermekī ’yi hem-rāh ta‘yīn idüp 

Rūm  cānibine ġazāya gönderdi. Kendüsi daḫı leşker-i bī-kerān ile Mevṣil ’e 

müteveccih oldı. Ammā Hārūn  ol ḳadar māl-i ġanā’im ḥāṣıl ḳıldı ki bir ya-

rar at bir dīnāra ṣatuldı. Ve bir duḫter-i perī-çihre beş dīnāra iştirā ḳılındı. 

Henüz Hārūn  kendüsi nev-cüvān-ı nev-ḫaṭ iken beş yüz ṭoḳsan 

biñ cünūd-ı ma‘dūda ḳulavuz, ya‘nī pīşvā vü1 serdār oldı. Tā Ḫalīc-i 

Ḳosṭanṭıniyye ’ye dek varup memālik-i küffārı nehb ü ġāret ḳıldı. Ḥik-

met Ḫudā ’nuñdur, ol sālde Ḳosṭanṭıniyye  ḥākimi olan la‘īn-i murdār 

mürd2 olmış idi. Yirine bir ṣabī vü ġabī oġlı oturmış idi. Def‘-i mażarrat-ı 

ġāret içün Hārūn’a ol deñlü māl-i firāvān virdi ki muḥāsibler anı ḥisāb 

itmekde ‘āciz oldı. 

 [Ammā sene yüz altmış altı ḥavādiẟi]

Ammā yüz altmış altı senesinde Mehdī , Hārūn ’ı veliyy-i ‘ahd idindi. 

Eşrāf ü ekābirden bī‘at ḥāṣıl ḳıldı. Ve Mescid-i Ḥarām ’uñ bir cānibi yıḳılup 

vīrān olmaġın eṭrāfından niçe evler ṣatun aldı. Mescidü’l-ḥarām ’a ilḥāḳ 

eyledi. Ve Ka‘be ’nüñ direklerin ruḫāmdan evvelā ol senede anlar itdürdi. 

 [Ḥikāyet]

Ḥikāyet olınur ki Mehdī  eẟnā-yı şikārda birgün leşkerinden ayruldı. 

Aḥvāl-i ‘ālemden bī-ḫaber beriyye cānibinde bir A‘rābī ’nüñ ḫaymesine 

nüzūl ḳıldı. Ġāyetde aç ve ṣusız olmaġın A‘rābī’den zevāde ṭaleb ḳıldı. Am-

mā ol ‘Arab  ġāyet ile faḳīr olmaġın Mehdī’nüñ sīmāsına baḳdı. “Sen bir 

‘azīz-i ẕī-şān ve kām-bīn ü kām-rān ādeme beñzersün. Saña lā’iḳ ṭa‘āmum 

yoḳdur.” didi. Mehdī daḫı didi ki “Her neñ var ise cā’izdür.” diyü söyledi. 

A‘rābī bir miḳdār ḳurı itmek getürdi. Mehdī kemāl-i iştihāyla ḫora geçürdi. 

Ba‘dehu bir miḳdār şīr-i şütür ḥāżır ḳıldı. Anı daḫı ḫoş gördi. Ba‘dehu 

bir desti şarāb çıḳardı. Ve3 bir ḳadeḥi pür ḳılup Mehdī ’ye ṣundı. Ḫalīfe ki 

1 ḳulavuz//vü: pīşvā ya‘nī ḳulaġuz HZ

2 mürd: - HZ, H1

3 Ve: - H1, T5
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[196a HZ] ol bādeyi1 içdi, neşāṭ-ı keyf ile kendüyi ḫurrem2 itdi. A‘rābī ’ye3 

iltifāt idüp “Hīç bilür misün ki ben kimüm?” didi. A‘rābī eyitdi ki “Lā, 

va’llāhi bilmezin.” didükde “Emīrü’l-mü’minīn ḫavāṣṣ-ı4 ḫuddāmında-

num.5” diyü bildürdi. A‘rābī ser-fürū idüp “Bāreka’llāh” du‘āsın ḳıldı. Bir 

ḳadeḥ daḫı virdi ki ḫalīfenüñ şādmānīsi daḫı ziyāde ḫoş itdi. Ve A‘rābī ’ye 

didi ki “Sen bilür misün ben kimüm?” didükde A‘rābī eyitdi: “Bundan 

evvel söyledüñ.” didi. Mehdī  eyitdi ki “Ben ümerā-yı ḫalīfeden [101a T5] 
ve ol zümre-i ma‘ālī-vaẓīfedenüm.” didi. A‘rābī daḫı ḫāk-būs idüp i‘tiẕāra 

āġāz ḳıldı. Üçinci ḳadeḥi ki Mehdī’ye ṣundı, tenāvül itdi. Bu kerre ḫalīfe 

kendüsi idügin6 A‘rābī’ye bildürdi ki ya‘nī “Ben ḫalīfeyüm.” didi.

Meẟnevī

Bā‘iẟ-i ṣoḥbet oldı bezm-i şarāb [103a H1] 
Silk-i7 taḳrīre geldi bunca cevāb

Bādedür ‘arż-ı inbisāṭa sebeb

Ẕevḳ-ı vicdān u iḫtilāṭa sebeb

Bir faḳīr içse şehriyār eyler8    

Bezm-i şāha gedāyı yār eyler

Mest ü9 medhūş olınca şīr-i jiyān

Ḳılmaya gūsfende ẕerre ziyān

Ammā A‘rābī  ki aḫbār-ı Mehdī ’deki teraḳḳīleri gördi, hemān sebūyı ve 

ḳadeḥi ortadan ḳaldurup ḫalīfe daḫı10 “Bir ḳadeḥ daḫı11 vir.” diyü söyledi. 

A‘rābī ‘inād idüp virmedi. “Niçün dirīġ eylersün?” diyünce “Ḫavfumdan 

dirīġ eylerin ki evvel ḳadeḥi ki içdüñ, ‘Ḫalīfenüñ ḫavāṣṣ-ı ḫuddāmındanum.’ 

didüñ. İkincide ‘Ümerā-yı sāmī-mekānındanum.’ diyü söyledüñ. Üçincide 

1 bādeyi: bādiyeyi HZ

2 ḫurrem: ḥarem HZ

3 A‘rābī ’ye: A‘rābī’yi HZ

4 ḫavāṣṣ-ı: - HZ, H1

5 ḫuddāmındanum: ḫavāṣṣındanum HZ

6 idügin: idügini T5

7 Silk-i: Meslek-i HZ

8 eyler: - HZ

9 ü: - HZ, H1

10 daḫı: - HZ

11 daḫı: - T5
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‘Ḫod ḫalīfe kendüsiyüm.’ cevābın virdüñ. Bir ḳadeḥ daḫı içerseñ mebādā 

ki ‘Resūlu’llāh ’um.’ diyesün. Yāḫūd andan yuḳaru bir söz daḫı söyleyesün.” 

diyince Mehdī vāfir güldi. A‘rābī’ye gerçekden celīs ü muṣāḥib oldı. 

Bunlar bu laṭīfede iken gürūh1 gürūh ‘asākir-i pür-şükūh geldiler.2 Iraḳ-

dan derilüp el baġladılar. A‘rābī  daḫı ṣıḥḥat-ı ḥāli bildi, i‘tiẕāra āġāz ḳıldı.3 

Mehdī  4«כ س   » didi. Me’mūlinden ziyāde ‘aṭālar eyledi. Andan ṣoñra 

çekildi, gitdi.

 Vefāt-ı Mehdī 

Yüz altmış ṭoḳuz senesi ḥudūdında, on bir yıl ḫilāfet idüp sinn-i ‘azīzi 

ḳırḳ üç sāle varduḳda ‘ālem-i beḳāya naḳl itdi. 

Bir ḳavlde bir naḫcīr ardınca segirdürken bir ḫarābeye vardı. Zīr-i ke-

merinden sekr-i demle geçerken başını ṭaşa urup, ḫurd u ḫām olup bir 

daḫı ayaḳlanmadı. 

Ve ba‘żılar ḳavlince bir ṭabaḳ emrūduñ birini cāriyelerden biri zehr-ālūd 

itmiş idi. Maḳṣūdı ḥased-kerdesi olan cāriyeye yidürmek idi. ‘Ale’l-ġafle 

Mehdī  ki emrūd istedi, cāriyeden biri vāḳıf-ı mā-cerā degül iken ol ṭabaḳı 

iletdi. İttifāḳan tenāvül itdügi gibi ol zehrnāk emrūd bulınup vefāt itdi.

Ammā ġarīb-dūst u seḫī vü münfiḳ idi. Vālid-i mācidinden sekiz yüz 

biñ kerre biñ direm sikkedār ve dört yüz biñ kerre biñ sürḫ dīnār ḳaldı. 

Cümlesini perākende ḳılup ḫazā’in ü5 beytü’l-māli tehī eyledi. Ḥattā bir-

gün ḫazīnedār bir alay miftāḥ ile bedīdār olup “Ḫazīneler ḫālī ḳaldı.” di-

dükde Mehdī  mu‘temedün ‘aleyh ḫuddāmından hemān yigirmi kimesneyi 

ol senenüñ ḫarācı cem‘ine gönderdi. Az zamānda ol ḳadar emvāli getürtdi 

ki üç gün üç gice ḫazīnedārlar güçle [196b HZ] dāḫil-i ḫazīne ḳıldılar. 

Mehdī vāḳi‘-i ḥāle vāḳıf olup ḫāzin-i mezbūra ‘itāb-āmīz ḫiṭāb eyledi. 

“Gördüñ mi bre A‘rābī -i aḥmaḳ, vilāyet ‘adl ile ābādān olınca cem‘-i māl-i 

firāvān ne vechle eshel ü āsān olur?” buyurdı.

1 gürūh: gürūhen HZ, H1

2 geldiler: geldi HZ

3 ḳıldı: ḳılındı H1, T5

4 “Senin için korkacak bir şey yok.”

5 ü: - HZ
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 Ḫilāfet-i Mūsā bin Mehdī el-Mülaḳḳab bi’l-Hādī 

Bunlaruñ laḳabı Hādī ’dür. Ve1 pederi vefātında birāderi Hārūn , Yaḥyā 

bin Bermekī  ilḳāsı ile Hādī’ye [101b T5] berīd gönderüldi. Cürcān ’da 

bulınup her heftede ılġar ile Baġdād ’a geldi. Veliyy-i ‘ahd [103b H1] ol-

maġın herkes bilā-tereddüd bī‘at ü teba‘iyyet eyledi. Pederi ki yüz altmış 

yedi Muḥarrem’inüñ yigirmi ikinci güni ki şeb-i Cum‘a’da vefāt itmiş idi, 

Hādī bir hefte ṣoñraca serīr-i salṭanata2 cülūs ḳılmış idi. 

Fe-lā-cerem ḫalīfe-i muḥterem ol senede ḳarındaşı H ārūn ’a vāfir ‘asker 

ḳoşdı.3 Yaḥyā bin Ḫālid -i vezīr ve ‘Īsā bin Māhān ’ı4 ta‘yīn idüp Maġrib  

vilāyeti tesḫīrine gönderdi. Hārūn tamām-ı bilād-ı İfrīḳiyye ’yi ve Maġ-

rib vilāyetinde muḫālifīn elindeki bilādı fetḥ itdi. ‘Alā mā-hüve’l-me’mūl 

taḥt-ı taṣarrufına getürdi. 

Yine ol yıl içinde Ḥüseyn bin ‘Alī bin Ḥasan bin Ḥasan bin İmām ‘Alī  

kerrema’llāhu vecheh Medīne ’den ḫurūc eyledi. Biñden ziyāde ādem kendü-

den bī‘at ḳıldı.5 İttifāḳ Şī‘a -i ‘Aleviyye ’den Mübārek-i Ḳumī 6 ki emīrü’l-ḥac 

idi, ol eyyāmda Medīne’de bulındı. Ḥüseyn  ile ḫaberleşüp “Eger üstimüze 

gelürseñüz ḥaḳīr ceng itmezin. Hezīmetle ḳāfile ḥaccı7 size teslīm şeklin 

ideyin.” [didi]. 

Medīne  vālīsi ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz bin ‘Abdu’llāh bin ‘Ömer  ile 

ṣabāḥdan vaḳt-ı istivāya dek ceng itdi. ‘Ömer  münhezim olmaġın bey-

tü’l-mālde mevcūd olan yetmiş biñ dīnār Ḥüseyn ’üñ dest-i taṣarrufına gir-

di. Bir def‘a Āl-i Ebū Ṭālib  ile Āl-i ‘Abbās  ḫaylī ṣa‘b ḥarb eyledi. Ammā 

nuṣret ü ẓaferi Āl-i Ebū Ṭālib ’de gördiler. Bundan ṣoñra, ḥattā on bir gün 

Medīne’de ṭurdı. 

Ba‘dehu tevābi‘-i Ḥüseyn  ki ḳāfile-i ḥac üzerine vardı, Mübārek-i 

Ḳumī 8 hezīmet yüzin gösterdi. Ḥüseyn  muẓaffer olup Mekke ’ye ṭoġrı ‘as-

1 Ve: - H1, T5

2 salṭanata: ḫilāfete HZ

3 ḳoşdı: ḳuşatdı HZ

4 Māhān’ı: Hāmān’ı HZ

5 ḳıldı: ḳılındı H1

6 Ḳumī: Femmī HZ, T5

7 ḥaccı: ḥacer HZ

8 Ḳumī: Femmī HZ
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kerin çekdi. Ammā Mekkiyān 1 zemzeme-i “Yā ceviyyāhu” ile Tell Faḫḫ  

nām maḥalde muḳābil oldılar.2 Ḥüseyn ’i bir tīr ile3 helāk idüp münhezimī-

nüñ ġāretine ḳoyıldılar. Bir birāderi Yaḥyā  idi, firār ile bī-nişān oldı. Dīger 

birāderi İdrīs , vilāyet-i Maġrib ’den Ṭanca ’ya güẕār ḳıldı.4

Ammā Tārīḫ-i Mīrḫˇānd ’da mesṭūrdur ki Mehdī Süleymān-ı ‘Abbāsī , 

Hādī  ṭarafından cem‘-i keẟīr ile ‘azīmet-i ḥacc itdiler.5 Ḥüseyn ’üñ fitne-

sini anlar def‘ ḳıldılar. Başı Muḥammed bin Süleymān ’a getürilüp Hādī 

cānibine gönderüldi. Ḥużżār-ı meclis ve hevādārān-ı müste’nis ol kelle-i 

bürīdenüñ vuṣūlinden istişār6 eyledi. Sürūr u ḥubūra müte‘alliḳ niçe sözler 

söylediler. 

Hādī  rencīde-ḫāṭır oldı. “Niçün7 iẓhār-ı sürūr ḳılursuz? Gelen baş 

mülūk-i Türk  ü Deylemī ’den bir evbāş kellesi degüldür. Evlād-ı Resū-

lu’llāh ’dan birinüñ kellesidür ki ḫilāfet anlaruñ ḥaḳḳıdur.” diyü buyurdı. 

Rāst-gūlik idüp rāz-ı sırrını ṭuyurdı.

 Ḫilāfet-i Hādī  bā-māder-i ḫod Ḫayzürān 8

ez-vech-i inṣāf u ‘adālet-i bī-kerān

Evā’il-i ḫilāfetinde9 Hādī , vālidesi Ḫayzürān ’üñ ri‘āyet-i ḫāṭırıyla10 

muḳayyed olup ne recā eylese maḳbūl ṭutardı. Umūr-ı memleket meşve-

retini anuñla iderdi. Giderek Ḫayzürān dād u11 sitāda özenürdi. Müstaḳil 

[104a H1] dīvān12 [197a HZ] idüp icrā-yı aḥkām ider oldı. Ve bu eẟnāda 

oġlından bir ḫuṣūṣ recā eyledi. “Ḥuṣūli mümkin degüldür.” diyü Hādī13 

ba‘żı söz söyledi.

1 Mekkiyān : Mikyā HZ

2 oldılar: oldı HZ

3 bir//ile: berin ki HZ

4 Bir birāderi//ḳıldı: - HZ

5 itdiler: eylediler T5

6 istişār: istikşār HZ

7 Niçün: HZ mükerrer 

8 Nüshalarda metin boyunca “Ḫayr-ez-ān” şeklinde yazılan bu isim “Ḫayzürān ” olarak tashih edildi. bk. 

Nahide Bozkurt, “Hâdî-ilelhak”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/hadi-ilel-

hak (27.10.2020).

9 ḫilāfetinde: ḫilāfetde HZ

10 ḫāṭırıyla: ḫātırlarıyla HZ

11 dād u: Dāvud HZ

12 dīvān: HZ mükerrer 

13 Hādī : - HZ
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Ammā sūdmend olmadı. Nāḳıṣu’l-‘aḳl olmaġla ol kār-ı nā-hemvārdan1 

[102a T5] dönmedi. Ḥattā eymān-ı ġılāẓ itdi ki eger bu ḫuṣūṣda recā revā 

olmazsa ba‘d-ez-ān oġlı ile kelimāt itmeye. Hādī  daḫı sevgend eyledi ki ol 

maṣlaḥatı görmeye. 

Bu ṭarīḳ ile mābeynleri şiḳāḳa mübeddel oldı. Ḥüsn-i muṣāfātları ḳu-

bḥ-ı ‘adāvete döndi. Ammā Hādī , ḳaviyyü’l-ḳalb-i mühtedī olmaġın ten-

bīh itdi ki vālidesi yanına varan ümerānuñ ḥaḳlarından geline ve manṣıb-

ları alınup mā-melekleri ġāret ḳılına.2 

Çaḳ bu mertebeye varmayınca Ḫayzürān ’uñ alması virmesi dükenme-

di. Ānen fe-ānen ḥabl-i3 recā vü4 iltimāsı münḳaṭı‘ olmadı. Az ḳalup esās-ı 

mülk ü ḫilāfet ḫalel-peẕīr olayazdı. Ve nāḳıṣu’l-‘aḳl taṣarrufātı ile kemālin 

bulan niẓām-ı dīn ü devlet zevālin bulayazdı.5

Fātiḥ-i Mıṣr  merḥūm Sulṭān Selīm Ḫān  ‘aleyhi’r-raḥmetü ve’r-rıḍvān 

cüvān-merd-i pādişāhān bir ḳaviyyü’l-‘aḳl-i memālik-sitān idi. Vālidesi-

nüñ umūr-ı mülke ḳaruşmasını cā’iz ü münāsib6 görmedi. Ellerüñ meṣā-

liḥine ḳaruşması berāy-ı celb-i7 māl idügini bilüp ḥuṣūl-i merāmına cid-

den ruḫṣat virmedi. “Saña māl lāzım olduḳda murāduñca ḫazīnemüzden 

al.” buyurdı. Ḥattā ḫazīnedāra ıṣmarladı, “Her ne isterse viresün.” diyü 

buyurdı.8

Ammā niçe tenbīhden ṣoñra aṣlā icābet ile ülfetden el çekmedi. Ḥırṣ u 

ṭama‘ dānelerini mezra‘-ı celb ü irtişādan ġayrı zemīne ekmedi. Sulṭān-ı 

mezbūr ġāyetle merd-i ġayūr olmaġın umūr-ı mülkine9 ‘avret ḳarışduġı-

na aṣlā münāsib görmedi. “Ri‘āyet-i vālideyn āḫar ḫuṣūṣlardadur. Terk-i10 

farż-ı ‘ayn [mu]‘ayyen11 olduġı taḳdīrce de12 bā‘iẟ-i ‘aybdur.” diyü māderini 

1 Nüshalarda “külūfīden” şeklinde yazılan bu ibare anlam gereği “kār-ı nā-fermādan” olarak metne alın-

dı.

2 ḳılına: olına HZ | - T5

3 ḥabl-i: cell-i HZ

4 vü: - T5

5 HZ nüshasında “Ve nāḳıṣu’l//bulayazdı” cümlesi bir sonraki cümlenin içerisinde geçmektedir.

6 ü münāsib: - HZ, H1

7 celb-i: cālib-i HZ

8 Ḥattā//buyurdı: - HZ

9 mülkine: memlekete HZ

10 ḫuṣūṣlardadur terk: ḫuṣūṣlarda der-tūñ HZ

11 mu‘ayyen: - HZ

12 de: - HZ
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ḳānūn-ı ‘Oẟmānī  üzere Serāy-ı ‘Atīḳ ’a gönderdi. ‘Alā mā-ceret bihi’l-‘āde 

ayda bir mülāḳātı ẕimmetine farż eyledi. 

Naẓm

İşte ṣāḥib-ḳırān-ı ġayretmend

İşte fermān-revā-yı tīġ ü kemend

İşte ḥükminde müstaḳil sulṭān

Oldı bī-şübhe sāye-i Deyyān 

Memleket pādişehlerüñ1 zenidür

Merd olan ol zenüñ leged-zenidür

İştirāk üzre zen taṣarruf iden

‘Avretin ellere tekellüf2 iden

İdemez muṭlaḳā ri‘āyet-i ḥaḳ

Şer‘e uymaz ḳımıldısı muṭlaḳ 

Merd isen eyle3 vaż‘-ı merdāne

Ṣaḳalın virme dest-i nisvāna

 Aḥvāl-i zenādiḳa

Hādī  zamānında ba‘żı zındīḳler peydā oldı. İşleri ṣavm u ṣalāt-ı Müs-

limīn ’i istihzā oldı. Anlaruñ ekābir-i meşāhīrinden ‘Abdu’llāh bin Muḳaf-

fa‘ 4 ki faṣīḥ-i rūzgār [olup] kitāb-ı Kelīle ve5 Dimne ’yi6 zebān-ı Fārisī ’den 

‘Arabiyye ’ye naḳl itmişdür. Ve Ṣāliḥ bin ‘Abdü’l-Ḳuddūs  ve ‘Abdu’llāh bin 

Dāvūd  ki ‘amm-zāde-i Seffāḥ  ve ‘Abdu’llāh-ı Hāşimī  ki her biri rū-şināsān-ı 

vilāyetden idügi taḥḳīḳa yitmişdür. 

1 pādişehlerüñ: pādişāhlaruñ HZ

2 tekellüf: teklīf HZ

3 eyle: öyle HZ

4 Nüshalarda “Muḳanna‘ “ şeklinde yazılan bu isim “Muḳaffa‘“ olarak tashih edildi. bk. İsmail Dur-

muş, “İbnü’l-mukaffa‘“, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibnul-mukaffa#1 

(28.10.2020).

5 ve: - HZ

6 Nüshalarda “Vemne” şeklinde yazılan bu kelime “Dimne” olarak tashih edildi. bk. Adnan Karaisma-

iloğlu, “Kelîle ve Dimne”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kelile-ve-dimne 

(28.10.2020).
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Fe-lā-cerem [104b H1] ol mücrimān-ı ḍalālet-‘alem birbirleriyle meşveret 

iderler, “Medār-ı şer‘-i Muḥammedī  ki ‘Ḳur’ān ’dur.’ dirler; biz aña mu‘ādil, 

feṣāḥat u belāġatde anuñ gibi bī-mu‘ādil bir kitāb te’līf idelüm. Tā ki aḥkām-ı 

Furḳāniyye ’yi mużmaḥil eyleyelüm.” diyü söylerler. Bi’l-ittifāḳ sa‘y iderler ki 
1﴾ ِ ِ ْ אء أَ َ ــ َ َא  אءِك َو َ  ِ َ ْ َא أَْرُض ا  َ ِ  ,naṣṣ-ı kerīmi ki īcāz u feṣāḥat üzeredür ﴿َو

buña muḳābil diyeler. “İşte naẓīre söyledük.” diyü iftiḫār eyleyeler. 

Pes berāy-ı [İbn] Muḳaffa‘  bir ḫālī bezmgāh müheyyā ḳıldılar. Ve devāt 

u ḳalem ṣunup2 [102b T5] istimālet virdiler. İbn [197b HZ] Muḳaffa‘  altı 

ay çalışdı. Bu muḳābelede3 bir kelāma ḳādir olamadı. Hādī  ki bu aḥvāli 

ṭuydı, cümlesini derk-i esfel-i caḥīme gönderdi.

 Der-beyān-ı vefāt-ı Hādī 

Mezbūruñ ‘illet-i vefātında iḫtilāf vardur. Ḥamdu’llāh-ı Müstevfī  ḳav-

lince Hādī , ‘Īsā-ābād ’daki ḳaṣrında oturmış idi. “Iraḳdan bir miẟl ferrāş 

gördüm.” diyü eline tīr ü4 kemān alup yārānına söyledi: “Ḳādirüm ki şu 

ferrāşa bir ḫadeng uram ki arḳasından çıḳa.” diyü işāret eyledi. 

Ammā hem-nişīnleri men‘ şeklin5 gösterüp “Ḳudretiñüz ma‘lūmdur. 

Lākin ḥāşā ki bu faḳīrüñ murġ-ı cānını uçurmaḳ hevāsı taṣavvurıñuzda 

ma‘dūmdur.” didiler. Derdmendi ḫalāṣ irāde eylediler. 

Ammā müfīd6 olmadı. Bir oḳ urup bir7 yanından güẕerān ḳıldı. Ve 

sā‘atiyle peşīmān olup vāriẟlerini getürtdi. Bir ṭarīḳ ile tesellī itdi.8 Ḥikmet 

Ḫudā ’nuñdur, ol hefte arḳasında bir ḳabarcıḳ çıḳdı. Kemāl-i ḥarāretiyle 

Hādī ’yi āteşlere yaḳdı. ‘İllet-i vefātı andan oldı. 

Ammā Hüzeyme bin Emīn ’den menḳūldür ki “Ben Hādī ’nüñ ḫāṣ 

ḫuddāmından9 ḥācibi idüm. Ammā her zamānda ḫışm u ġażabından 

1 “‘Ey yeryüzü, yut suyunu. Ey gök, tut [suyunu].’ denildi.”, Hud Sûresi, 11/44.

2 ṣunup: ṣavāb HZ

3 muḳābelede: muḳābilde HZ

4 ü: - HZ

5 men‘ şeklin: ma‘a seklin HZ

6 müfīd: - HZ

7 bir: H1, T5 mükerrer 

8 itdi: itmedi HZ

9 ḫuddāmından: ḫuddāmlarından H1, T5



Künhü’l-Ahbâr 401

ḳorḳardum. İttifāḳ bir şeb beni bī-vaḳt ṭaleb itdi. Ḫavf u hirāsla gūyā be-

denümden cānum gitdi. Vaḳtā ki ḥużūrına vardum, öñinde kemān u tīr 

ve bir şemşīr gördüm. Cānum dibelik vehmnāk oldı. Gūyā ki zehrem çāk 

oldı. El-ḳıṣṣa ḥużżār-ı bezm-i ḫāṣṣı ṭaşra gönderdi. Ve beni tenhā ḥużū-

rına yaḳın1 iletdi. Ve ḫiṭāb idüp didi: ‘Görür misün ol seg-i2 mülḥidi, 

ya‘nī Ḫālid bin Bermekī  didükleri müfsidi, benümle ne yüzden mu‘āmele 

ider? Benüm vefātumı ve birāderüm Hārūn ’uñ taḫt-ı ḫilāfete cülūsın ister. 

Pes saña emrüm budur ki varup evvelā Hārūn’uñ başını kesüp getüresün. 

Ba‘dehu zindāna3 varup bulduġuñ Āl-i Ebū Ṭālib ’i ḳılıcdan geçüresün. 

Kiminüñ kellesin getürüp kimini Dicle ’ye dökesün. Ġıbbu ẕālik Kūfe ’ye 

müteveccih olasun. Anda ‘Abbāsiyye ’den ve tevābi‘inden kimi bulur iseñ 

sürüp, çıḳarup Kūfe şehrine āteş urasun. Ya‘nī ki ol vilāyeti ser-be-ser āteşe4 

yaḳup ḫākister ḳılasun.’ didi.5 

Ben didüm ki ‘Yā emīre’l-mü’minīn, Hārūn  ki veliyy-i ‘ahdıñuz ve 

birāderiñüzdür, anuñ6 ḳatli ne vechle müyesserdür? Sā’ir a‘māl ü ef‘āl ise 

hedm-i devlet ü7 diñ ve āḫirete mü’eẟẟerdür.’ diyü söyledüm. [105a H1] 
Lākin ḫışmnāk oldı. ‘Bi-ḥasebi fermān ‘amel itmezseñ şimdi boynuñı uru-

rum.’ diyü söyledi.8 Bi’l-āḫire ben içerüden çıḳınca ‘Tevaḳḳuf ḳıl.’ diyü9 

buyurdı. Ve ḥarem-serāyına gitdi. Ben bu aḥvālüñ tereddüdinde mużṭari-

bü’l-ḥāl10 ve kendü ḳatlümi muḳarrer bilüp perīşān-aḥvāl [oldum].

Beyt

11 א ا ه  אن   دل از  אد   زان  از   از درد 

Bu ḥāletle nıṣfu’l-leyl ki oldı, bir ḫādim çıḳup, beni alup ḥareme götür-

di. Anı gördüm ki verā-yı ḥicābdan māder-i Hādī , ‘Berü gel, yā Hüzeyme .’ 

1 yaḳın: - HZ

2 seg-i: - HZ

3 zindāna: zindānda HZ

4 ser-be-ser āteşe: - HZ

5 didi: - H1

6 anuñ: - HZ

7 ü: - HZ

8 Bi-ḥaseb-i//söyledi: - HZ

9 diyü: - HZ

10 ḥāl: aḥvāl HZ

11 “Beden, rüzgârda sallanan söğüt gibi dertten titredi. Gönül, tatlı candan ümidini kesti.” | Bu beyit 

Firdevsî ’nin Şâhnâme ’sinden iktibas edilmiştir.
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diyü söyledi. ‘Hādī bu şeb Hārūn ’uñ ve Bermekīlerüñ  ve niçelerüñ ḫāne-

dānın söyündürecek [103a T5] iken emr-i Ḥaḳ  ile fevt oldı. Kendüye bir 

mühlik öksürük ‘ārıż olup sā‘atiyle ḳābıż-ı ervāḥa teslīm-i rūḥ itdi.’ diyü 

[198a HZ] bildürdi. ‘Ḥaḳ celle ve ‘alā  anuñ seḫaṭından bizi ve cümle Müs-

limānları  ḫalāṣ itdi.’ buyurdı.

‘İmdi, vech-i Hādī ’ye naẓar eyle. Ba‘dehu müjde-i ḫilāfetle Hārūn ’a ve 

Bermekīlere  güẕer eyle.’ diyü emr itdi. Hādī ’ye ki naẓar eyledüm, bir mey-

yit gibi nabżını sāḳıṭ gördüm. ‘Ale’l-fevr Hārūn’a vardum. ‘es-Selāmu ‘aley-

ke, yā emīre’ l-mü’minīn.’ diyü selām virdüm. Ve kendüsini tilāvet-i Ḳur’ān  
ider gördüm. Mā-vaḳa‘ayı1 beyān ḳıldum. Ba‘dehu Yaḥyā-yı Bermekī ’ye 

yitişdüm. Ol gice ṣabāḥa dek Hārūn’dan ḫalḳı2 bī‘atde gördüm.”

El-ḳıṣṣa ol gice Hādī Ḫalīfe  öldi,3 Hārūn  salṭanatla i‘tilā-yı şān buldı, 

Me’mūn Ḫalīfe  ‘ālem-i mülke ḳadem baṣdı. 

Hādī , şecī‘ ü bahādır pādişāh olup bir yıl, üç ay ḫilāfet ve sinni yigirmi 

altıda iken yüz yetmiş tārīḫinde serāy-ı āḫirete gitdi.

 Ḫilāfet-i Hārūnu’r-reşīd bin Mehdī 

Bunlar Hādī ’nüñ ḳarındaşıdur. Yüz yetmiş4 tārīḫinüñ Rebī‘ü’l-evvel’i-

nüñ on altıncı gicesi ki5 leyle-i sebt idi, serīr-i ḫilāfete ‘urūc ve eşrāf u 

a‘yān-ı Baġdād  faṣl faṣl bī‘at idüp gitdiler. 

Vilādeti yüz ḳırḳ sekiz Ẕi’l-ḥicce’si ibtidāsında olup ve serīr-i salṭanata 

cālis olduḳlarında sinni6 yigirmi ikisinde idi. Hādī ’nüñ oġlı Ca‘fer ’i dīvā-

na getürdüp7 ‘alā mele’i’n-nās velāyet-i ‘ahdi ‘aḳdinden berī eyledi. Min 

ba‘d ki Ca‘fer ayaġa ḳalḳup “Herkesüñ ki gerdeninde benden bī‘at ḳılādesi 

muḳarrer idi, ben anı ḫal‘ eyledüm. Bir vechle benüm medḫalüm ḳalma-

yup ‘ammımuñ ḥaḳḳı olmışdur.” didi. 

1 vaḳa‘ayı: vaḳa‘ HZ, T5

2 T5 nüshasında bu kelime “gice” kelimesinden sonra gelmektedir.

3 öldi: fevt oldı HZ

4 yetmiş: altmış HZ

5 ki: - HZ, T5

6 sinni: - HZ

7 getürdüp: getürüp HZ
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Ve hemān ol gün ḫātem-i vezāret Yaḥyā bin Ḫālid bin1 Bermek ’e virildi. 

Ve zimām-ı ḥall ü ‘aḳd vālidesi Ḫayzürān  meşveretiyle görilmek buyurıldı. 

Bi-ḥasebi fermūde ‘amel ḳılındı. Ve bu ḳażāyā ‘Īsā-ābād ’da vuḳū‘ bulup 

Reşīd , sa‘ādet-i devlet-nüvīd ile Baġdād ’a müteveccih oldı. Cemī‘-i erkān 

ve ehl-i dīvān maṭla‘-ı āftāb-ı devlet olan dārü’l-mülk-i Baġdād’da müte-

mekkin ḳılındı.2

Menḳūldür ki Ca‘fer bin Hādī ’den bī‘at idenlerden ‘Abdu’llāh bin Mā-

lik 3 yemīn bi’llāh itmiş idi ki eger Ca‘fer ’den bī‘ati4 münḥal olursa piyāde 

rāh-ı ḥacca [105b H1] revān ola. 

Vaḳtā ki ḥall-i ‘aḳd-ı bī‘at muḳarrer oldı, “Benüm ḥālüm nice olur?” 

diyü ekābir-i fuḳahādan istifsār ü5 istiftā ḳıldılar. “Yemīne kefāret olmaz.” 

didiler. “Elbette tā Mekketu’llāh ’a dek piyāde revān olmañuz lāzımdur.” 

buyurdılar.6 Fi’l-vāḳi‘ ol ṭarīḳ ile müteveccih oldı. Nihāyet her menzilde 

tā ser-menzile varınca zīr-i pāyına nemedler döşenürdi. Anuñ üstinde yü-

rürdi. 

Subḥāna’llāh, fī zamāninā bir kişi seksen kerre böyle yemīn eylese ve 

beyne’l-ümmet emīn ‘add olınsa Ka‘be ’ye dek piyāde gitmek degül, bir 

menzil yayan7 yürimek zaḥmetini8 irtikāb itmezdi. “Çaḳ başdan yemīnüm 

var idi.” diyü istiftā daḫı eylemezdi. Ol ‘aṣr ḫalḳınuñ ḳuvvet-i İslāmiyyeleri  

ne mertebede imiş ki ‘aḳd-ı bī‘atde ve ḥall-i teba‘iyyetde9 sevgend ü10 yemīn 

ḫuṣūṣını ri‘āyetde bu vechle diḳḳat iderler imiş. 

Ve11 ol sāl-i mübāreküñ [103b T5] Şevvāl’inde Muḥammed Emīn  dün-

yāya geldi ki Me’mūn ’uñ vilādetinden yedi ay, yigirmi gün ṣoñra tevellüd 

eyledi. 

1 bin: - HZ

2 ḳılındı: oldı HZ

3 Mālik: Bermek HZ

4 bī‘ati: bī‘at HZ

5 istifsār ü: - H1, T5

6 buyurdılar: duyurdılar HZ

7 yayan: yabān H1

8 zaḥmetini: raḥmetini HZ

9 teba‘iyyetde: bī‘atde HZ, T5

10 ü: - HZ

11 Ve: - HZ
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 [Sene yüz yetmiş beş ḥavādiẟi]

Ammā yüz yetmiş1 beş tārīḫinde ki Muḥammed Emīn  beş yaşına gir-

miş idi, vālidesi ibrāmı ile veliyy-i ‘ahd idindi. Ammā niçeler, ḫuṣūṣā 

Āl-i ‘Abbās  ümerāsından olup ḫilāfet behresinden naṣīb da‘vāsın ḳılanlar 

bi-esrihim [198b HZ] Reşīd ’e sū’-i ẓann itdiler. “Henüz Emīn , farḳ-ı 

yesār u yemīn itmege ḳādir degül iken vedāyi‘-i ḫilāfete nice emīn olabi-

lür?” diyü ṭa‘nlar eylediler. Ḫuṣūṣ-ı mezbūrı Reşīd’üñ maḳṣūd-ı bi’ẕ-ẕātı 

ṣandılar.

 [Sene yüz yetmiş altı ḥavādiẟi]

 Ḫurūc-ı Yaḥyā bin ‘Abdu’llāh bin Ḥasan
bin İmām ‘Alī  kerrema’llāhu vecheh

Bunlar2 yüz yetmiş altı ḥudūdında Deylemīler  miyānında3 ḫurūc ey-

ledi. Ẓıll-ı rāyetine ḥaşem-i4 mevfūr ve cünd-i nā-maḥṣūr müctemi‘ oldı. 

Reşīd  ki5 bu ḫaberi işitdi, “Yine bir vāḳı‘a-i hā’ile bedīd oldı.” diyü ḫaylī 

ḥüzn ü ġumūm iẓhār itdi. Āḫir elli biñ süvār ve vezīri Fażl bin Yaḥyā 6 si-

pehsālār ta‘yīn ḳılınup def‘ine gönderüldi. 

Fażl-ı Bermekī ’nüñ evvel seferindeki ‘aṭāyāsı iḥṣādan beri ve muḥā-

sibān-ı7 defātir-i fehm ü idrāk anuñ derkinde serserī idi. Ḫuṣūṣā ekẟer-i 

menāzilde Reşīd  cānibinden kendüye maḥabbet-nāmeler ile müberrāt u 

iḥsān ve gūn-ā-gūn baḫşiş ü tuḥaf-ı bī-kerān vāṣıl olmaḳda idi.

Fażl ser-menzil-i maḳṣada ki yaḳlaşdı, Yaḥyā bin ‘Abdu’llāh ’a müte‘āḳib 

nāmeler gönderdi. Gāh Reşīd ’üñ ġażab u saṭvetinden taḫvīf ü terdīd ḳıldı, 

gāh vüfūr-ı iḥsān u ‘āṭıfetinden muḳārin-i ümmīd ḳıldı. Gönderdügi nā-

meler ‘unvānı gūyā ki bu maṭla‘-ı laṭīf ile8 bedīd ḳıldı:

1 yetmiş: otuz HZ

2 Bunlar: Mezbūr HZ

3 miyānında: mābeyninde HZ | H1 mükerrer 

4 ḥaşem-i: ḫışm-ı HZ, H1

5 ki: - HZ

6 Fażl bin Yaḥyā : Yaḥyā bin HZ

7 muḥāsibān-ı: muḥāsebāt-ı HZ

8 laṭīf ile: laṭīfe HZ
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Maṭla‘

אر آرد1 אل د   ر   אر آرد  אم دل   אن   در دو 

‘Āḳıbet Yaḥyā ’dan mektūb geldi ki2 şöyle ki ḫalīfe ile mābeynini ıṣlāḥ eyle-

ye ve kendüsi [106a H1] tesvīd itdügi üzere Reşīd ’üñ ḫaṭṭı ile nāme-i emān 

ḥāṣıl ḳıla. Mābeynlerindeki ser-rişte-i muḫālefet ü3 ‘udvān ḳaṭ‘ u fayṣal bula.

Fażl-ı Bermekī  mektūb-ı Yaḥyā ’yı Hārūn ’a gönderdi. Ol daḫı ‘alā 

vefḳi’l-murād dest-i ḫaṭṭıyla mażmūnına muvāfıḳ ‘ahd-nāme yazdı. Ve sā-

dāt-ı Hāşimiyye  ve fuḳahā-yı Ḥanefiyye 4 vü Şāfi‘iyye  ve ümerā-yı ‘Abbāsiy-

ye  imżālarıyla muḥaşşī itdürdi. Ve vāfir tuḥaf u hedāyā ile Fażl ’a gönderdi. 

Bu ṭarīḳ ile Yaḥyā bin ‘Abdu’llāh  rāġıb-ı5 ṣulḥ olup Fażl-ı Bermekī  ile hem-

‘inān olaraḳ Baġdād ’a geldi. Reşīd ’üñ ‘alā mā-hüve’l-me’mūl, bel ezyed mi-

ne’l-mes’ūl ri‘āyetler ve gūn-ā-gūn nevāl ü6 ‘āṭıfetler müşāhede ḳıldı. 

 [Ammā sene yüz yetmiş sekiz ḥavādiẟi]

Ve yüz yetmiş sekiz tārīḫinde tekrār Fażl bin Yaḥyā , Ḫorāsān ’a gönde-

rüldi. Andan Māverā’ü’n-nehr ’e ‘asker çeküp müddet-i ‘ömrinde kimesne-

ye ser-fürū eylemeyen Usrūşene 7 melikinüñ ḳalbī mülkini ḳabża-i tesḫīr u 

taṣarrufına getürdi. Tekrār Ḫorāsān’a ‘avdet itdi. Ol vilāyetlerüñ mevālī8 vü 

ehālīsini; ḫuṣūṣā, şu‘arā vü fuṣaḥāsını bi-ṭarīḳi’l-‘aṭiyye in‘ām u żiyāfet itdi. 

Her ḳanḳı9 ḳaṣabaya ve şehre uġradı ise efrād-ı ümem ve eṣnāf-ı ḥaşem 

mezbūruñ ni‘am-ı ḫˇān-ı kereminden behredār ḳılındı. Ḥattā bir derecede 

‘aṭā vü seḫāsı ile şöhret buldı ki efrād-ı mevāhib-i10 cemīlesi isrāf11 ‘add 

olınmaḳ mertebesine [104a T5] vardı.

1 “Dostluk ağacı dik ki gönlünün arzusu meyve versin. Düşmanlık fidanını sök. Çünkü sayısız sıkıntılar 

getirir.” | Bu beyit Hâfız-ı Şirâzî ’nin bir gazelinden iktibas edilmiştir.

2 ki: - HZ

3 ü: - HZ

4 Ḥanefiyye : Ḥanīfiyye H1

5 rāġıb-ı: ṭālib-i HZ

6 nevāl ü: - HZ

7 Nüshalarda “Sürūşne (HZ, T5), Sürūşte (H1)” şeklinde yazılan bu yer adı “Usrūşene ” olarak metne 

alındı. bk. Hakkı Dursun Yıldız, “Fazl b. Yahyâ el-Bermekî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islaman-

siklopedisi.org.tr/fazl-b-yahya-el-bermeki (18.01.2021).

8 mevālī: mevālīlerini HZ

9 ḳanḳı: ḳanġı HZ

10 mevāhib-i: mevācib-i HZ

11 isrāf: eṣnāf HZ
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Beyt

א1 ى  א כ از  ش  א  אده در   אم  ان ا

Farażā Ma‘n bin Zā’ide  ‘aṭāyāsına2 nisbet mümsik ‘add olınmaġa ve Ḥā-

tim-i Ṭā’ī  beẕline ḳıyāsen dūn-himmet3 ‘idādında bulınmaġa ḳarīb oldı. 

Ġıbbu ẕālik ḫidmet-i Reşīd ’e mütehālik olup Baġdād ’a ki geldi, ṣad bār 

evvelki mertebeden rütbesi bālāter ve4 seḫā5 vü ‘aṭāsı daḫı devletine göre 

berāber müşāhede ḳılındı. 

Efṣaḥ-ı şu‘arā-yı ‘Arab  ve emdaḥ-ı6 büleġā-yı ‘Abbāsī -neseb Mervān bin 

Ebī Ḥafṣa  nām şā‘ir-i ẕü’l-edeb ol eyyāmda meclis-i Fażl ’a dāḫil olmış ve 

bir ḳaṣīde-i belīġa ile evṣāfına ki [199a HZ] ḳā’il olmış, ol heftede yedi 

kerre yüz biñ direm ‘aṭāsına vuṣūl bulmış. Niçe anuñ gibiler daḫı bu bābda 

mezbūra hem-destān bulınmış. 

Bu eẟnāda Reşīd ’üñ fermānı cārī oldı. Ḫalḳuñ Emīn ’den7 ṣoñra 

Me’mūn ’dan bī‘atleri taḥaḳḳuḳ buldı.

 ‘Azīmet-i Reşīd  be-Beytu’llāh -ı hidāyet-nüvīd

Şol zamān ki İbrāhīm el-Ḫalīl  ‘aleyhi ṣalātu’llāhi’l8-celīl ervāḥı da‘vet-i 

hidāyet-sebīl buyurdı, ṣalā-yı da‘vetine9 icābet idenlerüñ Beytu’llāh ’a ‘azī-

metleri ve ḥacc-ı şerīf-i pür-berekāt ile istis‘ād10 u ‘ibādetleri muḳarrer oldı. 

Binā’en ‘alā ẕālik Hārūnu’r-reşīd  Ka‘be-i Müşerrefe ’ye yüz seksen altı se-

nesinde ‘āzim oldı. Şeh-zādeleri Muḥammed Emīn  ve ‘Abdu’llāh Me’mūn  

ḫidmet-i rikāb-ı [106b H1] pederde mülāzım oldı. 

Medīne -i Resūlu’llāh ’a ki varuldı, bir nevbet kendülerüñ devleti imti-

dādına ve iki nevbet iki11 ferzend-i sa‘īdi niyyetiyle sükkān-ı Medīne ‘aṭā 

1 “Her yerde ikram sofrası kurmuş, dünyanın kulağı cömertlik salâsından sağır olmuştur.” 

2 ‘aṭāyāsına: ‘aṭāsına HZ

3 himmet: - HZ

4 ve: - H1, T5

5 seḫā: seḫāsı HZ

6 emdaḥ-ı: emdec-i T5

7 Emīn’den: ümmīdinden HZ

8 ṣalāti’llāhi’l: ṣalāti’l HZ

9 da‘vetine: da‘vete HZ

10 istis‘ād: istis‘ā T5

11 iki: - HZ, H1
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vü in‘āmlarından behremend oldı. Bu minvāl üzere nevāl ve üç nevbet 

meberrāt ü mi‘yāl1 ol āna gelince hīç bir ḫalīfeden vuḳū‘ bulmamışdur.2

Menḳūldür ki Reşīd ’üñ ol seferindeki3 ‘aṭiyyāt4 on kerre yüz biñ ve elli 

biñ5 dīnār ḥisābıyla dāḫil-i defter-i muḥāsebāt olmışdur. 

Pes Emīn  veliyy-i6 ‘ahd ta‘yīn olınduḳdan7 yedi yıl ṣoñra ki8 Me’mūn -ı 

ḫilāfet-nigīn ‘ahd-ı velāyetle kām-bīn ḳılındı, ikisi ḥaḳḳında iki ḥüccet 

yazılup ṣanādīd-i ‘ulemā vü fuḳahā9 vü ḳużāt ve ekābir-i meşā’iḫ ü vülāt 

imżālarıyla mu‘anven ü müberhen olmış idi. 

Ve ẟaġr-ı10 ‘Aḳabe-i Ḥulvān  ve memālik-i Kirmān -ı şāhiyān ve Nihāvend  

ve Ḳum  ve Kāşān  ve Iṣfahān  ve Fārs  ve Rey  ve Ḳūmis 11 ve Ṭaberistān  ve Kā-

bil  ve Hindistān  ve Māverā’ü’n-nehr  ki12 Türkistān  ıṭlāḳ olınur, bu cümleyi 

Me’mūn ’a ta‘yīn eyledi. 

Baġdād  ve Vāsıṭ  ve Kūfe  ve Baṣra  ve Şāmāt  ve sevād-ı ‘Irāḳ-ı ‘Arab  ve 

Rūm  ve Āzerbaycān  ve Şām  ve Mıṣr  ve aḳṣā-yı bilād-ı Maġrib 13 ḥükūmeti 

Muḥammed Emīn ’e nām-zed ḳılındı. Ve Ḳāsım  nām ferzendine Cezīre  ve 

Mevṣil  ve mülk-i Rūm ẟaġrlarını muḳarrer itdi. Ve Müste’men 14 laḳabını 

münāsib gördi. 

Şi‘r

א א ا وا אه  א ا ّ  َ א אً  אرو  ّ  ّ أ
א15 אً و אً و א أ أ  אرون  رض  ّ ا و

1 mi‘yāl: niyyetiyle sükkān-ı Medīne ’ye mi‘yāl HZ

2 bulmamışdur: bulmadı HZ

3 seferindeki: seferdeki T5

4 ‘aṭiyyāt: ‘aṭiyyāt ve HZ

5 ve//biñ: - HZ

6 veliyy-i: - HZ

7 olınduḳdan: olınduḳda HZ

8 ki: - HZ

9 ‘ulemā vü fuḳahā: fuḳahā vü ‘ulemā HZ

10 Nüshalarda “ẟermī” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “ẟaġr” olarak metne alındı.

11 Ḳūmis : Ḳūs HZ

12 Nüshalarda “ve” şeklinde yazılan bu bağlaç sentaks ve anlam gereği “ki” olarak metne alındı.

13 Maġrib : ġarb HZ

14 Nüshalarda “Me’men (HZ), Mü’temen  (H1)” şeklinde yazılan bu isim “Müste’men” olarak tashih 

edildi. bk. Nahide Bozkurt, “Hârûnürreşîd”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.

tr/harunurresid (28.10.2020).

15 “Allah  Hârûn ’u siyaseti için görevlendirdi. Onu seçince dini ve sünneti ihya kıldı. Yeryüzünü Hârûn’a 

yumuşak huyluluğundan dolayı verdi. Bize de Me’mûn  ve Mü’temen ’i [ihsan etti].” | Nüshalarda gö-
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Ve Me’mūn ’a Rey  şehrini dārü’l-mülk ve Emīn ’e1 Baġdād ’ı pāy-taḫt gös-

terdi. Ve bu ikisi miyānında ba‘żı şürūṭ beyān idüp evvelā her ḳanḳısı2 evvel 

vefāt [104b T5] iderse taḥt-ı ḥükmindeki memālik ḥayātda bulınanuñ ola. 

Cidden birbirine ‘adāvet ü muḫālefet itmeyeler. Ve nā-ḥaḳ ḳan dökmekdin, 

şerā’iṭ-i vaṣiyyet-i pederi yirine getürmekdin iḥtiyāṭ-ı küllī ḳılalar. 

Ve ikisini3 bile derūn-ı ḫāne-i Ka‘be ’ye iletdi. Bu minvāl üzere ‘ahd 

u mīẟāḳı mükerrer itdürdi. Ve muḥāżır-ı eşrāf u a‘yānda ikisi ḥaḳḳında 

yazılan ḥüccetleri āvāz ile ḳırā’at itdürdi.4 Ekābir-i5 ṣanādīd-i Ḳureyş ’i ve 

ġayrı işhād6 eyledi. Ba‘dehu ol iki ṭūmārı Beytu’llāh  ḳapusına aṣdurdı. Lā-

kin7 aṣacaḳ maḥalde8 mübāşir olan şaḫṣuñ elinden düşdi. Ḥużżār-ı ḥüccāc 

naẓar idüp “Bu bī‘atler ve bu9 teba‘iyyetler netīce virmeyecekdür.” diyü 

güft ü gū itdiler.

Fi’l-vāḳi‘ ḫātime-i kār öyle oldı. Bunca ḳīl ü ḳāl fā’ide vü netīce vir-

medi. Ammā Hārūn ’uñ [199b HZ] Me’mūn ’a raġbeti ziyāde idi. ‘Aḳl ü 

dāniş ü kiyāsetini görüp bir ān yanından ayurmazdı. Ḥattā ol seferinde ki 

nā-gürīz10 ecel yitişe ve kendüye irādet-i11 seferi düşe, yanındaġı kār u bār 

bi’l-külliyye Me’mūn’a virilmek buyurmış12 idi.

Ba‘żı rivāyāt-ı ṣıḥḥat -ḳarīndür ki beyān-ı aḫlāḳ-ı Me’mūn  u Emīn 13

Ḫafī olmaya ki [107a H1] Muḥammed Emīn ’üñ vālidesi Zübeyde 

Ḫātūn bint Ebū Ca‘fer Manṣūr ’dur ki anuñ gibi ‘azīze ḫātūn, ‘iffeten ve 

devleten bānū-yı rūz-efzūn ol āna dek dünyā serāyına gelmemişdür. Fī nef-

si’l-emr bu zamāna dek daḫı vücūd bulmadı. 

rülen imla hataları Târîhü’l-hulefâ  adlı eser esas alınarak tashih edildi. bk. İmam Celâlüddin es-Süyûtî, 

Dârü’l-minhâc li’n-Neşr ve’t-Tevzî‘, Cidde  1434, s. 464.

1 Emīn’e: emniyye HZ

2 ḳanḳısı: ḳanġısı HZ

3 ikisini: ikisi HZ

4 ḳırā’at itdürdi: oḳıtdı T5

5 Ekābir-i: Ekābir ü T5

6 ġayrı işhād: ġayrıyı iştihād HZ

7 lākin: - HZ

8 maḥalde: maḥallinde H1, T5

9 bu: - HZ

10 gürīz: güzīr HZ

11 irādet-i: rādet-i HZ

12 buyurmış: buyurılmış HZ

13 Emīn: Me’mīn H1
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Zīrā ki pederi Ḫalīfe Manṣūr  ve zevci Reşīd  gibi şehryār-ı ṣāḥib-ẓuhūr 

ve ḳarındaşı Mehdī  nāmındaki nāẓım-ı umūr ve ferzendi Muḥammed 

Emīn  daḫı ḫilāfetle mesrūr, bu1 dört pādişāh-ı büzürgvār Zübeyde ’nüñ 

sa‘ādeti2 dīvān-ḫānesine çār dīvār olmış idi. Anuñ gibi ‘afīfe-i muḥtereme 

ve ‘azīze-i muḥteşeme nādir3 idügi ta‘yīn-i efāżıl-ı e’imme ile taḥaḳḳuḳ 

bulmış idi. 

Ba‘żı kütüb-i mu‘teberede mesṭūr ve bu ḥaḳīre manẓūrdur ki Reşīd  ve 

ḫātūn-ı4 ‘iṣmet-nüvīd kemāl-i maḥabbet ile birbirine5 mūnis olmaġın gāhī 

baḥẟ ile şaṭranc oynarlardı. Maġlūb ġālibüñ taḥt-ı ḥükminde olmasını ta‘yīn 

ḳılurlardı. Birgün ki Reşīd Zübeyde ’ye ġālib geldi, ‘ahd-ı sābıḳları üzere bilā-

serāvīl ü ḳamīṣ miyān-ı serāydaki6 ḥavżı üç kerre ṭolaşmasını emr eyledi. Her 

çend ki yalvardı, “Bu mertebe feżāḥatı baña teklīf itme.” diyü tażarru‘ itdi, 

aṣlā7 müfīd olmadı. Ḫˇāh u8 nā-ḫˇāh ‘uryānla ol ḥavżı üç kerre devr itdi. 

Nihāyet ḥavż-ı la‘līnine Reşīd’den ġayruñ rü’yeti9 ta‘alluḳ itmedi. 

Pes bu ḥarāretle ki tekrār oynadılar, lu‘bet-i şaṭranca bu kerre ziyāde10 

ihtimām ḳıldılar. Bu kerre Reşīd  maġlūb ve11 Zübeyde  ġālibe-i pür-āşūb ol-

dı. Ḳarār-ı ‘ahdları üzere bir yüzi ḳara maṭbaḫ ḫādimelerinden12 bir bī-aṣl-ı 

zişt-liḳā kenīzekini müheyyā eyledi. “Elbette benüm yanumda bunuñla 

mücāma‘at itmek gereksün.” diyü söyledi. Her çend ki Hārūn  tażarru‘a 

āġāz ḳıldı13 ve bu muḳābelede bu deñlü cevāhir-i girān-bahā ve nuḳūd-ı 

bī-intihā virmege ta‘ahhüd ḳıldı, aṣlā müfīd olmayup cebren ve kerhen 

kenīzekle Reşīd’üñ cimā‘ u ictimā‘ını ḥāṣıl ḳıldı. 

Ḥikmet Ḫudā ’nuñdur, ol mücāma‘atdan raḥm-ı mādere Me’mūn  

düşdi. Ḥaḳ subḥānehu ve te‘ālānuñ  ḥikmet-i ḫafiyyesi ḥadd-ı ẓuhūra 

1 bu: - HZ

2 sa‘ādeti: sa‘ādet-i HZ, H1

3 nādir: - HZ

4 ḫātūn-ı: ḫātūnı HZ

5 HZ nüshasında bu kelime “mūnis” sözcüğünden önce gelmektedir.

6 serāydaki: idügi HZ

7 aṣlā: - HZ

8 u: - HZ

9 rü’yeti: rūyını HZ

10 ziyāde: ziyādece HZ

11 ve: - HZ, H1

12 ḫādimelerinden: ḫādimlerinden HZ

13 ḳıldı: eyledi HZ
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[105b T5] yitişdi. Ḥālā ki ol zamāna dek Zübeyde ’nüñ ferzendi olmamış 

idi. Bir püser-i ḳurretü’l-‘ayna her naẓarda ṭālibe vü rāġıba iken dest-res 

bulmamış idi. 

Me’mūn  ki va‘desi yitüp ṭoġdı, Zübeyde  dāyeler ve lālālar ta‘yīn idüp 

āḫar memlekete gönderdi. Kenīzeküñ ḥamlini ve Me’mūn’uñ ṭulū‘ını cid-

den Reşīd ’e bildürmedi. 

Ba‘de zamānin kendüden ki1 Muḥammed Emīn  vücūda geldi, sinni 

üç yaşına varınca Me’mūn ’uñ daḫı ‘ömri on sāle maḳrūn oldı. Eẟnā-yı 

muṣāḥabetde birgün Reşīd ’i vāḳi‘-i ḥālden āgāh itdi. Ve ādemler gönde-

rüp Me’mūn’ı getürtdi. Añsuzın Reşīd’i on yaşında bir veled-i reşīde mālik 

itdi.2 Zamānenüñ bānūları olsa belki ṭoġduġı gibi vücūdını ifnā idelerdi.3 

Lākin Zübeyde Ḫātūn  sırr-ı ḥikmete ‘ālime-i ẕū-fünūn4 [107b H1] bir 

‘afīfe-i ‘azīze-i ‘iṣmet-nümūn olmaġın5 ol maḳūle naḳṣ-ı ‘aḳl ü diyāneti 

müş‘ir olan vaż‘a maḳrūn olması ḫāṣṣa-i6 sāmiye-i Me’mūn olup vaḳt-ı 

furṣatda Hārūn ’a bildürdi.7

 [Ḥikāyet]

Ḥikāyet olınur ki eẟnā-yı muṣāḥabetde birgün Zübeyde  [200a HZ] 
Ḫātūn  cenāb-ı Hārūn ’a ṭa‘ne-zenān “Sen benüm Muḥammed Emīn ’ümi 

sevmezsün. İltifātuñ Me’mūn ’a ziyāde eylersün.” diyüp sābıḳa-gūyān ol-

duḳda Reşīd  iẓhār-ı sırr-ı reşīd8 idüp “N’eyleyeyin, irādetu’llāhı taġyīre 

ne çāre eyleyeyin? Henüz benī Ādem  ki vedāyi‘-i Ḫālıḳ -ı ‘Ālem’dür, Emīn 

ol emānete emīn olamaz. Ve anuñ ḥayātında ḫalḳ-ı cihān andan rāḥat u 

iṭmīnān bulamaz.” diyü cevāb virdükçe Zübeyde mütesellī olmayup bu 

mażmūnda tekrār tekrār teşfīḳ ḳıldı.

Āḫir-i kār Reşīd  verā-yı ḥicābda ḫātūnı ṣaḳladı. “Şimdi seni Ḥaḳ 

Te‘ālā ’nuñ sırr-ı ḥikmetinden āgāh ideyin bārī.” didi. Ve da‘vet-i Emīn ’e 

1 kendüden ki: ki kendüden HZ

2 mālik itdi: - T5

3 idelerdi: iderlerdi HZ

4 fünūn: fünūne HZ

5 olmaġın: olmaġla HZ

6 ḫāṣṣa-i: ḫāṣṣaten HZ

7 bildürdi: bildi HZ

8 reşīd: resīd T5
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ādem gönderdi. Muḥammed ’i ki da‘vet eyledi, geldükde cevāb idüp “Fer-

mānıñuz ne vechledür?” diyü söyledi. 

Hārūn  daḫı vāfir dil-nüvāzlıḳlar idüp ve ciger-gūşesine ḫāṭır-sāzlıḳlar 

idüp “Ḥālā senüñ ḥaḳḳuñda mezīd ‘ināyetüm ẓuhūra getürdüm. Meṭāli-

b-i dünyeviyyeden üç murāduñı virmege muḳarrer ḳıldum. Fe-ammā bir 

ḫoş fikr eyle. Murādāt-ı külliyyeñi ve cüz’iyyeñi1 bir bir ẕikr eyle. Andan 

ṣoñra üç maḳṣūduñı recā eyle ki dünyā vü ‘uḳbā sa‘ādeti anlaruñla ḥāṣıl 

ola. Göñlün maḳāṣıd-ı mütenevvi‘asına ol ṭarīḳ ile vāṣıl ola.” didükde 

Muḥammed Emīn 2 cevāb-ı bā-ṣavābını ta‘yīn eyledi. “Benüm recā idece-

güm mevādd-ı pür-fā’ide niçe rūzgārdur ki melḥūẓumdur.” diyü söyledi. 

Ber-vech-i isti‘cāl ḥuṣūl-i merāmına müsāra‘at eyledi. 

Reşīd  eyitdi: “Nedür ol üç murādātuñ?” diyü ṣorduḳda Muḥammed 

Emīn  cevāb idüp “Evvelā bizüm mülkimüzden fülān bāġçe-i bezmgāh, ẟā-

niyen fülān raḫş-ı siyāh, ẟāliẟen üç kīse dīnār ‘aṭāsıdur.” didi. Ol ān üçi de 

‘aṭā olındı. Ol gidüp destūr virildi.

Ṣoñra Me’mūn 3 da‘vet olındı. Aña daḫı “Üç murāduñı recā eyle.” diyü 

söyledi. Me’mūn4 cevāb virüp “Egerçi ki benüm5 murādum pādişāhımuñ 

mu‘ammer olmasıdur. Ve murādāt-ı dünyeviyyeleri ve uḫreviyyeleri āsānlıḳ 

ile kendülere müyesser olmasıdur.” [105b T5] diyüp ta‘yīn-i6 maḳāṣıddan 

istiġnā yüzini gösterdi. “Yoḳ, böyle dime. Ve7 sitāyiş-gūne sözler söyleme. 

Elbette birāderüñ istedügi gibi sen de üç murād iste.” buyurıldı. 

Fe-lā-cerem Me’mūn -ı ḫilāfet-‘alem recā-yı murādātda8 iẓhār-ı sırr-ı 

mübhem9 ḳılup “Evvelā murādum budur ki sikke-i şerīfede ki pādişāhı-

muñ nām-ı şerīfi resm olına, ism-i laṭīf-i şehryārī10 Ebū ‘Abdu’llāh Me’mūn  

künyeti ile munżam ḳılına. �āniyen ḫuṭbede daḫı bu ma‘nā muḳarrer ola. 

1 ve cüz’iyyeñi: - T5

2 Muḥammed  Emīn : Emīn Muḥammed HZ

3 Me’mūn : Me’mūn daḫı HZ

4 Me’mūn: HZ mükerrer 

5 benüm: - HZ

6 diyüp ta‘yīn-i: diyü ta‘yīn idüp HZ

7 Ve: - HZ

8 murādātda: murādātdan HZ

9 iẓhār-ı//mübhem: sırr-ı mübhem iẓhār HZ

10 şehryārī: şehryārīyi HZ
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Ya‘nī ki ẕikr-i münīfleri yine1 ol künyetle muṣaddar ola. �āliẟen berevāt u2 

aḥkām ki aṣḥāb-ı ḥācāta virilür, [108a H1] vükelā-yı pādişāhī ṭarafların-

dan birer ḫatm ile müẕeyyel ḳılınup bu bendenüñ daḫı ol mażāmīn-i mü-

tenevvi‘a ma‘lūmı ola. Bir gūşesi ḫatm-ı3 kemīnenüñ mersūmı ola.” didi. 

Muraḫḫaṣ olup ri‘āyet-i ādāb4 ile pā-būsa dest-res bulup çekildi, gitdi.

Ba‘dehu verā-yı ḥicābdaki ḫātūn da‘vet-i Hārūn ’a icābetle peydā oldı. 

“Gördüñ mi Emīn ’üñ recālarını? İşitdüñ mi Me’mūn ’uñ istid‘ālarını? Pes 

bir ḫuṣūṣa ki irādetu’llāh müte‘alliḳ ola, bizüm tevkīl ü tevliyetimüz ne5 

yüzden netīce ile ẓuhūr bula.” buyurdı. Kendüden ṣoñra Me’mūn lā’iḳ-ı 

ḫilāfet-i rūz-efzūn idügini ḫātūn-ı muḥteremesine6 ṭuyurdı.

 Berāmekīlerüñ  ibtidā-yı ẓuhūrları ve pādişāhān-ı [200b HZ] 
Ümeyye  ve ‘Abbāsiyye  kendüleri vezīr idinmeleri ile rāḥat u 

ḥużūrları ve7 ba‘de’l-ḳatl inḳırāżları8

Yüz yetmiş iki tārīḫinde ki Hişām bin ‘Abdü’l-Melik  ḫulefā-yı Mervā-

niyye ’den idi, ḥākim-i Ḫorāsān  olan Esed bin ‘Abdu’llāh-ı Ḳuşeyrī , Belḫ  

eṭrāfındaki re‘āyāyı cem‘ idüp bir vesī‘ ḥıṣn yapdurmış idi. Bermek  ki Ḫā-

lid ’üñ pederi ve Bermekīlerüñ  cedd-i eşheridür, ḥükūmetini aña tevcīh it-

miş idi. Pes ibtidā-yı ẓuhūr-ı devlet-i Berāmike  andan berü vuḳū‘ bulmış 

idi. Ammā kemāle irüp zevāle müntehī olması Hārūnu’r-reşīd  zamānında 

oldı.9 

Müverriḫ Ebü’l-Ḥasen Mes‘ūdī  ḳavlince Bermekīlerüñ  her biri bir mer-

tebede ma‘rifetle mevṣūf ve ḥüsn-i re’y ü şecā‘atle ma‘rūf olup ḫulefā-yı 

‘ālī-şāna taḳarrüblerin10 īcāb ider ṣıfāt-ı ḥasenelerine herkes mu‘terif idi. 

Cümleden Bermek  ki vilāyet-i Belḫ  ḥükkāmından tedbīr-i dil-peẕīr ile 

müşārün ileyh bir vālī-i devletmend idi. 

1 yine: - HZ

2 berevāt u: berāt-ı HZ

3 müẕeyyel//ḫatm-ı: - HZ

4 ādāb: edeb HZ

5 ne: ne vechle ne HZ

6 muḥteremesine: muḥtereme HZ, H1

7 ve: - HZ, H1

8 H1 nüshasında bu başlığın olduğu yer boş bırakılmıştır.

9 oldı: olmış idi HZ, T5

10 taḳarrüblerin: taḳrībleri HZ
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Ve ferzend-i1 Ḫālid , Yaḥyā -yı müsā‘id, aḫlāḳ-ı ḥasenesi ḥüccet-i sa‘āde-

tine şāhid bir vezīr-i müşīr-i ercümend idi ki Süleymān bin ‘Abdü’l-Melik  

kemāl-i raġbet ü iḥtirāmla Ṭaberiyye  sulṭānından hezār minnetle isteyüp 

vekīl idinmiş idi ki ‘an ḳarīb tafṣīli taḥrīr olınur.

Ve Yaḥyā bin Ḫālid  kemāl-i ‘aḳl ü ẕekāda ve ḥüsn-i re’y-i ‘uḳde-güşā-

yı mülk-ārāda bir ser-bülend-i ‘ālem idi ki nīk-ḫˇāh-ı dīn ü2 devlet idügi 

miyān-ı aṣḥāb-ı nühādan her vechle müsellem idi. 

Oġlı Fażl bin Yaḥyā  daḫı cūd u3 seḫāda nādirü’l-vücūd ve Ḥātim-i Ṭā’ī  

gibi mekārim-i bī-nihāyetle ḫiṣāli maḥmūd ve farṭ-ı beẕl ü ‘aṭā ve ṭahāret-i4 

ẕeyl ile nāmdār ve ḥırṣ u ṭama‘ u ḥubb-ı māl ma‘āyibinden perhīz-kār, 

keẟīrü’l-cūd, bī-naẓīrü’l-vücūd, aḥsen ü ekrem-i mevcūd, bir5 vekīl-i muḥ-

terem idi.6 

Ve bir ferzendi daḫı Ca‘fer bin Yaḥyā ’dur ki ṭalāḳat-ı lisān [106a T5] 
ve feṣāḥat-ı beyān ile bī-hemtā, beşeresi beşşāş u bī-şebīh ve çihre-i nebā-

het-behresi vücūh-ı keẟīre ile vecīh, şīrīn-kelām, nemekīn-peyām, taḳrīri 

ābdār, ta‘bīri ḫoş-güvār bir ‘azīzü’l-vücūd ādem idi. 

Bunun birāderi [108b H1] Muḥammed bin Yaḥyā ,7 ‘ulüvv-i himmetle 

nādire-i zamān idi. Ve ḥüsn-i mu‘āşeret ve āyīn-i muṣāḥabetde mīr-i meclis 

bir büzürgvār-ı mükerrem idi. 

Ve küçük birāderi Mūsā bin Yaḥyā  ise şecā‘atle meşhūr ve şehāmet ü 

celāletle8 engüşt-nümā-yı cumhūr olup sā’ir birāderleri mīr-i bezm idü-

gi nice müsellem ise bunuñ şīr-i rezm idügi müttefaḳun ‘aleyh-i ekẟer-i 

ümem9 idi. 

1 ferzend-i: ferzendi T5

2 ü: - HZ

3 u: - HZ

4 ṭahāret-i: - HZ

5 mevcūd bir: - HZ

6 Burada HZ ve T5 nüshalarında bir buçuk, H1 nüshasında yarım satırlık bir boşluk bulunmaktadır.

7 Muḥammed //Yaḥyā: Yaḥyā oġlı Muḥammed HZ

8 şehāmet ü celāletle: celālet ü şehāmetle T5

9 ekẟer-i ümem: ümem-i ekẟer HZ



414 TENKİTLİ METİN -  3. Rükün

Naẓm

Ne ‘aceb dūdmān-ı devlet imiş

Maṭla‘-ı pertev-i sa‘ādet imiş

Muntaẓam her birinüñ aḥvāli

Ḥilyeden hīç beri degül ḥāli

Bir berūmend naḫl imiş Bermek 1

Serve benzetsem anı eyleme şek

Servdür rāst fehm ü ḫilḳat ile

Bāġ-ı devletde bitdi ḥikmet ile

Serv ger mīve virmedin beridür

Bu hüner bāġı mīve perveridür2

Ḳanda var-ısa sükkerīn mīve

Buña olmışdı tāze nev-bāve

Kim görüpdür ki bir dıraḫt-ı bülend

Vire envā‘-ı mīve nīteki ḳand

Her birisinde ṭurfe leẕẕet var

Özge ṭa‘m u ‘aceb ḥalāvet var

Fe-lā-cerem Hārūn -ı muḥterem ki Yaḥyā bin Ḫālid ’i devlet-i übüvvetle 

kendüye maḥrem ve zimām-ı ḥall ü ‘aḳd taṣarrufātın yed-i mü’eyyedine 

tefvīż idüp rāzdār-ı mükerrem idinmiş idi, ferzend-i kebīri Fażl bin Yaḥyā  

eyālet-i Ḫorāsān ’a niçe rūzgār ṣāḥib-i tuġ u ‘alem ḳılınmış idi. Ol vilāyetüñ 

a‘yānı ṭarafından Reşīd ’e bir mektūb ṣunıldı ki “Fażl  şeb ü rūz ‘ayş u nūş 

ve ṣayd u3 şikār-ı ünsī [vü] vuḥūş ḳaydına meşġūldür. Umūr-ı memleket 

ve cumhūr-ı ra‘iyyet meṣāliḥinde her cihetle4 meksūldür.” diyü ‘arż olındı. 

Hārūn  vāḳıf-ı mażmūn olduḳdan ṣoñra5 [201a HZ] ol mektūbı 

Yaḥyā ’nuñ üstine atdı. “Neṣā’iḥ-i cemīle ile bir miḳdār gūş-māl eyleñ.” di-

1 Bermek: Berbek HZ

2 mīve perveridür: mīvever yiridür HZ

3 u: - HZ

4 cihetle: vechle T5

5 ṣoñra: HZ mükerrer.
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yü işāret itdi. Yaḥyā  ki1 feḥvā-yı mektūbı bildi, ol ‘arż-ı ḥāli muḥaşşī ḳılup 

oġlı Fażl ’a nev‘an teşdīd ile naṣīḥat ḳıldı. Ḥattā;

Ḳıṭ‘a

ازد م ا ن آ در ز  دل  ردن روز  ش    روز در   
ازد2 אم ا ده  אه ا  د  وغ ا    אن و    آن ز

ḳıṭ‘ası ile āḫir-i nāmeyi müẕeyyel itdi. 

Reşīd  ki gūşe-i çeşm ile ol nüvişteyi oḳıdı, ba‘dehu 3« ــ ــא أ ــ  א » ya‘nī 

“Ḳatı mübālaġa ile yazduñ, ey peder.” diyü cānibeynüñ ri‘āyetini maḳṣūd 

idindi. 

Fī nefsi’l-emr ol nāme4 ki Fażl ’a vāṣıl oldı, vālī-i vilāyet-i Ḫorāsān  ol-

duḳça terk-i ṣalāt-ı cemā‘at u cum‘a ve raġbet-i ṣayd u şikār u cem‘iyyet-i 

bī-sem‘a bir daḫı sem‘-i Reşīd ’e ve ṣımāḫ-ı Yaḥyā ’ya yitişmedi. Fermān-ı 

peder mānend-i emr-i ‘ālī-şān-ı dāver meẟābesinde idi.

Naḳl olınur ki ba‘de zamānin Fażl bin Yaḥyā  ‘umūmen Māverā’ü’n-

nehr ’e ḥākim olduḳda ḥükūmet-i Ḫorāsān  ‘Alī bin ‘Īsā bin Māhān ’a5 

tevcīh olındı. Muḳarrer bildi ki Fażl  gibi kerīmü’ş-şān ve icrā-yı ‘adā-

let ü iḥsān semtinden iẓhār-ı fażl idemeyecekdür. Ve ol maḳūle ḥākim-i 

nāmdār, peder-i büzürgvārınuñ6 ṣadrına geçüp aḫlāḳ-ı ḥasene [109a H1] 
semtinden imāmuñ mülkine kīn7 yiyecekdür. [106b T5] “Fe-lā-cerem 

ḳulūb-ı aṣḥāb-ı cāh u celāl elbette meyyāl-i māl ü menāldür.” diyü müṣā-

derāta raġbet üzere oldı. Tā ki8 eḳal müddetde ḫizāne-i9 Reşīd ’e biñ 

bedre derāhim gönderdi ki her bir10 bedre on biñ dirhem11 ḥisābı ile 

ẓāhir ve nihāyetsiz māl-i vāfir idi. 

1 ki: - T5

2 “Gündüzleyin iş güç ile uğraş. Gündüz içki içmek, pasın aynayı karanlık göstermesi gibi gönlü [bula-

nıklaştırır]. İçki içmenin zamanı aydınlık sabah vaktidir. Nitekim gece, ufuk otağının toprağını akşam 

perdesi olarak çeker.” | Bu beyit Hâfız-ı Şirâzî ’nin bir gazelinden iktibas edilmiştir. 
3 “Ey baba, çok abarttın.”

4 nāme: nām HZ

5 Māhān: Hāmān HZ

6 büzürgvārınuñ: büzürgvāruñ HZ, T5

7 kīn: gibet HZ | keben T5

8 ki: - HZ

9 ḫizāne-i: - HZ

10 bir: - HZ

11 dirhem: - HZ



416 TENKİTLİ METİN -  3. Rükün

Ḫalīfe ki bu deñlü ḫazīneyi temāşā eyledi, Yaḥyā ’ya ḫiṭāb idüp “ ‘Aceb 

ki oġlıñuz Fażl 1 zamānında bu vechle ḫazīne gelmemişdür.2” diyü söyledi. 

Yaḥyā  daḫı cevāb-ı bā-ṣavābını3 inhā idüp “Fażl  ḳulıñuz fażlı ḳılup re‘āyā-

yı ‘adl ile tesḫīr ve ḫizāne-i ‘imāret-i vilāyeti tekẟīr ve bed-ḫˇāh-ı mülk ü 

millet olan Ḫāricīlerüñ  āteş-i fitneleri iṭfāsına ḥüsn-i tedbīr itdi. Egerçi ki 

def‘aten böyle ḫazīne göndermedi, der-‘aḳab bā‘iẟ-i telef olacaḳ müṣāderātı 

daḫı cā’iz görmedi. ‘An ḳarīb bu iki ḫidmetüñ farḳı, ya‘nī ki āftāb-ı niẓām-ı 

‘ālemüñ ġarb u şarḳı pādişāhuma gün gibi ma‘lūm olur.” edāsın itdi. 

Ammā ki Reşīd  ḥāle nāẓır olup fitne-i ātiye taṣavvurına ta‘yīn itme-

di. Ḥikmet Ḫudā ’nuñdur, ol müṣāderātuñ netīcesi re‘āyānuñ ḳulūbına 

mü’eddī-i ḥālāt olup der-‘aḳab Ya‘ḳūb bin Yeşek 4 ḫurūcı vāḳi‘ oldı. Kesr-i 

‘ırż-ı salṭanat ve naḳṣ-ı şān-ı ḫilāfetden ġayrı ol fitnenüñ fi’l-cümle beliyye-

si def‘ine İbn Māhān 5 getürdügi mālüñ nıṣfı miḳdārı ḫazīne telef oldı. Ve 

ḫalīfe niçe zamānlar şedā’id-i sefer ve geşt ü güẕer beliyyātınuñ6 sihāmına 

hedef ü siper oldı. Ḥālā ki Ya‘ḳūb ’uñ āteş-i fitnesi söyünmeyüp, memālik-i 

maḥrūsenüñ bir ṭarafı anuñ taṣarrufına düşüp Reşīd’üñ “Vā esefā” kelāmı 

vird-i zebānı oldı. “Baña bu naṣīḥati Yaḥyā-yı Bermekī  dimiş idi.” diyü7 

nedāmet[i] ānen-fe-ānen izdiyād buldı.

Naẓm

Raġbet-i cem‘-i māl iden sulṭān 

Görür ol nef‘i8 ṣoñra ‘ayn-ı ziyān

Ẓulm ile māl alınmaḳ āsāndur

Ṣoñı ammā ki maḥż-ı ḫüsrāndur

Żı‘fı elden çıḳar melālet olur

Ża‘f-ı ḳuvvet müzīl-i ḳudret olur 

1 Fażl: - T5

2 gelmemişdür: gelmemiş idi T5

3 ṣavābını: ṣavāb HZ

4 Yeşek: Şeyek H1 | Burada kasıt “Ebü’l-ḫaṣîb” olmalıdır. bk. İbn Kesîr, age, C. 10, s. 187.

5 Māhān: Hāmān HZ

6 güẕer beliyyātınuñ: güẕār beliyyātuñ HZ

7 diyü: ve bu HZ, T5

8 nef‘i: nef‘ HZ, H1
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Az ‘ömr içre çoḳ bunuñ gibi ḥāl

Görmüşüm her birin ḫasāret-i māl

Bil muḳarrer ki cem‘-i māl ü menāl

İder āḫir seni1 perīşān-ḥāl

Azı az eyle çoḳ ḫazīneyi ḳo

İl ḫarāb eyleyen defīneyi ḳo [201b HZ] 

Māla ḳılma naẓar me’āli2 gözet 

Eksigüñ fażlına kemāli gözet

Ammā Ca‘fer bin Yaḥyā  ġāyetde ḫoş-ṭab‘ u faṣīḥü’l-edā olmaġın Reşīd  

bir ān anı ṣoḥbetinden cüdā eylemezdi. Ansuz meclis-i ṣalāḥı bezm-i bāde 

gibi ḥarām u nā-mübāḥ ṭutardı. Anuñla güẕerān iden ‘ayş u nūşı gūyā ki ve-

bāl ṣaymazdı. Ve şarāb-ı erġuvānuñ ḳaṭresi ḥarām idügin bilürken Ca‘fer ile 

içdügi ṭoluları ve mey-i ḥamrā ile memlū cāmı siḥr-i ḥelāl gibi farż eylerdi. 

“ ‘Ālem Ca‘fer  ile3 ṭursun. Dü çeşm-i mihr ü māh ile zāl-i sipihr-i sāl-ḫūrde 

benüm devletümi [109b H1] anuñla ḫoş görsün.” diyü bu naẓmı oḳıdı:

Naẓm4

Dir idi mülkimüñ odur varı5

Bu bütün dehre virmem ol yārı

Ol yiter baña rām u hem-dem ü yār

Leyse fi’d-dār ġayrunā deyyār6

Fe-ammā her ḳaçan ki müẟelleẟ ü müdām içilse7 ve rey‘-i cülūs ile 

bezm-i ünse raġbet virilse ẟāliẟi cevāhir-i rāzdār ve ‘Abbāse  nāmındaki duḫ-

ter-i nīk-aḫter-i perī-ruḫsārı8 olurdı. Ya‘nī ki [107a T5] bir şā‘ire-i nādi-

re-gūy ve ‘ārife-i pesendīde-ḫūy ve ẓarīfe-i nīk-būy ve elīfe-i perī-rūy ol-

maġın elbette Reşīd  anı dāḫil-i meclis ḳılurdı.

1 āḫir seni: icrāsını T5

2 me’āli: mü’ennī HZ

3 ile: - HZ

4 Naẓm: - H1

5 varı: dārı HZ

6 “Evde bizden başka kimse yok.”

7 içilse: içre HZ

8 ruḫsārı: ruḫsār H1



418 TENKİTLİ METİN -  3. Rükün

Fe-lā-cerem Ca‘fer bin Yaḥyā , nev-cüvān-ı bī-hemtā ve kemāl-i vecāhet-

le müsteẟnā, ḫuṣūṣā ḫoş-ḫulḳ u ẓarīf ü şīrīn-edā ve ṣāḥib-i ṭab‘-ı laṭīf bir 

muṣāḥib-i dil-rübā, bezm-i ṣahbā ise1 āteş-i firūzān ṣıfatında der-miyān, 

kibrīt-i nefs ve pençe-i iştihā ol ortalıḳda müsta‘id-i aḫẕ-ı ḳabes2 idügi 

‘iyān, Ca‘fer  ve ‘Abbāse  vuṣlat furṣatına teraḳḳub-künān, ḫuṣūṣā ki ‘aḳd-ı 

nikāḥları muḳarrer ve mirāren keyfiyyet-i bezm-i şarāb ḫilālinde mu‘abber 

iken Hārūnu’r-reşīd  bu ma‘nāyı te’ḫīr emr ider. “ ‘Abbāse ’yi saña virdüm. 

Ammā güstāḫlıġa rıżām yoḳdur.” diyü söyler. Ḥālā ki yıllar geçer, sūr-ı ‘arīs 

mu‘āşereti nā-müyesserdür.

Naẓm3

Neylesün döndi nā-tüvān Ca‘fer 

Teşne-leb virmesün mi4 cān Ca‘fer 

Der-miyān havż-ı pāk-i ‘Abbāse 

Cān virür teşne der-miyān-ı kāse

Ba‘żı tevārīḫde mesṭūrdur ki niçe eyyām ‘Abbāse  ve Ca‘fer -i nā-

kām meclis-i şürb-i müdām ülfetinde ṣubḥ u şām bile5 bulındı. ‘Āḳıbet 

Ca‘fer bin Yaḥyā  ‘āḳıbet-endīşlik ḫāṭırası ile hüveydā oldı. Bezm-i ḫāṣṣ-ı 

Hārūn ’dan isti‘fā6 ile tecennübi evlā gördi. 

Hārūn  daḫı Ca‘fer ’üñ iḥtiyāṭını ṭuydı. [Ya‘nī ki] ‘Abbāse ’nüñ nār-ı 

cemāli ḥarāretinden ictināb eyledügini añladı.7 Andan ṣoñra ‘Abbā-

se’yi mezbūra tezvīc eyledi. Ca‘fer “Ben bir bende-i kemterīnüm8 ki 

bi-ḥasebi’l-kifā’et9 anlara lā’iḳ degülüm.” diyü tażarru‘ ḳılduḳça metā‘-ı 

vuṣlatını10 derde tervīc11 eyledi. Ma‘a ẕālik ictimā‘ına ruḫṣat virmeyüp 

niçe rūzgār zamān gösterdi. Gūyā ki bir ‘aṭşānı āb-ı ḥayvān12 ile ṭolmış 

1 ise: besine HZ

2 ḳabes: ḳays HZ

3 Naẓm: - H1

4 virmesün mi: dirilmesün mi HZ

5 bile: ile HZ

6 isti‘fā: istiġnā HZ, H1

7 añladı: - HZ

8 kemterīnüm: kemterüm HZ

9 kifā’et: keffāret HZ

10 vuṣlatını: vuṣlatı HZ

11 tervīc: tervīḥ HZ, H1

12 ḥayvān: ḥayāt HZ
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bir ḥavż kenārında iskān idüp “Ṣaḳın bu ṣudan içme!” diyü tenbīh 

eyledi. 

El-ḳıṣṣa ne ḥāl ise Ca‘fer  kendü nefsine cebr eyledi. ‘Abbāse  aña rāġıbe 

olduḳça ġażab-ı pādişāhī ḫavfı ile ol rıżā göstermeyüp ṣabr eyledi. Lākin 

vālide-i Ca‘fer ki1 Hārūn ’a mecāzī māder ve irżā‘-ı şīr eylemiş bir ḫātūn-ı 

muḥtereme idi, ‘Abbāse’nüñ ibrāmı ile metā‘-ı vuṣlata dellāle ve oġlı ile 

ictimā‘ına meyyāle2 oldı. 

Fe-ammā hīç bir vechle Ca‘fer ’i irżā idemedi. Bi’l-āḫire “Bir tācirde bir 

girān-māye duḫter ve kenīzek-i dūşīze-i cān-perver temāşā ḳıldum ki ne 

Leylā  aña nisbet añılmaḳ cā’iz olur, ne ‘Aẕrā 3 vü Züleyḫā ’nuñ ḥüsn ü4 

cemāli anuñ ‘iẕārı ḳarşusında bāriz olur.” diyü söyledi. Derdmend Ca‘fer’i 

ḥīle vü rīv ile māh-ı ruḫsārına ḳızġun müşterī eyleyürek bir şeb ki meclis-i 

ḫalīfeden [110a H1] mest5 [202a HZ] ü medhūş geldi, “Cāriye-i meẕkū-

re6 ḥāżır mıdur?” diyü vālidesinden ṭaleb ḳıldı. 

Māder-i nā-bekār fi’l-ḥāl ‘Abbāse ’yi iḥżār idüp “Ol dūşīze budur.” diyü 

iẓhār itdi. Ca‘fer  ber-vech-i isti‘cāl mehrini zā’il ḳıldı. Mülk-i ‘aynı7 taṣav-

vurı ile murādı ḥāṣıl ḳıldı. Meẕkūr u meẕkūre ki ḥuẓūẓ-ı nefsāniyyeden 

behremend oldılar, sīm-ābı pūte-i8 sīmīne idḫāl ve tīr-i pertābı ṭable-i 

la‘līne peyveste idüp bi-vechin-mā cünbiş ü verzişden ferāġ-ı ḥāl buldı-

lar. ‘Abbāse, Ca‘fer’e ḫiṭāb ve9 “Nice benāt-ı mülūk ṣoḥbeti memlūkeler10 

mücāma‘atına beñzer mi?” diyü [107b T5] ref‘-i ḥicāb itdükde keyfiyyet-i 

şarāb Ca‘fer’üñ ser-i kem-baḫtından gitdi. Fi’l-ḥāl kendüyi11 tedārük idüp 

“Sen kimsün?” diyü ‘Abbāse’ye su’āl itdi. 

1 ki: - HZ

2 meyyāle: meyyāl HZ

3 ‘Aẕrā : ‘öẕr HZ

4 ü: - HZ

5 mest: müşt HZ

6 meẕkūre: mezbūre HZ

7 ‘aynı: ‘anā H1 | ġanī T5

8 sīm-ābı pūte-i: sīmāyı nūbe-i HZ

9 ve: idüp HZ

10 memlūkeler: memlūke HZ

11 kendüyi: kendü HZ, H1



420 TENKİTLİ METİN -  3. Rükün

Hemān ki ḥaḳīḳat-ı ḥāle ıṭṭılā‘ buldı,1 te’essüf-künān ü peşīmān vālide-

si cānibine gitdi. “Zihī fażāḥat2 ki irtikāb eyledüñ, göz göre ḫānumānımuzı 

ḫarāb eyledüñ. Bir işdür oldı, ḳażā-yı mübrem nāveki menzilin buldı, min 

ba‘d beliyyāt-ı ḥavādiẟe ḥāżır ol. Dūdmānımuzı rūzgār3 nice söyündüre-

cekdür, nāẓır ol.” diyü vāfir ‘itāb eyledi. Ḳasāvetinden bir daḫı ‘Abbāse  

yanına varmayup ictināb4 eyledi.

İttifāḳ Yaḥyā bin Ḫālid  ki5 müsā‘id bir vezīr idi, Reşīd ’üñ derūn u bīrū-

nı6 esrārına maḥrem bir müşīr idi. Ḥarem-i muḥteremi7 żabṭına me’mūr ve 

ḫurūc u duḫūl-i mevfūrı defteri rü’yetiyle manẓūr olmaġın ba‘żı ḫuṣūṣda ki 

Zübeyde ’nüñ ḫilāf-ı murādı ḥareket eylerdi, anlar isrāf u itlāf ḳaṣd itdükçe 

men‘ine müte‘alliḳ niçe sözler söylerdi. Binā’en ‘alā ẕālik mābeynleri bozı-

laraḳ ve vifāḳ nifāḳa mübeddel oldı. 

Pes ba‘żı eyyāmda ki Yaḥyā  ḥarem-serāyuñ8 miftāḥların gice ile kendü 

ḥıfẓ eylemek ve ‘ale’s-seḥer yine9 ma‘rifetiyle açulmaḳ vuḳū‘ında10 Zübey-

de Ḫātūn   küllī żucret-nümūn olup “Çünki Yaḥyā  ḥarem-serā[yı]ñuz żabṭı-

na bu mertebede11 muḳayyeddür, ne ‘aceb kendünüñ oġlı ḫuṣūṣında ḥıfẓ 

u ḥirāset emri ġayr-ı mümehheddür. Cümleden biri Ca‘fer ’üñ ‘Abbāse  ile 

iḥtilāṭına neden ki māni‘ olmaya, tenḳīż ü intibāhı anlar ḥaḳḳında vuḳū‘ 

bulmaya?” didükde Reşīd  tamām reng-peẕīr olup “Bu müdde‘ānuñ ṣıḥḥa-

tine vāḳıf mısun?” diyü tekrār Zübeyde’ye su’āl ḳılur. 

Ol daḫı “Bunı bilmez kim12 ekẟer-i aṣḥāb-ı ḥareme13 gūş-zed olmış 

bir ḫuṣūṣ-ı lāzımü’l-istitārdur. Ḥattā bir sülāleleri14 daḫı vücūda geldi.

Ve bi-ṭarīḳi’l-iḫfā Mekke-i Mükerreme ’ye gönderüldi.” didükde Hārūn  

taḥayyür ile ser-nigūn oldı. Ol sene-i mübārekede ḥacc-ı şerīfe ‘azīmet ḳıldı.

1 buldı: ḳıldı HZ

2 fażaḥat: feṣāḥat HZ

3 rūzgār: rūz HZ

4 ictināb: iḥticāb H1

5 ki: ki Yaḥyā H1

6 u bīrūnı: - T5

7 muḥteremi: muḥterem HZ

8 serāyuñ: serānuñ HZ, T5

9 yine: - HZ, H1

10 açılmaḳ vuḳū‘ında: açılup HZ

11 mertebede: mertebe HZ

12 bilmez kim: bilmezin ki HZ

13 ḥareme: - HZ

14 bir sülāleleri: rüslāleleri HZ
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‘Abbāse  ki ‘azīmet-i ḫalīfeden ḫaberdār oldı, Ka‘be ’den püserini tā 

mülk-i Yemen ’e göndertdi. Vaḳtā ki ḫalīfeye sa‘ādet-i ḥacc-ı şerīf1 müyesser 

oldı, veled-i ‘Abbāse aḥvāline kemā-yenbaġī vuḳūf buldı. 

Minhācü’s-sülūk  nām kitābda mesṭūrdur ki ol senede Hārūn  Beytu’l-

lāh ’uñ ḫalḳasına yapışup 2«ــכ ا ــ  ــ  ــ  ك  ــ ا ّــ  إ  ّ ــ  didügi «أ

Ḥüseyn -i ḫādimden naḳl ile meşhūr olmış. Ba‘dehu niçe eyyām u leyālī 

mürūr idüp altıncı senede Ca‘fer ’üñ ḳatli ḫuṣūṣı vuḳū‘ bulmış. Ḥālā ki 

āzürdeligini aṣlā bildürmeyüp tā ḳatl itdügi güne varınca taġyīr-i vaż‘ ile 

görinmemiş. Ḥattā yevm-i maḳtelüñ ṣabāḥı hezār ‘atāyā ile gönderüp 

“Eger ḫavātīn-i ‘iṣmet-serā ḳuyūdı olmasa bir nefes senden ayrulmazdum.” 

buyurmış. Ve yüzine gülüp ḳatl eylemiş. [110b H1] 

 Ḫilāfet-i Muḥammed Emīn bin Hārūnu’r-reşīd  [202b HZ]

Pederi Hārūn ’uñ veliyy-i ‘ahdı olmaġla3 fevtinden ṣoñra mesned-i ḫilā-

fetde ber-ḳarār ve dört yıl, sekiz ay ḥükūmet idüp yüz ṭoḳsan sekiz Muḥar-

rem’inde yigirmi sekiz yaşında iken Baġdād ’da birāderi Me’mūn ’uñ ser-‘as-

keri olan Ṭāhir-i Ẕü’l-yemīneyn  elinde maḥbūsen [108a T5] ḳatl olındı. 

 Ḫilāfet-i Me’mūn bin Hārūn  

Künyeti Me’mūn , ismi ‘Abdu’llāh ’dur. Birāderi Emīn  maḳtūl olduḳdan 

ṣoñra istiḳlāl üzere ḫalīfe olup; yigirmi yıl, beş ay ḫilāfet idüp; yüz on sekiz 

senesi Receb’inde,4 ḳırḳ sekiz yaşında iken Ṭarsūs ’da vefāt idüp ol maḥalde 

defn olınmışdur. 

 Ḫilāfet-i Mu‘taṣım-bi’llāh Muḥammed bin Hārūn  

 Birāderi Me’mūn Ḫalīfe  vefātından ṣoñra ḫalīfe oldı. Sekiz yıl, sekiz ay 

ve sekiz gün ḫilāfet idüp iki yüz yigirmi sekiz Rebī‘ü’l-evvel’inde, ḳırḳ sekiz 

yaşında iken Sāmerrā ’da vefāt idüp yine anda defn olındı.

1 şerīf: - H1

2 “Ey Allah ’ım, senden Ca‘fer el-Bermekî ’nin katli konusunda bana yol göstermeni diliyorum.”

3 olmaġla: olmaġın T5

4 senesi Receb’inde: senesinde HZ
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 Ḫilāfet-i Vāẟiḳ-bi’llāh bin Mu‘taṣım 

Pederi Mu‘taṣım  vefātından ṣoñra beş yıl, ṭoḳuz ay ḫilāfet idüp; iki yüz 

otuz iki tārīḫinde istisḳā marażından Sāmerrā ’da vefāt idüp yine anda defn 

olındı.

 [Ḫilāfet-i] Mütevekkil-‘ale’llāh Ca‘fer bin Vāẟiḳ 

Pederi vefātından ṣoñra on dört yıl, ṭoḳuz ay ḫilāfet idüp iyi yüz ḳırḳ yedi 

Şevvāl’inde, ḳırḳ yaşında iken Sāmerrā ’da ġılmān-ı1 Etrāk  elinde şehīd oldı.

 [Ḫilāfet-i] Müntaṣır-bi’llāh Muḥammed bin Mütevekkil 

Pederi şehādetinden ṣoñra cālis-i mesned-i ḫilāfet olup, altı ay mu‘am-

mer olduḳdan ṣoñra iki yüz ḳırḳ sekiz senesi Rebī‘ü’l-āḫir’inde sersām ma-

rażından Sāmerrā ’da fevt olup anda defn olınmışdur. 

 [Ḫilāfet-i] Müsta‘īn-bi’llāh Aḥmed bin Muvaffaḳ-bi’llāh Ṭalḥa  
(Birāder-i Müntaṣır Muḥammed )

Meẕkūr Ṭalḥa , birāderi Müntaṣır ’uñ mu‘temedi ve veliyy-i ‘ahdı ve 

cümletü’l-mülki olup; lākin ḫilāfet ṣadrına nā’il olınca ‘ömri2 müsā‘ade it-

meyüp; vefāt itdükde oġlı Müsta‘īn-bi’llāh  ḳalup; Müntaṣır  fevtinden ṣoñ-

ra üç yıl, ṭoḳuz ay ḫilāfet idüp ġılmān-ı3 Etrāk  hücūmı ile iki yüz elli iki 

senesi Muḥarrem’inde ṣadr-ı ḫilāfetden ḫal‘, ba‘dehu cālis-i ṣadr-ı ḫilāfet 

olan Mu‘tez-bi’llāh  ḫalīfe emri ile ḳatl olınmışdur.

 Ḫilāfet-i Mu‘tez-bi’llāh Zübeyr bin Mütevekkil 

‘Ammisi Müsta‘īn ’üñ ḫal‘inden ṣoñra üç buçuḳ yıl ḫilāfet idüp iki yüz 

elli beş senesi Receb’inde Sāmerrā ’da ġılmān-ı4 Etrāk  bunuñ daḫı üzerine 

ḫurūc5 idüp ve aḫẕ u ḍarb-ı şedīd ile ḫilāfetden ḫal‘ idüp, ba‘dehu bir 

1 ġılmān-ı: ġulāmān-ı H1

2 ‘ömri: ‘ömr HZ, T5

3 ġılmān-ı: ġulāmān-ı H1, T5

4 ġılmān-ı: ġulāmān-ı H1, T5

5 ḫurūc: hücūm HZ
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serdāba ḳoyup, açlıḳdan helāk olduḳdan ṣoñra çıḳarup Sāmerrā’da defn 

olındı. Müddet-i ‘ömri yigirmi üç yıl idi.

 Ḫilāfet-i Mühtedī-bi’llāh1 Muḥammed bin Vāẟiḳ 

‘Ammi-zādesi Mu‘tez  ḫal‘ olınduḳdan ṣoñra taḫt-ı ḫilāfete cülūs eyledi. 

Ancaḳ on bir ay ḫilāfet idüp bunuñ daḫı üzerine ġılmān-ı2 Etrāk  ḫurūc 

idüp Sāmerrā ’da ḳatl eylediler. Ve müddet-i ‘ömri otuz ṭoḳuz yıl olup lāşesi 

daḫı ol diyārda [111a H1] defn olınmışdur.

 Ḫilāfet-i Mu‘temid3-‘ale’llāh Aḥmed bin Mütevekkil-‘ale’llāh 

‘Ammi-zādesi Mühtedī  ḳatl olınduḳdan ṣoñra mesned-i ḫilāfete cülūs 

idüp, yigirmi üç yıl ḫilāfet itdükden ṣoñra iki yüz yetmiş ṭoḳuz senesi Re-

ceb’inde elli bir yaşında iken Baġdād ’da füc’eten vefāt idüp, kālbüdi Sāmer-

rā ’ya naḳl olınup anda defn olındı.

 Ḫilāfet-i Mu‘tażıd-bi’llāh Aḥmed 

‘Ammı Mu‘temid ’üñ vefātından ṣoñra ḫalīfe olup ṭoḳuz yıl, ṭoḳuz ay 

ḫilāfet [203a HZ] itdükden ṣoñra iki yüz seksen [108b T5] ṭoḳuz Re-

bī‘ü’l-evvel’inde ḳırḳ yedi yaşında iken Baġdād ’da vefāt idüp yine anda 

defn olınmışdur.

 Ḫilāfet-i Müktefī-bi’llāh ‘Alī bin Mu‘tażıd 

Pederi Mu‘tażıd  fevtinden ṣoñra mesned-i ḫilāfetde ber-ḳarār ve altı yıl, 

yedi ay ḫilāfet idüp, iki yüz ṭoḳsan beş Ẕi’l-ḳa‘de’sinde otuz üç yaşında 

iken Baġdād ’da4 vefāt idüp yine ol maḥalde defn olınmışdur.

1 Nüshalarda “Mehdī -bi’llāh” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Abdülkerim 

Özaydın, “Mühtedî-billâh”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/muhtedi-billah 

(31.10.2020).

2 ġılmān-ı: ġulāmān-ı H1, T5

3 Mu‘temid: - H1

4 Baġdād ’da: - HZ
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 Ḫilāfet-i Muḳtedir-bi’llāh Ca‘fer bin Mu‘tażıd 

Birāderi Müktefī  fevtinden ṣoñra mesned-i ḫilāfetde ber-ḳarār oldı. İki 

def‘a ḫal‘ itdiler. Yine istiḫlāf olındı. Cem‘an yigirmi dört yıl, on bir ay 

ḫilāfet idüp sinni otuz sekizde iken Baġdād  ḳurbında Mūnis -i ḫādimüñ 

‘askeri elinde üç yüz yigirmi tārīḫinde şehīd oldı.

 Ḫilāfet-i Ḳāhir-bi’llāh Muḥammed bin Mu‘tażıd 

Birāderi Muḳtedir  ḳatl olınduḳdan ṣoñra serīr-i salṭanata cülūs idüp, 

bir sene ve beş ay ḫilāfetden ṣoñra aña daḫı ġılmān-ı1 Etrāk  ḫurūc idüp, üç 

yüz yigirmi iki Cumāde’l-ūlā’sında ḫilāfetden ḫal‘ ve gözlerine mīl çekdük-

den ṣoñra on altı yıl daḫı ḥayātda olup ba‘dehu vefāt eylemişdür.

 Ḫilāfet-i Rāżī-bi’llāh Muḥammed bin Muḳtedir-bi’llāh 

‘Ammisi Ḳāhir  a‘mā2 olduḳdan ṣoñra ḫalīfe olup, altı yıl ve iki3 ay ḫilā-

fet idüp üç yüz yigirmi ṭoḳuz senesi Rebī‘ü’l-evvel’inde istisḳā marażından 

sinni otuz ikide iken vefāt eyledi.

 Ḫilāfet-i Müttaḳī-li’llāh4 İbrāhīm bin Muḳtedir 

Birāderi Rāżī  fevtinden ṣoñra yigirmi yedi yaşında iken ḫalīfe olup; üç 

yıl, on bir ay ḫilāfetden ṣoñra üç yüz üç senesi Ṣafer’inde emīrü’l-ümerā 

olan Tüzün  gözlerine mīl çeküp; ḫilāfetden ḫal‘ olınup; andan ṣoñra yigir-

mi dört yıl daḫı ma‘zūlen ve mekḥūlen zinde olup üç yüz elli yedi tārīḫinde 

vefāt eyledi.

 Ḫilāfet-i Müstekfī-bi’llāh ‘Abdu’llāh bin Müktefī-bi’llāh 

‘Ammi-zādesi Müttaḳī ’nüñ ḫal‘inden ṣoñra ḫalīfe olup;5 ancaḳ bir yıl, 

dört ay ḫilāfet itdükden ṣoñra üç yüz otuz dört senesi Cumāde’l-āḫire’sinde 

1 ġılmān-ı: ġulāmān-ı H1, T5

2 HZ nüshasında satırda “ a‘mā”, üst tarafında “fevt” kelimesi yazılıdır. 

3 ve iki: HZ mükerrer 

4 Nüshalarda “Mu‘taḳī-bi’llāh (HZ), Müttaḳī-bi’llāh (H1, T5)” şeklinde yazılan bu isim “Müt-

taḳī-li’llāh” olarak metne alındı. bk. Ahmet Güner, “Müttakī-lillâh”, TDV İslâm Ansiklopedisi,
https://islamansiklopedisi.org.tr/muttaki-lillah (31.10.2020).

5 olup: - HZ
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Mu‘izzü’d-devle Aḥmed bin Büveyh  ḫilāfetden ḫal‘ ve gözlerine mīl çeküp; 

dört sene ol ḥāl ile ma‘zūlen ḥayātda olup ba‘dehu vefāt itmişdür.

 Ḫilāfet-i Muṭī‘-li’llāh1 Fażl bin Muḳtedir 

‘Ammi-zādesi Müstekfī ’nüñ ḫal‘inden ṣoñra yigirmi ṭoḳuz buçuḳ yıl 

[111b H1] ṣadr-ı ḫilāfetde muḳīm olup, üç yüz altmış üç Ẕi’l-ḥicce’sinde 

vücūdına ḳūlınç marażı müstevlī olup, ḫilāfeti iḫtiyārı ile oġlına ferāġat 

eyleyüp iki aydan ṣoñra kendüsi daḫı dār-ı beḳāya riḥlet eyledi.

 Ḫilāfet-i Ṭā’i‘-li’llāh2 ‘Abdü’l-Kerīm bin Muṭī‘ 

Pederi Muṭī‘ ’üñ ferāġatinden mesned-i ḫilāfete cülūs idüp; on yedi yıl, 

iki ay ḫilāfetden ṣoñra Āl-i Büveyh ’den3 Bahā’ü’d-devle  ilzāmı ile üç yüz 

seksen bir senesi duḫūlinde ḫilāfetden ḫal‘ olınup; ba‘de’l-ḫal‘ on iki yıl 

daḫı ḥayātda olup ba‘dehu vefāt itdi.

 Ḫilāfet-i Ḳādir-bi’llāh Aḥmed bin İsḥāḳ bin Muḳtedir 

Mezbūr Ḳādir-bi’llāh ’uñ [109a T5] pederi İsḥāḳ  ḫilāfet ṣadrına mā-

lik olmazdın muḳaddem fevt olmaġla mezbūr Ḳādir-bi’llāh 4 ‘ammi-zādesi 

Ṭā’i‘ ’uñ ḫal‘inden ḫalīfe olup; ḳırḳ bir yıl, dört ay ḫilāfet itdükden ṣoñra 

dört yüz [203b HZ] yigirmi iki Ẕi’l-ḥicce’sinde sinni yetmiş ikide iken 

Baġdād ’da vefāt idüp yine ol maḥalde medfūndur.

 Ḫilāfet-i Ḳā’im-bi-emri’llāh ‘Abdu’llāh bin Ḳādir-bi’llāh 

Pederi Ḳādir ’üñ fevtinden ṣoñra taḫt-ı ḫilāfete cülūs eyledi. Ḳırḳ dört 

yıl ve5 sekiz ay ḫilāfet eyledükden6 ṣoñra dört yüz altmış yedi Şa‘bān’ında 

sinni yetmiş beşinde iken vefāt eyledi.

1 Nüshalarda “Muṭī‘-bi-emri’llāh” şeklinde yazılan bu isim “Muṭī‘-li’llāh ” olarak metne alındı. bk. 

Ahmet Güner, “Mutî‘-lillâh”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/muti-lillah 

(31.10.2020).

2 Nüshalarda “Ṭā’i‘-bi-emri’llāh” şeklinde yazılan bu isim “Ṭā’i‘-li’llāh” olarak metne alındı. bk. Ad-

nan Demircan, “Tâi‘-lillâh”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/tai-lillah 

(31.10.2020).

3 Büvehy’den: Büveyh HZ

4 bi’llāh:bi’llāh’ı HZ

5 ve: - HZ

6 eyledükden: itdükden HZ
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 Ḫilāfet-i Muḳtedī-bi-emri’llāh1 ‘Abdu’llāh bin Ḳā’im-bi-emri’llāh 

Pederi Ḳā’im ’üñ fevtinden ṣoñra ḫalīfe olup ve2 on ṭoḳuz yıl, beş ay 

ḫilāfet idüp dört yüz seksen yedi Muḥarrem’inde sinni otuz sekizde iken 

füc’eten vefāt itdi.

 Ḫilāfet-i Müstaẓhir-bi’llāh Aḥmed bin Muḳtedī-bi-emri’llāh 3

Bu daḫı pederi Muḳtedī ’nüñ vefātından ṣoñra mesned-i ḫilāfete mālik 

olup yigirmi beş buçuḳ yıl ḫilāfet itdükden ṣoñra beş yüz on4 iki senesi 

Rebī‘ü’l-āḫir’inde ḳırḳ iki5 yaşında iken Baġdād ’da vefāt eyledi.6 

 Ḫilāfet-i Müsterşid-bi’llāh Fażl bin Müstaẓhir-bi’llāh 

Bu daḫı pederi vefātından ṣoñra ḫalīfe olup; on yedi yıl, iki ay ḫilāfet it-

dükden7 ṣoñra beş yüz yigirmi ṭoḳuz senesinde Sulṭān Mes‘ūd-ı Selçūḳī  ile 

ceng iderken esīr olup; ma‘an Merāġa ’ya varduḳlarında melāḥide fedā’īleri8 

elinde şehīd olup ol maḥalde defn olınmışdur.

 Ḫilāfet-i Rāşid-bi’llāh [Ebū] Ca‘fer bin Müsterşid 

Pederi Müsterşid ’üñ şehādetinden sonra ṣadr-ı ḥükūmete cālis ve iki yıl, 

üç ay ḫilāfet idüp; beş yüz otuz iki Ramażān’ında sinni otuz ikide iken9 ẓā-

hir-i Iṣfahān ’da bu daḫı melāḥide fedā’īleri elinde şehīd olup anda medfūn 

olmışdur.10 

1 Nüshalarda “Muḳtedī-bi’llāh” şeklinde yazılan bu isim “Muḳtedī-bi-emri’llāh ” olarak metne alındı. 

bk. Angelika Hartmann, “Muktedî-biemrillâh”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.

org.tr/muktedi-biemrillah (31.10.2020).

2 ve: - HZ

3 bi-emri’llāh: bi’llāh T5

4 on: HZ mükerrer 

5 iki: - HZ

6 eyledi: itmişdür H1, T5

7 ḫilāfet itdükden: ḫilāfetden HZ

8 fedā’īleri: fedā’īlerüñ HZ

9 iken: - HZ

10 medfūn olmışdur: medfūndur H1, T5
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Ḫilāfet-i Muḳtefī-li-emri’llāh1 Muḥammed bin Müstaẓhir 

Birāder-zādesi Rāşid ’üñ şehādetinden ṣoñra yigirmi beş yıl ḫilāfet idüp, 

beş yüz elli beş senesi Rebī‘ü’l-evvel’inde sinni altmışda iken Baġdād ’da 

[112a H1] vefāt idüp anda defn olınmışdur.

 Ḫilāfet-i Müstencid-bi’llāh Yūsuf bin Muḳtefī 2

Pederi Muḳtefī-bi’llāh  vefāt itdükden ṣoñra taḫt-ı ḫilāfete cülūs idüp, 

on bir yıl ḫilāfet itdükden ṣoñra beş yüz altmış altı3 senesi Rebī‘ü’l-evvel’in-

de sinni altmışda iken Baġdād ’da vefāt idüp ol maḥalde defn olınmışdur.

 Ḫilāfet-i Müstażī-bi-emri’llāh4 Ḥasan bin Müstencid 

Bu daḫı pederi fevtinden ṣoñra mülk-i ḥükūmete5 mālik olup; ṭoḳuz 

yıl, sekiz ay ḫilāfet idüp beş yüz yetmiş beş senesi Şevvāl’inde vefāt eyledi.

 Ḫilāfet-i Nāṣır-li-dīni’llāh6 Aḥmed bin Müstażī 

Pederi vefātından ṣoñra ḫalīfe-i7 İslām  olup ve zamān-ı ḫilāfeti müm-

tedd olup ḳırḳ altı yıl ve on ay ḫilāfet itdükden ṣoñra altı yüz yigirmi iki se-

nesi Şevvāl’inde vefāt eyledi. Ve bunun evāḫir-i ‘ahdinde Cengiz -i fitne-en-

gīz ẓuhūr idüp [109b T5] ehālī-i vilāyet-i Māverā’ü’n-nehr  ve Ḫˇārezm  ve 

Ḫorāsān  ve ‘Irāḳ  ḫalḳı ḳatl-i ‘āmmından perākende vü perīşān olmışdur.

1 Nüshalarda “Muḳteżī-bi’llāh” şeklinde yazılan bu isim “Muḳtefī-li-emri’llāh” olarak metne alındı. bk. 

Abdülkerim Özaydın, “Muktefî-liemrillâh”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.

tr/muktefi-liemrillah (31.10.2020).

2 Muḳtefī: Muḳtefī-bi’llāh T5

3 altı: - HZ

4 Nüshalarda “Müstażī -bi-nūri’llāh” şeklinde yazılan bu isim “Müstażī-bi-emri’llāh” olarak metne alındı. 

bk. Ali Aktan, “Müstazî-biemrillâh”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/musta-

zi-biemrillah (31.10.2020).

5 ḥükūmete: ḥükūmetine HZ

6 Nüshalarda “Nāṣırü’ddīni’llāh” şeklinde yazılan bu isim “Nāṣır -li-dīni’llāh ” olarak metne alındı. bk. 

Angelika Hartmann, “Nâsır-lidînillâh”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/na-

sir-lidinillah (31.10.2020).

7 ḫalīfe-i: ḫalīfetü’l HZ
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 Ḫilāfet-i Ẓāhir-bi-emri’llāh1 Muḥammed bin Nāṣır 

Bu daḫı pederi Nāṣır  fevtinden ṣoñra yigirmi beş yaşında iken ḫalīfe 

olup, ṭoḳuz buçuḳ ay ḫilāfet idüp altı yüz yigirmi üç tārīḫi Receb’inde 

vefāt eyledi.

 Ḫilāfet-i Müstanṣır-bi’llāh [204a HZ] Manṣūr bin Ẓāhir 

Pederi Ẓāhir ’üñ fevtinden ṣoñra taḫt-ı salṭanata2 cülūs idüp ḥaḳḳ u ‘adl 

üzere on altı yıl, on bir ay ḫilāfet eyledi. Ve sinni elli ikide iken altı yüz ḳırḳ 

tārīḫinde vefāt eyledi.

 Ḫilāfet-i Müsta‘ṣım-bi’llāh ‘Abdu’llāh bin Müstanṣır-bi’llāh 

Pederi Müstanṣır ’uñ vefātından ṣoñra ḫalīfe oldı. Ve muḳaddemā 

ümerā-yı Tatar ’dan ḫurūc idüp, ṣāḥib-ḳırān olan Cengiz Ḫān  ki vefāt ey-

ledükden ṣoñra ortanca oġlı Mengü Ḳaan  pādişāh olup ‘alem-i salṭanatın 

iẟbāt eyledi. Eṭrāf-ı memālike ḥākimler gönderüldükde mülk-i Īrān  ḥükū-

metine Baycu3 Noyan  nām mīrzāyı irsāl itdi. 

Vaḳtā ki ol mīrzā ol memleketlere vardı, Īrān  ḥudūdındaki vilāyetlerüñ 

ḥākimleri aḥvālini bildi. ‘Alā vuḳū‘ihi yazup pādişāh-ı ‘aṣr olan Mengü Ḳa-

an  cānibine bildürdi. Ammā Alamūt Ḳal‘ası ’na müteḥaṣṣın olan melāḥide 

ḥākimlerinden ve mülk-i Baġdād ’da şehryār olan Müsta‘ṣım Ḫalīfe ’den vāfir 

şikāyet eyledi. “Elbette bunlar içün küllī tedārük lāzımdur.” diyü bildürdi. 

Ḳaan ki birāderlerini baṣīret naẓarı ile gözden geçürdi ve Hülāgū Ḫān  

nām ḳarındaşını bu ḫidmete4 cümleden eḥaḳḳ u elyaḳ görüp ‘aẓīm leş-

ker ile5 Īrān ’a gönderdi. Yalıñuz biñ ḫāne nifṭ6-endāzān ve biñ daḫı men-

cenīḳ-sāzān ḳoşıldı ki Tatar  ‘askerinde anlar ṭob ve tüfeng yirine idi.

1 Nüshalarda “Ẓāhir-bi’llāh” şeklinde yazılan bu isim “Ẓāhir-bi-emri’llāh” olarak metne alındı. bk. Mu-

rat Öztürk, “Zâhir-biemrillâh”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/zahir-biem-

rillah (31.10.2020).

2 salṭanata: salṭanatla HZ

3 Nüshalarda “Yancu” şeklinde yazılan bu isim “Baycu” olarak metne alındı. bk. Hacı Ahmet Özde-

mir, “Müsta‘sım-billâh”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/mustasim-billah 

(31.10.2020).

4 ḫidmete: ḫidmetle T5

5 ile: - HZ

6 nifṭ: neft HZ
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Ve bi’l-cümle eẟnā-yı vedā‘da Hülāgū ’ya ıṣmarladı ki “Her kim ki ḥük-

kām-ı [112b H1] eṭrāfdan1 saña mütāba‘at ide, kendüye ve memleketine2 

ta‘arruż eylemeyesün. Ḫuṣūṣā ki ḫulefā-yı ‘Abbāsiyye  saña iẓhār-ı maḥabbet 

iderlerse bi-vechin mine’l-vücūh kendülerini ve memleketlerini incitmeye-

sün. Fe-ammā ser-keşlik iderse Cengiz Ḫān  ḳānūnı üzere lāzım geleni icrā 

idesün.” buyurdı.

El-ḳıṣṣa hicretüñ altı yüz3 elli bir senesinüñ Rebī‘ü’l-evvel’inde Hülāgū 

Ḫān  memālik-i Īrān  ṭarafına toġrılup Semerḳand ’a vardı. Eṭrāfındaki ḥük-

kām u pādişāhān ‘arż-ı ḫulūṣ idüp pīş-keşler irsāl ḳıldılar. Ba‘dehu şehr-i 

Ḫaraḳān ’a vardı. Rüknü’d-dīn Ḫˇārezmşāh  cānibine em[ī]rler gönderüp or-

dusına da‘vet eyledi. 

Ḥikmet Ḫudā ’nuñdur, fāżıl-ı muḥaḳḳiḳ Naṣīr-i Ṭūsī  anlar ile bile ol-

maġın mezbūruñ ilḳāsı ile vāfir pīş-keşler ḳayurdı. Birāderleri4 Īrānşāh ’ı ve 

Şāh Keyā  nām küçük oġlını Ḫˇāce Ṭūsī ’ye yoldaş ḳoşup İlḫān ’uñ ordusına 

gönderdi. Ba‘de zamānin melāḥide-i İsmā‘īliyye  tedārüki görildi. Maḳṣū-

dun bi’ẕ-ẕāt olan ḫalīfe-i Baġdād  maṣlaḥatına teveccüh olındı. 

Pes Ḫˇāce Naṣīr  ve Re’īsü’d-devle  ve Muvaffaḳu’d5-devle  ehl ü ‘iyāl-

leri ile göçüp İlḫān  ḫidmetine mülāzım olmaḳ buyurıldı. Bir6 daḫı ol 

[110a T5] āstāneden ayrulmalarına ruḫṣat virilmeyüp ehl-i ma‘rifet ol-

duḳlarına binā’en muṣāḥib olmaları münāsib görildi. 

Vaḳtā ki Hülāgū Ḫān ’uñ ordusı ile ḳonup ve7 göçüp Hemedān ’a yaḳın8 

gelindi, ḫalīfe-i ‘aṣr olan Müsta‘ṣım-bi’llāh  cānibine ilçiler gönderüldi. 

Mażmūnında “Dā’imā bizüm ile dūstlıḳ da‘vāsın idersüz. Yine size maḥab-

bet-nāmeler gönderüp ba‘żı ḫuṣūṣa mu‘āvenet içün leşker ṭaleb itdükçe gön-

dermezsüz.9 Ma‘lūm oldı ki10 ḳāliñüz ḥāliñüze muvāfıḳ degüldür.” diyü der-

hemler virildi. 

1 eṭrāfdan: eṭrāfından HZ

2 memleketine: memlekete HZ

3 altı yüz: - HZ

4 Birāderleri: Birāderi T5

5 muvaffaḳu’d: muvāfıḳu’d HZ

6 Nüshalarda “bu” şeklinde yazılan bu kelime sentaks ve anlam gereği “bir” olarak metne alındı.

7 ve: - H1, T5

8 yaḳın: - HZ, H1

9 göndermezsüz: göndermezseñüz HZ

10 ki: - T5
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Mezbūr Müsta‘ṣım-bi’llāh  nāmenüñ cevābın yazmaġa ve resūl gönder-

mege [204b HZ] bi-ṭarīḳi’t1-tenezzül ḳarār2 virdi. Hülāgū Ḫān ’ı hergiz 

gözine göstermedi. Ba‘żı ḫayr-ḫˇāhları naṣīḥat eylemegin ‘ulemā-yı Baġ-

dād ’dan3 İmām Şerefü’d-dīn bin Cevzī  ile Monlā Bedrü’d-dīn Muḥam-

med-i Şirvānī  nāmeler cevābı ile gönderüldi. Ḥālā ki mektūblarında çoḳlıḳ 

ḫulūṣ u maḥabbet ‘arż olınmadı. Hülāgū Ḫān’uñ ġażabı4 āteşi söyündürile-

cek ābdār sözler yazulmadı. 

Zīrā ki ol tārīḫde mülk-i Baġdād  mānend-i İrem-i Ẕātü’l-‘imād  bir 

ḫuld-ı berīn-i cennet-ābād idi. Ḫalīfenüñ ḫod şevket ü ḳudret ü ‘aẓameti 

nihāyetde ve kibr ü ‘ucb u ġurūrı kemālde olup farażā ki ‘aẓametinden dört 

yüz mükellef, zīb ü zīnetleri müretteb ḳapu oġlanı nāmına ṭavāşī aġalar 

ḳullanur idi. Ḥālā ki anlardan hīç birisi ḥareme maḥrem olmayup iç ḥa-

remde başḳa niçe aġalar ḫidmet iderdi. 

Meẟelā ḳapusını bilā-teşbīh Mekketu’llāh  ṭutup bir penceresinden bir 

siyāh ḳaṭīfe üzerine altun dikme uzun yeñ ṣarḳıtmış idi. Ve ḳapusı ḳarşu-

sında mānend-i Ḥacerü’l-esved  bir ṭaş ḳodurmış idi ki dest-būs ümmīdine 

gelen pādişāhlara el öpmek [113a H1] devleti el virmemegin ol yeñi5 öper-

lerdi. Ve büte ṭapanlar gibi ol ṭaşa6 yüz sürmege iftiḫār iderek giderlerdi. 

‘Īd-i şerīf olduḳça Müsta‘ṣım  bayram namāzına çıḳardı. Ol yollarda 

vāḳi‘ ḳaṣrlara bir sā‘atlik temāşā içün üç biñ filoriden ziyāde kirā ṣarf olı-

nurdı. Niçe sikke ve ḫuṭbe ṣāḥibi pādişāhlar gāh olırdı, ḳarşusında ayaġ 

üzere ṭururdı. “Otur.” dimeyince degmesi oturmazdı. 

Ve şol zamān ki Hülāgū Ḫān  Baġdād ’ı aldı, ḫalīfe ve evlādını telef ḳıldı. 

Şarāb-ḫānesi olan ḳulledeki7 altun ve muraṣṣa‘ ve gümüş ṣurāḫīler ve ḳa-

deḥlerden ve sā’ir bezm ālātından yetmiş deve yüklenüp İlḫān ’uñ ordusına 

naḳl olındı. Sulṭān8 Naṣīr-i Ṭūsī  ol miḳdār tuḥaf u muraṣṣa‘ātı gördükde 

ta‘accüb eylemişlerdi. 

1 bi-ṭarīḳ: mükerrer 

2 ḳarār: ḳarā HZ

3 Baġdād ’dan: Baġdād’ı HZ

4 ġażabı: ġażab HZ

5 ol yeñi: - HZ

6 ṭaşa: şāşa HZ

7 ḳulledeki: ḳullede HZ

8 Sulṭān: Sulṭān ve T5
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Egerçi ki şevket ü ḳudretine nihāyet yoġ-ıdı, ‘ayş u nūşa müdāveme-

tine binā’en ġafleti ḥadden ziyāde idi. Muttaṣıl tenhāsında bezm-i şarāb 

idüp leẕā’iẕ-i şehvāniyyesine raġbet iderdi. Aṣlā ṭaşranuñ ḥāline ve leşkeri-

nüñ niẓām-ı aḥvāline muḳayyed degül idi. Dīvānından ‘ulūfe yiyenler ol 

zamānda yüz yigirmi dört biñ neferāt ḥisābında idi. Lākin oġlı ve maḳbūl 

aġaları umūr-ı memlekete ḳaruşmaḳ ile kendüsi tenhāsında gūyā ki yoḳ 

ḥisābında idi.1 

Bu ẕikr olınan mevācib-ḫˇārān ki var idi, eṭrāf-ı memleketde2 [110b T5] 
ve ḳal‘alarda vaẓīfe yiyenlerden mā‘adā hemān pāy-taḫt ve ordu-yı ḫāṣda 

ḫidmetinde olanlar3 idi. Ḥattā bir ḫalīfe ve pādişāh bu ḳadar ‘askere ‘ulūfe 

virmek olmamış idi.  

Vezīri Mü’eyyedü’d-dīn Muḥammed [İbn] ‘Alḳamī  naẓm u şi‘re mā’il 

ve fażl ü ma‘ārif ile mevṣūf ṣāḥib-i tedbīri iken muḳarribān-ı pādişāh aña 

vezāret itdürmez olmış idi. Ya‘nī ol bir ḫuṣūṣuñ4 vücūda gelmesini murād 

idüp ḥuṣūline sa‘y u diḳḳat5 itdükde ‘aksi6 ẓuhūrı ta‘ayyün7 bulurdı. Her 

çend ki ḫalīfeye bildürürdi, çendān iltifāt itmezdi. 

‘Āḳıbet eṭrāfdaki pādişāhlar ḫulefānuñ mülki iḫtilālini ṭuydı. Mesāfe-i 

ba‘īdede olup ṭuymayanlara ṭuyurdılar.8 Tā ki Mengü Ḳaan  Hülāgū ’yı 

göndermege cür’et eyledi. “Eger saña ‘inād u muḫālefet iderse Cengiz 

Ḫān 9 ḳānūnını icrā idüp mülkini yaġmāya vir.” diyü söyledi.

Fe-lā-cerem Hülāgū Ḫān  ki nihāyetsiz ‘asker ile Baġdād ’a geldi, ḳırḳ 

elli [205a HZ] gün miḳdārı muḥāṣara idüp, mencenīḳ ile içindeki ḫalḳuñ 

nıṣfını helāk itdükden ṣoñra ḫalīfe ‘āciz ü fürū-mānde ḳalup üç oġlı10 ve 

üç biñ miḳdārı11 āl-i Resūl  ve evlād-ı ‘Abbāsiyān  olan bellü başlu a‘yān-ı 

memleket ile birgün vaḳt-ı seḥerde Hülāgū’nuñ oṭaġına ṭoġrıldı. Oġulları 

1 Lākin//idi: - HZ

2 memleketde: memleketlerde HZ

3 ḫāṣda//olanlar: ḫāṣṣında ḫidmetde olanları HZ

4 ḫuṣūṣuñ: ḫuṣūṣa ki HZ

5 diḳḳat: taḳayyüd HZ, T5

6 ‘aksi: ‘asker HZ

7 ta‘ayyün: ta‘yīn T5

8 ṭuyurdılar: ṭuydurup HZ

9 Ḫān: - H1, T5

10 oġlı: oġlını HZ

11 miḳdārı: miḳdār HZ
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ile kendüsi içerü alındı. Sā’irlerine1 ruḫṣat [113b H1] virilmeyüp ṭaşrada 

ḳaldı. 

Ol gün ḫalīfeye fi’l-cümle iltifāt olındı. Şehr içine ḫaber gönderdi ki 

“Şimden ṣoñra yat ve yaraġı gidersünler.” diyü buyurıldı.2 Ba‘dehu ḫalīfe 

ve oġulları ḥabse virildi. Muḳarreb-i ḥarem-i muḥteremlerinden İbn Der-

vīş  ve devātdār ve Süleymān Şāh  ve niçe bunlaruñ gibi a‘yān-ı sipāh bir bir 

telef olındı. Āḫir-i kār ḫalīfeye ve3 evlādına şehādet naṣīb oldı. 

Müverriḫ Mīrḫˇānd  yazduġı üzere kendüyi ve şeh-zādelerini4 kiçelere 

ṣardılar. Ve ḳılıc ile ṭoġradılar. 

Ve Riyāżü’l-ḫulefā  nām kitāb yazduġı üzere “Ḫalīfeyi ve evlādını ṣıġır 

derilerine ḳoydılar. Ve andan meydāna bıraġup at ayaġı altında çignet-

diler.” diyü beyān olınmış. Bu yüzden siyāsetüñ5 aṣlı bu imiş ki Ḫˇāce 

Naṣīr , Metnü Tecrīd  nām kitābı te’līf idüp, Müsta‘ṣım  dergāhına gelüp itḥāf 

murād itdükde ḫalīfenüñ maḳbūllerinden Kātib Yāḳūt  ve anuñ emẟāli ba‘żı 

muḳarriblerine6 bulışmadın şaṭ kenārında ḫalīfe otururken ḫalīfeye ṣun-

duḳda ḫalīfe daḫı anlara ‘arż idüp “Felsefeden bir kitābdur.” didüklerinde 

ḫalīfe raġbet ḳılmadı. Ve ol kitābuñ bir varaḳını dest-i ḥaḳāretle ḳopardı. 

“Cenābeti var ancaḳ. Yunup pāk olması lāzımdur.” diyü ṣuya atdı. “Mon-

lā, bunı getürmedin Ṭūs ’dan bir öküz7 getürmiş olsañ8 daḫı a‘lā idi.” diyü 

buyurdı. Ve ol maḥalde Yāḳūt , ḫalīfenüñ elinden kitābı alup ve şaṭṭa atup 
9« ــ ُ ر  ــ ــ   ,kelāmını söyledükde Naṣīr  taḥammül idemeyüp döndi «أ

gitdi. “Ḳanda gidersün, monlā?” dinildükde “Ol buyurduġıñuz10 ṣıġırı ge-

türmege giderin.” cevābın eyitdi. 

Fī nefsi’l-emr Baġdād ’ı ṭaşra çıḳduġı gibi eṭrāf pādişāhlarınuñ ṭāli‘in11 

ṭutup Hülāgū ’nuñ sitāresi cümleden ḳavī görünmegin anuñ ḫidmeti-

1 Sā’irlerine: Sā’irleriyle HZ

2 buyurıldı: söyledi HZ

3 ḫalīfeye ve: ḫalīfe HZ

4 zādelerini: zādeleri HZ

5 siyāsetüñ: siyāsetle HZ

6 muḳarriblerine: muḳarribānlarına HZ

7 öküz: ögür HZ

8 getürmiş olsañ: getürseñ HZ

9 “Anlayış tarzına şaşırdım.”

10 buyurduġıñuz: didügünüz HZ

11 ṭali‘in: ṭāli‘lerin HZ
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ne vardı. Ve maḳbūl u merġūb muṣāḥibi olup ḳayd-ı ḥayātda olduḳça

[111a T5] yanından ayrulmadı. Ḥattā anuñ nāmına Zīc-i İlḫānī   çıḳarup 

küllī devlet ü iştihārına sebeb oldı. 

‘Āḳıbet intiḳām ḳaṣdına Hülāgū ’yı ‘aẓīm leşker ile Baġdād ’a getürdi. 

Ḫalīfenüñ zevāl-i devlet ü salṭanatına sebeb olup Yāḳūt ’uñ siyāsetini bu-

yurdı. Ve ḫalīfe mülk-i Baġdād’dan ye’s ile İlḫān ’a geldükde kendüyi bir 

muraṣṣa‘, altun taḫt üzerinde ve1 Naṣīr ’i bir gümüş kürsīde oturur2 gördi. 

Ḥattā Naṣīr  istihzā ṭarīḳıyla kendüye ḫiṭāb idüp “Begendüñ mi ıṣmarla-

dıġuñ öküzi, iyü getürdüm mi?” diyü söyledi. Ve ḳatli muḳarrer olduḳda 

bir ṣıġıruñ derisini bütünce3 yüzdürüp, anuñ içine ḳodurup ata çignet-

mege Ṭūsī  bā‘iẟ oldı. Subḥāna’llāhi’l-‘aẓīm, ṣāḥib-i taḫt u dīhim bunca 

ḥaḳārete münāsib görildi.

Bu cümlenüñ müddet-i salṭanatları beş yüz yigirmi yıla yitmişdür. Ḥa-

seb ü nesebleri Ḥażret-i Peyġāmber ’e çıḳar. Bu miḳdār zamān-ı devletleri4 

ve ‘asker ü ḫazīneleri [114a H1] ve neslleri münḳarıż olup mülk ü devlet-

leri5 [205b HZ] zevāl bulmışdur. Ḫuṣūṣā ki hicret-i nebeviyyeden berü 

gelen mülūk ü6 selāṭīnde bunlardan çoḳ salṭanat itmiş yoḳdur. Şimdiki 

ḥālde hemān dillerde bir ḳurı7 nāmları bāḳīdür.

 [Ḥikāyet]

Ḥikāyet olınur ki Hülāgū Ḫān 8 Baġdād ’a gelüp ve ḫulefā-yı ‘Abbāsiy-

ye ’nüñ devleti anlara naḳl itmekde9 bir sırr-ı ‘acīb daḫı zamān-ı esbaḳda 

Nāṣır Ḫalīfe  ki Muḥammed Ḫˇārezmşāh ’a incinüp aña intiḳāmen Cen-

giz Ḫān ’ı Ḫorāsān 10 ve Māverā’ü’n-nehr  memleketlerine ṭaleb itmesidür ki 

‘āḳıbet evlādlarınuñ ocaḳları söyünmege Cengizīlerüñ  cengi āteşi bā‘iẟ ol-

dı. Ya‘nī ki Moġol  leşkeri ‘Acem  vilāyetlerine gele gide yolların ögrendiler. 

1 ve: - HZ

2 oturur: otururken HZ

3 bütünce: bir tūnca HZ

4 zamān-ı devletleri: devleti HZ

5 devletleri: devleti HZ

6 ü: - HZ

7 ḳurı: - H1, T5

8 Ḫān: - HZ

9 itmekde: itmede HZ

10 Ḫorāsān : Ḫorāsān’a HZ
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Ve ḫalḳınuñ māl ü menālleri yaġmāsından leẕẕet aldılar. Çaḳ ṣoñra ḫulefā1 

ḫānedānına el uzadup ol nesl-i pāki daḫı fenāya virdiler.  ــ  ّ אن ا ــ » 
2« ــ ــ ا ــ ا  ّ ــ ا ر ــ   

Ammā ba‘żı kütüb-i tevārīḫde bu vechle daḫı mesṭūrdur ki Naṣīr-i 

Ṭūsī , Müsta‘ṣım Ḫalīfe ’ye getürdügi mü’ellefini maḳbūl görmeyüp ve ken-

düye daḫı iltifāt olınmaduġından usṭurlāb şūmını ele alup, mülūk-i eṭrā-

fuñ ṭāli‘in tetebbu‘ itdükde cümlesinden ḳavī-baḫt Hülāgū ’yı bulduġın-

dan hemān-dem mezbūra muḳārenet sevdāsı ile Hülāgū’ya ṭoġrı revān ve 

mezbūruñ iltifātı ile mümtāzü’l-aḳrān olduḳdan ṣoñra mā-cerā-yı sābıḳ ki 

derūnında mużmer3 idi, furṣat düşdükçe “Devlet-i ‘Abbāsiyye  ḫālīdür. Ve 

ṣadr-nişīn olan vezīri [İbn] ‘Alḳamī ’nüñ salṭanat-ı ‘Abbāsiyye  ile kām-rān 

olmañuz ḫuṣūṣında himmeti ‘ālīdür. Ednā işāretiñüz ile ḥuṣūl-peẕīr olması 

muḳarrer ü muḥaḳḳaḳdur.” diyü hezār ḥīle-i şeyṭāniyye ile Hülāgū Ḫān ’a 

iġvā virdükde Hülāgū daḫı vezīr-i ‘Abbāsī  olan [İbn] ‘Alḳamī ’ye maḥabbet4 

yüzinden nāmeler taḥrīr ve mażmūnında “Ḫaberiñüze5 muntaẓıruz.” diyü 

taḳrīr idüp ve bir mu‘temedi ile [İbn] ‘Alḳamī ’ye nāme vuṣūl bulduḳda ol 

daḫı “Eger memālik-i ‘Arab  u ‘Acem  ü Rūm  żamīme-i mülk-i mevrūẟıñuz 

olmaḳ irādesi derūnıñuzda mermūz ise ġurre-i şehr-i fülānda ‘asker-i bī-

şümār ile taḥrīk-i rikāb buyurasuz ki inşā’allāhu’r-raḥmān fermān-revā-yı 

Īrān  u Tūrān  olmañuzı bu ‘abd-ı aḥḳardan bilesüz.” diyü nāmenüñ cevābın 

yazup, dervīş ṣūretinde [111b T5] bir şaḫṣuñ6 eline virüp ve nāmede anı 

daḫı taḥrīr eyledi ki “Kāġıdımuzuñ cevābına vāḳıf olduġıñuzdan ṣoñra ḥā-

mil-i varaḳa nā-terāşı terāş idesüz.” diyü işāret eyledi. 

Vaḳtā ki Hülāgū7 Ḫān ’a kāġıd vāṣıl oldı ve mefhūmına ıṭṭılā‘ ḥāṣıl itük-

den ṣoñra vezīr-i Rāfıżī ’nüñ işāreti üzere dervīş-i mezbūrı Hülāgū  helāk 

itdi. Ve Hülāgū daḫı bir nāme yazdı ki “Eger bu ḫuṣūṣ āyīne-i ḥuṣūlde 

cilveger olursa ḳayd-ı ḥayāt ile Baġdād  ḥükūmeti kendüñe muḳarrer8 ol-

1 ḫulefā: T5 mükerrer 

2 “Kudretini ancak kendisinin bildiği Azîz  ve Kadîr  olan Allah  her türlü eksiklikten münezzehtir.”

3 mużmer: muġmer HZ

4 maḥabbet: maḥabbet-nāme HZ

5 Ḫaberiñüze: Ḫayrıñuza T5

6 şaḫṣuñ: şeyḫüñ HZ

7 Hülāgū : Hülā HZ

8 muḳarrer: - HZ
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maġı muḥaḳḳaḳ1 bilesüz.” diyü nāmenüñ cevābını gönderdükde [İbn] 

‘Alḳamī, Rāfıżī -i  sebbāb u teberrā-yı aṣḥāb olmaġla Sünnī -meẕheb olan 

ḫulefā-yı ‘Abbāsiyye ’nüñ ḥükūmetleri [114b H1] meẕhebine göre ken-

düye girān gelmekle “İbtidā’en pādişāhlara lāzım olan ḫazīne2 vü māldür. 

‘Asker3 ne zamān iḳtiżā iderse tedārüki āsāndur.” diyü ḳapusı ḳullarınuñ 

mevāciblerini ḳaṭ‘ eyleyüp ve ẕaḫīre-i bī-şümārın daḫı isrāf u itlāf4 eyleyüp 

ve leyl ü nehār ḥīle vü ḫud‘aya sülūk idüp ve Hülāgū Ḫān ’uñ ‘asākir-i 

deryā-ḫurūşınuñ serpindisi [206a HZ] ser-ḥadd-ı memālik-i ‘Abbāsiyye’ye 

dāḫil olup ve ser-ḥad muḥāfaẓalarında olan ümerāsından feryād-nāmeler 

ile ādemleri geldükde vezīr-i bed-ḫū gelen feryād-nāmeleri iḥrāḳ bi’n-nār 

ve feryādcıları nālān u giryān ḥabs u ḳatl idüp, tā ol vaḳte dek ki ‘asākir-i 

Tatar ’uñ Baġdād’a ḳarīb maḥallerüñ āteş-i nehb ü ġāret ile ḫarāb u yebāb-

ların5 ḫalīfe bi’ẕ-ẕāt görüp, vezīr-i ḫā’ine, ya‘nī Rāfıżī-i bī-dīne “Bu aḥvāl 

nedür?” diyü su’āl buyurduḳlarında bī-dīn-i mezbūr-ı6 meẕmūm ṣūret-i 

ḥaḳdan gelüp “Hülāgū Ḫān gibi bir düşmen-i bī-emān ve ‘asker-i cerrār-ı 

āteş-feşān pādişāhımuñ memālik-i ma‘mūresine cerrād-ı münteşir gibi 

ṭaġılup, tā taḫtgāhlarına gelince bu ortalıġı yaḳup yıḳınca7 eṭrāf ser-ḥad-

lerinde olan ümerā-yı ḫiyānet-intimālardan feryād-nāmeler gelüp, rikāb-ı 

hümāyūnlarına bu peyām-ı vaḥşet-encāmı i‘lām eylemedükleri içün tīġ-i 

siyāset ile cezāları virilmek lāzımdur.” diyü hezār ḥīle ile Müsta‘ṣım ’dan 

ḫaṭṭ-ı hümāyūn alup ve8 ḫafiyyeten muḥāfaẓada cān ve baş fedā iden 

ümerāya kāġıdlar yazdı ki “Bundan aḳdem gönderdügiñüz feryād-nāmele-

ri ḫalīfeye virdügümde9 nāmeñüzi iḥrāḳ ve ādemleriñüzüñ cümlesini cel-

lād elinde helāk itdükden ṣoñra ḥālā Hülāgū Ḫān 10 Baġdād  ṣaḥrāsına dāḫil 

oldı. Ve ḫalīfe ṭarafından cümleñüzüñ ḳatli içün ḫaṭṭ-ı hümāyūn ṣādır ol-

dı. Ve ṭaraflarıñuza ḳatliñüz içün varmaḳ üzere ādem daḫı ta‘yīn olındı.11 

1 muḥaḳḳaḳ: muḳarrer HZ

2 ḫazīne: ḫazā’in T5

3 ‘Asker: ‘Asākir HZ

4 isrāf u itlāf: itlāf u isrāf HZ

5 yebābların: yebāblarını HZ

6 mezbūr-ı: mezbūr u HZ

7 yaḳup yıḳınca: yıḳup yaḳınca HZ

8 ve: - HZ

9 virdügümde: virdügümde ki HZ

10 Ḫān: Ḫān ki T5

11 olındı: ḳılınmışdur HZ
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Düşmenden muḥāfaẓasına me’mūr olduġıñuz ser-ḥadleri ḫalāṣ idüp, ḥıfẓ 

u ḥirāsetinde taḳayyüd ve ḥaḳḳ-ı nān u nemeke1 ri‘āyet idüp, ḳulluġında 

olduġıñuz pādişāhıñuz cümleñüzüñ ifnā-yı vücūdı murādı olduġı ma‘lū-

mıñuz olduḳda ḫalāṣıñuz tedbīrine tedārük ve böyle pādişāhuñ ümerāsı 

olmaḳdın Hülāgū Ḫān’un ednā ḫidmetine rāġıb olup ḫalāṣıñuza taḳayyüd 

idesüz.” diyü her birine i‘lām olınmaġla anlar daḫı yek-pāre bīm-i2 cān ile 

iṭā‘atden ḫurūc ve Hülāgū Ḫān ordusına mülḥaḳ oldılar.

Ve Baġdād ’uñ tesḫīrine dāmen-der-miyān idüp ḳırḳ gün muḥāṣara it-

dükden ṣoñra vezīr-i ḫā’in, Hülāgū  lisānından [112a T5] kāġıd peydā idüp 

“Benüm Baġdād’a ‘azīmetümden murādum emīrü’l-mü’minīn ḥażretlerine 

ḳarābet taḥṣīl ve necl-i kerīmleri Ebū Bekr ’e perde3-nişīn-i nihān-ḫāne-i 

ḫānī olan ḳızumı nām-zed ve kemer-i muṣāfātı miyānımuza bend itmek-

dür.” diyü taḥrīr eylemegin ḫalīfe “Yādgār çünki böyledür, münāsib olan4 

budur ki āyīn-i ḫilāfet [115a H1] üzere bārgāh-ı ḫāna varup, da‘vet ey-

leyüp tertīb-i żiyāfet eyleyelüm.” diyü ḫalīfe ve sā’ir erkān-ı devlet ve şü-

refā-yı vācibü’l-‘izzet ve şeh-zādegān-ı vāriẟ-i tāc u taḫt, zīb ü zīnete ġarḳ 

olup āyīn-i pādişāhī üzere alayların tezyīn idüp ve ḳal‘a ḳapusın açup, iki 

şeh-zāde-i cüvān-baḫtı ki biri Ebū Bekr  ve biri ‘Abdu’r-Raḥmān  ismi ile 

müsemmādur, ‘alem-i efrāz gibi öñlerinde ber-ḳarār ve sā’ir ‘ulemā-yı ‘iẓām 

ve sādāt-ı kirām-ı lāzımü’l-ikrām ‘alā merātibihim bu debdebe vü kevkebe 

ile ‘āzim-i bārgāh-ı İlḫānī  olup ve ‘asker-i Tatar  güẕergāhlarında ṣaf-ber-ṣaf 

vaḳfe-i selāmda ber-ḳarār ve nigāh-ı iltifātlarından ḥiṣṣedār iderek Hülāgū 

Ḫān  otaġına ḳarīb varduḳda5 vezīr-i Rāfıżī  cümleden muḳaddem şādān u 

ḫandān derūn-ı bārgāha [206b HZ] girüp dāmen-būs-ı Hülāgū’dan ṣoñra 

“Ḫānumuñ himmet-i ‘ālīleri berekātı ile ben ḳuluñ baña düşen ḫidme-

ti6 edā eyledüm. Ḫalīfe ve evlād u etbā‘ını rikābuña getürdüm. Cenāb-ı 

sa‘ādetiñüze7 daḫı lā’iḳ olana siz a‘lemsüz.” didükden8 ṣoñra ḫalīfe oṭaġ-ı 

1 nemeke: nemeki HZ

2 bīm-i: bīm ü HZ

3 perde: bürde HZ

4 olan: - H1, T5

5 ber-ḳarār//varduḳda: - T5

6 düşen ḫidmeti: düşeni HZ

7 Cenāb-ı sa‘ādetiñüze: Cenābıñuza HZ | Cenāb-ı sa‘ādetiñüz T5

8 didükden: didüginden HZ
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Hülāgū’ya duḫūl murād eyledükde fermān-ı Hülāgū1 ile oṭaġa duḫūlden 

men‘ ve cellādbaşı çāderinde ḥabs olındı. 

Ve hem-rāhı2 olan tevābi‘ ü sādātı ol meydānda3 ḫalīfenüñ gözi öñin-

de helāk itdürdi. Ve nūr-ı dīdeleri olan iki şeh-zāde-i cüvān-baḫtını tīġ-i 

cellādān-ı bī-emān ile ḫāke ġalṭān ve murġ-ı rūḥların ḳafes-i tenden per-

rān itdürüp, ba‘dehu ḫavāṣṣından olan Süleymān Şāh ’ı ve şarābdārı ve 

devātdārı birer birer ‘arṣa-i4 siyāsete getürilüp, şemşīr-i cellādān ile rütbe-i 

şehādete irgürüp ve ḫalīfeyi daḫı üç gün bī-āb u nān ḥabs idüp, işti‘āl-i 

āteş-i cū‘ ile ṭa‘ām istedükde Hülāgū  oṭaġına getürdüp ve5 bir kürsī üze-

rine iclās itdürüp ve bir kāse-i sīmīni zer-i meskūk ile memlū idüp, āyīn-i 

ḳadīm üzere süfre ḳurılup ve ṭa‘ām getürür gibi kāseyi öñine koyduḳların-

da “Birḳaç gündür açsuz, buyuruñ.” diyü iltifāt itdükde ḫalīfe daḫı ta‘ac-

cüb-künān ḫande idüp, “Zer-i meskūk me’kūlāt maḳūlesinden midür ki 

mihmānıñuza teklīf idersüz?” didükde vāsıṭa-i tercemān ile kelām-ı ḫalīfe 

Hülāgū’ya i‘lām olınduḳda “Çünki zer ü sīm me’kūlāt maḳūlesinden6 ol-

maduġı ma‘lūmıñuzdur, [115b H1] pādişāhlaruñ ḫazīnesi daḫı memāliki 

ḳılā‘ı muḥāfaẓasında ve rikābında olan ḳulları mevācibi içün ve ẕaḫīreleri 

tedārüki içün olduġı niçün ma‘lūmıñuz olmayup, ḳaṭ‘-ı mevācib ile cem‘-i 

māle muḳayyed olup, kenz meẟābesinde medfūn eyleyüp a‘vān u enṣā-

rıñuza7 beẕl itmediñüz? Eger beẕl itmiş olaydıñuz benüm gibi ḫaṣm-ı ḳavī 

ḥavālī-i8 taḫtgāhıñuza ḳarīb olmaḳ degül, belki eṭrāf-ı memālikiñüze pāy-ı 

ta‘arrużı dırāz itmege māni‘ olurlardı.” diyü hezār tevbīḫden ṣoñra mey-

dān-ı siyāsetde āġişte-i ḫūn-ı9 helāk olmaḳ içün fermān eyledükde “Şem-

şīr-i İlḫānī  ḫūn-ı Āl-i10 ‘Abbās  ile la‘l-gūn olmaḳ münāsib degüldür.” diyü 

ḫalīfeyi bir çüvāl11 içine ḳoyup erāẕil-i Tatar  yemīn ü yesārında leged-kūb 

ile helāk eylediler.

1 Hülāgū : Hülā HZ

2 rāhı: rāhları HZ

3 ol meydānda: - HZ

4 ‘arṣa-i: ‘arża-i HZ

5 ve: - HZ

6 maḳūlesinden: maḳūlesi H1, T5

7 enṣārıñuza: enṣāruña HZ

8 ḥavālī-i: - HZ

9 āġaşte-i ḫūn: āġūşte-i ḫūna HZ

10 Āl-i: - HZ

11 HZ “bir çüvāl” ibaresinin yeri boş bırakılmıştır.
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Ve ḫalīfe fevtinden1 ṣoñra [112b T5] Tatar -ı cerrār ḫurūşından şehr-i 

Baġdād  ḫarāb u yebāb ve serā’ir-i ḫilāfetde ruḫsāreleri gün görmemiş sīm-

sā‘id muḫadderāt erāẕil-i Tatar ḫaymelerinde taṣarruf olınup ve ol eyyām-

da nefs-i Baġdād’da üç yüz yetmiş biñ ādem tīġ-i ġadr ile helāk ü ifnā, belki 

lā-yu‘ad ve lā-yuḥṣādur.

Hülāgū  itmām-ı merāmından ṣoñra ‘ahd-ı pīşīni üzere Mü’eyyed [İbn] 

‘Alḳamī   ḥükūmet-i Baġdād  içün Hülāgū’dan yarlıġ ṭaleb eyledükde İlḫānī  

daḫı2 dīvān tertīb idüp ve ol ḫā’in-i bī-dīn-i bed-nihāda ḫiṭāb eyledi ki 

“Eben-‘an-ceddin sen3 bu ḫānedānuñ perverde-i iḥsānı ve ber-āverde-i 

in‘ām-ı bī-kerānı iken ve bizüm ile āşinā-yı ḳadīm degül iken mülk-i mev-

rūẟıñuzı ‘asker-i cerrāruma4 pāy-māl itdürmeg[e] ve bu ḳadar yüz biñ āde-

mi ṭu‘me-i tīġ-i helāk ve veliyy-i ni‘metüñe raḥm eylemeyüp5 benüm gibi 

bir bī-emān elinde helāk itdürmege sebeb olduñ. Senüñ gibi ḫā’inden ne 

ḫayr [207a HZ] gelür? Eger ‘ahd u6 eymān7 eylememiş olaydum, senüñ 

vücūduñı ‘arṣa-i rūzgārdan ḥakk iderdüm.” didükden ṣoñra dīvānında olan 

Tatar  ve Moġol  vāḥiden-ba‘de-vāḥidin mezbūruñ çihre-i murdārına tükü-

rüp envā‘-ı ‘uḳūbetden ṣoñra cümlesinüñ şefā‘ati ile Baġdād ṣubaşısınuñ 

‘aseslik8 ḫidmetinde9 olmaḳ buyurdı.10

Ve vezīr-i ḫā’inüñ veliyy-i ni‘metine itdügi ḫıyānet ḳıyāmete degin 

naḳş-ı ṣaḥīfe-i rūzgār olup yüzi ḳarası ile ‘ömri āḫir olınca ‘aseslik ḫidme-

tinde oldı. 

Merḥūm Müsta‘ṣım-bi’llāh  on beş yıl, yedi ay ḫilāfet idüp altı yüz elli 

altı Ṣafer’inüñ altıncı güninde vefātı ile Āl-i ‘Abbās  inḳırāz buldı.11

1 fevtinden: fevt olduḳdan HZ

2 daḫı: - HZ

3 sen: - HZ

4 cerrāruma: cerrāra HZ

5 eylemeyüp: eyleyüp HZ

6 u: - HZ

7 eymān: emān HZ, H1

8 ‘aseslik: ‘aseslıḳ H1, T5

9 ḫidmetinde: ḫidmetine HZ

10 buyurdı: buyurıldı HZ

11 T5 nüshasında burada 25 Safer 1165 (13 Ocak 1752) tarihli bir temme yapılmış, 113b varağında 

ser-levha açılarak metnin devamı yazılmıştır. | B nüshası burada sona ermektedir. 
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 E�NĀ-YI MĪRZĀ ḤÜSEYN BAYḲARA  VE ŞĀHĀN-I 
ERDEBĪLĪ  VE ḪĀNĀN-I BUḪĀRĀ  VE SEMERḲAND  VE 
AḲḲOYUNLI  VE ḲARAḲOYUNLI  VE ẔÜ’L-ḲADRLI  VE 

ĠAYRUHUM1

 Aḥvāl-i2 Salṭanat-ı Ḥüseyn Mīrzā İbn Bayḳara Ḥasan
bin ‘Ömer Şeyḫ bin Timur-ı Gürgān 

Mezbūr Sulṭān Ḥüseyn , Bābür Mīrzā  vefātından ṣoñra sekiz yüz altmış 

bir senesinde ẓuhūr idüp evvelā ümm-i bilād-ı Ḫorāsān  olan Merv  mül-

kine mutaṣarrıf oldı. Ba‘dehu Esterābād  tesḫīrine müteveccih olup, Sulṭān 

Cihānşāh-ı Türkmānī  cānibinden aña żābıṭ gönderilen Sā‘atlu Ḥüseyn Beg  

ile3 muḳābil ü muḳātil olup Sulṭān Ḥüseyn ’üñ ḳabża-i siyāsetinde mezbūr 

Ḥüseyn Beg ’ün ve tevābi‘inüñ ḳatli taḥaḳḳuḳ4 buldı. 

Ammā mezbūr Cihānşāh , Ebū Sa‘īd Sulṭān  ile Belḫ  cāniblerinde āḫar 

ġavġāda olmaġla berü cānibüñ tedārükine ḳādir olamadı. Ammā Ebū 

Sa‘īd ’üñ5 Belḫ cānibindeki işġāli6 ber-ṭaraf olınca Sulṭān Ḥüseyn Mīr-

zā , Merv 7 ve Esterābād ’a mutaṣarrıf oldı. Ba‘dehu Sulṭān Ebū Sa‘īd , Se-

merḳand  cānibine gidüp, oġlı Sulṭān Maḥmūd ’a Esterābād emāretini 

virdükde Sulṭān Ḥüseyn Mīrzā  ḥareket idüp, mezbūr Esterābād ḥākimi 

Maḥmūd ’ı şikest eyleyüp Herāt  cānibine gürīzān eyledi.

Ba‘dehu altmış sekiz tārīḫinde Sulṭān Ḥüseyn  Deşt-i Ḫˇārezm  ṭara-

fından gelüp Nīşābūr ’ı muḥāṣara ḳıldı. Egerçi Sulṭān Ebū Sa‘īd  işidüp 

küllī ‘asker gönderdi, lākin muḳayyed olmayup Türşīş8 öñinde muḳābil 

olduḳlarında Sulṭān Ebū Sa‘īd  leşkerine serdār olan Muḥammed bin ‘Alī 

Baḫşī  münhezim oldı.9 Ve Sulṭān Ḥüseyn  sālim ü ġānim dārü’l-mülk-i 

Ḫˇārezm ’e mürāca‘at buyurdı.

1 H1 nüshasında bu kısım ser-levha ile başlamaktadır.

2 Aḥvāl-i: Ve Aḥvāl-i HZ

3 Beg ile: Beg’e HZ

4 taḥaḳḳuḳ: muḥaḳḳaḳ HZ

5 Belḫ //Sa‘īd’üñ: - T5

6 işġāli: iştiġāli HZ

7 Merv : Merve  T5

8 Nüshalarda “Türşīz” şeklinde yazılan bu yer adı “Türşīş” olarak metne alındı. bk. Şihâbüddin Ebî 

Abdillâh Yâkūt el-Hamevî, Mu‘cemü’l-büldān, Dâru Sâdır, Beyrut 1977, C. 2, s. 22.

9 oldı: idüp HZ
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Ba‘dehu yetmiş üç senesinde Melik Ebū Sa‘īd , Āzerbaycān  vāḳı‘asına1 

giriftār olduġını ki Sulṭān Ḥüseyn  işitdi, Ḫorāsān  ‘azīmetin muḳarrer itdi. 

Ol2 eẟnālarda Velī3 Beg , Meşhed-i Rażavī  ve Nīşābūr  tesḫīrine mütevec-

cih oldı. Müstevlī olduḳdan ṣoñra ḥudūd-ı Cām ’da Maḥmūd bin Melik 

Ebū Sa‘īd  ile muḳābil oldı. Tekrār Sulṭān Maḥmūd , Velī4 Beg ’den daḫı 

münhezim olup gürīzle Herāt ’a vuṣūl buldı.

Bu eẟnālarda Sulṭān Ḥüseyn  Herāt ’a gelüp duḫūl eyledi. Melik Ebū 

Sa‘īd  ümerāsına manṣıbların muḳarrer ḳılup istimāletler virdi. 

Ammā yetmiş üç [114a T5] senesinde Emīr-zāde Muḥammed Yādigār , 

Ḥüseyn5 Beg  [116b H1] cānibinden leşker-i keẟīr ile geldi. Esterābād  ve 

İsferāyīn  ve Cüveyn ’e6 müstevlī oldı. Andan Herāt ’a teveccüh ḳıldı. Sulṭān 

Ḥüseyn Mīrzā  daḫı tehniye-i ‘askerle ḳarşu çıḳup, ḳıtāle āmāde olduḳdan 

ṣoñra bunlaruñ ḳaravulı Muḥammed Yādigār  ṭalī‘asıyla Cüveyn 7 ḳurbın-

da muḳābil olup cünd-i Ḫorāsān  muẓaffer ü manṣūr ve ḫayl-i8 Yādigār  

[207b HZ] münhezim ü maḳhūr olduḳda 9« ــ ــ  ش از   diyü «آ

Muḥammed Yādigār muḳābelede ḫavf itdi. Ol ser-menziline10 ve Sulṭān11 

Ḥüseyn  Herāt’a çekildi, gitdi. 

Ba‘dehu Muḥammed Yādigār  Esterābād  vālīsi Emīr Ḥüseyn12 bin Şeyḫ 

Timur  ile ittifāḳ idüp, ḫuṣūṣā Şeyḫ ‘Alī-i Türkmānī  daḫı anlaruñ mu‘āve-

netine gelüp, Sulṭān Ḥüseyn  bunlaruñ keẟret ü izdiḥāmını ve ümerā-yı 

Ḫorāsān ’uñ anlara meyl-i tāmmını gördükde öñlerinden ayrulmaġı münā-

sib görüp ehl ü ‘iyālini Belḫ  ṭarafına göçürdi.

1 vāḳı‘asına: vaḳ‘asına HZ

2 Ol: Ve ol HZ

3 Velī: Deli H1, T5

4 Velī: Deli H1

5 Ḥüseyn: Sulṭān Ḥüseyn  T5

6 Cüveyn ’e: Cerīn’e HZ

7 Cüveyn : Cerīn HZ

8 ḫayl-i: ceyş-i T5

9 “Sonu baştan bellidir.”

10 menziline: menzile HZ

11 Sulṭān: - T5

12 Ḥüseyn: Ḥasan H1
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Bu furṣatda Muḥammed Yādigār  daḫı dārü’l-mülk-i Herāt ’a gelüp ‘ayş 

u nūş-ı müdāma iştiġāl ḳıldı. Ve yanınca1 gelen Terākime  ṭā’ifesini2 sük-

kān-ı bilāda3 musallaṭ ḳılup fuḳarāya olan meẓālime nihāyet olmadı.

Fe-lā-cerem Sulṭān Ḥüseyn -i muẓaffer-‘alem4 Muḥammed Yādigār ’dan 

ve yanındaki Terākime -i bī-şümārdan nefr-i ḳulūbı işitdi. Biñ miḳdārı 

güzīde vü bahādır ve ḳıtāl ü neberde ḳādir ādemle ılġar itdi. Dördinci 

güni5 ‘ale’s-seḥer Herāt ’da6 Bāġ-ı Murġān  nām mesīrede mest ü medhūş ve 

maḥbūbesi7 der-āġūş8 yaturken Muḥammed Yādigār’ı baṣup ṭutdı. Niçe 

mu‘ātebeden ṣoñra ḳatl itdi. 

‘Asker-i Terākime  ṣınup ḳaçdılar. Sulṭān Ḥüseyn Mīrzā  kemāl-i ḥużūr u 

rāḥatla dārü’l-mülk-i Herāt ’da muḳarrer oldı.

Ammā yetmiş altı senesinde tekrār Sulṭān Maḥmūd bin Melik [Ebū] 

Sa‘īd  leşker-i nā-ma‘dūd ile evvelā Belḫ ’e geldi. Fetḥ idüp mutaṣarrıf ol-

dı. Ba‘dehu Herāt ’a geldi. Sulṭān Ḥüseyn  ile muḳābil oldı. Münhezim ü 

maḳḥūr olduġı ḥālde firārla ḳurtıldı.9 Mezbūr Sulṭān Ḥüseyn  pāy-taḫt-ı 

Herāt’a ‘avdet idüp, Belḫ’e tekrār vālī naṣb idüp gönderdi. 

Ba‘dehu seksen beş senesinde Emīr-zāde Ebū Bekr bin Melik Ebū Sa‘īd  

ki ḥākim-i Bedaḫşān  idi, Ḫorāsān ’a ‘asker-i bī-kerān ile müteveccih oldı. 

Ve Fīrūzkend  muḳābelesinde Sulṭān Ḥüseyn  ile muḳābil ü muḳātil olup 

ḳatl ile inhizām buldı. 

Bu10 varṭadan ṣoñra Sulṭān Ḥüseyn  mülk-i Ḫorāsān ’da11 ẟābit-ḳadem 

olup tā ṭoḳuz yüz on bir tārīḫinde vefāt idince rūzgārı devlet ü ‘adālet ile 

güẕerān oldı. Yigirmi sekiz12 yıl salṭanat itdi. Taḥt-ı taṣarrufındaki memā-

1 yanınca: yanında HZ

2 Nüshalarda “ṭā’ifesine” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği “ṭā’ifesini” olarak metne alındı.

3 bilāda: bilād HZ

4 Nüshalarda burada yer alan “ve” bağlacı sentaks ve anlam gereği metne alınmadı.

5 güni: gün HZ

6 Nüshalarda “Herīde (HZ, H1), Herīre (T5)” şeklinde yazılan bu yer adı “Herāt ” olarak metne alındı. 

bk. Hamid Algar, Ali Alparslan, “Hüseyin  Baykara”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklope-

disi.org.tr/huseyin-baykara (14.02.2021).

7 maḥbūbesi: maḥbūbesin HZ | maḥbūbesini T5

8 āġūş: āġūş idüp HZ

9 ḳurtıldı: ṭutıldı HZ

10 Bu: Ve bu HZ

11 Ḫorāsān ’da: Ḫorāsān’dan H1

12 sekiz: - HZ
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liki hemvāre ‘adālet bārānıyla nev-bahār gibi reyyān idüp ‘ahdinde aṣḥāb-ı 

kemālāt ve erbāb-ı feżā’il ü te’līfāt dā’imā ḥużūrda olurdı. 

Bir devletüñ ki pādişāhı naẓm u neẟre ḳādir, te’līfātı mütekāẟir, mez-

būr Sulṭān Ḥüseyn -i bahādır ola; [117a H1] ve vezīr-i müşīri [114b T5] 
ve emīr-i kebīr-i bī-naẓīri Mīr ‘Alī Şīr Nevā’ī  gibi ṣāḥib-i Ḫamse  nāẓım-ı 

büzürgvār ve envā‘-ı ‘ulūm u ma‘ārifden ḫaberdār, ḫidīv-i ‘ālī1-şān-ı ke-

rem2-kirdār ve ḫayrāt u ḥasenātı bī-şümār ve elṭāf u mekārim ü müberrātı 

şöhre-i dār u diyār ola; ve bir ‘aṣr-ı yegānede ki Ḥażret-i Mevlānā ‘Ab-

du’r-Raḥmān-ı Cāmī  gibi ‘umde-i müte’aḫḫirīn ve üsve-i müte‘ammiḳīn 

[ü] vāriẟ-i ‘ulūmü’l-evvelīn ve’l-āḫirīn olup3 her fende behremend ve semt-i 

feżā’ilde ercümend bir4 şeyḫ-i nāmdār-ı büzürgvār ola; ḫuṣūṣā Ravżatü’ş-şü-
hedā  mü’ellifi Mevlānā Ḥüseyn Vā‘iẓ-i Kāşifī  gibi vā‘iẓ-i rūşen-teẕkīr5 ve 

nāṣıḥ-ı Beyżāvī -tefsīr müfessir-i bī-naẓīr-i ma‘ānī-semīr idügi ma‘lūm-ı ki-

bār u ṣıġār ola;6 ve bunlara mu‘ādil simet-i te’līfden7 behredār niçe efāżıl-ı 

dār u diyār dārü’l-mülk-i Herāt ’da müctemi‘ olup faḫr u nāzişleri ‘ulemāya 

raġbet ve fużalāyı ḥüsn-i terbiyet8 yüzinden idügi [208a HZ] semt-i ẓuhūr 

bula; min ba‘d ol pādişāhı ta‘rīf taḥṣīli ḥāṣıl maḳūlesi idügi ma‘lūm-ı9 her 

ṭab‘-ı laṭīfdür.10 Binā’en ‘alā ẕālik feżā’ilinde ıṭnābdan ictināb evlā görildi.

 Emāret-i Muẓaffer Ḥüseyn Mīrzā  ve
Ḥükūmet-i Bedī‘ü’z-zamān Mīrzā 

İkisi bile Sulṭān Ḥüseyn11 Bayḳara  oġullarıdur. Ümerā-yı ‘iẓām münā-

sib görmeleri ile babaları vefātından ṣoñra sikke ve ḫuṭbede müşāreket üze-

re mülk-i Ḫorāsān  ikisine muḳarrer oldı. 

1 ‘ālī: ẕī HZ

2 kerem: kerem ki HZ

3 olup: olup ve HZ

4 bir: - H1, T5

5 teẕkīr: tedkīr HZ

6 ola: ile HZ

7 semt-i te’līfden: te’līf semtinden HZ

8 terbiyet: tertīb HZ

9 idügi ma‘lūm-ı: idügini HZ

10 laṭīfdür: laṭīfe ma‘lūmdur HZ

11 Nüshalarda burada bulunan “bin” kelimesi metne alınmadı. bk. Algar, Alparslan, agmd.
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Egerçi ki 1« ــ وا ــ  ــ  אن  ــ ــ   » mefhūmı muḳarrer idi, lākin 

kendüleri cānibinden bir fesād mütevellid olmadın ‘adū ṭarafından ẓāhir 

olan ḫusrān-ı nikāl bu ḫuṣūṣa sāye-güster oldı. Ya‘nī ki mezbūrān birā-

derān 2«ــכ ــ  ــ و ــ  » feḥvāsı mūcibince meşā‘ u müşterek mülk-i 

mevrūẟlarına mutaṣarrıf iken göz açdurmayup Şeybek Ḫān bin Ebü’l-ḫay-

r-ı Özbek  ḫurūc eyledi. Ve Māverā’ü’n-nehr  memālikine müstevlī olduḳ-

dan ṣoñra Ḫorāsān ’a ‘asker çekdi. 

Egerçi ki3 birāderān-ı merḳūmān ḥüsn-i ittifāḳ ile muḳābil ü muḳātil 

oldılar, ve4 lākin hezīmetleri muḳadderāt-ı ilāhiyyeden olmaġla kesr ü in-

hizām buldılar. Leşker-i Ḫorāsān  gürīzān u perīşān oldı. Ve Şeybek Ḫān  

ümm-i bilād-ı Ḫorāsān olan Merv  memleketine ruḫṣat-ı istīlā buldı.

Pes Bedī‘ü’z-zamān Mīrzā , Fārs  memālikine gidüp Şāh İsmā‘īl-i Er-

debīlī  cenābına ilticā ḳıldı. Anlar cānibinden Rey  mülkine5 ḥākim olup 

bir miḳdār āsāyiş üzere geçindi. Ba‘dehu Şāh İsmā‘īl ’den leşker recā idüp 

mülk-i mevrūẟı ṭalebine gitdi. Ḥikmet Ḫudā ’nuñdur, Özbek  serdārların-

dan Muḥammed Şeybānī  mezbūra ġālib gelüp, bu kerre münhezim olup 

Hind  cānibine ‘azīmet itdi. 

Bir müddet daḫı anda6 temekkün idüp ba‘dehu ṭoḳuz yüz on tārīḫinde 

mezbūr [117b H1] Şāh İsmā‘īl  Ḫorāsān ’a müstevlī olduġını işidüp anlara 

vāṣıl oldı. Ve ‘avdet itdükde ma‘an Tebrīz ’e dāḫil oldı. 

Ḥikmet Ḫudā ’nuñdur, ol eẟnāda ṣāḥib-ḳırān-ı zamān [115a T5] ve 

fermān-rān-ı ḳader-tüvān-ı sāmī-mekān, pādişāh-ı Rūm  u ‘Arab  u ‘Acem  

Sulṭān Selīm  bin Sulṭān Bāyezīd Ḫān ṭoḳuz yüz yigirmi tārīḫinde mez-

būr Şāh İsmā‘īl  üzerine geldi. Ve Āzerbaycān ’a7 tābi‘ Çaldıran  nām ṣaḥrāda 

muḳābeleleri taḥaḳḳuḳ buldı. Pes8 Şāh İsmā‘īl 9 küllī hezīmetle münhezim 

1 “İki kılıç bir kına sığmaz.”

2 “Yarısı benim, yarısı senindir.” | כ : - HZ

3 ki: - T5

4 ve: - HZ

5 mülkine: memleketine HZ

6 anda: - T5

7 Āzerbaycān ’a: Āzerbaycān HZ, H1

8 Şāh//Pes: - HZ

9 İsmā‘īl : İsmā‘īl’i HZ
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ü maġlūb olup1 firārla rehā bulduḳda2 Sulṭān Selīm Ḫān -ı Ġāzī pāy-taḫt-ı 

Tebrīz ’e geldi. Ve ḫalḳına emān virüp, cāmi‘lerinde ṣalāt-ı cum‘ayı edā 

idüp ḫuṭbesin oḳıtdı. 

Ve mezbūr Bedī‘ü’z-zamān Mīrzā  Tebrīz ’de sākin olmaġla3 meclis-i 

hümāyūn-ı pādişāhīye geldi. Ve niçe in‘ām u iḥsānlarına sezāvār olup rikā-

b-ı müsteṭābı ḫidmetiyle dārü’l-mülk-i İstanbul ’a teveccüh ḳıldı. Ḫizāne-i4 

‘āmireden küllī vaẓīfe ve arpalıḳ ṭarīḳıyla ḫāṣlar virilmiş iken dört ay ḥayāt-

da olup, ba‘dehu vefāt eyleyüp Ḥażret-i Ebī5 Eyyūb-ı Enṣārī  ‘aleyhi’r-raḥ-
meti’l-bārī mezār-ı şerīfi civārında defn ḳılındı. 

Ammā Muẓaffer Ḥüseyn Mīrzā , Şeybek  leşkerinden küllī belālara gi-

riftār olup gāh hezīmet ve gāh ümmīd-i ẓafer ḥālinde gūn-ā-gūn miḥnetle-

re giriftār iken Ḫorāsān  ṭaġlarından birinde müteḥaṣṣın olduġı ḥālde ṭoḳuz 

yüz on beş senesinde vefāt eyledi. Ba‘dehu Emīr Ẕü’n-nūn [208b HZ] 
Arġūn  ki Sulṭān Ḥüseyn  Bayḳara’nuñ kibār-ı ümerāsından idi ve Ḳan-

dehār  ḥākimi idi, leşker-i ‘aẓīm ile evlād-ı Timur  münḳarıż olmaḳ ḫav-

fından ol neslden Ebü’l-Muḥsin Mīrzā  ve Kebek Mīrzā ’yı alup Şeybek  ile 

ḳıtāle müteveccih oldı.

Fe-ammā eyyām-ı devletleri6 nihāyet bulmaġla sa‘y u kūşişleri netīce 

virmeyüp Ẕü’n-nūn Arġūn  ma‘rekede ḳatl olındı. Ve mīrzālar ṭutılup Öz-

bekīler  elinde şerbet-i şehādeti nūş ḳıldı. 

Bu ṭarīḳ ile Āl-i Timur ’uñ Ḫorāsān  memleketindeki devletleri nihāyet7 

buldı. Ve müddet-i ḥükūmetleri ḳırḳ yıldan ziyādece oldı.

1 olup: - HZ, T5

2 bulduḳda: bulduḳda ki H1, T5

3 olmaġla: - HZ

4 Ḫizāne-i: Ḫazā’in-i HZ

5 Ebī: - HZ

6 devletleri: devleti HZ

7 nihāyet: ġāyet HZ
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 ḤÜKŪMET-İ ŞĀHĀN-I ERDEBĪLĪ 

Bunlardan evvelā1 leşker cem‘ idüp2 sevdā-yı temellük iden Şeyḫ Cü-

neyd bin Şeyḫ İbrāhīm bin Ḫˇāce ‘Alī bin Şeyḫ Ṣadrü’d-dīn bin Şeyḫ Ṣafiy-

yü’d-dīn bin Cebrā’īl ’dür ki mezbūr Cebrā’īl  sādāt-ı ‘Aleviyye-i Ḥüseyniy-

ye -i3 İsmā‘īliyye  ’den idi, diyü da‘vā iderler. Ammā ṣıḥḥatini4 Mevlā  bilür. 

Müfessir Beyżāvī -i bā-vücūd, müftī-i memālik-i Rūm  olan Mevlānā 

Ebü’s-su‘ūd ’dan merḥūm Sulṭān Süleymān Ḫān  sefer-i Naḫcivān  eẟnāsında 

“Ṭā’ife-i mezbūre ile ḳıtāl şer‘an cā’iz midür?” diyü istiftā itdükde “Ṣıḥḥat-ı 

nesebleri yoḳdur. Nihāyet [118a H1] Şāh İsmā‘īl  ḫurūc itdükde ıḳlīm-i 

Fārs ’a varup, ba‘żı sādāt-ı ṣaḥīḥü’n-nesebi meclisine getürdüp kendü ismini 

neseb-nāmeye idḫāl itmelerine ilḥāḥ itdükde sādāt-ı ‘iẓām āteş-i ġażabından 

hirās-ı tām üzere bu ma‘nāyı ḥüsn-i tedbīr eylediler ki meşāhīr-i sādātdan 

bir seyyid-i ‘aḳīmi5 bulalar. Ve Şāh Erdebīlī ’nüñ nesebini aña müntehī ḳıla-

lar. Fi’l-vāḳi‘ böyle eylediler. Mezbūr Şāh İsmā‘īl  sādātdan degüldür.” diyü 

müftī-i mezbūr ol ṣūret-i fetvāsında taḥrīr [115b T5] ḳılmışdur. Nihāyet 

ḳanġı6 kitābdan aḫẕ itdügini taṣrīḥ ḳılmamışdur.7 

“Ammā sādātdan olduḳları taḳdīrce Ḥażret-i Nūḥ  ‘aleyhi’s-selām uñ
ــَכ﴾8 ِ ْ ْ أَ ــ ِ  َ ــ ْ َ  ُ ــ  ḫiṭābına dāḫil olan oġlı gibidür. Zīrā rafż u9 ilḥādları10 ﴿ِإ

şeref-i siyādetlerini maḥv u ḥabṭ itmişdür. Ve neslindeki meşā’iḫden Şeyḫ 

Ṣafī  ḥażretlerinden ġayrısı11 mu‘temedün ‘aleyh degüldür. Ammā Şeyḫ 

Ṣafī 12 evliyā-yı kibārdandur.” diyü yazmışlardur. 

Ḥattā ba‘żı aḥkām-ı ‘aliyyede ki13 şarḳ cānibinde olan serdārlar fetḥ ü 

tesḫīr ve ḳal‘ u tedmīre me’mūr ḳılınurlar, gūr-ḫāneleri olan Erdebīl ’e va-

1 evvelā: evvel T5

2 idüp: olup HZ, H1

3 Ḥüseyniyye-i: Ḥüseyniyye ile HZ

4 ṣıḥḥatini: ṣıḥḥati HZ

5 ‘aḳīmi: ‘aẓmı HZ

6 ḳanġı: ḳanḳı T5, H1

7 ḳılmamışdur: ḳılmışdur HZ

8 “O, asla senin ailenden değildir.”, Hud Sûresi, 11/46.

9 u: - HZ

10 ilḥādları: ilḥādı T5

11 ġayrısı: ġayrı HZ

12 Ṣāfī: - HZ

13 ki: - HZ
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rılup “Ecdādından ancaḳ Şeyḫ Ṣafī ’nüñ mezārına ta‘arruż olınmaya. Sā’i-

rinüñ kemikleri iḥrāḳ bi’n-nār ḳılına.” diyü muṣarraḥ emrler virilmişdür.

Ve bi’l-cümle mezbūr Şeyḫ Cüneyd  eḥibbāsından vāfir ādem cem‘ itdi. 

Evvelā küffār-ı Gürcistān  ġazāsına gitdi. Anlardan vāfir ġanīmet taḥṣīli ile 

‘avdet ḳılındı. Ve1 ol maḳūle ‘asākir ve ġanā’im-i vāfir ile mülk-i Şirvān ’a 

çıḳdı. Ehālī-i Şirvān, ḫuṣūṣā andaki ḥākim-i sāmī-mekān mezbūrdan ḫavf 

itdiler. Ve ‘ale’l-ġafle üzerlerine hücūm idüp cümlesini ḳatl eylediler. 

Ba‘de zamānin Şeyḫ Ḥaydar  daḫı babası ṭarīḳına sülūk itdi. Leşker 

cem‘2 ve Gürcistān  küffārınuñ3 ḳam‘ı ḫuṣūṣında beẕl-i mechūd idüp elli 

biñ miḳdārı ādem ile sefer seferledi. Ve furṣat düşürdükçe ba‘żı mülū-

ke hücūm idüp4 [209a HZ] muḳātele itdi.5 ‘Āḳıbet fermān-rān-ı Şir-

vān  olan Şirvānşāh 6 üzerine leşker çekdi. Ve babasınuñ ḳanını muṭālebe 

ṭarīḳı ile ol diyāra er dökdi. Ḥattā Ḳal‘a-i Gülistān  ki şehr-i Şamāḫī ’nüñ 

ḥiṣārıdur, Şirvānşāh’ı anda muḥāṣara ḳılup ḳażā-yı mübrem gibi üzerine 

çökdi. 

Yedi ay miḳdārı müddet muḥāṣara mümted olduḳda Şirvān  ve Tebrīz  

ḥākimi Sulṭān Ya‘ḳūb bin Ḥasan et-Ṭavīl ’den mu‘āvenet recā eyledi. Ol daḫı 

Süleymān  Beg nām serdārına ‘asker ḳoşup gönderdi. Tā ki ḥīn-i muḳātelede 

Şeyḫ Ḥaydar  ve ba‘żı evlādı ḳatl olınup, yanına müctemi‘ olan ḥaşerāt u ev-

bāşlar münhezim olup, baḳiyyetü’s-süyūf olup ḳurtılanları7 ṭaġıldı.

Ammā İsmā‘īl  ve ḳarındaşı Yār ‘Alī  ol muḥārebede bile8 bulınup mez-

būr Süleymān  Beg’üñ eline girdüklerinde anları9 sā’irleri gibi ḳatl itmeyüp 

alıḳodı. Ba‘dehu [118b H1] mezbūr İsmā‘īl  ḳarındaşı ile Lāhicān ’a vardı. 

Ve10 babası ve dedesi eḥibbāsı yanına vāfir merede müctemi‘11 oldı. 

1 Ve: - T5

2 Leşker cem‘: Cem‘-i leşker HZ

3 Gürcistān  küffārınuñ: küffār-ı Gürcistān’uñ HZ

4 idüp: HZ mükerrer 

5 muḳātele itdi: muḳābele eylediler HZ

6 Şirvān //Şirvānşāh : Şirvān Şāh olan HZ

7 ḳurtılanları: ḳurtılanlar HZ

8 bile: - T5

9 elinde//anları: ki eline girdiler ādemleriHZ

10 Ve: - HZ, T5

11 müctemi‘: cem‘ HZ, H1
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Vaḳtā ki bu ḫuṣūṣ Şāh Ya‘ḳūb ’a ma‘rūż ḳılındı, leşker gönderüp mez-

būrānı1 ḥabs ile getürtdi. Ḳayd u bend ile Iṣṭaḫr Ḳal‘ası ’nda ḥabs itdürdi. 

Mādām ki Ya‘ḳūb Beg  ḥayātda idi, anlar ḳayd-ı elīm ile ıżṭırābda idi. 

Ba‘dehu Ya‘ḳūb Şāh  ki öldi, yirine Rüstem Mīrzā  ki ḥākim oldı, bunlar 

Erdebīl Gūr-ḫānesi ’ne varup, ābā vü evdādı ṭarīḳınca faḳr ile ma‘āş idüp 

sükūn iḫtiyār itmek üzere ṣuçların ‘afv buyurdı. 

Fi’l-vāḳi‘ mādām ki Rüstem Mīrzā  ḥayātda idi, aṣlā ḥareket itmediler. 

Ammā ol [116a T5] vefāt idüp yirine Aḥmed Beg bin Uġurlu  cülūs itdük-

de anuñ şiddet-i be’s ü ḳahrı ḫavfından ol ṭarīḳı sülūk2 ṭutmadılar. Çekilüp 

Gīlān ’a gitdiler. Vālīsi Şerīf Ḥasan Ḫān ’a ilticā itdiler. 

Aḥmed Beg  ki bu ḥāli ṭuydı, ḥākim-i Gīlān ’dan bunları ṭaleb ḳıldı. 

Fe-ammā mezbūr inkār ile cevāb gönderdi. ‘Āḳıbet ‘ulemādan mu‘teme-

dün ‘aleyh ādemler gönderüp kendüye yemīn virilmesini teklīf itdi. Bu 

ḥāletde3 ḥākim-i Gīlān ḥīle-i nezāket-nişān idüp mezbūrān İsmā‘īl  ve Yār 

‘Alī ’yi aġaçdan çatulmış bir şeh-nişīne çıḳardı. Ve ol ‘ulemānuñ4 maḥża-

rında “Va’llāhi benüm arżumda degüllerdür.” diyü yemīn ḳıldı. Tā Aḥmed 

Mīrzā  ḳatl olınınca Gīlān’da ḳaldı. 

Ol ḳatl olınup Elvend Mīrzā  cülūs itdükde raḫş-ı himmeti Āzerbay-

cān ’a ṣaldılar. Ol cevānibdeki Şī‘a  yanlarına cem‘ oldı. Ta‘līm-i rafż u zen-

deḳa ve ilḥād u envā‘-ı mevā‘īd ile taḥaḳḳuḳ buldı. Lākin “Mecmū‘ımuz az 

leşkerüz. Eṭrāfdaki ḥükkāmla muḳāvemete ḳudretde muḥayyerüz. Ammā 

vilāyet-i Rūm ’da atañ ve deden eḥibbāsı çoḳdur. Eger ol semte5 mürāca‘at 

iderseñ nuṣret ü ḳuvvetimüz me’mūlimüzden6 artuḳdur.” diyü İsmā‘īl  ile 

Rūm’a geldiler. Ḳaraman ’la7 Teke  nāmına olan erāẕil ü evbāşı ṭatlu dil ile 

ayardup Lāhicān ’a ‘avdet eylediler. 

Bu ṭarīḳ ile ṭoḳuz yüz beş Muḥarrem’inde Lāhicān ’dan İsmā‘īl  ḫurūc ey-

ledi. Evvelā Āzerbaycān  ṣāḥibi Elvend Mīrzā bin Yūsuf bin Ḥasan-ı Ṭavīl ’e 

1 mezbūrānı: mezbūrı HZ

2 sülūk: meslūk T5

3 ḥāletde: ḥālde HZ

4 ‘ulemānuñ: ġılmānuñ T5

5 semte: semtine HZ

6 me’mūlimüzden: me’mūlden HZ

7 Ḳaraman ’la: fermānla T5
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taġallüb idüp niçe beglerin ḳatl eyledi. Ve melik-i Āzerbaycān’ı ḫalāṣ1 idüp 

adını şāh ḳodılar. Ve sikkesini urup2 ḫuṭbesini oḳıdılar. 

İkinci sene Şirvānşāh  üzerine vardı. Kendüyi3 [209b HZ] ve niçe beg-

lerini ḳatl eyledi. Şehrini alup birgün temekkün itdükden ṣoñra çekildi, 

gitdi. 

Ve bir sene daḫı geçdükden ṣoñra Ẕü’l-ḳadroġlı ‘Alā’ü’d-devle ’nüñ üze-

rine vardı. Ol cengde Elvend Mīrzā  bile4 olup, şāhuñ hücūmından ḳurtı-

lup, ol henüz ‘Alā’ü’d-devle  ile cenge meşġūl iken Tebrīz ’e gelüp aña müs-

tevlī oldı. 

Ammā Şāh İsmā‘īl , ‘Alā’ü’d-devle  ile cengi [119a H1] ber-ṭaraf itdük-

den ṣoñra Tebrīz  üzerine geldi. Hücūmına ṭāḳat getüremeyüp Terākime ’ye 

ṭoġrı ḳaçdı. Şāh İsmā‘īl  Tebrīz’i fetḥ idüp mutaṣarrıf oldı. 

Ve yine ol senede ‘Irāḳ  mülkine teveccüh itdi. Anuñ ḫavfından Sulṭān 

Murād bin Ya‘ḳūb bin Ḥasan-ı Ṭavīl  ḳaçup pādişāh-ı Rūm  Sulṭān Bāyezīd  

Ḫān-ı ‘adālet-rüsūm cenābına ilticā eyledi. Lākin Sulṭān Bāyezīd  āḫar 

‘adūyla5 ġazāya muḳayyed olup mezbūra leşker virmemekle Ẕü’l-ḳadroġlı 

‘Alā’ü’d-devle ’ye mürāca‘at ḳıldı. Mezbūr bir miḳdār leşker virüp mu‘āve-

net itmekle gelüp Şāh İsmā‘īl ’üñ naṣb itdügi ḥākimi elinden Baġdād ’ı ḫalāṣ 

itdi. 

Ve yine ol senede İsmā‘īl , Yezd  ḥākimine ġalebe ḳıldı. Kendüyi ve evlā-

dını ḳatl eyledi. [116b T5] Ba‘dehu Gīlān  üzerine vardı. Anda daḫı ba‘żı 

nāḥiyelere müstevlī oldı. 

Ve ṭoḳuz yüz on iki senesinde Kürdistān ’a leşker gönderüp bir miḳ-

dār memālikine istīlā buldı. Ve iki yıl ṣoñra tekrār Baġdād  üzerine varup 

Baġdād’a ve cemī‘-i ‘Irāḳ ’a ḥākim ü6 mutaṣarrıf oldı. Ḥākimi7 Sulṭān 

Murād ’uñ ḳudretin mużmaḥil ḳıldı. 

1 ḫalāṣ: ḫelā HZ

2 urup: urdurup HZ

3 Kendüyi: HZ mükerrer 

4 bile: ile T5

5 ‘adūyla: a‘dāyla T5

6 ḥākim ü: - H1, T5

7 Ḥākimi: Ḥākim-i T5
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Ba‘dehu oġlı Elḳās Mīrzā ’yı ‘askerle Şirvān ’a gönderdi. Ṣoñra bi’ẕ-ẕāt 

kendüsi varup emān virdükden ṣoñra Şirvānīleri  ḳatl itdi. Ve emvāl-i keẟīre 

ve ġanā’im-i vefīre taḥṣīl idüp ḥākim-i Şirvān olan Şāhruḫ1 Mīrzā ’yı yanın-

ca bile dārü’l-mülkine getürdi. 

Ve on altı senesinde Ḫorāsān  pādişāhı Şeybek Ḫān ’uñ üzerine varup, 

ba‘żı bāġçelerde teferrüc üzere bulup kendüyi maḳtūl ve ‘askerini2 maḫẕūl 

itdükden mā‘adā kellesini müẕehheb ü muraṣṣa‘ bir ḳadeh işletdi. Nihā-

yet-i ‘ömrine dek anuñ içinden şarāb nūş itdi. Ve bu vaż‘ ḳahrına3 ve 

ḫalḳuñ hevāsı zehrine sebeb olup tamām-ı mülk-i Ḫorāsān’ı taḥt-ı ḥük-

mine getürdi. 

Ba‘dehu Emīr Muṣullı 4 nām ādemi ki şāh ḳibelinden Ḫorāsān  ḥākimi 

idi, Māverā’ü’n-nehr ’e ‘asker çeküp ba‘żı yirleri fetḥ eyledi. Ammā yine 

Özbek  leşkeri aña ġālib olup, alduġı yirleri yine alup anı helāk eylediler. 

Ba‘dehu yine Özbek ’den ‘Ubeyd Ḫān bin Maḥmūd Sulṭān  cünd-i keẟīr 

ile gelüp Ḫorāsān  memālikinden ba‘żı yirleri taṣarrufa getürdiler. Lākin on 

ṭoḳuz senesinde Şāh İsmā‘īl  Ḫorāsān’a vardı. Özbek cünūdını ṭarḥ u ṭard 

idüp yine ol yirleri5 cemī‘an żabṭına aldı. 

Bu minvāl üzere māh u sāl bi’l-ġudüvvi ve’l-āṣāl ḥükkām-ı eṭrāfla ḥurūb 

u ḳıtāle6 ḳıyās idüp günden güne taġallüb ü istiḳlāl üzere iken ṭoḳuz yüz 

yigirmi tārīḫinde ḳahramān-ı ḳurūm, ṣāḥib-ḳırān-ı Rūm , a‘nī Sulṭān Selīm 

Ḫān bin Bāyezīd Ḫān -ı ‘adālet-rüsūm Şāh İsmā‘īl  [119b H1] niyyetine 

Āzerbaycān ’a leşker çekdi. Ve Çaldıran  nām ṣaḥrā-yı bī-kerānda muḳābil 

olup leşker-i Revāfiż ’i ṭu‘me-i şemşīr itdi. 

Andan ṣoñra tā otuz senesi ḥudūdından [210a HZ] vefātına gelince 

‘ayş u nūşa ṣarf-ı evḳāt eyledi. Ne bir pādişāhuñ mülketine ‘azīmet ve ne

1 Şāhruḫ : Şāh T5

2 ‘askerini: ‘askerin HZ

3 ḳahrına: mehterine H1 | mihrine HZ

4 Nüshalarda “Ṣafrūlī (H1, T5), Ṣaġrūlī (HZ)” şeklinde yazılan bu isim “Muṣullı” olarak metne alındı. 

bk. Tufan Gündüz, “Safevîler”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/safeviler#1 

(15.02.2021).

5 yirleri: yerlere H1

6 ḳıtāle: ḳıtāl HZ
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bir ḥākimüñ izālesine cell-i himmet itdi. Otuz sekiz yaşında vefāt eyledi. 

On dört tārīḫinde cülūs idüp yigirmi dört yıl salṭanat itdi. 

Türkī  vü Fārisī  eş‘ārı vardur. Taḫalluṣı Ḫaṭā’ī  olup ekẟer-i1 ebyātı Seyyid 

Nesīmī  ṭarzında vāḳi‘dür. Andan daḫı zülāl-i meşrebinüñ tekeddüri şāyi‘dür. 

Ve ibtidā-yı cülūsları eẟnālarında kendüden mühr beyti ṭaleb olınup bu 

maḳūle bir maṭla‘-ı bülend naẓmına ḳudret bulmışdur:

Beyt

א2 א   ٔ א خ  دوش   א  ا     ٔ ر   

Egerçi ki ba‘żı mührlerinde ġayrı ebyāt yazdurup ‘Alevīligini  işrāb eyle-

mişdür ve ammā mühr-i ḫāṣṣında ẕikr olınan maṭla‘ı iḫtiyār ḳılup efkār-ı 

zāde-i ṭab‘ından [117a T5] anı intiḫāb itmişdür.

 Salṭanat-ı Şeh Ṭahmāsb bin İsmā‘īl 

Egerçi ki birḳaç evlādı ḳalmışdur, lākin ekberi Ṭahmāsb  olmaġla taḫt-ı 

ḥükūmeti aña müntaḳil olmışdur. Ol daḫı salṭanat ve icrā-yı aḥkām -ı 

riyāset idüp ṣāḥib-ḳırān-ı zamān Sulṭān Süleymān Ḫān  ‘aleyhi’r-raḥme-
tü ve’l-ġufrān mirāren anuñ memālikine vardı. Ve meredesine sell-i seyf 

idüp memleketlerini ġāret ḳıldı. Lākin ġāyetde3 ‘ayyār ve müdebbir-i az-

mūde-kār olmaġın cidden muḳābil ṭurmadı. Mażarrat-ı ‘asker-i ‘Oẟmānī  

memālikine vāḳi‘ olup 4« ــ ــ ر ــ  أ ــא   » mażmūnıyla murābaḥa sem-

tine ḳanā‘at ḳıldı. Āḫir dāmen-i ṣulḥa teşebbüẟ ḳılup ekẟer-i rūzgārı ey-

yām-ı ṣulḥ eẟnālarında güẕerān itdi. 

‘Āḳıbet ṭoḳuz yüz seksen dört senesi Ṣafer’inde ol daḫı dünyādan git-

di. Ḥaydar  nām oġlınuñ anası mücerred oġlına mülk intiḳāl itmek içün 

nūresini5 zehr ile ālūde ḳıldı. Ālet-i cimā‘ı ve ḫuṣyeteyni pārelenüp helāk 

oldı. Ba‘dehu Perīḫān  nām ḳızı intiḳām ḳaṣdına ḫizānesinde ba‘żı hevā-

dārlarını müsellaḥ idüp ta‘biye ḳılmış ve ḳarındaşı Ḥaydar ’a “Birāder, 

1 ekẟer-i: ekẟeriyyā HZ

2 “Senin lütuf rehberin bizimle yoldaş olursa, felek bizim padişahlık örtümüzü sırtına çeker.”

3 ġāyetde: - HZ

4 “Kellesini kurtaran kazanmıştır.”

5 nūresini: nevālesini T5
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żabṭ-ı memālik olmaz, illā māl ile olur. Gel, ḫazīneñi gör; ne var ne1 

yoḳ sen de bil.” diyü Ḥaydar ’ı ḫazīneye ḳoyar. Girdügi gibi ḳatl olınup 

cenāzesi ṭaşra çıḳar. 

Ba‘dehu mezbūr Perīḫān , Alamūt Ḳal‘ası ’nda maḥbūs olan ḳarındaşı 

İsmā‘īl ’e ādem gönderür.2 Li-eb ve’l-üm ḳarındaşı olmaġla salṭanat aña 

müntaḳil olmasını irāde ḳılur. Ber-vech-i isti‘cāl getürürler. Ve andan bī‘at 

ḳılurlar.

 Salṭanat-ı Şāh İsmā‘īl bin Ṭahmāsb 

Mezbūr İskender Paşa  ile Arż-ı Rūm  ḥavālīsinde ceng idüp nev‘an 

muẓaffer gibi olmaġla Ḳızılbaş 3 ol evbāşı baş idinmege raġbet gösterdiler. 

Ḥattā4 mecālis-i fısḳ u fücūrda ṭolusın içmege başladılar. 

Şāh Ṭahmāsb 5 bu vāḳı‘adan [120a H1] ḫaberdār olduḳda mezbūr İs-

mā‘īl Mīrzā ’yı Ḳal‘a-i Ḳahḳaha ’da salṭanatı zevāli ḫavfından ve pādişāh-ı 

‘ālī-şāna ḫilāfı hirāsından ḥabs eyledi. Ve cenāb-ı Sulṭān Süleymān Ḫān ’a 

ilçi gönderüp “Benüm rıżām yoġ-iken varup edepsizlik itdügi-çün ḥabs 

itdüm.” mażmūnını işrāb itdi.

 [Ḥikāyet]

Ḥikāyet olınur ki ba‘de zamānin ḥākim-i Gīlān  olan Aḥmed Ḫān  ki elf 

senesi eẟnālarında Rūm ’a gelüp, Sulṭān Murād  Ḫān cenābından istid‘ā-yı 

‘āṭıfet idüp ol zamānda bir ḥīle ile Şāh Ṭahmāsb ’uñ ḥabsine [210b HZ] 
giriftār olur, ol daḫı Ḳal‘a-i Ḳahḳaha ’nuñ āḫar maḥbesinde6 ḥabs olınur. 

Egerçi7 birbirleriyle mülāḳāta ruḫṣat virilmez, fe-ammā mükātebāta nev‘an 

icāzetleri dirīġ olınmaz. Eẟnā-yı mürāselātda Aḥmed Ḫān-ı Gīlānī  bu 

ḳıṭ‘ayı8 naẓm ider ve Şāh İsmā‘īl -i maḥbūsa gönderür:

1 ne var ne: tevārūna HZ

2 gönderür: gönderüp HZ

3 Ḳızılbaş : Ḳızılbaşlar T5

4 Ḥattā: - HZ, H1

5 Şāh Ṭahmāsb : Ṭahmāsb Şāh  T5

6 maḥbesinde: meclisinde HZ

7 Egerçi: - HZ

8 bu ḳıṭ‘ayı: - T5
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Ḳıṭ‘a

ن   א    ر ز از  ن    خ واژ دش  از 
1 ن   در  ام و  ا  وروز  ن  ه  א  

Mezbūr Şāh İsmā‘īl  im‘ān-ı naẓarla bu ḳıṭ‘aya iltifāt-ı mevfūr ḳılduḳ-

dan ṣoñra2 tesliyeten bu [117b T5] gūne bir ḳıṭ‘a naẓm eyler. Ve ḫuddām-

dan3 biri ile irsāl idüp girye-i bī-vechini remz eyler:

Ḳıṭ‘a

د א رای  رای     د  אرت    آن روز  
د4 אن  را  ا   אز  א   وز در ا   ا

Egerçi ki ḳıṭ‘a-i ūlā şā’irānedür, ammā ẟāniye bülend-pervāz ü pür-

mev‘iẓe vü bī-bahānedür. 

Pes Şāh İsmā‘īl  ki seksen dört senesinde cülūs eyledi, yigirmi beş yıl 

maḥbūs olmaġla ba‘żılar ḳavlince ‘aḳlına iḫtilāl ‘ārız olmış bulındı. Ammā 

şecā‘at u şehāmetine ve kerem ü cūd-ı bī-nihāyetine söz yoġ-ıdı. 

Ammā “Benüm ḥabsüme bunlar sebeb olmışdur.” diyü Ṭahmāsb  leş-

kerine ihānet ve cüz’ī5 bahāne ile ḳatl ü siyāsetlerine cell-i himmet itmegin 

geldügi gibi devletine bā‘iẟ olan hem-şīresini ḳatl eyledi. Ḳızılbaş  ‘askeri 

miyānına a‘dāsı bu müsāvīleri bıraḳdılar ki Şāh İsmā‘īl  ḫafiyyeten ve ‘alā-

niyyeten söyleye. “Çāder yüklendükde6 ṭınābı daḫı yüklenmek lāzımdur.” 

diye bu bahāne ile ümerāsını ḳılıcdan geçüre.

Fe-lā-cerem ḳulūb kendüden müteneffir olup def‘i bābında tedārükler 

itdiler. ‘Āḳıbet berş ü efyūnına semm-i ḳātil ḳatdurup helākine bā‘iẟ oldı-

lar. Ḥadd-ı ẕātında günde ḳırḳ dirhem miḳdārı felūnyā7 ekl itdügi şāyi‘dür. 

Bu taḳdīrce mesmūmen daḫı ekl eylese ol miḳdār tiryāḳuñ semm-i ḳātil 

olması ġayr-ı8 vāḳi‘dür. 

1 “Uğursuz feleğin dönüşüne ağlıyorum. Zamânenin cevr ü cefasına ağlıyorum. Gece gündüz bükülmüş 

bel ile sürahiye benzerim; kahkaha / Kahkaha [Kalesi ] içindeyim, ancak kan ağlıyorum.”

2 ḳılduḳdan ṣoñra: ḳılduḳda H1, T5

3 ḫuddāmdan: ḫuddāmından HZ

4 “O gün işin tamamıyla kahkaha atmak idi. Düşüncende saltanat sancağı yüz aylık idi. Bugün o Kah-

kaha [Kalesi ]’nde ağlamaya katlan. Çünkü o kahkahanın neticesi bu Kahkaha oldu.”

5 cüz’ī: cezā-yı bī HZ

6 yüklendükde: beklendükde HZ

7 felūnyā: ḳalūnyā HZ

8 ġayr-ı: - HZ
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Fe-ammā ol tārīḫdeki Ḳızılbaş  ekābiri miyānında bir rivāyet daḫı şāyi‘ 

idi ki Ḫˇāce Aḥmed Yesevī  ṭarīḳ-ı hidāyet-refīḳındaki1 ḫulefā-yı ‘iẓāmdan 

Ḫˇāce Muḥammed Ḥanefī  ‘aleyhimā er-raḥme cenābından2 seccāde-nişīn 

[120b H1] ve mürşid-i ẕī-şān-ı velāyet-güzīn olan Şeyḫ Berāsā  ki on sekiz 

yıldan berü ravża-i muṭahhara-i Rażavī ’ye mücāvereti ile3 kerāmet-menāb-

dur,4 anlardan irādet-peẕīr olan vāṣılīn-i seyyāḥīnden Şeyḫ Dem Kelle 5 ki 

mevlidi vilāyet-i Rūm ’daki Bozoḳ  ḳażāsında Ṭayyār Bey  nām ḳarye6 ve 

mürşidi mūmā ileyh Şeyḫ Ebū Türāb ’dur,7 ol tārīḫ eẟnālarında vilāyet-i 

‘Acem ’de bulınup, ekẟer-i ümerā-yı Sürḫ-ser  ile hem-nişīn olup esrāra vāḳıf 

ve bu ḳıṣṣanun ġavrına ‘ārif olanlardur. 

Onlar böyle taḳrīr eylediler ki Şāh İsmā‘īl  müşārün ileyh ḫalīfetü’l-ḫu-

lefāsı, ya‘nī ki a‘ẓam-ı vükelāsı Aḥmed Ḫalīfe ’ye “Evleri ki basṭ-ı firāşla 

tezyīn eyle ve levāzım-ı nüzhet-ḳabā ile mānend-i ḫuld-ı berīn eyle ki anda 

varasum gerekdür. Şeb ü rūz ferāġatla eglensem gerekdür.” didükde ḫalīfe-i 

mezbūr ḫāne-i bī-bahānesini zīnet-peẕīr itdi. Maḳdūr-ı beşer mertebesin-

deki zīb ü zīnet nihāyete yitdi. Gūyā bir cennet idi ki içinde ḥūr u ġılmānı 

bī-nişān idi. Ve bir firdevs-i ḫoş-menzilet idi ki [211a HZ] muḥassenāt-ı 

ins olan ḥūrānı genc gibi pinhān idi. 

Şāh İsmā‘īl  ki serāy-ı vekīle teşrīf eyledi, zīnet-i ḳuṣūrın bī-ḳuṣūr ve noḳṣā-

nını ancaḳ cins-i ḥūr bulup “Yā ḳanı bu ḫuld-ı berīnün ḥūrı?” diyü söyledi. 

Meger zīnet-i ḫāne emrinden murādı ṣāḥib-i ḫānenüñ ṣāḥib-i ḥüsn ü8 cemāl 

olan duḫter-i yegānesi idi. [118a T5] Ol ḥāżır olmaduġına ta‘accüb itdi. 

1 refīḳındaki: refīḳında HZ

2 cenābından: cenābında H1

3 ẕī-şān-ı//ile: - HZ

4 menābdur: münāsibdür HZ, H1

5 Künhü’l-ahbâr  III. Rükün nüshalarında bu isim “Ḥarem Kelle/Küleh” biçiminde yazılmıştır. Daha faz-

la sayıda nüshası bulunan IV. Rükün’de ise nüshaların genelinde bu isim “Dem Kelle/Küleh” şeklinde 

yazılmıştır. H1 nüshası, 121b varakta özel ismin ikinci kelimesi “Kelle” okunacak şekilde harekelen-

miştir. Bu yüzden ilgili isim “Dem Kelle” olarak metne alındı.

6 Bey nām ḳarye: bī-ḳarye HZ

7 Nüshalarda “Şeyḫ Türāb Ebū Türāb Behre’dür” şeklinde muğlak yazılan ibare “Şeyḫ Ebū Türāb” olarak 

metne alındı. Nitekim aynı şahıs Künhü’l-ahbâr  IV. Rükün’de “Ebū Türāb” olarak geçmektedir (Sü-

leymâniye Ktp, Fatih Bölümü, no. 4225, vr. 18b). | Safevî  Şahı II. İsmail ’in yaşamını ayrıntılı olarak 

anlatan eserlerde burada anlatılan bilgiler ve adı geçen şahıslar yer almamaktadır (bk. Hasan Asadi, Şe-

faattin Deniz, Hasan Rumlu Safevî Şahı II. İsmail Kahkaha Kalesi’nin 20 Yıllık Mahpusu, Bilge Kültür 

Sanat Yayınları, İstanbul  2017). Bu yüzden burada geçen bilgiyi ve şahıs isimlerini Gelibolulu Mustafa 

Âlî  sözlü kaynaklardan elde etmiş olmalıdır. 

8 ü: - HZ
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Ḫalīfe daḫı su’āl-i şāha cevābında iẓhār-ı ta‘annüd idüp “Aña imkān 

yoḳdur.” mażmūnını iş‘ār u işrāb itmiş1 idi. Tā ki ġażab-ı sulṭānīye bā‘iẟ 

olup “Evvelā fülān ser-çeşmeden baña bir mişrebe ṣu getür. Bu emrümi 

icābet ser-menziline sen yitür.” diyü gönderdi. Ardınca2 cellād ve3 ba‘żı 

seyyāf-ı bürrān-ı bī-raḥm u bī-dādlar irsāl idüp gözlerine mīl4 çekdürdi. 

Ve kendüye maṭlūbe5 olan duḫter-i maḥbūbeyi getürüp ḥuṣūl-i merāmına 

müsāra‘at itdi.

Sā’ir   vükelā vü ümerā ki bu aḥvāli işitdiler, evvelki ‘uḳdeyi tecdīd idüp 

“Bunuñ murādı cümlemüzi helāk ve nāmūs u ġayretimüz nāmūsiyyesini 

ser-pençe-i ḫışm u ġażabla çāk çāk itmekdür.” diyü6 ittifāḳ itdiler. Ve bir 

dest-māl zehr-ālūd idüp duḫter-i ḫalīfeye gönderdiler. Tekrār mücāma‘at 

‘aḳabinde7 ālet-i cimā‘ını bunuñla silesün.” diyü ıṣmarladılar.8 Bu naẓm 

anuñ ḥaḳḳındadur:

Meẟnevī

Ḳıldı ol dest-māli zehr-ālūd

Ālet-i şāhı cümleten nā-būd

Ya‘nī kim oldı pāre pāre hemīn

Sildügi gibi ol nigār-ı güzīn 

Ṣanki süd dökdi bir ḫaṭā itdi

Dehr anı zehr ile hebā itdi 

Pederin zehr-i nūre ḳıldı helāk

Veledin sel‘a-i mażarrat-nāk9

Muḥaṣṣal ḫaylī şecī‘ ü dilīr idi. Ḥükkām-ı eṭrāfuñ andan ḫavf u bīmi 

keẟīr idi. Lākin mu‘ammer olmayup maġlūb-ı [121a H1] leged olduġı 

ḥālde sinni ḫamsīnden mütecāviz iken vefāt eyledi.

1 Nüshalarda “itmemiş” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “itmiş” olarak metne alındı.

2 Ardınca: Ardınca ve ba‘żı HZ

3 ve: - T5

4 mīl: - T5

5 maṭlūbe: maṭlūb HZ

6 diyü: - T5

7 ‘aḳabinde: ‘aḳībinde HZ, H1

8 ıṣmarladılar: ıṣmarladı HZ

9 mażarrat-nāk: mażarrat-ı nā-bāk T5
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 Emāret-i Muḥammed Ḫudābende bin Ṭahmāsb 

Mezbūrun ḳarındaşıdur. Babası zamānında müddet-i medīd Ḫorāsān ’da 

ḥükūmet eyledi. Ḥattā1 babası vefātında anda bulındı. Ve mezbūr İsmā‘īl  

cülūs itdükden ṣoñra mezbūrı Ḳazvīn ’e ṭaleb eyledi. Ġāyetde2 ḫūnī olduġı-

na binā’en gelmege ḫavf eyledi. Bu eẟnālarda Şāh İsmā‘īl  ḳatl olınup mül-

ket-i ‘Acem  aña müntaḳil oldı. 

Ża‘f-ı3 baṣara mübtelā, bādī-i naẓarda nā-bīnāya benzerdi. Ḥālā ki a‘mā 

olmayup ża‘f üzere görmesi, eşhelü’l-‘ayneyn4 gibi her şey’üñ ża‘īfini5 gör-

memesi muḳarrer idi. Ma‘a hāẕā ‘adle mā’il, āyīnlerinde nev‘an ḥaḳḳa ḳā’il 

kimesne idi.

Rivāyet olınur ki cevāhire raġbet ve dürr ü la‘l ü yāḳūtla ‘arż-ı zīb ü 

zīnet ḳılup eline ve ḳulaḳlarına mücevher gūşvāreler ṭaḳınurdı. “Zenāna 

maḫṣūṣ ḥāletdür.” dinildükde “Ben pādişāh olduġum ḥayẟiyyetle şol nesne 

ki benüm muḫtārumdur, pesendīde-i kibār u ṣıġār olmaḳ gerekdür.” diyü 

meẕheb-i Şī‘a  müftīlerinden fetvā daḫı ḥāṣıl itmiş idi. 

Fe-ammā dervīş-meşreb olmaġın Ḳızılbaş  ṭā’ifesi kendüden ḫavf itmez-

ler idi.6 Ḥattā bir def‘a ṭoḳuz yüz seksen yedi tārīḫinde ‘avretin der-baġal-i 

şāh iken çekdiler, aldılar. Ḳırım  ḫānı birāderi ‘Ādil Girāy Ḫān ’la müttehi-

me olduġına7 binā’en gözine ḳarşu öldürdiler. 

Pes mezbūr şāhuñ vücūdı [211b HZ] ‘adem8 meẟābesinde olup ṭoḳuz 

yüz seksen beş tārīḫinde Vān  beglerbegisi Ḫüsrev Paşa , ‘Acem  mülkini 

“Ḥāliyā tenhā ve şāhları yoḳ meẟābesinde bir nā-bīnādur.” diyü ken-

düye serdārlıḳ ḥāṣıl itmek ümmīdi ile ‘arż eyledükde fātiḥ-i [118b T5]
Ḳıbrıs  olan Vezīr Muṣṭafā Paşa  Gürcistān  ve Şirvān  fütūḥātına

sipehsālār-ı celādet-nemā ta‘yīn9 olınup mezbūr şāh, ya‘nī Muḥammed 

Ḫudābende  nāmındaki gümrāh, cidden muḳābeleye ḳādir olamayup, 

1 Ḥattā: - HZ

2 Ġāyetde: ‘Āḳıbet HZ

3 Ża‘f-ı: - HZ

4 ‘ayneyn: ‘ayn T5

5 ża‘īfini: ża‘fını HZ

6 idi: - HZ

7 olduġına: olduġıma HZ

8 ‘adem: - HZ

9 ta‘yīn: yaḳın HZ
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ḥattā ḫalvet ü inzivāyı şāhlıḳ ġavġāsına tercīḥ itmegin iḫtiyār-ı ‘uzlet 

eyledi.

Ve ṭoḳsanıncı sene eẟnālarında oġlı Ḥamza Mīrzā ’yı veliyy-i ‘ahd idindi. 

Bu taḳdīrce Şāh İsmā‘īl  bir yıldan ziyāde ve Muḥammed Ḫudābende  beş 

yıldan ziyādece şāhlıḳ idüp ba‘dehu kendüsi gūr-ḫāneye çekildi.

 Emāret-i Mīrzā Ḥamza bin Muḥammed Ḫudābende 1

Mesfūr cülūs itdükde2 on beş yaşında bulındı. Bir siyeh-çerde, lāġar-

ten, güşāde-meşreb, ābā vü ecdādı ile hem-meẕheb, nev‘an cevāhet ile maṭ-

bū‘u’ş-şemā’il, ḫānları ile ‘ayş u nūşa mā’il, ḥālā ki cerī vü bahādır, ġamze-i 

āşıḳ-küşle ḳanlar dökmede māhir nev-cüvān idi. 

Ṭā’ife-i Ḳızılbaş  ki İsmā‘īl-i Ḳadīm  ve Ṭahmāsb ’a iḳtidāları iki cihet-

den idi ki biri sādāt-ı ‘Aleviyye ’den i‘tiḳād idüp evlād-ı Resūl ’den ve bunlara 

velāyet ü kerāmet ecdād-ı ‘iẓāmından [121b H1] verāẟetle Zevc-i Betūl  ’den 

‘ā’id ü rāci‘dür ki kerāmāt-ı ‘aliyye ṣāḥibi velīlerden ‘add itmeleri idi. İkinci, 

şāhları olup selāṭīn-i māẓiye gibi fermānına iṭā‘at lāzım olduġı ḥayẟiyyetden 

idi. İsmā‘īl’üñ ḳatli evānında, ḫuṣūṣā Muḥammed Ḫudābende  zamānında 

evvelki vechle i‘tiḳādları zā’il oldı. Ancaḳ pādişāhları olduġı ḥayẟiyyet ḳaldı. 

Pes Mīrzā Ḥamza  mücerred şāhlıḳ ḳuvveti ile ne ḳadar cidd ü cehd 

itdi ise pādişāh-ı memālik-i Rūm  ve şāhenşāh-ı mesālik-i3 merzbūm, 

ṣāḥib-ḳırān-ı bī-ḳarīne-i ḳurūm4 olan Sulṭān Murād Ḫān bin Selīm Ḫān 

bin Süleymān Ḫān  cānibinden ‘asker5 çeküp Revān ’ı tesḫīr iden vezīr 

Ferhād Paşa ’ya, ba‘dehu Tebrīz  fetḥine me’mūr olup gelen vezīr-i a‘ẓam ve 

sālār-ı muḥterem ‘Oẟmān Paşa ’ya egerçi ki ‘asker çeküp6 Tebrīz ḳurbında 

on beş biñ miḳdārı Ḳızılbaş  ile ‘asākir-i ẓafer-me’āẟire muḳābil oldı. 

Serdārları ‘Oẟmān Paşa  ḥālet-i iḥtiżārda marīż-i nā-şekībā bulınmaġla 

mīr-i mīrān olan ekābirden Vān  beglerbegisi dilīr ü şecī‘-i celādet-nemā 

1 Ḥamza//Ḫudābende: Muḥammed  oġlı Ḥamza Ḫudābende HZ

2 itdükde: itdükden HZ

3 mesālik-i: sālik-i HZ

4 ḳurūm: merūm HZ

5 ‘asker: HZ mükerrer 

6 Revān ’ı//çeküp: - HZ
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Ciġala-zāde Sinān Paşa  ki vezāret nāmıyla daḫı pāyesi sā’ir beglerbegiler-

den1 mu‘allā idi, anlar maẓhar-ı inkisār u inhizām ve Ḳaraman  beglerbegisi 

Murād Paşa  ve Ṭırabozın  beglerbegisi Ḥüseyn Paşa  ve ba‘żı mīr-livā gi-

riftārlikle nā-kām ve Diyār-ı Bekr  beglerbegisi Meḥemmed Paşa bin Fer-

hād Paşa  eẟnā-yı cengde şehādetle engüşt-nümā-yı a‘lām ḳılındı. 

Lākin zümre-i2 şāhiyān ve şirẕime-i Sürḫ-serān  ve bellü başlu ḫānān3 

ṭu‘me-i şīr-i şemşīr ḳılınup maġlūben ve maḳhūren mürāca‘atları nihāyet 

ibtidā-yı cengde, mezbūr şāhīlerüñ4 Ḥamza Mīrzā  iḳdāmı ile fi’l-cümle 

taġallüb şeklinde ḥareketleri muḳarrer oldı. 

Ba‘de ẕālik mezbūr [212a HZ] Ḥamza , Şeyṭān  nām bir sāde-rū nedī-

mi ile ‘aşḳ-bāzī ve yine ekābir-i Sürḫ-serān ’dan ‘Alī Ḳulı Ḫān  nām yār-ı 

muvāfıḳı ve hevādārı ‘āşıḳı ile resm-i şūḫī vü ṭannāzī [119a T5] semtine 

sālik olup mezbūr Şeyṭān  ol melik-i [gül]-rūnuñ ol dīv-i merdüm-sitān5 

ile mu‘āmelesine taḥammül idemeyüp bir şeb mest-i lā-ya‘ḳıl ve ḳaṣd-ı 

Şeyṭānī’den ġāfil, cāme-i ḫˇāb altında mu‘āmele-i nefsāniyyeye mā’il ol-

duḳda nev-cüvān-ı Şeyṭān-iştihār bir ḫancer-i ābdār ile Şāh Ḥamza ’yı 

helāk ü demār ḳıldı. Ba‘dehu itdügi fi‘l-i nā-sezāya nādim ü6 peşīmān olup 

firār iḫtiyār itdi. İrtesi ki bu aḥvāl ṭuyuldı, Şeyṭān ele getürilüp siyāsetle 

ḥaḳḳından gelindi. 

Seyyāḥ-ı memālik-i ‘Acem  ve sebbāḥ-ı biḥār-ı tevārīḫ-i ümem, reh-

nümā-yı ṣad-merḥale mezbūr Şeyḫ Dem Kelle ,7 Mīrzā Ḥamza  vefātınuñ8 

bā‘iẟini āḫar vechle naḳl eyledi. “Eṣaḥḥı budur.” diyü söyledi ki9 şāh-ı 

nev-cüvān, melik-i ḫūb-rū gibi ḳarīn-i Şeyṭān  ve10 şerbetdār bir sāde-rū daḫı 

der-miyān, üçi bile ‘uryān ve fūtalarla germ-ābe-i ḫāṣṣada nüzhet-künān 

olduḳları ḥālde ki mezbūr Şeyṭān dellāk-i sulṭān olmaġın [122a H1] terāş 

tīġi elinde, bilegisi bilinde ḫidmet üzere iken şerbetdār olan cüvāna gū-

1 begilerden: begiden HZ

2 zümre-i: vezīmre-i HZ

3 ḫānān: ḫān HZ

4 şāhīlerüñ: şāhīlerden HZ

5 sitān: sinān HZ

6 nādüm ü: - H1, T5

7 H1 nüshasında bu kelime “Kelle” okunacak biçimde harekelenmiştir.

8 vefātınuñ: evḳāfınuñ HZ

9 ki: - T5

10 ve: - HZ
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şe-i ḫışm ile işāret eyler. Ke-ennehu teklīf-i ṣoḥbet-i viṣāl nüktelerini işā‘at 

eyler. Şāh Ḥamza  bu ḥāleti göz ucıyla görür. Kemāl-i ta‘accüble Şeyṭān ’a 

ġażab ḳılur. “Bunuñ1 şeyṭanetden2 murādı nedür?” diyü su’āl ider. 

Şerbetdār daḫı cevāb virüp “Bir būse ister.” diyü söyler. Egerçi ki şāhla-

ra lāzım olan ol ḥīnde pīrāne ḥareket idi ve ḥammāmdan çıḳınca ṣabr ile 

nehżat idi. ‘Unfuvān-ı şebāb mūriẟ-i ‘acele vü3 şitāb ve müstevcib-i ḥiddet-i 

āteş-tāb olmaġın eymān-ı ġılāẓ u şidād itdi ki çıḳduġı gibi Şeyṭān ’uñ vücū-

dın ifnā eyleye ve siyāsetini vācibāt-ı dīn ü devletden bile. 

Şeyṭān  ki bu sevgendi işitdi, başına gelecek siyāseti fehm itdi. Şāhuñ 

başı kendünüñ elinde iken tedārüki evlā gördi. Bilā-te’ḫīr elindeki tīġ-i 

ser-tīz ile işin bitürdi. Ba‘dehu ‘acele vü şitābla ṭaşra çıḳdı. Bir bahāne ile 

yıḳıldı, gitdi. Ḥālā ki ḳurtılmadı. Hīç bir ṭarīḳ ile ḫalāṣ u rehā bulmadı. 

Ḫˇāce Ḥāfıẓ-ı Şīrāzī ’nüñ; 

Beyt4

ارا5 אن  א د وت  אن  א دو א دو כ  ا دو   آ

beyti6 mażmūnınca ‘amel itmedi. Başın telef eyledi. 

Ḥamza Mīrzā ’nuñ müddet-i emāreti …7 yıl olmış idi.

 Emāret-i Şāh ‘Abbās bin Muḥammed Ḫudābende 

Bu furṣatda Özbek  yüriyüp Nīşābūr ’ı ve Dāmġān ’ı ve Bisṭām ’ı ve 

bi’l-cümle Ḫorāsān ’uñ ekẟer-i bilādını ve Herī ’yi ve Esterābād ’ı ve Yezd ’i 

ve Ḳum ’ı ve Keşān  ve Nergis  ve Ṭaber  ve Meşhed-i Rażaviyye ’yi cemī‘an 

aldı. Ancaḳ Iṣfahān  ve Şīrāz  vilāyetleri ḳaldı. 

Ammā pādişāh-ı Rūm  ve ḫudāvendigār-ı ḳurūm ile ṣulḥ u āsāyişe mā-

lik olduḳdan ṣoñra tekrār leşker çekdi, vardı. Alınan memālikini biñ dört 

1 Bunuñ: HZ mükerrer 

2 şeyṭanetden: şeyṭānlıġından HZ

3 vü: - HZ

4 Hīç//beyt: - HZ

5 “İki dünyada huzur bulmak iki şey ile olur: Dostlara iyilik yapmak, düşmanlarla iyi geçinmek.” | HZ 

nüshasında başlık ve birinci mısra bulunmamaktadır. | Bu beyit Hâfız-ı Şirâzî ’ye ait bir gazelden iktibas 

edilmiştir.

6 beyti: - HZ

7 Nüshalarda Hamza Mîrzâ ’nın saltanatta kaldığı süre boş bırakılmıştır.
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s enesi tārīḫinde tamāmen fetḥ itdi. Beş, altı yıl miḳdārı ḫānān-ı Özbekiy-

ye ’nüñ taḥt-ı taṣarruflarında iken ḳuvvet-i ḳāhire ile yine1 aldı. 

Bi’l-āḫire ‘Abdu’llāh  Ḫān’uñ oġlı [119b T5] …2 Mīrzā ile ṣulḥ idüp 

Şāh ‘Abbās  aña dāmād ve ḫān-ı Buḫārā  nīkū-nihād olduġı aḫbārı vilāyet-i 

Rūm ’a geldi, yitdi. Ammā āşkāre sebb ü teberrāyı3 ḳaldurup ekẟer-i [212b 
HZ] evżā‘ında selāṭīn-i Āl-i ‘Oẟmān ’a taḳlīd ü teşbīhi münāsib gördi. 

Mezbūr Ḥamza Mīrzā ’nuñ li-eb ḳarındaşıdur. Babası Muḥammed Ḫu-

dābende  cülūs itdükde mezbūrı4 mülk-i Ḫorāsān ’a vālī ḳılmış idi.5 Ba‘de-

hu Mīrzā Ḥamza  vālidesinüñ taḥrīki ile izālesine ḳaṣd idüp ne deñlü ki 

pāy-taḫtına da‘vet eyledi, ‘Abbās  Mīrzā da‘vetine icābet ḳılmadı. “Emrüñe 

tābi‘üm. Nihāyet varmaġa ḫavf iderüm.” diyü ḫaberler gönderdi.

Āḫir-i kār Muḥammed Ḫudābende  [122b H1] Ḫorāsān ’a leşker-i   cer-

rār6 ve oġlı ḳaṣdına tehniye-i cünūd-ı bī-şümār idüp varduḳda Mürşid Ḳulı  

nām bir dilīr-i kār-güẕār ve āzmūde-i ceng ü peykār lālāsı olmaġla cidden 

‘Acem  şāhına muḳābeleden ibā ḳılmadı. Herī Ḳal‘ası ’nda ḳapanup niçe 

günler muḥāṣara ḥāletinde ceng ü ḳıtāle āheng itdi. Ma‘a hāẕā ol tārīḫde 

‘Abbās  on iki yaşında idügi7 ve ḥırāb u ḍırāb eẟnālarında kendüsi giceler 

ṣabāḥa dek8 uyımayup ṭobları9 kendü eliyle tedārük itdügi şāyi‘dür. 

Pes Ḥamza Mīrzā  ḳatl olınup verāẟet sinnen ve şecā‘aten aña münḥaṣır 

olmaġla babası daḫı sā’ir günāhlarını ‘afv eyledi.10 “Ben11 şimdiki ḥālde 

fāriġum. Mülk-i mevrūẟuña intiẓām virmek12 murāduñ ise  [pāy]-taḫt-ı 

Ḳazvīn ’e gelesün.” diyü ḫaberler gönderdi. Mezbūr daḫı küllī ‘asker ile ge-

lüp taḫtına cülūs ḳıldı. Lākin ḫod-rāylıḳ semtine sālik olup evvelā ḫidmeti 

sebḳ iden lālāsını, ba‘dehu şecā‘at u şehāmet ile nāmdār olan ümerāsını 

birer ṭarīḳ ile bi’t-tedrīc helāk itdi. 

1 yine: eline HZ

2 H1 ve T5 nüshalarında burada birkaç kelimelik boşluk vardır. HZ nüshasında boşluk bulunmamaktadır.

3 sebb ü teberrāyı: sett ü tīrābı HZ

4 mezbūrı: mezbūr HZ

5 ḳılmış idi: oldı HZ

6 cerrār: çeker T5

7 ḥāletinde//idügi: idüp HZ

8 giceler//dek: gice HZ

9 ṭobları: ṣabāḥa dek uyumayup ṭobları HZ

10 eyledi: eylesün HZ

11 Ben: - HZ | Pes T5

12 virmek: virmege HZ
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İşbu biñ iki tārīḫi ki tārīḫ-i te’līf-i kitābdur, ile’l-ān Şāh ‘Abbās  taḫt-

gāh-ı mülk-i ‘Acem  olan Ḳazvīn ’de mütemekkin ve pādişāh-ı Rūm  ve 

ṣāḥib-ḳırān-ı ḳurūm ve şāhenşāh-ı heycā [vü] hücūm cenābına mütāba‘atle 

ḥüsn-i zindegānī semtin mutafaṭṭın olup ṭoḳsan sekiz tārīḫinde Ḥamza 

Mīrzā ’nuñ oġlı Ḥaydar Mīrzā ’yı bi-ṭarīki’r-rehn ‘atebe-i ‘ulyāya gönder-

di. Ecdādından vāḳi‘ olmış ḥāl degül iken ṭarafeynüñ niẓām u intiẓāmını 

maḳṣūdun1 bi’ẕ-ẕāt idinmekle iḫtiyār ve dergāh-ı pādişāhīye ‘arż-ı ḫulūṣ-ı 

bī-şümār ḳıldı. 

Fe-ammā şimdiki ḥālde Buḫārā  pādişāhı ‘Abdu’llāh  Ḫān ki Özbekiy-

ye ’dendür, ol küllī ḳudret bulup Meşhed  [ve] Ḫorāsān ’ı ve niçe memāliki 

ellerinden alup pāy-taḫtına bile ta‘arruż itmek üzeredür. Ol bābda ḥużūr u 

āsāyişleri nev‘an iḫtilāla mübeddel olup ‘atebe-i ‘ulyāya mütāba‘at u mürā-

ca‘atları Şāh ‘Abbās ’a2 ve tevābi‘ine küllī nef‘ virmişdür. 

Ve3 Şāh ‘Abbās  taḫta cülūs itdükde bi’t-taḫmīn on altı yaşında bulınup 

ḥāletü’t-taḥrīr ki biñ iki senesidür, yigirmi bir4 yaşında olması muḥtemeldür. 

 ṬABAḲA-İ ḪĀNĀN-I BUḪĀRĀ  VE PĀDİŞĀHĀN-I 
SEMERḲAND 

Vilāyet-i Māverā’ü’n-nehr  ḳarārgāh-ı heyāṭıla olup bilād-ı Ṣoġd  dimek-

le meşhūrdur. Medīne-i ‘uẓmāsı Semerḳand ’dur. Ve Türkistān  vilāyeti ıṭlāḳı 

Nehr-i Ḫucend  ki Seyḥūn ’dur, [120a T5] anuñ māverāsındaki memālik ü 

nevāḥīdür. Ve ammā Māverā’ü’n-nehr vilāyeti yedi ṭūmān memleketdür ki her 

ṭūmān on biñ ‘askeri olan yirden ‘ibāretdür. Ḳadīmī taḫtgāhı Merġīnān ’dur 

ki Aybeg Ḫān  anda sākin olurdı. Ve ṣāḥib-i Hidāye  ol şehrdendür.

Ve Ḫucend  ve Tirmiẕ  ve Nesef  ve Keş  ve Buḫārā  ve vilāyet-i Belḫşān  

daḫı anda dāḫildür. [123a H1] Ve memālik-i Ḫˇārezm  ve ıḳlīm-i

[213a HZ] Ṣaġāniyān  5 ol ḥudūd-ı ma‘dūda müştemildür. 

1 H1 nüshasında burada imlası muğlak bir kelime vardır. Müstensih “maḳṣūdun” kelimesini yazmaya 

başlayıp sonra da vazgeçmiş düşüncesi akla gelmektedir.

2 ‘Abbās ’a: ‘Abbās HZ

3 Ve: - HZ

4 bir: - HZ

5 Nüshalarda “Ṣaḳālibāy (HZ), Ṣaḳālibānī (H1), Ṣaḳāliyān (T5)” şeklinde yazılan bu yer adı “Ṣaġā-

niyān ” olarak metne alındı. bk. Şihâbüddin Ebî Abdillâh Yâkūt el-Hamevî, age, C. 5, s. 408-409. 
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Ve Semerḳand  şehrinüñ sūrı Celālü’d-dīn Ḫˇārezmşāh  zamānında on 

iki fersaḫ yiri iḥāṭa itdügi ve anuñ ġarbīsinde öylelik menzil yirde Timur-ı 

Gürgān  bir şehr binā idüp nāmını Dımaşḳ  ḳoduġı meşhūrdur. Lafẓ-ı Se-

merḳand, “Şemerkend ” lafẓından mu‘arrebdür. 

Pes Türkistān  vilāyeti ki māverā-yı Seyḥūn ’dur, min ciheti’ş-şarḳ Moġol 1 

memleketlerine varup nihāyet bulınca ve şimālen Deşt-i Ḳıpçaḳ ’a müntehī 

olınca ṭoḳuz ṭūmān yirdür. Sübrān ,2 ve İsbīcāb  ve Errecān 3 ve Ḫucend  ve 

Şāhrıżā  ki Özkend  ve Otrār ’dur,4 cümlesi Türkistān ’da dāḫildür. Ve Eşbār  

ve Saġnāḳ  ve niçe yirler daḫı vardur. Ṭaşkend  anuñ bir medīne-i ‘aẓīmesi-

dür.5 Ḳadīmen taḫt[gāh] idi. 

Ve bi’l-cümle kendü i‘tibārlarında Nehr-i Ceyḥūn ’uñ māverāsı ki cihet-i 

şarḳa varıncadur, aña Tūrān  dirler. Ve cihet-i ġarbīsine Īrān  ıṭlāḳ eyledük-

leri6 muḳarrerdür ki7 Belḫ  ve Merv  ve Hemedān  ve Nīşābūr  ki ümmehāt-ı 

bilād-ı Ḫorāsāndur ve cem‘ī-i bilād-ı Fārs  Īrān memāliki ‘add olınur.

 [Eḳālime pāy-taḫt olan yirler]

El-ḳıṣṣa her ıḳlīmüñ bir kürsīsi, ya‘nī ki pāy-taḫtı vardur. Niteki En-

dülüs ’üñ kürsīsi Ḳurṭuba , andan geçince Ġırnaṭa ’dur. Ve ıḳlīm-i ġarbuñ 

pāy-taḫtı Fās ’dur.8 Ve ıḳlīm-i İfrīḳiyye ’nüñ dārü’l-mülki Ḳaravān ’dur. Ve 

ol ḫarāb olduḳdan ṣoñra Tūnis ’dür. Ve ıḳlīm-i Ḥicāz ’uñ kürsīsi Mekke-i 

Mükerreme ’dür. Ve ıḳlīm-i Yemen ’üñ kürsīsi Tihāme  ṭarafından Zebīd  ve 

Cibāl  cānibinden Ṣafede  ve ıḳlīm-i Mıṣr ’uñ dārü’l-mülki Ḳāhire ’dür. Ve 

Şām ’uñ pāy-taḫtı Dımaşḳ  ve ‘Irāḳ-ı ‘Arab ’uñ kürsīsi Baġdād ’dur. Ve mülk-i 

Yūnān ’uñ kürsīsi Ḳonya  ve Āl-i ‘Oẟmān ’a tesḫīr-i mülk-i Rūm  ve ta‘mīr-i 

merzbūm itdüklerinden ṣoñra Anaṭolı  vilāyeti9 ki Ḫalīc-i Ḳosṭanṭıniy-

1 Moġol: HZ mükerrer 

2 Nüshalarda “Sīrāb (HZ), Sīrām (H1, T5)” şeklinde yazılan bu yer adı “Sübrān ” olarak metne alındı. 

bk. Şihâbüddin Ebî Abdillâh Yâkūt el-Hamevî, age, C. 3, s. 183. 

3 Errecān : Erzīncān H1 | Erzīcān T5

4 Nüshalarda metin boyunca “Enzār” şeklinde yazılan bu yer adı tashih edilerek metne alındı. bk. Os-

man Gazi Özgüdenli, “Ögedey Han”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/oge-

dey-han (19.11.2020).

5 ‘aẓīmesidür: ‘uẓmāsıdur HZ

6 eyledükleri: - H1, T5

7 ki: - HZ

8 Fās ’dur: Fārs ’dur HZ

9 vilāyeti: - T5
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ye ’nüñ şarḳīsidür, dārü’l-mülki Burūsa 1 ve Rūmili  vilāyeti ki Ḫalīc -i mez-

būruñ ġarbīsidür,2 anuñ pāy-taḫtı evvelā Edrine , ba‘dehu Ḳosṭanṭıniyye , 

İstanbul  dimekle3 meşhūrdur. Ve Engürüs  vilāyetinüñ pāy-taḫtı Bedūn  

idügi maḥallinde beyān olınmışdur. 

Ve yine Diyār-ı Bekr  kürsīsi Mevṣil  ve Fārs  vilāyetinüñ pāy-taḫtı 

Şīrāz ’dur. Ve Ḥūzistān ’uñ4 dārü’l-mülki Tüster  ve Āzerbaycān  kürsīsi Tebrīz  

ve ‘Irāḳ-ı ‘Acem  ki bilād-ı ‘Acem  diyü ma‘rūfdur, dārü’d-devleti evvelā Iṣ-

fahān  ve ba‘dehu Hemedān  ve Ḫorāsān ’uñ pāy-taḫtı Nīşābūr  ve ba‘dehu 

Herāt  ve Māverā’ü’n-nehr ’üñ dārü’l-mülki Semerḳand  ve Türkistān ’uñ 

kürsīsi Ṭaşkend  ve Deşt-i Ḳıpçaḳ  dārü’l-mülki Serāy  ve ba‘dehu Ḳırım ’dur. 

 [Ebü’l-ḫayr Oġlan ]

Ammā ḫavāḳīn-i Türk  ki evlād-ı5 Cengiz Ḫān ’dur, aḥvāli bu vechledür 

ki evvelā Ebü’l-ḫayr Oġlan  ḫurūc idüp melikü’d-Deşt  Maḥmūd Ḫˇāce ’yi 

ḳatl itdi. Ba‘dehu sekiz yüz elli dört senesinde [120b T5] Semerḳand  cāni-

bine6 gitdi. Ve Ebū Sa‘īd  Ḫān ile7 mu‘āvenet ṭaleb eyledi. Ve varup [123b 
H1] ṣāḥib-i Semerḳand olan ‘Abdu’llāh Mīrzā bin İbrāhīm Sulṭān bin 

Şāhruḫ  ile ḳıtāl itdi. Mezbūra8 ġālib olup öldürdi. Ve ḫātūnı ki Uluġ Beg 

Mīrzā  ḳızı idi, anı tezvīc idüp Semerḳand’ı Ebū Sa‘īd Ḫān ’a teslīm ḳıldı. 

Ve kendüsi bilād-ı Deşt ’e çekildi, gitdi.

Ba‘de zamānin Uluġ Beg  ḳızı mezbūrdan ḥāmil olup iki ferzend9 

[213b HZ] ẓuhūra getürdi ki birinüñ nāmı Köçkünci Ḫān  ve birinüñ 

Süyüncük Ḫān  ḳonıldı. Ve mezbūruñ ġayrı ḫātūnından Şāh Budaḳ Sulṭān  

ve Ḫūckem10 Sulṭān  ve Sencer Sulṭān  nām evlādı geldi. Ve yine Şāh Bu-

daḳ Sulṭān ’dan daḫı iki ferzend ẓuhūra geldi ki biri Şeybek Ḫān  ve biri 

Maḥmūd Sulṭān ’dur. 

1 Burūsa : Būrsa H1, T5

2 ġarbīsidür: ġarbīsi ve HZ

3 dimekle: - HZ

4 Ḥūzistān ’uñ: Ḫūristān’uñ H1, T5

5 evlād-ı: evvelā T5

6 Semerḳand  cānibine: cānib-i Semerḳand’a HZ

7 Ḫān ile: ḫānlara H1

8 Mezbūra: Mezbūr HZ

9 iki ferzend: HZ mükerrer 

10 Ḫūckem: Ḥūckem HZ | Bu isim 124b (HZ) varakta “Ḫˇāckem” olarak yazılmıştır.
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Pes Ebü’l-ḫayr  vefāt itdükde mülki bīgānelere naḳl idüp evlādı ṣıf-

ru’l-yed ḳaldılar. Bu zamān ki Melik Ebū Sa‘īd  Āzerbaycān  ḥudūdına 

gelüp oġlı Sulṭān Aḥmed Mīrzā  Semerḳand ’a musallaṭ oldılar, ol eẟnāda 

Şeybek Ḫān  ẓuhūr eyledi.

 Emāret-i Şeybek Ḫān bin Şāh Budaḳ 

Aṣlda ismi Şeybānī ’dür. Ammā şöhreti Şeybek  iledür. Deşt-i Ḳıpçaḳ ’dan 

ẓuhūr idüp mezbūr Sulṭān Aḥmed Mīrzā ’nuñ yanına geldi. Ve yine ‘avde-

tini1 īcāb ider2 ḥāl olmaġla dönüp Deşt  ṭarafına gitdi. 

Ba‘dehu ṭoḳuz yüz altı tārīḫinde Ebū Sa‘īd  Ḫān evlādı mābeyninde 

mütetābi‘an fetretler3 oldı. Bu furṣatda Şeybek Ḫān  Māverā’ü’n-nehr ’e ge-

lüp Otrār  ve Eşbār  nām şehrlere ve ba‘żı yirlere müstevlī oldı. Ve bi’l-cümle 

tedrīcle maḥall-i i‘tilāda olup bilād-ı Türkistān ’da Nehr-i Ceyḥūn ’uñ mā-

verāsına cemī‘an ḥükm eyledi.

Ba‘dehu ṭoḳuz yüz on bir senesinde ki Sulṭān Aḥmed 4 vefāt idüp ev-

lādı mābeyninde memālik içün feterāt5 u iḫtilāfāt ẓāhir oldı, Şeybek Ḫān  

Māverā’ü’n-nehr ’e geçüp ve Semerḳand ’a varup ḥākimi6 ‘Alī Sulṭān bin 

Maḥmūd bin Aḥmed bin Ebū Sa‘īd ’den emānla nüzūl eyledi. Ba‘dehu 

mezbūra ġadr idüp ḳatl itdi. Ve Semerḳand’ı taṣarruf idüp Şeybek Ḫān 

Māverā’ü’n-nehr’de müstaḳil pādişāh oldı. 

Ammā üç aydan ṣoñra Kābil  ḥākimi Bābür Mīrzā bin ‘Ömer Şeyḫ bin 

Ebū Sa‘īd , Māverā’ü’n-nehr ’e geldi. Ve Şeybek Ḫān ’uñ elinden alup üç yıl 

miḳdārı mutaṣarrıf oldı. Ba‘dehu tekrār Şeybek Ḫān ‘asker-i bī-kerān ile 

gelüp Buḫārā ’ya müstevlī oldı. Ba‘de mā Bābür7 Mīrzā  altmış biñ ‘askerle 

ve Şeybek Ḫān üç biñ er ile muḳābil ü muḳātil olduḳlarında ḥikmet Ḫu-

dā ’nuñdur, 8﴾ِ ّ ْذِن ا ِ ِ ًة  َ
ِ ً َכ َ ِ  ْ َ َ َ  ٍ َ ِ َ  ٍ َ ِ  ِّ  naṣṣ-ı kerīmi mūcibince ﴿َכ 

Bābür Mīrzā münhezim olup Kābil’e vardı. Şeybek Ḫān vefātına dek anda 

1 ‘avdetini: da‘vetini HZ

2 ider: HZ mükerrer 

3 mütetābi‘an fetretler: mütābi‘at fıṭratlar HZ

4 Aḥmed: - T5

5 feterāt: fıṭarāt HZ

6 Nüshalarda burada yer alan “üste” kelimesi sentaks ve anlam gereği metne alınmadı.

7 Bābür: Bür HZ

8 “Allah ’ın izniyle büyük bir topluluğa galip gelen nice küçük topluluklar vardır.”, Bakara Sûresi, 2/249.
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ḳarār eyledi. Şeybek Ḫān daḫı dönüp Semerḳand ’a ve cemī‘-i bilād-ı Mā-

verā’ü’n-nehr’e, ḥattā mülk-i1 Ḫorāsān ’uñ ekẟerine müstevlī oldı.

Bi’l-āḫire [124a H1] ṭoḳuz yüz on altı tārīḫinde Şāh İsmā‘īl bin Ḥay-

dar  ḫurūc idüp geldi. Şeybek Ḫān  ba‘żı bāġ u rāġda teferrüc üzere iken ḳatl 

idüp Şāh İsmā‘īl  cemī‘-i bilād-ı [121a T5] Ḫorāsān ’a ḥükūmet eyledi. Ve 

ol eẟnāda Bābür Mīrzā  tekrār Kābil ’den dönüp ve Semerḳand ’ı ve Buḫārā  

ve Tirmiẕ ’i taḥt-ı taṣarrufına aldı. 

Ve müddet-i mülk-i Şeybek Ḫān  on iki yıl oldı. Ammā şecā‘at u şehā-

meti ve şiddet-i2 ṣavlet3 ü himmeti ve heybeti ġālib idügi şöhret buldı.

 Emāret-i Köçkünci Ḫān İbn Ebü’l-ḫayr 

Mezbūr Şeybek Ḫān ’uñ ‘ammisidür.4 Ṭoḳuz5 yüz on yedi senesinde 

leşker-i keẟīr ile geldi. Māverā’ü’n-nehr  memālikini Bābür [214a HZ] Mīr-

zā ’nun elinden aldı. Ḥattā göçüp, Kābil ’e varup min ba‘d Bābür Mīrzā  

ḥarekete ḳādir olmadı. Ba‘dehu Köçkünci Ḫān  Ḫorāsān ’a teveccüh ḳıldı. 

Sābıḳan Şeybek Ḫān taṣarrufında olan memāliki bi’l-külliyye żabṭ eyledi. 

Gāh Şāh İsmā‘īl  ile ve gāh anuñ oġlı Ṭahmāsb  Şāh6 ile mirāren ceng ü 

cidāl ve ḥarb u ḳıtāl7 idüp Māverā’ü’n-nehr ve Ḫorāsān’uñ ba‘żı yirlerine 

mutaṣarrıf oldı. 

Ba‘dehu ṭoḳuz yüz ḳırḳ tārīḫinde vefāt itdi.8 Ve müddet-i emāreti yigir-

mi üç yıl olduġın ba‘żı müverriḫīn iẟbāt itdi.

 Emāret-i Ebū Sa‘īd Ḫān bin Köçkünci 

Mülk-i mevrūẟına altı yıl mutaṣarrıf olduḳdan ṣoñra ḳırḳ altı senesi 

eẟnālarında ol daḫı vefāt itdi.

1 mülk-i: memālik-i T5

2 şiddet-i: şiddet ü HZ

3 ṣavlet: ṣavleti T5

4 ‘ammisidür: ‘ammisi HZ

5 Ṭoḳuz: Ve ṭoḳuz HZ

6 Şāh: - HZ

7 ve//ḳıtāl: - HZ

8 itdi: eyledi HZ
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 Emāret-i ‘Ubeydu’llāh1 Ḫān bin Maḥmūd Sulṭān 
bin Şāh Budaḳ Sulṭān 

Ki yine anlaruñ aḳribāsındandur. Ya‘nī ki2 Şeybek Ḫān ’uñ ḳarındaşı 

oġlıdur. Şecā‘at u şehāmet ü kerem ve cevdet-i ẕihn ü luṭf-ı ṭab‘ u ḥüsn-i 

şiyem ṣāḥibi idüginde müverriḫīn müttefiḳlerdür. Ḫuṣūṣā ‘ilm-i fıḳh u tef-

sīrde mahāret ve Türkī  vü Fārisī  lisānında naẓma ḳudret ve ‘ulemā vü fużalā 

vü şu‘arāya sā’ir mülūkden ziyāde iltifāt u raġbeti olup ve ṭāli‘inde ḳuvvet ü 

sa‘ādet kemālde3 olmaġla ekẟer-i ḥurūb u ma‘ārikede ġanīmet ü4 nuṣreti ve 

Ḳızılbaş -ı evbāş ṭā’ifesiyle ḳıtāl ü muḫāṣameti ve ol şirẕime-i eşrārdan ḳırḳ 

biñden ziyāde evbāşı5 ḳatl ü ḫasāreti mukarrer olmışdur. 

Ve ba‘żı muḥārebātda lā-siyyemā ṣāḥib-i Ḳandehār  olan Mīr Arġūn 

Ebü’l-Ḥasen Mīrzā  ve ḳarındaşı Şeybek Mīrzā  ile rezm ü neberdi vāḳı‘ā-

tında leşkeri inhizāmla perīşān ve kendüsi yalıñuz ḳalup yirinden bir ḳa-

dem ayrulmayup a‘dā ile şīrāne ḥarb-künān olduġı, ba‘dehu Özbek  ṭā’ifesi 

ḫānlarınuñ bu vechle celādetini görüp, münhezim olanlar müctemi‘ olup 

ba‘de’l-inhizām nuṣret ü ẓafer bulduġını müverriḫīn6 yazmışlardur.

Zamānında Māverā’ü’n-nehr ’e ve ḥudūd-ı Bisṭām ’a varınca bilād-ı 

Ḫorāsān ’a ve memālik-i Dāmġān ’a ḥükūmet idüp dört yıl salṭanat itdük-

den ṣoñra ṭoḳuz yüz elli tārīḫinde [124b H1] dār-ı ḳarāra riḥlet eyledi.

 Salṭanat-ı ‘Abdu’llāh Ḫān İbn Köçkünci Ḫān 

Mezbūruñ yirine cülūs idüp altı ay miḳdārı ḥükūmet eyledi. Ba‘dehu 

eyyām-ı ‘ömri āḫir7 olup marīżan dār-ı dünyādan riḥlet eyledi.8

1 Nüshalarda “ ‘Abdu’llāh ” şeklinde yazılan bu isim “ ‘Ubeydu’llāh” olarak metne alındı. bk. İsma-

il Türkoğlu, “Şeybânîler”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/seybaniler 

(22.01.2021). 

2 ki: - HZ

3 kemālde: kemālinde T5

4 ü: - HZ

5 evbāşı: evbāş HZ

6 müverriḫīn: müverriḫler HZ

7 āḫir: tamām HZ

8 eyledi: itdi HZ
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 Emāret-i ‘Abdü’l-Laṭīf Ḫān İbn Köçkünci Ḫān 

Mezbūruñ ḳarındaşıdur. Ḥüsn-i sīrete mālik ve re‘āyāyı ri‘āyetle

[121b T5] ‘adālet1 ṭarīḳına sālik olup on üç yıldan ziyādece salṭanat itdi. 

Ba‘dehu altmış tārīḫinde dār-ı āḫirete gitdi.

 Emāret-i Budaḳ Ḫān İbn Süyüncük2 Ḫān 

Mezbūruñ birāder-zādesidür. ‘İlm-i fıḳha ‘ālim ve meẕheb-i Ebū Ḥanī-

fe ’de3 ḳā’im, maḳbūlü’s-sīret ve maṭbū‘u’ṣ-ṣūret ādem idi. İki yıl emāret4 

idüp altmış yedi tārīḫinde vefāt eyledi. 

 Ḥükūmet-i Timur Ḫān 

Ġālibā anlar neslinden degüldür. Ekẟer-i müverriḫīn bunuñ nesebini 

ta‘yīn itmemişlerdür. Bir sene miḳdārı Māverā’ü’n-nehr ’e ḥükūmet itdük-

den ṣoñra vefāt eyledi.

 Emāret-i Pīr Muḥammed Ḫān bin Cānbeg İbn Ḫūckem5

İbn Ebü’l-ḫayr 

Bu daḫı ḫānlıḳ taḫtına cülūs itdi. Beş yıl miḳdārı icrā-yı [214b HZ] 
aḥkām itdükden ṣoñra ṭoḳuz yüz yetmiş sekiz senesinde dār-ı āḫirete gitdi.

Salṭanat-ı İskender Ḫān İbn Cān beg 

Mezbūruñ ḳarındaşıdur. Özbekīler  içinde şecā‘atle meşhūr ve celālet ü6 

celādetle meẕkūr, varduġı ma‘rekelerde manṣūr ve re‘āyā-yı bilādı eyyām-ı 

‘adālet-encāmında ḫoş-ḥāl ü mesrūr olup7 on bir yıl miḳdārı salṭanat it-

dükden ṣoñra ṭoḳuz yüz ṭoḳsan ṭoḳuz8 tārīḫinde fevt oldı.

1 ri‘āyetle ‘adālet: ‘adāletle ri‘āyet HZ

2 Nüshalarda “Süncük” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Türkoğlu, agmd.

3 Ḥanīfe’de: Ḥanīfiyye’de HZ

4 emāret: salṭanat HZ

5 Nüshalarda “Ḫˇāckem” şeklinde yazılan bu isim daha önce “Ḫūckem (123b HZ)” olarak yazıldığı için 

bu şekilde metne alındı.

6 celālet ü: - HZ

7 olup: idüp HZ

8 ṭoḳuz: - T5
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 Salṭanat-ı ‘Abdu’llāh Ḫān İbn İskender Ḫān 

Babasınuñ vefātı tārīḫinde taḫta cülūs idüp, ḥükkām-ı eṭrāfla ceng ü ci-

dāl ve mülūk-i eknāfla ḥurūb u ḳıtāl semtin ṭutup, ṭāli‘inden1 ‘asker-i Rūm  

on yıldan ziyāde mütevāliyen2 Ḳızılbaş  vilāyetlerine hücūm idüp Gürcistān  

ve Şirvān  ve Gence  ve Tebrīz  ve Revān  mülḥaḳāt-ı vilāyāt-ı pādişāh-ı cihān 

ve żamīme-i memālik-i şehryār-ı cihāniyān olduḳda ‘Abdu’llāh  Ḫān daḫı 

kendü3 semtinden ḥareket ve Meşhed-i Rażaviyye  ve pāy-taḫt-ı Ḫorāsān  

olan Herī  ve ba‘żı memleketleri eẟnā-yı iẟnā ve elf ve iḥdā ve elfde fetḥ ü 

tesḫīr eyledi.

Keẕālik Bedaḫşān  ḥākimi Şāhruḫ Ḫān ’uñ memālikini ve la‘l-i Bedaḫşānī  

ḥāṣıl olan kānlaruñ nevāḥīsini ṭoḳuz yüz ṭoḳsan altı tārīḫinde fetḥ itdi.4 

Mezbūr Şāhruḫ  Hind 5 pādişāhı Celālü’d-dīn Ekber ’üñ aḳribāsından 

olmaġla birḳaç kerre ‘Abdu’llāh  Ḫān’a mektūb gönderüp mülk-i Be-

daḫşān , Şāhruḫ Ḫān  oġlı Mīrzā Muḥammed Zamān ’a virilmesini ve min 

ba‘d ta‘arruż olınmamasını iltimās itdi. Ḥattā anlaruñla mu‘ādāt, bizümle 

muḫāṣamāt maḳūlesi olup nihāyet bir küllī fitneye bā‘iẟ olur,6 idügini bil-

dürdi. 

Fe-ammā ‘Abdu’llāh  Ḫān iẓhār-ı muḫālefet ü ‘udvān idüp “Ḳılıcımuz-

la fetḥ itdügümüz yirlerüñ reddi mümkinātdan degüldür. [125a H1] Ve 

mu‘ādāt u muḫāṣamāt kendülere zaḥmet olmamaḳ içün biz taḳaddüm 

idüp7 ol vilāyete varmaḳ yanımuzda vācibātdandur.” diyü cevāb gönderdi.

El-ān mābeynlerinde muṣāfāt olmayup ‘Abdu’llāh  Ḫān’uñ oġlı ‘Ab-

dü’l-Mü’min Ḫān  ki8 Belḫ  şehrinde taḫt idinüp, ḫuṣūṣā ta‘mīr-i sūrla 

tevsī‘ine9 himmet ḳılup yüz biñ ‘askerle müstaḳillen seferler itmekdedür. 

Birḳaç def‘a Celālü’d-dīn Ekber ’e tābi‘ memālike [122a T5] leşker çeküp, 

varup küllī cüz’ī gezend irgürmişdür.

1 ṭāli‘inden: ṭāli‘inde HZ

2 mütevāliyen: mütevāliyeten H1

3 vilāyāt-ı//kendü: - HZ

4 itdi: idüp HZ

5 Hind : - HZ

6 olur: - HZ, H1

7 taḳaddüm idüp: muḳaddem HZ

8 ki: ḫāke HZ

9 tevsī‘ine: tevsīfe HZ
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 [Ḥikāyet]

Ḥikāyet olınur ki mezbūr Mīrzā1 Muḥammed Zamān  ḥüsn ü2 cemāle 

mālik cüvān ve yāl ü3 bāl ve ġunc u delāl ile maṭbū‘-ı ḳulūb-ı ‘aşḳ-bāzān 

olup babasınuñ intiḳāli ve mülk-i mevrūẟınuñ zevāli muḳarrer olduḳda 

celā-yı vaṭan idüp, diyār-ı Hind ’e, ba‘dehu Mekke-i Mükerreme ’ye gelüp, 

ḥacc-ı şerīf sa‘ādeti ile müstes‘ad olduḳdan ṣoñra memālik-i Rūm ’a tābi‘ 

Diyār-ı Bekr ’e gelür.4 Ve lālāları tüccār ve lü’lü’-i lālāya ṭālib ḫˇāce-i ḫarīdār 

ṣūretinde birḳaç gün Ḳara Āmid  şehrini müşerref ḳılur. 

İttifāḳan zümre-i yeñiçeriyān-ı Rūm  ki ittifāḳla meşhūr bir ṭā’ifedür,5 

“Bāzirgānlar6 miyānında bu maḳūle cüvān-ı ḫūb-rū neyler? Ve tüccār ṭā’i-

fesinde bunuñ gibi ata mālik Yūsuf-ṣıfatlu nāzenīn-i semen-bū7 ne işler?” 

diyü üşerler. Mīrzā Muḥammed Zamān ’ı çeküp, alup ḫidmetkār idinmek 

heves ḳılurlar.8 

Lālāları görür ki ol lü’lü’-i şehvārı dest-i nā-dāna düşeyor ve Mīrzā pā-

dişāh-zāde iken ḫātem-i la‘li ehrimenler ile pāy-māl olayor, vāfir māl beẕl 

iderler. “Bir bāzirgānuñ oġlıdur. Peder ü māderinden [215a HZ] cüdā düş-

mesün.” diyü niçe tażarru‘ u niyāzla hücūm-ı ehrimenāndan9 ḫalāṣ iderler. 

Ba‘dehu Māverā’ü’n-nehr  ṭaraflarına ‘azīmet ḳılurlar.10 Lākin anda

“ ‘Abdu’llāh  Ḫān ṭuymasun.” diyü ḫavf iderler. Bilā-tevaḳḳuf Bedaḫşān ’a 

tābi‘ Ḳarategin 11 nām mülkete çekilür,12 giderler. Varduḳları gibi ol 

mülküñ13 felāket-zede sipāhı Mīrzā’nuñ ḫāk-i pāyına müctemi‘ olurlar.

‘Ale’l-fevr niçe biñ ādem olup ḫurūcı muḳarrer ḳılurlar. Fi’l-vāḳi‘ ol 

1 Mīrzā: - HZ

2 ü: - HZ

3 ü: - HZ

4 gelür: gelüp HZ

5 ṭā’ifedür: ṭā’ife HZ

6 Bāzirgānlar: Bāzirgānların T5

7 semen-bū: sīmbenū HZ

8 ḳılurlar: ḳılur HZ

9 ehrimenāndan: ehrimenden T5

10 ḳılurlar: ḳılur HZ, T5

11 Ḳarategin : Ḳarakemin T5

12 çekilür: çekilüp T5

13 mülküñ: - HZ
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maḥalden leşker çeküp ḫurūc iderler. Bulduġı Özbekīleri  ḳılıcdan geçürüp 

mülk-i mevrūẟınuñ nıṣfı miḳdārını1 ḳabża-i taṣarrufına2 alur.

Ve bi’l-cümle şehr-i Bedaḫşān ’a ‘Abdu’llāh  Ḫān’uñ naṣb itdügi ḥākim-

ler3 elinde mażbūṭu’l-erkān ve la‘l-i rummānī ḥāṣıl olan niçe yirdeki kān 

Mīrzā Muḥammed Zamān  taṣarrufıyla mümehhedü’l-bünyān olur. Ḥāle-

tü’t-taḥrīr4 biñ iki tārīḫinde ol minvāl ü zere idügi ta‘ayyün bulur. 

Ve bi’l-cümle ‘Abdu’llāh  Ḫān meẕhebi ve dīni ḳavī kār-dān ve fetḥ 

itdügi memāliküñ5 re‘āyāsına ḳuvvet virmekle ve mühimmāt-ı zirā‘ate 

ḳādir olmayanlaruñ levāzımını ber-vech-i ḳarż ḫazīnesinden gördürmek-

le ‘ammārü’l-bilād bir pādişāh-ı nīkū-nihād olup kendüsi ki6 pāy-taḫt-ı 

Buḫārā ’da sākindür, dört ṭarafına [125b H1] ikişer aylıḳ yola ḥākimdür ki 

Kāşġar ’a bir ṭarafı varur ve bir ṭarafı Ḫˇārezm  cānibine irer. Ve bir ṭarafı 

Hindistān ’a7 varur. Ve bir ṭarafı Nīşābūr  ve İsferāyīn ’dür. 

Ve kendünüñ rıżā‘an ḳarındaşını ḳatl8 [iden] Baba Ḳoḳultaş  vezīr-i 

a‘ẓamıdur9 ki şecī‘ ü bahādır, feżā’il ü ma‘ārifi ẓāhir kimesnedür. 

El-ān Ḫorāsān  memāliki żabṭına me’mūrdur. Ve ḥālā yanındaġı vezīri 

Muḥammed Bāḳī  ve vezīr-i ẟānīsi Lūrez10 Beg-i Maḳreşbegī ’dür. 

Ve ḫān-ı müşārün ileyh ‘alā’iḳ-ı dünyeviyyeden ancaḳ ṣayd u şikā-

ra mā’ildür. Ve ḳırḳ yıldan berü ḳā’imü’l-leyl idügi mu‘temedün ‘aleyh-i 

emāẟildür. 

Ve sābıḳan Timur-ı Gürgān , [122b T5] Kāşġar ’la Ḳalmaḳ 11 mābeynin-

de Aluḳ Ṭaġ  nām beriyyede ḳaṭ‘-ı menāzil idüp, mülūk-i sābıḳadan ki-

mesne varmaduġı ser-ḥadde varup, bir ṣ uffe binā itdürüp nişāne ḳomışlar 

1 miḳdārını: miḳdārı HZ

2 taṣarrufına: ṭasarrufa H1

3 ḥākimler: ḥākimleri HZ

4 Ḥāletü’t-taḥrīr: Ḥāleten HZ

5 memāliküñ: - HZ

6 ki: - HZ

7 Hindistān ’a: Hindūstān ’a HZ

8 ḳatl: ḳatīl H1

9 a‘ẓamıdur: a‘ẓamdur T5

10 Lūrez: Lūzer T5

11 Ḳalmaḳ : Ḳalman T5
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ki kendülerden ṣoñra gelen selāṭīn her1 ne ḳadar ki sa‘y ideler, ancaḳ anuñ 

varduġı menzile gideler, māverāsına geçemeyeler, i‘tiḳādında2 olmış iken 

‘Abdu’llāh  Ḫān ‘asākir-i bī-kerānla ol semte uġraduḳda Timur ’uñ menzi-

linden on ḳonaḳ ilerü mürūr idüp bunlar daḫı bir mescid binā eylemişler. 

Ve anda evḳāt-ı ḫamseyi edā idüp “Bizden ṣoñra gelen selāṭīne nümūne 

ola.” diyü ḳoyup gitmişlerdür.

 [Ḥikāyet]

Ḥikāyet olınur ki beyān olınan beriyyede ‘asker-i bī-kerānla mānend-i 

nehr-i revān ve seyl-i firāvān pūyān u devān olup giderken yollarına bir 

ḳa‘rnāk nehr-i cārī3 rāst gelür. Leşkerini dü nīm idüp bir cānibine ḫān ve 

cünd-i firāvān ve bir ṭarafına ba‘żı ümerā vü rū-şināsān çekilüp giderler. 

Nihāyetinde ma‘bere vāṣıl olmaḳ fikrin iderler. 

Ḥikmet Allāh ’uñdur, niçe günler ki bu ümmīd ile gidilür, aṣlā ‘ubūra 

ḳābil bir yir bulınmayup, ‘avdetleri ḫod bi-vechin mine’l-vücūh müyes-

ser olmayup, ḫān ile hem-‘inān olmayan cünd-i bī-kerān muttaṣıl nāle vü 

enīnle eşk-feşān 4﴾ــَכ ِ ْ َ ــ َو ِ ْ َ اُق  َ ــ
ِ ا  َ ــ َ ﴿ naṣṣ-ı kerīmini gūyān ve āb-ı ḥayāt-

larından her biri [215b HZ] el yuyup me’yūslikle ḫāṭır-perīşān olduḳları 

ḥālde ‘Abdu’llāh  Ḫān ṣu aşurısından ol zümreye ḫiṭāb ve5 “Ḫavf itmeñ. 

Ben bu maḥalle ḳarīb yirde bir ma‘ber bilürin.” diyü luṭf-ıla cevāb iderler. 

Ve kendüleri tenhā çekilüp iki oḳ atumı yir miḳdārı ilerü giderler. Ni-

çe zamān niyāz u namāz6 ve cenāb-ı Vācibü’l-vücūd ’a ‘arż-ı sūz u güdāzdan 

ṣoñra dönüp ‘askerden yaña el ṣalarlar. Segirdüp gelenlere “İşte bu maḥalden 

geçüñ.” diyü yol gösterürler. Ya‘nī ki seyl-i firāvān ile iki büyük aġaç aḳup ge-

lürken uçları birbirine muttaṣıl olmış. Bu tarīḳ ile bir miḳdār ṭutılup ḳalmış. 

Ba‘dehu kelbü’l-mā’ ki Türkī ’de “porsuḳ” dirler, vāfir ḫas u ḫāşāk cem‘ 

idüp ol maḥalli cāygāh idinmiş. Ve divşürdügi7 çūb-ı ḫuşk u giyāh ol iki 

1 her: - HZ, T5

2 i‘tiḳādında: i‘tiḳādınca HZ, H1

3 cārī: cārīye T5

4 “İşte bu birbirimizden ayrılmamız demektir.”, Kehf Sûresi, 18/78.

5 ve: idüp HZ

6 niyāz u namāz: namāz u niyāz HZ

7 divşürdügi: düşürdügi HZ
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dıraḫta [126a H1] muttaṣıl1 olmaġla piyādeler geçmege ḳābil ma‘ber gibi 

görinmiş. 

Vaḳtā ki gelürler, ḫānuñ işāreti ile ol ma‘ber şeklini görürler. “Hīç bu 

maḳūle irkilmiş kārger-i cüz’ī yirden külliyyetle geçilür mi?” diyü tereddüd 

itdüklerinde “Niçün muḫālefet idersüz? Benüm emrüme cān ile mütāba‘at 

itmezsüz.” diyü buyurduġı gibi fi’l-ḥāl emrine imtiẟālen ‘ubūra meyyāl 

olurlar. Ġarḳ-āb olmalarını müteḥaḳḳıḳ bilürken fermānından tecāvüz it-

meyüp cevāza cevāz gösterürler. Bi-‘ināyetillāh aḥmāl ü eẟḳāl ma‘a’l-biġāl 

ve’l-cimāl müterādifü’l2-emẟāl tamāmen ḫān-ı ẕī-şān3 cānibine geçerler. 

Hemān ki ‘askerüñ ‘ubūrı nihāyet bulur, ol iki dıraḫt4 birbirinden ay-

rılup müctemi‘ olan ḫas u ḫāşāk perākende vü perīşān olur. Bu ḥāle5 nāẓır 

olanlar ḫānuñ kerāmetine ve du‘āsı  maḳbūl olup āẟār-ı velāyetine ḥaml 

iderler. Ḫuṣūṣā “Ḳażā-yı vaṭardan ṣoñra ṭaġılması ol sırra delālet ider.6” 

diyü söylerler. 

Bu tafṣīl ki ‘Abdu’llāh  Ḫān ḫuṣūṣında vāḳi‘ oldı, evvelinden7 āḫirine 

dek [123a T5] cāmi‘-i feżā’il, ḥāvī-i ḫaṣā’il, müfessir-i Sūre-i Nūr , muḳ-

tebis-i envār-ı ḫūrşīd ü ḫūr,8 Buḫārā  ‘ulemāsından Monlā Nūr  ve anlaruñ 

tilmīẕleri ‘ālim-i mü’eyyed, Mevlānā Dūst Muḥammed  lisānından menḳūl 

u me’ẟūrdur ki ma‘āyib-i kiẕb ü dürūġdan ibāları ve şevā’ib-i mübālaġātdan 

tecennüb ü istiġnāları gün gibi ẓāhirdür. 

Ḥāletü’t-taḥrīr ki biñ iki senesi ḥisābıyla şehīrdür, ‘Abdu’llāh  Ḫān 

Buḫārā  taḫtında sulṭān ve altmış üç yaşında olup müddet-i salṭanatı …9 

yıl ḥisābında ẓāhir ü ‘iyān ve seḫāsı müstaḥaḳḳīne vāṣıl ve ‘aṭāsı10 ḳaṭarāt-ı 

bārān gibi mütevāliyeten muḳarrerdür. Ve bir meclisde bir şaḫṣa beş biñ 

ġurūş miḳdārı ‘aṭiyyesi ma‘lūm-ı ekber ü aṣġardur. 

1 muttaṣıl: - HZ

2 müterādifü’l: müterā’ūfü’l HZ

3 şān: şā HZ

4 dıraḫt: - HZ

5 ḥāle: ṭarīḳ ile HZ

6 ider: itmez mi HZ, H1

7 evvelinden: evvelden HZ

8 ḫūr: cūr HZ

9 Nüshalarda burada bir kelimelik boşluk bırakılmak suretiyle Abdullah Hân ’ın saltanat süresi bildiril-

memiştir.

10 ve ‘aṭāsı: - HZ
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 [‘Abdu’llāh  Ḫān Devleti ‘Ulemāsı]

 [Ḳāḍī ‘Abdü’l-‘Alīm bin Ḳāḍī-i Bircend ]

Ve ol devletüñ ‘ulemāsından Ḳāḍī ‘Abdü’l-‘Alīm bin Ḳāḍī-i Bircend  ki 

şāriḥ-i Viḳāye ’dür ve Monlā Sa‘dü’d-dīn-i Teftāzānī  şāgirdlerinden1 bir ‘al-

lāme-i fehhāmedür. Ṭoḳuz yüz ḳırḳ senesinde2 vefāt itmişdür.3 

 [‘İṣāmü’d-dīn İbrāhīm bin Muḥammed bin ‘Arabşāh ]

Biri daḫı ‘İṣāmü’d-dīn İbrāhīm bin Muḥammed bin ‘Arabşāh ’dur ki 

Ebū İsḥāḳ-ı İsferānī  neslinden olup babaları Timur Ḫān  zamānında ṣadr-ı 

‘ulemā idi. Ve ẕū-fünūn ‘ālim olup her fende āẟār-ı ġarībe ve teṣānīf-i ‘acī-

be iẓhār eyledügi4 ma‘lūm-ı her ‘ālim ü dānā idi.5 Sene ḫamsīnde Ḫˇāce

‘Abdu’llāh-ı Naḳş-bendī  ziyāretine Semerḳand ’a geldükde [216a HZ] 
vefāt itmişdür.

 [Mevlānā Ḥācī-i Tebrīzī ]

Biri daḫı Mevlānā Ḥācī-i Tebrīzī ’dür ki ‘Abdu’llāh  Ḫān’uñ ḫˇācesidür. 

Buḫārā ’da ṣadru’ṣ-ṣudūr olmışdur. Ve Mevlānā ‘İṣāmü’d-dīn  şürekāsından 

olup erba‘īn senesi eẟnālarında vefātı taḥaḳḳuḳ bulmışdur.

 [Monlā Maḥmūd eş-şehīr bi-‘Azīzāh ]

Biri daḫı Monlā Maḥmūd eş-şehīr bi-‘Azīzāh  ’dur6 ki ḳāḍī-i Buḫārā  

ve ‘ālim-i7 şāmiḫ fi’l-fetvā [126b H1] ve menār-ı bāẕıḫ bi’t-taḳvā idügi 

ve ḳırḳ yıl miḳdārı kütüb müṭāla‘asını terk idüp ekẟer-i ‘ulūm kendülere 

ma‘lūm olduġı müteḥaḳḳıḳdur. Bunlar daḫı elli senesinden ṣoñraca vefāt 

itdügi şāyi‘dür. 

1 şāgirdlerinden: şāgirdlerindendür HZ

2 senesinde: senesi tārīḫinde T5

3 itmişdür: itmişlerdür HZ

4 eyledügi: idügi T5

5 idi: olup T5

6 ‘Azīzāh’dur: ‘Azīze’dür HZ

7 ‘ālim-i: ‘ilm-i HZ, T5
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 [Mevlānā Şemsü’d-dīn Muḥammed el-Ḳuhistānī ]

Biri daḫı anlardan Mevlānā Şemsü’  d-dīn Muḥammed el-Ḳuhistānī ’dür 

ki Buḫārā ’da müftī idiler. Fażl ile mevṣūfdur. Ve bir kerre işitdügini müd-

det-i ‘ömrinde unıtmamaġla ma‘rūfdur. Viḳāye ’ye şerḥ-i laṭīf yazmışdur. 

Ḫaṭebesini ‘Abdu’llāh  Ḫān’uñ elḳābıyla muvaşşaḥ ḳılmışdur. 

 [Mevlānā Ḥanefī ]

Biri daḫı Mevlānā Ḥanefī ’dür ki ‘ālim ü fāżıl, zühd ü vera‘ u taḳvā 

muḥassenātını şāmil, enfās-ı müteberrikesi şāyi‘ olup; ṭoḳuz yüz ḳırḳ sene-

si eẟnālarında Buḫārā ’da vefāt idüp vāḳı‘an bir ‘azīzü’l-vücūd kimesne idi. 

 [Monlā Nūr ]

Biri daḫı sābıḳu’ẕ-ẕikr1 Monlā Nūr ’dur ki ṭoḳsan yedi tārīḫinde sālik-i 

rāh-ı ḥacc olup vilāyet-i Rūm ’a geldi. Ve Rūm ḳaṣabātından Toḳad ’da2 mü’el-

lif-i keẟīrü’t-taḳṣīr ile mülāḳāt ḳıldı. Ve ol sene ḥacc-ı şerīf sa‘ādetiyle müs-

tes‘ad olup tā te’līf-i kitāb tārīḫine gelince ki beş yıldur, Ka‘betu’llāh ’da mü-

cāvir olup ṭullāba ifāde-i ‘ulūm u fünūn itdügini müsta‘iddīn-i dirāset-ḳarīni 

zümresinde a‘lem ü eşher-i mü’eyyed Mevlānā Dūst Muḥammed  ḫaberlerin 

getürdi. Ve bu ḥaḳīre eẟnā-yı mülāḳātda kelīme-i şerīfe-i [123b T5] şehādet 

deḳā’iḳını ḥāvī ve yine i‘lā-yı kelimetu’llāh-ı ‘ulyā fevā’idini3 muḥtevī bir risā-

le-i laṭīfe getürdi ki kendünüñ te’līfi ve āẟār-ı ṭab‘-ı laṭīfi idi. 

 [‘Abdü’l-Kerīm Ḫān İbn Reşīd bin Sa‘īd Yūnus
bin İltece Ḫān-ı Cengizī ]

Ve yine bu tārīḫde ‘Abdu’llāh  Ḫān memālikinüñ ḥudūdında vāḳi‘ 

Kāşġar  vilāyetinde ‘aẓamet ü celādetle şāyi‘ ‘Abdü’l-Kerīm Ḫān İbn Reşīd 

bin Sa‘īd Yūnus bin İltece Ḫān-ı Cengizī  daḫı vardur. Ḥanefī -meẕheb, iḫ-

tilāṭ-ı ‘ulemāya rāġıb pāk-i‘tiḳād ve ṣāf-meşrebdür. Vilāyeti vāsi‘ ve nevāḥī-i 

memāliki niçe4 beydā-yı tāsi‘, ḳadri mürtefi‘, luṭf u seḫā ve kerem ü ‘aṭā 

muḥassenātını muḫteri‘ bir ḫān-ı ẕī-şān ve şehryār-ı memālik-sitāndur. 

1 sābıḳu’ẕ-ẕikr: sābıḳan ẕikr olınan T5

2 Toḳat ’da: Toḳad ’da HZ

3 fevā’idini: ḳavā’idini H1

4 niçe: - HZ
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Ve bu tafṣīl ki Buḫārā  pādişāhları evṣāfında vāḳi‘dür, ekẟeri Mevlānā 

[İbn] ‘Arabşāh-ı Enṣārī  ve müverriḫ Ḥāfıẓ Muḥammed ‘Alī Ḳuşcı-i1 Ṭaş-

kendī  tevārīḫinden mecmū‘-ı ẓāhirü’l-menāfi‘dür.

 ṬABAḲA-İ MÜLŪK-İ AḲḲOYUNLI 

Türkistān ’da sākindür. Ve Ḳaraḳoyunlı  ile hem-civār u mütemekkin, 

Türkmāniyyü’l -aṣl iki ṭā’ifedür. Arġūn Ḫān  zamānında celā-yı vaṭan itdi-

ler. Ḳaraḳoyunlı ile ittifāḳan2 Āzerbaycān  memleketlerine geldiler. Ba‘dehu 

Ḳaraḳoyunlı Āzerbaycān ve Sivas  nevāḥīsine varup mütemekkin oldılar. Ve 

Aḳḳoyunlı  Diyār-ı Bekr  cāniblerine varup ol memālikde istiḳlāl buldılar. 

 [‘Alā’ü’d-dīn Ṭūr ‘Alī Beg-i Türkmān ]

Bunlardan ev  vel ẓuhūr idüp emāret ṣadrına geçen ‘Alā’ü’d-dīn Ṭūr ‘Alī 

Beg -i Türkmān ’dur. Āmid  ve Mevṣil  ḥudūdında niçe zamān emāret eyledi. 

Ve ba‘żı bilāda temellükle icrā-yı ḥükūmet itdükden ṣoñra [127a H1] fevt 

oldı. [216 b HZ] 

 Emāret-i Faḫrü’d-dīn Ḳutlubeg 

Mezbūr Ṭur ‘Alī ’nüñ oġlıdur. Bu daḫı inşā-yı aḥkām ve mühimmāt-ı 

ḥükūmet ile ḳıyām itdükden ṣoñra vefāt eyledi. 

 Emāret-i Ḳarayülük3 ‘Oẟmān 

Mezbūr Ḳutlubeg ’üñ oġlıdur. Ekẟer-i evḳātda Ḳara Yūsuf -ı Türkmān ’a 

mürāfaḳat ve gitdügi semte muvāfaḳat idüp, ḫuṣūṣā Şām  fetḥine Timur-ı 

Gürgān ’la bile bulınup, bā-ḫuṣūṣ Timur ’uñ Rūm  semtine mürūrına mez-

būr-ı pür-şürūr delālet idüp, ḳabā’il-i Etrāk  u ‘Urbān ’la mirāren cenk it-

mişdür. Ve Āmid  ve Āzerbaycān  ve Mardin  ve Ruhā  ve ‘āmme-i Diyār-ı 

Bekr ’e,4 ba‘de zamānin niçe memālike daḫı müstevlī olmışdur. 

1 Ḳuşcı-i: Ḳuşī-i HZ

2 ittifāḳan: ittifāk birle HZ

3 Nüshalarda “Ḳaraüblük” şeklinde yazılan bu isim “Ḳarayülük” olarak metne alındı. bk. Faruk Sü-

mer, “Akkoyunlular”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/akkoyunlular 

(04.11.2020).

4 Bekr’e: Bekr HZ
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Ve Sivas  ḥākimi Ḳāḍī Burhānü’d-dīn Aḥmed-i Ḥanefī ’yi mezbūr ṭutup 

ṣāḥib-i Toḳad  Şeyḫ Necībü’d-dīn  iġvāsıyla ḳatl itmişdür. Ammā Sivas fetḥi-

ne müteveccih olduḳda ehālīsi rıżā virmeyüp, Burhānü’d-dīn ’üñ bir ṣaġīr 

oġlını kendülere emīr naṣb idüp, bu ḥāl üzere ḳalmışlar iken Timur ’uñ 

Rūm ’a teveccühini ve Ḳara[yülük] ‘Oẟmān ’uñ aña mütāba‘atla ba‘żı ḥük-

kāma naḳli şāyi‘ olıcaḳ bir ẕī-ḳudret ve ẕī-şevket pādişāha mütāba‘atları 

vācib olup Sivas’uñ miftāḥlarını Āl-i ‘Oẟmān ’dan Yıldırım Bāyezīd Ḫān ’a 

gönderdiler. Şeh-zāde1 Emīr Süleymān 2 kendülere ḥākim ta‘yīn olınup bir 

miḳdār ḳuvvetlendiler. 

Amma müverriḫīnden Mevlānā Aḥmed bin ‘Arabşāh , Ḳāḍī Burhā-

nü’d-dīn  ḳatlini ṭoḳuz yüz seksen iki tārīḫinde, amma Şihābü’d-dīn  bin 

Ḥacer  sekiz yüz bir tārīḫinde vuḳū‘ buldı, diyü [124a T5] yazmışdur.

Ba‘dehu Timur , Sivas ’ı fetḥ itdükde emāretini mesfūr Ḳara[yülük] 

‘Oẟmān ’a tefvīż idüp sekiz yüz ṭoḳuz tārīḫinde ṣāḥib-i Ḥaleb  ü Şām  olan 

Melik ‘Ādil  Ḥakem ve Mardin  ḥākimi Melik et-Ṭāhir ‘Īsā  ile ḥarb u ḳıtāl 

itdükde Ḳara[yülük] ‘Oẟmān  manṣūr u muẓaffer ve ḥākimi Şām u Mar-

din3 maḳtūlīn olup leşkerleri maḳhūr u müdemmir olduġı senede tekrār 

Ḳara[yülük] ‘Oẟmān  İskender bin4 Ḳara Yūsuf-ı Türkmān   ile neberd-i bī-

kerān itdükde İskender  muẓaffer ve ‘Oẟmān  Erzenü’r-Rūm  ḫandeḳinde 

ḳatl ile ḫāke berāber oldı. Ve ol ḥīnde sinni ṭoḳsandan mütecāviz idügi 

muḳarrerdür. 

Ve defn olınduḳda üç gün ṣoñra mezbūr İskender , ‘Oẟmān ’uñ başın 

çıḳarup, yüzüp,5 ṣaman ṭoldurup Mıṣr ’a gönderdi. Ve sükkān-ı Ḳāhire  

mezbūruñ maḳhūrlıġına şādmānlıḳlar idüp başını Bābüzüveyle ’de niçe 

zamānlar aṣaḳodı.6

1 Şeh-zāde: Ve Şeh-zāde T5

2 Süleymān : Sulṭān HZ

3 Şām  u Mardin : Mardin ü Şām HZ

4 bin: T5 mükerrer 

5 yüzüp: bozup HZ

6 aṣaḳodı: aṣaḳodılar T5
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 Emāret-i Ḥamza Beg bin ‘Oẟmān Ḫān 

Mezbūr Ḳara[yülük] ‘Oẟmān ’uñ pāy-taḫtında ḥākim oldı. Ve Ḳara[yü-

lük] ‘Oẟmān ’uñ oġlı Ya‘ḳūb Beg 1 ve bunuñ ḳarındaşı oġlı Cihān-gīr bin 

‘Alī Beg bin ‘Oẟmān  ile2 müşāreket cihetinden Erzenü’r-Rūm ’da ḥükūmet 

itdükleri şüyū‘ buldı. Ve bir oġlı daḫı ki Muḥammed bin ‘Oẟmān ’dur, 

Āmid  şehrinde [127b H1] mütemekkin oldı. 

Ammā sekiz yüz ḳırḳ sekiz senesinde mezbūr Ḥamza Beg bin ‘Oẟmān  

ki babası gibi sīret-i ḳabīḥa ve fısḳ u fücūr ile serīret-i fażīḥa3 üzere idi, 

fevt oldı.4 Anuñ yirine ḳarındaşı oġlı sābıḳu’ẕ-ẕikr Cihān-gīr bin ‘Alī Beg  

ḥākim oldı. 

 [Emāret-i Cihān-gīr bin ‘Alī Beg ]

[Cihān-gīr bin ‘Alī Beg  ḥākim oldı] ve sekiz yüz elli beş senesinde ḳarın-

daşı Ḥasan-ı Ṭavīl ’i ‘askerle gönderdi. [217a HZ] 

Şeyḫ Ḥasan bin Ḳarayülük  ile muḳābil ü muḳātil olduḳda5 kendüyi 

ve oġlını ve leşkerinden niçe nāmdārları helāk eyledi. Bundan ṣoñra Uzun 

Ḥasan  iştihār bulup ve ḳarındaşı Cihān-gīr ’üñ izālesine ḳaṣd idüp Cihān-

şāh  ile ‘adāveti bünyānını te’kīd ü temhīd eyledi. 

Ve yetmiş iki tārīḫinde ṣāḥib-i Mardin , mezbūr Cihān-gīr bin ‘Alī  fevt 

oldı ki Melik eṭ-Ṭāhir Çaḳmaḳ  aña Ruhā  begligini virmiş idi. Ve ‘Īsā  

Ḥamza vefāt itdügi eẟnāda mülkini6 aña vaṣiyyet eyleyüp diyānetini pe-

send7 itmişdür.

 Emāret-i Ḥasan eṭ-Ṭavīl bin ‘Alī Beg 

Mezbūr ġāyetle seffāk-ı dimā ve ḥarīṣ-i ceng ü heycā, Türkmān -ı bed-

gümān-ı bī-pervā ve kemāndār [u] sehhām-ı veġā olmaġla dā’imā ḳarındaşı 

Cihān-gīr ’üñ mülkini elinden almaḳ tedārükinde idi. Ḥattā eṭrāf-ı memā-

1 Beg: - HZ

2 ile: Ḥüseyn bin Velī ile T5

3 fażīḥa: faṣīḥa HZ

4 oldı: olup HZ

5 olduḳda: olduḳdan ṣoñra T5

6 mülkini: - HZ

7 pesend: pend H1
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likden niçe yirleri fetḥ idüp mezbūr Cihān-gīr gāh Āmid  ve gāh Mardin ’de 

ḫuṭbesi oḳınduġına iktifā iderken yetmiş iki tārīḫinde mezbūr Ḥasan-ı 

Ṭavīl  bir ḥīle-i ḍalālet-sebīl idüp Aḳḳoyunlı ’dan hevādārların Āmid ḳur-

bında pusuya ḳodı. 

Ve kendüsi ḳırḳ nefer yarar ādemleriyle1 niçe bār-gīrlere otlıḳ ve kö-

mür yükledüp, silāḥ u libāsların ḥaşīş arasında setr idüp re‘āyā libāsı2 ile 

bir cum‘a güni Āmid ’den içerü oldılar. Ḫalḳ ṣalāt-ı cum‘aya meşġūl iken 

yüklerin [124b T5] indürüp, silāḥ ve cāmelerin giyüp ve atlarına süvār 

olup evvelā bevvābları ḳırdılar. Ve berḳ-i ḫatıf gibi şehr içine ḳoyılup el 

ḳalduranı pāy-māl ḳıldılar.

Cihān-gīr ’i şehrden ṭaşra ḳaçurup Āmid ’i żabṭ itdiler. Ba‘dehu pusuda-

ki3 leşkeri Āmid’e ḳoyup ḳuvvetlendiler. Bu ṭarīḳ ile Diyār-ı Bekr ’i cemī‘an 

fetḥ idüp ve yetmiş bir tārīḫinde Ḥasan-ı Ṭavīl , ‘Irāḳ 4 ve Tebrīz  ṣāḥibi 

Cihānşāh  ile ceng idüp mezbūr Cihānşāh’ı ve evlādını ve ‘askerini ḳatl 

eyledi. Ve ‘Irāḳ ve Āzerbaycān ’a daḫı müstevlī oldı. Yetmiş sekiz tārīḫinde 

Nāṣırü’d-dīn Uġurlı5 Muḥammed  ki ṣāḥib-i Iṣfahān  ve Sulṭān Ḥasan-ı6 

Ṭavīl  evlādından bir merd-i dilīr ü7 şüc‘ān idi, eẟnā-yı ḍarbda oḳ ile urılup 

ḳatl olındı. 

Ve bir yıl ṣoñra Māverā’ü’n-nehr  pādişāhı Melik Ebū Sa‘īd8 bin Mīrān-

şāh bin Timur  ile ḥudūd-ı Āzerbaycān ’da ceng idüp, bu def‘a daḫı ġālib 

olup a‘yān-ı Ḫorāsān ’dan çoḳ kimesneyi ḳatl itdi. Ve Melik Ebū Sa‘īd ’i 

oġlı Zeynel9 bin Ḥasan Beg  esīr itdükden ṣoñra [128a H1] ḳatl idüp serini 

Mıṣr ’a gönderdi. 

Amma Mıṣr  sulṭānı ta‘ẓīm idüp “Ekābir-i mülūk-i İslām ’dandur.” diyü 

defn itdürdi. Bundan evvel Mıṣr ḥākimine Ḥasan-ı Ṭavīl  mektūblarında 

1 ādemleriyle: ādemle T5

2 re‘āyā libāsı: re‘āyāsı HZ

3 pusudaki: südeki HZ

4 Nüshalarda “ ‘Irāḳ ’ı” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği “ ‘Irāḳ” olarak metne alındı.

5 Uġurlı: oġlı T5

6 daḫı//Ḥasan-ı: - HZ

7 ü: - HZ

8 Nüshalarda “Sa‘d Ebū Sa‘īd  (H1), Sa‘dü’l-ves‘īd (HZ), Sa‘d Ebū Sa‘d (T5)” şeklinde yazılan bu isim 

“Ebū Sa‘īd” olarak metne alındı. bk. Abdülkadir Yuvalı, “Ebû Said Mirza Han”, TDV İslâm Ansiklope-
disi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-said-mirza-han (22.01.2021).

9 Zeynel: Zīnbel T5
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telaṭṭuf iderken Ebū Sa‘īd ’üñ serini irsālden ṣoñra mezbūr Ḥasan-ı Ṭavīl’e 

‘unf ile mektūb yazup niçe ṭa‘n u teşnī‘ler ḳıldı. 

Ve sekiz yüz yetmiş altı tārīḫinde Yūsufca Beg  nām serdārı Ḥasan 

Beg  ‘askeriyle Toḳad  ḥudūdını ġāret ü ḫasāret itdükde Şeh1-zāde Sulṭān 

Muṣṭafā2 bin Meḥemmed Ḫān  ki ḥākim-i mülk-i Yūnān  idi, serdār-ı mez-

būrı baṣup ṭutdı. Ve ‘askerinüñ ekẟerin helāk idüp Yūsufca Beg’i babası 

Ebü’l-fetḥ Sulṭān Meḥemmed Ḫān  ḥażretleri cānibine gönderdi.3 

Ġāyetde ḥīle-kār ve şecī‘-i4 nāmdār ve ḫayyāl-i şeh-süvār idi. Ḫuṣūṣā 

‘ulemāya rāġıb ve mecālis-i şu‘arāya ṭālib idi. 

Ve yine bu tārīḫde fātiḥ-i maḥrūse-i Ḳosṭanṭıniyye  Sulṭān Meḥemmed 

Ḫān  ve Ḥasan-ı Ṭavīl -i Türkmānī ṭarafından ‘asākir-i bī-kerān ile müşrif 

oldılar. Ve ḳaṣaba-i [217b HZ] Bayburd  ṣaḥrāsında muḳābil ü muḳātil 

olup rezm ü ḥarbe ḳoyuldılar. Sulṭān Meḥemmed Ḫān  ġālib ü muẓaffer ve 

Ḥasan-ı Ṭavīl  maġlūb u mükedder olup oġlı Zeynel Beg , Şeh-zāde Muṣṭafā  

elinde helāk oldı. Ve ekẟer-i ‘askeri ḳırılup memleketine inhizāmla gitdi.

Ve sekiz yüz seksen üç tārīḫinde ‘īd-i fıṭr gicesi Ḥasan-ı Ṭavīl  vefāt 

eyledi. Ve Sulṭān Meḥemmed  memālikine taṭvīl-i yed itdükden ṣoñra 

emrāżdan sālim olmadı. Ve oġulları memālik cengine düşüp kendüsi raġ-

betden ḳaldı. Ve vefāt itdükde beş oġlı ḳaldı ki biri ḥākim-i Fārs  Ḫalīl 

Mīrzā , ikinci ḥākim-i Baġdād  Maḳṣūd Beg  ve Ya‘ḳūb Beg  ve Mesīḥ Beg  

ve Yūsuf Beg .

 Emāret-i Ḫalīl Beg bin Ḥasan-ı Ṭavīl 

Babasınuñ veliyy-i ‘ahdı olmaġla taḫta cülūs eyledi. Lakin sīret-i ḳabīḥa 

ve ḫaṣlet-i5 [125a T5] ẕemīme ile mevṣūf olduġından ḳarındaşı Maḳṣūd 

Beg ’i ve6 ümerāsından ve aḳribāsından niçe dilīri, ḫuṣūṣā Sāve 7 ṣāḥibi 

Murād Beg İbn Cihān-gīr ’i ibn ‘ammisi iken üstine ḫurūc idüp ḳatl eyledi. 

1 Şeh: istih HZ

2 Muṣṭafā : - HZ

3 ṭutdı//gönderdi: - HZ

4 şecī‘-i: şecī‘ ü HZ, H1

5 ḫaṣlet-i: ḫiṣṣet-i HZ

6 ve: - HZ

7 Sāve : Sāde T5
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Ma‘a ẕālik evḳātını ‘ayş u nūşa ṣarf idüp, naṣīḥat idenleri ḳatl itmekle 

ḳulūb kendüden müteneffir olup Diyār-ı Bekr  ḥākimi Ya‘ḳūb Beg  nām 

ḳarındaşına mektūb gönderdiler. “Birāderüñ sū’-i ḫulḳa mübtelā olmaġla 

kibār u ṣıġār kendüden nefret itmişlerdür. Eger Diyār-ı Bekr ‘askeri ile bu 

cānibe müteveccih olursañ mülk senüñ-çün müheyyādur.” diyü ümerānuñ 

i‘lāmı ile Ya‘ḳūb Beg  leşker çeküp yüridi. 

Ḫoy  ve Selmās  ḥudūdında muḳābil olup āġāz-ı ceng itdüklerinde 

ümerā-yı Ḫalīl , Ya‘ḳūb Beg  yanına vardılar. Ve tevābi‘ini ḳırdılar. Ve1 ken-

düsi daḫı [128b H1] Bayındır Beg  nām emīr-i dilīr elinde ḳatl olındı. 

Müddet-i ḥükūmeti on2 altı aydan ziyādece oldı. 

 Salṭanat-ı Ya‘ḳūb bin Ḥasan eṭ-Ṭavīl 

Mezbūr ḳadr-şinās ve ma‘delet-libās, ṣāḥib-i kerem, vaḳūr u3 muḥte-

şem, şā‘ir-nüvāz,4 ḫāṭır-sāz, ehl-i niyāz, vezn-i ṭab‘a mālik, Fārisī  vü Türkī  

naẓm ü neẟr5 ḥüsn-i ṭarīḳ[ın]a sālik pādişāh idi. Cülūsından ṣoñra ‘aṭābegi 

ve müdebbir-i memleketi Bayındır Beg  ḳatl olındı. Ba‘dehu Sulṭān Ya‘ḳūb  

bilād-ı  Dımaşḳ ’a ‘asker gönderüp cümlesi ġanā’im-i vāfire ile sālimen ‘av-

det eyledi.

Ṭoḳsan altı tārīḫinde Sulṭān Ya‘ḳūb  Beg vālidesi vefāt eyledi ki mü-

debbir-i mülk ü devleti6 idi, ġāyetde ḫayr-endīş ḫātūn olup Şeyḫ ‘Ömer 

Rūşenī  ḥażretlerinden bī‘at itmiş idi. Ve heftede bir gün maḫṣūṣ dīvān idüp 

birbirine mu‘ādāt üzere olan ümerānuñ mābeynlerini7 ḥüsn-i8 tedbīr ve 

kelimāt-ı dil-peẕīr ile ıṣlāḥ iderdi. Anlar vefāt itdükden ṣoñra on sekizincü 

günde Ya‘ḳūb Mīrzā ’ya ve ḳarındaşı Mīrzā Yūsuf  ’a zehr virdiler. Nevāḥī-i 

Ḳarabāġ ’da ikisinüñ daḫı helākine sebeb oldılar. 

1 Ve: - T5

2 on: - H1

3 u: - HZ

4 nüvāz: nüvāz ve HZ

5 ü neẟr: - HZ, H1

6 devleti: devlet HZ

7 beynlerini: beynleri HZ

8 ḥüsn-i: HZ mükerrer 
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Sulṭān Ya‘ḳūb  ile pādişāh-ı Rūm  Sulṭān Bāyezīd -i merḥūm muṣāfāt 

üzere olup ekẟeriyyā biri birine maḥabbet-nāmeler gönderürlerdi. 

On iki yıl, iki ay salṭanat itdükden ṣoñra vefāt itdi. Sulṭān Ya‘ḳūb -ı

maġfūruñ luṭf-ı ṭab‘ına şu‘arā ḳā’iller ve ekẟeriyyā naẓm eyledügi 

[218a HZ] eş‘āruñ tetebbu‘ına mā’iller idi. Ve bu maṭla‘-ı laṭīf ol pādişāh-ı 

lāzımu’t-ta‘rīfüñ kelimāt-ı şerīfesindendür:

Naẓm

ى داغ1 א אدن داغ   ا  אى داغ     از  כ    د  ا  

 Emāret-i Baysunġur2 bin Sulṭān Ya‘ḳūb 

Egerçi Sulṭān  Ya‘ḳūb ’uñ Baysunġur  ve Sulṭān Ḥasan  ve Sulṭān Murād  

nām üç ferzend-i devletmendi3 ḳaldı, lākin cümleden büyügi Baysunġur 

olup ol daḫı henüz on beş yaşında ṣaġīr olmaġla Ṣūfī Ḫalīl Beg  müdebbir-i 

memleketi olup kendülere musallaṭ olan Mesīḥ Beg İbn Ḥasan-ı Ṭavīl ’e 

ümerādan Süleymān Beg-i Atabeg  def‘i tedārükine ta‘yīn olınup ṭara-

feynden küllī ‘asker tedārük olınduḳdan ṣoñra [125b T5] muḳābele vü 

muḳātele olmazdın bir gün muḳaddem mezbūr Süleymān Beg , Baysunġur  

ḫavaṣṣıyla mektūblaşup ol gice anlar Ṣūfī Ḫalīl Beg ’den rū-gerdān ve Süley-

mān Beg ’üñ ‘askerine mülḥaḳ oldılar. 

Vaḳtā ki Ṣūfī Ḫalīl  bu aḥvāli bildi,4 ḳarārı firāra tebdīl5 idüp ol şeb 

çekildi, gitdi. 

Ve bi’l-cümle mezbūr Baysunġur  bir yıl, sekiz ay ḥükūmetden ṣoñra 

beyne’l-ümerā vāḳi‘ olan iḫtilāl ḥālinde6 cenglerüñ birinde şehīd oldı.

1 “Öyle bir yandım ki bedenimde yara olacak yer kalmadı. Bundan sonra yaranın üzerine yara olmalı-

dır.”

2 Nüshalarda bazen “Baysunḳur” bazen de “Baysunġur ” şeklinde yazılan bu isim yazım birliği gözetile-

rek “Baysunġur” olarak metne alındı.

3 ferzend-i devletmendi: oġlı T5

4 bildi: eyledi HZ

5 tebdīl: - HZ

6 ḥālinde: ḥālindeki HZ, H1
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 Emāret-i Rüstem Mīrzā İbn Maḳṣūd Beg [129a H1]
İbn Ḥasan-ı Ṭavīl 

Mezbūr ‘ammisi zamānında Iṣṭaḫr1 Ḳal‘ası ’nda maḥbūs idi. Baysunġur  

şehādetinden ṣoñra ümerā ittifāḳ idüp mezbūrı taḫta geçürdiler. Bir yıldan 

ziyādece ḥükūmet itdükden ṣoñra ṭoḳsan ṭoḳuz tārīḫinde Nūr ‘Alī  nām ki-

mesne ḫurūc eyledi. Diyār-ı Bekr ’den ba‘żı ḳal‘alara müstevlī olup ve niçe 

ḫazīneye dest-res buldı. Ruhā Ḳal‘ası ’nda2 müteḥaṣṣın oldı.

Mezbūr Rüstem Mīrzā  ġāyetle zen-bāre ve ḫil‘at-ı salṭānat-ı ḳadr-iḳti-

dārından āvāre olmaġla mūcib-i ġāfleti ve her ‘avretüñ umūr-ı memleke-

te3 taġallüb ile ḥükūmeti niẓām-ı memleket umūrınuñ iḫtilāline ve kibār 

u ṣıġāruñ ḳulūb u ṭabī‘atleri kendüden nefret itmekle mülküñ zevāline 

bā‘iẟ oldı. Ümerā ‘āciz ḳalup bi’l-āḫire4 vilāyet-i Rūm ’daki Uġurlı Aḥmed 

Mīrzā ’ya da‘vet-nāmeler irsāl olındı ki mezbūr Mīrzā Sulṭān Ya‘ḳūb ’dan 

ḫavf idüp babası vefātından ṣoñra pādişāh-ı sa‘īd merḥūm Sulṭān Bāyezīd  

yanına varmış idi. 

Ḥattā ri‘āyet ü iltifāt idüp niçe iḥsānına maẓhar ve kendülere dāmād 

olmış idi. Ümerānuñ mektūbları varduḳda5 ḫafiyyeten firār idüp, vilāyet-i 

‘Acem ’e güẕār ve ümerā ve sipāhı yanına cem‘ idüp, ṭoḳuz yüz iki senesinde 

Rüstem Mīrzā ’ya muḳābil olup ḳatline ẓafer buldı. 

Mezbūr Rüstem ’üñ zamān-ı ḥükūmeti beş buçuḳ yıl ḥisāb olındı.

 Emāret-i Mīrzā Aḥmed bin Muḥammed6 Uġurlı 

Rüstem Mīrzā ’nuñ ḳatli tārīḫinde cülūs idüp vilāyet-i Rūm ’da gördügi 

üslūbı ri‘āyet ve ol ḳānūn-ı merġūbı7 Türkmān  ṭā’ifesi miyānında icrāya 

cell-i himmet ḳılduḳda Türkmān-ı bed-gümān dürüşt ḫilḳatli8 gürūhān9 

1 Nüshalarda “Bervü’l-baḥr” şeklinde yazılan bu yer adı “Iṣtaḫr” olarak metne alındı. bk. Faruk Sü-

mer, “Akkoyunlular”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/akkoyunlular 

(23.01.2021).

2 Ḳal‘ası’nda: Ḳal‘ası’na HZ

3 memlekete: mülkete HZ | memleketine T5

4 āḫire: āḫir HZ

5 varduḳda: varduḳda görüp T5

6 Muḥammed : Muḥammed bin H1, T5

7 merġūbı: - T5

8 ḫilḳatli: ḫilḳatleri HZ

9 gürūhān: kerhān HZ, H1
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ve sefk-i dimāya mā’il erbāb-ı ṭuġyān olmaġla Mīrzā Aḥmed ’üñ icrā-yı 

aḥkām itdügine rāżī olmadılar. Bir yıl miḳdārı salṭanat itdükden ṣoñra ḫal‘ 

olınup Murād Şāh İbn Sulṭān Ya‘ḳūb ’a ḫaber gönderdiler.

 Emāret-i Sulṭān Murād bin Sulṭān Ya‘ḳūb 

Mezbūr ki Şirvānşāh ’uñ ḳızı oġlı olmaġla [218b HZ] vilāyet-i Şirvān ’da 

sākin olmış idi.1 Ümerānuñ mektūbları varduḳda geldi. Aḥmed Mīrzā ’ya 

muḳābil olduḳda ḳatl eyledi. Birḳaç ay ḥükūmet itdükden ṣoñra ümerā-

yı Türkmān  andan daḫı yüz döndürdiler. Bu kerre Elvend Mīrzā ’ya ḫaber 

gönderdiler. Ve kendüsini ṭutup ḳal‘ada ḥabs itdiler.2

 Emāret-i Elvend Mīrzā İbn Yūsuf Beg İbn Ḥasan-ı Ṭavīl 

Mezbūr Elvend Mīrzā  ve ḳarındaşı Muḥammed  Mīrzā, Uġurlı oġlı Aḥ-

med Mīrzā , Rüstem  ile [126a T5] ceng itdükde bile bulınup ba‘de’l-in-

hizām firār ile Gürcistān ’a gitmişler idi. Ol semtde ba‘żı devlet-ḫˇāhları 

yanında temekkün itmiş idi. 

Ve3 bi’l-cümle ümerā ṭalebiyle Elvend Mīrzā  pāy-taḫta geldi. Şāh4 

Murād ’ı bozup, ḳaçırup mülkinde ẟābit oldı. Bir yıl miḳdārı bu daḫı5 ic-

rā-yı ḥükūmet ḳıldı.

 Emāret-i Muḥammedī6 [129b H1] Mīrzā İbn Yūsuf Beg 

Mezbūruñ ḳarındaşıdur. ‘Irāḳ-ı ‘Acem ’e müstevlī olup birāderine 

tamām müżāyaḳa virdükde Elvend Mīrzā  tehniye-i ‘asker idüp Aḳḳoyun-

lı ’dan şevket ü ḳuvvet7 ve celādet ü şehāmet ṣāḥibi İbrāhīm Sulṭān  ile yek-

dil ü yek-cihet olup ḳarındaşına muḳābil oldı. 

1 olmış idi: olmışdur HZ

2 itdiler: eylediler HZ

3 Ve: - H1

4 Şāh: - HZ

5 bu daḫı: daḫı bu da HZ

6 Nüshalarda burada “Muḥammed ” şeklinde yazılan bu isim akabinde gelen kısımlarda “Muḥammedī ” 

biçiminde yazıldığı için “Muḥammedī” olarak metne alındı. Ayrıca bk. Sümer, agmd. 

7 şevket ü ḳuvvet: ḳuvvet ü şevket T5
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Fe-ammā ḥikmet Ḫudā ’nuñdur, Muḥammedī  Mīrzā ġālib ve İbrāhīm 

Sulṭān  maḳtūl ve Elvend Mīrzā  münhezim ve Fārs  cāniblerine hārib olup 

ol ḥavālīde temekküni ta‘ayyün buldı.

Ve bu eẟnāda İbrāhīm Sulṭān ’uñ Güzel Aḥmed  nām dilīr ü şecī‘ ḳa-

rındaşınuñ ḳatlini ve Elvend Mīrzā ’nuñ firārını işitdükde Sulṭān Murād 

bin Sulṭān Ya‘ḳūb ’ı maḥbesden çıḳardı. Ve pāy-taḫt-ı Tebrīz ’de taḫta cülūs 

itdürüp ḫidmetine vāfir ‘asker tedārük itdi. Ve ‘Irāḳ-ı1 ‘Acem ’deki Muḥam-

medī  Mīrzā ile muḳābele vü muḳātele niyyetine ‘asker çeküp gitdi. Ve 

Muḥammedī2 Mīrzā’ya muḳābil olduḳları ḥālde ‘askerini münhezim ḳı-

lup, kendüyi ele getürüp ḳatl itdi.

Ba‘dehu mezbūr Sulṭān Murād  ve refīḳi Güzel Aḥmed  Beg, Elvend 

Mīrzā  niyyetine Fārs  vilāyetine ‘azīmet ḳıldı. Elvend Mīrzā ise İsmā‘īl-i 

Erdebīlī  hücūmından ziyāde ża‘īfü’l-ḥāl ve kendüsi ve ‘askeri her cihet-

le bī-mecāl olmaġın muḳābeleye ṭāḳat getüremeyüp, evvelā Baġdād ’a ve 

ba‘dehu3 Diyār-ı Bekr ’e çekilüp gitdi.

Ammā ġāyetde fāris ü ḫayyāl ü ser-efrāz olduġı cihetden Diyār-ı Bekr ’i 

‘ammileri elinden alup żabṭ eyledi ki Āmid  pāy-taḫtına Uzun Ḥasan  ḳa-

rındaşı Cihān-gīr ’den ṣoñra Sulṭān Ḳāsım  mutaṣarrıf idi,4 cebren ve ḳahren 

elinden aldı. Sulṭān Murād 5 daḫı varup Baġdād ’da mütemekkin oldı. 

Ba‘dehu ṭoḳuz yüz sekiz tārīḫinde Şāh İsmā‘īl  Baġdād ’a müteveccih ol-

dı. Murād -ı nā-murād cidden muḳāvemete ḳādir olamayup,6 Baġdād’a ve-

dā‘ idüp pāy7-taḫt-ı Rūm ’a gitdi. Evvelā Sulṭān Bāyezīd ’e varup istid‘ā-yı8 

mu‘āvenet itdi. Mes’ūline ruḫṣat buyurılmamaġın Ẕü’l-ḳadrlı  ‘Alā’ü’d-dev-

le  yanına vardı. Anlar maṭlūbına müsāra‘at ḳılup bir miḳdār ‘askerle gön-

derüldi. Şāh İsmā‘īl  āḫar semte meşġūl bulınmaġın9 Baġdād’a tekrār ḥükū-

met eyledi.

1 ‘Irāḳ -ı: ‘Irāḳ u T5

2 Mīrzā//Muḥammedī : - T5

3 ve ba‘dehu: - T5

4 idi: oldı T5

5 Murād: Murād Ḫān T5

6 olamayup: olmayup HZ

7 pāy: - HZ

8 istid‘ā-yı: istid‘āsına T5

9 Ẕü’l//bulınmaġın: - HZ
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Ammā az zamān geçmedin Şāh İsmā‘īl  yine Baġdād  üzerine varup1 

müstevlī [219a HZ] oldı. 

Ba‘dehu Aḳḳoyunlı  devleti mużmaḥil olup āḫir-i mülūk Sulṭān Murād  

idügi taḥaḳḳuḳ2 buldı. 

Ve zamān-ı devletleri3 yüz yigirmi yıla ḳarīb olup bu tafṣīl Teẕkire-i 
Devletşāh ’da ve Tārīḫ-i ‘Abdü’l-Bāsıṭ-ı Ḥanefī  taḥrīrinde ve Mevlānā Ebü’l-

Fażl bin Monlā İdrīs  taḳrīrinde muḳarrer oldı.

 ṬABAḲA-İ ṬĀ’İFE-İ ḲARAḲOYUNLI 

 [Emāret-i Bayram Ḫˇāce-i Türkmānī ]

Ṭā’ife-i mezbūreden4 yedi yüz yetmiş yedi5 tārīḫinde Bayram Ḫˇāce -i 

Türkmānī  emāret nāmı ile ḫurūc eyledi. Ve Mevṣil  şehrini [126b T5] 
muḥāṣara idüp dört ay bekledükden ṣoñra [130a H1] yetmiş sekiz sene-

sinde6 emāret ve ba‘de’l-fetḥ iki yıl ḥükūmet idüp seksen senesi ḥudūdında 

fevt oldı. 

 Emāret-i Ḳara Meḥemmed 

Mezbūruñ oġlıdur. Babası yirine ḥākim olup seksen altı senesinde Mar-

din  ḥākimi Ḳāhir ’e muḳābil oldı. Ve Ḳāhir’i ḳahr idüp küllī furṣat7 u iġ-

tinām buldı. Bā‘iẟ-i rezm ü neberd bu idi ki mezbūr Ḳara Meḥemmed , 

Ḳāhir ’üñ duḫterini8 tezvīc murād idindi. Ol rıżā virmemek ile üzerine ‘as-

ker çeküp vardı. Āḫir ḳız9 ḳarındaşını teslīm itmek üzere mābeynleri ṣulḥ 

olındı. 

Ammā seksen yedi senesinde Bayram Ḫˇāce  ḳarındaşı Naṣr Ḫˇāce  nām 

re’īs-i Türkmānān  ki Ḳara Meḥemmed ’üñ ‘ammisidür, sulṭān-ı Mıṣr ’a iṭā‘at 

1 varup: - HZ

2 taḥaḳḳuḳ: taḥḳīḳ T5

3 devletleri: devleti HZ

4 Ṭā’ife-i mezbūreden: - HZ

5 yedi: - HZ

6 senesinde: tārīḫinde HZ

7 furṣat: nuṣret HZ

8 duḫterini: duḫterin HZ

9 ḳız: - HZ
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eyledi. Ve Mardin ’den Mevṣil ’e varınca memālikinden sulṭān-ı Mıṣr’uñ 

ḫuṭbesi oḳınmaḳ üzere mütāba‘at eyledi. 

Ve seksen ṭoḳuz senesinde leşker-i Timur  oġullarından biri ile Āmid  

üzerine geldükde Ḳara Meḥemmed  Tebrīz ’e vardı. Anı fetḥ idüp sulṭān-ı 

Mıṣr ’uñ ḫuṭbesin oḳıtdı.1 

Ammā ṭoḳsan bir senesinde Ḳara Meḥemmed  ile ṣāḥib-i Tebrīz  Ḳara 

Ḥüseyn bin Ḥasan Beg  ḳıtāl idüp Ḳara Meḥemmed  ol ma‘rekede ḳatl 

olındı. Ve mā-meleki iġtinām ṭarīḳıyla Ḳara Ḥüseyn ’e vāṣıl ve müddet-i 

emāret-i Ḳara Meḥemmed  cem‘an2 beş yıl oldı.

 Emāret-i Ḳara Yūsuf bin3 Ḳara Meḥemmed 

Ṭoḳsan sekiz senesinde Mevṣil ’i aldı. Ve ḳarındaşı Yār ‘Alī  bin Ḳara 

Meḥemmed ’i aña ḥākim naṣb itdi. Ṭoḳsan ṭoḳuz senesinde Timur-ı Gür-

gān  oġulları Cezīre  ve Mevṣil’i muḥāṣara idüp, Ḳara Yūsuf  ’ı Ş ām ’a ḳaçurup 

‘askerini münhezim ḳıldı. 

Ammā sekiz yüz senesinde Ḳara Yūsuf , Şām ’dan rücū‘ idüp tekrār Mevṣil ’e 

müstevlī oldı. Ve sekiz yüz iki tārīḫinde Timur  Beg Baġdād ’a mürūr idüp 

Sulṭān Aḥmed bin Sulṭān Üveys  kendü ile ḥüsn-i müdārāt üzere olmamaġın 

üzerine vardı. Ol daḫı firār idüp Mevṣil’de Ḳara Yūsuf  ’a vāṣıl oldı. 

Tekrār ‘asker çeküp Baġdād ’a vardılar. Memālik-i Baġdād’ı dest-i a‘dā-

dan4 ḫalāṣ itdiler.5 Ba‘dehu ‘asker-i Timur  dārü’l-ḫilāfete mürūr itdükde 

mezbūr Sulṭān Aḥmed  ve Ḳara Yūsuf -ı Türkmān ma‘an pādişāh-ı Rūm  

Yıldırım Bāyezīd [Ḫān ] ile mevsūm olan şehryār-ı sa‘īd yanına çekildiler. 

Mezbūr Ḳara Yūsuf -ı Türkmān fesād u şinā‘atle şöhre-i devrān, Timur-ı 

Gürgān , Sulṭān Bāyezīd ’den ṭaleb itdügi6 güm-rehāndur.7 Te’līf-i kitāb 

tārīḫinde memālik-i ‘Oẟmāniyye ’de melikü’l-ümerā olan Elvend  oġlı ‘Alī 

Paşa  anuñ neslinden idügi ma‘lūm-ı her ‘āḳıl ü dānādur.

1 oḳıtdı: oḳındı HZ

2 cem‘an: cemī‘an HZ, H1

3 bin: İbn HZ

4 a‘dādan: ‘adūdan HZ, H1

5 itdiler: eylediler T5

6 itdügi: eyledügi HZ

7 rehāndur: rāhāndur HZ



486 TENKİTLİ METİN -  3. Rükün

Pes mezbūr Sulṭān Aḥmed  ve Ḳara Yūsuf  [219b HZ] dā’imā Yıldırım 

Bāyezīd Ḫān ’ı taḥrīk itmekle Āzerbaycān  üzerine ‘azīmet itdürdiler.1 Ve 

mülkini aldurup Muṭahharten2 Beg  ki vālīsi idi, aña ẓafer buldılar. 

Bi’l-āḫire Sulṭān Aḥmed , Sulṭān Bāyezīd ’den şefā‘atle [130b H1] Sulṭān 

Bāyezīd  Ḫān mezbūrı ḳatl itmedi. Kendü cānibinden yine Āzerbaycān ’a 

mīr-livā naṣb [127a T5] idüp ehl ü ‘iyāl ü evlādını3 bi-ṭarīḳi’r-rehn Rūm ’a 

getürdi.

Dār-ı dünyā ki deyr-i mükāfātdur, Muṭahharten  daḫı Timur  yanına 

vardı. Sulṭān Bāyezīd ’den şikāyetle Timur’ı Rūm ’a getürdi. Bu eẟnāda Ḳara 

Yūsuf  ‘āḳıbet-endīşlik idüp4 Ḳayṣeriyye ’den firār eyledi. Ve Furāt ’dan ‘ubūr 

idüp Ḥille ’ye müstevlī oldı. 

Ba‘dehu ṣāḥib-i Āzerbaycān  olan Mīrānşāh bin Timur 5 ġālib oldı, ḳatl 

eyledi. Ba‘dehu oġlı Ebū Bekr bin Mīrānşāh  ḥākim-i Āzerbaycān oldı. Ol 

daḫı Ḳara Yūsuf  ’dan münhezim olup Germiyān  semtine gitdi. Ve anda 

ḳatl olındı. 

Ve sekiz yüz on bir senesinde Ḳara Yūsuf  ümerāsı Mardin ’i fetḥ itdiler. 

Ol mülkde Devlet-i Artuḳiyye  ’yi6 zā’il ḳıldılar. Üç yüz yıl ḥükūmet itdük-

leri vilāyeti ellerinden aldılar. 

Ve on iki senesinde Ḳara Yūsuf  Diyār-ı Bekr  ve Mevṣil  ve ‘Irāḳ-ı ‘Acem ’e 

müstevlī oldı. Ve ol senede Ḳara Yūsuf -ı mezbūr oġlı Meḥemmed Şāh ’ı 

veliyy-i ‘ahd eyledi. 

Ve on üç senesinde Ḳara Yūsuf  Āzerbaycān ’a sefer eyledi. Mābeynlerin-

de ‘adāvet olmaġla vālīsi Ḳara Melik-i Türkmān  ile muḥārebe eyledi. 

1 itdürdiler: itdiler HZ

2 Nüshalarda metin boyunca “Ṭaherten” şeklinde yazılan bu isim “Muṭahharten ” olarak metne alındı. 

bk. Faruk Sümer, “Karakoyunlular”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kara-

koyunlular (23.01.2021).

3 evlādını: evlādı HZ

4 idüp: yapup HZ, H1

5 Timur : Timur’a T5

6 Nüshalarda “Artu‘iyye’yi” şeklinde yazılan bu kelime “Artuḳiyye ’yi” olarak metne alındı. bk. Coş-

kun Alptekin, “Artuklular”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/artuklular#1 

(05.11.2020).
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Ba‘dehu Baġdād  pādişāhı Sulṭān Aḥmed  Tebrīz ’e müteveccih oldı. Ḳara 

Yūsuf , Ḳara Melik  muḥārebesinden ferāġat eyledi. Varup Sulṭān Aḥmed 

bin Üveys ’le ḳıtāle mübāşeret idüp, ḥattā ol ma‘rekede mezbūr Sulṭān Aḥ-

med  ve oġlı Mīrzā ‘Alī  ve niçe ümerāsı ġā’ib1 oldı. 

Ve bu eẟnāda Meḥemmed bin Ḳara Yūsuf  niçe aylar2 Baġdād ’ı muḥāṣa-

ra ḳıldı. Āḫir ṣāḥibe-i vāliyesi Tebrīz ’e, ba‘dehu Tüster ’e gitdi. Mezbūr Ḳa-

ra Meḥemmed  Baġdād’ı fetḥ u tesḫīr itdi. 

Ammā sekiz yüz on dört senesinde tekrār Ḳara Yūsuf  ve Ḳara Melik  

birbirleriyle muḥārebe itdiler. Bi’l-āḫire Ḳara Melik ġālib oldı. Sincār  ve 

Mevṣil ’e nehb ü ġāretle ṭālib oldı. Ba‘dehu Şāhruḫ , Ḳazvīn ’den Ḳara Yū-

suf  ’a mektūb gönderdi. Sābıḳan helāk eyledügi Mīrānşāh ’uñ3 ehl ü ‘iyā-

lini ve andan alduġı māl ü menāli4 istedi. Ve bilādında ḫuṭbesi oḳınmaḳ 

teklīfin eyledi. Ammā Ḳara Yūsuf  bu emre imtiẟāl itmeyüp ikisi de ceng ü 

cidāle müheyyā oldı. 

Ve yigirmi bir senesinde Şāhruḫ , Tebrīz ’e müteveccih oldı. Ve Ḳara Me-

lik , Mardin ’e varup, ehline ḳılıc ḳoyup niçe pāre ḳılā‘a müstevlī oldı. Vaḳtā 

ki Ḳara Yūsuf  bu ḫuṣūsı işitdi, Mardin’e gitdi. Ḳara Melik’i Āmid ’e, andan 

Ḥaleb  cānibine ḳaçurdı. Ammā Ḳara Yūsuf  ardından kesilmedi. Ol eẟnāda 

‘Ayntāb ’ı ġāret ḳıldı. Ve çārsūlarını5 yaḳdı.6 Ḥattā ehl-i şehri yüz biñ aḳçe 

ile ḳırḳ yarar ata kesdi. 

Ba‘dehu İskender  nām oġlını ḳayd u7 bend ile ḳarındaşı, ḥākim-i Baġ-

dād  Meḥemmed Şāh ’a gönderdi. Mābeynlerindeki ‘adāvet ol aḫaveyn mā-

beyninde8 ṣulḥa mübeddel oldı. [220a HZ] 

Ve sekiz yüz yigirmi altı [131a H1] senesinde mezbūr Ḳara9 Yūsuf  pāy-

taḫt olan Tebrīz ’de vefāt eyledi. 

1 ġā’ib: ġālib T5

2 aylar: ile HZ

3 Mīrānşāh ’uñ: Mīrzā Dānşāh’uñ HZ

4 menāli: menālini T5

5 çārūlarını: çārşūlarını T5

6 yaḳdı: yıḳdı HZ

7 u: - HZ

8 beyninde: beynine HZ

9 Ḳara: Ḳara Meḥemmed  HZ
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Amma Ḳara Yūsuf  şecī‘ ü dilīr ve diyāneti [127b T5] şey’-i yesīr idi. 

Ḳırḳ ‘avret ile temettu‘ muḳarrer idi. Evlādı daḫı ẓulm u ḥayf itmede ken-

düye beñzer bir ẓālim idi. 

Müddet-i emāreti yigirmi beş yıldan ziyādece1 idi.

 Emāret-i Ḳara Meḥemmed bin Ḳara Yūsuf 

Mezbūrı babası Ḳara Yūsuf  on iki senesinde ki veliyy-i ‘ahd idinüp Baġ-

dād  ḥükūmetini aña müfevviż ḳıldı, ekẟer-i eyyāmda anda ḥükūmet ider-

di. Ve2 otuz üç senesinde Baġdād’da vefāt eyledi. Bi’t-taḫmīn yigirmi yıldan 

ziyāde emāreti müte‘ayyin oldı.

 Emāret-i İskender bin Ḳara Yūsuf 

Mezbūr3 babasınuñ vefātı tārīḫinde Tebrīz  taḫtına cülūs itdi.4 Ammā 

Şāhruḫ bin Timur  evvelā yigirmi dört senesinde, ẟāniyen sitte ve ‘işrīnde, 

ẟāliẟen otuz iki senesinde Tebrīz’e gelüp müstevlī oldı. Ve bir żarūret düşüp 

gitdükçe yine İskender bin Ḳara Yūsuf  Tebrīz’e ḥükūmet ḳıldı. 

Ve otuz ṭoḳuz senesinde İskender  ve Ḳara Melik  Erzenü’r-Rūm ’da 

muḥārebe ḳıldılar. İskender ’üñ pususı ġālib gelüp5 Ḳara Melik ‘askerini 

münhezim ḳılduḳda mezbūr kendüyi Arż-ı Rūm  ḫandeḳine bıraḳdı. Ġarḳ 

ile helāk olduḳdan ṣoñra evlādı bulup defn eyledi.

Üç gün ṣoñra mezbūr İskender ’i muḥkem ṣıdı. Ba‘dehu evinüñ ḳal‘a-

sında oġlı Ḳubād bin İskender  elinde helāk oldı ki müddet-i mülk-i İsken-

der  cem‘an6 altı yıl oldı.

 Emāret-i Murād Şāh bin Meḥemmed Şāh 

Babası yirine pādişāh olup üç yıl miḳdārı icrā-yı aḥkām itdükden ṣoñra 

‘ammisi İskender bin Ḳara Yūsuf  ḳalender kisveti ile Baġdād ’a ḳırḳ nefer 

1 ziyādece: ziyāde HZ

2 Ve: - T5

3 Mezbūr: - HZ

4 itdi: eyledi HZ

5 gelüp: geldi ve HZ

6 cem‘an: cemī‘an T5
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ādemini gönderüp ve “Fülān gün bevvābları1 ḳatl idüp Baġdād’uñ ḳapula-

rını açasuz.” diyü tavṣiyet2 ḳıldı. 

Pes kendüsi ol yevm-i ma‘hūdda Baġdād ’a vardı. Iṣmarladuġı üzere 
اُب﴾3 َ ــ ْ َ ْ ُ ا ــ ُ  ً ــ َ َ ﴿ leşkeriyle Baġdād içine dāḫil oldı. Meẕkūr Murād Şāh 

bin Meḥemmed Şāh  muḳāvemet idemeyüp firārla gitdi. Mezbūr İskender  

dārü’l-ḫilāfede ḳubḥ4-sīret ve ẓulm u cināyet üzere ḥükūmet itdi. Andan 

ṣoñra Murād Şāh  mün‘adim oldı, dirler.

 Emāret-i Yār ‘Alī bin5 İskender bin Ḳara Yūsuf 

Mezbūr Ḫorāsān  ḳal‘aların birinde ḳayd u6 bendle maḥbūs iken sekiz 

yüz elli iki tārīḫinde ki Uluġ Beg Mīrzā , Herāt  üzerine geldi; aña taġallüb 

idüp ba‘dehu Semerḳand ’a çekildi. 

Ve7 ol eẟnālarda mezbūr Yār ‘Alī  ḥabsden ḳurtıldı. Ve yanına vāfir Türk-

mān -ı bed-gümān cem‘ idüp Herāt ’a müstevlī oldı. İki yıl anda ḥükūmet 

itdükden ṣoñra Bābür8 Mīrzā  elli üç senesinde Herāt’a gelüp mezbūruñ 

elinden aldı. Ba‘dehu Yār ‘Alī ’ye bir daḫı ḥükūmet serīri müyesser olmadı. 

[131b H1] 

 Emāret-i Cihānşāh bin Ḳara Yūsuf 

Elli beş senesinde ki Bābür Mīrzā bin Baysunġur  ḳarındaşı ‘Irāḳ  ve9 

‘Acem  ve Fārs  ve Kirmān  ve Ḥūzistān  pādişāhı Meḥemmed bin Mirzā bin10 

Baysunġur ’ı ḳatl itdi, mezbūr Cihānşāh  ve Terākime ’den vāfir11 [220b HZ] 
‘askerle ol senede ‘Irāḳ-ı ‘Acem ’e müstevlī oldı. Ba‘dehu ‘Irāḳ-ı ‘Arab  ve 

Āzerbaycān ’ı daḫı fetḥ itdi. 

1 bevvābları: bevvāblar HZ

2 tavṣiyet: vaṣiyet T5

3 “… kapıları kendilerine açılmış olarak...”, Sad Sûresi, 38/50.

4 ḳubḥ: ḳabīḥ HZ

5 bin: İbn HZ

6 u: - HZ

7 Ve: - T5

8 Bābür: Bābabür HZ

9 ve: - H1

10 Baysunġur //bin: - T5

11 vāfir: HZ mükerrer 
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Ve altmış bir tārīḫinde Ḫorāsān  pādişāhı Bābür Mīrzā  vefāt itmekle 

Semerḳand ’dan [128b T5] melik-i sa‘īd Ebū Sa‘īd  nehżat eyledi. ‘Aẓīm leş-

kerle gelüp, Ḫorāsān’a istīlā bulup salṭanata cell-i himmet eyledi. Ve ammā 

Belḫ  cānibinde olan ‘Abdü’l-Laṭīf Mīrzā ’nuñ ḫurūcın işitmekle Ḫorāsān’ı 

terk idüp Belḫ’e müteveccih oldı. Ve fetḥ idüp sekiz ay miḳdārı oturdı. 

Ve bu eẟnāda ṭaraf-ı ‘Irāḳ ’dan Cihānşāh  ḥareket idüp Ḫorāsān  ve Es-

terābād  niyyetiyle ol ḥavālīye geldi. Lākin Emīr-zāde İbrāhīm Sulṭān bin 

‘Alā’ü’d-devle  ol tārīḫde Esterābād’da bulınmaġla Cihānşāh’a muḳābil olup 

muḳātele itdi. Āḫir nuṣret Cihānşāh’a ve hezīmet ulus-ı ḥafenātda n olan 

sipāha ‘ā’id oldı. 

Bu ṭarīḳ ile Cihānşāh  evvelā Esterābād ’a, ba‘dehu Herāt ’a mālik olup 

Melikü’s-Sa‘īd  mādām ki ḥavālī-i Belḫ ’de idi, ol daḫı Ḫorāsān ’da sākin idi, 

‘āḳıbet Ebū Sa‘īd  ile muṣālaḥa itdi. Ḫorāsān’ı ḳoyup yine cānib-i ‘Irāḳ ’a 

gitdi. 

Ammā altmış ṭoḳuz tārīḫinde Baġdād  ḥākimi Pīr1 Budaḳ bin Cihān-

şāh  babasına ‘iṣyān eyledi. Mezbūr Cihānşāh  daḫı Baġdād’ı bir buçuḳ yıl 

muḥāṣara idüp ehālī-i şehr ḳaḥṭ u ġalādan ḳırılmaḳ mertebelerine varduḳ-

da oġlı2 nā-çār olup babasından emān istedi. Ol daḫı emān isteyü ele getür-

dükden ṣoñra sekiz yüz yetmiş bir Ẕi’l-ḳa‘de’sinde oġlını ḳatl eyledi. 

Andan ṣoñra3 kendünün daḫı artuḳ işi ilerü gelmedi. Ya‘nī ki ol sene-

de Diyār-ı Bekr ’üñ fetḥ ü tesḫīri niyyetiyle Ebü’n-naṣr Ḥasan-ı Ṭavīl ’üñ 

üstine gelüp, ol daḫı ḥüsn-i tedbīr ile öñinden ayrılup, merḳūm Cihānşāh  

emvāl-i ġanīmetden alacaġın alup fāriġü’l-bāl giderken bir gice ‘ale’l-ġaf-

le Ḥasan-ı Ṭavīl mezbūrı şebī-ḫūn4 itdi. Ekẟer-i ümerāsı Cihānşāh ile 

ol ma‘rekede5 ḳatl olındı. Ḥālā ki ḳātil-i Cihānşāh kim idügi ma‘lūm 

olmadı.6 

Bu ṭaḳdīrce müddet-i mülk-i Cihānşāh  on altı yıl idügi taḥaḳḳuḳ buldı. 

1 Nüshalarda “pür” şeklinde yazılan bu kelime “Pīr” olarak metne alındı. bk. Faruk Sümer, “Karakoyun-

lular”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/karakoyunlular (23.01.2021).

2 oġlı: T5 mükerrer 

3 andan ṣoñra: HZ mükerrer 

4 şebī-ḫūn: şeb-ḫūn HZ

5 Cihānşāh //ma‘rekede: ol ma‘rekede Cihānşāh ile HZ

6 ma‘lūm olmadı: bilinmedi HZ
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Ammā ekābir-i mülūkden tedbīr-i dil-peẕīre1 mālik, şecā‘at2 u vefret-i 

ḫazīne ve keẟret-i sipāh ile imtiyāz ṭarīḳına sālik, mekr ü ḫud‘a semtine 

mütehālik, seffāk-i3 dimā ve feżā’il ü fünūnda niçe ‘ulūm-ı keẟīreye mā-

lik idi. Keẟīrü’t-ta‘āẓum ve’l-ceberūt, müdmin-i ḫamr ve gicede bir bik-

rüñ bekāreti izālesine mā’il, ḥālā ki sinni seksenden mütecāviz ve ḥelāl ü 

ḥarāmdan ġāfil, otuz yıldan ziyāde salṭanat itmiş [132a H1] ādem idi.

 Emāret-i Ḥasan bin Cihānşāh 

Mezbūruñ oġlıdur. Cülūs eyledi ve yetmiş iki4 tārīḫinde ṣāḥib-i Kirmān  

Ebü’l-Ḳāsım İbn Cihānşāh ’ı ki kendünüñ ḳarındaşıdur, babasına Ḥasan-ı 

Ṭavīl  itdügi üzere şebī-ḫūn5 idüp ḳatl itdi. 

Yetmiş üç senesinde Uzun Ḥasan  mezbūr Ḥasan ‘Alī Sulṭān ’ı bozup 

memālik-i ‘Irāḳ  ve Āzerbaycān ’a müstevlī oldı. 

Müddet-i mülk-i [221a HZ] Ḥasan ‘Alī  bir buçuḳ yıl olup Ḳaraḳo-

yunlı  ümerāsı bunuñla münḳarıż oldı ki cem‘an müddet-i salṭanatları yüz 

yıldan eksikdür.

 ṬABAḲA-İ MÜLŪK-İ ẔÜ’L-ḲADRİYYE 

Vilāyet-i Rūm -ı ẕü’l-ḳadriyye ḥākimi bī-‘aḳl olup, eşrāfından Nūşi-

revān ’a [128b T5] varup veled-i reşīdini recā eyledüklerinde “Benüm 

ferzend-i sa‘īdüm ancaḳ mülk-i mevrūẟımuza kifāyet ider.” diyü birā-

der-zādesi …6 nām mīrzāyı göndermiş7 idi. Melik-i Ẕü’l-ḳadriyye  ol nesl-i 

laṭīfdendür.8 Ve ḫuṭbelerinde Sāsān bin Sāsān 9 oḳıtduḳları şāyi‘dür. Min 

taḳrīr-i Ca‘feriyye  Ẕü’l-ḳadrlı  …10 dirler. 

1 peẕīre: peẕīr HZ

2 şecā‘at: - HZ

3 seffāk-i: - HZ

4 iki: - HZ

5 şebī-ḫūn: şeb-ḫūn HZ

6 H1 nüshasında burada bir kelimelik boşluk vardır. HZ ve T5 nüshalarında ise herhangi bir boşluk 

bırakılmamıştır.

7 göndermiş: göndermemiş HZ

8 nesl-i laṭīfdendür: nesldendür HZ

9 Sāsān bin Sāsān : Sāmān  bin Sāmān HZ | bin Sāsān: - T5

10 H1 nüshasında burada bir kelimelik boşluk vardır. HZ ve T5 nüshalarında ise herhangi bir boşluk 

bırakılmamıştır.
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Bu Ẕü’l-ḳadrlı  Türkmān  ṭā’ifesinden olup Elbistān  ve Mar‘aş  nevāḥī-

sinde mütemekkin oldılar. Giderek Mar‘aş ve Elbistān ve Malāṭıyye  ve 

‘Azīz 1 ve Ḫarbūt  ve Besni 2 ve Darende  ve Ḳırşehri  ve Ḳayṣeriyye  ve Ḥıṣ-

nu’l-Manṣūr  ve Ḳal‘atü’r-Rūm  ve bilād-ı Sīs  ve Ḳarṣ 3 ve ‘Ayntāb 4 ve Gün-

düzli  ve ‘Amīḳ Ovası  memālikine ve daḫı niçe yirlere mālik oldılar.

Kendü zu‘mlarınca nesebleri Nūşirevān-ı ‘Ādil ’e müntehī olur. Ve Türk-

mān  miyānında bu ṭā’ifenüñ şöhretleri ve ḥaseb ü nesebleri, ḫuṣūṣā şecā‘at 

u şehāmetleri meşhūr u müte‘ārifdür.

 Emāret-i Ḳaraca bin Ẕü’l-ḳadr 

Evvelā emāret ṣadrına cülūs iden budur. Ḳabā’il ü ‘aşā’iri mābeyninde 

ḥükūmet iderken fevt oldı.

 Emāret-i Ḫalīl bin Ḳaraca 

Mezbūruñ oġlıdur. Yedi yüz seksen tārīḫinde Elbistān  ḥākimi Mübā-

rekşāh-ı Ṭārī  ile mezbūr Ḫalīl  muḳābil oldı. Evvelā mezbūr Ḫalīl münhe-

zim olup, Mübārekşāh ardına düşüp, ḳovarken Ḫalīl  ġayretlenüp dilīrān-ı 

Türkmān  ile döndi. Mübārekşāh  ‘askerin bozup, kendüyi ṭutup ḳatl itdi. 

Ba‘dehu seksen üç senesinde ‘asker-i vāfir ve cüyūş-ı mütekāẟir cem‘ 

idüp ‘Amīḳ Ovası ’na ve Tīzīn ’e5 geldüklerinde ehālī-i Ḥaleb  bunlaruñ nuṣ-

retlerinden hirāsān oldı. Ve sulṭān-ı Mıṣr 6 Melik Ṣāliḥ  Ḥācī emriyle Ḥaleb 

ve Şām  ḥākimleri bi’l-ittifāḳ Ẕü’l-ḳadrlı Türkmānları   üzerine geldiler. Am-

mā anlar muḳābil olmayup cibāl-ı ‘āṣiye ve tilāl-i müteḳāsiye ḳullelerine 

müteḥaṣṣın oldılar. Ve nehb ü ġāret ile kendüler tamām müntefi‘ oldılar. 

1 Nüshalarda “Ġarīr” şeklinde yazılan bu yer adı “ ‘Azīz” olarak metne alındı. bk. Tahir Sezen, Osmanlı 
Yer Adları, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 2017, s. 241.

2 Nüshalarda “Behsenī (HZ), Mehsenī (H1, T5)” şeklinde yazılan bu yer adı “Besni ” olarak metne 

alındı. bk. Refet Yınanç, “Dulkadiroğulları”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.

tr/dulkadirogullari (23.01.2021).

3 Ḳarṣ : Fārıż HZ

4 Nüshalarda “Ḥamānet (HZ), Ḫammānet (H1, T5)” şeklinde yazılan bu yer adı “ ‘Ayntāb ” olarak 

metne alındı. bk. Yınanç, agmd.

5 Nüshalarda “Yetris (HZ), Tīrse (H1), Tīrīn (T5)” şeklinde muğlak yazılan bu yer adı “Tīzīn ” olarak 

metne alındı. bk. Yınanç, agmd. 

6 Mıṣr : Mıṣr’uñ T5
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Ammā seksen sekiz tārīḫinde Ḫarbūt 1 ḥākimi İbrāhīm bin Ḳaraca  

Mıṣr ’a varup Melik Berḳūḳ ’a iṭā‘at eyledi. Ol daḫı küllī iltifāt idüp sancaḳ 

ve ṭabl-ḫāne [132b H1] iḥsānı ile ri‘āyet eyledi. Mıṣr’da birḳaç gün sākin 

oldı. Ol daḫı bu senede mezbūr Ḫalīl bin Ḳaraca ,2 Mıṣr sulṭānı cānibinden 

işāret ile Mar‘aş  ḳurbında ḳatl olındı.

Müddet-i emāreti altı yıl miḳdārı ḥisāb olındı. 

Ḥāfıẓ bin Ṣaḫr ,3 Ḳāḍī ‘Alā’ü’d-dīn ’den naḳl idüp mezbūr Ḫalīl ’üñ re’y-i 

ṣā’ibini ve mülāṭafasını beyān eyler. “Ḳatl olınduḳda altmış yaşında idi.” 

diyü4 cevāb virdiler.

 Emāret-i Nāṣırü’d-dīn Meḥemmed bin Ḫalīl 

Mezbūr Ḫalīl ’üñ başını Ḥaleb  ḥākimi Mıṣr ’a irsāl eyledükde sulṭān-ı 

Mıṣr, Şām  ve5 Ḥaleb ḥākimine emrler gönderüp ümerā-yı6 Türkmān  üze-

rine varmalarını ve mezbūr Ḫalīl ’üñ ḳarındaşı İbrāhīm ’i ve ‘Īsā  ve ‘Oẟmān ’ı 

ele getürmelerini7 fermān [221b HZ] itmekle Mar‘aş  ve Elbistān  mābey-

ninde Göksun 8 nām maḥalle Ḥaleb ve Şām ‘askeri9 müctemi‘ [129a T5] 
oldı. Sevli bin Ḳaraca 10 daḫı Türkmān ‘askeriyle anlara muḳābil olup ḫaylī 

ceng ü cidālleri vuḳū‘ buldı.

Āḫirü’l-emr Mıṣr  ‘askeri münhezim olup ol ma‘rekede Ḥamā  begi Sū-

dūn ‘Allāmī 11 ve Besni 12 żābıṭı dīger Sūdūn  ḳatl olındı. Ammā sulṭān-ı Mıṣr 

bu vāḳı‘adan ġayrete gelüp Sevli ’nüñ ḳatli ḥīlesine mübāşeret ḳıldı.

Ṭoḳsan bir senesinde Ḥaleb  ḥākimi Minṭaş  ile Nāṣırü’d-dīn Meḥem-

med bin Ḫalīl  muḥārebe ḳıldılar. Minṭāş münhezim ve ṣāḥib-i Sīs  Meḥem-

med bin Ḫalīl  muġtenim oldı. Ba‘dehu Sevli , sulṭān-ı Mıṣr  ḳibelinden El-

1 Ḫarbūt : Ḫarīrūb HZ

2 Ḳaraca: Ḳırca H1, T5

3 Ṣaḫr: Ṣaḫre  T5

4 diyü: - T5

5 ve: - HZ

6 ümerā-yı: - HZ, H1

7 getürmelerini: getürmelerin HZ

8 Nüshalarda “Ẓanūn” şeklinde yazılan bu yer adı “Göksun ” olarak metne alındı. bk. Yınanç, agmd. 

9 ‘askeri: ‘askerini HZ

10 Ḳaraca: Ḳırca T5

11 ‘Allāmī: Ġulāmī HZ

12 Nüshalarda “Yehnen (HZ), Yehten (H1), Behten (T5)” şeklinde yazılan bu yer adı “Besni ” olarak 

metne alındı. bk. Yınanç, agmd. 
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bistān ’a ḥākim olup icrā-yı aḥkām iderken sekiz yüz tārīḫi evvelinde mez-

būr Sevli, Ẕü’l-ḳadrlı ’dan ‘Alī Ḫān  nām kimesne sulṭān-ı Mıṣr işāretiyle 

uyurken bıçaġla urup helāk eyledi. 

Egerçi ‘adālete mā’il idi ve illā1 ḥaẓẓ-ı nefsinden şürb-i ḫamr ve livāṭa-

ya müdāvim idi. Babası ḳatlinden ṣoñra oġlı Mıṣr ’a gitdi. Sulṭān-ı Mıṣr 

babası ḥükūmetin aña ta‘yīn itdi. Ammā ‘ammisi2 Meḥemmed bin Ḫalīl , 

Sevli ’nüñ oġlı ile3 ceng-i ‘aẓīm idüp çoḳ kimesne helāk oldı.

Ammā sekiz yüz yigirmi iki tārīḫinde Mıṣr  sulṭānı Melik Mü’eyyed , 

Elbistān  ḥākimi Nāṣıru’d-dīn Meḥemmed bin Ẕü’l-ḳadrlı ’ya Ḳayṣeriyye 4 

ve Ṭrablūs  sancaḳların daḫı tefvīż ḳıldı. 

Ammā yine ol sene Ḳaramanoġlı  Meḥemmed  ve Ramażānoġlı  İbrāhīm 

Beg  ittifāḳıyla Nāṣırü’d-dīn Meḥemmed  üzerine gelüp Ḳayṣeriyye  ḳurbın-

da ceng-i ‘aẓīm ve neberd-i elīm5 eylediler. Nāṣır  manṣūr ve İbn Ḳaraman  

ve İbn Ramażān  münhezim ü maḳhūr olup Ḳaramanoġlı ’nuñ Muṣṭafā  

nām oġlı ma‘rekede ḳatl olındı. Ve kendüsi aḫẕ olınup ḳayd u6 bend ile 

Dāvūd bin Meḥemmed bin Ẕü’l-ḳadrlı 7 ile Mıṣr-ı Ḳāhire ’ye gönderdi. 

Yedi yüz ḳırḳ tārīḫinde mezbūr Nāṣırü’d-dīn Meḥemmed , oġlı Mīr Sü-

leymān ’ı8 Sulṭān Murād Ḫān bin Sulṭān9 Meḥemmed Ḫān  cānibine gön-

derdi. Ḳayṣeriyye  mülkini ki İbrāhīm bin Ḳaraman  elinden almış idi, anuñ 

kendüye alıvirilmesi içün mu‘āvenet ve ‘asker ṭaleb eyledi. Anlar daḫı ‘as-

ker-i mevfūr ile Toḳad  sancaġı begi mu‘āvenete me’mūr ḳılındı. Ḳuvvet-i 

ḳāhire ile Ḳayṣeriyye’yi Ḳaramanoġlı ’ndan [133a H1] alup Nāṣırü’d-dīn 

Meḥemmed ’e teslīm eylediler. 

Mezbūr ġāyetde ‘āḳıl ve müdārāsı kāmil ādem olmaġla gerek selāṭīn-i 

Āl-i ‘Oẟmān  ḥużūrında, gerek ḫavāḳīn-i Mıṣr  cānibinde mer‘ī vü maḳbūl 

idi. Ḥattā ḳırḳ üç tārīḫinde mezbūr Nāṣırü’d-dīn Meḥemmed  Mıṣr’a var-

1 illā: lākin HZ 

2 ‘ammisi: ‘Īsā  HZ, H1

3 ile: - HZ 

4 Ḳayṣeriyye : Ḳayṣer HZ 

5 elīm: delīm HZ | velīm H1

6 u: - HZ 

7 Ẕü’l-ḳadrlı : Ẕü’l-ḳadr T5

8 Süleymān ’ı: - T5

9 Sulṭān: - HZ 
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dı. Sulṭān-ı Mıṣr cümle ümerāsını1 ḳarşu gönderüp istiḳbāl itdürdi. Ve 

ba‘dehu żiyāfet-i ‘aẓīme ve teşrīfāt-ı ‘amīme ve in‘āmāt-ı cemīle ile iclāl 

idüp Emīr Nevrūz ’uñ evlerinde ḳondurdı. Ve kendüni ve evlādını ġāyet 

mu‘azzez ü mükerrem ṭutdı. 

Ḳırḳ altı tārīḫinde seksen yaşında iken vefāt eyledi. Müddet-i emāreti 

elli altı yıl miḳdārı oldı.2 Sulṭān-ı Mıṣr ’a ḳızın virdi. Ġāyetde ‘āḳıl ü dānā 

ve şecī‘ ü bī-pervā ḥākim idi.

 Emāret-i Süleymān bin Meḥemmed Beg bin3 Ẕü’l-ḳadrlı 4

Mezbūruñ oġlıdur. Babası vefāt [129b T5] itdükden ṣoñra elli sekiz 

tārīḫinde vefāt eyledi. Müddet-i ḥükūmetinde kendüden ef‘āl-i ḳabīḥa 

[222a HZ] ṣādır olmayup re‘āyā vü berāyā āsūde-ḥāl idi. Müddet-i ḥükū-

metinde kendüden rāżī idiler.5 Elbistān  ve sā’ir mülḥaḳātına6 ḥākim oldı. 

Ammā çoḳlıḳ mu‘ammer olmayup iki yıl miḳdārı7 emāret eyledi. 

Ve ziyāde ferbih ü semīn olmaġla8 çoḳlıḳ ḥarekete mā’il olmayup ey-

yām-ı emāreti ekẟeriyyā mülā‘abe-i nisvānla geçmiş idi. Ve “Münākeḥāt-

dan n’olaydı ḳırḳa,9 elliye dek tezvīc-i zenān cā’iz olaydı.” diyenlerden idi. 

Zamānında serāy-ı ‘āmiresinde ḳırk gehvāre ṣalınmış idi.

 Emāret-i Melik Arslan bin Süleymān 

Mıṣr  sulṭānı cānibinden babası yirine ḥākim oldı. On iki yıl miḳdārı 

emāret itdükden ṣoñra sulṭān-ı Mıṣr Ḫarbūt 10 sancaġını mezbūrdan alup 

Ḥasan-ı Ṭavīl ’e virmegin ol recā ile Mıṣr’a vardı. Bir fedā’ī cum‘a namāzını 

ḳılurken zaḫm urup şehīd eyledi.

1 ümerāsını: ümerāsı HZ 

2 Ḳırḳ//oldı: - HZ 

3 bin: - HZ 

4 Ẕü’l-ḳadrlı : Ẕü’l-ḳadr T5

5 Müddet-i//idiler: - H1, T5 

6 mülḥaḳātına: mülḥaḳāta HZ 

7 miḳdārı: miḳdārı ve ziyādece T5

8 semīn olmaġla: semīz olmaġın HZ 

9 ḳırḳa: ḳırḳ HZ, H1

10 Nüshalarda “Ḍartper (HZ), Ḍart Pert (H1), Ḍarpūt (T5)” şeklinde muğlak yazılan bu yer adı “Ḫar-

būt ” olarak metne alındı. bk. Yınanç, agmd. 
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 Emāret-i Şāh Budaḳ 

Mezbūr Melik Arslan ’uñ ḳarındaşıdur. Sulṭān-ı Mıṣr  ṭarafından birā-

deri yirine naṣb olınup emāreti muḳarrer ḳılındı. Lākin dīger karındaşı 

Şehsüvār bin Süleymān  pādişāh-ı Rūm  himmetiyle Elbistān ’a ḥākim olmış 

bulındı. 

Pes yetmiş iki1 tārīḫinde mezbūr Şāh Budaḳ ’a mu‘āvenet içün Mıṣr ’dan 

vāfir ‘asker gelüp muḳābele ḳılındı. Lākin Şehsüvār  ġālib gelüp Mıṣriyyūn ’ı 

cemī‘an ḳıtāl ile telef eyledi.2 

Ve ṭoḳsan dört tārīḫinde mezbūr Şāh Budaḳ  pādişāh-ı Rūm  himmetiy-

le gelüp ḳarındaşı ‘Alā’ü’d-devle ’yi baṣdı. Ve iki oġulların ṭutdı. Āḫir yine 

‘Alā’ü’d-devle ġālib olup Şāh Budaḳ firār eyledi. Aña mu‘āvenet içün gön-

derilen Emīr İskender bin Mīḫāl 3 ṭutılup Mıṣr ’a gönderüldi. 

Müddet-i mülk-i Şāh Budaḳ  cem‘an4 yigirmi yıldan ziyādece oldı.

 Emāret-i Şehsüvār bin Süleymān 

Yetmiş üç tārīḫinde mezbūr Şehsüvār  Darende Ḳal‘ası ’nı ‘unveten fetḥ 

idüp Mıṣr  sulṭānı cānibinden ḥākim olan emīrini ḳatl eyledi. Ḥākim-i 

Mıṣr daḫı ġayrete gelüp küllī ‘asker [133b H1] gönderdi. Mezbūr Şehsü-

vār ‘askeri ol muḥārebede münhezim oldı. 

Ve ṭoḳsan beş senesinde Şehsüvār 5 ve Ramażānoġlı  ile muḳābil oldı. 

Ammā İbn Ramażān  inhizāmla Ayās Ḳal‘ası ’na müteḥaṣṣın oldı. Ve Şehsü-

vār mezbūruñ ardınca vardı. 

Fe-lā-cerem sulṭān-ı Mıṣr  vāfir ‘asker ḳoşup, Şāh Budaḳ ’ı bile gönderüp, 

vaḳtā ki Elbistān ’a gelindi, Şehsüvār  Zamāntı ’ya çekildi.6 Emīr Yeşbek 7 furṣat 

bulup, mezbūrı ele getürüp, Mıṣr’a maḥbūsen gönderilüp ṣalb olındı. 

1 iki: - HZ 

2 eyledi: itdi HZ 

3 Mīḫāl: Mecāl H1, T5 

4 cem‘an: cemī‘an HZ 

5 ‘askeri//Şehsüvār : - HZ 

6 çekildi: çekdi HZ 

7 Nüshalarda “Şeybek Dūydār (HZ), Şebek Dūydār (H1, T5)” şeklinde muğlak yazılan isim “Emīr 

Yeşbek ” olarak metne alındı. bk. Yınanç, agmd. 
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Ġāyetde edīb ü ‘āḳıl ve şecā‘ati ve ḳuvvet-i ḳalbi kāmil, sinni ḫamsīne 

vāṣıl ve zeynü’d-dīn ve nuṣret ü ẓaferle meşhūr emāẟil olup yetmiş yedi 

senesi ḥudūdına gelince altı yıl emāret eyledi.

 Emāret-i ‘Alā’ü’d-devle bin Süleymān 

Bunlaruñ laḳabı “Bozḳurd ” imiş. Mezbūr sekiz yüz seksen altı tārīḫin-

de ḳarındaşı Şāh Budaḳ ’ı münhezim idüp, sulṭān-ı Mıṣr ’a ādem gönderüp 

[130a T5] berāt u ḫil‘at ṭaleb eyledükde nev‘an müsā‘ade itmemekle seksen 

yedi tārīḫinde sulṭān-ı Rūm ’a müteveccih oldı. Ve aña1 [222b HZ] intisāb 

itdükden ṣoñra seksen2 sekiz tārīḫinde ‘Alā’ü’d-devle ’yi muḥāṣara ḳıldı. 

Ve seksen ṭoḳuz senesinde mezbūr ‘Alā’ü’d-devle , Şāh Ḳubād Feyyāżī 

bin Şāh Budaḳ ’ı ṭutup gözlerine mīl çekdi. Ba‘dehu Sīs  ve Ṭrablūs  nevāḥī-

sine müstevlī oldı. Andan ṣoñra bir ḫuṣūṣ içün pādişāh-ı Rūm ’a ‘adāvet ve 

Mıṣr  sulṭānına iẓhār-ı mütāba‘at eyledi. 

Ve ṭoḳuz yüz sekiz senesinde Tebrīz  ḥākimi ‘Alā’ü’d-devle  vilāyetine 

ḳaṣd eyledi. Muḳaddemā Beñlü Ḫātūn  nām ḳızını3 tezvīc murād idinüp 

‘Alā’ü’d-devle müsā‘ade itmedügi içün ḫuṣūmete4 mübāşeret ḳıldı. 

Ba‘de zamānin Şāh İsmā‘īl  ‘asker çeküp ‘Alā’ü’d-devle  evvelki sene yü-

ridi. Gāh ṣāḥib-i yāl ü bāl ve mālik-i ḥüsn ü cemāl olan5 Beñlü Ḫātūn ’ı 

bahāne ḳıldı ve gāh nev-‘arūs-ı memāliki tesḫīr itmek diledi.6 Bi’l-āḫire 

‘asker-i Şāh İsmā‘īl  maġlūb u maḳhūr ve cünūd-ı ‘Alā’ü’d-devle muẓaffer 

ü manṣūr oldı. 

Ammā ṭoḳuz yüz ṭoḳuz7 tārīḫinde ‘Alā’ü’d-devle  Āmid ’e ve cümle 

Diyār-ı Bekr ’e müstevlī olup8 i‘tilā-yı şān buldı. Ammā üç sene miḳdārı 

żabṭ itdükden ṣoñra Şāh İsmā‘īl  ve ümerā-yı Erdebīl  Diyār-ı Bekr’üñ tesḫī-

rine ‘azīmet ḳılup geldiler. ‘Alā’ü’d-devle’nüñ Şāhruḫ-ı A‘mā  nām oġlını 

1 aña: HZ mükerrer 

2 seksen: - HZ 

3 ḳızını: ḳızın HZ 

4 ḫuṣūmete: ḫuṣūmetine HZ 

5 olan: - HZ 

6 diledi: murād eyledi HZ 

7 ṭoḳuz: - HZ 

8 olup: oldı T5 
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aldılar. Ve ba‘żı evlādını ma‘rekede düşürdiler. Ve ekẟer-i ‘askerini ḳılıcdan 

geçürdiler. Fe-lā-cerem Diyār-ı Bekr Şāh İsmā‘īl  taṣarrufında ḳaldı.

Tā1 toḳuz yüz yigirmi iki senesinde fātiḥ-i Mıṣr-ı Ḳāhire  Sulṭān Selīm 

Ḫān2 bin Sulṭān3 Bāyezīd Ḫān ’uñ4 nevvāb-ı kām-yābı dest-i taġallübiyle 

Āmid ’i5 Sürḫ-serlerüñ  ellerinden aldı. 

Ammā yigirmi senesinde ki Sulṭān Selīm Ḫān -ı merḥūm ‘azm-ı Sürḫ-

serān -ı meyşūm idüp [134a H1] Elbistān  sınurından geçüp gitdükde 

‘Alā’ü’d-devle ’nüñ ba‘żı evlādı ẕaḫā’ir yüklerini yaġmālayup küllī nesne te-

lef eylediler.6 Ḥālā ki7 pādişāh-ı ‘ālī-şān ol eşrāruñ hücūmına iltifāt buyur-

madılar. 

Ba‘dehu ol sefer-i nuṣret-eẟerden dönüp, ol şehryār-ı ‘ālī-naẓar Amāsiy-

ye ’de ḳışladuḳlarında yigirmi bir tārīḫinde bi’ẕ-ẕāt Kemāḫ  fetḥine mübāşe-

ret idüp Bayburd ’ı [ve] Vān ’ı fetḥ itdükden ṣoñra otuz biñ miḳdārı ādeme 

Ḫadım Sinān Paşa ’yı ‘Alā’ü’d-devle  ḳıtāline gönderdi.

Pes ‘Alā’ü’d-devle  bu ḫuṣūṣı işitdükde yigirmi beş biñ ādemle muḳābe-

leye ‘azīmet ḳıldı. Teḳābül-i ferīḳayn olduḳda ‘Alā’ü’d-devle ‘askeri münhe-

zim oldı. Ve kendüsi ba‘żı at oġlanları elinde ḳatl olındı. 

Ol ḥīnde ṭoḳsan yaşında bulınup melik-i şecī‘ ü dilīr idügi ẓuhūr buldı.

 Emāret-i ‘Alī Beg bin Şehsüvār bin ‘Alā’ü’d-devle 

Mezbūr ‘Alā’ü’d-devle ’nüñ ḥafīdidür.8 Mezbūr ‘Alī Beg ,9 ‘Alā’ü’d-dev-

le’den ḫavf idüp10 Sulṭān Bāyezīd -i merḥūmuñ ḫidmetine gitmiş idi. Pes 

Ẕü’l-ḳadrlı  vilāyeti ki evvel oḳınan [130b T5] ḫuṭbe-i Āl-i11 ‘Oẟmāniyye  

1 Tā: - HZ 

2 Ḫān: - HZ 

3 Sulṭān: - H1, T5 

4 Ḫān’uñ: Ḫān ḥażretlerinüñ HZ 

5 Āmid ’i: emri HZ, H1 

6 eylediler: itdiler HZ 

7 ki: - HZ, H1 

8 Nüshalarda “ḥaḳandesidür (HZ, H1), ḥafīdesidür (T5)” şeklinde yazılan bu ibare anlam gereği “ḥafī-

didür” olarak metne alındı. 

9 Nüshalarda “ḥadī” şeklinde yazılan kelime anlam gereği “ ‘Alī Beg ” olarak metne alındı. 

10 ḫavf idüp: ḫavfından T5 

11 Āl-i: - H1 
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ol ḫuṭbe oldı, mezbūr ‘Alī1 Beg  iḫvānı evlādını cemī‘an ḳatl itdi.2 Ba‘dehu 

ṣadāḳatle Āl-i ‘Oẟmān ’a ḫidmet [223a HZ] idüp Cānbirdī Ġazālī  Şām ’dan 

ḫurūc idüp Ḥaleb ’e geldükde mezbūr ‘Alī Beg leşkerle vardı, yitişdi. 

‘Alī Beg  hücūm-ı tām ve kemāl-i inhizāmla def‘ itdi. Ba‘dehu Sulṭān 

Selīm Ḫān  bir ḫuṣūṣ ile mezbūr ‘Alī Beg’den rū-gerdān oldı. Ġālibā ba‘żı 

nā-şāyeste edālar ile meclisinde3 nām-ı şerīf-i pādişāhı ẕikr idüp Türkmān-

lıġı  ‘ırḳı cünbān4 olduġını ṭuydı. Vezīr Ferhād Paşa ’yı sefer bahānesiyle yi-

girmi sekiz tārīḫinde Anaṭolı  vilāyetine gönderdi. Ve ba‘żı umūr müşāvere-

si içün ‘Alī Beg ’e daḫı emr-i şerīf irsāl eyledi. 

Artuḳova  nām menzile varılduḳda mezbūr ‘Alī Beg , Ṣarıarslan Şāh  ve 

Dīvāne Veled  ve ġayrı beş nefer yarar5 oġulları ile mu‘asker-i paşaya6 vāṣıl 

oldı. Egerçi ki evlādı “Mecmū‘ımuz gitmek ‘alāmet-i ḫayr degüldür. Siz 

giderseñüz biz ḳalalum.” didiler, aṣlā müfīd olmadı. “Ben Āl-i ‘Oẟmān ’uñ 

ṭoġrusıyum. Kimden ne bāküm var?” diyü cevāb virdi. Varduġı gibi beş 

oġlı ile ḳabż ve ḳatl olındı. Ẕü’l-ḳadrlı ’dan beg nāmına bir kimesne ḳur-

tılmadı.

Ammā ṭoḳuz yüz ḳırḳ tārīḫinde Sulṭān Süleymān Ḫān  Baġdād  seferine 

gitdükde7 sābıḳan ‘Alī Beg  ḫavfından Ḫān Meḥemmed bin Şāhruḫ  ve 

ḳarındaşı ‘Alī Beg bin Şāhruḫ 8 ḳaçup Ṭahmāsb Şāh  yanına varmışlar idi. 

Sulṭān Süleymān Ḫān’ı Baġdād’da işitdükleri gibi bī-iḫtiyār Ḳızılbaş ’dan 

firār ve mezbūr ḳarındaşı ile ḫidemāt-ı mebrūre-i pādişāhīyi iḫtiyār idüp 

Baġdād’a geldiler.9 [134b H1] Mezbūr Sulṭān Süleymān  mezbūrānuñ 

maḳdemlerin ḫoş görüp Meḥemmed Ḫān  cānibine10 Ḳarṣ  sancaġını, ve 

ḳarındaşı11 ‘Alī Beg’e Çemişgezek  sancaġını virüp murādlarına irgürdi.12 

1 ‘Alī: HZ mükerrer 

2 itdi: eyledi HZ 

3 meclisinde: meclisde HZ 

4 cünbān: cinsiyān HZ | cünyān T5

5 yarar: - HZ 

6 paşaya: pādişāha HZ 

7 gitdükde: gidüp HZ 

8 ve//Şāhruḫ : - T5 

9 Baġdād ’a geldiler: - HZ 

10 cānibine: - HZ, H1 

11 ve ḳarındaşı: - HZ 

12 irgürdi: irgürdiler HZ 
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Ba‘dehu ḳarındaşı ‘Alī Beg ’e Pasin , daḫı ṣoñra Ḫarbūt  virilüp ‘āḳıbet 

Ḳarṣ  beglerbegiligi virildükde Ḳızılbaş  kendüyi1 baṣup, hezīmet itmekle 

ba‘dehu Pasin sancaġı virilüp anda vefāt eyledi.

Ammā Meḥemmed Ḫān  Erzenü’r-Rūm ’da temekkün idüp2 Gürcistān ’da 

niçe ġazālar eyledi. ‘Āḳıbet Ṭahmāsb Şāh  ṭarafından istimālet virilüp taḥrīk 

olınduġı3 istimā‘ ḳılınmaġın4 sancaġı Rūmili ’ne tebdīl ḳılındı. 

Yetmiş yedi ḥudūdında vefāt idince iki sancaġı bir görilüp ri‘āyet olındı. 

Ba‘dehu oġlı Ḳaraḫān  ḳaldı. Ol daḫı Rūmili  sancaḳlarına mutaṣarrıf olındı.5 

[Ẕü’l-ḳadrlı  beglerinüñ] cümlesi yüz elli yıla ḳarīb emāret eylediler.

 FAṢL MÜLŪK-İ ṬĀ’İFE-İ HİND 

Vilāyet-i Hind ’de Fīrūz Şāh  ve evlādı nāmındaki mülūk-i ‘ālī-cāh 

münḳarıż olduḳdan ṣoñra vilāyet ḥükūmeti aḥvāli daḫı müteferriḳ olup 

Dehelli 6 ba‘żı mülūke müntaḳil oldı. 

Ve Bengāle ’ye evvelā Seyyid Maḥmūd  mutaṣarrıf olup i‘tilā-yı şān bul-

dı. Ve ol vefāt itdükden ṣoñra oġlı Naṣīb Şāh  ḥükūmet idüp evlāddan 

[131a T5] kimesne ḳalmamagla anuñ vefātından ṣoñra Hümāyūn Pā-
dişāh  mutaṣarrıf oldı ki tafṣīli Āl-i Timur ’da mesṭūrdur, göreler. 

 FAṢL MÜLŪK-İ GÜCERĀT 7

Fīrūz Şāh  ve evlādından ṣoñra evvelā Gücerāt ’a andan ṣoñra Muẓaffer  
Şāh, yedi yüz ṭoḳsan dört senesinde Ẓafer Ḫān  yedi buçuḳ yıl müstevlī 

olmış idi.8 Ba‘dehu Tatar 9 Ḫān taḫta cülūs idüp altı ay salṭanat eyledi. 

1 kendüyi: kendüñi HZ 

2 idüp: iken HZ 

3 olınduġı: olındı ki HZ 

4 ḳılınmaġın: ḳılınduḳda HZ 

5 olındı: oldı HZ 

6 Nüshalarda metin boyunca “Dehelle, Vehelle, Dehelli ” şekillerinde yazılan bu yer adı yazımda birlik 

gözetilerek “Dehelli” olarak metne alındı. | Burada kastedilen “Delhi” olmalıdır. bk. Khaliq Ahmad 

Nizami, “Delhi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/delhi (24.01.2021). 

7 Nüshalarda metin boyunca bazen “Gücerād”, bazen de “Gücerāt ” şeklinde yazılan bu yer adı yazım 

birliği gözetilerek “Gücerāt” olarak metne alındı.

8 olmış idi: olmışdur T5 

9 Tatar : Nānā HZ 
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Mesrūr1 Şāh ’uñ hem-şīresin nikāḥla aldı. Emīr-i kebīr [223b HZ] iken ol 

ḳuvvetle taḫt-ı salṭanata cülūs ḳıldı. 

Ol2 vefāt itdükden ṣoñra Sulṭān Muḥammed Tatar Ḫān  pādişāh olup 

sekiz yüz bir senesinde fevt olmaġla yirine Muẓaffer  Şāh on dört yıl şeh-

ryār oldı. ‘Āḳıbet rūzgār aña daḫı pāydār olmayup Sulṭān Aḥmed  yirine 

geçdi. İki buçuḳ yıl miḳdārı salṭanat itdi. Sulṭān Muḥammed Şāh  yedi 

buçuḳ yıl aldı, virdi. 

Andan ṣoñra Ḳuṭbu’d-dīn Şāh  sekiz buçuḳ yıl vālī-i vilāyet ḳılındı.3 

 [Emāret-i Sulṭān Maḥmūd ]

Ba‘dehu sekiz yüz altmış üç tārīḫinde Sulṭān Maḥmūd  serīr-i salṭanata 

cülūs eyledi. Ġāyetde nīk-ḫū vü şecī‘ ü nāmdār ve dilīr-i ġazā-kirdār olup 

elli dört yıl serīr-i salṭanatda pāydār olduḳdan ṣoñra ṭoḳuz yüz on altı4 

tārīḫinde vefāt eyledi. 

 [Emāret-i Melik Muẓaffer  Şāh]

Yirine oġlı Melik Muẓaffer  Şāh ṭoḳuz yüz on yedi tārīḫinde eyāletini 

iẟbāt eyledi. Mülūküñ ṣuleḥāsından ve ekābir-i selāṭīnüñ zühd ü vera‘la 

muḳayyed etḳıyāsından olup menkūḥasından İskender nām oġlı vücūda 

getürdi.5 Ve cevārīden Bahādır  ve Cān Ḫān  [nām] iki ferzend-i dil-sitān ile 

ḫānedānını [135a H1] ābādān ḳıldı. 

Lākin Melik Muẓaffer ’üñ ḳaṣdı Cān Ḫān ’ı veliyy-i ‘ahd itmege ve ḫātū-

nınuñ niyyeti İskender’i taḫta geçürmege müte‘alliḳ olur. Mezbūr Bahā-

dır  anlaruñ6 efkārından ḫaberdār olmaġla on beş yıl, ṭoḳuz ay ḥükūmet-

den ṣoñra terk-i diyār eyledi. Ḥattā ṣoyınup, ābdāl ṣūretine girüp seyāḥat 

ṭarīḳını iḫtiyār eyledi. 

1 Mesrūr: Server HZ 

2 Ol: Ve ol HZ 

3 ḳılındı: ḳılımaġla HZ 

4 altı: - HZ 

5 vücūda getürdi: - T5 

6 Cān//anlaruñ: - HZ 
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 [Emāret-i İskender Şāh ]

Vaḳtā ki Melik Muẓaffer  ṭoḳuz yüz otuz üç yılında vefāt eyledi, ḫātūnı, 

‘İmādü’l-mülk  nām vezīri ile ittifāḳ idüp1 ṭoḳuz yüz otuz iki tārīḫinde 

İskender Şāh -ı merḳūmuñ eyāletini iẟbāt eyledi. 

Müddet-i ḥükūmetinde yedi ay geçdükden ṣoñra birgün İskender Şāh , 

‘İmādü’l-mülk ’e bī-ḥużūrlıġla ‘itāb idüp “Televvün cihetindensün. Hemān 

bir meymūna beñzersün.” diyü ḫiṭāb itmegin vezīr-i mezbūr beyne’n-nās 

ḫaclet-zede oldı. “Seni taḫt-ı salṭanata cülūs itdüren vezīre böyle [mi] ge-

rekdür?” diyü derūnından2 te’essüf ḳılup peşīmān oldı. Az zamān geçme-

din bünyād-ı mekre āġāz idüp ümerāya iġvā virdi. Ve İskender Şāh ’ı ḳatl 

idüp salṭanatı oġlı Sulṭān Maḥmūd  nām ṣaġīre münāsib gördi. 

Şehryār bir ḳurı nām ile bülend-iştihār ve vezīr-i muḫtār dād u dihiş 

muḥassenātı ile kām-kār olup cüz’ī zamān mürūr itdükden ṣoñra ümerā-yı 

‘iẓām ṭıfl-i3 ṣaġīrüñ salṭanatını [131b T5] münāsib görmediler. Dehelli  

ṣāḥibi Sulṭān İbrāhīm  yanında olan Bahādır Ḫān ’a mektūblar gönderdiler. 

 [Emāret-i Bahādır Ḫān ]

Bahādır Ḫān , Sulṭān İbrāhīm ’den istīẕān idüp on beş nefer dilīrān ile 

Gücerāt ’a revān oldı. Eẟnā-yı rāhda ki Ḫabẟūr  nām Mecūsīler  ḳal‘asına 

mihmān oldı, ol şeb meclis-i şarāb ve mīr-i Mecūs  ve aḳribā vü ta‘alluḳā-

tından niçe mencūs4 ṣoḥbet-i Bahādır Ḫān ’la kām-yāb olup, keyfiyyet-i 

müdām her dilīri bir nerre şīr-i ḫūn-āşām itdügi maḥalde Bahādır Ḫān 

mīr-i Mecūs-ı nā-dānuñ ba‘żı kelimātına bī-ḥużūr olup tehevvür-künān u 

ġażbān bilā-te’ḫīr ol menḥūsuñ5 boynın urup işin bitürdi. 

Anuñ bir ‘āḳıle ‘avreti ḥāżıra ve vāḳi‘-i ḥāle nāẓıra olup Bahādır Ḫān  

cenābına gāh ṭa‘n [224a HZ] ve gāh naṣīḥat eyledi. “A‘dā ḳal‘asında mih-

mān iken tehevvürle bu cür’et mūcib-i peşīmānī vü nedāmet degül mi-

dür?” diyü söyledi. Lākin ḫān cenābına ‘arż-ı ḫulūṣ idüp sā’ir muḫālifān6 ve 

ḳal‘adārān ṭuymadın Bahādır Ḫān’ı tevābi‘iyle ḳal‘adan ṭaşra eyledi.

1 ittifāḳ idüp: ittifāḳan HZ 

2 derūnından: derūnında HZ 

3 ṭıfl-i: ḳatl-i HZ 

4 mencūs: Mecūs  HZ 

5 menḥūsuñ: mencūsuñ H1, T5 

6 muḫālifān: muḫālifīn HZ 
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El-ḳıṣṣa Gücerāt ’a geldi. ‘İmādü’l-mülk  daḫı Sulṭān Maḥmūd  ile 

tertīb-i ṣufūf idüp ḳıtāle mübāşeret ḳıldı. Lākin kesr ü inhizām ken-

dülere ve furṣat u iġtinām Bahādır Ḫān 1 ṭarafına ‘ā’id olduġını delā’il-i 

ma‘hūde ile ma‘lūm idinüp Sulṭān Maḥmūd -ı ṣaġīri ṭutup ‘arż-ı ‘ubūdiy-

yet ile Bahādır Ḫān’a müteveccih oldı. 

Evvel naẓarda ki Bahādır Ḫān  ‘İmādü’l-mülk ’i gördi, “Ḳarındaşumı ni-

çün ḳatl eyledüñ?” diyü ṣordı. [135b H1] Ol daḫı “Eger ol ḳatl olınmasa 

size mülk degmezdi.” diyü söyledi. Muḳadderāt-ı ilāhiyyeyi inkārı müş‘ir 

nā-sezā [kelimāt] söyledi. 

Fe-ammā Bahādır Ḫān  iẓhār-ı şecā‘at-ı ḍalālet-nişān idüp ol ān ‘İmā-

dü’l-mülk ’i öldürdi. Ve Sulṭān Maḥmūd -ı2 ṣaġīri ve Cān Ḫān  nām birā-

der-i kebīri ve sā’ir müsta‘idd-i mülk olan büzürg ü emīri meydān-ı siyāsete 

getürdükde birāder-i kebīr3 aġlamaġa başladı. “Ben mülk ü mālden āvā-

re bir faḳīrüm. Baña ḳıyma.” diyü tażarru‘ eyledi. Ammā birāder-i ṣaġīri 

anuñ giryesine ġażban olup yüzine bir sille urdı. “ ‘Acūzeler gibi ne aġlar-

sun!” diyü şetm ḳıldı. “Biz ebnā-yı mülūküz. Bugün ki ṭaşra çıḳduḳ, māl ü 

menāl ve memleket ü ricāl bizüm içün müheyyādur.” diyü derhemler virdi.

El-ḳıṣṣa Bahādır Ḫān  ikisini de4 öldürdi. Ba‘dehu sābıḳu’ẕ-ẕikr Ḫabẟūr 

Ḳal‘ası  fetḥine ṭoġrıldı. Ba‘de’t-tesḫīr içinde bulduġı Mecūsīleri  ḳatl itdi. 

Ba‘dehu mīr-i5 Mecūs  ‘avretini ḥimāyet-i sābıḳasına binā’en ṣıyānet ḳıldı. 

Ḳal‘ayı aña ıṣmarladı. 

Ba‘de zamānin ki ol ‘avret ki6 vefāt eyledi, içindeki ḳavm-ı Mecūs  yine 

bünyād-ı ḫıyāneti iẟbāt eyledi. Tekrār Bahādır Şāh 7 tehniye-i sipāh idüp 

Ḫabẟūr Ḳal‘ası ’nı muḥāṣara itdükde ba‘żı ümerā-yı Mecūs, Hümāyūn 

Şāh ’a8 mürāca‘at itdiler. Ya‘nī ki Bahādır Ḫān ’dan istiḫlāṣ-ı ḳal‘a recāsını9 

şefī‘ ṭutdılar. 

1 Ḫān: - T5 

2 Maḥmūd-ı: Maḥmūd nām HZ 

3 kebīr: kebīri HZ 

4 Bahādır//de: ikisini de Bahādır Ḫān  HZ 

5 mīr-i: - HZ 

6 ki: - HZ 

7 Şāh: Ḫān HZ

8 Şāh’a: Şāh cenābına HZ 

9 recāsını: recāsına HZ 
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Hümāyūn Şāh  daḫı bir nāme gönderdi. İçinde bu maḳūle bir ḳıṭ‘a-i 

manẓūme derc itdi ki ol naẓm budur:

Ḳıṭ‘a [132a T5]
ى ر  ا  ا כא ى  ر   כ  

ى1  ر  ه        א ر אد

Bahādır Ḫān  daḫı cevābında bu ḳıṭ‘ayı yazdı:

Ḳıṭ‘a-i Dīger2

م ر  ا  ا כא م  ر   כ  
م3 ر  כ او را   ت כא   כ آ 

Az zamān geçmedin Hümāyūn Şāh , Ḫabẟūr ’a geldi. Bahādır Ḫān ’uñ 

Rūm  Ḫān nām vezīri ‘asker-i cināyet4-gerān ile5 çekilüp6 mu‘asker-i 

Hümāyūn ’a vardı. Bahādır Ḫān kendü ‘askerinde ża‘f-ı cenān müşāhede 

ḳılup ba‘żı ṣa‘b u ḥaṣīn ḳal‘alara çekildi.

Vaḳtā ki Hümāyūn Şāh  kendü memālikine gitdi, Bahādır Ḫān  daḫı ‘as-

ker çeküp yine Ḫabẟūr Ḳal‘ası ’na ‘azm7 itdi. Anı ve niçe ḳal‘aları fetḥ idüp 

memleketini tevsī‘ eyledi.8 

Ammā küffār-ı9 Porṭuḳāl  mezbūrdan ḫavf idüp müdārāt yüzinden ba‘żı 

ḥīle tedārük itdiler. Ol şāhbāz içün Ġurāb  nām bir sefīne-i ṣarṣar-ḫırām 

tertīb idüp pīş-keş iletdiler. Ve ṣan‘at-ıla ol zevraḳuñ [224b HZ] bir taḫte-

sini bilā-mīḫ, mücerred ziftle10 taṭbīḳ u tevbīḥ idüp yaḳışdurdılar. 

Vaḳtā ki seyr iderek deryā yüzine gitdi, bir fersaḫ yüridükden ṣoñra ol 

taḫte ayrılup, sefīne ṣu ile memlū olup Bahādır Ḫān  ve yanınca bulınan 

ümerā vü a‘yān bir uġurdan deryāya ġarḳ u reyyān oldılar. [136a H1] 

1 “Sen ki Habsûr  şehrini elinde tutuyorsun. [Oradaki] kâfirlere cefa ediyorsun. Bir padişah yanı başına 

gelmiş. Sen hala orada oturarak nasıl bir tavır sergiliyorsun?”

2 Nüshalarda takdim cümlesinden önce “Ḳıṭ‘a-i Dīger”, manzumeden önce ise “Ḳıṭ‘a” yazılmıştır. 

“Ḳıt‘a-i Dīger” başlığı metne alınıp “Ḳıṭ‘a” sözcüğü metin dışı bırakıldı.

3 “Ben ki Habsûr  şehrini elimde tutuyorum. [Oradaki] kâfirlere cefa ediyorum. Kim ki kâfirlerin yardı-

mına koşarsa ben onun fikrine ve tavrına şaşıyorum.”

4 cināyet: ḫıyānet T5 

5 Ḫabẟūr ’a//ile: - HZ 

6 çekilüp: - HZ, H1 

7 ‘azm: ‘azīmet HZ 

8 eyledi: itdi HZ 

9 küffār-ı: küffā HZ 

10 ziftle: reftle HZ 
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 Emāret-i Şāh Laṭīf bin Bahādır Ḫān 

Bir miḳdār icrā-yı aḥkām itdükden ṣoñra vezīri Deryā Ḫān  ḫıyānetle 

ḳıyām idüp Şāh Laṭīf  ’i bir ḳal‘ada ḥabs eyledi. Ve Sulṭān Maḥmūd ’ı getür-

diler. Ve1 taḫt-ı ḥükūmete cülūs itdürdiler. Ve cism-i Laṭīf  ’i ḳatl ile keẟīf 

itdiler.

 Emāret-i Sulṭān Maḥmūd 

Şāh Laṭīf  ’üñ ḳız ḳarındaşı oġlıdur. Egerçi ki taḫta cülūs eyledi, vezīr 

Deryā Ḫān ’uñ zīr-i destinde2 olmaġla bunuñ adı sulṭān ve ma‘nāda fer-

mān-rān olan Deryā Ḫān olup def‘i tedārükinde sa‘y-ı bī-kerān eyledi. Ve 

dīger vezīri Āṣaf Ḫān  ile yek-dil ü yek-cihet olup Deryā Ḫān’ı ḳatl itdi. 

Ve niçe zamān salṭanat idüp Ḥaremeyn-i Şerīfeyn  fuḳarāsına irsāl-i ṣa-

daḳāt ve ‘ulemā vü şu‘arāya teşrīfāt u in‘āmāt u iḥsāndan ḫālī olmadı. Bu 

ḥāl ile evkātı güẕerān üzere iken ṭoḳuz yüz altmış bir tārīḫinde ṭavāşī ḳıs-

mından sulṭānuñ ḳapu aġası ki bir ḫā’in-i bed-kār3 ve küfrānü’n-ni‘me-i 

nā-üstüvār idi, sulṭān-ı mezbūr aña incinüp, ḥattā ḳatlini iş‘ār ḳılup iẓhār-ı 

ġażab itdükden ṣoñra leyālī-i Ramażān’dan4 bir şeb pādişāh-ı sünnī-meẕheb 

ü sütūde-meşreb serīrinde yaturken ḫāin-i mezbūr yanına vardı. Ke-enne-

hu saḥūr ifṭārı içün uyandurmaḳ şeklin gösterdi. 

Bu ḥāletde ḳatl idüp sā’ir hevāsına tābi‘ ṭavāşīlerle müttefiḳ oldı. Vāḥi-

den ba‘de vāḥid beş vezīri bir bir ḥużūrına da‘vet ḳıldı. Her birisi ki dāḫil-i 

ḥarem oldı, ṭavāşīlerüñ ittifāḳ-ı pür-nifāḳıyla zevāl ü fenā buldı. Ammā 

beşinci emīr5 anuñ ḫıyānetini ṭuydı. Tedārükle girüp bā‘iẟ-i fesād olan 

mel‘ūnı ḳatl itdi. [132b T5] 

 Emāret-i Aḥmed Şāh 

Ol ḫānedāndan bir nev-cüvān-ı kām-rān olmaġla taḫta geçürdiler. 

Birḳaç ay anuñ ẓıll-ı sa‘ādetinde müstaẓıll oldılar. Ba‘dehu vefāt eyledi. 

1 Ve: - T5 

2 zīr-i destinde: zīr-desti HZ 

3 kār: kirdār HZ 

4 Ramażān’dan: Ramażān’da HZ 

5 emīr: ümerā HZ 
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 [Emāret-i Cemālü’d-dīn Muḥammed Şīr-ḫˇān ]

Bu kerre mühimmāt-ı emāreti Cemālü’d-dīn Muḥammed Şīr Ḫˇān  iẟ-

bāt eyledi. Ya‘nī ki Sulṭān Maḥmūd  evlādından bir ṭıfl-i mes‘ūd olmaġla 

andan bī‘at eylediler. Lākin “Küçükdür.” diyü ümerā çendān mütāba‘at 

eylemediler. Şöyle oldı ki her mīr bir ḫusrev-i ṣāḥib-serīr oldı. Bu iḫtilālden 

ḫuṭbe mużṭaribü’l-ḥāl ve sikke pāy-māl ve re‘āyā dil-teng oldı.

Āḫir ṭoḳuz yüz yetmiş ṭoḳuz tārīḫinde sulṭān-ı Dehelli  ki Hümāyūn 

Şāh ’a ferzend-i mihter, ya‘nī ki nām ile Celālü’d-dīn Ekber ’dür, Gücerāt ’a 

anlar müstevlī oldı. Mezbūr Cemālü’d-dīn Şīr-ḫˇān  ba‘żı tilāl ü cibāle mü-

teḥaṣṣın olup anda ḳaldı.

 FAṢL ḤÜKKĀM-I VİLĀYET-İ ÇĀPŪR 

Evvelā Sulṭān1 Ḥüseyn Ġavrī , ol vefāt itdükden ṣoñra ḳız ḳarındaşı-

nuñ zevci mutaṣarrıf oldı. Anlar vefāt itdükden ṣoñra Sulṭān Ġıyāẟü’d-dīn 
Ḫalacī  mālik oldı. Niçe eyyām [135b H1] ol daḫı ḥükūmet idüp āḫir 

dār-ı beḳāya riḥlet itdükden ṣoñra oġlı Sulṭān Maḥmūd bin Ġıyāẟü’d-dīn  
emāret idüp ol daḫı fānī dünyādan birḳaç [215a HZ] gün kām alup fevt 

olduḳda Sulṭān Muḥammed Ġıyāẟü’d-dīn Zehrī  taḫta cülūs eyledi. 

[Emāret-i Sulṭān Muḥammed Ġıyāẟü’d-dīn-i Zehrī ]

Bunlara “Zehrī 2” laḳabı bā‘iẟi budur ki i‘tiyādla3 günde niçe miẟḳāl 

zehr-i helāhili tenāvül iderdi. Ḥattā gāhī ḥarāret-i sem ġālib olmaġla4 āb 

ile memlū bir ḥavża girüp boġazına dek oturur ḳalurdı. Ve gāh olurdı, 

ḥarāret-i zehr keseli ile başını ḥavża ṣoḳup, ḥaẓẓından başın ḳaldurmaġa 

muḳayyed olmayup boġulmaḳ mertebelerine varurdı. 

Birgün bu ḥāl ile ġarīḳ fi’l-mā’ ve cüẟẟesi ve kellesi ḥavż içinde nā-pey-

dā olup āb-ı ḥayātdan el yumaḳ ġarġarasına5 meşġūl olduḳda ḥāżır olan 

1 Sulṭān: - HZ 

2 Zehrī: Zehre Zehrī HZ 

3 i‘tiyādla: i‘tibādla HZ 

4 olmaġla: olup HZ, H1 

5 ġarġarasına: ġarġara HZ 



Künhü’l-Ahbâr 507

cāriyelerden biri tedārük1 ḳılur. Ṣaçından yapışur. Sulṭānı ṭaşra çıḳarur. 

Ba‘dehu ‘aḳlı başına geldükde mā-cerāyı ṣorar. Cāriye daḫı ṣaçından yapı-

şup çıḳarduġını ṭuyar. Ġażab idüp cāriyeyi fi’l-ḥāl ḳatl ider. 

Yine birgün daḫı ol ḥālet vāḳi‘ olur. Ḥāżır olanlar iḫrācından iḥtiyāṭ 

ḳılur.2 Bu ḥāl ile ġarḳ-āb olup ḳalur. 

 [Emāret-i Sulṭān Maḥmūd  Ḫalacī]

Ba‘dehu Sulṭān Muḥammed-i3 Zehrī  ḳażā-yı vaṭar itdükden ṣoñra oġlı 

Sulṭān Maḥmūd  Ḫalacī ḥākim olur. Ve4 bunuñ zamānında Bahādır Şāh  
ẓuhūr idüp niçe muḥārebātdan ṣoñra Maḥmūd’ı ḳatl ider ve5 vilāyetine 

müstevlī olur. Ammā aña daḫı ḳalmaz. Gerdiş-i bī-vefā vedī‘at-ı mülki aña 

da inanmaz. Ol memālike Hümāyūn Şāh  taġallüble pādişāh olur. 

‘Āḳıbet Şīr Ḫān  taṣarrufına düşer. Ve6 ol vefāt itdükden ṣoñra oġlı Selīm 
Ḫān  ẓuhūr idüp mülk-i mevrūẟına ḥükm eyler. Ammā ba‘de müddetin 

Celālü’d-dīn Ekber  müstevlī olup memālikinüñ mülḥaḳātından ‘add ider.

 AMMĀ ḤÜKKĀM-I VİLĀYET-İ [133a T5] DEKKEN 

Memālik-i mezbūreye evvelā Dīnār Ṭavāş  ḥākim oldı. Niçe zamānlar 

cāh u celāl ile i‘tilā-yı şān buldı. Ba‘dehu ol vefāt eyleyüp Ḥasan-ı Ṭīnī , 
Deken  mülkine ḥükūmet ḳıldı.

 [Emāret-i Ḥasan-ı Ṭīnī ]

Mezbūr Ḥasan  ibtidā-yı ḥālinde bir faḳīr-i ḥaḳīr7 olup kerpic kesmege 

ve8 ol cihetden kesb-i ma‘āş itmege muḳayyed iken birgün öyle zamānı 

yatur uyur. Bir büyük yılan başı ucına gelüp aña sāyebānlik itdügini bir 

Mecūsī  görür. Uyanduḳdan ṣoñra yanına gelüp mā-vaḳa‘ayı9 aña ḫaber ḳı-

1 tedārük: tārik T5 

2 ḳılur: ḳılurlar HZ 

3 Muḥammed -i: Maḥmūd-ı HZ 

4 Ve: - HZ, H1 

5 ider ve: idüp HZ 

6 Ve: - T5 

7 ḥaḳīr: ‘aḳīr H1 | - HZ 

8 ve: - HZ 

9 vaḳa‘ayı: vaḳa‘ı HZ 
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lur. Ve1 dir ki “Elbette sen2 pādişāh olacaḳsun. Beni defterdār idinmege ve 

evlāduñ daḫı3 evlādumı ol ḫidmete reva görmege ‘ahd-nāme ṭaleb iderin.” 

diyü yalvarur.4 N’eylerse eyler, istedügi gibi bir berāt ḥāṣıl ḳılur.

Az zamān geçmedin mezbūr Ḥasan  ṭopraḳ ḳazarken vāfir defīne bulur. 

Ba‘żısını mühimmāt-ı eyālete5 ḫarc idüp, bir miḳdar ‘askerle ḫurūc idüp 

ve ba‘żı bilād-ı ṣa‘beye müteḥaṣṣın olur. Aṣlā Melik Dīnār 6 mezbūra ẓafer 

[137a H1] bulamaz.7 Ve ne ḳadar ki sa‘y ider, def‘ine ḳādir olamaz.8 

Bu eẟnālarda Dīnār  vefāt eyler. Ḥasan-ı Ṭīnī  Deken  taḫtında emāretini 

iẟbāt eyler. Niçe zamān ḥükūmet itdükden ṣoñra vefat idüp9 yirine ḳarın-

daşı Fīrūz Şāh  pādişāh olur. Ol daḫı on iki yıl salṭanat ider. Ba‘dehu dār-ı 

beḳāya riḥlet itdi. Andan ṣoñra ḳarındaşı Sulṭān Aḥmed  ḥākim olur. 

 [Emāret-i Sulṭān Maḥmūd ]

Ve ol daḫı ḳażā-yı vaṭar itdükden ṣoñra oġlı Sulṭān Maḥmūd  ḥākim 

olur.10 Ḳuvvet [ü] ẓuhūr bulur. Ammā ġāyetde şāribü’l-ḫamr ve rāġıbü’z-

zemr11 olmaġla [205b HZ] ümerāsı ḳatl ider. Vükelāsından birisi12 ol ḥükū-

mete lā’iḳ olur, gider. Bir müddetden ṣoñra ol daḫı13 vefāt ider. Ba‘dehu oġlı 

Sulṭān Hümāyūn  emr-i14 eyāleti iẟbāt ider. Ol daḫı māh u sāl ‘arż-ı cāh u 

celāl itdükden ṣoñra fevt olur.15 

1 Ve: - H1, T5 

2 Elbette sen: Sen elbette H1 

3 evlāduñ daḫı: - HZ 

4 yalvarur: yalvar HZ 

5 eyālete: eyāletine HZ 

6 Dīnār: dünyā HZ 

7 bulamaz: bulmaz HZ 

8 olamaz: olmaz HZ 

9 Ḥasan-ı//idüp: - HZ 

10 ḥākim olur: - H1, T5 

11 zemr: refr HZ | remz T5

12 Vükelāsından birisi: Ve gelesinden biri HZ 

13 ol daḫı: ol da H1, T5 

14 emr-i: ümerā HZ 

15 fevt olur: vefāt ider HZ 



Künhü’l-Ahbâr 509

 [Emāret-i Sulṭān Kerīmu’llāh ]

Memleketi Sulṭān Kerīmu’llāh  nāmı ile intiẓām bulur. Ammā mezbūr 

Kerīmu’llāh  müdmin-i ḫamr-ı ḍalālet-güvāh olmaġla ümerāsı ṭuyup ḳal‘a-

ya ḥabs iderler. Ba‘dehu her biri müstaḳil ḥākim olup mülūk-i ṭavā’if gibi 

‘ummān-ı ḥükūmete ġams iderler.1

 AḤVĀL-İ ‘ĀDİLŞĀHİYĀN 2

Bunlardan ġayrı vilāyet-i Hind ’de şāh olanlaruñ biri daḫı Yūsuf ‘Ādil-
şāh ’dur ki evā’il-i ḥālinde bir ḥākimüñ saḳḳāsı iken maḫdūmına semm-i 

ḳātil virür. Anuñ emāreti3 ile kendüyi murāda irgürür. Niçe4 zamān icrā-yı 

ḥükūmet itdükden ṣoñra vefāt idüp yirine oġlı İbrāhīm ‘Ādilşāh  eyālet em-

rini iẟbāt eyler.5 

Ba‘dehu ol daḫı vefāt ider. Bu kerre eyālet anuñ oġlı ‘Alī ‘Ādilşāh  ḥükū-

metle istiḳlāl bulur. ‘Āḳıbet ol daḫı bu dār-ı fenādan riḥlet idüp memālikine 

ḳarındaşı oġlı İbrāhīm ‘Ādilşāh bin Burhān Şākir bin Mānāçe  naḳl ider.

 [AḤVĀL-İ NİẒĀMŞĀHİYĀN ]

Bir zümre daḫı Niẓāmşāhīler dür ki bu zümrenüñ evveli Niẓāmşāh 
Burhān ’dur ki ḥükkāmdan birinüñ ṭoġancısı iken emāret emrini fermān-ı 

pādişāhī ile şikār ider. [133b T5] Ya‘nī Aḥmednagar 6 ḥükūmeti virilüp

żabṭına gider. Ol ḫurūc idüp sikke ve ḫuṭbe ile benām olduḳdan ṣoñra 

ba‘de vefātihi ḥükūmeti oġlı Burhān Niẓāmşāh ’a naḳl ider. 

Ba‘dehu oġlı Ḥüseyn Niẓāmşāh  ḥükūmet ider. Ol daḫı vefāt itdükden 

ṣoñra ferzendi Burhānü’d-dīn Niẓāmşāh , bunuñ daḫı aḥkāmı ġāyet-peẕīr 

olup veled-i reşīdi Burhān Muḥammed Niẓāmşāh  emāret serīrine sürūrla 

cülūs ider. 

1 ġams iderler: ‘ams ider HZ 

2 ŞĀHİYĀN: ŞĀH HZ 

3 emāreti: emāti HZ 

4 İrgürür. Niçe: irgürünce HZ 

5 eyler: ider HZ 

6 Nüshalarda “Ahmedī Mükessir (HZ), Ahmedīmeger (H1, T5)” şeklinde yazılan bu yer adı “Aḥmed-

nagar ” olarak metne alındı. bk. Iqtidar Husain Siddiqui, “Nizamşâhîler”, TDV İslâm Ansiklopedisi, 
https://islamansiklopedisi.org.tr/nizamsahiler (24.01.2021). 
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Ve her biri bi-ḳaderi ḥıṣaṣihim leẕā’iẕ-i ḥükūmetden behremend olduḳ-

dan ṣoñra dünyādan gider. 

 [AḤVĀL-İ ḲUṬBŞĀHİYĀN ]

Ve bir fırḳa-i sa‘īde daḫı Ḳuṭbşāhiyān ’dur ki bu zümrenüñ mihterle-

ri ve ḳudret ü memleket cihetinden server-i nāmverleridür. Pāy-taḫtları 

Gūlkünde 1 ḥākimi vefāt itdükde ṣāḥib-i ṣayd2 iken evvelā Ḳuṭbşāh  ḫurūc 

eyledi. Ol ḳażā-yı vaṭar itmedin oġlı Cemşīd Ḳuṭbşāh  ẓuhūr idüp baba-

sını ḳatl itdi. Ve mülkine müstevlī olup [137b H1] icrā-yı aḥkām eyledi. 

Ammā çoḳlıḳ mu‘ammer olmayup vefāt itdükde ki evlādı yoġ-ıdı, yirine 

ḳarındaşı İbrāhīm Ḳuṭbşāh  cülūs eyledi. Luṭf u kerem ve seḫā vü3 ‘ulüvv-i 

himem ile iştihār virüp ehl-i Hind  bunuñ ta‘ẓīm u tevḳīrini vācibātdan 

bildi. Ba‘de zamānin bu daḫı vefāt itdi. Taḫtında oġlı Muḥammed Ḳulı 
Ḳuṭbşāh  mühimmāt-ı eyāletini iẟbāt itdi. 

Bunlardan mā‘adā ba‘żı Celālīler 4 daḫı ẓuhūr itmişdür. Ve5 her biri 

emāret ü vezāretden salṭanat serīrine yitmişdür. Biri ‘İmādü’l-mülk Der-
yā6 Ḫān ’dur ki Bīcābūr 7 mülkine musallaṭ oldı. Evvelā diyār-ı Deken ’de 

anı tesḫīr ile şöhret buldı. Ba‘dehu ol memāliküñ ḥavālīsinde Burhān Şāh  
i‘tilā-yı şān buldı. 

Ammā az zamān geçmedin vezīri Tūbāl Ḫān  ta‘addī idüp [226a HZ] 
anı ṭutdı. Ve mülkine müstevlī olup kendüyi ba‘żı ḳal‘alarda ḥabs itdi. 

Vaḳtā ki Niẓāmşāh 8 bu ḥādiẟeyi işitdi, ‘asker çeküp vezīr-i ḫā’inüñ üzerine 

müsāra‘at itdi. Leşkerini münhezim ü maḫẕūl ve Burhān Şāh ’ı muġtenim 

ü maḳbūl ḳılup yine mülkini aña muḳarrer eyledi. 

1 Nüshalarda “Gül Gekdereng” şeklinde yazılan bu yer adı “Gūlkünde ” olarak metne alındı. bk. En-

ver Konukçu, “Kutubşâhîler”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kutubsahiler 

(24.01.2021). 

2 ṣayd: - HZ | ṣāḥib-i ṣayd: ṣayd ṣāḥibi T5

3 seḫā vü: - HZ 

4 Celālīler : celāları HZ 

5 Ve: - HZ 

6 Deryā: Derbā HZ 

7 Nüshalarda “İlicbūr” şeklinde yazılan bu yer adı “Bīcābūr ” olarak metne alındı. bk. Konukçu, agmd. 

8 anı//Şāh: - HZ 
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 [AḤVĀL-İ ḲĀSIMİYYE ]

Ve bir ṭā’ife daḫı Ḳāsımiyye ’dür ki Ḳāsım-ı Bevvāb  ḥākim iken Bedr  

mülkine musallaṭ oldı. Lākin1 ol mülkün daḫı ḳānūnı Deken  ḳā‘idesi üze-

re iştihār buldı. Ve ol vefāt itdükden sonra oġlı Emīr Berīd  baba[sı] yirine 

ḥükūmet itdi. 

Ba‘de zamānin ol daḫı intiḳāl idüp ferzendi İskender Berīd  ḳā‘ide-i 

icrā-yı aḥkām semtin gözetdi. Bu ṭarīḳ ile ba‘de müddetin oġlı Muḥam-
med  Berīd ve bir müddetden ṣoñra anuñ daḫı veled-i reşīdi Maḥmūd 
Berīd  ra‘iyyeti ri‘āyete ve bilād ü2 memleketi muḫālifīnden ṣıyānete iştiġāl 

gösterdi. 

 FAṢL MÜLŪK-İ SİND 

Vilāyet-i Sind ’de ehālī-i İslām  icrā-yı aḥkāma ḳıyām itmek evvelā Velīd 

bin ‘Abdü’l-Melik  eyyām-ı devletinde vāḳi‘ oldı. Bu ṭarīk ile ki Multān  

ḥudūdında bir ‘ālim ve ‘ārif ü muḳaddim var idi ki kütüb-i erba‘a-i ten-

zīlenüñ ḳırā’atına mālik ve ‘ibādet ü diyānet ṭarīḳına3 sālik olup ismi

[134a T5] Sīlāc  idi. Ve mezbūruñ ḥüsn ü4 cemāl ile mümtāz ve ‘ilm ü 

kemāl ile ser-efrāz bir ferzend-i ṭannāzı var idi ki nāmına Ḥac  dirlerdi, 

‘uşşāḳ-ı ṭālibü’l-viṣāl cemāli Ka‘be ’sinüñ ṭavāfını ḥacc-ı ekber bilürlerdi. 

Pes diyār-ı Sind ’üñ pāy-taḫtı Alur  nām şehr olup pādişāhı Şāhestī  ve 

anuñ vezīr-i ‘āḳılı5 Rām  nām müşīr olup mezbūr Ḥac ’a6 muḳārin ve ḥüsn-i 

terbiyesine her cihetle sā‘ī ve ḥuṣūl-i merāmına mu‘āvin iken mezbūr vezīr 

vefāt eyledi. Pādişāh-ı Sind  anuñ manṣıbıyla mezbūr7 Ḥac ’a iltifāt eyle-

di. Ḥikmet Ḫudā ’nuñdur, Şāhestī’nüñ Rānī  nām duḫter-i bülend-aḫteri 

Ḥac ’uñ cemāl-i bā-kemāl-i münevverine ‘āşıḳ oldı. 

1 Lākin: - T5 

2 bilād ü: - HZ 

3 HZ nüshasında “bir//ṭarīḳına” ibaresi cümlenin sonunda yer almaktadır.

4 ü: - HZ 

5 vezīr-i ‘āḳılı: vezīri HZ 

6 Ḥac ’a: Rac’a HZ 

7 mezbūr: merḳūm T5 
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Ve ammā viṣāline ṭālib olduḳda1 Ḥac  ṭarafından ibā vü istiġnā bul-

dı. “Bu ma‘nā pādişāhuñ ḥāl-i ḥayātında muḥāldür.” diyü cevāb virdi.

[138a H1] 

İttifāḳan ol eẟnālarda Şāhestī  bīmār olup ‘ilāc-ı eṭıbbā kendüye me-

ded-kār üzere iken Rānī ’nüñ2 işāretiyle Ḥac -ı nāmdār birḳaç merd-i mü-

sellaḥ-ı3 ḳażā-kirdār iḥżār eyledi. Cümlesini serāy-ı ḫāṣ ḥücerātında ṣaḳla-

dı. Ve muḫālefetleri me’mūl olan ümerā-yı kibārı “Sulṭān ister.” diyü getü-

rüp ḳatl itdürdi. Ba‘dehu meẕkūr Rānī4 ṭāḳçe-i revāḳdan ‘arż-ı cemāl idüp 

“Pādişāhıñuz ġāyetle5 bī-mecāl ve umūr-ı salṭanata bu ḥāl ile iştiġāli muḥāl 

olmaġın ol ḫidmeti vezīri Ḥac’a ıṣmarladı. ‘Min ba‘d erbāb-ı mühimmāt 

aña mürāca‘at itsün.6’ didi.” diyü7 ḫalḳa8 ḫiṭāb eyledi. 

Herkes “Sem‘an ve ṭā‘aten.” didiler. Vefāt-ı şāhdan evvel niçe günler 

mürāca‘atı Ḥac ’a idüp ḳapusını ḳıblegāh idindiler. Birḳaç günden ṣoñra 

Şāhestī  vefāt eyledi. Āyīn-i bāṭılları üzere meyyiti ‘ūd ve ṣandalla iḥrāḳ 

ḳılındı. Ve Ḥac ser-i memleketde9 muḳarrer olup Rānī  ile izdivāc eyledi. 

Beş,10 altı aydan ṣoñra Rānī  ve Ḥac ’uñ mekīdesi bilindi. Ba‘żı dūstları 

cānibinden Şāhestī  ḳarındaşı [ki] Ḫabẟūr Ḳal‘ası  ḥākimi idi, aña ḫaberler 

gönderüldi. Ol daḫı ol ṭarafdan ḥareket idüp pāy-taḫt-ı Sind ’e gelmek11 

mukarrer oldı. 

Şol dem ki muḳābil oldı, Rānī ’nün ḥüsn-i tedbīr ü ḥīlesiyle Ḥac  aña ẓa-

fer buldı. Bu kerre mülk-i Sind 12 Ḥac’a muḳarrer oldı. [226b HZ] Elli yıl 

miḳdārı zevcesinüñ müşāveresi13 ile ol mülke sulṭān olup ḳaldı. Ḥudūd-ı 

bilādı Keşmīr ’den sevāḥil-i baḥre ve Seyūmistān ’dan14 Mekrān ’a varınca idi.

1 Şāhestī ’nüñ//olduḳda: ol daḫı HZ | olduḳda: olduḳça T5

2 Rānī ’nüñ: anuñ HZ 

3 müsellaḥ-ı: Müslim -i HZ 

4 meẕkūr Rānī : meẕkūrānı HZ 

5 ġāyetle: ġāyetde HZ 

6 itsün: itmesün HZ 

7 diyü: - HZ 

8 ḫalḳa: ḫanīfeye T5 

9 memleketde: memleketinde HZ 

10 Beş: Pes HZ 

11 gelmek: gelmesi HZ 

12 Sind : - HZ 

13 müşāveresi: meşvereti HZ 

14 Seyūmistān ’dan: Sebūmistān’dan HZ 
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Ve mezbūruñ Rānī ’den iki veled-i reşīdi ḥāṣıl oldı ki birinüñ adı Dehr  
ve āḫarınuñ Dāhir  idi. 

Şol zamān ki Ḥac  vefāt eyledi, yirine Ḥac’uñ ḳarındaşı Ḥaydar  emāret 

ḳıldı. Niçe eyyām ol daḫı icrā-yı aḥkām itdükden ṣoñra fevt oldı. Yirine 

Dāhir bin Ḥac  pādişāh oldı. Ḳadr bulup, ammā ṭoḳsan üç Ramażān’ında 

ki Dāhir  ol diyāra mālik-i ḳāhir idi, emīr-i ‘Irāḳ  Ḥaccāc bin Yūsuf eẟ-�eḳafī , 

Muḥammed bin Ḳāsım  nām emīr-i dilīrini Hind  ve Sind  fetḥine gönderdi. 

Ol daḫı ‘askerle1 Alur ’a vāṣıl olup ma‘reke-i ḳıtālde Dāhir  helāk

[134b T5] oldı. Mezbūr Mīr Muḥammed  cümle ḫizānesine ve ṣāḥib-i 

ḥüsn ü2 cemāl iki duḫter-i bī-bahānesine mālik olup Velīd bin ‘Abdü’l-Me-

lik ’e hediyye gönderdi. Ḫalīfe-i mezbūr ol iki duḫterüñ cemāline taḥsīn 

idüp şol dem ki temettu‘ ḳaṣdın eyledi, ikisi bile ‘öẕr idüp “Muḥammed 

bin Ḳāsım  bizi taṣarruf itdi.” diyü söyledi. Velīd , Muḥammed ’e ġażab-ı 

şedīd idüp getürtdi. Aṣlā söyletmeyüp siyāset itdi. 

Ba‘dehu ol iki duḫteri yanına getürüp “Nice, benüm ‘adālet3 ü siyāse-

tüm vilāyet-i Sind  ḥākimlerine ġālib midür?” diyü su’āl itdükde “ ‘Adāle-

tiñüze söz yoḳ. [138b H1] Mücerred bizüm sözimüzle bir nāmdār beg-

lerbegiye siyāset itdiñüz.4 Ḥālā ki ol bizüm elimüze bile yapuşmamış idi. 

Lākin babamuzı ḳatl idüp ḳanlımuz5 olduġına binā’en intiḳām içün iftirā 

eyledük.” diyü Velīd ’üñ ḥayf u ẓulm itdügini beyān eylediler. 

Velīd  daḫı mezbūrānı bām-ı ḳaṣrından6 aşaġa atdurdı. Helāk eyledi.7 Ve 

niçe zamānlar Muḥammed bin Ḳāsım ’a ḳıyduġına te’essüf itdi. 

Andan ṣoñra vilāyet-i Sind 8 gāh Ġūrī  pādişāhları ḥükūmetinde ve gāh 

Sebükteginler  emāretinde ve gāh mülūk-i Hind  eyāletinden ḫālī olma-

yup ‘āḳıbet ol salṭanat Mīrzā Şāh Ḥüseyn bin Şāh Beg bin Ẕü’n-nūn 
Arġūn Beg-i Sicistānī ’ye naḳl idi ki bunuñ tafṣīli aḥvāli Āl-i Timur ’da 

beyān olınmışdur.

1 ‘askerle: ‘askerlere HZ 

2 ü: - HZ 

3 ‘adālet: ‘adāletüm HZ 

4 itdiñüz: itdürdüñüz HZ 

5 ḳanlımuz: ḳātilimüz T5 

6 ḳaṣrından: ḳaṣrdan HZ 

7 eyledi: itdürdi HZ 

8 Sind : Sind’e HZ, H1 
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Pes Şāh Ḥüseyn  niçe rūzgār diyār-ı Hind  ü Sind ’e ḥükūmet itdükden 

ṣoñra fevt oldı. Anuñ yirine oġlı Mīrzā ‘Īsā  mutaṣarrıf olup ḥavza-i memā-

lik anuñ icrā-yı aḥkām itmesiyle i‘tilā-yı şān buldı.

Ol daḫı vefāt itdi. Yirine veled-i reşīdi Mīrzā Ṣāliḥ  ve anuñ yirine ḳa-

rındaşı Mīrzā Bāḳī  ve1 ol vefāt itdükden ṣoñra Mīrzā Cān  ki pādişāh-ı 

kebīr-i Hind  Celālü’d-dīn Ekber Hümāyūn Şāh  anuñ ḳızın tezvīc idüp 

ile’l-ān ol ḥükūmetle2 kām-rān ve ḫuṭbe-i celīle-i Celālü’d-dīn  elḳābı ile 

şöhre-i mülūk-i sāmī-mekān idügi kitāb-ı Baḥr-ı Zāḫir ’de mesṭūrdur. 

Bundan mā‘adā arż-ı Sind ’de Mekrān  vilāyeti daḫı vardur ki fī zamā-

ninā ḥākimi Melik Ferruḫ bin Melik Cihān-gīr bin Melik Dīnār eş-
Şerīf er-Raḍavī ’dür.

 FAṢL MÜLŪK-İ GĪLĀN 

Vilāyet-i mezbūre iki ḳısmdur. Bir ḳısmına Lāhicān 3 ve bir cānibine Reşt 4 

dirler. Eyle olsa mülūk-i Lāhicān [227a HZ] evlād-ı Ḥüseyn es-Sıbṭ 5 eṣ-

Ṣaġīr’de[n] sādāt-ı kirāmdur6 ki bu zamānda anlardan ol vilāyetde ḥükūmet 

eyleyen Ḫān Aḥmed bin Ḫān Ḥasan bin Sulṭān Muḥammed Ḫān bin 
Melik Nāṣırī Şāh Muḥammed bin Şāh Mehdī bin Emīr Şāh bin Emīr 
Ṣafī  idi. 

 [Emāret-i Emīr Ṣafī ]

Pes Emīr Ṣafī  bir şeyḫ-i ṣāliḥ olup eṭrāf-ı ‘ālemde ṣīt ü ṣadāsı münteşir 

olup ve herkes maḥabbetinde ḥulūṣ7 ile müştehir8 olduḳdan sonra mürīdi 

vāfir oldı. Āḫir cihād u ġazāya muvāẓabat idüp emīr-i cihān olup temellüki 

ẓāhir oldı. 

1 ve: - HZ, T5 

2 ol ḥükūmetle: ḥükūmetiyle HZ 

3 Lāhicān : Lāhīcān HZ 

4 Nüshalarda metin boyunca “Zişt” şeklinde yazılan bu yer adı “Reşt ” olarak metne alındı. bk. Tahsin 

Yazıcı, “Gîlân”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/gilan (24.01.2021). 

5 Sıbṭ: Tesbaṭ HZ 

6 kirāmdur: kirāmdandur HZ 

7 maḥabbetinde ḫulūs: maḥabbetde cülūs HZ 

8 müştehir: şehter HZ 
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 [Emāret-i Emīr Şāh Aḥmed ]

Ve kendüsi vefāt itdükde oġlı Emīr Şāh Aḥmed  pādişāh olup a‘del-i 

mülūkden [135a T5] idügi meşhūrdur. Luṭf-ı ṭab‘ ve ḥüsn-i re’y ile mevṣūf 

u meẕkūrdur. Zamān-ı salṭanatından otuz sekiz yıl geçdükden ṣoñra Āzer-

baycān  ve Ḫorāsān  pādişāhı Ṭahmāsb Şāh  taġallüb idüp bir ḥīle ile Emīr 

Şāh Aḥmed ’i ele getürdi. Ve müddet-i medīd Ḳal‘a-i Ḳahḳaha ’da ḥabs itdi. 

[139a H1] 

Vaḳtā ki ṭoḳuz yüz seksen beş tārīḫinde Ṭahmāsb Şāh  fevt oldı, oġlı Şāh 

İsmā‘īl  mühimmāt-ı eyāletini iẟbāt itdi. Sābıḳan1 mezbūr Aḥmed  ile Ḳahḳa-

ha Ḳal‘ası ’nda bile maḥbūs2 olup, nev‘an ḥuḳūḳı olmaġın ḥabsden ıṭlāḳ3 

idüp, yine mülk-i mevrūẟına fermān-rān-ı bāhirü’l-istiḥḳāḳ idüp gönderdi.

 [FAṢL MÜLŪK-İ REŞT ]

Ve mülūk-i Reşt  [ki] bunlar bir bölük mülūk ü ḥükkāmdur. Neslen ba‘de 

neslin mülk-i mevrūẟlarına mutaṣarrıflardur. Ve [pāy]-taḫtları Ḳūmīn  nām 

şehrdür. Bunlaruñ tārīḫ-i ḳudemāsı ma‘lūmum olmamışdur. Lākin anlardan 

evvel işitdügümüz Emīr İsḥāḳ , andan ṣoñra cā-nişīni olan veledi ‘Alā’ü’d-
dīn Beg ’dür ki naẓma ḳudreti ve bu maḳūle ebyāt-ı pür-belāġati vardur:

Naẓm

د4 אر او  آه از  כ ا آ دو د  ار او  כ  آ دارم כ دوزخ 

Ve ol gitdükden ṣoñra ferzend-i ercümendi Ḥüsāmü’d-dīn . Bunuñ 

zamānı ġāyet-peẕīr olduġından oġlı Emīr Devāc . 

 [Emāret-i Muẓaffer Ḫān ]

Niçe rūzgār mezbūr daḫı ḥükūmetle şehryār-ı nāmdār olduḳdan ṣoñra 

püser-i ferḫunde-siyeri Muẓaffer Ḫān  vāriẟ-i mülk-i peder-i kām-kār oldı. Ve 

Ṭahmāsb Şāh  ile bir zamān ‘alāḳa-i muṣāheret üzere üslūb-ı müdārā gösterdi. 

1 Sābıḳan: Sulṭān-ı HZ 

2 maḥbūs: ḥabs T5 

3 ıṭlāḳ: HZ mükerrer 

4 “Öyle bir ateşim var ki cehennem onun ancak bir kıvılcımından ibarettir. O ateşin maruz kaldığı 

harmana âhlar olsun.”
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Ba‘dehu merḳūm Şāh Ṭahmāsb , mesfūr Muẓaffer Ḫān ’a ba‘żı ḫuṣūṣ 

içün incinüp cefā vü1 siteme sülūk itdügi eẟnālarda merḥūm Sulṭān Sü-

leymān  ‘aleyhi’r-raḥmetü ve’l-ġufrān Baġdād  seferi vāsıṭasıyla ol ḥavālīde 

cilve-künān iken on biñ ādemle mezbūr Muẓaffer Ḫān rikāb-ı şehryār-ı 

sāmī-mekāna yüz sürdi. Pādişāh-ı İskender -tev’emüñ hezār iltifāt [u] 

mevā‘īd-i laṭīfesiyle memleketine döndi. 

Ba‘de zamānin Ṭahmāsb Şāh  mezbūra ẓafer buldı. Bir ḳafes-i āhende 

ḥabs idüp Cāmi‘-i Cihānşāh  menāresine aṣdı. Ḥattā bir ṭarīḳ ile altından 

neftle ṭutışdurdı. Ve Muẓaffer Ḫān  vefātından ṣoñra ittifāḳ-ı ehālī-i mem-

leket ile oġlı Behrām Mīrzā  hükūmet eyledi.

Ba‘de zamānin mesmūmen vefāt itmekle ḳarındaşı Maḥmūd Ḫān bin 
Muẓaffer Ḫān  serīr-nişīn olup eyālet itdi. Ammā Ṭahmāsb Şāh  aña daḫı2 

ḥīle-i rūbāh idüp bir ṭarīḳ ile yanına getürdi. Ba‘dehu ‘avdetine māni‘ oldı. 

[227b HZ] Ba‘dehu ol mülke Cemşīd Ḫān3 İbn Maḥmūd Ḫān  ‘adl ü 

inṣāf ile mālik olup ḥüsn-i zindegānīye sālik iken ṭoḳuz yüz seksen tārīḫin-

de vefāt eyledi. Bu kerre oġlı Muḥammed Şāh bin4 Cemşīd  emāretini 

iẟbāt eyledi.  

 FAṢL ẔİKR-İ MÜLŪK-İ MĀZENDERĀN  [135b T5]

Bunlar Nāṣır-ı Kebīr  evlādındandur ki anlar Ḥasan es-Sıbṭ el-Kebīr  eb-

nā-yı sādāt-ı sa‘ādet-nijād[ın]dandur. Bize ḫ aber-i ṣaḥīḥi vāḳi‘ olanlaruñ 

evveli Mīr ‘Abdu’llāh  [139b H1] ol icrā-yı aḥkām ve mehāmm-ı Müs-

limīn ’e ḳıyām itdükden ṣoñra ḥükūmet serīrine cülūs iden veled-i reşīd-i 

şeref-iktisābı Mīr Muḥammed el-Ḫaṭīb ’dür. Ol ki ḳatl olındı, taḫt-ı 

memlekete ferzend-i reşīdi Mīr ‘Abdü’l-Kerīm  cülūs itdi. 

Ve ol vefāt itdükden ṣoñra veled-i dil-peẕīri ‘Abdu’llāh Ḫān-ı Kūçek , 
ba‘dehu bizim zamānımuzda ṭoḳuz yüz ṭoḳsan tārīḫinde anuñ oġlı Mīr 
Murād Ḫān  ilā hāẕe’l-ān bu rūzgār-ı zūr-kārda ḥākim olup dād u sitād 

üzeredür. 

1 vü: - HZ 

2 daḫı: - T5 

3 Ḫān: Cān HZ

4 bin: İbn HZ 
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Ve ammā Melik Rüstem  ki nāḥiye-i Nūr ’dadur, Melik Keyāmerz 
bin Şāh Keykāvus  nāḥiye-i Mencūr ’a1 ḥākim idi. Anuñ ḳarındaşı Şāh 
Muḥammed Keykāvus  ve Ḳūl2 Alamīr  meliki Ḥamza bin Şāh Muḥam-
med Ḫān-ı Büzürg , melik-i Kūhdem 3 Kāmrān Şāh , melik-i Nişāde 4 Şeyḫ 
Fażlu’llāh , melik-i Estāre 5 Melik Bayındır Ḫān , melik-i Kesgīr  Emīr Şāh , 
andan ṣoñra Ḥasan bin Emīr Sāmān-ı Büzürg ’dür ki bu ẕikr olınan ḥük-

kām bir nāḥiyede fermān-rān ve sikke vü ḫuṭbe ile kāmilü’l-‘unvān olmış, 

ile’l-ān icrā-yı aḥkām üzere her biri bir6 melik-i kām-rāndur.

 FAṢL ẔİKR-İ TÜRKMĀN 7 MELİK-İ ĀL-İ RAMAŻĀN 

 [Emāret-i Mīr Aḥmed bin Ramażān-ı Türkmān ]

Ba‘żı bilād-ı Rūm ’a musallaṭ oldılar. Bu zümrenüñ evveli Mīr Aḥmed 

bin Ramażān -ı Türkmān ’dur. Adana 8 ve Sīs  ve Ayās  ḳaṣabātına ve ba‘żı Var-

saḳ  nāḥiyelerine ḥükm idüp yedi yüz seksen tārīḫinde muḳaddemce vālī-i 

vilāyet oldılar. Ammā iḳtiżā-yı rūzgāra göre gāh ḥükkām-ı Şām  ile ceng ü 

cidāl ḳıldılar ve gāh 9« ــ ــ   .maṣdūḳasıyla ‘amel ḳıldılar «ا

Ve seksen tārīḫinde Ḥaleb  ḥākimi Timur  Beg nām mīr-livā ile ṣavaş 

idüp10 Ḥaleb ‘askerinüñ11 ḳuvvetini ve kendülerüñ kesr ü hezimetin[i] 

müşāhede itmek mertebesine varduḳlarında içlerinden ḳırḳ ādemle vāfir 

tuḥaf u hedāyā gönderüp iẓhār-ı iṭā‘at eylediler. Ḥālā ki mālları ġāret olın-

dı. Ve evlād u ‘iyālleri esīr ḳılındı. 

1 Nüshalarda “Mencurd” şeklinde yazılan bu yer adı “Mencūr ” olarak metne alındı. bk. Şihâbüddin Ebî 

Abdillâh Yâkūt el-Hamevî, age, C. 5, s. 208. 

2 Ḳūl: Mūl HZ

3 Kūhdem : Kūdem HZ

4 Nişāde : Meşāde HZ

5 Estāre : Estāde HZ

6 bir: - HZ, H1 

7 TÜRKMĀN : TÜRKMĀNĀN H1 | ẔİKR-İ TÜRKMĀN: ẔİKR-İ MELİK TÜRKMĀN HZ, H1

8 Nüshalarda “Ezine” şeklinde yazılan bu yer adı “Adana ” olarak metne alındı. bk. Faruk Sümer, 

“Ramazanoğulları”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ramazanogullari#1 

(25.01.2021).

9 “Barışta hayır vardır.”

10 ṣavaş idüp: ṣavaşup T5 

11 ‘askerinüñ: ‘askerine HZ 



518 TENKİTLİ METİN -  3. Rükün

Lākin ‘asker-i Ḥaleb 1 bunlaruñ inḳıyādına maġrūr olup ‘avdet itdükle-

rinde bir ṭar boġazda yolların aldılar. Ḳażā-yı mübrem gibi nā-gehānī üzer-

lerine dökildiler. Mezbūr Timur  Beg esīr olup ekẟer-i ‘asākirini ḳılıcdan 

geçürdiler. Bu kerre Ḥaleb fetḥine daḫı müheyyā oldılar. 

Pes seksen beş senesinde ‘asker-i2 Şām  u Ḥaleb  ve ḳabā’il-i ḫayyālān-ı 

‘Arab  bi’l-ittifāḳ Varsaḳ Türkmānlarınuñ  üzerlerine yüridiler. Ve serdār-ı 

Şām Büleyġā-yı Nāṣırī  ve sā’ir ümerā def‘-i Türkmānān  ḫuṣūṣına beẕl-i 

maḳdūr eylediler. 

Mezbūr Aḥmed bi n Ramażān  daḫı merḳūm cünd-i mevfūr3 ile cisr-i 

Furāt  kenārında muḳābil oldılar. Ḥattā kendünüñ ḳarındaşı ol ma‘rekede 

esīr alındı. Fe-ammā mezbūr Büleyġā ’nuñ daḫı gözi çıḳup niçe yirde mec-

rūḥ ḳılındı. 

Vaḳtā ki sekiz yüz ḥudūdında [140a H1] fitne-i ‘aẓīm4 ẓāhir olup Ti-

mur  ‘Irāḳ ’a mürāca‘at [136a T5] eyledi,5 Aḥmed bin Ramażān ’uñ ẟebāt-ı 

mülk ü devleti [228a HZ] muḳarrer olup tā sekiz yüz on sekiz senesine 

dek ḥükūmet itdi. 

Şeyḫ-i kebīr ü mehīb ve emīr-i dilīr-i bī-nehīb idi. Sekiz yüz üç sene-

sinde Ḥaleb  vilāyetinde ‘Arab ’ı ṭarḥ u ṭard  itdügi cengde yed-i ṭūlā göster-

di. Beyne’l-mülūk meşhūrdur. Ve Mıṣr  sulṭānı Melik Nāṣırī ’ye ḳızın virüp 

dāmād idinmesi daḫı şiddet-i ṣalābet ü saṭvetine ve ‘inde’l-ḥükkām taġal-

lüb ile şöhretine delīl-i me’ẟūrdur. 

 [Emāret-i İbrāhīm bin Aḥmed bin Ramażān ]

Kendü vefātından ṣoñra evlādı mābeyninde çoḳ iḫtilāfāt olup sekiz yüz 

yigirmi bir senesinde İbrāhīm bin Aḥmed bin Ramażān  dört ay ‘ale’t-

tevālī Ṭarsūs ’ı muḥāṣara eyledi. Ve Emīr Meḥemmed bin6 Ḳaraman  ken-

düye mu‘āvenete geldi. Āḫir Ṭarsūs’ı fetḥ idüp, ḳuvvet-i ḳāhiresi ile alup, 

kendü cānibine mürāca‘at itdügi ḫaberi sulṭān-ı Mıṣr ’a varduḳda ḥaẓẓ idüp 

Adana  ḥükūmetini mezbūruñ oġlı Ḥamza ’ya muḳarrer itdi. 

1 Ḥaleb : - HZ 

2 ‘asker-i: ‘asākir-i HZ 

3 mevfūr: mevḳūr H1 

4 ‘aẓīm: ‘aẓīme HZ 

5 eyledi: eylediler HZ 

6 bin: - HZ 
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Ba‘de zamānin yigirmi iki1 senesinde ḥükūmet-i mülk-i Ramażāniyān  

sulṭān-ı2 Mıṣr  cānibinden Meḥemmed bin Aḥmed bin Ramażān ’uñ yirine 

ḳarındaşı ‘Alī bin Aḥmed bin Ramażān ’a3 muḳarrer oldı. Niçe rūzgār mā-

beynlerinde ma‘ārik ü maḥārib lāzımeleri bedīdār olup iḫtilāfāt-ı keẟīreden 

ṣoñra ḥükūmet-i vilāyet-i mezbūre Dāvūd bin İbrāhīm bin Ramażān ’a4 

muḳarrer oldı.

Āḫir sekiz yüz seksen beş Ramażān’ında Āmid  cānibinde vāḳi‘ cengde 

ḳatl olındı. Ve meyyiti götürilüp Ḥaleb ’de defn olındı. 

 [Emāret-i Ḫalīl Beg bin Dāvūd Beg bin İbrāhīm bin Meḥemmed bin 
‘Ulvān bin ‘Oẟmān bin Ramażān ]

Ba‘dehu emāret-i diyār Ḫalīl Beg bin Dāvūd Beg bin İbrāhīm bin 

Meḥemmed bin ‘Ulvān bin ‘Oẟmān bin Ramażān ’a naḳl idüp mezbūr 

Ḫalīl Beg  müddet-i medīd ol mülkde ḥükūmetle bedīd ve ṭāli‘-i mes‘ūdı 

gün günden5 sa‘īd oldı. Ḥattā Adana ’da medrese ve cāmi‘ binā eyledi. Otuz 

dört yıl ‘ale’t-tevālī emāret ḳıldı. Āḫir yigirmi tārīḫinde Sulṭān Selīm Ḫān 

İbn Bāyezīd Ḫān  ile bile bulınup mezbūr Ḫalīl Beg6 ve ḳarındaşı Maḥmūd 

Beg  Mıṣr  fetḥi cenginde7 şehīd oldılar. 

Ba‘dehu emāret-i Adana  Pīrī Beg bin Ḫalīl Beg ’e tevcīh olındı. 

 [Emāret-i Pīrī Beg bin Ḫalīl Beg ]

Egerçi ki kitāb-ı Baḥr-ı Z āḫir ’de Mevlānā Seyyid Cenābī 8 ‘aleyhi’r-raḥ-
me “Ḫalīl Beg  vefātından ṣoñra Maḥmūd Beg  Adana ’ya vālī olup üç yıl 

ḥükūmet itdükden ṣoñra Mıṣr  cenginde, ṭoḳuz yüz yigirmi iki tārīḫinde 

fevt oldı.” diyü yazmışlardur.9 Lākin ḥālā bu ḥaḳīr ṭoḳuz yüz yetmiş tārīḫi 

1 iki: - HZ 

2 sulṭān-ı: - HZ 

3 Ramażān’a: Ramażān melike HZ 

4 Ramażān’a: Ramażān melike HZ 

5 gün günden: günden güne HZ 

6 Beg: - HZ 

7 cenginde: cengde HZ 

8 Nüshalarda “Cinānī” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Mehmet Canatar, 

“Cenâbî Mustafa Efendi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/cenabi-musta-

fa-efendi (09.11.2020).

9 yazmışlardur: yazmışdur T5 
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eẟnālarında mezbūr Pīrī Paşa  ile muḳārenet idüp mābeynimüzde ḫulūṣ-ı 

vefīr,1 ḥattā bu aḥḳarı2 dāmād idinmege müte‘alliḳ tevcīh-i dil-peẕīr ve3 

şebān-rūz muṣāḥabet-i rūz-efzūnlarına iḫtiṣāṣ-ı devlet üzere müyesser 

olmaġın eẟnā-yı kelimātda birgün buyurdılar4 ki “Pederüm Ḫalīl Beg, 

Sulṭān Selīm -i merḥūm ile Mıṣr fetḥine ‘āzim iken [140b H1] menzil-i

[136b T5] sulṭānī Ġazze  eṭrāfında manẓūr-ı enẓār-ı insānī olduġı ḥālde ki 

Vezīr Yūnus Paşa  ḳatl olınmış idi, hālā ki sebebi ma‘lūm olmamış idi, lākin 

irtesi merḥūm babam Ḫalīl Beg otaġ-ı hümūyūna da‘vet olınup, henüz 

‘askerimüzüñ ardı yitişmeyüp, bizümle nıṣf-ı5 ‘asker ancaḳ mevcūd olup 

efvāhda ise sulṭān-ı Mıṣr’uñ yigirmi biñ muvaẓẓaf saḳḳāsı olduġı ve silāh-

şūr u tīr-endāz ‘askerine nihāyet yoḳ idügi6 [228b HZ] mütevātir iken 

‘ ‘Aceb tamāmen leşkerimüz gelince ṣabr eylesek mi? Yoḫsa7 mevcūd ile 

iktifā idüp gitsek mi?’ diyü müşāvere itdükde Ḫalīl Beg ḳaṭ‘ī cevāb virür 

ki ‘Beyne’l-mülūk ‘asker ıṭlāḳı on iki biñ ḳılıc ḥisābıyla meslūkdür. Ziyā-

desi izdiyād-ı ḫuyūl u ḥayvānātdur, diyü maṣrūf olmaġla metrūkdur. Pes 

pādişāha lā’iḳ olan kendü göñline ṭanışmaḳdur. Eger bu miḳdār ‘askerle 

Çerākise ’ye muḳābeleye ṭab‘-ı şerīflerinde ruḫṣat var ise hemān mütevec-

cih olup lāzım olan Mıṣr’a ulaşmaḳdur. Ve ammā ḳalb-i pādişāhīde ki ḫavf 

u hirās ola, ‘askerüñ ḳılleti vü keẟreti bir zā’id ḳıyāsdur.’ diyü Ḫalīl Beg bu 

vechle taḳrīr-i kelimāt ider. Cenāb-ı pādişāhī bu maḳūle dilīrāne edālar 

istimā‘ından maḥẓūẓ olup müşārün ileyhe küllī iltifāt ider.8” 

Ya‘nī ki def‘aten biri biri üzere9 ṭoḳuz aġır ḫil‘at giydürür. Mīr-i mezbū-

ruñ dıraḫt-ı ḳāmetini bār-ı girān-ı teşrīfātla egdürür. El öpmege vardukda 

diz10 çökmege ḳādir olamaz. Bu ṭoḳuz pāre cāmenüñ dü-tā olmasına zūr ile 

ḳuvvet bulamaz. Bi’ż-żarūre uzanup yatur gibi olur. Andan ṣoñra dest-būs-

la istis‘āda ruḫṣat bulur. 

1 vefīr: vāfir HZ 

2 aḥḳarı: faḳīri HZ 

3 peẕīr ve: peẕīri HZ 

4 buyurdılar: buyurdı HZ 

5 nıṣf-ı: nıṣfı H1, T5 

6 idügi: HZ mükerrer 

7 Yoḫsa: Yoḳsa H1 

8 Cenāb-ı//ider: - HZ 

9 üzere: üzerine T5 

10 diz: HZ mükerrer 
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Meger ki Vezīr Yūnus Paşa ’nuñ ve1 ol yollarda maẓhar-ı ġażab-ı sulṭān 

olan ba‘żı ümerānuñ ḳatllerine bā‘iẟ olan ża‘f-ı ḳalb ile kelimāt ve “Bu 

leşkerimüz azdur. Ṣoñı gelince ṣabr idelüm.” didükleri mukaddemāt imiş.2

“Fe-lā-cerem Mıṣr  fetḥinde merḥūm pederüm ve Maḥmūd Beg  nām 

‘ammum şehīd olduḳlarında Sulṭān Süleymān Ḫān -ı3 ‘ālī-himmet bu ben-

deyi maẓhar-ı mezīd-i ‘ināyet ḳılup ḳırḳ biñ aḳçe ze‘āmetden ḳırḳ ker-

re yüz biñle ülkemüzi tevcīhle4 ri‘āyet ve her yanaşdukça ‘Beg-zāde’ diyü 

ḫitāb idüp bu kemterīne niçe iltifāt u raġbet buyurduḳlarından mā‘adā üç 

birāderüm daḫı var idi ki biri Ḳubād  ve Dāvūd  ve Ḳorḳud  ve Maḥmūd  

idi, anları ḳırḳar5 biñ aḳçe ze‘āmetle6 Rūmili ’ne sürgün buyurdı. Re‘āyā-yı 

vilāyet benüm ḥükūmetümle istīnās idince anlar ḳaṣabamuzda niçe yıl-

lar ṭurdı. Tā benüm ṭarafumdan ‘arż varmayunca Anaṭolı ’ya geçmelerine 

ruḫṣat virilmedi.” diyü mezbūr Pīrī Paşa  bu ḥaḳīre naḳīr ü ḳıṭmīr böylece 

taḳrīr itmişdür.

Pes müşārün ileyh Pīrī Beg  [141a H1] cenābına emr-i ‘ālī yazılduḳça 

Āl-i Cengiz ’den olan Ḳırım  ḫānı cenābına yazılur gibi “cenāb-ı emāret 

[137a T5]-me’āb” yazılup ümerā elḳābı yazılmazdı. Ba‘żı maḥal düşerdi 

ki beglerbegilerden bile ziyāde ri‘āyet ḳılınurdı. Lākin ba‘żı cāhil begler-

begiler mīr-i müşārün ileyhüñ miḳdārını bilmeyüp ve m ürāca‘at itdükçe 

‘urūż-ı tenfīẕinde imtiyāzını vācib bilmeyüp mezbūrı āzürde-ḫāṭır it-

mekle sancaġından ferāġat eyledi. Evvelā Ḳaraman 7 beglerbegiligi virildi. 

Ve sancaġı ḫāṣlarınuñ dört yüz biñi ‘Alī Beg  nām mīr-livāya tevcīh ve 

mā‘adāsı müstaḳil muḳāṭa‘a ḳılınup ümenāya ıṣmarlanması vech-i vecīh 

görüldi. 

Ba‘de zamānin müşārün ileyh Pīrī Paşa ’ya Şām  beglerbegiligi ‘ināyet 

olındı. Niçe zamānlar anda daḫı icrā-yı aḥkām idüp ẕāt-ı ma‘ālī-ṣıfātı şe-

dā’id-i ‘azlden ḥimāyet olındı. Lākin Adana  vilāyetini varan ümerā żabṭ ide-

medi. Varsaḳ  ṭā’ifesinüñ keskin levendleri reh-zenlikden ḳaṭ‘ā el çekmedi. 

1 ve: - HZ, T5 

2 imiş: itmiş HZ, H1 

3 Ḫān: - HZ 

4 tevcīhle: tevcīh HZ | teveccühle T5

5 ḳırḳar: ḳırḳ HZ 

6 ze‘āmetle: ze‘āmetden H1 

7 Ḳaraman : fermān H1 
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Ḳāfileler alınmaġa [229a HZ] başladı.1 Bu eẟnāda2 Pīrī Paşa -yı merḥūm 

daḫı istīfā-yı ḥaẓẓ idüp yine ülkesine şūr u şeġab gösterdi. Kemā-fi’l-evvel 

cümle ḫāṣları ile virildi. 

Nihāyet ḳa yd-ı berātında on altı kerre yüz biñle i‘tibār ḳılındı ki vü-

zerā-yı ‘iẓāmuñ ḫāṣları on ikişer kerre yüz biñle iken mezbūra ziyāde ile 

tevcīh buyurıldı. Tā yetmiş altı tārīḫinde vefāt idince mutaṣarrıf oldı. 

Sinn-i ‘azīzi daḫı ṭoḳsanından mütecaviz bulındı.3 Adana  şehrinde ‘ālī cā-

mi‘ ü ‘imāret ve medāris-i ‘ilm ü ḥikmet binā eyledi. 

Mezbūruñ edeb ü vaḳārı ve Fārisī  vü Türkī  eş‘ārı ve fünūn-ı tevārīḫden 

küllī istiḥżārı var idi. Ḥattā merḥūm Sulṭān Süleymān Ḫān  vefātında bu 

ḳıṭ‘a kendülerden ṣādır olmışdur.

Ḳıṭ‘a

د א כ  אه در ز אد אن  אن  אن  אه  د 
د4 א د  א  ر  ل  د  א را  

 Emāret-i Dervīş Beg bin Pīrī Paşa 

Babası vefāt itdükde sekiz kerre yüz biñle Ṭarsūs  sancaġında5 bulınup 

vālid-i mācidi mutaṣarrıf olduġı ḫāṣlar ile Adana ’ya vālī oldı. Evā’il-i emā-

retinde babasına yazulan elḳāb yazılmamaġla ḫaylī ıżṭırāb buldı. Bi’l-āḫire 

vāḳi‘-i ḥālini ol tārīḫde ṣadr-ı a‘ẓam olan Meḥemmed Paşa  cenābına6 ‘arż 

idüp ‘izz-i ḥużūr-ı salṭanata oḳınduḳda aña daḫı ābā vü ecdādına yazulan 

elḳāb yazulmaḳ7 ve sefer-i hümāyūn vāḳi‘ olduḳça ber-karār-ı sābıḳ oṭaġ-ı8 

pādişāhī ile göçüp, ḳonup ġayrı ḫidmet teklīf olınmamaḳ buyurıldı.

1 başladı: başlandı HZ 

2 eẟnāda: eẟnālarda HZ 

3 Tā//bulındı: - HZ 

4 “Dünya hükümdarlarının yiğidi, zamanenin padişahı Süleyman Han  ölmedi ki. O, adaletle dünyayı 

elinde tutmuştu. Şimdi de öteki âlemi tutmak için gitti.”

5 sancaġında: sancaġı H1 | sancaġı üzerinde T5 

6 cenābına: cenāblarına T5 

7 yazılmaḳ: - HZ 

8 otaġ-ı: oṭaġı H1, T5
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Pes1 mezbūr Dervīş Beg 2 ġāyetde ṣāliḥ u ‘ādil ve seḫā vü keremi şāmil, 

vaḳt-ı ‘aṭāda lisānına her ne miḳdār3 [141b H1] sīm4 ü zer cārī olursa ke-

rem-dīdesine ol vechle ‘aṭiyyesi vāṣıl, ḫuṣūṣā fünūn-ı eṣnāf-ı şikārda māhir 

ve çaḳır ve şehbāz5 [37b T5] ve atmacanuñ emrāżını teşḫīṣe ḳādir ve ‘ilācı 

tedārükinde6 daḫı7 ẓāhir, fenninde üstād-ı hünerver, zamānında Taṣacı Aḥ-

med Paşa  gibi ṣayd u naḫcīrle nāmver ādem idi. 

Sāl-be-sāl bāz8-ḫānesi maṣārifine sekiz yük9 aḳçe iḫrācāt-ı mu‘ayyenesi 

bu ḥaḳīre ma‘lūm olmışdur. Ḥālā ki ba‘żı bāzdārlara iḥsān u seḫāsı10 bu 

maṣārifüñ defterinde dāḫil degül idügi ẟübūt bulmışdur. 

İttifāḳ tenāvül-i berş ü efyūna mübtelā oldı. Giderek mizācını taġyīr 

idüp ‘unfuvān-ı şebābı ḥālinde başına bir belā oldı. Tedrīcle ḳaṭ‘ına mü-

bāşeret içün incīr ‘araḳı çıḳaruldı. “Sā’ir ‘araḳ degül, efsūn-ı şübehātdan 

ḫālī degüldür.” diyü aña raġbet gösterüldi.11 Birgün ziyādece12 nūş itmişler. 

Dā’ire-i ‘aḳldan çıḳup kendülerin bī-hūş itmişler. Tīz-āb-ı ‘arāḳ derdmen-

düñ ḳarnını yarup ṭaşra aḳmış. Yatduġı yirde ol sā‘at teslīm-i rūḥ itmiş. 

Ḥattā ol eẟnāda bu ḥaḳīr Şām -ı şerīfde bulınup mīr-i mezbūruñ ketḫu-

dāsına bu maḳūle ‘azā13-nāme göndermiş idüm. Yetmiş yedi ḥudūdında 

fevt oldı.

 Emāret-i İbrāhīm Beg İbn Pīrī Paşa 

Merḥūm Dervīş Beg ’üñ büyük birāderidür. Babasınuñ iltifātı aña ziyā-

de olmaġla ba‘de vefātihi anlar cā-nişīn oldı. İbrāhīm Beg  niçe yıllar ol 

ḥavālīdeki ‘Ayntāb  sancaġı ile rūzgārın geçürdi. Egerçi ki yolın urup küçük 

1 Pes: - H1, T5

2 Beg: - HZ 

3 miḳdār: ḳadar HZ 

4 sīm: sem HZ 

5 çaḳır ve şehbāz: şehbāz ve çaḳır HZ 

6 tedārükinde: tedārükine HZ, H1 

7 ‘ilācı//daḫı: ‘ilācına daḫı tedārüki HZ 

8 bāz: bār HZ 

9 yük: yüz HZ 

10 seḫāsı: ‘aṭāsı HZ 

11 gösterüldi: gösterilürdi T5 

12 ziyādece: ziyāde HZ 

13 ‘azā: ġazā HZ 
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birāderini taḳdīm eylediler idi, fe-ammā 1« ــ כא ر  ّ ــ  kelāmı bu bābda «ا

daḫı2 mā-ṣadaḳ olup eyālet-i Adana  İbrāhīm Beg’e virildi. Ve ‘ammisi Ḳu-

bād Paşa ’nuñ ḥüsn-i cemālle meşhūr kerīmesi ki merḥūm Dervīş Beg ’ün 

ḫātūnı idi,3 bile żamīme [229b HZ] oldı. 

Tā ṭoḳuz yüz yedi tārīḫine dek mu‘ammer oldı. Fe-ammā uġrayan 

ümerā ve ‘ulemāya küllī ri‘āyet ü seḫā ile iştihār buldı.

 Emāret-i Meḥemmed Beg bin4 İbrāhīm Beg 

Ḥāletü’t-taḥrīr ki biñ iki tārīḫi eẟnālarında müşārün ileyh emīr-i kebīr 

ol vilā yetde ḥākim-i meserret-mesīr olup ābā vü ecdādı ṭarīḳına sülūk5 ve 

‘adl ü inṣāfa muḫālif olan evżā‘ u6 ef‘āli ‘aynı ile terk idüp nām-ı bülendi 

cemī‘-i memālik-i Rūm ’da meşhūr ve elṭāf u7 mekārimi vilāyet-i ‘Arab  u 

‘Acem ’de bile meẕkūrdur. 

Ḥaḳ subḥānehu ve te‘ālā  mu‘ammer eyleyüp nūr-ı dīdesi ile ḫānedānını 

rūşen ü münevver eyleye. 

 [Emāret-i Ḳubād Paşa İbn Ḫalīl Beg ]

Ammā pāy-taḫtları olan Adana ’ya ḥākim olmayan ebnā-yı Ramażān ’uñ 

biri daḫı Ḳubād Paşa İbn Ḫalīl [138a T5] Beg ’dür ki mezbūr Pīrī Paşa ’nuñ 

birāderidür. Ḳaraman ’da ve İçil ’de, ve ‘Aclūn ’da, ba‘dehu Ṭırabozın ’da 

mīr-livā iken evvelā Baṣra  beglerbegiligi virildi. [142a H1] Andan Ḥaleb ’e, 

ba‘dehu Vān  eyāletine vardı. Ṭoḳuz yüz altmış altı ḥudūdında vefāt eyledi. 

Ḥākim-i8 nāmdār ve ehl-i ni‘met ü keremkār, ‘ırż u9 vaḳār ile muḳayyed 

bülend-iştihār olup fi’l-cümle ḫūnīlige meyyāl idi.10 Ḥālā ki ẓulme raġbeti 

nādire-i ef‘āli idi. 

1 “[Allah  tarafından] takdir edilen olur.”

2 daḫı: - HZ 

3 idi: ide HZ 

4 bin: İbn HZ 

5 sülūk: meslūk HZ, T5 

6 evżā‘ u: - HZ 

7 u: - HZ 

8 Ḥākim-i: - HZ, H1 

9 ‘ırż u: ‘arż-ı HZ 

10 idi: olup HZ 



Künhü’l-Ahbâr 525

Kendüden ṣoñra üç, dört evlādı ḳaldı ki anlaruñ eşheri ve ḫūnīlikle 

aẓlem ü bedteri1 ve ẕāten a‘rec ve ‘aynen a‘veri2 Süleymān Paşa İbn Ḳu-

bād Paşa ’dur ki tafṣīli aşaġı cildde mesṭūrdur. Lākin bu maḥalde daḫı lāzı-

mü’ẕ-ẕikr idügi3 ma‘lūm u meşhūrdur. 

 [Emāret-i Süleymān Paşa İbn Ḳubād Paşa ]

Niçe yıllar sancaḳ żabṭ idüp ḫūnīlikle iştihār bulduḳdan ṣoñra vilāyet-i 

Mıṣr ’da4 muḥāfaẓa sancaġı ile Circa 5 vilāyetinde ḥākim iken Ḥabeş  beg-

lerbegiligi virildi. Ol diyāruñ iḫtilāline binā’en gitmege ḫavf itdi. Mezīd-i 

‘ināyetinden ḳarındaşı Aḥmed Paşa bin6 Ḳubād Paşa ’ya recā eyledi. Egerçi 

ol emre müsā‘ade olınup Aḥmed Paşa  bi’ż-żarūre Ḥabeş’e gitdi, fe-ammā 

ḥükūmet idemeyüp az zamān geçmedin ḳatl olındı.

Bu kerre mezbūr Süleymān  Paşa’ya Ḥabeş  seferi mühimm oldı. Ma‘a 

ẕālik ġayret-i intiḳāmdan7 töhmet-i liyāmı8 tercīḥ idüp yine ḳabūl eyleme-

di. Ve ‘Ömer  Beg nām bir ḳarındaşları daḫı var idi. Ol daḫı sancaġında 

fevt oldı. 

Ammā Süleymān  Paşa der-i9 devlete gelüp cidden me’mūli degül iken 

Diyār-ı Bekr ’e, ba‘dehu Ḳaraman ’a beglerbegi oldı. Az zamān geçmedin 

‘azl ile serdār ‘Oẟmān Paşa -yı merḥūma10 geldi. Anuñ tevcīhi ile Baġdād ’a 

melikü’l-ümerā olup bir müddetden ṣoñra Şehrizūr  eyāleti virildi.11 Andan 

daḫı ma‘zūlen Şām -ı şerīfe gelüp, ḥużūr u rāḥatı mülāzemet-i āstāneden 

tercīḥ idüp rūzgārın geçürürken ṭavāşī ḳısmından bir iki ‘Arabī  yataġında 

bengī yaturken ḳatl eyledi. 

1 bedteri: müdebbiri HZ, T5 | nüshalarda “bedter” kelimesinde nokta konulmamıştır. Ancak anlam ve 

seciden bu şekilde okunması gerektiği anlaşılmaktadır. 

2 T5 nüshasında burada yarım satırlık boşluk bulunmaktadır. 

3 idügi: olduġı HZ 

4 Mıṣr ’da: Mıṣr’ı HZ 

5 Circa : Ḫarca HZ 

6 bin: İbn HZ 

7 intiḳāmdan: intiḳāmından T5 

8 liyāmı: leyālī HZ 

9 Paşa der-i: Paşa’dan HZ 

10 Paşa-yı merḥūma: Paşa’ya T5 

11 virildi: virildükden ṣoñra HZ 



526 TENKİTLİ METİN -  3. Rükün

Ve ḥālā Bekr bin Süleymān Paşa  ġaddār-ı mezbūruñ oġlıdur. Üm-

mīddür ki ḫiṣāl-i ẕemīmede1 babasına beñzemeye. Ol daḫı ḫūnīligi bir iyü 

nesne ẓann idüp Müslimānları  var yoḳ yire helāk itmeye. [138b T5]

 FAṢL ṬABAḲA-İ ḤÜKKĀM-I MEMĀLİK-İ ŞİRVĀN 2

 [Emāret-i Şeyḫ İbrāhīm-i Derbendī ]

Bu zümreden kitāb-ı Baḥrü’z-zāḫir ’de yazılanlaruñ evveli Şeyḫ 
İbrāhīm-i Derbendī ’dür ki kendü zu‘mlarınca nesebleri3 Nūşirevān ’a 

müntehīdür. Ve ḥükūmet-i Şirvān  bir zamān bunlaruñ ellerinden āḫara 

naḳl idüp def‘a-i ẟāniyede mezbūr [230a HZ] İbrāhīm  gelmişdür. Ḥattā 

bir zamānda mezbūr ve ehl ü ‘iyāli bir derecede faḳīr olmışlar ki fāḳaları 

āfāḳa dāstān olup ‘alā ḳadri’ṭ-ṭāḳa cüftcilik idüp zirā‘ate muḳayyedler imiş. 

Ve nevāḥī-i Şirvān ’da Şekkā 4 nām ḳaṣabada sākin olup geçünürken 

ittifāḳ ol zamānda vālī-i ḥükm olan ẓālim-i muṭlaḳu’l-fesād ḥākim ol-

maġla ehālī-i Şirvān ittifāḳ iderler. Ve ḥükūmete lā’iḳ raḫt u silāḥla Şeyḫ 

İbrāhīm ’e varup i‘zāz u ikrām ile pāy-taḫta getürürler. Ḥattā [142b H1] 
zirā‘at u ḥirāẟetden yorılup5 bir mezra‘a gūşesinde bisāṭ-ı ġabrāda ḫˇāba 

varmış yaturken kendüyi bulurlar. Ḫāk-i pāyına rūy-māl idüp iltifāt ü iclāl 

ile getürüp taḫta geçürürler. 

Ol daḫı bu ni‘metüñ6 şükrānesi ‘adl ü dādı7 pīşe [139a T5] ve luṭf u ke-

rem semtinden izdiyādı endīşe idinüp rūzgārın geçürürken ṭoḳuz yüz ṭoḳ-

san yedi tārīḫinde Timur-ı Gürgān , yaġmā-perestān ve ‘asākir-i vādī-never-

dān ile Derbend semtinden güẕerān olduḳda Şeyḫ İbrāhīm  kendü ümerāsı 

ile meşveret ider. 8﴾ ٍ ِ ــ َ ٍْس  ــ َ ا  ــ ُ ٍة َوأُو ــ ُ ا  ــ ُ ُ أُْو ــ ْ َ ا  ــ ُ א َ ﴿ manṭūḳı cümlesine 

sirāyet ider. 

1 ẕemīmede: ẕemīme HZ 

2 T5 nüshasında bu kısma ser-levha yapılarak geçilmiştir.

3 nesebleri: - HZ, T5 

4 Şekkā : Şeker HZ 

5 yorulup: bozulup HZ 

6 ni‘metüñ: ni‘met HZ 

7 dādı: dād HZ 

8 “ ‘Biz güçlü kimseleriz ve çetin savaşçılarız.’ dediler.”, Neml Sûresi, 27/33.



Künhü’l-Ahbâr 527

Lākin ol şehryār-ı dānā silāḥ-ı1 rezm ü ḥarbi2 müheyyā ḳılup ‘ādet-i 

Çaġatayī 3 üzere her cinsden ṭoḳuz ḳat pīş-keşini iḥżār ider. Lākin ‘abīd 

ü ġulāmdan sekiz ‘aded iḫtiyār ider. Ve kendüsi ‘arż-ı ‘ubūdiyyetle Timur  

ḥużūrına gider. “Eger ṣaġ gelürsem fe-bihā. Ve illā, nefsümi fedā itmekle 

sizüñ ḳıtāl ü ġāretiñüze olan ḳaṣdı hüveydā4 olur.” diyü ümerāsına pend 

ider.

Vaḳtā ki ḥużūr-ı Timur ’a varur ve5 pīş-keşini ‘arż ider, “Sā’ir emti‘a 

ṭoḳuzar ‘aded olup ġılmān ḳısmı sekiz olmaġa bā‘iẟ nedür? Ve ol biri 

ḳandadur?” dinildükde kendüyi gösterür. Bu ma‘nāyı Timur’a naḳl ider-

ler. Mezbūruñ maḳām-ı ḫidmetdeki teslīmiyyetini6 söylerler. Bā-ḫuṣūṣ 

Timur’uñ ṣīt ü ṣadāsın işitdügi gibi ḫuṭbe ve sikkeyi anuñ nāmıyla7 mu‘an-

ven eyledügin bildürür. 

Mezbūruñ eṭvārı ḳatı pesendīde olur. Ḳat ḳat ḫil‘atler ile Timur ’uñ ni-

çe8 iltifātına maẓhar olup ṭoḳuz yüz tārīḫinde vefāt idince icrā-yı ḥükūmet 

itdi. Kendüden ṣoñra sekiz evlād-ı emcādı9 ḳaldı.

 Emāret-i Ḫalīl Şāh İbn Şeyḫ [İbrāhīm] Şāh 

Sā’ir birāderlerine taġallüb idüp mülk-i Şirvān ’a pādişāh oldı. Yigirmi 

yıl miḳdārı bunuñ daḫı10 zamān-ı devleti imtidād buldı. Ṭoḳuz yüz yi-

girmi tārīḫi ḥudūdında vefāt eyledi. Evlādı ḳalmamaġın salṭanat-ı Şirvān 

ḳarındaşı oġlına naḳl itdi.

 Emāret-i Şāhruḫ  Mīrzā

Merḳūm Ḫalīl ’üñ birāder-zādesidür. On beş11 yaşında iken taḫta cülūs 

itdi. Ḥüsn-i tedbīr ü tedārükde taḳṣīrine binā’en zamānında şevket-i 

1 silāḥ-ı: silāḥ u HZ, T5 

2 ḥarbi: ḥarb HZ, T5 

3 Çaġatayī : cüftānī HZ 

4 hüveydā: hevā HZ, T5 

5 ve: - HZ 

6 teslīmiyyetini: teslīmini HZ, T5 

7 nāmıyla: nāmına HZ, T5 

8 niçe: bunca HZ, T5 

9 evlād-ı emcādı: evlādı HZ 

10 bunuñ daḫı: daḫı bunun da HZ, T5 

11 beş: - T5 
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selāṭīn-i Şirvān  pest ve ḳuvvet-i Sürḫ-serān  mānend-i merdüm-i küşt-gīr-i 

zeber1-dest oldı. 

Bi’l-āḫire Şāh Ṭahmāsb  kendü ḳarındaşı Elḳās Mīrzā ’yı Şirvān  fetḥine 

nām-zed ḳılup Şamāḫī Ḳal‘ası ’nı yedi ay muḥāṣara itdükden ṣoñra fetḥ 

ü ẓaferi müfettaḥ olmayup mu‘avvaḳ olduḳda mezbūr Ṭahmāsb cünd-i 

keẟīr ile bi’ẕ-ẕāt Şamāḫī  üzerine vardı. Ve ṣāḥibine emān ‘arż idüp niçe 

[143a H1] iḥsān u teşrīfāt ve evvelkileri tevcīh ile in‘āmāta müte‘ahhid oldı. 

Lākin mevā‘īdi2 [230b HZ] ‘urḳūbe-i bāṭıla ve eymān-ı [139b T5] ‘ah-

di kāẕibe-i ‘āṭıla olup Şāhruḫ  Mīrzā’yı bu ḥīle ile ḳal‘adan indürdükde ba‘żı 

ümerāsını aġır3 bahālara kesdi. Ve ba‘żısını ḫilāf-ı emān ḳatl itdi. Ve ḥükū-

met-i Şirvān ’ı Elḳās Mīrzā ’ya ta‘yīn idüp Şirvānşāh ’ı ma‘an alup Tebrīz ’e çe-

kildi, gitdi. Niçe ihānetle ve ‘abīd ü erāẕil-i nās maḳāmında şemātetlerden 

ṣoñra derdmend Şāhruḫ Mīrzā ’yı ḳatl itdi.4

 [Emāret-i Burhān ‘Alī Sulṭān ]

Ammā Burhān ‘Alī Sulṭān  ki Şāhruḫ  Mīrzā’nuñ ‘ammilerindendür, 

vāfir ‘asker cem‘ idüp Şirvān  üzerine vardı. Ve niçe eyyām Elḳās Mīrzā  

ile ceng ü cidāl ve ḥarb u ḳıtāl eyledi. ‘Āḳıbet ẓaferi müntec olmamaġla 

ol tārīḫde pādişāh-ı Rūm  ve ṣāḥib-ḳırān-ı ḳurūm olan Sulṭān Süleymān 

Ḫān -ı ma‘delet-rüsūm cenābına geldi. Ve taḳviyet içün ‘asker ṭaleb ḳıldı. 

Mültemesine icābet ḳılınup ve me’mūlinden ziyāde ri‘āyet olınup gön-

derildükde a‘dā cānibi ḳuvvetde ve ehālī-i Şirvān ’ı ża‘f u ẕilletde işitmekle 

muvāṣalata iḳdām itmeyüp üç yıl miḳdārı nevāḥī-i Ṭaġıstān ’da eglendi. 

Ammā ṭoḳuz yüz elli beş tārīḫi eẟnāsında mezbūr Sulṭān Süleymān Ḫān  

‘aleyhi’r-raḥmetü ve’l-ġufrān5 bilād-ı ‘Acem ’e sefer itdi. Sulṭān Burhān  ol 

furṣatı ġanīmet bilüp tekrār Şirvān ’a6 müstevlī oldı. Ve Ṭahmāsb  cānibin-

den anda7 bulduġı ḥākimi izāle ḳıldı. Ve birḳaç yıl anda veliyy-i ‘ahd oldı.

1 zeber: zīr HZ, T5 

2 mevā‘īdi: mevā‘idi HZ, T5 

3 aġır: āḫar bahāne ile aġır HZ, T5 

4 itdi: eyledi HZ, T5 

5 ġufrān: rıḍvān H1 

6 Şirvān ’a: Şirvān ṭarafına HZ, T5 

7 anda: andan HZ 
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‘Āḳıbet dār-ı beḳāya riḥlet ḳılup vefāt itdükde1 bir yitişmiş evlādı olma-

maġla ehl ü ‘iyāli Ṭaġıstān ’a göçdi. 

İki ṣaġīr oġlı ḳalup birisi Ḫalef Mīrzā  idi. Ṣıġar-ı sinni ḥālinde vefāt 

itdi. Birisi daḫı Ebū Bekr  Mīrzā idi. Rūm ’a gelüp, dergāh-ı ‘ālī müte-

ferriḳaligi tevcīhinden ṣoñra Ḳırım  ḫānı yanına varup ve2 Devlet Girāy 

Ḫān ’uñ duḫteri ile tezevvüc3 eyledi. Tā ṭoḳuz yüz seksen beş tārīḫinde4 

pādişāhımuz Sulṭān Murād  Ḫān ḥażretleri5 fetḥ ü tesḫīr-i mülk-i Şirvān  

idince ḫān-ı Tatar  ile ḳarār idüp, ba‘dehu Şirvān’a varup ba‘żı nevāḥīye, 

gāh Şekī 6 ve gāh Şābūrān ’a ḥükūmet iḫtiyār eyledi. 

Bu taḳdīrce müddet-i mülk-i Şirvānşāhiyān  cem‘an yüz elli yıldan ziyā-

dece oldı.

 FAṢL ṬABAḲA-İ SELĀṬĪN-İ DİYĀR-I HİND 

 Evvelühüm Salṭanat-ı Ḳuṭbu’d-dīn Aybeg  es-Sulṭānī 

Sulṭān Mu‘izzü’d-dīn7 Muḥammed Sām , Hind  diyārına niçe ġazālar idüp 

ve niçe memleketler8 fetḥ eyleyüp beş yüz seksen iki tārīḫinde [ki] āḫir-i 

Devlet-i Sebükteginiyye ’dür,9 [143b H1] pāy-taḫt-ı vilāyet-i10 Hind olan 

[140a T5] Lāhūr  şehrine müstevlī olup ḥākimi Ḫüsrev Melik  taṣarrufından 

ḫalāṣ itdükden ṣoñra tā beş yüz ṭoḳsan ḥudūdına varınca niçe ġazālar eyledi.

Bi’l-āḫire Dehelli  ve Fenūni  ve dārü’l-mülk-i Ecmīr 11 ve Kuhrām  ve 

niçe memālik-i ‘aẓīmeye dest-res buldı. Ve Ḳuṭbu’d-dīn Aybeg  nām ‘abd-ı 

memlūkini ol diyārlara ḥākim naṣb idüp kendüsi Ġaznīn ’e12 ‘avdet itdi. 

1 itdükde: itdükden ṣoñra HZ 

2 ve: - HZ 

3 tezevvüc: tezvīc T5 

4 tārīḫinde: tārīḫi ki HZ, T5 

5 ḥażretleri: - HZ, H1 

6 Şekī: Sekī T5 

7 Mu‘izzü’d-dīn: - HZ 

8 memleketler: memleketleri HZ, T5 

9 Sebükteginiyye ’dür: Sebülteginiyye’den HZ 

10 vilāyet-i: - HZ 

11 Nüshalarda “Aḥmīr” şeklinde yazılan bu yer adı “Ecmīr ” olarak metne alındı. bk. Enver Konukçu, 

“Aybeg , Kutbüddin”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/aybeg-kutbuddin 

(25.01.2021). 

12 Ġaznīn ’e: ġazā niyyetine HZ, T5 
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Mezbūr Ḳuṭbu’d-dīn  aṣlda bilād-ı Türkistān ’dan olup mezbūr Mu‘iz-

zü’d-dīn  anı oḳıdup, yazdurup tekmīl-i ‘ilm ü edeb ü kitābet itdürdükden 

ṣoñra Kirmān 1 ḥükūmetini virmişdür. Ḥattā Mu‘izzü’d-dīn  Hind ’e gider-

ken Kirmān’a uġrayup Ḳuṭbu’d-dīn bir ‘ālī [231b HZ] żiyāfet eylemiş idi 

ki ol simāṭdan2 ‘ulüvv-i himmetini ma‘lūm idinüp aña ḳızını3 tezvīc idüp 

ve dāmād idinmiş idi. 

 Ba‘dehu ol vechle Hind  salṭanatında alıḳomış idi. Kendüsi daḫı niçe 

ġazālar idüp Bihār 4 ve Tūdba 5 ve Leknevtī 6 ve Tehankīr 7 ve Nehrevāle 8 nām 

memleketleri tesḫīr itmiş idi.

Ve altı yüz iki tārīḫinde ‘asker-i ‘aẓīm ile nehżat idüp ekẟer-i mu‘aẓẓam-ı 

diyār-ı Hind ’i fetḥ eyledi. Ve Lāhūr ’ı pāy-taḫt idinüp mütemekkin oldı. 

Ve Devlet-i Sebükteginiyye   nihāyet bulduḳda mezbūr Ḳuṭbu’d-dīn  dā-

rü’s-salṭana-i Ġaznīn ’e9 varup dört gün ḳarār eyledi. 

Ba‘dehu altı yüz yedi senesinde vefāt eyledi ki vilāyet-i Hind ’de müd-

det-i emāreti yigirmi yıl ve müddet-i salṭanatı dört sene olur. 

 Salṭanat-ı Ārām Şāh 

Mezbūruñ vefātından ṣoñra Dehelli ’de emīr iken10 salṭanat ile i‘tilā-

yı şān buldı. Keẕālik Nāṣırü’d-dīn Maḥmūd  memleket-i Sind ’de, Şem-
sü’d-dīn İltutmış 11 Lāhūr ’da müstaḳil oldı. Ve Leknevtī  ki Nehr-i Geng  

miyānında bir memleketdür, İḫtiyārü’d-dīn Muḥammed Baḫtyār Ḫalacī  

taṣarrufında ḳaldı. 

1 Kirmān : Kirmāt HZ 

2 simāṭdan: simāṭda HZ, H1 

3 ḳızını: - HZ, T5 

4 Nüshalarda “Dobhā (HZ), Dīhār (H1), Dīhā (T5)” şeklinde yazılan bu yer adı “Bihār ” olarak metne 

alındı. bk. Naimur Rahman Farooqi, “Delhi Sultanlığı”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansik-

lopedisi.org.tr/delhi-sultanligi (25.01.2021). 

5 Tūdba : Tūdbā HZ 

6 Nüshalarda metin boyunca “Lekehtūnī” şeklinde yazılan bu yer adı “Leknevtī ” olarak metne alındı. bk. 

Farooqi, agmd. 

7 Nüshalarda “Tehtenkīr (HZ, T5), Nehtenkīr (H1)” şeklinde yazılan bu yer adı “Tehankīr ” olarak 

metne alındı. bk. konukçu, agmd. 

8 Nüshalarda “Sehervāle (HZ), Şehrivālih (H1, T5)” şeklinde yazılan bu yer adı “Nehrevāle ” olarak 

metne alındı. bk. Konukçu, agmd. 

9 Ġaznīn ’e: Ġarnīn’e HZ 

10 iken: - HZ, T5 

11 Nüshalarda “Ayıtmış” şeklinde yazılan bu isim “İltutmış” olarak metne alındı. bk. Farooqi, agmd. 
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Mezbūr İḫtiyārü’d-dīn  evlād-ı ekābirden olup bir miḳdār māle mālik ve 

celādet ü şehāmet ṭarīḳına sālik iken evvelā ṣāḥib-i Ġazne 1 Mu‘izzü’d-dīn ’e 

ḫidmet eyledi. Ba‘dehu andan müfāraḳat idüp Ḳuṭbu’d-dīn  cenābına in-

tisāb itdi. Anuñ mezīd-i himmetiyle Bihār ’a ḥākim oldı. 

Ba‘dehu niçe vilāyetler fetḥ ve her alduġı şehrde2 mesācid ü cevāmi‘ 

binā eyleyüp tedrīcle Leknevtī ’ye dāḫil oldı. Ve3 anuñ pāy-taḫtı olan Tūd-

ba 4 nām şehre müstevlī olup5 ḳuvvet buldı. Ba‘dehu Tübbet 6 nām cibāl 

fetḥine müteveccih olduḳda yedi yüz iki senesinde şehīd oldı.

 Emāret-i ‘Aliyyü’d-dīn ‘Alī Devān 

İḫtiyārü’d-dīn  aḳribāsından bir nāmdār ve şecā‘at-kirdār şaḫṣ olmaġla 

[140b T5] mezbūruñ cāy-gīri ol dı. Ve Ḳuṭbu’d-dīn  vefātından ṣoñra fi’l-

ḥaḳīḳa diyār-ı Hind ’e mezbūrdan ḳavī kimesne gelmedi. Lākin ẓālim ü 

ġaddār ve ḫūnī vü sitem-kār u dil-āzār olmaġın ümerāsı üstine hücūm 

eylediler.7 Furṣatın [144a H1] düşürüp ḳatl eylediler.

 Emāret-i Ḥüsāmü’d-dīn ‘İvaż Ḫalacī 

Mezbūruñ yirine ḥükūmet idüp ‘ādil ü mütedeyyin ve zühd ü taḳvāsı 

müte‘ayyin olmaġla niçe mesācid ü medāris ü ḫānḳāh binā eyledi. Āḫir 

Şemsü’d-dīn -i sābıḳuñ ġadrı ile helāk olup yirine bālāda mesṭūr olan Nāṣı-

rü’d-dīn Maḥmūd  ḥükūmet eyledi. Ḥattā Ḥüsāmü’d-dīn -i meẕkūr daḫı 

mesfūr Nāṣırü’d-dīn  ḳıtālinde helāk ve meskeni zīr-i ḫāk oldı.

 Salṭanat-ı Melik Şemsü’d-dīn bin Yūsuf 

Vilāyet-i Türkistān ’dan iken mezbūr İbn Yūsuf  ’a Ḥażret-i Yūsuf  ser-

güẕeşti muḳadder olmaġın birāderleri bir tācire bey‘ eylediler. Ṣāḥib-i

yāl ü bāl,8 mālik-i ġunc u delāl, Yūsuf iyyü’l-cemāl, ‘azīzü’l-kemāl bir 

1 Ġazne : Ġarne HZ 

2 şehrde: şehre T5 

3 Ve: - HZ, T5 

4 Tūdba : Tūdbaya HZ 

5 olup: oldı HZ, T5 

6 Tübbet : Niyyet HZ, T5 

7 eylediler: idüp HZ, T5 

8 yāl ü bāl: bāl ü yāl HZ 
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nev-cüvān-ı bī-āmāl1 iken 2﴾وَدٍة ُ ــ ْ َ  َ ــ
ِ ٍ َدَرا ــ ْ َ  ٍ ــ َ َ ِ ْوُه  َ ــ َ  naṣṣ-ı kerīmi ﴿َو

mūcibince cüz’ī bahā3 ile ol ehl-i bahāyı ve ferḫunde-ḫiṣāli fürūḫt itdiler. 

Giderek melik-i kām-bīn, sābıḳu’ẕ-ẕikr Ḳuṭbu’d-dīn  ḫidmetine var-

dı. Anuñ ḥüsn-i terbiyesi ile ilerü gelüp melik-i müşārün ileyhe ser-‘asker 

oldı. Giderek Ḳuṭbu’d-dīn  vefātında [221b HZ] iḫtiyār-ı ümerā-yı kibār 

ile pāy-taḫta getürilüp anlaruñ serīr-i memleketine cülūs-ı devleti ẓuhūra 

geldi. 

Vaḳtā ki ṣāḥib-ḳırān-ı cihān, ġāret-künān-ı memālik-i Īrān  u Tūrān , 

āteş-endāz-ı Gürcistān  u Āzerbaycān  ve ḫarāc-sitān-ı ıḳlīm-i Sind  ü Hind  

ü Kirmān , a‘nī bih Cengiz Ḫān  fitnesi vāḳi‘ oldı, Sulṭān Celālü’d-dīn

Ḫˇārezmşāh  mezbūrdan münhezim olup Hindistān ’a geldi. 

Altı yüz on ṭoḳuz tārīḫinde4 mezbūr Sulṭān Celālü’d-dīn  bilād-ı Lek-

nevtī ’yi tesḫīr ḳılup, ḥākimi Melik Ġıyāẟü’d-dīn bin Ḥüsāmü’d-dīn  ‘arż-ı5 

iṭā‘at idüp vāfir ḫazā’in teslīmi ile müṣālaḥa ḳıldı. Ve ḫuṭbe ve sikkede 

iştirāke rıżā gösterdi.

Ammā mezbūr Sulṭān Celālü’d-dīn  altı yüz yigirmi üç tārīḫinde ba‘żı 

bilād-ı küffāra ġazā idüp, seksen bir pādişāh muḥāṣara ḳılup fetḥ ideme-

dügi Ja’unbūr 6 nām ḳal‘ayı fetḥ itdi. Ve andan ṣoñra Multān ’a müteveccih 

olup ṣāḥibi Nāṣırü’d-dīn Ḳabaca ’yı münhezim eyledi. Āḫir fetḥ-i Multān ve 

sükkānını ġāret-i bī-kerān muḳarrer olduḳdan ṣoñra mezbūr Nāṣırü’d-dīn  

tuḥaf u tefārīḳ ile oġlı ‘Alā’ü’d-dīn Behrām Şāh ’ı Ḫˇārezmşāh  [141a T5] 
ḫidmetine gönderdi.

Ol daḫı i‘zāz u ikrām ile şehr-i Multān  ḥükūmetini mezbūra muḳarrer 

ḳıldı. Ve ol eẟnālarda mezbūr Nāṣırü’d-dīn  Āb-ı Penc  nām ṣuda ġarḳ oldı. 

Ve’l-ḥāṣıl altı yüz yigirmi altı senesinde mezbūr Şemsü’d-dīn  bilād-ı 

küffāra vāfir ġazālar eyledi. Ve ẕeheb-i ḫāliṣ ve muraṣṣa‘ niçe ṣanemlere 

1 āmāl: hāmāl H1 | me’āl T5

2 “Onu ucuz bir fiyata, birkaç dirheme sattılar.”, Neml Sûresi, 12/20.

3 bahā: bahāne HZ, T5 

4 Altı//tārīḫinde: - HZ 

5 ‘arż-ı: - T5 

6 Nüshalarda “Atehbūr (HZ, T5), Zatehbūr (H1)” şeklinde yazılan bu yer adı “Ja’unbūr ” olarak metne 

alındı. bk. Saiyid Athar Abbas Rizvî, “Jaunpûr”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.

org.tr/jaunpur (18.02.2021). 
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dest-res buldı. Ve anlarla Dehelli ’de a‘lā medāris ü mesācid ü1 ḫānlar binā 

itdürdi. 

Ve altı yüz otuz üç tārīḫinde bilād-ı küffāra ġazādan ‘avdet [144b H1] 
itdügi ḥālde vefāt eyledi ki müddet-i salṭanatı yigirmi beş yıla vardı.

 Emāret-i Rüknü’d-dīn Sa‘īd 

Mezbūruñ oġlıdur. Cülūs-ı taḫt-ı salṭanatla kām-rān u kām-kār ve 

mülūk-i Hind  mābeyninde übbehet ü celāletle bülend-iştihār olduḳdan 

ṣoñra evḳātını ‘ayş u nūşa ṣarf eyledi. Ve ḳavānīn-i ābā-yı2 kirāmını mer‘ī 

ṭutmayup zamānında iḫtilāfāt u feterāt3 eksik olmadı. Ḥattā meẕāhib-i 

dīniyyeye bile iḫtilāl gelüp ‘aṣrında vāfir melāḥide peydā oldı. Ve meẕāhib-i 

bāṭılaya her biri “Ḥaḳ dīndür.” diyü iddi‘ā itdi.

Āḫir-i kār ümerā-yı dār u diyār mezbūrdan nefret eylediler. Ve4 üzerine 

hücūm ile ṭutup, ḥabs idüp5 ba‘dehu öldürdiler. Müddet-i emāreti altı ay 

miḳdārı ancaḳ oldı.

 Ḥükūmet-i Raḍıyye Ḫātūn bint Şemsü’d-dīn 

Mezbūr Rüknü’d-dīn ’üñ hem-şīresidür. Ġāyetde ‘āḳıle6 ve ḥüsn-i ted-

bīre mālik ‘ādile olmaġın altı yüz otuz dört senesinde ümerā andan bī‘at 

itdiler. Meẕkūre üç yıl salṭanat idüp mülūk-i muḫālifīnle niçe muḥārebeler 

ve dilīrāne cengler ve ma‘rekeler itdükden ṣoñra āḫir a‘dāya esīr oldı. Ve 

sā‘atiyle ḳatl olındı.

 Emāret-i Melik Nāṣırü’d-dīn bin Şemsü’d-dīn 

Meẕkūrenüñ ḳarındaşıdur. Zāhid ü ‘ālim ve ṭā‘at ü ‘ibādet ṭarīḳına ‘āzim, 

tecerrüd ü7 istiġnāsına cemī‘-i ḫalḳ-ı cihān cāẕim iken cebren taḫta geçürdi-

ler. Üç yıl miḳdārı zamān bu daḫı icrā-yı aḥkām-ı salṭanatla kām-rān oldı.

1 mesācid ü: mesācide HZ

2 ābā-yı: - T5 

3 feterāt: fetret 

4 Ve: - HZ 

5 idüp: - HZ 

6 ‘āḳıle: ‘āḳıl HZ 

7 tecerrüd ü: tecerrüde HZ 
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 Ḥükūmet-i Mu‘izzü’d-dīn Behrām Şāh 

Mezbūruñ ḳarındaşıdur. Altı yüz otuz yedi senesinde taḫta cülūs ve 

ra‘iyyeti ri‘āyete me’nūs idüp eṭrāf [232a HZ] u cevānibdeki a‘dāsına ġazā 

üzere iken Moġol  ‘askeri Lāhūr ’a müstevlī oldı. İki yıl, bir ay geçdük-

den ṣoñra kendü ‘askeri mezbūra ẓafer bulup ṭutdılar. Ḳarındaşı Sulṭān 
‘Alā’ü’d-dīn bin Şemsü’d-dīn ’den bī‘at ḳıldılar.

 [Emāret-i Sulṭān Ġıyāẟü’d-dīn ]

Ba‘dehu Sulṭān Ġıyāẟü’d-dīn  ẓuhūr buldı. Ve diyār-ı Hind ’üñ ekẟerine1 

mālik olup ‘iẓam-ı şān ve fütūḥāt-ı ġanīmet-resān ile iştihār-ı küllī buldı. Āḫir 

oġlı Ḫān Şehīd  ki Multān  ḥākimi [141b T5] idi, anuñ elinde ḳatl olındı.

Müddet-i salṭanatı yigirmi yıl tamām olup aḥvāl-i memleketi oġlınuñ 

oġlı Keyḫusrev bin Ḫān Şehīd  ve yine oġlınuñ oġlı Keyḳubād bin Buġrā2 

Ḫān ’a vaṣiyyet ḳıldı. Lākin melikü’l-ümerā olan Kūtvāl ,3 Keyḳubād  cāni-

bine meyyāl olmaġla Keyḫusrev  cānibinden ihmāl eyledi.

 Emāret-i Mu‘izzü’d-dīn Keyḳubād bin Buġrā Ḫān 

Taḫt-ı sa‘ādete cülūs buña naṣīb olup Emīr Kūtvāl 4 ve sā’ir ümerā-yı 

bāhirü’l-iḳbāl resm-i bī‘atle mezbūrı iclāl eylediler.5 Lākin mezbūr Keyḳu-

bād  hevā-yı nefsāniyyeye muḳayyed bir nev-cüvān-ı ‘işret-nihād ve ḫūb-rū 

vü sürūşī-nijād olmaġın vezīri Melik Niẓāmü’d-dīn ’üñ pend ü nuṣḥını6 

işitmedi. Ve anı semm-ile helāk idüp ṣāḥib-i Sāmān  Fīrūz Şāh  [145a H1] 
Ḫalacī’yi anuñ yirine naṣb itdi. 

El-ḳıṣṣa ümerā-yı diyār gāh ḥākim-i Sind  olan Vefā Melik bin Nāṣı-

rü’d-dīn ’den bī‘at eylediler ve gāh anı ḫal‘ idüp Sulṭān Mu‘izzü’d-dīn ’üñ 

veled-i ṣaġīri Şemsü’d-dīn ’e teba‘iyyet eylediler. Bu ḥāl üzere çoḳ zamān 

geçmedin ümerā-yı kibārdan Celālü’d-dīn Fīrūz Şāh  ḫurūc eyledi. 

1 ekẟerine: ekẟer HZ 

2 Buġrā: Bāġrā HZ | Bāġır T5

3 Kūtvāl : Gertvāl T5 

4 Kūtvāl : Gertvāl T5 

5 eylediler: itdiler T5 

6 nuṣḥını: naṣīḥati HZ 
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 Emāret-i Celālü’d-dīn Fīrūz Şāh Ḫalacī 

Mezbūr ḳuvvet-i ḳāhire ṣāḥibi, emīr-i nāmdār ve muḳallid-i kibār u 

ṣıġār1 olmaġın da‘vā-yı salṭanat eyledi. Ve oġullarını birer miḳdār ‘asker 

ile gönderüp evvelā mu‘ārıżlarından Melik Şemsü’d-dīn ’i, ẟāniyen ol ḥīn-

de marīż-i2 ṣāḥib-firāş bulınan Mu‘izzü’d-dīn ’i ḳatl itdürüp bilā-mu‘ārıż 

ḥükūmet eyledi. 

Ammā Fīrūz Şāh  umūr-dīde3 ve sāl-ḫorde bir pādişāh-ı ẕī-şān olup 

‘ulemā vü sādātı ālām-ı faḳr u fāḳadan ṣıyānet ü ri‘āyet ve nuḳūd-ı cūd u 

keremle her zamān ḥimāyet itmekde, bā-ḫuṣūṣ ḫayrāt u meberrāta mā’il 

olup ḳanāṭīr ü mesācid ü cevāmi‘ binā itdürmekle küllī imtiyāz buldı. Ve 

ümerā-yı4 ‘asker ve vücūh-ı nüfūs-ı bī-mer kendüye tamām maḥabbet üze-

re oldı.

Āḫir bilād-ı Ceyḥūn  ḥākimi Rüknü’d-dīn  ki Muġīẟü’d-dīn ’üñ ḳarındaşı 

oġlıdur, ‘iṣyānı ḫaberi geldükde Celālü’d-dīn  ceyş-i sehmgīn ile mezbūruñ 

üzerine vardı. ‘Askerini münhezim idüp, kendüyi ve evlādını esīr itdükden 

ṣoñra merḥamet ü şefḳati ġālib olmaġın mezbūr Rüknü’d-dīn ’e niçe iḥsān-

lar idüp, ḥattā yanınca getürüp aña ve evlādına küllī ri‘āyetler ve dirlik ve 

manṣıblar virdi. 

Fe-ammā ümerā-yı ‘asker bu vaż‘ına incindiler. “ ‘Adāvetle üstine varup 

ele getürdügümüz ‘adūlarımuzı5 öldürmez, ri‘āyet ider.” didiler. “İrtesi bi-

risi ḥükūmetle ẓuhūr iderse ḥālimüz neye varur?” diyü söylediler. Bu ḫuṣūṣ 

ki ḳız ḳarındaşı oġlı [142a T5] ve kendünüñ dāmādı ‘Alā’ü’d-dīn ’üñ ki 

ma‘lūmı oldı, vādī-i ‘iṣyāna sālik olup da‘vā-yı salṭanat ḳıldı. 

Celālü’d-dīn  tehniye-i cünūd-ı rezm-āyīn ḳılınup altı yüz ṭoḳsan beş 

senesinde Nehr-i Geng  kenārına vardı. [232b HZ] Ṭuġyānı geçid virme-

yüp nehrüñ tenezzüli zamānına dek tevaḳḳuf niyyetiyle ḫaymelerin ḳurup 

oturdı. Lākin bu eẟnāda mezbūr ‘Alā’ü’d-dīn  ẓāhiren isti‘fā-yı6 ḫulūṣ-ḳarīn 

1 u ṣıġār: - HZ, T5 

2 marīż: marīż ü HZ, T5 

3 umūr-dīde: umūr-ı dīnde HZ, H1 

4 ümerā-yı: ümerā ve HZ 

5 ‘adūlarımuzı: ‘adūlarını HZ, H1 

6 isti‘fā-yı: istiġfār-ı HZ 
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idüp itdügi ‘iṣyānına nedāmet ve ser-keşlik deminden1 inābet itdükde 

Celālü’d-dīn gerçek2 ṣanup ḫaṣmuñ zebūnlıḳ ḥālindeki rīş-ḫandına inandı. 

Ḥattā nehri zevraḳla öte geçüp ḳızını görmege daḫı heves ḳıldı.

Bu ṭarīḳ ile keşti ile nehri ‘ubūr idüp öte cānibe varduḳda mezbūr 

‘Alā’ü’d-dīn  istiḳbāl eyledi. Ya‘nī ki ḳarşulayup, elinden yapışup gemiden 

ṭaşra çıḳarmada iclāl eyledi. Ol ḥīnde mütenebbih olanlardan [145b H1] 
biri Celālü’d-dīn ’üñ arḳasına bir zaḫm urdı. ‘Alā’ü’d-dīn daḫı ol zaḫmuñ 

‘aḳabince nehre bıraḳdı. 

El-ḳıṣṣa çıḳardılar. Birḳaç gün ḥabs ve ba‘dehu ḳatl eyledi. Ordusındaki 

vekīli ḳalan ‘asker-i bī-kerānı3 ile Multān ’a müsāra‘at itdi. Ya‘nī ki ḫazīne-

sini Multān’da ḥākim olan İbrāhīm Sulṭān ’a teslīm itdi. 

Müddet-i mülk-i Fīrūz Şāh  sekiz yıl oldı.

 Emāret-i İbrāhīm bin Celālü’d-dīn 

Mezbūr, kendüye varan ‘asker ile mu‘accelen pāy-taḫt-ı Dehelli ’ye geldi. 

‘İzz ü iclālle babasınuñ serīr-i memleketine cülūs ḳıldı. Ve ammā mezbūr 

‘Alā’ü’d-dīn  daḫı cünūd-ı Hünūd  ile Dehelli’ye ‘azm itdi. Lākin nehr geçid 

virmemekle dört ay miḳdārı sāḥilinde tevaḳḳuf ḳıldı.4 İbrāhīm Sulṭān  daḫı 

bu furṣatı ġanīmet bilüp icrā-yı ḥükūmet5 ḳıldı.

Vaḳtā ki Süheyl  yılduzı ṭoġdı ve ṣular eksilmege başladı, Nehr-i Dehelli  

geçid virdi. ‘Alā’ü’d-dīn  geçüp İbrāhīm Sulṭān  ‘askerini münhezim ve ken-

düyi Multān  cānibine ḳaçurdı.

 Emāret-i ‘Alā’ü’d-dīn bin Uḫtü Celālü’d-dīn 

Mezbūr ki taḫta cülūs ḳıldı, ‘adl ü inṣāfı ẕimmet-i himmetine vācib bil-

di. Ḫiṣāl-i ḥamīde ile icrā-yı aḥkām6 ve umūr-ı salṭanata ef‘āl-i pesendīde 

ile ḳıyām idüp niçe ḳal‘alar ve mescidler ve medreseler bünyād eyledi. De-

1 deminden: deminde HZ, T5 

2 gerçek: küçük T5 

3 kerānı: kerān HZ 

4 ḳıldı: itdi HZ, T5 

5 ḥükūmet: aḥkām HZ 

6 Ḫiṣāl-i//aḥkām: İcrā-yı aḥkām ve ḫiṣāl-i ḥamīde ile HZ, T5 
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helli ’de bir menāre-i kebīre1 binā idüp ve āḫir-i ‘ahdında İbrāhīm Sulṭān ’ı 

ele getürüp ber-ṭaraf ḳıldı. 

Ve ba‘dehu ḳanda mey-ḫāneler var ise yıḳdurup ḫalḳı şürb-i ḫamrdan 

men‘ eyledi. Ve ‘aṣrındaki2 meşāyiḫ-i ‘iẓāmdan Şeyḫ Niẓāmü’d-dīn  ve Şeyḫ 

‘Alā’ü’d-dīn  ve Şeyḫ Rüknü’d-dīn  ḳaddesa’llāhu ervāḥahum [142b T5] 
cenāblarına küllī ri‘āyetler idüp anlar içün mesācid ü ḫānḳāhlar yapdurdı. 

Ammā ‘āḳıbet ‘aḳlı muḫtell olup şeyḫūḫeti ḥālinde umūr-ı memleke-

ti tāze cüvānlara3 ve taḥt-ı nikāḥındaki ‘avretlere4 ıṣmarladı. Bu ṭarīḳ ile 

niẓām-ı aḥvāl iḫtilāl ile müteġayyirü’l-ḥāl olup edānī vü esāfil pāye-i ‘ulyā-

ya vāṣıl ve ekābir ü efāżıl ‘azl ü inzivā5 ile teḳā‘üde mā’il olmaġın evlādları 

biri birine düşdi. Mābeynlerinde niçe niçe cengler oldı. Ve kendüsi daḫı 

yedi yüz on yedi tārīḫinde fevt oldı.

Müddet-i salṭanatı otuz üç yıldan ziyāde ḥisāb olındı.

 Emāret-i Şihābü’d-dīn bin ‘Alā’ü’d-dīn 

Mezbūr Fīrūz Şāh  vefātında şehr ṣubaşısı bir sāde-rū cüvān olup ḍarb-ı 

destle giderek iẓhār-ı emāret eyledi. Otuz beş gün miḳdārı ṣadr-nişīn olup, 

nesl-i mülūkden olmayup ḫāricden olduġından diyār-ı mezbūr sükkānı-

nuñ [233a HZ] ṣıġār u kibārına ‘ār lāḥiḳ olmaġla Şihābü’d-dīn bin ‘Alā’ü’d-

dīn  sekiz yaşında bir ṭıfl-ı nev-resīde iken kendüden bī‘at eylediler. 

Mezbūr giderek envā‘-ı fesādāta mürtekib olup evlād-ı mülūküñ göz-

lerine mīl çekdürdi. [146a H1] Ve Ḳuṭbu’d-dīn bin ‘Alā’ü’d-dīn ’i ṭutup 

ḳal‘ada ḥabs eyledi. Ḥattā helākine daḫı ḳaṣd eyledi. Lākin mezbūr Ḳuṭ-

bu’d-dīn’üñ vālidesi şeyḫ-i velī ve ḳuṭb-ı celī olan Niẓāmü’d-dīn  cānibine 

vardı. Ve oġlınuñ6 ḫalāṣı7 ve cülūs-ı taḫt-ı salṭanatla felāḥı ḫuṣūṣında ḫāk-i 

pālarına8 yüzler sürdi, recā ḳıldı. 

1 kebīre: kebīr HZ 

2 ‘aṣrındaki: ‘aṣrında HZ 

3 cüvānlara: cüvānlar HZ 

4 ‘avretlere: ‘avretler HZ 

5 inzivā: inzivāya HZ 

6 Ve oġlınuñ: - T5 

7 ḫalāṣı: ḫalāṣ HZ, H1 

8 pālarına: pāyına HZ, T5 
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Fe-lā-cerem ol ḳuṭb-ı a‘ẓam ve velī-i efḫam himmetiyle şol gün Şihā-

bü’d-dīn ’üñ vezīri olan merd-i müteġallib [ü] şerīr Ḳuṭbu’d-dīn ’üñ ḳatline 

ḫavāṣdan üç ādem gönderdi. Anlar sell-i seyf idüp Ḳuṭbu’d-dīn’üñ1 ḳatline 

geldüklerinde bunlaruñ ḳalbleri merḥamet ü şefḳat ü maḥabbete mübed-

del oldı. Mezbūrdan ol ān bī‘at itdiler. Ve merd-i müteġallibüñ ḳatline ve 

Ḳuṭbu’d-dīn’üñ cülūsına ta‘ahhüd idüp gitdiler.

 Emāret-i Ḳuṭbu’d-dīn 

Fī nefsi’l-emr varduḳları gibi ol vezīri ḳatl ve Şihābü’d-dīn ’i aḫẕ idüp 

Ḳuṭbu’d-dīn ’i taḫta geçürdiler. Der-‘aḳab Şihābü’d-dīn’üñ daḫı gözlerine 

mīl çeküldi.2 Kendüsi teşmīl itdügi iḫvān u aḳribāsı yanına gönderüldi.3 

Ammā mezbūr Ḳuṭbu’d-dīn  Sulṭān ‘ayş u ‘işrete ve lehve meyelān ve 

muṣāḥabet-i nisvān u vildān ṭarīḳında dāmen-der-miyān ve ṣayd u şikār 

ve istimā‘-ı eġānī mecālisinde nūş-ı müdāma müdāvemet-i bī-kerān4 ḳı-

lup bi’l-āḫire [143a T5] muḥiblerinden olup Gücerāt ’a ḥākim gönderdü-

gi gül-rūy5 u semen-sīmā Ḫüsrev Ḫān -ı ḳadd-bālā kendü ḳarındaşı Ẓafer 

Ḫān ’uñ eyāleti żabṭına varduḳda ẓulm-ı ḳabīḥ ve sükkān-ı memlekete niçe 

ġadr-ı ṣarīḥ itmekle Uluġ Ḫān  anuñ üzerine ılġar eyledi.

Mezbūr Ḫüsrev Ḫān ’ı ṭutup ḳayd u6 bendle Sulṭān Ḳuṭbu’d-dīn ’e gön-

derdi. Mesfūr pādişāh Ḫüsrev Ḫān’uñ zülfi ḳullābına mecẕūb u mecbūr 

olup, geldügi gibi Uluġ Ḫān ’uñ bu vaż‘ından Ḫüsrev Ḫān ’a i‘tiẕār idüp 

umūr-ı cumhūrı cümleten aña tefvīż ḳıldı. 

Ol daḫı a‘yān-ı devleti ẕelīl ve ümerā-yı ṣāḥib-devleti sefīl idüp ve is-

temedügi rū-şināsānı birer bahāne ile ḳatl itdürüp niẓām-ı mülki7 iḫtilāle 

mübeddel ḳılmaḳda bir dereceye vardı ki Sulṭān Ḳuṭbu’d-dīn  ṭaşra çıḳduḳ-

ça ve cāmi‘e gitdükçe fedā’īlerden ḳorḳar oldı. Ḥattā serāyında şebī-ḫūn8 

ḫavfın çeker oldı. 

1 T5 nüshasında “ḫavāṣdan//Ḳuṭbu’d-dīn ’üñ” ibaresi der-kenardır. 

2 çekildi: çekdi HZ 

3 gönderüldi: gönderdi HZ 

4 bī-kerān: - HZ 

5 rūy: rū HZ 

6 u: - HZ, T5 

7 mülki: mülki belki HZ 

8 şebī-ḫūn: şeb-ḫūn HZ 
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Bu bahāne ile Ḫüsrev Ḫān  ṣūret-i hevādārīde1 ‘arż-ı ḫulūṣ-ı bī-kerān 

idüp “Ḳorḳarın ki pādişāhuma a‘dādan ẓafer ü2 mażarrat irişe. Ve ḥāris 

ü nigehbān olan bendelerin umūr-ı ḥıfẓ u ḥirāsetde3 teġāfül üzere bulı-

na. Kendüm tevābi‘ümle serāy-ı ‘āmirede yatup a‘dādan pādişāhumı ḥıfẓ 

ideyin.” diyü ḥīle vü rīv ile ser-vaḳt-ı sulṭānīye cümle ādemleriyle duḫūl 

itdi. Bu mertebeden ṣoñra ḳatl ü helāki murād idindügi [146b H1] vaḳt-ı 

furṣata ḳaldı.

‘Umūmen erkān-ı devlet, ḫuṣūṣen muṣannif-i ẕī-şān Ḳāḍīḫān  ve ṣāḥib-i 

baṣīret ü intibāh mīrāḫūr Muḥammed4 Tuġluḳ5 Şāh , Ḫüsrev Ḫān ’uñ ḳaṣd-ı 

fāsidini bildiler. Ḥattā ol iki nāmdār-ı bülend-iştihār i‘lāmına bile cür’et ḳıl-

dılar. Ammā hergiz pend ü nuṣḥlarını diñlemedi. Ḫüsrev Ḫān’ı kendünüñ 

yār-ı cānı bilmek ile ana mażarrat iḥtimālin [233b HZ] me’mūl ḳılmadı. 

Az zamān geçmedin Ḫüsrev Ḫān  bir şeb ‘arż-ı ‘iṣyān idüp evvelā 

Ḳāḍīḫān  ḥażretlerini ḳatl eyledi. Ba‘dehu Sulṭān Ḳuṭbu’d-dīn ’i ve der-

‘aḳab oġlı Ferīd6 Ḫān ’ı ve ‘Ömer Ḫān ’ı birer birer helāk eyledi.

 Emāret-i Ḫüsrev Ḫān-ı Ḫā’in 

Bu vechle veliyy-i ni‘metini ḳatl itdükden ṣoñra taḫta cülūs eyledi. Ve 

kibr ü ġurūrı pīşe idinüp e‘āẓım-ı erkān-ı memleket olan ümerā vü a‘yānuñ 

ekẟerini birer bahāne ile öldürdi. Ve menāṣıb-ı ‘āliyeleri kendünüñ7 aḳribā-

sından olan erāẕile tevcīh ḳıldı. 

Bu eẟnālarda mīrāḫūr8 Muḥammed bin Tuġluḳ Şāh  firār idüp Ḫorāsān ’da 

babası yanına vardı. Ḫüsrev [143b T5] Ḫān  ẓulminden perīşān derdmen-

dān daḫı bī-ser ü sāmān ve ḫāṭır-perīşān Tuġluḳ Şāh  ḥużūrında müctemi‘ 

oldılar. Vaḳtā ki ḫān-ı ḫā’in bu cem‘iyyeti işitdi, Gücerāt  ḥākimi olup İs-

1 hevādārīde: hevādār idüp T5 

2 ü: - HZ, T5 

3 ḥirāsetde: ḥirāsetinde HZ 

4 Muḥammed : Muḥammed bin T5 

5 Nüshalarda metin boyunca “Toḳluḳ” şeklinde yazılan bu isim “Ṭuġluḳ” olarak metne alındı. bk. 

S. Haluk Kortel, “Tuğluklular”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/tugluklular 

(11.11.2020).

6 Ferīd: Mezīd HZ, T5 

7 kendünüñ: - H1 

8 mīrāḫūr: emīrāḫūr H1 
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lām ’a gelmiş iken mürtedd olan ḳarındaşı Ḫānī Ḫānān  ile vezīri Ṣūfī Ḫān ’ı 

serdār idüp Tuġluḳ Şāh  ḳaṣdına ‘asker gönderdi.

Ḥikmet Allāh ’uñdur, nuṣret ü ẓafer Müslim  ü mücāhid ve ṣalāḥ u diyā-

netle baḫtı müsā‘id Tuġluḳ Şāh ’a ve hezīmet ü mażarrat mürtedd-i bed-kir-

dārla taḥt-ı taṣarrufındaki ‘asākir-i1 nā-üstüvāra ‘ā’id olup ḳıtāl-i şedīdden 

ṣoñra Tuġluḳ Şāh  Dehelli ’ye ‘azīmet itdi. Ve Lohrāvat 2 ṣaḥrāsında teḳābül-i 

ferīḳayn ve teḳātül-i3 ‘askereyn olduḳda vaḳt-ı ṣalāt-ı ẓuhrdan zamān-ı ‘aṣ-

ra dek rezm ü ceng oldı. 

‘Āḳıbet Tuġluḳ Şāh  oġlı Muḥammed Şāh  ve sā’ir4 ekābir-i sipāh ḥüsn-i 

ittifāḳla ḳıtāle āheng itmegin ‘asker-i ‘adū inhizām buldı. Ve niçe māl ü 

menāli ġāret ve cünūd-ı nā-ma‘dūd-ı5 Hünūd ’ı ḳatl ü ḫasāret ḳılduġından 

ġayrı Ḫüsrev Ḫān  esīr oldı. 

Ve Tuġluḳ Şāh  ḥużūrına getürilüp ol nā-merde küfrānü’n-ni‘meligi 

içün ‘itāb ve Melik Ḳuṭbu’d-dīn  gibi veliyy-i ni‘metine itdügi ḫıyānet içün 

ṭa‘ne-i sinān-ı6 lisān ile mu‘āḳib olınduḳda nā-merd-i7 ġaddār nā-şāyes-

te-güftār ile cehlini ve muḥanneẟligini iẓhār eyledi. Ya‘nī ki “Baña fi‘l-i 

şenī‘, ya‘nī livāṭa gibi kār-ı nā-şāyesteyi men‘ itmek içün öldürdüm.” di-

yü cevāb-ı nā8-ṣavāb virüp edā-yı kelimāt-ı nā-ma‘ḳūlde 9« ــ א ل  ــ  ّ  «כ
semtine fā’iz olup veliyy-i ni‘meti ‘āmil ve kendüsi ma‘mūlün bih olmaġa 

rıżā gösterdi.

Ve bi’l-cümle ba‘de’l-‘itāb Ḫüsrev Ḫān ’ı ḳatl ile helāk ve maḳarr-ı 

muḳarrerini ḫāk idüp [147a H1] hevādārlarınuñ daḫı meşāhīri ḳılıcdan 

geçürildi.

 

1 ‘asākir-i: ‘asker-i HZ, T5 

2 Nüshalarda metin boyunca “Herāft” şeklinde yazılan bu isim “Lohrāvat ” olarak metne alındı. bk. 

Kortel, agmd. 

3 teḳātül-i: teḳābül-i HZ 

4 sā’ir: - T5 

5 ma‘dūd-ı: ma‘dūd u HZ 

6 sinān-ı: sitān-ı HZ 

7 merd-i: merd ü HZ 

8 nā: bā HZ 

9 “Her yol mübahtır.”
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Sulṭān Ġıyāẟü’d-dīn Tuġluḳ Şāh 

Yedi yüz yigirmi senesi1 eẟnālarında Dehelli ’de taḫta cülūs itdi. ‘Ākıl ü 

ḳavī-rāy ve müdebbir-i kār-fermāy olmaġın ıṣlāḥ-ı aḥvāl-i ‘āleme diḳḳat2 

ve3 inşirāḥ-ı ṣudūr-ı benī Ādem ’e cell-i himmet ḳıldı. Ve oġlı Muḥammed  

Ḫān ki Uluġ Ḫān  dimekle ma‘rūf-ı rū-şināsāndur,4 veliyy-i ‘ahd idinüp 

ekẟer-i umūrını anuñ mübāşeretiyle gördi. Ve mezbūruñ5 oġlınuñ evlādın-

dan Behrām Ḫān  ve Ẓafer Ḫān  ve Nuṣret Ḫān  ve Maḥmūd Ḫān  cenābına 

yarar sancaḳlar ve küllī dirlikler ile ri‘āyetler ḳılındı.

Ve bi’l-cümle her vilāyete ḳāḍīler naṣb idüp iẓhār-ı ‘adālete ve fuḳarā-yı 

ra‘iyyeti ‘avān-ı muḫālifīnden ṣıyānete ṣarf-ı maḳdūr itdi. Ekẟer-i evḳātı 

ṣavm u ṣalāt [144a T5] ile güẕerān idüp āb-destsiz adımın6 atmazdı. Ve 

müddet-i ‘ömrinde kiẕbi ve süfehā gibi ḳahḳaha ile ḍıḥkı müşāhede olın-

mazdı.

Bu ṭarīḳ ile mażbūṭu’l-evḳāt iken [234a HZ] yedi yüz yigirmi beş 

tārīḫinde vefāt ve beş yıllıḳ salṭanatı envā‘-ı ‘adl ü inṣāfla iẟbāt eyledi. Vefā-

tı senesinde oġlı Uluġ Ḫān ’ı ‘asākir-i bī-pāyān ile Telingana 7 ser-ḥaddi-

ne göndermiş idi. Ol vilāyetlerüñ ḥākimi olan Mecūs ’ı ḳaht idüp gürūh-ı 

mü’minīni sālimīn ü ġānimīn döndürmiş idi. Kendüsi emāret-i Leknevtī ’ye 

naḳl idüp alduġı ḫazā’in-i8 nā-mütenāhīyi babasına irsāl itmiş idi.

 Emāret-i Sulṭān Bahādır Uluġ Ḫān Muḥammed bin Tuġluḳ Şāh 

‘Ālim ü ‘ādil ve şecā‘ati kāmil ve naẓm u inşāya ḳādir, selīmü’l-ḫulḳ ve 

laṭīfü’ṭ-ṭab‘ şā‘ir olup evvela Kambila 9 semtine ġazā eyledi. Bahā’ü’d-dīn10 

Gerşāsb  nām ḥākimini def‘ idüp memleketine mutaṣarrıf oldı. 

1 senesi: - HZ, H1 

2 diḳḳat: riḳḳat HZ, T5 

3 ve: - HZ 

4 ma‘rūf-ı rū-şināsāndur: ma‘rūfdur HZ, T5 

5 mezbūruñ: mezbūr HZ, H1 

6 adımın: adımını HZ, T5 

7 Nüshalarda “Telende” şeklinde yazılan bu yer adı “Telingana ” olarak metne alındı. bk. Kortel, agmd. 

8 ḫazā’in-i: ḫazīne-i HZ 

9 Nüshalarda metin boyunca “Kütüble / Ketīle” biçimlerinde muğlak yazılan bu yer adı “Kambila ” ola-

rak metne alındı. bk. Kortel, agmd. 

10 Bahā’ü’d-dīn: - T5 
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Ve yedi yüz yigirmi yedi tārīḫinde ṣāḥib-i Multān , a‘nī bihi Kişlū Ḫān  

iẓhār-ı ṭuġyān itmekle ‘asker-i bī-kerānla Sulṭān Uluġ Ḫān bin1 Tuġluḳ 

Şāh -ı ‘ālī-şān anuñ üstine vardı. Kendüyi ṣıyup, ‘askerinüñ ekẟerini2 ḳı-

rup bu vechle muẓaffer olduḳdan ṣoñra ol memāliküñ3 eyāletini A‘ẓam 

Hümāyūn Ḫān  cenābına tefvīż ḳıldı. 

Ba‘dehu oġlı Behrām Ḫān ’uñ ‘adl ü ẓulmini tetebbu‘ içün Leknevtī ’ye, 

ba‘dehu Bengāle  ṭarafına, andan dönüp Kambila  nevāḥīsine geldi. Ḫalḳı-

nuñ ser-keşlikleri ‘arż olınmaġla anlaruñ4 daḫı iḫtilāl-i mizāclarına şerbet-i 

ḫūn-āb-ı tīġ ile ‘ilāc olındı. 

Ba‘dehu dārü’l-mülk-i Devlet-ābād ’a gelüp ḫalḳını ziyāde ḳaḥṭ u ġalā-

da bulmaġın niçe luṭflar eyledi. Eyāletini melikü’ş5-şeref, nā’ibü’s-salṭana 

Ḳıvāmü’l-mülk  cenābına münāsib gördi. Ba‘dehu Divalbūr ’a6 varup andan 

yine Dehelli ’ye vardı.

Amma yedi yüz ḳırḳ dört tārīḫinde vālī-i Divalbūr  ve Gücerāt  ‘iṣyān 

itmegin cünūd-ı Hünūd  üzerine varuldı. Şaṭṭ-ı Nehr-i Geng  kenārında 

muḳātele idüp mezbūr ḫā’ini7 ve ḳaravaşlarını8 ḳatl itdi. Ve ḫizāne-i9 keẟī-

resine [147b H1] iġtinām ḳıldı. Ve Gücerāt ḥükūmetini A‘ẓam Hümāyūn 

Ḫān ’a tefvīż eyledi.

Ve bi’l-cümle bilād-ı Gücerāt ’dan tekrār fitne-i ‘iṣyān ve Bihrūc  ḥākimi 

Melik İsmā‘īl  ṭuġyān ṭarīḳını sebīl ve Nehrevāle  vālīsi Şeyḫ Mu‘izzü’d-dīn  

semt-i ḫıyānetden ḳāl ü ḳīl10 itmekle bir bir bunlaruñ üzerine vardı. Ve 

ḥaḳlarından gelüp cezāların virdi.

Bi’l-āḫire Altun Bahādır  ki Moġol  sulṭānıdur, altı kerre yüz biñ ‘asker 

ile Nehr-i Sind  ṣāḥilinde ḳondı. Sulṭān daḫı ṭaraf-ı āḫardan [144b T5]

1 bin: İbn HZ 

2 ‘askerinüñ ekẟerini: ‘askerini ekẟerīn HZ, T5 

3 memāliküñ: vilāyetüñ HZ 

4 anlaruñ: anuñ HZ, T5 

5 Nüshalarda “mülūkü’ş” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “melikü’ş” olarak metne alındı. 

6 Nüshalarda “Dīv-i Kebīr” şeklinde yazılan bu yer adı “Divalbūr ” olarak metne alındı. bk. Kortel, 

agmd. 

7 ḫā’ini: ḫānını HZ 

8 ḳaravaşlarını: ḳardaşlarını H1 | ferāvuşlarını HZ 

9 ḫizāne-i: ḫazā’in-i HZ 

10 ḳāl ü ḳīl: ḳīl ü ḳāl HZ, T5 
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muḳābil olup ḳondı. Ḳable’t-teḳābül, ḥikmet Ḫudā ’nuñdur, sulṭān marīż 

olup1 yedi yüz elli iki Muḥarrem’inde fevt oldı. Moġol leşkeri vefāt-ı 

sulṭāndan ḫaberdār olduġı gibi ‘asker-i sulṭāna hücūm itdi. Āḫir hezīmet-

leri muḳarrer oldı. 

Ve bunlaruñ müddet-i salṭanatı2 yigirmi yedi yıl idügi taḥaḳḳuḳ buldı.

 Emāret-i Ebü’l-Muẓaffer Fīrūz Şāh 3

Moġol  ‘askerinden perīşān olan cünūd-ı Hünūd  Tehne 4 ḥudūdında 

cem‘iyyet-i nā-ma‘dūd idüp melikü’ş-şeref, nā’ibü’s-salṭana anlara pādişāh 

ve ser-‘asker-i bāhirü’l-intibāh olduḳda Moġol ‘askerinüñ serdārı olan Nev-

rūz Şāh  ḳıtāline müteveccih oldı. Cem‘iyyetini ṭaġıdup kendüyi münhe-

zim ḳılduḳdan ṣoñra Dehelli ’ye ṭoġrılup taḫtına cülūsı muḳarrer itdi. 

İttifāḳ eẟnā-yı rāhda bu ḫaber şāyi‘ oldı5 ki Ḫˇāce-i Cihān  ve Emīr Aḥ-

med Leyān , Sulṭān Muḥammed ’üñ6 oġlı nāmına bir süd emer7 ṣabīyi taḫt 

üzerine ḳomışlar. Ya‘nī ki Fīrūz Şāh ’uñ salṭanatına rıżā göstermemişler. 

Pes [234b HZ] sulṭān-ı kār-dān bu ḫaberlerden ḫāṭır-perīşān oldı. 

“Biz ḫod vilāyete sulṭān-ı merḥūmuñ vaṣiyyeti ile ṭālib olup evlādından 

kimesne ḳalmaduġını bilürken bu mekre bā‘iẟ nedür?” diyü intişār-ı8 ḫāṭır 

buldı. Lākin iẓhār itmeyüp ekābir-i a‘dāya telaṭṭufla nāmeler gönderdi. Ve 

Sulṭān Muḥammed ’üñ9 tābūtını bir fīle yükledüp ādemleri ile Dehelli ’ye 

irsāl ḳıldı. 

El-ḳıṣṣa ḳulūb-ı ekābir kābiren ‘an kābir Fīrūz Şāh ’a merbūṭ olup, Ḫˇā-

ce-i Cihān ’uñ ve ġayruñ tedbīr-i fāsidleri netīce virmeyüp, maḫẕūl olduḳ-

larında dülbendlerini boyunlarına bend idüp istīmān ḳıldılar. Me’mūlleri 

üzere Fīrūz Şāh’uñ elṭāf u10 mekārimlerine maẓhar düşdiler. 

1 olup: - H1 

2 salṭanatı: salṭanatları HZ 

3 Emāret-i Ebü’l-Muẓaffer Fīrūz Şāh: H1 mükerrer 

4 Tehne : Tehniye HZ, T5 

5 oldı: olur HZ, T5 

6 Muḥammed ’üñ: Maḥmūd’uñ HZ, T5 

7 süd emer: ser-āmed HZ, T5 

8 intişār-ı: āteş-i HZ, T5 

9 Muḥammed ’üñ: Maḥmūd’uñ HZ, T5 

10 u: - HZ, T5 
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Bu ṭarīḳ ile Fīrūz Şāh  pādişāh-ı ẕī-şān-ı encüm-sipāh olup yedi yüz 

yetmiş üç tārīḫine dek salṭanat eyledi. Ve eyyām-ı emāret-i eyāleti  yigirmi 

iki yıldan ziyādece oldı.

Ammā pādişāh-ı pür-kerem ve şāhenşāh-ı1 maṭbū‘u’ş-şiyem idi ki 

‘ulüvv-i himem ve neşr-i eyādī-i keremden mülūk-i Hind ’üñ a‘ẓam-ı 

mu‘aẓẓamı ve ṣāḥib-i edeb ü vaḳārı ve ‘asker ü ḫazīne vü iḳtidār cihetinden

[148a H1] ekẟerinüñ ekrem-i mükerremi, ‘ulemā ṣoḥbetine rāġıb ve fużalā 

vü şu‘arā muṣāḥabetlerine ṭālib, keẟīrü’l-‘unvān, ‘aẓīmü’ş-şān, ṣayd u şikāra 

meyl ile kām-rān ve tenezzüh ü teferrüc vādīlerine raġbet ile müşārün ileyh 

bi’l-benān bir kār-fermā-yı sāmī-mekān idi ki zamānında ne ḳadar Celālī  

ẓuhūr itdi ise leşker göndermekle def‘ eyledi. Sā’ir mülūk gibi ekẟerine 

kendüsi gitmedi. [145a T5] 

Ve elli üç tārīḫinde Dehelli  ḳurbında bir şehr-i nüzhet-nihād ve2 miyā-

nında bir ḥavż-ı kebīr-i şāmiḫü’l-bünyān bünyād idüp nāmını Fīrūz-ābād  

ḳodı ki rūy-ı zemīnde nümūne-i İrem-i Ẕātü’l-‘imād  bir eẟer-i mu‘teber-i 

bihişt-imtidād īcād eyledi. Fe-ammā mānend-i Şeddād  fikr-i nā-reşād3 ve 

kibr ü ‘iṣyānını müş‘ir ḫāṭıra-i ḫıyānet īrād göstermedi.4

 Emāret-i Sulṭān Uluġ Ḫān 

Egerçi ki pederinüñ veliyy-i ‘ahdı olmaġla taḫta cülūs eyledi. Ve illā 

İskender  zamānında ẓuhūr iden mülūk-i ṭavā’if gibi Fīrūz Şāh ’dan ṣoñra 

Hind ’de5 daḫı niçe ḥükkām-ı muḫālif ẓuhūr idüp her bir beg6 taḥt-ı eyāle-

tinde ṣāḥib-i sikke vü ḫuṭbe olmaḳ hevesin ḳıldı. 

 [Emāret-i Sulṭān Maḥmūd bin Uluġ Ḫān ]

Bir müddetden ṣoñra Sulṭān Maḥmūd bin Uluġ Ḫān  musallaṭ ol-

dı. Ve anuñ zamān-ı salṭanatında sekiz yüz tārīḫinde Timur-ı Gürgān  

Hind ’e geldi. Dehelli  ḳurbında Timur ‘askeri ile ḳıtālle münhezim olup 

1 ve şāhenşāh-ı: ve şāh u şehenşāh-ı HZ, T5 

2 ve: - HZ 

3 reşād: şidād HZ 

4 göstermedi: gösterdi HZ, T5 

5 Hind ’de: Hind’e HZ 

6 beg: birinüñ HZ 
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Maḥmūd1 Ḫān  firārla ba‘żı cibāle düşdi. Ve devlet ü salṭanatı mużmaḥil 

olup gitdi. 

İbn Ḥacer-i ‘Asḳalānī ’nüñ İnbā’ü’l-ġumr  nām tārīḫinde Sulṭān2 

Maḥmūd ’dan ṣoñra Dehelli ’ye nā’ibü’s-salṭana Melik Şemsü’d-dīn -i Si-
cistānī musallaṭ oldı. Niçe zamān icrā-yı aḥkām idüp, vefāt itdükden ṣoñ-

ra yirine oġlı İskender Şāh  bin Şemsü’d-dīn taḫta cülūs idüp ve3 ol daḫı 

rūzgārdan kām alup ‘ömri nihāyet bulduḳdan ṣoñra ferzend-i reşīdi A‘ẓam 

Şāh bin İskender Şāh  taḫta cülūs ḳıldı. Muḥibb-i ‘ulemā, mürebbī-i 

şu‘arā, ‘adāletle mevṣūf bir şehryār-ı mülk-ārā oldı. Ḥaremeyn-i Şerīfeyn  

fuḳarāsına her sene4 in‘ām u ṣadaḳātı varurdı. Ve ba‘żı medāris ü mesācid 

inşāsıyla leẕā’iẕ-i a‘māl-i ṣāliḥadan teleẕẕüẕ behresin bulurdı. 

Sekiz yüz on dört senesinde ki fevt oldı, yirine Seyfü’d-dīn  Ḥamza pā-

dişāh olup istiḳlāl [235a HZ] buldı. Fe-ammā az zamān geçmedin babası5 

ḳullarından Şihāb Seyfü’d-dīn  ḫurūc eyledi. Mezbūr Ḥamza ’yı ḳatl idüp 

mülkine müstevlī oldı. 

 Emāret-i Seyfü’d-dīn Şihāb 

Küfrānü’n-ni‘melikle taḫta mālik ve icrā-yı aḥkām ṭarīḳına sālik iken Ḥaḳ 

celle ve ‘alā 6 ol küfrānü’n-ni‘meye kāfir leşkerini musallaṭ ḳıldı. Niçe mesācid 

ü medāris ḫarāb olup mezbūr Şihāb , melik-i Naṣārā  elinde ḳatl olındı.

 Emāret-i Celālü’d7-dīn Ebü’l-Muẓaffer Muḥammed Şāh 

Melik-i Naṣārā ’nuñ Ḳander  nām veledi iken Ḥaḳ celle ve ‘alā 8 ḳalbi-

ne īmān nūrınuñ [148b H1] pertevini bıraḳdı. Ve mihr-i sipihr-i dīn-i 

Muḥammedī 9 vücūd ‘ālemini gün gibi istī‘āb itdi. Babasını ḳatl idüp 

iẓhār-ı İslām  [145b T5] u diyānet10 ḳıldı. 

1 Maḥmūd: Muḥammed  HZ, T5 

2 Sulṭān: - HZ, H1 

3 ve: - HZ, T5 

4 her sene: - T5 

5 babası: - T5 

6 ‘alā: ‘alā ḥażretleri T5 

7 Celālü’d: Cemālü’d HZ 

8 ‘alā: ‘alā ḥażretleri T5 

9 Muḥammedī : Muḥammed  ‘aleyhi’ṣ-ṣalātu ve’s-selām T5 

10 u diyānet: - HZ, T5 
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Ve zamān-ı ḥükūmetinde āẟār-ı ḫayrāta muḳayyed olup babası küfr ü 

ġavāyeti ḥālinde yıḳduġı mesācid ü medāris ü ṣavāmi‘i kemā-fi’l-evvel, bel 

etemm ve’l-kemel tecdīd1 ü ta‘mīrine cell-i himmet ḳıldı. Ve Ḥaremeyn-i 

Şerīfeyn ’e emvāl-i vāfire ve in‘āmāt-ı mütekāẟire gönderüp Mıṣr-ı Ḳāhi-

re ’de daḫı bir medrese-i celīle binā itdürdi. 

Ba‘dehu sekiz yüz otuz yedi tārīḫinde vefāt eyledi.

 Emāret-i Sulṭān Ḥüseyn -i Ser-ḫoş

Şeyḫ Künbāyī2 Tārīḫi ’nde mesṭūrdur ki Celālü’d-dīn 3 vefātından ṣoñra 

Dehelli  taḫtına mezbūr Sulṭān Ḥüseyn  cülūs itdi. Ammā zamānında ālām-ı 

herce ġāyet ve şedā’id-i merce nihāyet olmayup zamān-ı iḫtilāl mümtedd 

olup herkes zu‘mınca bir beg ve ḫalḳ-ı ‘ālem müsteviyetü’l4-iḳdām olup 

ser-tā-ḳadem pā vü ser biri birinden yeg olmaġla eṣnāf-ı tüccārīnden Beh-
lūl Şāh  nām bir cüllāb-ı ḫuyūl ki Dehelli’ye dā’imā bār-gīr sürisi ile gelür-

di, ṣatup menfa‘at-ı küllī ile menziline giderdi. 

Ol sene ümerā-yı Dehelli ’deki iḫtilāfāta baḳdı ve kibār u ṣıġār mābey-

nindeki ḥarekātdan iḫtilāl-i zamānı añladı. Bilā-te’ḫīr ṣatmaġa getürdügi 

ḫuyūli raḫtladı. Ve rüfeḳā vü ḫuddāmını silāḥlandurup, mezbūr Behlūl  

ziyāde dilīr ü şecī‘ ve seyf-i meslūl olmaġın cümlesine pīşvālıḳ itdi. Ya‘nī ki 

Sulṭān Ḥüseyn ’üñ vefātı ḥālinde ḥāżır bulınup Dehelli taḫtına cülūs itdi.

 Emāret-i Celālü’d-dīn5 İbrāhīm bin Ḥüseyn 

Mezbūr Sulṭān Ḥüseyn ’üñ oġlıdur. Babası vefātında Ja’unbūr 6 memāli-

kinde vālī bulınup ber-vech-i isti‘cāl, tehyi’e-i esbāb-ı ḳıtāl idüp pāy-taḫta 

1 tecdīd: tecd HZ | teceddüd T5

2 Künbāyī: Künbā’inī H1 | Künbābenī HZ | “Künbāye ” ile kastedilen “Bombay ” olmalıdır. Burada 

bahsedilen tarih kitabı da Bombaylı  bir müellifin eseri olmalıdır. Nitekim Kâtib Çelebi , Künbāye’nin 

Hindistan ’ın başkenti olduğunu bildirmektedir (Keşfü’z-zünûn, [çev.] Rüştü Balcı, Türk  Tarih Vakfı 

Yurt Yayınları, İstanbul  2014, C. 1, s. 361).

3 Celālü’d-dīn : - HZ, T5 

4 müsteviyetü’l: müstevbiyetü’l HZ 

5 Celālü’d-dīn : Celālü’d-dīn bin T5 

6 Nüshalarda “Cānebūd” şeklinde yazılan bu yer adı “Ja’unbūr ” olarak metne alındı. bk. Saiyid At-

har Abbas Rizvî, “Jaunpûr”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/jaunpur 

(18.02.2021). 



Künhü’l-Ahbâr 547

ṭoġrıldı. Ḫˇāh u1 nā-ḫˇāh Behlūl Şāh  taṣarrufından Dehelli  taḫtını niçe 

ceng ü cidāl ile ḫalāṣ ḳıldı.

 Emāret-i Sulṭān İskender bin Behlūl Şāh 

Ba‘dehu mezbūr Sulṭān İskender  ‘asker çeküp geldi. Dehelli  mülkini ve 

sā’ir mużāfātını muṣāfāt-ı keẟīre ile merḳūm Celālü’d-dīn ’üñ taṣarrufından 

aldı. Niçe rūzgār icrā-yı aḥkām ve adl ü dād ile ol memālike pādişāh oldı, 

ḳaldı. Ba‘dehu ol daḫı vefāt itdi. 

 Emāret-i Sulṭān İbrāhīm  bin İskender

Mezbūruñ oġlıdur. Babası taḫtına cülūs idüp, ‘ulemāya i‘zāz ve fuḳarā-

ya in‘āmāt ile imtiyāz virüp, ġāyet semiz ādem olmaġla cidden cidāl ü cedel 

semtine raġbet itmeyüp ‘ayş u nūş ile evḳātı güẕerān eyledi.

Tā sekiz yüz altmış bir tārīḫinde Bābür2 Mīrzā  ki Āl-i Timur ’dandur, 

Māverā’ü’n-nehr ’den [146a T5] ol memālike gelüp tamāmen bilād-ı 

Hind ’e müstevlī olınca mezbūr Sulṭān İbrāhīm  ‘adāletle icrā-yı ḥükūmet 

itdi.3 [235b HZ]   

 FAṢL FĪ ẔİKRİ DEVLET-İ MÜLŪK-İ ĀL-İ SĀMĀN 4

Bu faṣl mülūk-i Āl-i Sāmān ’uñ ṭulū‘-ı devlet ü zevāl-i salṭanatı ve ba‘de-

hu evlād-ı Sebüktegin ’[üñ] ibtidā-yı salṭanat u celāli beyānındadur. Ḫafī 

olmaya ki “Mülūk-i Sāmāniyān ’uñ nesebleri Behrām-ı Çūbīn ’e çıḳar.” dir-

ler. Me’mūn Ḫalīfe  ki zamān-ı salṭanatında Merve  şehrine vardı, Ġassān 

bin ‘Abbād  nām serdārına Ḫorāsān  ḥükūmetini virüp Esed bin Sāmān  

salṭanatında evlādınuñ ri‘āyetini aña ıṣmarladı.

Binā’en ‘alā ẕālik Ġassān  ki Ḫorāsān ’a vardı, Nūḥ bin Esed ’e Semerḳand  

ḥükūmetini virdi. Ve Aḥmed bin Esed ’e Ferġāna  memleketini5 revā gördi. 

1 u: - HZ, T5 

2 Bābür: Baba HZ 

3 itdi: eyledi HZ | H1 nüshası burada sona ermektedir. | HZ nüshasında burada “Temme’l-ḥurūf (Yazı-

lar sona erdi.)” ibaresi yazılmıştır.

4 HZ nüshasında burada yeni bir bölüme geçilmiş gibi ser-levha yapılmıştır.

5 memleketini: memleketi HZ 
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Ve Yaḥyā bin Esed ’e Şāş  ve Usrūşene  emāretini ta‘yīn itdi. Ve İlyās bin 

Esed ’e mülk-i Herāt  eyāletini tevcīh ḳıldı. Ġassān  ki ḫalīfenüñ beglerbegisi 

idi, bunlar anuñ taḥt-ı ḥükminde begleri meẟābesinde idi. Her biri ‘adālet 

ü diyānetle ḥükūmete başladı. 

Şol zamān ki hicretüñ altı yüz altmış bir senesi idi ve Mu‘temid Ḫalīfe  

mülk-i Baġdād ’a ḫalīfe olmış idi, sābıḳan Ferġāna  ḥükūmeti tevcīh olınan 

Aḥmed bin Esed ’üñ oġlı Naṣr bin Aḥmed-i Sāmānī ’ye Māverā’ü’n-nehr  

ḥükūmeti virildi. Kendüsi varup Semerḳand  şehrinde oturdı. Ḳarındaşı 

İsmā‘īl ’[i] Buḫārā  begligine gönderdi. 

Bu ṭarīḳ ile Naṣr  giderek ḳuvvetlendi. Küllī ḫazīne ve ‘askere mālik oldı. 

‘Āḳıbet taḫt-ı salṭanata cülūs ḳıldı. Evvelā ẓuhūr bulmaları Me’mūn Ḫalī-

fe ’nüñ iḥsānıyla olmaġın veliyy-i ni‘metini unıtmadı. Ḫuṭbesinde ḫalīfe-i 

‘aṣr olan kim ise anı muḳaddem añdururdı.1 ‘Aḳabince kendüyi ẕikr itdü-

rürdi. Ve gāh gāh ḫalīfe cānibine pīş-keş ve hedāyā gönderüp ‘arż-ı maḥab-

betden ḫālī olmazdı. 

Ba‘de zamānin ḳarındaşı İsmā‘īl  daḫı ḳuvvet buldı. Ḥattā mābeynleri 

bozılup bir kerre ikisi biri biri ile ceng itdi. Egerçi ki Naṣr bin Aḥmed  

ṣındı, ḳarındaşı İsmā‘īl ḥużūrına eli baġlu getürildi. Lakin İsmā‘īl  anı öl-

dürmedi. “Benüm veliyy-i ni‘metüm ve ulu ḳarındaşumdur.” diyü taḫta 

geçürdi. Kendüsi vezīr-i vekīl gibi ḳarşu ṭurdı. 

Niçe zamānlar bu ḥāl üzere geçdi. Āḫir hicretüñ iki yüz yetmiş ṭoḳuzın-

da Naṣr-ı Sāmānī  vefāt eyledi. Andan ṣoñra İsmā‘īl bin Aḥmed-i Sāmānī  

ferāġ-ı bāl ile taḫta geçüp Māverā’ü’n-nehr  salṭanatında ‘ilm-i ḳudretini 

iẟbāt eyledi. 

Ġāyetle ‘āḳıl ü dānā, aṣḥāb-ı ma‘ārife raġbet ü iltifātı hüveydā pādişāh 

olmaġla Ḥaḳ celle ve ‘alā 2 aña ve evlādına nuṣret virdi. 

Bu neslden ṭoḳuz kişiye salṭanat müyesser olmış idi ki Naṣr bin Aḥ-

med-i Sāmānī  [146b T5] ve İsmā‘īl bin Aḥmed  ve Aḥmed bin İsmā‘īl  ve 

Naṣr bin Aḥmed bin İsmā‘īl  ve Nūḥ bin Naṣr bin Aḥmed  ve ‘Abdü’l-Melik 

bin Nūḥ  ve Manṣūr bin Nūḥ bin Aḥmed  ve Emīr Nūḥ bin Manṣūr  ve 

1 añdururdı: añdurdı HZ 

2 ‘alā: ‘alā ḥażretleri T5 
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Manṣūr bin Nūḥ  ve dīger ‘Abdü’l-Melik bin Nūḥ  cem‘an yüz otuz yıl miḳ-

dārı zamān salṭanata ‘unvān bulmış idi. 

Ammā çaḳ ṣoñra şehryār olan ‘Abdü’l-Melik bin Nūḥ  taḫta geçdük-

de bende-zādelerinden Sulṭān Maḥmūd  Sebüktegin  [236a HZ] mülk-i 

Ḫorāsān ’ı tamāmen taḥt-ı ḥükmine almış idi. Ḥadd-ı ẕātında Maḥmūd ’uñ 

veliyy-i ni‘metleri iken mülk-i mevrūẟlarına el uzatmış idi. Zīrā ki Sulṭān 

Maḥmūd ’uñ babası Sebüktegin , Alptegin ’üñ1 ḳulı idi. Mezbūr Alptegin  

daḫı Sāmānīlerden  altıncı pādişāh olan ‘Abdü’l-Melik ’[üñ] müşterā ben-

desi idi. Böyle iken cümleden ṣoñra şehryār olan ‘Abdü’l-Melik  ‘askerini 

ṣıyup Buḫārā  cānibine ḳaçurmış idi. 

Varduġı gibi Eblek Ḫān  nām bed-baḫt küllī ‘asker ile Buḫārā  ḳaṣdı-

na gelmiş bulınup, ol derdmendi ṭutup telef eyledi. Sāmānīlerüñ  nesli bu 

ṭarīḳ ile nihāyete yitdi.

Ba‘żı müverriḫler ḳavlince mezbūr ‘Abdü’l-Melik , İsmā‘īl  nām bir oġlı 

ki ḳalmış idi, ol fetretde2 ḳaçaraḳ Cürcān  vilāyetine vardı. Ve kendüyi bil-

dürmeyüp tek ü tenhā geçinmek üzere oldı. İttifāḳ bir tenhā yirde uyurken 

A‘rāb -ı bed-gümāndan biri libāsına ṭama‘ idüp ol derdmendi öldürdi. 

Amma Sebüktegin  beyān olınduġı üzere Sāmānīlerüñ  ümerāsından 

Alptegin ’üñ3 ḳulı idi. Ġāyetde müdebbir ü şecī‘4 ü bahādır ve maḳādīr-i 

nāsı bilüp teşḫīṣe ḳādir, uġurı güşāde ve luṭf u keremi ḥadden ziyāde bir 

nāmdār beglerbegi iken eṭrāfındaki ḥākimler ile niçe niçe ṣavaşdı. Her bi-

rinde manṣūr u muẓaffer olup devleti deryāsı başdan aşdı. 

Āḫir-i kār Cāybāl-i5 Hindī  gibi ḳuvvetlü ve ḳudretlü pādişāh ile uġ-

raşdı. Anı daḫı ṣıyup, küffārīni ḳırup, Ġazne  pāy-taḫtını alup dārü’l-mülk 

idindi. Andan ṣoñra ḫuṭbesin oḳıdup sikkesin yürütdi. Tekrār yine Cāy-

bāl ’üñ pāy-taḫtına vardı. Lemġān  nām fetḥi müşkil ḳal‘asını alup otuz 

biñ ‘askerini ḳılıcdan geçürdi. On biñ Hindū ’sını daḫı boynu baġlu esīr 

1 Nüshalarda “Alteblīn” şeklinde yazılan isim “Alptegin ” olarak metne alındı. bk. Erdoğan Merçil, “Se-

bük Tegin”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/sebuk-tegin (18.02.2021).

2 Nüshalarda “fıṭratda” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “fetretde” olarak metne alındı.

3 Nüshalarda “Alt Belen” şeklinde yazılan isim “Alptegin ” olarak metne alındı. bk. Merçil, agmd.

4 şecī‘: şecī HZ 

5 Nüshalarda “Çelipā” şeklinde yazılan bu kelime “Cāypāl” olarak metne alındı. bk. Merçil, agmd. 
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çıḳardı. Ve alduġı memleketlerüñ büt-ḫānesini yıḳup yirine cāmi‘ler ve 

medreseler ve mescid ü tekyeler yapdurdı. 

Āḫir-i kār üç yüz seksen yedinci senesinde ‘ömri altmış yıl ḥisābında 

iken vefāt itdi. Oġlı Sulṭān [Maḥmūd ] taḫta geçüp bir ‘aẓīmü’l-ḳadr pā-

dişāh oldı. Ekẟer-i1 vilāyet-i Hindūstān ’ı fetḥ idüp küllī ġazālar eyledi. Ve 

Şeh-nāme  gibi kitābı [147a T5] sulṭānü’ş-şu‘arā Mevlānā Firdevsī-i Ṭūsī  

anuñ nāmına naẓm eyledi. 

Bu zümreden daḫı on iki nefer pādişāh-ı ṣāḥib-naẓar ol memleket-

lere ḥükm itdi. Bu ṭarīḳ ile Sāmānīlerüñ  mülk ü devletleri cemī‘an ev-

lād-ı Sebüktegin ’e naḳl eyledi ki bunlardur: Emīr Sebüktegin oġlı Sulṭān 

Maḥmūd -ı güzīn ve Muḥammed bin Maḥmūd  ve Mes‘ūd bin İbrāhīm 2 

ve Arslan Şāh bin Mes‘ūd  ve Behrām Şāh bin Mes‘ūd  ve Ḫüsrev Şāh bin 

Behrām  ve Ḫüsrev Melik bin Ḫüsrev Şāh . ــ ــ ا ــ إ כ ول  ــ ــ   אن  ــ » 
3« ــ ك أ ــ ــ ا ــ  ه   ــ ة  ــ ــ   و

 FAṢL FĪ ẔİKR-İ MÜLŪK-İ ṬĀHİRİYYE ’NÜÑ ZEVĀL-İ 
DEVLETİ VE ÜMERĀ-YI BENĪ NAṢR ’UÑ ĀḪİR-İ 

ḤÜKŪMETLERİ VE EVLĀD-I ṢAFFĀRĪ ’NÜÑ4 İBTİDĀ-YI 
ŞEVKETİ

Mülūk-i Āl-i Ṭāhir  ki evvelleri Ṭāhir-i Ẕü’l-yemīneyn ,5 ikincisi Ṭalḥa 

bin Ṭāhir , üçincisi Ṭāhir bin ‘Abdu’llāh , dördinci Muḥammed bin Ṭā-

hir ’dür. Tārīḫ-i hicretüñ iki yüz senesinde Ṭāhir  müstevlī oldı. Ve iki yüz 

elli ṭoḳuzıncı yılında devletleri Ṣaffārīlerden  Ya‘ḳūb bin Leyẟ ’e6 intiḳāl itdi. 

1 Nüshalarda “ekẟeriyyā” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “ekẟer-i” olarak metne alındı. 

2 İbrāhīm: İbrāhīm bin HZ 

3 “Hükümranlığı sonsuza kadar devam edecek olan, gücünün kahrediciliğinden hiçbir hükümdarın kur-

tulamayacağı [Allah ] her türlü eksiklikten münezzehtir.”

4 Nüshalarda “Ṣıġārınuñ” şeklinde yazılan bu kelime tashih edilerek metne alındı. bk. Erdoğan Merçil, 

“Saffârîler”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/saffariler (14.11.2020).

5 Nüshalarda “Ẕü’l-yemeneyn” şeklinde yazılan bu terkip “Ẕü’l-yemīneyn” olarak metne alındı. bk. Ha-

san Kurt, “Tâhir b. Hüseyin ”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/tahir-b-huse-

yin (18.02.2021). 

6 Nüshalarda “Beş (HZ), Lebeş (T5)” şeklinde yazılan bu isim “Leyẟ” olarak metne alındı. bk. Erdoğan 

Merçil, “Saffâr, Ya‘kūb b. Leys”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/saffar-yaku-

b-b-leys (14.11.2020).
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Mezbūr Ya‘ḳūb Beg  babası Leyẟ , Sīstān  vilāyetinde dög[me]cilik eyle-

yüp geçinürken gördi ki rençberlikle nefsine murādınca ġınā ḥāṣıl olmaz, 

bir külīçe [236b HZ] meblaġa mālik olmayınca istedügi ṭa‘ām u libās u 

ḫarclıḳ bulmaz, fevrī birḳaç ḫırsızlara baş ve buġ oldı. 

Bir gice ḥākim-i mülk-i Sīstān  olan Derhem1 bin Naṣr ’uñ ḫazīnesini 

yardı. Nuḳūd ve sā’ir altun ve gümüş esbābından ve muraṣṣa‘ātdan küllī 

nesneler eline girdi. Lākin ḫazīneden murādınca alacaġın alup ṭaşra çıḳa-

caḳ maḥalde mu‘allaḳda aṣılmış bir gümüş tebsī içinde bir şeffāf nesne 

gördi. Gevher ḳıyās idüp indürdi. Ve “Ne ki?” diyü el urup ṭutdı. Meger ki 

Ḥācī Bektaş  ṭuzı imiş. Benī Naṣr ’uñ cedd-i a‘lāsı zamānından berü teber-

rüken ṣaḳlarlar2 imiş. 

Leyẟ  ṭuzuñ çāşnīsini ṭutdı. Beñzi müteġayyir olup, dönüp uġrılara 

ḫiṭāb itdi. Ya‘nī ki emri ile her kişi alduġı nuḳūd u metā‘ı yirlü yirine 

iletdi. “Bā‘iẟi nedür?” didüklerinde “Dünyāda lisān-ı ḫalḳda cārī olan ṭuz, 

itmek ḥaḳḳıdur. Bu sebeble ki nān u nemek her ṭa‘āmuñ lāzımesidür. Aña 

binā’en Ḥażret-i Ḥaḳḳ ’uñ sā’ir ni‘metleri añılmayup bu iki nesne meẕkūr 

olmışdur. Çünki ben bu şehryāruñ ṭuzını ṭatdum, min ba‘d ḥaḳḳ-ı nemeki 

bilüp bir nesnesini almamaġı muḳarrer itdim. Eger benüm ḫāṭırum ister, 

dilerseñüz siz de bir ḥabbesin almañ. ‘An ḳarīb bunuñ bedeli ne ġanīmetler 

ele girecekdür. Tek uṣanmañ.” didi. Cümle yoldaşları ve kendüsi ferāġat 

idüp ṣıfru’l-yed [147b T5] çıḳup gitdiler. Ya‘nī ki ḫazīnenüñ ḳapuların 

örtüp ‘alā ḥālihi terk3 itdi[ler]. 

İrtesi gün ḫazīnedār-ı sulṭān geldi. Ḳapuları bozulmış ve nuḳūd u tuḥa-

fı ṭaġılmış gördi. “Vaḳt-ı furṣatdur.” diyü zer ü sīmden bī-ḥisāb devşürdi. 

Ve nihāyetsiz ẕī-ḳıymet esbāb alup kendü evine iletdi. Ve ba‘de zamānin 

“Ḫazīne açılmış ve bu deñlü māl ü menāl gitmiş.” diyü ṣaçın ve4 ṣaḳalın 

yolaraḳ Derhem bin Naṣr ’uñ ḥużūrına gitdi. Ve bu ḳıṣṣayı beyne’n-nās 

şāyi‘ idüp “Bolay ki esbābdan bir nişān bulına idi.” diyü ümerāsı ve aġaları 

cüst ü cūya başladı.

1 Derhem: Derhe HZ 

2 ṣaḳlarlar: ṣaḳlar T5 

3 terk: HZ mükerrer 

4 ve: - HZ 
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Fe-ammā Leyẟ  bu ḥāli işitdügi gibi ta‘accüb ḳıldı. Ve ba‘żı bī-günāh-

lara işkence emr olındı. Keş-ā-keşde cefā itdüklerini işidüp raḥm eyledi. 

Hemān ḫavf u ḫaşyeti ḳoyup vezīr cānibine vardı. “Sizüñ uġrıñuzı ve 

yārenlerini buldum.1 Ve kimler itdügini tafṣīli ile ḫaber aldum. Bi’ẕ-ẕāt 

pādişāha buluşduruñ ki ḫaberin vireyüm.” diyü söyledi. 

Fī nefsi’l-emr Derhem ’üñ yanına varduġı gibi mā-cerāyı taḳrīr eyledi. 

Ya‘nī ḫazīnesine girilüp nihāyetsiz nuḳūd u tuḥaf alınmış iken ol ṭuzdan 

ṭatmaġla cümlesini2 yirine redd eyledüklerini söyledi. “Ẓāhir budur ki ḥālā 

mevcūd olmayan tuḥaf u nuḳūd u cevāhiri ḫazīnedārıñuz almışdur. Yoḳ-

lañ, görüñ.” diyü delālet eyledi.

Fi’l-ḥaḳīḳa ḫazīnedāruñ evleri baṣuldı. Ḫazīneden her ne gitmiş ise an-

da bulındı. Derhem bin Naṣr  ol ḫazīnedāra ġażab eyleyüp “Sen bunca rūz-

gārdur ki benüm itmegüm yirsün. Ve bunca in‘ām u isānuma maẓharsun. 

Yine küfrānü’n-ni‘melik idüp furṣatında böyle ṭama‘ ve ḫırsızlıḳ eyleyesün. 

Bir ḥabbe iḥsānımuzı görmeyen uġrı mücerred yañılup ṭuzımuzı ṭatmaġla 

ḫazīnemüzden el çeke. Ve sā’ir yoldaşların cemī‘an men‘ ide. Ve sen irtesi 

‘Ḥāżır şikāra rāst [237a HZ] geldüm.’ diyü böyle bed-baḫtlıḳ idesün.” 

diyü buña göre niçe ‘itāb u ‘iḳāb eyledükden ṣoñra ‘āḳıbet envā‘-ı işkence 

ve siyāsetle öldürüp ḫazīnedārlıġı Leyẟ ’e virdi. 

Mezbūr hemān ol sā‘atde ṣalāḥ-ı ḥāl üzere olup ṣadāḳat u istiḳāmetle 

niçe yıl ḫidmet itmekle giderek emīr-i leşker oldı. Ya‘nī ki pāye ḳaṭ‘ ey-

leyüp serdārlıġla ‘iẓam-ı şān buldı. Ve kendünüñ üç oġlı var idi. Ya‘ḳūb  

ve ‘Ömer  ve ‘Alī  ismleri ile cümlesi nāmdār idi. Eñ büyükleri Ya‘ḳūb  

ziyāde bahādır ve anuñ naẓīri dilīr ü dil-āver olmaġla Derhem  anı Nāṣır 

[148a T5] Ḫalīfe’ye ḥüsn-i terbiyet eyledi. Ya‘nī ki “Ḳullanup ilerü ge-

licek ḳılıñuzdur.” diyü bildürdi. Aña binā’en serdārlıġla Ḫavāric  ḳıtāline 

gönderdi. Gerek anda, gerek ḫidmetlerinde manṣūr u muẓaffer olup küllī 

iştihār ile döndi. Bu ṭarīḳ ile niçe yıl ṣadāḳat üzere ḫidmet itmegin Der-

hem ’üñ geregi gibi göñline girdi. Kendüsi pīr-i fānī olup memleket żabṭı-

na ḳādir evlādı olmamaġın memālik-i Sīstān ’ı Ya‘ḳūb bin Leyẟ ’e bildürdi. 

Ḫalīfe cānibinden daḫı tīġ ü kemer gelüp ḳadri efzūn oldı.

1 buldum: - T5 

2 cümlesini: cümlesin T5 
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Ve bi’l-cümle hicretüñ iki yüz elli üçinci yılında Sicistān ’dan1 leşker çe-

küp Herāt ’a vardı. Muḥammed bin Ṭāhir  cānibinden anda ḥākim olan 

Muḥammed bin Üveysī ’yi münhezim2 ḳıldı. Cemī‘-i Sicistān ve Herāt 

ve Kirmān  ve Nīşābūr  ve Belḫ  ve Ṭoḥāristān 3 ve tamām-ı Ḫorāsān  taḥt-ı 

ḥükmine girdi. Egerçi ḫalīfe ile muṣāfāt üzere geçinüp dūstlıḳ iderdi, lakin 

bunun şecā‘atinde ve ḥüsn-i tedbīrinde ḫalīfe her zamān vehm iderdi. 

Ve’l-ḥāṣıl mezbūr Ya‘ḳūb  on yıl tamām4 ḥükūmet itdükden ṣoñra ḳū-

lınc marażından fevt oldı. Yirine birāderi ‘Ömer bin Leyẟ  ve anuñ yirine 

Ṭāhir bin Muḥammed bin ‘Ömer bin Leyẟ  cülūs eyleyüp iştihār buldı. 

Lakin tek ṭurmadı ve taḥt-ı ḥükmindeki memleketlere ḳanā‘at ḳılmadı. 

Leşker çeküp Fārs  vilāyetine geldi. Ḫalīfe cānibinden anda beglerbegi olan 

İsmā‘īl ’[i] memleketden sürdi, çıḳardı. 

Ḥikmet Ḥaḳ ḳ’uñdur, bu eẟnāda kendünüñ Şükrī  nām serdārı sā’ir beg-

lerbegi ile ittifāḳ idüp ḫurūc itdi. Vaḳt-ı muḥāṣarada ġālib gelüp Ṭāhir ’i ve 

ḳarındaşı Ya‘ḳūb ’ı ele getürdi. Ve Fārs  vilāyetini murād üzere taḥt-ı ḥük-

mine aldı. 

Ba‘dehu mezbūr Ṭāhir ’üñ oġlı Aḥmed  ẓuhūr eyleyüp mülk-i mevrūẟını 

kemā-kān żabṭ itdi. Ve kendüden ṣoñra ol memleketler ṣulbī oġlı Ḫalef  ’e 

degdi. Ḫalef  daḫı ḫayrü’l-ḫalef olup niçe zamānlar ‘adāletle ḥükūmet itdi. 

Ve anuñ zamānı gitdükden ṣoñra Naṣr bin Aḥmed  şehryār olup tā beş yüz 

elli senesine dek ḥükūmet ü salṭanat eyledi.

Pes bu ẕikr olınan Ya‘ḳūb bin Leyẟ  ve ‘Ömer bin Leyẟ  ve Ṭāhir bin 

‘Ömer  ve Aḥmed bin Ṭāhir  ve Ḫalef bin Aḥmed  ve Naṣr bin Aḥmed  üç 

yüz yıldan ziyāde pādişāhlıḳ itdiler. Beyne’l-mülūk ‘adālet ü şecā‘at ile iş-

tihār buldı[lar]. Ḫuṣūṣā ki Naṣr bin Aḥmed ḫaylīce mu‘ammer oldı. Ya‘nī 

ki yüz yıl ‘ömr sürüp ḥükūmetinde müstaḳill oldı. 

1 Nüshalarda metin boyunca “Sincistān” şeklinde yazılan bu yer adı “Sicistān ” olarak metne alındı. 

bk. Osman Gazi Özgüdenli, “Sîstan”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/sistan 

(18.02.2021). 

2 münhezim: - HZ 

3 Ṭohāristān: Ṭohā’istān HZ 

4 tamām: - HZ 
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Ba‘żılar ḳavlince “İle’l-ān Sicistān  memleketleri yine bu neslüñ taḥt-ı 

ḥükmindedür.” dirler. [148b T5] Leyẟ’üñ ẓuhūrına sebeb ḥaḳḳ-ı nān 

u nemeki ri‘āyet itdügi içün ol muḳābelede virilen mülk ü devlet zevāle 

[237b HZ] irmeyüp niçe zamān1 devām u ẟebāt olduġın cümle müverriḫ-

ler ḫaber virürler.

 FAṢL FĪ ẔİKR-İ ZEVĀL-İ DEVLET-İ MÜLŪK-İ CÜRCĀN  
VE ṬULŪ‘-I ŞEMS-İ SA‘ĀDET-İ DEYLEMİYĀN 2 Kİ ĀL-İ 

BÜVEYH  DAḪI DİDÜKLERİ BUNLARDUR

Ba‘żı müverriḫler Āl-i Büveyh ’üñ3 neseblerini Behrām-ı Gūr ’a çıḳarur-

lar.4 Kendüleri ise “Bizüm nesebimüz āḫir-i mülūk-i ‘Acem  olan Yezdicerd 

bin Şehryār ’a müntehī olur.” diyü söylerler. Niçe rūzgār Deylemīler  içinde 

ḥükūmet itmegin bunlara daḫı Deylemī 5 ıṭlāḳ olınur. 

Müverriḫ Mīrḫˇānd  Şāh ḳavlince Āl-i Büveyh ’üñ ceddi olan Ebū Şücā‘ 

Büveyh  evsaṭ-ı nāsdan bir kimesne idi ki ‘Alī  ve Ḥasan  ve Aḥmed  nām üç 

oġlı var idi. Birgün müneccim ḥużūrına vardı. Bir rü’yā görmiş imiş. Anuñ 

ta‘bīrini murād idindi. Ya‘nī ki “Vāḳı‘amda benüm ẕekerümden bir āteş-i 

firāvān çıḳdı. Ba‘żı memleketleri yaḳa yaḳa yüksege çekildi. Ba‘dehu ol āteş 

üç bölük oldı. Ve her birinüñ öñinde memleket ehli ve ḫalḳ-ı ‘ālem edeb 

ü ḫuşū‘ ile deprendi. Ve bu āteşlerin şu‘lelerinden rūy-ı zemīn ve āsmān-ı 

berīn żiyā ile ṭolup ‘ālem münevver oldı. Pes bu rü’yānuñ ta‘bīri nicedür?” 

diyü ṣordı.

Ammā ol müneccim ta‘accüb idüp didi ki “Mādām ki sen baña bir yarar 

at ve yāḫūd bir fāḫir ḫil‘at ve yāḫūd6 on sikke altun virmeyesün, bu düşüñ 

ta‘bīrini benden işitmeyesün.” diyü cevāb virdi. Ebū Şücā‘  ise “V’allāhi ben 

‘ömrümde bir ata7 hīç mālik olmadum. Ve arḳamdakiden ġayrı bir ḳaftā-

1 zamān: - HZ 

2 DEYLEMİYĀN : DEYLEMĀN HZ 

3 Nüshalarda burada ve metin boyunca “Büveyye” şeklinde yazılan bu isim “Büveyh” olarak metne 

alındı. bk. Erdoğan Merçil, “Büveyhîler”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/

buveyhiler (15.11.2020).

4 çıḳarurlar: çıḳardurlar T5 

5 Deylemī : Deylemī daḫı HZ 

6 ve yāḫūd: veyā HZ 

7 bir ata: bu āna dek T5 
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na daḫı dest-res bulmadum. On altun ise ḥālā mevcūd yoḳdur. Benüm 

ḫayr du‘āmı alup ta‘bīr iderseñ ẟevābı me’mūlüñden artuḳdur.” didükde 

mu‘abbir dir ki “Senüñ üç oġluñ rūy-ı zemīnde salṭanat eyleyeler. Evvelā 

birisi ḫurūc idüp, ṣoñra ikisi aña mütāba‘at eyleyeler. Ya‘nī ki yiryüzindeki 

memleketler anlaruñ ḥükūmet ü ‘adāletleri ile rūşen ola. Ammā bolay ki 

anlaruñ devletinden bize de ḥissedār olmaḳ ta‘ayyün bula.” didükde Ebū 

Şücā‘  ki bu ta‘bīri diñledi, bī-iḫtiyār vāfir güldi. “Bizümle eglenürsün.1” 

diyü ta‘accüb ḳıldı.

Müneccim ise aṣlā sözinden dönmedi. Oġullarını ṣorup ṭāli‘lerini ṭut-

duḳda büyükleri ‘İmādü’d-devle ‘Alī  ki henüz aña ‘İmādü’d-devle laḳab 

ḳonılmış idi, baḫtın cümleden ḳuvvetde gördi. “Evvelā pādişāh olacaḳ bu-

dur.” didi. Ḥikmet Ḫudā ’nuñdur, çoḳ zamān geçmedin ‘İmādü’d-devle  ol 

ṭarafdaki ḥākimlerden Merdāvic 2 [149a T5] nām şehryāra ḫidmet eyledi. 

Ḥattā anuñ cānibinden Kerḫ  şehrine ḥākim oldı, gitdi. Lākin ekrem ve 

şecā‘ati bir derecede idi ki ṭatlu sözini işiden yanından ayrulmazdı. İltifātı-

na maẓhar düşenler bir daḫı anuñ ḫidmetini terk itmezdi. Ḥattā bir kerre 

Merdāvic  kendü ‘askerinden birḳaç yüz neferüñ vaẓīfelerin Kerḫ  mālinden 

gösterdi. Anlar ‘İmādü’d-devle ’ye geldükde bir vechle deprendi ki bi’ż-

żarūrī cümlesi aña ḳul olup ḫafiyyeten bī‘at itdiler. 

Egerçi bu aḥvāli Merdāvic -i evbāş3 işitdi, lākin ḫavfından āşkāre itmege 

ḳādir olmadı. Gāhī ba‘żı bahāne ile ‘İmādü’d-devle ’yi āstānesine istedi. Ol 

daḫı mütenebbih olmaġın ba‘żı ma‘ḳūl cevāblar ile i‘tiẕār idüp gitmedi. 

Bu eẟnālarda taḥt-ı [238a HZ] ḥükmindeki ṭoḳuz yüz atlu ile Iṣfahān  

üzerine yüridi. Ḥākim-i Iṣfahān olan İbn Yāḳūt ’uñ on biñ müsellaḥ leşkerini 

ṣındurdı. Ba‘dehu İbn Yāḳūt memleket-i Errecān ’a4 firār itmegin ardınca var-

dı. Anı daḫı fetḥ idüp i‘tilā-yı şān buldı. Ba‘dehu ḳarındaşı ki Rüknü’d-dev-

le ’yi gönderüp Kāzerūn ’ı taṣarruf[ı] taḥtına5 aldı, andan ṣoñra Iṣfahān’ı pāy-

taḫt idinüp eṭrāf-ı memālikdeki şehryārlar kendüden ḫavf çekmeye başladı.

1 Nüshalarda “Beni müzelenürsün” şeklinde yazılan ibare anlam gereği “Bizümle eglenürsün.” olarak 

metne alındı. 

2 Nüshalarda metin boyunca “Murādenc / Mervārenc / Merdāvinc” biçimlerinde yazılan bu isim “Mer-

dāvic ” olarak metne alındı. bk. Merçil, agmd. 

3 Nüshalarda “miş ve yaş” şeklinde yazılan ibare sentaks ve anlam gereği “evbāş” olarak metne alındı.

4 Errecān ’a: Arḫān’a T5 

5 taḥtına: taḥta T5 
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Ammā Tārīḫ-i Benāketī  ḳavlince ibtidā-yı ẓuhūrı hicretüñ üç yüz ikinci 

senesinde oldı. Bu ḥaḳīr ḳavlince ṣāḥib-i ẓuhūruñ ḳuvvetine re’s-i mi’eden 

mübāşereti münāsib görildi. 

Ve bi’l-cümle birḳaç biñ ādeme mālik olup İbn Yāḳūt  ki ḥākim-i Şīrāz  

idi, anuñ ḳaṣdına yüridi. İẟneyn ve ‘işrīnde anı daḫı fetḥ idüp kām-rān-ı 

‘ālem oldı. Egerçi ‘askere tenbīh idüp şehri yaġmālatdurmadı, lākin her 

birisi baḫşiş recāsın itdükçe “İnşā’allāh yarında, bir günde görelüm.” cevā-

bın buyurdı. Ve bu tefekkür ile serāy-ı Şīrāz’da arḳası üzere yatup “ ‘Acabā 

nereden ḫazīne tedārüki mümkin ola?” diyü ḥayrete batdı. 

Mezbūr bu mülāḥaẓada iken nā-gehān saḳf-ı serāyda1 bir delükden bir 

yılan başın çıḳardı. Yine içerü çeküp birḳaç kerre bu şīveyi meslūk ṭutdı. 

Pes ‘İmādü’d-devle  ḥarem ḫidmetkārlarına āvāz eyledi. “Şunda bir yılan 

ẓāhir olmışdur. Çıḳuñ, öldürün.” diyü söyledi. 

Vaḳtā ki ol maḥalle çıḳdılar, niçe ṣanduḳ māl-ā-māl filori ve nuḳūd ve 

niçe yük tuḥfe ḳumāşlar daḫı görüp indürdiler. ‘İmādü’d-devle  ki bunları 

gördi, Ḥażret-i Ḥaḳ  celle ve ‘alāya2 şükr-i firāvān eyledi. İrtesi ḫazīneyi 

leşkerüñ baḫşişine ṣarf itdi.

Ḳıṭ‘a

Kime devlet ey virse bī-ḳahr u renc [149b T5] 
Yılan yoḳlarken bulur gizlü genc

Sitāre şu maḫdū ma kim baş ola

Eli genc ararken yılana deger

Ba‘dehu bir üstād derzī istedi3 ki ol ḳumāşlardan ḫil‘at kesdüre, ‘acele 

üzere kendüye ve tevābi‘ine ve ḫazīnesine yitişdüre. Meger ki nefs-i Şīrāz ’da 

bir üstād derzī var idi, ḳulaġı gerçekden ṣaġır idi. Fe-ammā ziyāde üstād 

olmaġın maḳbūl-i ekābir ü aṣāġır idi. Emīr [İbn] Yāḳūt ’uñ daḫı derzī-ba-

şısı idi. Mülūk-i Şīrāz anı ḳullanurlardı. Ḫāṣṣaten ḫil‘atlerini aña dikdü-

rürlerdi. Ba‘żı ehl-i vuḳūf anı añdılar. Ḥattā “Gelsün.” diyü ādem gönder-

diler. Vaḳtā ki ‘izz-i ḥużūr-ı şehryārīye geldi, “Ḳanı, çūb getürdüñ mi?” 

1 serāyda: serāydan HZ 

2 Ḥaḳ//‘alāya: Ḥaḳḳ’a  HZ 

3 istedi: işitdi HZ 
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diyü, ya‘nī ki “Esbāb-ı cāme kesmek içün arşun getürdüñ mi?” dinildi. 

Derdmend ṣaġır ki çūb lafẓını işitdi, ḳorḳusından ‘aḳlın aldurup kendü-

den gitdi.1 Ṣandı ki çūbdan murādları degnekdür. Ya‘nī ki “[İbn] Yāḳūt ’uñ 

sendeki esbābını neyledüñ?” diyü dögmekdür. 

Hemān aġlayuraḳ keşf-i rāz eyledi. “Ey ḫudāvend, çūb ḍarbına ne ḥā-

cet ki bende Emīr [İbn] Yāḳūt ’uñ girān-māye ḫil‘atlerinden ancaḳ on iki 

ṣanduḳla nihāndur. ‘Andan ziyādedür.’ diyenlerüñ sözleri ṣaḥīḥ degüldür.” 

didüginde2 ‘İmādü’d-devle  gülmege başladı. “Var imdi anları getür.” didi. 

Bilā-zaḥmet on iki ṣanduḳ ḫil‘at u aḳmişe ẓuhūra geldi.

Ve bi’l-cümle Āl-i Büveyh  bu ṭarīḳ ile ẓuhūr itdiler. Giderek eṭrāf-ı 

memālike [238b HZ] müstevlī olup mülk-i Baġdād ’ı daḫı taṣarruflarına 

aldılar. Ḥattā Mu‘izzü’d-devle  nām birāderini Baġdād’a getürdi. Niçe rūz-

gār ḫuṭbe ve sikkede ḫalīfe ile iştirāk üzere oldı.

El-ḳıṣṣa gāh Şīrāz  ve Gürgān ’ı pāy-taḫt idindiler, gāh Baġdād  dārü’l-mül-

kinde salṭanat itdiler. Ya‘nī ẕikr olınan Āl-i Büveyh ’den ‘İmādü’d-devle  ve 

Rüknü’d-devle  ve Mu‘izzü’d-devle  ve ‘Aḍudu’d-devle  ve Mü’eyyidü’d-dev-

le  ve Faḫrü’d-devle  ve Şerefü’d-devle  ve ‘İzzü’d-devle  ve Ṣamṣāmü’d-devle  

ve Bahā’ü’d-devle  ve Mecdü’d-devle  ve Ebū Kālincār  ve Sulṭānü’d-devle  ve 

Müşerrifü’d-devle  ve Celālü’d-devle  ve Melik Raḥīm  ve ‘İmādü’d-dīn  ve 

Ebū Manṣūr Fūlād-sütūn  işbu tertīb üzere taḫt-ı salṭanata cülūs ḳıldılar.

 FAṢL FĪ ẔİKR-İ SEBÜKTEGİNLERÜÑ  İBTİDĀ-YI DEVLETİ 
VE ĀL-İ ŞELÇŪḲĪLERÜÑ  ḪORĀSĀN  VİLĀYETİNDE 
İBTİDĀ-YI ẒUHŪRI VE ‘ULÜVV-İ ŞĀN-I SALṬANATI 

BEYĀNINDADUR

Aṣlda Selçūḳ , Yaḳan  nām Tatar ’uñ oġlıdur. Etrāk  pādişāhları Yabġu 3 

nām ḥākimin zamānında boy begleri ile ẓuhūr idüp anuñla nev‘an ḫuṣū-

meti ẓāhir olmaġın aḳribā vü ta‘alluḳātı ile göçüp Māverā’ü’n-nehr  ṭarafla-

rında Cend  nām memlekete geldi. Ba‘de zamānin anda vefāt eyleyüp İsrāfīl  

1 ṣaġır//gitdi: - T5 

2 Nüshalarda “didüklerinde” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği “didüginde” olarak metne alındı. 

3 Nüshalarda “Pīġū” şeklinde yazılan bu isim “Yabġu ” olarak metne alındı. bk. Abdülkerim Özaydın, 

“Selçuk Bey”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/selcuk-bey (19.02.2021). 



558 TENKİTLİ METİN -  3. Rükün

ve Mīkā’īl  ve Mūsā  nām üç oġlın ḳodı. Ba‘dehu Mīkā’īl bir ma‘rekede1 

[150a T5] şehīd oldı. Arslan Yabġu 2 ve Ṭuġrul  ve Çaġrı  ve Dāvūd  nām 

dört evlādı ḳaldı ki her biri Türkmānlaruñ  boy begleri olup küllī ḳudret ü 

cem‘iyyete mālik oldı. 

Ḥattā bunlaruñ ḳuvvet ü ḳudretleri[ni] ve şevketleri[ni] Sulṭān 

Maḥmūd Sebüktegin  gibi ġāzī işitdi. “Elbette biriñüz benüm yanumda 

bulınmaḳ lāzımdur.” diyü Arslan Yabġu ’yı3 yanına getürdi. Ya‘nī nā-sezā 

kelimātına incinüp “Dā’imā ḥabsümde4 bulınsun.5 Ve ḳabīlesinüñ benden 

ḳorḳusı muḳarrer olsun.” diyü Kālincār  nām ḳal‘ada ḥabs idüp niçe yıldan 

ṣoñra telef itdi. 

‘Āḳıbet Sulṭān Maḥmūd ’uñ gözi yumuldı. Āl-i Selçūḳ ’uñ gözi açuldı. 

Evlādından intiḳām almaḳ mekri tedārükine ḳurtıldı. Egerçi ki Sulṭān 

Mes‘ūd  ile olan ḳażiyyeleri tafṣīlen yazulması taṭvīl-i kelāma bā‘iẟdür, lākin 

icmālen yine bu maḥalde ẕikri mühimm idügi ẓāhir ü ḥādiẟdür. 

Pes Sulṭān Maḥmūd  fevt olup yirine Sulṭān Mes‘ūd  bin Maḥmūd taḫta 

geçdükde Āl-i Selçūḳ  henüz sikke ve ḫuṭbe ṣāḥibi degüller idi. Lākin hā 

didükleri zamānda bir iki yüz biñ yarar leşkere ḳudretleri yiterdi. 

Menḳūldür ki ṭā’ife-i mezbūre muḳaddemā Ceyḥūn  ṣuyını beri geç-

mezler idi. Öte cānibde ḳonup, göçüp Sulṭān Maḥmūd  memleketine ayaḳ 

baṣmazlar idi. Şol dem ki pīş-keş ve ādem gönderdiler, nehr-i mezbūrı beri 

geçüp Nehr-i Nesā  ve Nīşābūr  eṭrāflarında ḳonup ve göçmege icāzet iste-

diler. Merḥūm Sulṭān Maḥmūd  küllī6 ‘ādet-i iġtinām7 ḥāṣıl olmasına ṭama‘ 

ḳıldı. Ṭā’ife-i mezbūrenüñ beri geçmesine iẕn virdi. 

Her çend ki Arslan Cāzib  nām beglerbegisi feryād eyledi, “Āl-i Sel-

çūḳ ’uñ bu ḫānedāna yaḳın gelmesi münāsib degüldür.” diyü söyledi, 

Sulṭān Maḥmūd  aña iltifāt eylemedi. Evlādından daḫı kendünüñ gibi ḳuv-

vet ü ḳudreti olur, mülāḥaẓa eyledi. 

1 ma‘rekede:ma‘ārikede T5

2 Nüshalarda “Pīġūl” şeklinde yazılan bu isim “Arslan Yabġu ” olarak metne alındı. bk. Özaydın, agmd.

3 Nüshalarda “İsrā’īl” şeklinde yazılan bu isim “Arslan Yabġu ” olarak metne alındı. bk. Özaydın, agmd.

4 ḥabsümde: maḥbesümde T5

5 bulınsun: bulınmasun T5

6 küllī: - T5

7 iġtinām: aġnām HZ
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Ḳaçan ki Sulṭān Mes‘ūd  zamānı oldı, Āl-i Selçūḳ ’uñ evvelki ḥu-

dūd sınurından daḫı yaḳın geldi. Mābeynlerinde ceng ü āşūb olmasına

[239a HZ] her biri bahāne aradı. Ḥattā bir kerre Sulṭān Mes‘ūd  yetmiş biñ 

nāmdār atlu ve otuz biñ güzīde piyāde ile Selçūḳīlerüñ  men‘ine müteveccih 

oldı. Biñ yılda ṣudūra gelmeyen ol eyyāmda ẓuhūra gelmiş iken yine Selçūḳī-

ler nuṣret ü ḳuvvetde ve kendü ‘askeri kesr ü hezīmetde idügi ta‘ayyün buldı.

El-ḳıṣṣa bir kerre hicretüñ dört yüz yigirmi ṭoḳuzında leşkeri ṣın-

dı. Dāvūd  bin Selçūḳ, 1﴾ــِכ ْ ُ ْ ِــَכ ا א َ ــ  ُ ِ ا ــ ُ ﴿ āyet-i kerīmesin2 oḳıyuraḳ 

Mes‘ūd ’uñ ḥaremine girdi. Ḥattā geçüp taḫt-ı zerrīne cülūs ḳıldı. Ba‘de-

hu memleket-i Ḫorāsān ’a yollanup Dāvūd  kendüsi Merve  semtlerin aldı. 

Ṭuġrul  Melik Nīşābūr ’da ḳaldı. Ve Arslan Yabġu 3 [150b T5] Herāt  dā-

rü’l-mülkine ṣalındı. 

‘Aḳabince yine Ṭuġrul  leşker çeküp Ḳuhistān  ve Ṭaberistān  ve Ṭabes 4 

ve Rey  ve Hemedān  ve Ḳazvīn  memleketlerin fetḥ eyledi. Kendü nāmına 

ḫuṭbe ve sikke daḫı muḳarrer oldı. Ḳarındaşı Çaġrı  Beg daḫı cünūd-ı nā-

ma‘dūd ile Belḫ  vilāyetine vardı. Cemī‘-i tevābi‘ ü mużāfātı ile ol daḫı ol 

yirleri żabṭ eyledi. 

Bu ḥāl ile tā beş yüz elli üç senesine dek evlād-ı Sebüktegin  ża‘fü’l-ḥāl 

düşdi. Gāh Ġazne ’[de]5 ve gāh Ġazne elden gitmekle Hindistān  vilāyeti-

nüñ ba‘żı gūşelerinde rūzgārların geçürdiler. 

Çaḳ ṣoñra ṣāḥib-i taḫt u tāc olan Ḫüsrev Melik  İbn Ḫüsrev Şāh zamā-

nında beş yüz seksen üç tārīḫinde Ġıyāẟü’d-dīn Muḥammed Ġūrī  Ġazne ’yi 

alup pāy-taḫt idindi. Ḫüsrev Melik , Hind  cāniblerinde bulınup tekrār Ġaz-

ne fetḥine bir çāre idemedi. Ḥadd-ı ẕātında yavaş ve şefḳati ġālib ve kime 

gerekse sırdaş bir ġāfil pādişāh olmaġın zamānında ḫadımlar ve ‘avretler 

umūr-ı memlekete ḳarışup erbāb-ı menāṣıbı çoḳ çoḳ degişdürmekle faḳī-

rü’l-ḥāl ḳodılar. 

Mezbūr Sulṭān Ġıyāẟü’d-dīn  Ġūrī ki bu ḥāli işitdi, “ ‘Avret ve oġlan ḳa-

rışduġı salṭanatda beḳā yoḳdur.” diyü Ġazne ’ye ṭoġrı ḥareket itdi. Varduġı 

1 “De ki ‘Ey mülkün sahibi olan Allah ’ım!’...”, Âl-i İmrân Sûresi, 3/26.

2 āyet-i kerīmesin: āyetin HZ

3 Nüshalarda “Pīġūl” şeklinde yazılan bu isim “Arslan Yabġu ” olarak metne alındı. bk. Özaydın, agmd.

4 Nüshalarda “Ṭīs” şeklinde yazılan bu isim “Ṭabes ” olarak metne alındı. bk. Şihâbüddin Ebî Abdillâh 

Yâkūt el-Hamevî, age, C. 4, s. 20.

5 Ġazne : Ġarne HZ
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gibi alup murādına irdi. Ba‘de zamānin Ḫüsrev Melik  emān ile yanına 

vardı. Kendüye ve ehl ü1 ‘iyāline şehādet şerbetin içürdi. Āl-i Sebüktegin  

münḳarıż oldı, gitdi. 

Meẟelā Emīr2 Nāṣır Sebüktegin  ve Sulṭān Maḥmūd -ı güzīn ve Sulṭān 

Muḥammed bin Maḥmūd  ve Sulṭān Mes‘ūd  bin Maḥmūd ve Mevdūd bin 

Mes‘ūd  ve Ferruḫzād İbn Mes‘ūd  ve Mes‘ūd bin İbrāhīm  ve Arslan Şāh bin 

Mes‘ūd  ve Behrām Şāh İbn Mes‘ūd  ve Ḫüsrev Şāh İbn Behrām  ve Ḫüsrev 

Melik  İbn Ḫüsrev Şāh ki cemī‘an on iki nefer pādişāh-ı nāmdār idi, ki iki 

yüz on altı yıl salṭanat itdükleri meşhūrdur. 

‘Āḳıbet mülk ü devleti düşmenlerine naḳl itdi. Elleri altında ra‘iyyetle-

ri olan Selçūḳī Türkmānları  ẓuhūr idüp ol nāzenīn memleketleri ellerin-

den aldı. Ol zevāl-i memlekete sebeb Sulṭān Maḥmūd ’uñ ṭama‘-ı ḫāmı 

oldı. Ya‘nī ki ḳoyun ḥaḳlarından ziyāde ḫazīne ḥāṣıl olur, diyü Selçūḳīlere  

Ceyḥūn  memleketine ḳonup ve göçmege icāzet virmesinden ẓuhūr buldı. 

�āniyen oġlı Sulṭān Mes‘ūd ’uñ aġır başlılıḳ itmeyüp, yeyniceklik3 idüp, 

ikide birde leşker çeküp, Selçūḳīlerüñ  üzerine varup yüzlerin ve gözlerin 

açmaġla ta‘ayyün buldı. 

�āliẟen Ḫüsrev Melik  ki bu cümlenüñ āḫiridür, salṭanat nāmūsı ile 

muḳayyed olmayup ġāyetde yavaş [239b HZ] ve ḥalīm ü selīm olmaġın 

zamān-ı devletinde ‘avretler ve ḫadımlar umūr-ı [151a T5] memlekete 

ḳarışup ve ehl-i manṣıblar ṣıḳ ṣıḳ, begleri daḫı tiz tiz degüşmekle herkes 

faḳīr olup4 büyük ve küçük belürsüz oldı. Alan viren nā-ma‘lūm olmaġla 

niẓām-ı memleket iḫtilāle yüz ṭutdı. Ya‘nī ki devletleri ve memleketleri 

düşmenlere naḳl idüp evlād-ı Sebüktegin ’üñ ġanīleri5 faḳīr ve beglerbe-

gileri ḥaḳīr ve şeh-zādeleri boynu baġlu esīr olup devlet ü ‘izzetle ‘ālī-şān 

olanlar maġmūm u ḥazīn ve ḫor u ḥaḳīr oldılar. Seferlerde sabāḥ ve aḫ-

şam yigirmi dürlü ṭa‘ām u ḥulviyyāt bişürüp her ögünde beş dürlü itmek 

mu‘tād olan mün‘imler bir dilim itmege muḥtāc olmaları taḥaḳḳuḳ buldı. 

1 ü: - T5

2 Emīr: emr T5

3 Nüshalarda “yeyniceklik (HZ), ya nelceklik (T5)” şeklinde yazılan bu kelime “yeyniceklik” olarak 

metne alındı. bk. Cem Dilçin, Yeni Tarama Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1983, s. 243.

4 olup: HZ mükerrer 

5 ġanīleri: ġayrıları HZ
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Ammā Āl-i Selçūḳlaruñ  ẓuhūr-ı devletine bā‘iẟ olan mücerred kendüle-

rinüñ himmet-i bülendleri ve ḥüsn-i tedbīr ile ḥareketleri ve yorulmayup 

ve üşenmeyüp salṭanat ḥuṣūline sa‘y u diḳḳatleri olmışdur.

 FAṢL FĪ ẔİKRİ SELÇŪḲĪLERÜÑ  KİRMĀN  CĀNİBİNDE 
ẒUHŪR EYLEYEN ŞU‘BESİNÜÑ İBTİDĀ-YI CÜLŪSI VE 
BA‘DE ZAMĀNİN MÜLK Ü1 DEVLETİ ĀḪARA NAḲLİ 

BEYĀNINDADUR

Selçūḳīlerüñ  ikinci şu‘besi ki mülk-i Kirmān  ḥükūmetin idenlerin 

meşhūrlarıdur, ya‘nī ki hicretüñ dört yüz otuz üçinci yılında2 ki Ṭuġrul -ı 

Selçūḳī ve ḳarındaşı ‘Acem  memleketlerini alup istiḳlāl bulduḳda evvelā 

Ḳādir  ve İbn Çaġrı Beg-i Selçūḳī , Kirmān memleketine pādişāh oldı. 

Giderek ḳuvvet bulup yigirmi yıl ṣoñra Şīrāz  mülkine daḫı mālik oldı. 

Ve küllī şöhret buldı. Ya‘nī ki Deylemīlerden  olan Kirmān  pādişāhlarınuñ 

devleti ‘aynı ile mezbūra naḳl itdi. Ammā otuz yıl miḳdārı salṭanat itdük-

den ṣoñra kendüye ġurūr ‘ārıż oldı. Aḳribāsından Sultan Alparslan  gibi 

ḳuvvetlü pādişāha ḳarşu ḳodı. 

Ba‘de zamānin oġlı Melik Şāh ’a muḳābil olup, ceng itmekle ṭutılup bir 

zamān maḥbūs olduḳdan ṣoñra zehr ile helāk ḳılındı. Otuz iki yıl miḳdārı 

ḥükūmet itdükden ṣoñra başına bu ḥāl geldi. 

Ba‘dehu salṭanat-ı Kirmān  on iki yıl Sulṭān Şāh bin Ḳādir  ve İbn Me-

lik Şāh  żabṭında oldı. Ve ol vefāt itdükden ṣoñra on üç yıl daḫı birāderi 

Tūrānşāh  salṭanat ḳıldı. Andan ṣoñra mülk-i mevrūẟları anuñ oġlı Īrānşāh’a  

degdi. Ābā vü ecdādı ṭarīḳın ḳoyup ilḥād vādīsine düşmegin ve Kirmān 

vilāyeti re‘āyāsına gūn-ā-gūn ẓulmler ve cefālar itmegin beş yıl ḥükūmet 

itdükden ṣoñra ḳatl olındı.

Ba‘dehu Arslan Şāh bin Kirmān Şāh  anuñ ḫavfından tekyeler bucaġın-

da kendüsin bildürmeyüp ḫalḳdan iḫtifā üzere iken ṣadr-ı salṭanata da‘vet 

olındı. Kemāl-i ‘adl ü dād ile ḳırḳ iki [151b T5] yıl ḥükūmet ḳıldı. Āḫir 

beş yüz otuz altıncı senesinde vefāt itdi. Ba‘dehu on dört yaşında bir oġlına 

1 Ü: - HZ

2 yılında: yılda HZ
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cülūs muḳarrer oldı. Ve ol daḫı ‘ömr sürmeyüp vefāt itdükde Ṭuġrul  Şāh1 

nām üç oġlı ḳalup yigirmi yıl tamām bu üç şehryār-ı benām ceng ü cidāl 

ile ḳıyām itdiler. 

Ammā mülk-i mevrūẟlarını yıḳup, re‘āyāsını faḳīr eyleyüp; leşkeri müf-

lis ü medyūn düşüp; Kirmān  memleketlerine kirmān üşüp, yiyüp ḳurıt-

mış dıraḫta döndürdiler. Bunlardan ṣoñra bir müddetcik Muḥammed Şāh2 

[240a HZ] bin Behrām Şāh  pādişāh adına oldı. 

Lākin niẓām-ı aḥvāli mümkin olmayup Mübārekşāh-ı Selçūḳī  ba‘żı aḳ-

ribā vü ta‘alluḳātı mu‘āveneti ile Kirmān  vilāyetini taḥt-ı ḥükmine aldı. 

Yüz ḳırḳ yıla yaḳın taḥt-ı taṣarruflarında olan mülk-i mevrūẟ-ı güzīn elle-

rinden çıḳup, zevāl-i mülk ü devlete bā‘iẟ üç birāderüñ3 biri birlerine dü-

şüp, muttaṣıl sefer itmekle sipāh ṭā’ifesi zebūn olup, re‘āyā ise üç pādişāhuñ 

leşkeri ḳahrına döyemeyüp, perākende ve sā’ir ḫalḳ daḫı elem çeküp ḥużūr 

u rāḥat bulmamaları sebeb olmışdur.

 FAṢL FĪ ẔİKR-İ SELÇŪḲĪLERÜÑ  RŪM  VİLĀYETİNDE 
ẒUHŪR EYLEYEN ŞU‘BESİNÜÑ DEVLETİ VE 
DĀNİŞMENDİYYE ’NÜÑ ZEVĀL-İ SALṬANATI 

BEYĀNINDA[DUR]

Mülūk-i Dānişmendiyye  ki Seyyid Baṭṭāl Ġāzī  evlādından ṣāḥib-i kerā-

met ve mücāhedesi ġālib [ẕī]-nuṣret Melik Aḥmed Dānişmend  ki niçe rūz-

gār Rūm  vilāyetlerinde ġazālar idüp, ṭoġduġı şehr Malāṭıyye  iken andan 

leşker çeküp, gelüp, Sivas  ve Niksār  ve Toḳad  ve Amāsiyye  ve Çorum  ve 

‘Oẟmāncıḳ  ve İskilīb  nām şehrleri ve niçe yirleri ḳılıcla açup mutaṣarrıf 

olduḳdan ṣoñra vefāt eyledi. 

Vezīri olan Artūḫī ’nüñ ḫātūnı Efrūmiye  ki ba‘de İslām  nāmı Şehribān  

ḳonılmışdur, tafṣīli Mirḳātü’l-cihād  nām kitābımuzda beyān ḳılınmışdur. 

Melik Aḥmed Dānişmend ’den ṣoñra oġlı Melik Muḥammed Ġāzī  ṭıfl 

bulınup, küffāruñ niçe hücūmına ṭāḳat getüremeyüp muḳāvemet itme-

1 Burada üç şehzâdeden bahsedilmiş, ancak birisinin ismi verilmiştir. 

2 Muḥammed Şāh : - T5

3 birāderüñ: birāderi HZ
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si mümkin olmamaġın merḳūme Efrūmiye  mezbūr Melik Ġāzī ’[yi] alup 

Baġdād ’a varmış idi. 

Ol zamānda ḫalīfe-i ‘aṣr olan Muḳtedir-bi’llāh Muḥammed  cānibine 

vāḳi‘-i ḥāli bildürmiş idi. Ḫalīfe daḫı anlara küllī ri‘āyetler ve ikrāmlar 

eyleyüp Süleymān Şāh-ı Selçūḳī ’nüñ Belḳīs  nām ḳız ḳarındaşını Melik 

Muḥammed Ġāzī ’ye nikāḥ itdi. Mābeynlerini bir vechle rabṭ idüp alışdur-

duḳdan ṣoñra Süleymān Şāh-ı Selçūḳī ’[yi] Rūm  vilāyetine pādişāh nām-

zed ḳıldı. Ve Melik Muḥammed Ġāzī  ser-‘asker olup ḥüsn-i müdārā ile 

geçinmelerini ıṣmarladı. 

Anlar ki ṭoġrı mülk-i Rūm ’a vardılar, [152a T5] niçe yıllar maḥabbet 

ü muṣāfāt ile geçindiler. Ba‘de zamānin Ḳonya ’yı pāy-taḫt idindi. Yigirmi 

yıl salṭanat idüp ḥudūd-ı Rūm’da geçindi. Ba‘dehu ḳırḳ yıl daḫı birāderi 

Ḳılıcarslan  ḥükūmet eyledi. Ve ol fevt olduḳdan ṣoñra oġlı Sulṭān Mes‘ūd  

yine mülūk-i Dānişmendiyye  ile iḫtilāṭ üzere on ṭoḳuz yıl aldı, virdi. Āḫir-i 

kār ol daḫı vefāt idüp oġlı dīger Ḳılıcarslan  taḫta geçdi. Ve on iki birāder-i 

nāmdār şeh-zādeler ḥāṣıl olup her biri şecā‘at u seḫāvet ile imtiyāz buldı. 

Bunlar zamānında Melik Dānişmend  evlādı raġbetden düşüp Sivas  ve 

Ḳayṣeriyye  ellerinden alındı. Ḥattā ol tārīḫde ḥākim-i Rūm  ṭaleb itmekle 

Faḫrü’d-dīn ‘Abdü’l-Mesīḥ  nām vekīlin ‘asker ile gönderüp, yine Sivas ve 

Ḳayṣeriyye’yi alup Melik Ẕü’n-nūn ’a żabṭ itdürdi. 

Fe-ammā az zamān geçmedin pes Nūru’d-dīn-i Şehīd  fevt oldı. Ẕü’n-

nūn  daḫı vefāt idüp İsmā‘īl  nām oġlı yirine geçdi. Bu kerre Ḳılıcarslan , 

İsmā‘īl’üñ taḥt-ı ḥükmindeki begler ile ḫaberleşdi. Ve anlara ri‘āyete mü-

ta‘alliḳ niçe ‘ahd u güft itdi. Tā ki derdmend İsmā‘īl ’i öldürdiler. Cümlesi 

Ḳılıcarslan’uñ [240b HZ] taḥt-ı bī‘atine girdiler. 

Bundan ṣoñra ki memlekete vüs‘at-ı küllī geldi, Ḳılıcarslan  vilāyet-i 

Rūm ’ı on iki oġlına tevzī‘ ḳıldı ki tafṣīli maḥallinde yazulmışdur. 

Ve bu1 taḥrīr olınan ḫuṣūṣ tā anlar zamānında yazılmış Nāṣırü’d-dīn2 
Münşī Tārīḫi ’nde āḫir olınmışdur. Mīrḫˇānd -ı müverriḫ ve sā’ir ehl-i tārīḫ 

1 Ve bu: diyü T5

2 Nüshalarda “ ‘Alā’ī’nüñ (HZ), ‘Alānī’nüñ (T5)” şeklinde yazılan bu isim “Nāṣırü’d-dīn” olarak metne 

alındı. bk. Cihan Gençtürk, Kirman Karahıtayları (Kutlug-hanlar), Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ordu 2015, s. 2.
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yazduḳları ki “Süleymān bin Ḳutalmış 1 ‘azm-ı fetḥ-i Şām  idüp, ba‘dehu 

Anṭākiyye ’yi fetḥ ü tesḫīr itdügi zamānda fevt olup Rūm ’a varmışdur. Sel-

çūḳīlerden  evvelā Rūm’a varup Ḳonya ’yı taḫtgāh idinen Dāvūd ’[dur].” di-

dükleridür, ya‘lemu’llāh ṣaḥīḥ degüldür, eṣaḥḥ olan evvel yazılan tafṣīl idügi 

muḳarrerdür. 

Rūm  dārü’l-mülkinde salṭanat iden Āl-i Selçūḳ  Emīr Süleymān bin Ḳu-

talmış  ve Dāvūd bin Süleymān  ve Ḳılıcarslan bin Süleymān  ve Sulṭān Mes‘ūd  

bin Ḳılıcarslan ve dīger Ḳılıcarslan bin Mes‘ūd  ve Ġıyāẟü’d-dīn Keyḫüsrev-i 

�āliẟ  ve Rüknü’d-dīn Süleymān  ve ‘İzzü’d-dīn Ḳılıcarslan  ve Ġıyāẟü’d-dīn 

Keyḫüsrev-i �ānī  ve ‘İzzü’d-dīn Keykāvus  ve ‘Alā’ü’d-dīn Keyḳubād bin Ferā-

murz  ki bu cümle on altı pādişāh-ı muḥteremdür, iki yüz yigirmi yıl miḳdārı 

‘adāletle ḥükūmet itdükleri ma‘lūm-ı ḫalḳ-ı ‘ālemdür. 

Fe-lā-cerem evlād-ı Dānişmendiyye ’nüñ devleti münḳarıż olmaġa sebeb 

ümerā ve ‘askeri birbiri ile imtizāc idüp biri birlerine ḳız virüp, ḳız alup 

[152b T5] ne bellü dūst ve ne bellü düşmen olmalarından olmışdur. Zīrā 

ki āḫirleri olan Melik İsmā‘īl  kendü ḫavāṣṣını ve beglerini Selçūḳīlerden  kes-

mege ḳādir olamayup, anlar mekri ile āḫir başdan çıḳup sa‘ādet ü devleti 

nihāyete irmişdür.

 FAṢL FĪ ẔİKRİ ATABEGİYĀN-I SELÇŪḲĪLER ÜÑ  
ĀZERBAYCĀN  VE ĀḪAR YİRLERDE İKİ BÖLÜGÜÑ DAḪI 

ṬULŪ‘-I DEVLET VE NİHĀYETLERİ BEYĀNINDADUR

Selāṭīn-i Āl-i Selçūḳ ’dan Sulṭān Arslan  vefāt eyledükde Ṭuġrul  nām 

küçirek oġlı ḳaldı. Ḥüsn-i terbiyeti Atabeg Muḥammed2 İldeniz ’e3 ıṣmar-

landı. Mādām ki mezbūr atabeg ṣaġ idi, erkān-ı devlet-i Ṭuġrul bedeli 

yirinde muntaẓam-ḥāl idi ki hemān ki öldi, ümerā birbirine girdi. Evvelā 

Ḳızılarslan  ḫurūc idüp Ṭuġrul Ḫān ’ı ṭutup ḥabs itdi. Bir cānibde daḫı 

1 Nüshalarda metin boyunca “Toḳtamış” şeklinde yazılan bu isim “Ḳutalmış” olarak metne alındı. 

bk. Ali Sevim, “Süleyman Şah I”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/suley-

man-sah-i (19.02.2021).

2 Muḥammed : Muḥammed’e HZ

3 Nüshalarda “eyledükde” şeklinde yazılan bu kelime “İldeniz” olarak metne alındı. bk. Gülay Öğün 

Bezer, “İldeniz, Şemseddin”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ildeniz-sem-

seddin (19.02.2021).
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Şīrāz  ḥākimi Atabeg Sunġur 1 ḫurūc idüp Melik Şāh ’ı ṣıdı, ḳaçurdı. Ve Fārs  

vilāyetini ḳabżına aldı. 

Bu ṭarīḳ ile mezbūr Sunġur  on altı yıl Fārs  ıḳlīmine pādişāh oldı. Vāfir 

ḫayrāt u ḥasenāt ve ‘imāretler inşā ḳıldı. Kendüden ṣoñra ḳarındaşı Muẓaf-

ferü’d-dīn  Zengī, ba‘dehu anuñ oġlı Muẓafferü’d-dīn Tekle 2 ve yine bunuñ 

birāderi Atabeg Sa‘d bin Zengī  ve anuñ oġlı Ebū Bekr  bin Sa‘d bin Zengī 

ve oġlı Sa‘d bin Ebū Bekr  ve yine anuñ veled-i reşīdi Muḥammed Şāh  ki 

yedi yaşında taḫta cülūs eyledi, anası Türkmān  Ḫātūn üç yıla ḳarīb gördi ve 

gözetdi. Nāḳıṣatü’l-‘aḳldan iken ‘ırż-ı salṭanata ḥalel virür bir vaż‘ı olmadı. 

Āḫir Muḥammed Şāh  vefāt idüp evlādı olmamaġın atabegīlerden 

Salġūr Şāh  oġlı3 Muḥammed Şāh  taḫta geçdi. Lākin ḥaḳḳından geleme-

yüp, ümerā ittifāḳla ṭutup ḳal‘aya urdılar. Atabeg Selçūḳ Şāh ’ı cālis-i serīr 

kıldılar. Ḥattā Iṣṭaḫr Ḳal‘ası ’nda maḥbūs iken i‘zāz ile ṣadr-ı sa‘ādet-i salṭa-

nata getürdiler. Moġol  ‘askeri ile ṣavaş eyledükde ‘askeri telef oldı. 

Ba‘dehu Atabeg Ābiş bint Sa‘d 4 [241a HZ] nām ḫātūnı ṣadra lā’iḳ gör-

diler. Fe-ammā Cengizīlerden  emān bulamayup bu maḥalde mezbūrenüñ 

daḫı devleti zevāl ü ġurūba yüz ṭutdı. 

Egerçi ki sā’ir müverriḫīn imlāsı5 üzere elif ve yā ve şın ile “Ayeş ”6 lafẓını 

kitābet itdük, lākin ḥadd-i ẕātında ol ‘afīfenüñ nāmı ‘Ā’işe  olup bilā-evvel 

ve āḫir “Ayeş” kelimesiyle aña remz olınduġı ve “atabeg” yirine noḳṭa-i 

vāḥide ile “anabeg” münāsib idügin ta‘yīne diḳḳat eyledük. 

Pes bu bābda mülk ü devletleri gitmege sebeb olan ol Atabegīlerüñ  

küfrānü’n-ni‘melikleridür. Veliyy-i ni‘metlerine ḳaṣd [153a T5] idüp bun-

ca memāliki ellerinden alduḳlarıdur. �āniyen Āl-i Cengiz  gibi bir ḳavī leş-

1 Nüshalarda metin boyunca “Sunḳur” şeklinde yazılan bu isim “Sunġur ” olarak metne alındı. bk. Gü-

lay Öğün Bezer, “Sungur”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/sungur--salgurlu 

(19.02.2021).

2 Nüshalarda “Bekle” şeklinde yazılan bu isim “Tekle” olarak metne alındı. bk. Erdoğan Merçil, “Salgur-

lular”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/salgurlular (19.02.2021).

3 Şāh oġlı: - T5

4 Nüshalarda “Ayeş  bint Sa‘dī” şeklinde yazılan bu isim “Ābiş bint Sa‘d” olarak metne alındı. bk. Merçil, 

agmd.

5 Nüshalarda “imlān” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “imlāsı” olarak metne alındı.

6 Gelibolulu Mustafa Âlî  tarih kitaplarında söz konusu kadın hükümdarın isminin imlasının “Ayeş ” 

olduğunu harf harf izah etmektedir. Hakkında bilgi verilen yerde kadın hükümdarın ismi “Ābiş” olarak 

tashih edildiği halde burada Âlî , eser yazım sürecinden bir anekdot paylaştığı için tashih yapılmadı.
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ker fetretinde1 bulınmaġla gāh ṣabīler ve gāh ‘avret cinsinden olan ġabīler 

taḫta geçüp ‘ālemi fenāya virdükleri sebeb olmışdur, Allāhu Te‘ālā  a‘lem.

 FAṢL FĪ ẔİKRİ MEVṢİL  VE ḤALEB  VE ŞĀM  
ṬARAFLARINDA ẒUHŪR EYLEYEN ATABEGĪLERÜÑ  

DEVLETİ VE BA‘ŻI ḤÜKKĀMÜÑ ZEVĀL-İ ḤÜKŪMETİ 
BEYĀNINDADUR

Āl-i Selçūḳ ’dan olan pādişāhların ḳānūnları böyle idi ki hemān bir 

şeh-zādeleri ṭoġardı, dāyesi ve sā’ir lāzımesi ile bir ḥākime teslīm olınup 

nāmı atabeg ḳonılurdı. Anuñ ḥüsn-i edebi ve taḥṣīl-i ma‘rifeti andan bili-

nüp küllī tenbīh ḳılınurdı. 

 [Atsuz bin Artuḳ-ı Ḫˇārezmī ]

Mezbūrānuñ2 bir bölügi Mevṣil  ve Ḥaleb  ve Şām  ḥükūmetin idenlerdür 

ki cümleden evveli Atsuz bin Artuḳ-ı Ḫˇārezmī ’dür ki Melik Şāh bin Al-

parslan-ı Selçūḳī ’nüñ beglerinden ve şeh-zādesine lālālıḳ itmiş serdārlarından 

iken Müstanṣır-bi’llāh -ı ‘Alevī pādişāh-ı Mıṣr  olduġı eyyāmda mezbūr Atsuz  

leşker çeküp dört yüz altmış üçinci tārīḫinde Beytü’l-maḳdis ’e vardı. Ḳuds-i 

Şerīf  ’i ve Remle ’yi Müstanṣır ’uñ vekīlleri ellerinden aldı. Ba‘dehu Şām şehri-

ni muḥāṣara ḳılup ḫalḳına küllī ıżṭırāb virdi. Āḫir fetḥ idemeyüp göçdi, gitdi. 

Ba‘dehu dört yüz altmış sekizinci senesinde yine Şām ’a vardı. Bu kerre 

furṣat düşürüp fetḥ itdi. Ḫalīfe-i Fāṭımiyye ’nüñ ḫuṭbesini giderüp kendü 

ḫuṭbesini oḳıtdı. Fe-ammā ḥadd-ı ẕātında ẓulme mā’il bed-aḫlāḳ olmaġın 

diyār-ı Şām ḫalḳı kendü ile imtizāc idemeyüp ve tekālīfine ṭāḳat getüreme-

yüp ekẟer-i re‘āyā ġayrı memleketlere ṭaġıldı. 

Bu ḫaber ki Melik [Şāh]-ı Selçūḳī ’ye naḳl olındı, Atsuz ’uñ3 ẓulm u ta‘ad-

dīsi re‘āyāya var idi ki ma‘lūm oldı, leşker çeküp vilāyet-i Şām ’ı anuñ elinden 

aldı. Kendü ḳarındaşı Tācü’d-devle Tutuş 4 bin Alparslan  cenābına virdi. 

1 Nüshalarda “fıṭratında” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “fetretinde” olarak metne alındı.

2 Nüshalarda “mezbūrenüñ” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “mezbūrānuñ” olarak metne alındı.

3 Atsuz ’uñ: ansuzın HZ

4 Nüshalarda metin boyunca “Nīş” şeklinde yazılan bu isim “Tutuş ” olarak metne alındı. bk. Abdülke-

rim Özaydın, “Tutuş”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/tutus (20.02.2021).
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Şol zamān [ki] Tutuş , Şām -ı şerīfe geldi, Atsuz  aña ‘inād itmege ḳādir 

olamayup ta‘ẓīm içün ḳarşu çıḳdı. Lākin Tut uş aña incindi. “Benüm ri‘ā-

yetümde ḳuṣūr eyledi.” diyü Atsuz’ı ṭutup ḳatl eyledi. 

Ba‘de zamānin mezbūr Tutuş  daḫı Berkyaruḳ Şāh  ile1 Rey  ḳurbında 

ceng idüp helāk oldı. Ḥattā Duḳaḳ  nām oġlı kendü ile bile bulınup anuñ 

daḫı ḳatli taḥaḳḳuḳ buldı.

Ba‘żılar ḳavlince Duḳaḳ  ol cengde düşmeyüp babasından ṣoñra Rıḍvān  

nām ḳarındaşı taḫta geçdükde niçe rūzgār helāki tenbīh ardınca oldı. 

Ba‘dehu [153b T5] Tācü’d-devle bin Rıḍvān  ve Sulṭān Şāh bin Rıḍvān  

ve Tācü’l-mülūk Böri bin Ṭuġtegin  ve Şemsü’l-mülūk İsmā‘īl bin Böri 2 ve 

Şihābü’d-dīn Maḥmūd bin Böri 3 ve ḳarındaşı Cemālü’d-din Muḥammed  

ve oġlı Mecdü’d-dīn Artuḳ [241b HZ] bin Muḥammed bin4 Böri  taḫta 

geçdi. 

Bunların zamān-ı salṭanatları geçüp hicretüñ beş yüz ḳırḳ ṭoḳuz yılı 

tārīḫinde Melik Nūru’d-dīn-i Şehīd  Şām  ḫalḳınuñ da‘veti ile Ḥaleb ’den 

Dımaşḳ ’a vardı. Mezbūr Mecdü’d-dīn  vech-i ma‘āş içün Nāblūs  sancaġı 

tevcīhini münāsib gördi. Lākin ḳabūline ‘ār idüp Baġdād  diyārına gitdi. 

Ve bi’l-cümle ḥükūmet-i5 Benī Ṭuġtegin 6 elli yıldan ziyādece iken Mec-

dü’d-dīn ’üñ yaramaz sīreti ve ḫalḳa düşnām idüp rencīde itdügi7 bed-ḫaṣle-

ti ve ikide birde Frenk  leşkeri Şām ’a ve Ḳuds-i Şerīf  ’e gelüp men‘ine ḳādir 

olmaduġı ża‘f-ı8 ḳuvveti, ḫuṣūṣā ‘Aṭā  nām ḫadımı umūr-ı salṭanata ḳarışup 

istedügi gibi alup virdügi irtişāsı9 ḥāleti devletlerinüñ zevāline sebeb olmış-

dur. İle’l-ān nāmları añulmaz olup unudılmışdur. 

1 Nüshalarda “bir ḳavarıḳ şāhādi” şeklinde muğlak yazılan ibare “Berkyaruḳ  Şāh  ile Rey ” olarak metne 

alındı. bk. Özaydın, agmd.

2 Nüshalarda “Güşā bin Nūrī” şeklinde yazılan bu isim “İsmā‘īl  bin Börī” olarak metne alındı. bk. Gülay 

Öğün Bezer, “Tuğteginliler”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/tugteginliler 

(20.02.2021).

3 Nüshalarda “Nūrī” şeklinde yazılan bu isim “Börī” olarak metne alındı. bk. Bezer, agmd.

4 Muḥammed  bin: - T5

5 Nüshalarda “ḥükūmeti” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “ḥükūmet-i” olarak metne alındı.

6 Nüshalarda “Ṭaftegin” şeklinde yazılan bu isim “Ṭuġtegin” olarak metne alındı. bk. Bezer, agmd.

7 Nüshalarda “idügi” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “itdügi” olarak metne alındı.

8 Nüshalarda “ża‘f u” şeklinde yazılan ibare anlam gereği “ża‘f-ı” olarak metne alındı.

9 irtişāsı: ernişāsı HZ
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Ḫafī olmaya ki Nūru’d-dīn-i Şehīd ’üñ cedd-i a‘lāsı Ḳasīmü’d-devle1 Aḳ-

sunġur-ı2 Türkī ’dür. Sulṭān Felek Şāh  anı dört yüz yetmiş ṭoḳuz yılında 

Ḥaleb  ḥükūmetine göndermiş idi. Tā ki seksen yedi tārīḫine dek Ḥaleb ve 

Diyār-ı Bekr  ve Cezīre ’de salṭanat eylemişdür. 

Ba‘dehu3 ‘İmādü’d-dīn Zengī  nām oġlı evvelā Baṣra ’ya, ba‘dehu Mevṣil ’e 

ḥākim oldı. Sikke ve ḫuṭbe kendünüñ olup her senede Sulṭān Maḥmūd -ı 

Selçūḳī’ye ‘arż-ı maḥabbetle yüz biñ filori ve ba‘żı hedāyā gönderürdi. Ol 

miḳdār virgü daḫı Manṣūr  Ḫalīfe’ye virürdi. Yine kemāl-i ‘adāletle geçi-

nürdi.

Ba‘de zamānin Ḥaleb  ve Ḥimṣ ’i aldı. Ḥattā Şām  ḥākiminüñ ḫātūnı 

Zümürrüd  nām ‘afīfeyi oġlı Seyfü’d-dīn ’e nām-zed ḳılup Ba‘albek ’i4 daḫı 

ḥükmine getürdi. Ve ba‘dehu Necmü’d-dīn  Eyyūb’ı ḳā’im-maḳām idindi. 

Eyyūbīlerüñ  ibtidā-yı ẓuhūrı hemān bu maḥaldendür. 

El-ḳıṣṣa mezbūr ‘İmādü’d-dīn  vefātından ṣoñra evlādından Seyfü’d-dīn  

Ġāzī Mevṣil ’e ve Nūru’d-dīn Maḥmūd-ı Şehīd  Ḥaleb ’e ve Ruhā ’ya ḥākim 

oldı. Ve mezbūr Nuru’d-dīn  küffār-ı Efrenc ’e niçe ġazālar idüp ve bir nām-

dārlarını öldürüp, Anṭāliyye ’yi fetḥ idüp ḳarındaşı Ḳuṭbu’d-dīn  Zengī’ye 

virdi. Ḥattā Zümürrüd  Ḫātūn’ı [ki] Timurṭaş İbn İlġāzī  ḳızı idi, birāderi 

Seyfü’d-dīn ’e müyesser olmayup Ḳuṭbu’d-dīn ’e münāsib görilmiş idi. Ve ol 

bir ḫātūn-ı muḥtereme idi ki [154a T5] on beş nefer ḥükkām-ı selāṭīne 

maḥrem olmaġın yanlarında maḥreme örtmezdi. 

Nūru’d-dīn ’üñ ni‘meti bir derecede idi ki bayramlarda öküzden ve ṭa-

vuḳdan ġayrı biñ ḳoyun bişürürdi. Ve mülūk-i eṭrāf bir yire geldükde ol 

cümleden ilerü yürürdi. Ve bir şā‘ire bir beyt içün biñ altun cā’ize virmesi 

mirāren vāḳi‘ olmış idi. İbn Cevzī 5 ḳavlince küffārdan elli pāre şehr almış 

idi. Ve Ḥaremeyn-i Şerīfeyn  mücāvirlerine nafaḳa ve kisve göndermek ev-

velā anlardan oldı. 

1 Nüshalarda “Ḳasemü’d-devle” şeklinde yazılan bu isim “Ḳasīmü’d-devle” olarak metne alındı. bk. Ba-

hattin Kök, “Nûreddin Zengî, Mahmud”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/

nureddin-zengi-mahmud (20.02.2021).

2 Aḳsunġur: Odsunġur T5

3 Nüshalarda burada yer alan “oġlı” kelimesi cümlede mükerrer olduğu için metne alınmadı.

4 Ba‘albek ’i: Na‘līk’i HZ

5 Cevzī: Cevrī HZ
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Kendüden ṣoñra oġlı Melik Ṣāliḥ  Ḥaleb ’e ḥükm itdi. Ve gāh Seyfü’d-dīn  

ve gāh Ḳuṭbu’d-dīn  ṣadr-ı ḥükūmetden ḫālī olmadı. Ba‘dehu ‘İzzü’d-dīn 

Mes‘ūd bin Ḳuṭbu’d-dīn  ve Atabeg Nūru’d-dīn Arslan Şāh 1 ve Melik Ṭāhir 

‘İzzü’d-dīn Mes‘ūd İbn Nūru’d-dīn Arslan [242a HZ] Şāh  bunlardan ṣoñra 

evlādınuñ atabegi Bedrü’d-dīn Lü’lü’ 2 Ḫān zamānında hicretüñ altı yüz elli 

ṭoḳuz yılına dek Mevṣil ’de ḥükūmet itdi. Bu taḳdīrce Atabegān  Mevṣil ve 

Şām  ve Ḥaleb’de müddet-i salṭanatları yüz ḳırḳ yıl ḥisābında idi. 

Āḫir zevāl-i devletleri ve cümleden evvel salṭanatları bünyādınuñ zel-

zelesi yine kendü3 ḫānedānlarında ḥāṣıl olan Eyyūbīlerden ,4 ya‘nī ki Nū-

ru’d-dīn-i Şehīd  ḳuvvetiyle sulṭān-ı Mıṣr  olan Melik Ṣāliḥ ’den oldı. Ba‘de-

hu birbirlerine düşmekle ve Baġdād ’da Āl-i Cengiz  fitnesi ẓāhir olmaġla 

devlet ü ‘izzet ü ḥükūmetleri zevāl ü fenāya ḳabūl oldı.

 FAṢL FĪ ẔİKR-İ SELÇŪḲĪLERÜÑ  ĀḪİR-İ DEVLETLERİ 
VE İBTİDĀ ḪˇĀREZMŞĀHLARUÑ  SALṬANATLARI VE 

NEKBET [Ü] NEDĀMETLERİ BEYĀNINDADUR

Bu zümre Āl-i Selçūḳ ’uñ bende ve bende-zādeleridür.5 Zīrā ki Ḫˇārezm  

memleketinüñ pādişāhlarına cedd-i nāmdār olan Anuş Tegin Ġarçe’ī ’dür6 

ki Sulṭān Melik Şāh  ḳullarından Bilge Tegin ’üñ7 ḳulıdur. Efendisinüñ 

vefātından ṣoñra Anuş Tegin  ‘aḳl ü firāset ü tedbīr ile mümtāz oldı. Gi-

derek Ḫˇārezm mülkine8 ḳullandı. Eñ büyük oġlı ki Ḳuṭbu’d-dīn Muḥam-

med ’dür, babasından ṣoñra aña iltifāt olınup Berkyaruḳ  zamānında Sulṭān 

1 Ba‘dehu//Şāh: - T5

2 Nüshalarda “Nūru’d-dīn Lü’lü’ Helā (HZ) / Hilāl (T5)” şeklinde yazılan bu isim “Bedrü’d-dīn  Lü’lü’ ” 

olarak metne alındı. bk. Bahattin Kök, “Lü’lü’, Bedreddin”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islaman-

siklopedisi.org.tr/lulu-bedreddin (20.02.2021).

3 kendü: gitdi HZ

4 Nüshalarda “Eyyūbīlerin” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği “Eyyūbīlerden ” olarak metne 

alındı.

5 bende-zādeleridür: bende-nüvāzlarıdur HZ

6 Nüshalarda metin boyunca “Nūştegin Ḫırca” şeklinde yazılan bu isim “Anuş Tegin  Ġarçe’ī ” olarak 

metne alındı. bk. Aydın Taneri, “Hârizmşahlar”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.

org.tr/harizmsahlar (20.02.2021).

7 Nüshalarda “Belkābgin” şeklinde yazılan bu isim “Bilge Tegin ” olarak metne alındı. bk. Cihan Genç-

türk, “Lubb et-Tevârîh’te Harezmşâhlar’a Dair Bilgiler”, Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları 
Dergisi, Sayı V/2, Aralık 2009, s. 165.

8 Nüshalarda “māline (HZ), me’āline (T5)” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “mülkine” olarak 

metne alındı.
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Sencer ’üñ1 eyyāmında Ḫˇārezm  ḥükūmeti virildi. Eñ evvel “Ḫˇārezmşāh ” 

laḳabı aña ta‘yīn ḳılındı. 

Ol zamān ki Ḫˇārezm  şehri ma‘mūrlıḳ cihetinden Mıṣr  ve Şām ’a ġā-

lib añılurdı, otuz yıl ‘ale’t-tevālī Ḳuṭbu’d-dīn Muḥammed  aña vālī oldı. 

‘Ulemā vü fużalā2 ve şu‘arā vü ḥükemānuñ ḥaḳḳında küllī ‘ināyetler idüp 

bir ferd kendüden incinmedi. Ve bir miḳdār zamānda bir kerrecik ancaḳ 

Sulṭān Sencer  āstānesine vardı. Bir kerre daḫı oġlı Atsuz ’ı gönderdi. Andan 

ṣoñra bir daḫı varmaḳ müyesser olmadı. 

Fużalādan [154b T5] Ebü’l-ma‘ānī Rāzī  mezbūruñ mādiḥlerinden idi. 

Niçe niçe luṭf u iḥsānını görmiş idi. Ve şol zamān ki Sulṭān Sencer , Oġuz 3 

ṭā’ifesine giriftār olup ḥabsle ḳaldı; mezbūr ol furṣatda ḫuṭbe ve sikkeyi 

kendü nāmına eyleyüp meydānı aldı. Ammā her ṭarafdan eḥaḳḳ u elyaḳ 

[idügi] ‘ayyūḳa vardı. 

Ba‘dehu oġlı Atsuz , yigirmi ṭoḳuz yıl ḥükūmet ḳıldı. Ve anuñ ferzen-

di İlarslan  ve bunuñ evlādı Sulṭān Şāh 4 ḳırḳ beş yıl miḳdārı salṭanat ey-

lediler. Ba‘dehu hicretüñ beş yüz ṭoḳsan altı yılında Sulṭān Muḥammed

Ḫˇārezmşāh  taḫta cülūs ḳıldı. Ba‘de ẕālik Sulṭān Celālü’d-dīn İbn

Muḥammed Ḫān  ve Sulṭān Muḥammed Ġıyāẟü’d-dīn İbn Muḥammed  ve 

Sulṭān Rüknü’d-dīn İbn Muḥammed Ḫān  cedd-i kebīri Ḳuṭbu’d-dīn ’den 

ṣoñra bunlara seksen yıl miḳdārı salṭanat virildi. 

Aṣlā kendülere bir ḫaṣm-ı ḳavī yoġ-iken ve Cengiz Ḫān  gibi ṣāḥib-i 

ẓuhūr anı ġayrılar gibi bilmeyüp, Sulṭān Muḥammed  ile ḫaberleşüp, ‘ahd-

leşmesi5 muḳarrer iken ol tārīḫde ḫalīfe-i Baġdād  olan Nāṣırü’d-dīn  ile mā-

beynlerinde ‘adāvet peydā oldı. Ḫˇārezmşāh  maġrūr olup iẓhār-ı ḳuvvet ü 

zūr eyledi. “Elbette ben ḫulefā-yı Āl-i ‘Abbās ’ı ref‘ iderüm. Evlād-ı ‘Alī ’den 

Seyyid ‘Alā’ü’l-mülk-i Tirmiẕī ’den6 bī‘at eylerüm.” diyü leşker çekdi. Mez-

būr seyyidi yanına alup mülk-i Baġdād’a müteveccih oldı. 

1 Sencer’üñ: Mencer’üñ T5

2 ‘Ulemā vü fużalā: ‘ilmen ve fażlen T5

3 Nüshalarda “Ġazāne” şeklinde yazılan bu kelime “Oġuz ” olarak metne alındı. bk. Abdülkerim Özay-

dın, “Sencer”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/sencer (20.02.2021).

4 Nüshalarda burada yer alan “Mekşencān” kelimesi metne alınmadı. bk. Taneri, agmd.

5 ‘ahdleşmesi: ‘ahd neşmisi HZ

6 Nüshalarda “Bezmedī” şeklinde yazılan bu isim “Tirmiẕī” olarak metne alındı. bk. Taneri, agmd.
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Pes Dīnever  yaḳınlarına1 varduḳda ḫalīfe küllī iḥtiyāṭ ḳıldı. Mābeyni 

ıṣlāḥ içün ḳuṭbü’l-āfāḳ Şeyḫ Şihābü’d-dīn-i Şehrezūrī  ḥażretlerini resūl 

[242b HZ] gönderdi. Fe-ammā sulṭān-ı maġrūr ol ‘azīze hergiz iltifāt ey-

lemedi. Ve meclisinde oturmaġa ruḫṣat virmedi. Elbette ‘inādında muṣirr 

oldı. Şeyḫ-i büzürgvār daḫı ḳalb-i2 meksūr ile ki ‘izz-i ḥużūr-ı sulṭāndan 

‘avdet eyledi, “Yā Rabbī , bu ẓālimüñ sezāsına göre cezāsını vir.” diyü söy-

ledi. 

Du‘āsı maḳbūl olup şiddet-i şitā mezbūruñ ‘askerine musallaṭ oldı. 

Niçelerüñ atları öldi. Ve niçesinüñ eli ve ayaġı düşdi. Bi’ż-żarūre meksūr 

u münhezim olup yoldan döndi. Baġdād ’a varmasına rūzgār el virmedi. 

Lākin Nāṣır Ḫalīfe  mekrinden emīn olmadı.3 “Tedārük budur ki Cengiz 

Ḫān ’ı buña musallaṭ idevüz.” diyü söyledi. 

Egerçi ba‘żı ‘ulemā Nāṣır Ḫalīfe ’yi bu fikrden men‘ ḳıldılar. “Mücerred 

Sulṭān Muḥammed ’e incinmekle bir bölük kāfir ‘askerini vilāyet-i İslām ’a 

getürmek sizüñ şānıñuza lā’iḳ degüldür.” diyü cevāblar virdiler. 

Lākin ḫalīfe ol sözlere ḳulaḳ ṭutmadı. Cengiz Ḫān  serdārı Maḥmūd 

Yalvac ’a ādem ve mektūb göndermegi muḳarrer itdiler. Pes “Ol gidecek 

[155a T5] yollaruñ dört ay mesāfesi Ḫˇārezmşāh  memālikidür.” didiler. 

“Mebādā ki ādemiñüzi ṭutalar ve mektūbıñuzı aña ileteler. Dibelik ‘adāve-

te bā‘iẟ ola.” diyü men‘ine sa‘y eylediler.

Fe-ammā yine de müfīd olmadı. Ol gönderecegi resūlüñ başını terāş 

itdürdi. Ba‘dehu igne ile Cengiz Ḫān ’ı da‘vet mażmūnını yazdurdı. Üstine 

çivīd ṭoldurup ‘Arab  ṭā’ifesi ellerine ve yüzlerine naḳş itdükleri gibi ḫaṭṭ-ı 

Nīlī  üslūbında resm itdürdi. Resūlüñ bir hefte geçüp terāşı geldi ki ol yazu 

görinmez oldı.

Ve bi’l-cümle ḫarclıġını virdiler. Ol4 kimesneyi Maḥmūd Yalvac ’a gön-

derdiler. Vaḳtā ki ol resūl aña vardı, öñine düşüp sā‘atiyle Cengiz Ḫān ’a 

iletdi. Ḫalīfenüñ ıṣmarladuġı sözleri söyledi. 

1 Nüshalarda “zinbā ve reyyānlarına (HZ), Rīnāver yanlarına (T5)” şeklinde yazılan bu ibare “Dīnever  

yaḳınlarına” olarak metne alındı. bk. Meryem Gürbüz, “Tekiş, Alâeddin”, TDV İslâm Ansiklopedisi, 
https://islamansiklopedisi.org.tr/tekis-alaeddin (20.02.2021).

2 ḳalb-i: ḳalbi T5

3 olmadı: oldı T5

4 Ol: HZ mükerrer 
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Ḥālā Cengiz Ḫān  i‘timād eylemedi. Pes “İmdi, sözüñe ṣādıḳ idügine 

delīl lāzımdur.” didi. Ol şaḫṣ daḫı Cengiz Ḫān’uñ şübhesini zā’il eyledi. 

“Benüm başumı terāş eyleñ. Ba‘dehu sözlerimüñ ṣıḥḥatini bilüp taḥsīn ü 

şābāş eyleñ.” diyü söyledi.

Fī nefsi’l-emr başını ḳazutdılar. Sözinüñ ḥaḳīḳatini bilüp i‘timād itdiler. 

Lākin bī-sebeb ve bī-ḫuṣūmet Ḫˇārezmşāh  memālikine teveccühi münāsib 

görmediler. “Elbette ḥareketimüze sebeb lāzımdur.” cevābını virdiler. Ḥik-

met Ḫudā ’nundur, ‘aḳabince Sulṭān Muḥammed ’üñ ḫuşūnet ü ‘adāveti ẓā-

hir oldı. Cengiz  ṭarafından ticāretle Otrār 1 şehrine gelen bāzirgānları Otrār 

ḥākimi ṭutup, mālların girift idüp Ḫˇāremzşāh’a bildürmiş idi. Anlar da 

mestāneligi ḥālinde ol bī-günāhlaruñ ḳatlin emr idüp mālların ḫazīnesine 

getürtmiş idi. 

Bu ḳıṣṣa ki Cengiz ’e ‘arz olındı, “Belki Otrār  ḥākimi bu fi‘li ide, Sulṭān 

Muḥammed ’üñ bundan ḫaberi olmaya.” diyü tevaḳḳuf eyledi. Vāḳi‘-i ḥāli 

yazup, yarar ilçiler gönderüp Otrār ḥākimi olan İnalcıḳ ’ı ṭaleb eyledi. “Eger 

ol güstāḫı bize gönderürseñüz sizüñle ṣulḥımuz ṣulḥdur.” diyü söyledi. 

Fe-ammā bu sözler Sulṭān Muḥammed ’e eẟer eylemedi. Ḥiddet ü te-

hevvür idüp Cengiz ’üñ ilçilerini öldürdi. Bu kerre ḫalīfenüñ recāsı üze-

re Moġol  leşkerinüñ Baġdād ’a teveccühi muḳarrer oldı. Lākin kendüden 

muḳaddem Cuci2 Ḫān  nām oġlını yigirmi biñ mikdārı ādemle gönderdi. 

Otrār  ḥākimini ṭutup getürmesini [243a HZ] emr eyledi. 

Vaḳtā ki ol mīrzā Otrār  ṭarafına geldi, Ḫˇārezmşāh  ol ḥavālīde bulındı. 

Yanında mevcūd olan elli biñ miḳdārı ādemle Cuci Ḫān  ‘askerine muḳā-

bil oldı. Her ne ḳadar Ḫˇārezmşāh’a ḫaber gönderdi, “Biz sizüñle cenge 

[155b T5] me’mūr degülüz. Ammā bize el ḳaldurınca yüz döndürür meh-

cūr degülüz.” didi, müfīd olmayup iki cānibüñ bahādırları kemāliyle3 cen-

ge iḳdām ḳıldı. 

1 Nüshalarda metin boyunca “Īzār / Enzār” şekillerinde yazılan bu yer adı “Otrār ” olarak metne alındı. 

bk. Taneri, agmd.

2 Nüshalarda “Cuḫi” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Mustafa Kafalı, “Cuci 

Han”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/cuci-han (17.11.2020).

3 kemāliyle: - HZ
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Fe-ammā az ḳaldı ki Sulṭān Muḥammed  ellerine gire, yāḫūd helāk ol-

maḳ mertebesine ire. Āḫir-i kār biñ belāyla ayrulındı. Hemān bu muḥā-

bereden Moġol  leşkerinüñ kemāl mertebe ḳuvveti bilindi. Ḫˇārezmşāh ’uñ 

gözleri ḳorḳup bir daḫı cenge teveccüh1 itmemesi muḳarrer oldı. 

Fī nefsi’l-emr Cengiz ’üñ yaḳlaşduġı daḫı işidildi. Ve kendünüñ ḥāżır u 

müheyyā dört kerre2 yüz biñ ‘askeri mevcūd iken muḥāfaẓa nāmına perā-

kende ḳılınmaḳ3 fikrinde oldı. Bu vechle ki elli biñ nefer Otrār  ḥükūme-

tine ta‘yīn olına. Ve on biñ ādemle Ḳaraca Ḥācib , Cengiz ’e ḳarşu vara. Ve 

otuz biñ leşker Buḫārā  ḥıfẓı içün gönderile. Ve yüz4 on biñ güzīde ‘asker ile 

ba‘żı begleri Semerḳand  ḥıfẓına ṣarf-ı maḳdūr ḳıla. Ve altmış biñ nāmdār 

ve cigerdār yarar ādemler daḫı ḳal‘alar ta‘mīrine me’mūr olup edā-yı ḫid-

mete revāne ola. Ve yüz elli5 biñ miḳdārı ḫavāṣṣ-ı bahādır vaḳt vaḳt6 ṣavaşa 

ḳādir leşker kendüsi ile bulına. 

Bu minvāl üzere ḥāżır ‘askerini ṭaġıdup kemāl-i ḫavf u hirāset, bu yüz-

den sū’-i tedbīre bā‘iẟ oldı. Naḫşeb ’e ṭoġrı çekildi. “Benüm üstime gelen 

bir düşmendür ki ellerinden birer ḳamçılarını bıraḳsalar eñ büyük ḳal‘a-

nuñ ḫandeḳini ṭolduralar.” diyü her uġraduġı vilāyetüñ ḫalḳına söyledi. 

“Hemān ṣa‘b u düşvār yirlere çekilüñ.” diyü ża‘f-ı ḳalbe bā‘iẟ naṣīḥatle 

çekildi, gitdi. Bir daḫı salṭanat yüzini görmedi. Oġlı Sulṭān Celālü’d-dīn  

nıṣf-ı leşkeri aña ta‘yīn eylemiş, “Kendüñ murād idindügüñ yirde varup 

muḫtefī ol.” didi. Anuñ tedbīr-i ṣavābı ile ‘amel eyledi.

İmdi, bu ḫuṣūṣda bā‘iẟ-i zevāl-i mülk olan Sulṭān Muḥammed 

Ḫˇārezmşāh ’uñ müdārāsızlıġı ve tedbīrsizligi oldı. �āniyen sābıḳan 

meşā’iḫ-i kibārdan Şeyḫ Mecdü’d-dīn-i Baġdādī  ḥażretlerini ṣuya atdurup 

şehīd itmekle ve anuñ şeyḫi Necmü’d-dīn-i Kübrā  ḥażretleri zevāl-i mülk 

ü7 devletlerine işāret eylemekle, ba‘dehu Şeyḫ Şihābü’d-dīn-i Sühreverdī  

gibi veliyy-i ekreme ihānet idüp bed-du‘āsın almaġla ta‘ayyün buldı. 

1 teveccüh: tevcīh HZ

2 dört kerre: - T5

3 ḳılınmaḳ: ḳılmaḳ HZ

4 Ve yüz: Mezbūr T5

5 elli: - HZ

6 vaḳt: - T5

7 ü: - T5



574 TENKİTLİ METİN -  3. Rükün

Egerçi kendüden ṣoñra oġlı Sulṭān1 Celālü’d-dīn  ve Sulṭān Ġıyāẟü’d-

dīn  ve Sulṭān Rüknü’d-dīn  nām evlādı gāh Hind ’de ve gāh ‘Acem ’de gö-

rinüp [mülk-i] mevrūẟına el uzatdı, lākin Cengiz  ve Moġol  ‘askeri gibi 

cünd-i pür-sitīz2 ġālib-i maḥż olmaġın aḥvālleri niẓām bulmayup silsileleri 

münḳarıż oldı, gitdi. Artuḳ davranmaġa mecāl [156a T5] olmadı.

 Maḳāle-i Uḫrā Der-taḥḳīḳ-i Sebeb-i Tecezzüb-i Memālik-i 
Ḫˇārezmşāh 

Birgün Şeyḫ Mecdü’d-dīn-i Baġdādī  ḥażretleri dervīşlerinden bir 

cemā‘at ile oturmış idi. Üzerinde sekr ġālib olup eẟnā-yı germinde “Biz 

bir ḳaż yumurṭası idük. Deryā kenārında Şeyḫ Ebü’l-Cennāb  Nec-

mü’d-dīn-i Kübrā  bir murġ idi. Terbiyet ḳanadını bizüm üzerimüze uzatdı.

[243b HZ] Tā kim yumurṭadan çıḳduḳ. Ve ḳaż yavrusı gibi deryāya git-

dük. Ve şeyḫ, deryā kenārında ḳaldı.” didi. 

Pes bu söz Necmü’d-dīn-i Kübrā  ḥażretlerine mün‘akis oldı. Zebānla-

rından bu ṣādır oldı ki “Deryāda olsun.” Şeyḫ Mecdü’d-dīn  daḫı anı işidüp 

be-ġāyet ḫavfa düşdi. Birgün şeyḫ semā‘da ḫoş-ḥāl iken yalun ayaḳ geldi 

ve derligini āteş ile ṭoldurup ve başı üzerine ḳoyup paşmaḳ3 çıḳarduḳları 

yirde ṭurdı. Şeyḫ aña naẓar idüp eyitdi: “Çünki ‘Dervīşler ṭarīḳınca gülān-ı 

perīşān üzereyin.’ dirsün, dīnüñi ve īmānuñı selāmete iletdüñ. Ammā ba-

şın4 virürsün ve biz daḫı senüñ ucından giderüz ve ‘ālem ḫarāb olurdı.” 

Hemān ki Şeyḫ Mecdü’d-dīn  şeyḫüñ ḳudūmına düşdi. Ve az müd-

detde şeyḫüñ didügi ẓuhūr itdi. Şöyle ki Şeyḫ Mecdü’d-dīn Ḫˇārezm ’de 

va‘ẓ iderdi. Ve Sulṭān Muḥammed ’üñ anası ġāyetde cemīle ḫātūn idi. 

Şeyḫ Mecdü’d-dīn ’üñ va‘ẓına gelürdi. Ve aḥyānen ziyāretine daḫı varurdı. 

Müdde‘īler furṣat gözetdiler. Tā ki Sulṭān Muḥammed ’üñ bir gice mestli-

gi ḥālinde “Anañuz İmām [Ebū] Ḥanīfe  raḥimehu’llāh5 meẕhebince Şeyḫ 

Mecdü’d-dīn ’üñ nikāḥına girdi.” didiler. Sulṭān Muḥammed  daḫı ġāyet bī-

ḥużūr olup buyurdı. Tā kim şeyḫi ṭutup Dicle ’ye atdılar. 

1 Sulṭān: Süleymān  T5

2 Nüshalarda “ber-sīter” şeklinde yazılan ibare anlam gereği “pür-sitīz” olarak metne alındı.

3 paşmaḳ: yaşmaḳ HZ

4 başın: baş HZ

5 raḥimehu’llāh: - HZ



Künhü’l-Ahbâr 575

Bu ḫaber ki Şeyḫ Necmü’d-dīn-i Kübrā ’ya irişdi, ḳalbi müteġayyir 

olup “1﴾َن ــ ِ َرا  ِ ــ ْ َ ِإ ــא  َوِإ  ِ ِّ ــא  -oġlum Mecdü’d-dīn ’i ṣuya atdılar ve öl ﴿ِإ

di.” didi. Ve der-‘aḳab başını secdeye ḳoyup ḫaylī zamān eglendi. Çün 

başın secdeden ḳaldurdı, “Ḥażret-i Rabbü’l-‘izzet ’den istedüm ki oġlum 

Mecdü’d-dīn ’üñ ḫūn bahāsı içün mülk[i] Sulṭān Muḥammed ’den ala,2 

icābet buyurdı.” didi.

Sulṭān Muḥammed ’e bu aḥvālden ḫaber virdiler. Be-ġāyet peşīmān ol-

dı. Piyāde ḥażret-i şeyḫe geldi. Ve lākin bir legen ṭopṭolu altun getürdi. Ve 

üzerine bir kefen ve bir ḳılıc ḳodı. Ve başın yalun eyledi. Ve ṣaff-ı ni‘ālde 

ṭurdı. “Eger diyet gerekse işte altun. Eger ḳıṣāṣ eylerseñ işte ḳılıc ve ser.” 

didi. Ve lākin şeyḫ “3﴾ًرا ُ ــ ْ َ َــאِب  ِכ ْ ــ ا ِ ِــَכ  -anuñ diyeti senüñ mül ﴿َכאَن َذ

küñdür. Ve senüñ başuñ da gider. Ve çoḳ ḫalḳuñ daḫı başı gider. Ve biz 

daḫı senüñ ucından giderüz.” didi. [156b T5] 

Artuḳ Sulṭān Muḥammed  nevmīẕ olup girü döndi. Ve ‘an ḳarīb zamān-

da Cengiz  ẓuhūr idüp ol ki vāḳi‘ ḥāldür, vāḳi‘ oldı. 

Yuḳaruda beyān olınduġı üzere Ḫˇārezmşāh , Ḥażret-i4 Nūḥ  ‘aley-
hi’s-selāmuñ oġlı Yāfeẟ  oġlıdur. Ol memālik anuñ ābādān-kerdesi olmaġla 

anuñ ismine iżāfet olmışdur. Nehr-i Ceyḥūn ’uñ iki ṭarafında vāḳi‘ niçe 

ḳurā ve büldānı müştemil ġāyet ma‘mūr memleketdür. Dārü’l-mülkine 

Örgenc 5 dirler, şehr-i ‘aẓīmdür. Ḥāliyen Ḳızılbaş  taṣarrufına dāḫil olmış-

dur. Ḫˇārezmşāhīler  ol memālikden ẓuhūr itmekle ol memālike iżāfet ol-

mışlardur. 

Meẕkūr Sulṭān Muḥammed bin Tekiş  ol silsileden altıncı pādişāh-ı 

ẕī-cāhdur. Nihāyet mertebede devleti müsā‘id olmış idi. Evvelā Muẓaf-

ferü’d-dīn  Ġūrī ile nizā‘-ı mülke düşüp ol eẟnāda Muẓafferü’d-dīn fevt 

olmaġla cümle mülklerine temellük eyledükden ṣoñra Gür Ḫān-ı Ḳara 

Ḫıṭāy[ī]  ile üç def‘a ceng-i ‘aẓīm idüp evvelki cengde muẓaffer ü manṣūr, 

ikinci def‘ada meksūr olup me’sūr oldı. 

1 “Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah ’a aidiz ve şüphesiz ona döneceğiz.”, Bakara Sûresi, 2/156.

2 ala: anlar T5

3 “Bu (hüküm) kitapta yazılıdır.”, Ahzab Sûresi, 33/6.

4 Ḥażret-i: - HZ

5 Burada kastedilen “Gürgenç ” olmalıdır. bk. Abdülkerim Özaydın, “Hârizm”, TDV İslâm Ansiklopedisi, 
https://islamansiklopedisi.org.tr/harizm (19.11.2020).
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Dirler ki bir Ḫıṭāyī  [244a HZ] kendüyi ve ümerāsından Şihāb  nām 

emīri esīr eyledükde ol emīr kendüye “Muḳteżā-yı ḥāl budur. Maḳām-ı 

ḫidmetde ḳıyām idesün. Ola kim ḫalāṣuña bir tedbīr idem.” didi. Ol daḫı 

ol emīrüñ ḫidmetinde dāmen-der-miyān kemer-i ḫidmetini miyānına 

bend itdi. 

Ḫıṭāyī  bunun ḫidmetinden müte‘accib olup “İki ‘asker miyānında se-

nüñ bu ġulām1 ile esīr olduġıñuz şöhret bulmasa sizi āzād iderdüm.” di-

di. Emīr çün Ḫıṭāyī ’den bu ḳadar şefḳat ü merḥameti gördi, “Baña şimdi 

āzādlıḳdan ziyādedür ki vaṭanuma bir berīd göndereydüm ve ṣıḥḥatümi 

bildüreydüm. Zīrā ‘Fevt olmış.’ diyü mā-meleküm ġāret ve ṣıḥḥatüm ḫa-

beri varsa mālümden sizüñ içün daḫı bir ḥiṣṣe tefrīḳ olınup gelürdi.” didi.

Pes yad ādem göndermekdin ġulāmı göndermegi tercīḥ itdiler. Ve Ḫˇā-

rezmşāh ’a bir ādem delīl gönderdiler. Çün dārü’l-mülkine geldi, şehri üç 

gün bezediler. Ve çoḳ şenlikler ve şādmānlıḳlar eyledükden ṣoñra Ḫıṭāyī  

‘askerinde daḫı Ḫˇārezmşāh’uñ ġaybeti şüyū‘ bulıcaḳ emīrden Ḫıṭāyī is-

tifsār-ı ḥāl itdi. Ol daḫı keşf-i rāz idüp vāḳi‘-i ḥāli beyān itdi. Andan ṣoñ-

ra Ḫıṭāyī ve emīr daḫı Ḫˇārezmşāh ‘aḳabince geldiler. Ve me’mūllerinden 

ziyāde iltifāta maẓhar düşdiler. 

Def‘a-i ẟāliẟede yine ‘asker cem‘ idüp Ḳara Ḫıṭāyī  üzerine yüridi. Ve ġu-

bār-ı senābik-i ḫuyūl-i2 ‘asākir felek-i eseri bürüdi.3 Ve Ḫıṭāyīlere  bir şenī‘ 

ṣınġun virdiler ki [157a T5] bugüne degin pençe-i4 İslām ’dan bu ṭabānceyi 

yidükleri yoġ-ıdı. Yire düşen lāşe-i murdārları ol ṣaḥrā-yı enbūhuñ seng ü 

ḥacerinden5 çoġ-ıdı. Şimdiye degin pādişāh-ı meẕkūr Ḳuṭbu’d-dīn  ile mü-

kennā iken bu maḥalde İskender-i �ānī  ile telḳīb olındı. 

Ve ümerā-yı Ġūr ’dan Tācü’d-dīn eẕ-Ẕikr  bu maḥalde fevt olmaġla Ġaz-

ne  ve Kābil ’e ve daḫı aña mensūb olan memāliki6 istīlā idüp kārı ḳuvvet 

buldı. Ve Sulṭān Sencer -i Selçūḳī daḫı bu eẟnāda Ġazne ṭā’ifesi yedine gi-

1 ġulām: ‘alām HZ

2 Nüshalarda “semm-i sütūr-ı” şeklinde yazılan terkip anlam gereği “senābik-i ḫuyūl-i” olarak metne 

alındı. 

3 bürüdi: yürüdi T5

4 Nüshalarda “niçe” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “pençe-i” olarak metne alındı.

5 Nüshalarda “mederinden” şeklinde yazılan ibare anlam gereği “ḥacerinden” olarak metne alındı.

6 memāliki: memālike HZ
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riftār olmaġla anuñ daḫı cümle-i memālikin temlīk eyledi. Bu def‘a ẓıllu’l-

lāh fi’l-arż ile telḳīb itdiler.

Pes kemāl-i ġurūrından ḫalīfe-i ‘Abbāsī  Nāṣır-li-dīni’llāh 1 ile mābeyn-

lerine vaḥşet-i küllī düşüp “ ‘Abbāsīlerden  ise ‘Alevīler  ḫilāfete eḥaḳḳ u 

elyaḳdur.2” diyü Seyyid ‘Alā’ü’l-mülk-i Tirmiẕī  ki sādāt-ı ṣaḥīḥü’l-ensābdan 

ol memālikde i‘tibār-ı tām ile ṣāḥib-i nīk-nām idi, meẕkūrı ḫilāfete naṣb 

ve Nāṣır-li-dīni’llāh ’ı ḫal‘ itmek ārzūsıyla ‘asker cem‘ine mübāşeret eyledi. 

Eger ġāyet mübālaġadur ve illā erbāb-ı tārīḫ [ḳavlince] üç yüz biñ ‘asker 

cem‘ idüp Baġdād -ı dārü’l-İslām  ṭarafına müteveccih oldı. Nāṣır-li-dīni’l-

lāh  daḫı bu vaż‘dan āgāh olup risālet ṭarīḳıyla şeyḫü’ş-şüyūḫ Şeyḫ Şihā-

bü’d-dīn-i Şehrezūrī 3 ḥażretlerin istiḳbāle gönderüp Ḥulvān ’a ḳarīb bir 

maḥalde ordusına ḳarīb gelicek ‘asker-i firāvān ile şeyḫi istiḳbāl itdiler. Ve 

bir menzil-i refī‘e ḳondurdılar. Ve irtesi dīvān idüp şeyḫüñ ḳudūmına mü-

teraḳḳıb oldılar. 

Şeyḫ ḥażretlerinden naḳl ile ba‘żı ehl-i tārīḫ yazmışlar, “Çünkim ken-

dünüñ bārgāhına vardum, evvelā bir vesī‘ [u] enbūh oṭaḳ-ı gerdūn-niṭāḳa 

girdüm. Heft reng aṭlas u ḥarīrden envā‘-ı nuḳūş ile münaḳḳaş idi. Ve 

mefrūş olan bisāṭı daḫı ṣāfī ḥarīr4 ve naḳşı daḫı ḥarīr-i [244b HZ] dil-peẕīr 

ile5 tezyīn olınmış idi. Ve bu oṭaġı Māverā’ü’n-nehr  ve Türkistān  ve Ġazne  

ve Ġūr  ve Zābilistān  ümerāsı ve ḫānlarına ve mīr-i mīrān u mīr-i ṣadrlarına 

nişīmen6 idi. Andan daḫı güẕer idicek bir oṭaġ-ı lā-naẓīre mürūr itdüm ki 

ṣāfī zer-bāft ü zer-endūd,7 ser-ā-ser dībādan maṣnū‘ idi. Ve cümle ṭıbāḳı 

ibrīşüm ve zer-tār ile bāfte idi. Ve bu oṭaḳda Ḫorāsān  ve Ḫˇārezmşāh  ve 

Nīşābūr  ve ‘Irāḳ  ve ‘Acem  ve Ṭaberistān  ḫānları ve sulṭānları ve mīr-i mīrān 

u mīr-i ṣadrları cālis8 idi. Çünkim andan daḫı geçüp kendünüñ bārgāhına 

1 Nüshalarda “Nāṣırü’d-dīni’llāh” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alınıd. bk. Angelika 

Hartmann, “Nâsır-lidînillâh”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/nasir-lidinil-

lah (18.11.2020). 

2 eḥaḳḳ u elyaḳdur: elyaḳ u eḥaḳdur T5

3 Nüshalarda “Şehrūzī” şeklinde yazılan bu isim daha önce “Şehrezūrī” olarak geçtiği için tashih edilerek 

metne alındı.

4 ḥarīr: ḥarīrden HZ

5 ile: - T5

6 Nüshalarda “nişīmek” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “nişīmen” olarak metne alındı.

7 Nüshalarda “reref ü zerbār (HZ), zeref ü zerbār-serā (T5)” şeklinde muğlak yazılan bu ibare “zer-bāft 

u zer-endūd” olarak metne alındı. 

8 cālis: cālisler HZ
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girdüm, bunuñ zīb ü zīneti sā’irine nisbet olmaġa imkān yoġ-ıdı. Cülūs 

itdügi serīr aġac-ı ābnūsdan maṣnū‘ ve la‘l [157b T5] ü yāḳūt ve envā‘-ı 

zümürrüd ü pīrūze1 ile terṣī‘ olınmış idi. Ve bisāṭı ẕeheb-i ḫāliṣden mensūc 

birḳaç ḥaṣīr-i dil-peẕīr idi. Ol ‘aṣrda mülūk bisāṭ[ı] ẕeheb-i ḫāliṣden olmaḳ 

levāzım-ı iḥtişāmdan [idi].”

Pes şeyḫ ḥażretleri nāme-i Nāṣır-li-dīni’llāh ’ı ṣundı. Ve ḳu‘ūda ruḫṣat 

virmemekle ayaġ üzere ḫulefā-yı ‘Abbāsiyye ’[yi] ta‘rīf ü tavṣīfde bir ḫuṭbe-i 

belīġa inşā eyledi. 

Ḫˇārezmşāh  cevābında didi ki “Bu ṣıfat ‘Abbāsīlerde  yoḳdur. Ammā 

ben size bir ḫalīfe naṣb ideyin ki bu ṣıfatlar ile muttaṣıf ola.” didi. Şeyḫ daḫı 

“Sulṭān-ı zamāne Müslimānlar  içinde teferruḳa bıraḳmaḳ ve bu ḫānedān-ı 

mübārekeyi yıḳmaḳ lā’iḳ degüldür. Devlet-i dünyeviyye vü uḫreviyyeleri-

ne evlā vü elyaḳ bunları yirlerinde ibḳā ve cānib-i dārü’s-salṭanalarına ircā 

itmekdür.” [didi. Ḫˇārezmşāh  daḫı] cevābında “Bunlaruñ ḫānedānı ḫāne-

dān-ı2 nübüvvetden mübārek degüldür. Ve eger senüñ maḥabbetu’llāhdan 

ẕevḳuñ olaydı benüm ile Nāṣır  miyānında ḥāżır olmazduñ. Belki gūşe-i 

vaḥdeti felek-i [rif‘at]e virmezdüñ. Ve bunları mübāreklik ile vaṣf iden si-

züñ emẟāliñüzdür.” diyü şeyḫi öñinden çıḳardı.3 

Şeyḫ ḥażretleri buyurdılar4 ki “Bu ḳadar taḥammül ve bu ḳadar zīb ü 

zīnetle arḳasında olan ẟiyābın ve başında ḳuzı kürkinden tācın taḫmīn-i 

ṣaḥīḥ ile taḫmīn itdüm. Ve sekiz aḳçe bahā taḳdīr itdüm. Ve kendüsi he-

nüz5 bir ġulām-ı sāde-rū idi.”

Pes şeyḫ ḥażretleri andan münkesirü’l-ḫāṭır ‘avdet ve cānib-i Baġdād ’a

ric‘at eyledi.6 Sulṭān Muḥammed  daḫı ol maḥalden ḳalḳup çünkim Ḥulvān ’a 

ḳarīb geldi, ol memālikde ḳar yaġmaḳ vāḳi‘ olmamış iken ol eẟnāda üzerle-

rine ḳar düşdi. Ve yigirmi gün gice ve gündüz sükūn bulmayup çāderleri ḳar 

altında ḳaldı. Ve devābb u ḫuyūl bī-zād u ‘alef ḳalīl ve ekẟeri telef oldı. 

1 Nüshalarda “pīrūzec” şeklinde yazılan bu kelime “pīrūze” olarak metne alındı. bk. Mütercim Âsım, 

Burhân-ı Katı‘, (haz.) Mürsel Öztürk, Derya Örs, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2000, s. 606.

2 ḫānedān-ı: - HZ

3 Nüshalarda “çıḳardılar” şeklinde yazılan kelime sentaks gereği “çıḳardı” şeklinde metne alındı.

4 Nüshalarda “buyururlar” şeklinde yazılan kelime sentaks gereği “buyurdılar” şeklinde metne alındı.

5 henüz: - T5

6 eyledi: eyledüm T5
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‘Āḳıbet nā-çār ḳalup iḫtiyār-ı ric‘at eyledi. Telef olınan devābb u esbā-

b-ı sefer ve ḫuddām-ı1 rü’esā-yı ‘asker bī-ḥisāb idi. Çünkim hezār zaḥmet 

ü meşaḳḳat birle dārü’l-mülkine geldi, yine tāzelik ḥasebiyle [ve] ġurūrı 

sebebiyle ‘ayş u nūşa meşġūl olup bu kārdan müteyaḳḳıẓ olmadı. Ve ol 

gūşmāli ḥażret-i şeyḫüñ renciş-i ḫāṭırlarından bilmedi. 

Ve bundan ṣoñra Şeyḫ Mecdü’d-dīn-i Baġdādī  ḥażretlerinüñ daḫı ifnā-yı 

vücūd-ı şerīflerine bā‘iẟ ve bu aḥvāli ‘ulemā vü meşā’iḫ kendünüñ idbār-ı 

devletine ve ol memāliküñ taḫrībine sebeb-i ma‘nevī bildiler. İttifāḳ-ı ‘ulemā 

vü ḥükemā ve tevārīḫ-nüvīsān-ı ulü’n-nühā2 bu bābda müttefiḳü’l-kelime 

ve hem-zebān idi ki ehl-i İslām ’a devr-i Ādem ’den [158a T5] berü bun-

dan a‘ẓam muṣībet [245a HZ] irişmemiş ola. Belki Ṭūfān-ı Ḥażret-i Nūḥ  

‘aleyhi’s-selāmdan3 ṣoñra böyle bir ḥādiẟe-i ‘aẓīme vuḳū‘a gelmemiş ola. 

Dirler ki ‘ādetu’llāhda cārī olduġı üzere biñ yıl tevālüd ü tenāsül olsa ve bir 

şaḫṣa4 mevt irişmese memālik-i Īrān  u Tūrān  ol ‘imāreti bulmaya. 

Pes sene altı yüz on tārīḫinde ol ẓālim-i bī-dīn Cengiz Ḫān  vilāyet-i 

Çīn ’den ḫurūc idüp bilād-ı Kāşġar  u Ḫoten ’[den] tā Āb-ı Furāt  5 ḥudū-

dına varınca kendüye müsellem oldı. Sulṭān Muḥammed  bir nāme ya-

zup bir ḥamūle6 müşg7 nāfesi ve beşm[e] ve daḫı ba‘żı tefārīḳ ile Maḥmūd 

Yalvac-ı Ḫˇārezmī ’yi risālet ṭarīḳıyla gönderdi. Ve mażmūn-ı nāme bu idi 

ki “İkimüzüñ bile ululıġı günden rūşendür. Salṭanat mücāleseti ile senüñ 

dūstlıġuñı üzerimüze lāzım bilmişüz. Ve senden ‘azīzrek ferzendüm yoḳ-

dur. Noḳṭa-i şarḳdan senüñ vilāyetüñ ḥaddine gelince Ḫudā -yı bī-hemtā 

baña i‘ṭā itmişdür. Ve bizde ma‘ādin-i nuḳre bisyār ve merdān-ı bahādır 

bī-şümār, ḳısmet-i memālikimüz bizi sā’ir diyārdan ve memālikden müs-

taġnī itmişdür. Eger sen daḫı dūstlıġa sa‘y idüp tüccāruñ āmed ü8 şüdine 

ve sevdāgerlerüñ tereddüdine müsā‘ade iderseñ mūcib-i mezīd-i maḥabbet 

ü vedād ve sebeb-i te’kīd-i ittiḥād olur. Ve ḥācet deminde cüz’ī çeri ile ve 

1 ḫuddām-ı: ḫuddāma HZ

2 nühā: nāhī T5

3 Ḥażret-i//selāmdan: Nūḥ’dan HZ

4 Nüshalarda “eḥada” şeklinde yazılan ibare anlam gereği “şaḫṣa” olarak metne alındı.

5 Nüshalarda “Āb-ı Fütākde” şeklinde yazılan ibare anlam gereği “Āb-ı Furāt ” olarak metne alındı.

6 Nüshalarda “ḥīle” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “ḥamūle” olarak metne alındı.

7 müşg: müşebbek HZ

8 ü: - T5
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sīm-i1 ḫām ile i‘ānetde ihtimām iderüz. Ve biri birimüz ile imtizāc itmekle 

esbāb-ı şevket ü istiẓhār bulur[uz].”

Āḫir cānib-i Sulṭān Muḥammed ’den daḫı bir ‘ahd-nāme yazdılar ki biri 

birinüñ ḫilāfına ẕāhib ve diyārlarını nāhib ve muḫālefet endīşesin ḫāṭırla-

rına iḫṭār itmeyeler. Cengiz  daḫı göñlinde muḳarrer itdügi engīz-i ḫilāf[ı] 

itmeye. Ve naḳż-ı ‘ahde2 gitmeye. 

Çün bu vechle ‘ahd u mīẟāḳ ṭarafeynden muḳarrer oldı, vilāyet-i Cen-

giz ’den dört yüz Müslimān  tāciri Otrār ’a geldiler. Otrār ḥākimi İnalcıḳ 3 

nāmında bir kimesne idi ki sulṭānuñ ibn-i ḫāli idi. Ol tüccārdan ba‘żılarını 

ḳatına da‘vet itdi. Anlardan biri ki sevābıḳ-ı eyyāmda görmiş idi, eẟnā-yı 

muḫāṭabada “Ebnā’ü’l-ḥaḳ eẟnā’ü’l-ḥaḳ” diyü ḫiṭāb itdi. Pes bu ḫiṭābı sū’-i 

edeb idüp bu sebebden nār-ı ġażabı leheb-i ‘aẓīm peydā oldı. 

Cümlesin aḫẕ itdi. Ve sulṭān-ı bergeşte-[ḥāl] cānibine i‘lām itdi ki “Es-

bāb-ı iḥtişām ile bir cum‘a vilāyet-i Tatar ’dan bu diyāra gelmişlerdür. Ve ġa-

rażları oldur ki taḥḳīḳ-ı aḫbār idüp cāsūsvār tetebbu‘-ı aḥvāl-i diyār ideler. 

Ve küffār-ı bed-kirdār-ı Tatar’a iḫbār ideler.”

Sulṭān daḫı ġāyet-i idbār-ı devletinden ol bī-günāhların [158b T5] ḳat-

line fermān itdi. Ve hem mūcibsiz Türkistān  ṭarafına leşker çekdi. Ve Cuci 

Ḫān  ile ceng itdi ki Cengiz ’üñ oġlı idi.

Pes Cengiz  oġulların ve mīr-i mīrān u mīr-i ṣadrların ve ḫānān u ḫān-zā-

delerin ‘aẓīm dīvān tertīb idüp cem‘ itdi. Ve didi ki “Bunca yıldur rüsül [ü] 

resā’il irsāliyle muḥarrik-i sā’il-i yek-ā-yekī4 ve ḳāṣıd-ı def‘-i ḫaṣā’il-i bīgānegī5 

oldum. Ve peder [ü] ferzendi muḳābelesiyle mücāmele maḳāmında olup ve-

dād u ittiḥād midādına izdiyād virmege sa‘y-ı belīġ itdüm, müfīd olmadı. Ve 

bu diyār tüccārını öldürüp taḥrīk-i silsile-i ḫilāf ve naḳż-ı ‘ahd ü i’tilāf itdi. 

Pes şimdi anuñ def‘i ve ḥārre-i āteş-i ẕenbinüñ6 ref‘i lāzım olmışdur.” [didi].

1 sīm-i: nīm T5

2 Nüshalarda “rāhibe” şeklinde yazılan kelime anlam gereği “ ‘ahde” olarak metne alındı.

3 Nüshalarda “Enbāncıḳ” şeklinde yazılan kelime “İnalcıḳ ” olarak metne alındı. bk. Mustafa Kafalı, 

“Cengiz Han”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/cengiz-han (21.02.2021).

4 Nüshalarda “yek-ā-yeke” şeklinde yazılan kelime anlam gereği “yek-ā-yekī” olarak metne alındı.

5 Nüshalarda “bīgānege” şeklinde yazılan kelime anlam gereği “bīgānegī” olarak metne alındı.

6 Nüshalarda “ḥārāren denbinüñ” şeklinde yazılan ibare anlam gereği “ḥārre-i āteş-i ẕenbinüñ” olarak 

metne alındı.
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Tārīḫ altı yüz on beş sene-i hicriyye idi. Tesḫīr-i memālik ḳaṣdına dā-

rü’l-mülkinden ‘asker-i bī-pāyān ile ḳalḳup1 revān oldı. 

Aḥvāl sulṭān cenābına [245b HZ] mün‘akis olduḳda cāsūs gönderdi. 

Cāsūs taḥḳīḳ-ı evżā‘ u eṭvār idüp rücū‘ idicek mevḳif-i ‘arża inhā itdi ki “Bir 

leşkeri2 vardur ki seyl-i zev[ā]r ve mūr-ı bī-şümārdur. Sinānları cān-sitān 

ve nāvek-i ḫārā-şikāfları āfet-i cāndur. Rezmde şöyle dirler ki eger re’īsleri 

neberdi şecā‘at ile şīr-i bīşe-i3 feleke kemend-i celādet[l]e bend idüp rūy-ı 

zemīne indürürler.4 Ve sa‘d u naḥsı5 meflūc6 ve Simāk-i Rāmiḥ  ü A‘zel -i7 

pādişāhlarına cān u dilden fermān-berler[dür]. Ve tena‘‘um-ı ferāġat 

leẕẕetinden8 bī-ḫaberlerdür. Silāḥ u melbūsları kendü maṣnū‘ātıdur. Ṣuya 

muḥtāc ve ẕaḫīre ḳılletiyle aç olmazlar. Mevāşīlerin bile yanlarınca9 naḳl 

idüp anlaruñ şīr ü dūġı10 ile, ya‘nī südi ve yoġurdı ile iktifā iderler. Ḥattā 

ḫınzīr ü kelb etin eleẕẕ-i leẕā’iẕ ‘add11 iderler.12 Ve devābların ġıdā iderler.13 

Ve devābların faṣd14 idüp dem-i mesfūḥını içerler.”

Ve bi’l-cümle leşker-i firāvān ile ḫurūc idüp Buḫārā ’ya geldi. Ve ḳal‘ayı 

ḫāke berāber yıḳdı. Andan Merve ’ye geldi. Ve Mervīlere  fermān itdi ki 

şehrden ṭaşra çıḳalar. Ve bundan ṣoñra ehl-i şehr māl-i ender-i zirā‘at ile 

iktifā idüp mā-meleklerin şehre ḳoyalar. Tā ki leşker emvāl-i menhūbāt15 

ġāretine iştiġāl ideler. 

Pes altı yüz on sene[sin]de Buḫārā ’ya irişüp Dervāze  civārında ḳondı. 

Ümerā-yı sulṭānī yigirmi biñ merd-i neberd ile şeb-ḫūna çıḳdılar. Muḥā-

fıẓān-ı leşker müteveccih olup anlardan eẟer ḳomadılar. 

1 ḳalḳup: ḳalup HZ

2 leşkeri: leşker HZ

3 bīşe-i: pīşe-i T

4 indürürler: itdürürler HZ

5 Nüshalarda “sa‘d dāncı” şeklinde yazılan ibare anlam gereği “sa‘d u naḥsı” olarak metne alındı.

6 meflūc: menlūc HZ

7 Nüshalarda “Rāmiḥ’i ‘azl” şeklinde yazılan ibare anlam gereği “Rāmiḥ ü A‘zel ” olarak metne alındı.

8 leẕẕetinden:leẕīnden HZ

9 Nüshalarda “ḳırınca / ḳarınca” şeklinde yazılan kelime anlam gereği “yanlarınca” olarak metne alındı.

10 Nüshalarda “ġanı” şeklinde yazılan kelime anlam gereği “dūġı” olarak metne alındı.

11 ‘add: - T5

12 Nüshalarda “iderlerdi” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği “iderler” olarak metne alındı.

13 Ve//iderler: - HZ | T5 nüshasında “iderlerdi” şeklinde yazılan kelime sentaks gereği “iderler” olarak 

metne alındı.

14 Nüshalarda “ḳaṣd” şeklinde yazılan kelime anlam gereği “faṣd” olarak metne alındı.

15 Nüshalarda “muḳāt (HZ), mefāt (T5)” şeklinde yazılan kelime anlam gereği “menhūbāt” olarak metne 

alındı.
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İrtesi ehl-i Buḫārā  şehr ḳapusın açup e’imme-i ‘ulemādan cem‘-i keẟīr 

Cengiz  ḳatına vardılar. Ol daḫı şehre girüp cāmi‘e yitişdükde maḳṣūreye 

degin süvāren1 vardı. Ve piyāde olup minbere çıḳdı ve eyitdi: “Ṣaḥrāda 

‘alef yoḳdur. Atlarıñuzı doyuruñ.” [160a T5] 

Moġollar  daḫı enbārlar ḳapuların açup, meṣāḥif-i şerīfe ṣandūḳların 

boşaldup atlarına aḫūr itdiler. Ve atlarınuñ efsārların ve yularların ‘ulemā-

yı müctehidīn ellerine virdiler. Muḳaddem[ā] sādāt[dan] bir[i bir] müc-

tehide didi ki “Mevlānā, bu ne ḥāldür?” Ol daḫı didi ki “Ḫāmūş oluñ, 

bād-ı bī-niyāzī-i ilāhī esmekdedür.2 Ve tīġ-i Yezdānī-i ḳahr āmāl rīşesin 

kesmekdedür.3”

Andan ‘īdgāha varup minbere çıḳdı. Ḥamd u temcīd-i Rabb-ı Me-

cīd ’den ṣoñra ẕikr-i ma‘āyib-i Müslimānī  ve beyān-ı ġadr-ı sulṭānī idüp, 

ḫalḳa ḫiṭāb idüp didi ki “Sizden bir günāh-ı ‘aẓīm ṣādır olmışdur ki 

Ḫudā-yı Te‘ālā  beni ki belā-yı āsmānī ve ḳażā-yı nā-gehānīyüm, size mu-

sallaṭ eyledi. Şehriñüzde mevcūd olan esbāb u nuḳūd muḥtāc-ı beyān de-

güldür. Maḫfī olan māliñüzi āşkār idüñ.”

Dānişmend-i ḥācet kelāmını Fārisī  terceme eyler idi. Aṣḥāb-ı emvāl fi’l-

ḥāl mā-meleklerin iḥżār itdiler. Ve kimseye işkence itmedi. Çün merdüm-i 

sulṭāndan, ya‘nī ki ‘askerden cem‘-i firāvān miyān-ı şehrde nihān olmışlar 

idi. Şehri iḥrāḳ itdürdi. Çün ekẟer-i ‘imāreti çūbdan idi, der-ḥāl ‘imāret-

den eẟer ḳalmadı.

Pes Buḫārā Ḳal‘ası ’na hücūm itdiler. Ehl-i ḳal‘a merdānelik dadın virdi-

ler. Āḫir ḫandeḳi ḥayvānāt lāşesiyle ṭoldurup ḳal‘aya hücūm ve ẓafer buldı-

lar.4 Ehl-i ḳal‘anuñ ricālin ḳatl ve ehl ü ‘iyālin5 esīr itdiler.

1 Nüshalarda “serāre” şeklinde yazılan kelime anlam gereği “süvāren” olarak metne alındı.

2 Nüshalarda “itmekdedür” şeklinde yazılan kelime anlam gereği “esmekdedür” olarak metne alındı.

3 Nüshalarda “giymekdedür” şeklinde yazılan kelime anlam gereği “kesmekdedür” olarak metne alındı.

4 buldılar: itdiler HZ

5 ‘iyālin: ‘iyāllerin T5



Künhü’l-Ahbâr 583

 Vaḳ‘a-i1 Otrār  

Sulṭān Muḥammed  ki ḥākim-i Otrār  ve ḳātil-i Buḫārā  idi, anuñ mu‘ā-

venetine elli biñ ceng-āzmā süvār [246a HZ] ḳomış idi. Ṣoñra on biñ 

leşker-i cerrār daḫı imdādına gönderdi. Çünkim muḳāvemete ḳādir ol-

mamalarıyla bi’ż-żarūrī çıḳup Ögetay  ve Çaġatay  ki Cengiz -i ḫūn-rīzüñ 

oġulları idi, ḳatlarına vardılar. Delikden didiler ki “Siz veliyy-i ni‘metiñüze 

ḫayr itmediñüz. Bize ne ḫayr itseñüz gerek?” diyü cümlesin ehl-i Otrār ile 

şehīd itdiler. 

Bundan ṣoñra oġulları Cuci  ve Çaġatay  ve Ögetay  her biri Moġolān -ı 

ġūlāndan bī-nihāye dīv-sirişt, ḫūn-ḫˇār u zişt,2 ‘asākir-i mūr-şümār kimi 

Sīstān , kimi Ḫucend  ve ġayrı büldān tesḫīrine ve ḫalḳuñ ifnā-yı vücūdları 

ḳaṣdına müteveccih oldılar. Ve her yirde ol ḳadar nüfūs ḳatl itdiler ki ḳā-

bil-i ta‘dād degül idi. 

Cengiz -i bī-temyīz kendü Semerḳand ’a geldi. Sulṭān, Semerḳand’a3 

yüz on biñ süvār-ı kīne-güẕār ve yigirmi fīl ḳomış idi. Ḫalḳınuñ i‘timādı 

bu idi ki tesḫīri niçe eyyām mürūr ve şühūr u a‘vām ile müyesser olmaya. 

Fe-keyfe ki tesḫīr-i ḳal‘a çün istiḥkāmı ḥadd-i kemālde idi, Cengiz  evvelā 

mużāfāt-ı Semerḳand tesḫīrine şürū‘ idüp andan Semerḳand’a4 indi. 

Yevm-i rābi‘inde ḳāḍī ve şeyḫü’l-İslām  ṣāḥibü’l- [159b T5] Hidāye  
Ebü’l-Ḥasen ‘Alī -i Merġīnānī5 Cengiz ’e geldiler. Bunlara ‘afv va‘desin virdi. 

İrtesi ricāl ü nisāyı ṣaḥrāya bölük bölük iledürler ve ḳatl iderler idi. Ḳādī ve 

şeyḫü’l-İslām ḥimāyeti ile elli biñ miḳdār ādem sālim ḳaldılar. 

Cengiz  Semerḳand ’a müteveccih olıcaḳ Sulṭān Muḥammed  hirāsān 

olup Ḫorāsān ’a vardı. Ve ‘askerin müteferriḳ idüp büldāna gönderdi. Ken-

dü ile cümle-i ḳalīl6 ḳaldı. Pes Cengiz  “Vaḳt-ı furṣatdur.” diyü ta‘ḳīb idüp 

ümerāsından ba‘żılar ile otuz biñ ‘asker gönderdi. Ve “İṭā‘at u inḳıyād iden-

1 Nüshalarda “Ḳıṭ‘a-i” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “Vaḳ‘a-i” olarak metne alındı.

2 Nüshalarda “rest” şeklinde yazılan bu kelime anlam ve seci gereği “zişt” olarak metne alındı.

3 Semerḳand ’a: Semerḳand T5

4 Semerḳand ’a: Semerḳand HZ

5 Nüshalarda “Mīr ‘Aynānī” şeklinde yazılan bu isim “Merġīnānī” olarak metne alındı. bk. Ferhat Koca, 

“Mergīnânî, Burhâneddin”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/merginani-bur-

haneddin (21.02.2021).

6 T5 nüshasında burada dört nokta konulmak suretiyle bir boşluk bırakılmıştır.
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lere emān, ta‘annüd idenleri bī-ḫānmān ideler.” diyü sipāriş itdi. Fi’l-vāḳi‘ 

öyle itdiler. Ḥākim-i Herāt ’a1 iẓhār-ı inḳıyād itmekle müte‘arrıż olmadı-

lar.2 Ṣoñra bir bölük melā‘īn daḫı gelüp anları daḫı helāk itdi. Çün zāviye-i 

Nīşābūr ’a geldiler. Andan Māzenderān ’a ve Ṭūs ’a vardılar. Cümlesin ḳatl 

itdiler. Ammā Ṭāleḳān ’a ve Naḫşeb ’e3 ḳondılar. Ve Örgenc 4 ve İsferāyīn  

ehlinüñ ḳıllet-i ḫidmetlerin bahāne idüp ḳatl ve Dāmġān ’da5 daḫı ġayret-i 

ġabīẟelerin icrā itdiler. 

Ve sulṭānuñ māderi ve ḥaremi anda bir ḳal‘ada idi. Ḳal‘ayı żabṭ idüp 

anları esīr eylediler. Andan ol ‘asker-i şeyāṭīn müteveccih-i Rey  oldı. Şi‘īler 6 

anları istiḳbāl idüp Ḥanefīler  ḳatline7 iġvā8 itdiler. Ṣoñra Şi‘īleri  daḫı ḳatl 

itdiler. Dirler ki Rey ’de biñ kerre biñden ziyāde ādem ḳatl olındı.   

Andan Ḳum ’a varup ehālīsini cihāndan güm itdiler. Andan Hemedān ’a 

varup anları daḫı nā-būd, belki bī-nişān itdiler. Evḥad-ı Rāzī  ‘Irāḳ  u ‘Acem  

vaṣfında dimişdür:

Naẓm

د د و   ل و   در   اق از ره    אر  ا 
د אن    א  در ا ان   ّ ُ אن،   אن  ا  ا

د م  ّ אن،  از آن   در  ا  אن   آب و  אی  ان 
د    ِ א  ِ  ار   א و آن       از ا

د9 א  د ری   ری در   ری  د  אه  م  אن  د و  ن 

1 Nüshalarda “Hezār’a” şeklinde yazılan ibare anlam gereği “Herāt ’a” olarak metne alındı.

2 olmadılar: oldılar HZ

3 Nüshalarda “Rāvegān Secte” şeklinde muğlak yazılan bu yer adı “Ṭāleḳān  ve Naḫşeb ’e” olarak metne 

alındı. bk. Mustafa Kafalı, “Cengiz Han”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/

cengiz-han (21.02.2021).

4 Nüshalarda “Cīvīşān” şeklinde muğlak yazılan bu yer adı yazım birliği gözetilerek “Örgenc ” olarak 

metne alındı. 

5 Dāmġān ’da: in‘ānda HZ

6 Şi‘īler : Şī‘atleri HZ

7 Nüshalarda “ḥayfīler (HZ) / ceyfīler (T5) ḳılletine” şeklinde yazılan ibare anlam gereği “Ḥanefīler  

ḳatline” olarak metne alındı. 

8 iġvā: i‘vā HZ

9 “Tahminen Irak ’ın yol olarak dört şehir olduğunu söylemişlerdir. Irak’ın eni ve boyu yüzde yüzdür, 

daha az değildir. Tüm kıtalarda Isfahan ’dan daha büyük bir şehrin olmadığında bütün insanlar müta-

bıktır. Hemedan  padişahların yeridir. Suyu ve havası bakımından dünyada ondan daha güzel bir kutlu 

yer bulunmamaktadır. Kum  mukayese edildiğinde diğer şehirlerden eksiktir. Ancak o da iyinin iyisi 

değilse de kötünün kötüsü değildir. İyiliğin madeni, cömertliğin ocağı, şehirlerin padişahı Rey ’dir. 

Dünyada Rey’in benzeri bir şehir yoktur.”
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[246b HZ] Andan Verd  ve Nihāvend ’i ḫarāb itdi. Andan Ḳazvīn ’e1 

varup elli biñ ādem ḳatl itdi. Andan çün Merāġa ’ya2 geldiler, ehl-i Merāġa 

muḥārebeden ferāġa raġbet itmeyüp semt-i iṭā‘atden ıraġa düşdükleri içün 

demlerin irāḳa itdiler. Bir hefteye degin bir müneffis ḳalmadı. 

Ol vaḳtde ehl-i İslām ’a bir vechle ḫavf ġalebe itmiş idi ki Moġol ’dan 

bir ‘avret bir serāya girüp cem‘-i keẟīri ḳatl itdi. Çün Ḫoy  ve Selmās  ve an-

dan Naḫcivān  ṭarafına vardılar. Pīr ü cüvān ḳomayup her sūḳını bir nehr-i 

revān itdiler. Andan Beyleḳān  [160a T5] ṭarafına revān oldılar. Ve ehlini 

inḳıyāda delālet içün resūl gönderdiler. Anlar daḫı resūle ‘adem yolın gös-

terdiler. Ve ‘inād3 ‘inānın elden ḳomadılar. Moġollar  daḫı gelüp evvelā ḥāşā 

zenleriyle zinā idüp, ḳız ve zenden bir ferd ḳomayup cümlesin efkende-i 

deşt-i fenā itdiler. 

Ehl-i Gence  ise ser-pençe urmaġı miḥnet ü rence mü’eddī görüp 

maḳām-ı ḫidmetde oldılar ve necāt buldılar. 

Bu maḥalde4 Gürcī ’den niçe biñ ‘asker gelüp bunlar ile muḥārebe 

ḳaṣdın itdiler. Lākin melā‘īn bunları kemīne çeküp otuz biñden ziyāde 

Gürcī’yi ḫāk-ı helāke düşürdiler. 

Cengiz Semerḳand  fetḥinden ṣoñra oġulları Cuci  ve Çaġatay ’ı Ḫˇā-

rezm ’e nām-zed itdi. Ve aña ḳadīmden Cürcāniye  dirler idi. Ve Türkmānlar  

Örgenc 5 dirler. Moġol ’dan bir fevc şehr ḳurbına varup devābb u mevāşīsin 

sürdiler. Ehl-i şehr ol fevcüñ ḳılletine6 maġrūr olup ardlarına düşdiler. Nā-

gāh Moġollar  kemīnden çıḳup belki yüze yaḳın ādemi nār-ı tīġ ile yaḳdılar. 

İrtesi çün şeh-zādeler[i] Belā-peyker  ile geldiler, şehri iḥāṭa itdiler. Ve 

Nehr-i Ceyḥūn ’ı şehre icrā itmişler idi. Ḳaṣd itdiler ki mecrāsından ḫavf 

ideler. Ve ıżṭırāb-ı ‘aṭş ile ehl-i şehri müşevveş ideler. Üç biñ Moġol  ol ‘ame-

le meşġūl oldılar. Şehr ile cümlesin ‘adem şehrine gönderdiler. 

1 Nüshalarda “Ġazvīn” şeklinde yazılan bu yer adı “Ḳazvīn ” olarak metne alındı. bk. Marcel Bazin, 

“Kazvin”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kazvin (21.02.2021).

2 Merāġa ’ya: Merāġıb’a HZ

3 ‘inād: ‘inād u HZ

4 bu maḥalde: - T5

5 Burada kastedilen “Gürgenç ” olmalıdır. bk. Abdülkerim Özaydın, “Hârizm”, TDV İslâm Ansiklopedisi, 
https://islamansiklopedisi.org.tr/harizm (19.11.2020).

6 Nüshalarda “ḳatline” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “ḳılletine” olarak metne alındı.
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İrtesi şeh-zāde Ögetay  ki sedād-ı re’y ile mersūm idi ve ol eclden birā-

derān-ı müsinn üzere muḳaddem olup Cengiz  ṭarafından ser-leşker olmaḳ 

fermān olınmış idi, irişdi. Fi’l-ḥāl şehre Moġol  musaḫḫir oldı. Muḥarre-

meden yüz biñden ziyāde ādem temyīz1 itdiler. Ve püserān u duḫterān ve 

pīr [ü] cüvānı esīr itdiler. Ḳalan pīr ü nā2-tüvānı leşkere ḳısmet itdiler. Her 

ḳātile yigirmi dört maḳtūl degdi. Ve ba‘żı ehl-i tārīḫ ellişer ādem her biri-

nüñ yed-i şūmında sālik-i rāh-ı ‘adem olduġın yazmışlar. Ve ḳātiller ‘adedi 

yüz biñden mütecāviz idi, diyü taḥḳīḳ itmişler.

Çünki Belḫ  ve Tirmiẕ ’e müteveccih oldı, Tirmiẕīler  merdlik dadın vi-

rüp merdāne muḥārebe vü3 muḍārebeler itdiler. Āḫir melā‘īn ġālib olup 

ḳatl-i ‘ām itdiler. Bir ‘avreti öldürürken “Beni öldürmeñ. Yutduġum4 girān-

bahā incüyi hep size vireyin.” didi. Fi’l-ḥāl ḳarnın yardılar ve incüleri hep5 

buldılar. Ṣoñra cümle ‘avretlerin buṭūnın şaḳḳ itdiler. Dirler ki ol gün yüz 

ḳırḳ biñ ‘avret bu vechle derece-i şehādete irişdi. 

Ve Tangūt 6 ve Sāmān ’da ḳatl ü nehb itdiler. Bir gürūh-ı mekrūh Be-

daḫşān ’a gidüp zemīn-i Bedaḫşān’ı ḫūn-ı maḳtūlān ile la‘l-gūn itdiler. 

Cengiz  [247a HZ] Tirmiẕ ’den7 ‘ubūr idüp Belḫ ’e vardı. Zamān-ı pīşīn-

de [160b T5]8 Belḫ’i Beytü’l-ḥarām  gibi ikrām iderler idi. Tārīḫ-i Belḫ ’de 

meẕkūrdur ki Belḫ’üñ ol zamānda ma‘mūrlıġı bir derecede idi ki biñ iki 

yüz yirde cum‘a ḳılınurdı. Ve biñ iki yüz ḥammāmı var idi. 

Ḫˇāce Ebū Naṣr Muḥammed Pārsā  ḥażretlerinden menḳūldür ki ol 

vaḳtde sādāt u meşā’iḫ ü mevālīde Belḫī  elli biñ miḳdārı ādem var idi. 

Cemāhīr-i meşāhīr[i] pīş-keşler ile ṭaşra çıḳ[ar]dılar. Bunlardan ġayrı daḫı 

cümle ehālī-i şehri ṭaşra çıḳardılar. ‘Umūmen leşkere taḳsīm itdürdi. 

Andan Ṭāleḳān ’a9 vardı. İṭā‘at itmediler. Merdāne cengler itdiler. Ve 

cümlesi şehādete yitdiler. Ve Sebzevār ’da yetmiş biñ Müslimān  zīr-i pāy-ı 

Moġolān ’da sebzevār pāy-māl oldılar. 

1 temyīz: temeyyüz T5

2 nā: ber HZ

3 vü: - HZ

4 yutduġum: yoġduġum HZ

5 hep: - HZ

6 Nüshalarda “Lengūt” şeklinde yazılan bu isim “Tangūt ” olarak metne alındı. bk. Kafalı, agmd.

7 HZ nüshasında bu kelime takibe kaydı olarak yazılıdır ancak metin içerisinde yazılı değildir.

8 T5 nüshasında 160b-161a varakları kopuktur.

9 Nüshalarda “Ṭāle‘ān” şeklinde yazılan bu yer adı “Ṭāleḳān ” olarak metne alındı. bk. Kafalı, agmd.



Künhü’l-Ahbâr 587

Andan Nīşābūr ’a varup cümle ebniyesin ḫarāb idüp ve yedi gün yedi 

gice ṣu ṣalup arpa ekdiler. ‘Avrāt u eṭfālden ġayrı ḳatllerüñ a‘dādı yedi kerre 

yüz biñ ve ḳırḳ yedi biñ olduġı ḥisāba geldi. 

Çün Herāt ’a geldi, ‘askerīden bulınanları ‘umūmen ḳatl itdürdi. On beş 

yıl kenār-ı Ceyḥūn ’dan Nīşābūr ’a gelince ḳırḳ kimesneden ġayrı bir ẕī-rūḥ 

yoḳ idi. 

 [Ḳıṣṣa-i ġarībe]

Bunda bir ġarīb ḳıṣṣa yazmışlar. Erk Ḳal‘ası  ki ḳılā‘-ı ḥaṣīn-i1 Sīstān ’[-

dan]dur, Tuluy2 bin Cengiz 3 anuñ muḥāṣarasına gönder[ül]di. Ehl-i ḳal‘a 

miyānında vebā-yı ‘aẓīm peydā olmış idi. Evvelā derd-i dehān viricek4 den-

dān peydā olup ekẟeri üç günden tecāvüz itmezdi. Bir gice ḳal‘a ṣāḥibi yedi 

yüz kimesne bi-esāmīhim ta‘yīn itdi ki bāb-ı şimālde kemīne gireler. Ve bir 

cem‘i daḫı bāb-ı şarḳīde mütevaḳḳıf olup seḥer vaḳtinde a‘dā-yı dīne tīġ-i 

cihād çekeler. Bunlardan ṣabāḥa bir ẕī-rūḥ çıḳmadı. 

Çün Tuluy bin Cengiz  Merve ’ye müteveccih oldı ve ol ḥīnde İmām 

Cemālü’d-dīn  ki e’imme-i Merve’den idi, Tuluy ’a gelüp vāsıṭa-i ṣulḥ oldı. 

Ve cümletü’l-mülk5 pīş-keşler ile geldi. Ammā ol hedāyāya ḳāni‘ olmayup 

tefaḥḥuṣ-ı aġniyā eyledi. Ol daḫı iki yüz kimesnenüñ nāmın didi, deftere 

yazdurdı. Cümlesin işkence-i bisyār ve aḫẕ-ı emvālden ṣoñra istīṣāl itdi. Ve 

bāḳī ḳalanları ḳatl itmek içün leşkere taḳsīm itdi. Her ādem başına üç yüz 

veyā dört yüz ādem düşdi. Nīşābūr  [ve] Herāt  ve sā’ir büldān u ḳaṣabāt-

da ‘ādet-i ḫabīẟelerin āḫar vechle [gösterüp] cümle-i sükkānın ġarīḳ-i baḥr-ı 

fenā itdiler. 

Ḳāḍī-i Sicistān ’dan6 naḳl olınur ki “Herāt  muḥāṣarasında ḳıtāle iştiġāl 

hengāmında ġāyet-i izdiḥāmdan Tuluy 7 muḳābelesinde olan burcdan ḫāk 

1 Nüshalarda “ḥıṣna” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “ḥaṣīn” olarak metne alındı.

2 Nüshalarda metin boyunca “Pūluy” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Kafalı, 

agmd.

3 HZ nüshasında “bir cem‘i” şeklinde yazılan bu ibare anlam gereği “bin Cengiz” olarak metne alındı.

4 HZ nüshasında “yiricek” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “viricek” olarak metne alındı.

5 HZ nüshasında “muḥarri’l-mülk” şeklinde muğlak yazılan bu ibare anlam gereği “cümletü’l-mülk” 

olarak metne alındı.

6 HZ nüshasında “Cürcistān” şeklinde yazılan bu yer adı daha önce “Sicistān ” olarak geçtiği için tashih 

edilerek metne alındı.

7 HZ nüshasında “Tuluy ’a” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği “Tuluy” olarak metne alındı.
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üzerine düşdüm. Moġollar  her ṭarafdan hedef-i tīr itdiler. Çün ber-taḳdīr-i 

[ilāhī] helāke müteveccih olmamış idü[m], tīrleri sirāyet itmedi. Sālim ḳal-

dum. Beni ṭutup Tuluy  ḳatına getürdiler. Ta‘accüb-künān didi ki ‘Sen cins-i 

ādemī misün, yoḫsa dīv ü peri misün?’ Ben daḫı didüm ki ‘Senüñ gibi pā-

dişāh-ı ‘ālī-cāhuñ çün naẓarı benden yaña1 aḳdı, ol naẓar-ı ‘ālī berekātında 

sālim ḳaldum.’ didüm. Bu kelāmumdan ḥaẓẓ itdi. Ve ‘Sen ‘aẓīmü’ş-şān pā-

dişāhlara muṣāḥib olmaġa lā’iḳsün.’ diyü beni babasına gönderdi. 

[Babası Cengiz ] meclis-i ḫāṣṣına isteyüp beni söyledürdi. Ve Türk  

ḥaḳḳına vārid olan eḥādīẟden istiḫbār iderdi. Ve tercemān kelāmumı ken-

düye beyān2 [247b HZ] eylerdi. Birgün baña didi ki ‘Muḥammed -i uġrı, 

ya‘nī Muḥammed Ḫˇārezmşāh  ile itdügümüz işler ḫalḳ içinde çoḳ zamān 

ḳalsa gerekdür.’ Ben daḫı didüm ki ‘Eger ḫān cānuma emān virürse bir 

söz ‘arż ideyin.’ ‘Söyle.’ diyicek didüm ki ‘Çün ḫān cemī‘-i ḫalḳı ḳırdı, 

ol3 kelām kimüñ lisānında ḳalur?’ Bu sözden yüzi āteş-i maḥż oldı. Ve 

bana ġażab ile baḳup ‘Ben seni ‘uḳalādan ṣanurdum. Sen ḫod ‘aceb nā-dān 

imişsün. Ben Muḥammed -i uġrınuñ atı ṭırnaġı irişdügi yirlerden ġayrı sā’ir 

ḫalḳa neylerüm?’ Andan ṣoñra benden i‘rāż itdi. Ben daḫı ayruḳ ordusında 

olmaġı münāsib görmeyüp başum alup gitdim.” 

Menḳūldür ki Cengiz  çün Buḫārā ’ya irdi, Ṣadr-ı Cihān Burhānü’d-dīn 

Muḥammed ’[e] ki re’īs-i Buḫārā idi, didi4 ki “Baña bir kimesne gönder ki 

sizüñ lisānıñuzı ve meẕheb, ya‘nī şerī‘atiñüzi iyü bile.” Ṣadr-ı Cihān  daḫı 

ḳāḍī-i şehri5 bir vā‘iẓ ile gönderdi. Cengiz  daḫı ‘aḳīde-i ehl-i İslām ’dan su’āl 

eyledi. Anlar daḫı didiler ki “Evvel-i erkān-ı İslām6 ma‘būd-ı ḥaḳīḳī olan 

Perverdgār ’uñ birligine i‘tiḳād idüp ta‘aṣṣīden7 tenezzüh itmekdür.” Cengiz  

daḫı “Benüm bunda şübhem ve tereddüdüm yoḳdur.” [didi]. Pes didiler 

“Allāhu Te‘ālā  ḥażretleri ilçi göndermişdür ki aḥkāmını ‘ibādına teblīġ ḳı-

la.” Bu sözi daḫı ḳabūl idüp didi ki “Ben ki Ḫudā ’nuñ bir bendesiyüm. 

Eṭrāfa ilçiler gönderürüm. Daḫı leşkerüme teklīfāt eylerüm.” 

1 HZ nüshasında “baña” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “yaña” olarak metne alındı.

2 beyān: HZ mükerrer 

3 HZ nüshasında “evvelā” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “ol” olarak metne alındı.

4 HZ nüshasında “didüm” şeklinde yazılan bu kelime sentaks ve anlam gereği “didi” olarak metne alındı.

5 HZ nüshasında “eẟzebi” şeklinde muğlak yazılan bu kelime anlam gereği “şehri” olarak metne alındı.

6 HZ nüshasında “İslām ’a” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği “İslām” olarak metne alındı.

7 HZ nüshasında “teḳā’iṣden” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “ta‘aṣṣīden” olarak metne alındı.
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Didiler ki “Bize şeb [ü] rūzda beş vaḳt namāz farż eylemişdür. Böyle 

emr itmişdür ki ol evḳātda her işden el çeküp ‘ibādete ḳıyām ideler.” Ve 

[Cengiz  bu] emri daḫı pesend itdi. Ve girü didiler ki “Her yılda bir ay oruc 

ṭutmaḳ emr idüp gündüz ekl ü şürbden nehy buyurmışlardur.” Eyitdi “Bu 

emr daḫı ma‘ḳūl ü münāsib ü maḳbūldür. Zīrā on bir ay ġaflet ile geçürüp 

ḳadar-ı ḥācetden ziyāde tenāvül iderler. Bir ay ḥasenāt ile yisünler. Ṭutulıḳ 

kadar bilsünler.” 

Girü didiler ki “Her yıl māldārlara yigirmi dīnārdan nıṣf dīnā[r] fuḳarā-

ya virmege [161b T5] emr itmişdür.” Bunı ziyāde begenüp didi ki “Ḫu-

dā -yı cāvīd ādemüñ ẕevḳ u rūzesini ifrāṭ u tefrīṭ üzere taḳdīr itmişdür. 

Çün zā’idüñ ziyādesi nāḳısa virile, seviyyet ü i‘tidāl lāzım gelür.” Pes didiler 

ki “ ‘İbād-ı mü’min[īn ü] mü’mināt1 me’mūrlardur ki müddet-i ‘ömrle-

rinde ḳādir olurlarsa bir kerre ḫāne-i Perverdgār ’a ṭavāfa gideler.” Didi ki 

“Cemī‘-i ‘ālem tañrınuñ ḫānesidür. Ammā böyle dilemiş ki her dem yolda 

erbāb-ı ḥācāta dest-gīrlik ideler. Ve nām-ı nīk kesb ideler.” 

Ol meclisden ṣoñra ḳāḍī dir idi ki “Müslimān ’dur”, vā‘iẓ dir idi ki “Kā-

firdür. Zīrā ḥaccı geregi gibi taṣdīḳ itmedi.”

Ve bi’l-cümle çün Buḫārā ’ya irdi, erbāb-ı ḥācāt kemāl-i istiḳbāl ile is-

ti‘cāl itdiler. Bunlar eyitdi: “Ḥaḳ Te‘ālā  baña sizün pādişāhıñuza ẓafer mü-

yesser itdi. Gerekdür ki benüm mezīd-i iḳbālüm du‘āsına iştiġāl idesüz.” 

E’imme vü meşā’iḫ Müslimlik  yarlıġın istediler. Ol daḫı “Sulṭān sizden 

me’ūnāt-ı2 dīvāniyye alur mıydı?” diyü su’āl itdi. Anlar daḫı “Alur.” diyü 

cevāb virdiler. Eyitdi: “Pes sizüñ du‘āñız anuñ ḥaḳḳında nice müstecāb 

olur idi ki ferāġ-ı bāl ile3 dil ü ḫāṭır-ı hużūr-fāṭır[ı]4 ki te’ẟīr-i du‘ā aña 

menūṭ ve eḥādīẟ anuñla meşrūṭdur, sizden dūr itmiş idi.” [248a HZ] Pes 

ḳużāt [u] sādāt u mevālīye iḫrācāt-ı me’ūnāt-ı dīvāniyyeden mu‘āf olmaḳ 

üzere yedlerine yarlıġ virdi. 

Ve bu maḥalde memālik-i Ḫˇārezm 5 başdan başa ḫarāb ve mesākin-i 

būm [u] ġurāb olmış idi. Evvel-bahār olıcaḳ cünūd-ı şeyāṭīni ile ḳalḳup 

1 Nüshalarda “mü’minīn” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “mü’mināt” olarak metne alındı.

2 Nüshalarda “meẟūbāt” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “me’ūnāt” olarak metne alındı.

3 bāl ile: - HZ

4 Nüshalarda “ḫāṭır” şeklinde yazılan bu kelime seci ve anlam gereği “fāṭır” olarak metne alındı.

5 Nüshalarda “Ḫˇārezm ’den” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği “Ḫˇārezm” olarak metne alındı.
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vilāyetine revān oldı. Ve ihāneten Sulṭān Muḥammed ’üñ māderi ve ḥa-

remlerini sipāh ḳarşusına1 getürüp, varup āvāz-ı bülend ile nevḥā vü zārī 

ve fiġānların ref‘-i bülend itmelerin emr eyledi. 

Ve ol kāfir-i bī-dīnüñ aḥvāli bunda encāma irdi.

 FAṢL FĪ ẔİKRİ EVLĀD-I MUẒAFFER ’ÜÑ ḪORĀSĀN ’DA 
İBTİDĀ-YI ḤÜKŪMETLERİ VE ḤÜKKĀMUÑ Kİ OL 

ZÜMRENÜÑ ZEVĀL-İ DEVLETLERİ

Ḫafī olmaya ki Muẓaffer  Ḫorāsān  vilāyetinde Selāme  nām ḳaryeden 

olup Yezd ,2 Kirmān  memleketlerinde derk olup der-bend beklerken bir 

vāḳı‘a görmiş. Atabeg  ‘Alā’ü’d-devle ’nüñ evinde güneş çıḳup gelür, Muẓaf-

fer’üñ ḳoynına girür. Kendüsi ta‘accüble ayaġa ḳalḳduġı gibi beş, altı pāre 

olup iglerinden aşaġa dökilür. İrtesi ki Şeyḫ Dāvūd  ‘aleyhi’r-raḥmeye varur, 

vāḳı‘asını bildürüp ta‘bīrin recā ḳılur.

Ol ‘azīz kendüye ḫiṭāb idüp “Beşāret olsun saña ki devlet ü salṭanat 

atabegler ocaġından ḳalḳar, sizüñ nesliñüze naḳl ider. Ya‘lemu’llāh; beş, 

altı nefer evlādıñuz3 salṭanat [162a T5] eyler.” dimiş idi. Fī nefsi’l-emr bu 

vāḳı‘adan ṣonra Āl-i Muẓaffer ’üñ devleti günden güne teraḳḳīde olmış idi. 

El-ḳıṣṣa Sulṭān Ebū Sa‘īd  Ḫān devrinde, ya‘nī hicretüñ yedi yüz on 

sekiz tārīḫinde Muḥammed Muẓaffer  ki Mübārizü’d-dīn  ile mülaḳḳabdur, 

bir demligine bir ṭarīḳ ile ḥākim oldı. Şecā‘ati eṭrāf-ı ‘āleme velvele ṣaldı. 

Leşker çeküp Şeyḫ Ebū İsḥāḳ bin Muḥammed ’üñ elinden mülk-i Kirmān ’ı 

aldı. Ya‘nī ki Ebū Sa‘īd Ḫān  vefāt idüp her ḥākim ḫurūc esbābını müheyyā 

ḳılduḳda mezbūr Muḥammed Muẓaffer  ṣarf-ı maḳdūr ile meydāna çıḳdı. 

On dört yıl mülk-i Şīrāz ’da salṭānat itmiş iken kemāl-i ġafletine ve gice 

ve gündüz şürb-i ḫamr idüp keẟretine binā’en yedi yüz elli dört senesinde 

Şeyḫ Ebū İsḥāḳ ’uñ üstine vardı. Şīrāz gibi dārü’l-mülk-i mümtāzı cebren 

ve ḳahren taṣarrufa getürdi.

1 ḳarşusına: ḳarşına HZ

2 Nüshalarda “Berd” şeklinde yazılan bu yer adı “Yezd ” olarak metne alındı. bk. Rıza Kurtuluş, “Muzaf-

ferîler”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/muzafferiler (21.02.2021).

3 evlādıñuz: evlādıñuza HZ
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Menḳūldür ki Muḥammed Muẓaffer  bir hefte miḳdārı şehri muḥāṣara 

ḳılmış. Mencenīḳ ile döge döge fetḥ ü tesḫīre ḳarīb itmiş. Ḥālā ki ümerā-

sından biri Şeyḫ Ebū İsḥāḳ ’uñ ḫışm u ġażabı ḳorḳusından vāḳi‘-i ḥāli di-

yemez. Ya‘nī ki “Muḥammed Muẓaffer  sizi muḥāṣara itmişdür.” kelāmını 

söyleyemez. 

‘Āḳıbet nedīminden biri eẟnā-yı ‘işretde “ ‘Ālem güzellenmiş. Tāze 

bahār olup çāder çeçekleri şehrüñ eṭrāfını müzeyyen ḳılmış. Eger ḳaṣr-ı 

refī‘a buyurılur ise ‘aceb ṣafā buyurılur. Felegüñ dürlü dürlü lu‘b u bāzīçe-

leri görilür.” diyü söylemiş. 

Tā ki ol maḫdūm ḳaṣr-ı refī‘a çıḳmış. Şehrüñ eṭrāfını ḫaymeler ile mü-

zeyyen görmegin “Nedür bunlar?” diyü ṣormış. Nedīm daḫı “Muḥammed 

Muẓaffer -i ḫalāṣgerdür1 ki sizüñle mülāḳāt ārzūsına gelmiş.” didükde bir 

miḳdār tefekkür ḳılmış. Lākin furṣat fevt olduġını bilüp yügrük yarar atlar 

iḥżār itdürmiş. Bir gice nıṣfu’l-leylde ḳaçup Ḳal‘a-i Sefīl ’e girüp taḥaṣṣun 

itmiş. Ba‘dehu Baġdād  pādişāhına vāfir māl ü menāl ‘ahd idüp leşker ṭa-

leb itmiş. Me’mūline göre ‘asker [248b HZ] virilmegin varup yine Şīrāz ’a 

mutaṣarrıf olmış. Zīrā ki Baġdād  ‘askeri āb üzere bünyād idügini bilmekle 

Muḥammed Muẓaffer  ‘inād itmeyüp çıḳmış, gitmiş. Ba‘de zamānin Baġ-

dādīler  gitdügi gibi oġlı Şāh Şücā‘ ’ı gönderüp Şīrāz ’ı tesḫīr ḳılmış. 

Bu ṭarīḳ ile ḳırk yıl salṭanat itdi. Ba‘dehu vefāt idüp oġlı Şāh Şücā‘  taḫta 

geçdi. Anuñ zamānı tamām olduḳdan ṣoñra oġlı Zeyne’l-‘ābidīn , ba‘dehu 

Sulṭān ‘İmādü’d-dīn Aḥmed  ve Şāh Manṣūr  daḫı ṣadr-ı serīre yitdi. Ḥaḳ 

subḥānehu ve te‘ālā  bunlara Timur-ı Gürgān  gibi ṣāḥib-ḳırānı musallaṭ it-

mekle evlād-ı Muẓaffer ’i bi-esrihim ele getürdi. Bī-raḥm olduḳları içün 

merḥamet [162b T5] itmeyüp 2« ــ ُ ــ   َ ــ   » mūcibince büyügi ve 

küçügi ḳılıcdan geçürildi. 

Zīrā ki ġāyetde meşhūr u ġażūb pādişāhlar idi. Cüz’ī bahāne ile biri-

birlerinüñ gözlerine mīl çekerlerdi. A‘dā-yı dīn [ü] devletini göze göster-

meyüp, göz açup ‘āleme baḳduḳlarına rıżā virmezlerdi. ‘Aceble ma‘ārif ü 

dānişle ol gūne yaramaz ḫaṣletleri tebdīl olınmamış idi. Feżā’il ü hüner-

verlikle muḳayyed pādişāhlar iken gūyā ki kendü ‘ayblarını görmezler idi. 

1 Nüshalarda “maḫlaṣgerdür” şeklinde yazılan ibare anlam gereği “ḫalāṣgerdür” olarak metne alındı. 

2 Hadîs-i Şerîf, “Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.” (Buhârî, Edeb, 27)
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Evvelā oġulları Şāh Şücā‘  ve Şāh Maḥmūd  ve güyegüleri Şāh Sulṭān  

ittifāḳ idüp, babaları Mübārizü’d-dīn ’i ṭutup gözlerine mīl çekdiler. Şāh 

Şücā‘ kendünüñ zamān-ı salṭanatında mekr-i düşmān ile Sulṭān Şeylī  nām 

şeh-zādesine mīl çeküp ḳara ‘aynını rencīde ḳıldılar. ‘Āḳıbet Zeyne’l-‘ābi-

dīn  Şāh’a mīl çeküp gözleri nūrı gitdükden ṣoñra Semerḳand ’a varmış idi. 

Timur Ḫān  cenābına iẓhār-ı taẓallüm itmegin silsile-i nesebleri münḳaṭı‘ 

olmasına ta‘ahhüd buyurmış idi.   

Fe-ammā müddet-i salṭanatları cem‘an seksen yıla ḳarīb olmış idi. An-

dan ṣoñra mülk-i mevrūẟları Timur-ı Gürgān ’uñ oġlı ‘Ömer  Şeyḫ Bahā-

dır’a degmiş idi. 

Fe-ammā Şāh Manṣūr  teveccüh-i Timur ’dan ḫaber alup, firār itmek 

üzere iken yol üzere bir ṭā’ifeye rāst gelüp kendüsiyle hem-rāh olduḳların-

da anlar Şāh Manṣūr ’dan ṣoñra Şīrāz ’dan çıḳmış olmaġın sözleri budur ki 

“Şol bahādırlar ki on yedi baṭmān aġırı terkeş ve on baṭmān çomaḳ getü-

rüp salṭanat da‘vāsın iderlerdi. Şimdi ḳurd öñinden ḳaçar gibi firār itmege1 

raġbet gösterürler.” diyince Şāh Manṣūr ’uñ ‘ırḳ-ı ḥamiyyeti ḥarekete geldi. 

Dönüp, ceng yaraġını alup üç biñ yarar kemān-dār ile Timur Ḫān  leşkeri-

ne muḳābil ṭurdı.

Evvelki ḥamlede ṣaġ ve ṣol ḳolda biñer ādem ṣınup perākende olduḳda 

ḳalb-i ‘askerde bulınan biñ nefer fedā’īler ile kendüsi iḳdām idüp, alaylar 

söke söke varup, çaḳ Ḳaşve-i Vefādār 2 ki Timur Ḫān ’uñ kendüye maḫṣūṣ 

alayıdur, anları iki yarup ḫaylī ṭaġıdup, Timur ’ı yalıñuz beş ḫavāṣṣı ile görüp 

üstine ḥamle itdükde Timur bir ḳadem yirinden ayrulmadı. Ol beş nefer 

ḫavaṣdan Cemārī  ve ‘Ādil  nām kimesneler Şāh Manṣūr  alayına ḳarşu ṭurup, 

ḥattā yaralanup,3 Timur  daḫı ḳalḳanını yüze çeküp, cenge müteveccih ol-

duḳda Manṣūr Şāh  yine ol alayı ile dönüp Mīrzā Şāhruḫ  alayına vardı. 

Bir miḳdār anlaruñla ṣavaşdı. Āḫir deryā yanında ḳaṭreye ve şu‘ā‘-ı ḫūr-

şīd içinde ẕerreye dönüp, ceng ide ide [163a T5] yanında on [249a HZ] 
nefer ādemi ḳalup, der-‘aḳab anlar daḫı ḳırılup kendüsi yaralı, bereli bir 

1 itmege: itmekle T5

2 Burada kastedilen “Ḳuçinler” olmalıdır. bk. Ensar Macit, Timurlu Devleti’nin Askeri Teşkilatı, Atatürk 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 2012, s. 13.

3 yaralanup: pārelenüp HZ
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başıyla şehre ṭoġrı at bıraḳduḳda Şāhruḫ  Mīrzā ādemleri yitişdiler. Başını 

kesüp ‘izz-i ḥużūr-ı şehryārīye getürdiler. 

El-ḥaḳ Şāh Manṣūr ’daki cür’et1 ü ḳuvvet-i ḳalb hīç bir pādişāha naṣīb 

olmamış idi. Üç biñ mevcūd ādemi ile Timur Ḫān  gibi ṣāḥib-ḳırāna ḳarşu 

ṭurup biñ ādemle ḳalb-i leşkere urmaḳ olmamış idi. 

Ve bi’l-cümle Āl-i Muẓaffer ’üñ zamān-ı salṭanatları seksen yıla ḳarīb 

olup āḫir yedi yüz ṭoḳsan beş senesinde ḥaseb ü nesebleri ġażab-ı Timur  

ile münḳaṭı‘ olmışdur.

 FAṢL FĪ ẔİKRİ ĀZERBAYCĀN ’DA ẒUHŪR EYLEYEN 
İLḪĀNĪLERÜÑ 2 DEVLETİ VE BA‘DE ZAMĀNİN ZEVĀL-İ 

SALṬANATLARI BEYĀNINDADUR

Hicretüñ yedi yüz elli altı tārīḫinde ki Āzerbaycān  memleketini, ya‘nī ki 

dārü’l-mülk-i Tebrīz  ü Baġdād  cānibleri, tamām ḳarış ve3 muruş oldı. Āl-i 

Cengiz ’den Sulṭān Ebū Sa‘īd  vefātından ṣoñra ol yirlerüñ niẓāmı gidüp 

iḫtilāl buldı. 

Bu furṣatla İlḫānīlerüñ  evveli [ki] Şeyḫ Ḥasan-ı Büzürg 4 idi, beglerden 

iken Sulṭān Ebū Sa‘īd ’üñ Dilşād  nām ḫātūnını taḥt-ı nikāḥına almaġla 

ḳuvvet buldı. Giderek esbāb-ı ḫurūcı tertīb idüp şehryār oldı. 

Ve ol eẟnālarda Mevlānā Ḳāḍī Mecdü’d-dīn  yazduġı üzere Tebrīz ’de pā-

dişāh olan Melik Eşref  ’üñ ẓulmini gördükçe taḥammül idemeyüp Moġol  

pādişāhlarınuñ pāy-taḫtı olan şehr-i Serāy ’a vardı. 

Birgün meclis-i va‘ẓında Moġol  sulṭānı Cānıbeg Ḫān bin Ong Ḫān  

ḥāżır iken Melik Eşref  ’üñ meẓālim ü meḫā’ifini söyledi. “Pādişāh-ı İslām ’a 

vācibdür ki leşker çeküp vara, ol ẓālimüñ ‘ömr ü devleti ḫirmenini fenā yil-

1 cür’et: devlet T5

2 Nüshalarda metin boyunca “İlcānīler” şeklinde yazılan bu devlet adı tashih edilerek metne alındı. bk. 

Abdülkadir Yuvalı, “İlhanlılar”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ilhanlilar#1 

(21.11.2020).

3 ve: - T5

4 Nüshalarda metin boyunca “Ḥasan bin Yūnān ” ve “Ḥasan-ı Yūnānī” şeklinde yazılan bu isim “Ḥasan-ı 

Büzürg” olarak metne alındı. bk. Muzaffer Ürekli, “Celâyirliler”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://

islamansiklopedisi.org.tr/celayirliler (22.02.2021).
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lerine vire.” diyü taṣrīḥ eyledi. Mezbūr Cānıbeg Ḫān  daḫı ol meclisde sefer 

semtini muḳarrer eyledi. Bir iki aya varmadın küllī ‘asker ile Āzerbaycān ’a 

ṭoġrıldı. Ḳaṭ‘-ı merāḥil ile menzil-i maḳṣūda vardı. Melik Eşref  ’i muḳābil 

olduġı gibi ṣıyup ṭutdı. Ve Tebrīz ’e iletüp siyāsetle helāk ḳıldı.

Mezbūr Cānıbeg Ḫān  şöyle ‘ādil ü żābıṭ pādişāh idi ki evvel seferinde 

niçe yüz biñ leşker ile geldi. Ḫirmen zamānı iken yollarda bir ferdüñ ġılā-

line Tatar  leşkeri el uzatmadı. Bir żabṭsız ‘asker iken Cānıbeg ’üñ siyāseti 

ḫavfından çaḳ şöyle ḳorḳarlar idi. Mevlānā Sa‘dü’d-dīn-i Teftāzānī , Şerḥ-i 
Muḫtaṣar-ı Telḫīṣ ’i anlaruñ ḥiṣṣesiyle muvaşşaḥ ḳılmış idi.

El-ḳıṣṣa Cānıbeg  ki Tebrīz ’i alup ḥükm itdi, az zamān geçmedin vefāt 

itmegin mülk-i mevrūẟı Berdibeg 1 nām ḳarındaşına degdi. Ba‘de zamānin 

Tebrīz żabṭına [163b T5] bir vekīlin ḳoyup ḳadīmī yiri, yurdı olan pāy-taḫta 

gitdükde ol tārīḫde sābıḳu’ẕ-ẕikr Şeyḫ Ḥasan-ı Büzürg , Baġdād  ve Dicle  ve 

Vāsıṭ  ve Baṣra  ḥükūmetin iderdi. Yedi yüz elli tārīḫinde ki vefāt eyledi, oġlı 

Mu‘izzü’d-dīn Sulṭān Üveys  babası yirine ‘ilm-i salṭanatı iẟbāt eyledi. 

Dā’imā Ḫˇāce Selmān ’uñ memdūḥı olup kendünüñ ve vālidesi Dilşād 2 

Ḫātūn’uñ cemī‘-i ‘ulemā vü fużalā vü şu‘arā luṭf u keremi deryāsına ġarḳ3 

idi. Bir ḫātūn idi ki nāḳıṣatü’l-‘aḳl olanlar ile farḳı ez-pāy bi’l-farḳ idi. 

Ol zamānlarda ehl-i manṣıbuñ ‘avām u cāhillerinden [249b HZ] pīş-

keş ṭarīḳıyla māl ü menāl alınurdı. Şimdiki gibi ḫazīne idinüp ṣaḳlamaz-

lardı. Ve aġır aġır binālara ṣarf itmezlerdi. “Bu dünyā birḳaç günlik müsā-

fir-ḫānedür. Bunda ‘ālī binālar ve kāşāneler lāzım degüldür. Ve ādemüñ 

ardına ḳalacaḳ bir iyü nāmdur.” dirlerdi. Ol ‘avāmdan alduḳları mālları 

ḫavāṣṣ-ı ‘ulemā vü şu‘arāya beẕl iderlerdi. “Ardımuzca anlaruñ bir kitābı 

ve yāḫūd bir ḳaṣīdesi ve ḳıṭ‘ası ḳalmaḳ ḳıyāmete dek ḫayr ile añulmamuza 

sebebdür. Ve her bir beytleri kārbān-ı serāydan ve cāmi‘den yegdür ki mü-

tevellī ve cābī istemez. Ve meremmātına evḳāf alıḳomayaġa muḥtāc olmaz. 

1 Nüshalarda “Yezdībeg” şeklinde yazılan bu isim “Berdibeg ” olarak metne alındı. bk. Mehmet Saray, 

“Altın Orda Hanlığı”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/altin-orda-hanligi 

(22.02.2021).

2 Nüshalarda “Dilşāh” olarak yazılan bu isim “Dilşād ” olarak metne alındı. bk. Adnan Karaismailoğ-

lu, “Selmân-ı Sâvecî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/selman-i-saveci 

(22.02.2021).

3 ġarḳ: ‘araḳ HZ
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Devr-i Ādem ’den berü niçe pādişāhlar gelmiş, gitmişdür. Aṣlā anlaruñ ḫay-

rāt u ḥasenātı ḳalmayup fenā bulmışdur. Lākin tevārīḫ kitāblarında ismleri 

añulmaġla bā‘iẟ-i du‘ādur.” cevāb iderlerdi. Ve bir ehl-i kemāli arayup, bu-

lup devlete irgürmekle faḫr idinürlerdi. “Fülān kāmili ve [fażl]-mevcūdı1 

biz bulup biz terbiyet eyledük.” diyü birbirlerine ġurūrlanurlardı.2

Fe-ammā Sulṭān Üveys  bir ḳadr-şinās pādişāh idi ki zamānında ehl-i 

‘irfānuñ raġbeti ṭolı göklere yaġmış idi. Fe-ammā zamān-ı salṭanatında Aḫī 

Ca‘  nām bir ḥākim-i ẓālim Tebrīz ’i pāy-taḫt idinmiş idi. Pes anuñ ẓulm ü 

ḥayfından ḫalḳ-ı ‘ālem birbirine girmiş idi. ‘Āḳıbet Sulṭān Üveys ’e geldiler. 

Mezbūruñ meẓāliminden şikāyetler itdiler. Tā ki ‘asker çeküp üstine vardı. 

Baṣup, ḳaçurup elinden aldı. Ya‘nī ki mülk-i mevrūẟ-ı ḳadīmine Tebrīz 

ve Selmās  ve Sulṭāniyye 3 ve Erdebīl  ve Ḫoy  ve Mend  ve Şirvān  ve Diyār-ı 

Bekr  memālikini żamīme ḳıldı. 

Āḫir yedi yüz yetmiş yedi senesinde otuz altı yaşında iken ve müddet-i 

salṭanatı on sekiz sāle varmış iken vefāt eyledi. Ḥāl-i ḥayātında Sulṭān Ḥü-

seyn  nām oġlına Tebrīz ’i ve Şeyḫ ‘Alī  nām oġlına Baġdād ’ı ve Bāyezīd  nām 

ferzendine  Sulṭāniyye ’[yi] ve Sulṭān Aḥmed ’e Erdebīl ’i ve Ḫalecān ’ı tevzī‘ 

ḳıldı. Ve Şeyḫ Ḥasan  nām oġlından fitne iḥtimāli virüp ḳatlini [164a T5] 
ıṣmarladı.

Pes Sulṭān Ḥüseyn  sekiz yıl ḥükūmet itdükden ṣoñra ḳarındaşı Aḥmed  

anuñ üstine vardı. Ḥammāmda ġāfille bulup öldürdi. Ve taḫta geçdi. 

Yedi yüz ṭoḳsan altı senesi oldı. Timur-ı Gürgān  mülk-i Tebrīz ’i aldı. 

Sulṭān Aḥmed  ḳarşu ṭuramayup āḫar semte gitdi. Varup Ḥūzistān  vilāye-

tini tesḫīr itdi. 

Ba‘dehu birāder-zādesi Sulṭān Üveys  daḫı ṣoñra Sulṭān Aḥmed  bin 

Şāh Veled ve Sulṭān Ḥüseyn bin ‘Alā’ü’d-devle  salṭanat eyledi. ‘Āḳıbet4 İs-

fendiyār İbn5 Ḳara Yūsuf  Baġdād ’a müstevlī oldı. Dicle ’de mezbūr Sulṭān 

1 mevcūdı: vücūdı HZ

2 ġurūrlanurlardı: ġurrelenürlerdi HZ

3 Nüshalarda “Sulṭāna” şeklinde yazılan bu yer adı yazım birliği gözetilerek “Sulṭāniyye ” olarak metne 

alındı. bk. Gelibolulu Mustafa ‘Âlî, Künhü’l-ahbâr  1. Rükün, (haz.) Suat Donuk, (ed.) Derya Örs, 

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2020, s. 361. 

4 ‘Āḳıbet: - T5

5 İbn: - T5
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Ḥüseyn ’i muḥāṣara ḳıldı. Ba‘dehu ḥīle ile çıḳarup tedārükin görmekle 

selāṭīn-i İlḫāniyye  bu maḥalde münḳarıż oldı. 

Ol nāzenīn devlet ü sa‘ādet-i memleket-i Tebrīz  ve Baġdād  zamān-ı 

ḥükūmetlerinde mānend-i cennet ābād olmış idi. ‘Adālet ve luṭf u keremle 

iyü nāmları ‘Acem  ü ‘Arab  memleketlerine ṭutılmış idi. Yine böyle iken 

āyīn ü erkānları bi’l-külliyye fenā buldı. Bā‘iẟ-i  zevāl Melik Timur-ı Gür-

gān  gibi ṣāḥib-ḳırānuñ hücūm u taġallübidür. Ol tārīḫde hemān anlara 

degül, niçe ḥākimlere daḫı1 ġālib olmışdur. Ḥāl-i ‘ālem [250a HZ] ezelī 

böyle perīşān olagelmişdür.

 FAṢL FĪ ẔİKRİ MÜLŪK-İ ĠŪRĀN  İBTİDĀ-YI DEVLETLERİ 
VE İKİ ṢINFUÑ DAḪI SALṬANATLARI BEYĀNINDADUR

Ravżatu’ṣ-ṣafā ’da yazılduġı üzere aṣlında bunlar Ḍaḥḥāk -i Mārī evlādın-

dandur. Ferīdūn-ı Feraḥ,  Ḍaḥḥāk ’e ẓafer bulduḳda baḳıyye-i evlādı ḳaça-

raḳ Belḫ  ve Kābil  vilāyetleri arasında bir zamān oldı ki ṣaḳlandılar. Pes ṣa‘b 

yirlerdür, diyü Ġūr  Ṭaġları’na varup, anda yirleşüp, her ṭaraflarını muḥ-

kem yapup oturışdılar. 

Fe-ammā Ferīdūn  bunlaruñ ḫaberlerin ṭuydı. Birḳaç def‘a üzerlerine leş-

ker gönderdi. Ḥālā ki hīç bir vechle ele gelmediler. ‘Āḳıbet bekleyü bekleyü 

‘āciz ḳalmaġın Ġūr  Ṭaġları’ndan ġayrı memlekete el uzatmayup yılda yıla 

virgülerin Ferīdūn  āstānesine göndermek üzere ṣulḥ itdiler. Tā ki bir ṭarīḳ 

ile andan ḳalḳup Sulṭān Maḥmūd  Sebüktegin zamānına ḳadar ḥükūmet 

eyledi.

Vaḳtā ki mezbūr Sulṭān Maḥmūd  pāy-taḫt-ı Ġazne ’de pādişāh oldı, 

bunlaruñ ḳaṣdına defe‘ātle leşker gönderüp, ḥākimleri olan Muḥammed  

Sūrī ve oġlı Ḥasan  nām dilīri ele getürüp ḥabse urdı. Mezbūr Ḥasan  bir 

ṭarīḳ ile ḳurtılup Ġūr  ḥükūmetine ẓafer buldı. 

Ba‘dehu şol vaḳt [ki] Āl-i Sebüktegin ’den Behrām Şāh  pādişāh oldı, 

mülūk-i Ġūr ’dan Muḥammed bin Ḥüseyn ’e iltifāt idüp güyegü idindi. 

Kendüsi daḫı anuñ aḳribāsından birini tezvīc idüp ḫıṣm-ı ḳavm oldı.

1 daḫı: - T5
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Fe-ammā 1« ــ ــכ  -feḥvāsınca bunlaruñ ẓāhirī dūstlıġı bāṭınī düş «ا

menlige döndi. ‘Āḳıbet mezbūr [Muḥammed bin Ḥüseyn ], Ġazne  mül-

kine ṭama‘ ḳıldı. [164b T5] Behrām Şāh İbn Mes‘ūd  bu ḥāli ṭuyup niçe 

ḳıtālden ṣoñra kendüyi öldürdi. Ba‘dehu Sūrī bin Ḥüseyn  nām ḳarındaşı 

Ġūr  ḥākimi oldı. Niçe zamān furṣat gözederek bir ṭarīḳ ile Behrām Şāh  anı 

daḫı ḳatl eyledi.

Bundan ṣoñra dīger birāderi Ḥasan bin Ḥüseyn  ki ‘Alā’ü’d-dīn  

Cihānsūz2 dimekle meşhūr ve ẕātı ma‘rifet ü kemālle ma‘mūr bir ādem idi, 

Ġūr  ḥükūmeti aña degdi. Birāderlerinüñ intiḳāmı ḳaṣdına küllī leşker çe-

küp Ġazne ’ye vardı. Mezbūr Behrām Şāh ’ı ṣıyup ḳaçurdı. Kendüsi Ġazne 

pāy-taḫtına mālik olup nāmını Sulṭān A‘ẓam  ḳodı. Ḳānūn tertībi ise Āl-i 

Selçūḳ  pādişāhları dārātını ḳullandı. 

Bu ṭarīḳ ile beş yüz elli tārīḫine varınca salṭanat itdi. Ba‘dehu meẕkū-

ruñ oġlı Seyfü’d-dīn Muḥammed  ẓuhūr eyledi. Bir yıl miḳdārı ḥükūmet 

idüp aldı, virdi. Anuñ daḫı3 zamān-ı devleti tamām olduḳdan ṣoñra Şihā-

bü’d-dīn Muḥammed Ebü’l-Muẓaffer-i Ġūrī  salṭanat eyledi. Ḥattā diyār-ı 

Hind ’den Lāhūr  memleketi4 fetḥine5 gitdi. Ma‘a hāẕā ol Hind ṭarafında 

iken vaḳt-ı furṣatdur, diyü Ḫˇārezmşāh  şehr-i Herāt ’ı muḥāṣara ḳıldı.

Fe-ammā bu ḫaber ki Sulṭān Şihābü’d-dīn ’e yitişdi, ḫışm u ġażabla dö-

nüp ‘adūsına rağmen Ḫˇārezm  pāy-taḫtına yüridi. Niçe günler muḥāṣara 

ḳılup ol vilāyete leşker deryāsı büridi. Az müddetde Ḫˇārezmşāh  ile on 

dört kerre ṣavaş itdi. ‘Āḳıbet6 Ḫˇārezmşāh ḫalḳından bir fedā’ī ṭavā’if-i pā-

dişāhı meşġūl [250b HZ] [idüp] oṭaġında seccāde üstinde tilāvet-i Ḳur’ān  
iderken tīġ [ü] ḫancer üşürüp, ya‘nī ki öyle ẕī-şān pādişāhı ġāfil düşürüp 

öldürdiler. 

1 “Saltanat kısırdır [kendisinden geriye bir şey kalmaz].” | Nüshalarda vecizenin başındaki elif lam takısı 

bulunmamaktadır. 

2 Nüshalarda “Cihān Nübūz” şeklinde yazılan bu isim “Cihānsūz” olarak metne alındı. bk. Iqtidar 

Husain Siddiqui, “Gurlular”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/gurlular 

(22.02.2021).

3 Nüshalarda “Atabeg ” şeklinde yazılan ibare anlam gereği “Anuñ daḫı” olarak metne alındı.

4 memleketi: memleketini HZ

5 Nüshalarda “taḥtına” şeklinde yazılan ibare anlam gereği “fetḥine” olarak metne alındı.

6 Nüshalarda burada yer alan “Gögerdiye deryāsın bürindi.” şeklindeki ifade anlam gereği metne alın-

madı.
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Vezīri Mü’eyyidü’l-mülk  ‘ale’l-fevr ḥüsn-i tedbīr ile ol müfsidleri ele ge-

türüp cümlesini siyāsetle ḳılıcdan geçürdiler. “Pādişāh ḫastedür.” nāmın 

çıḳarup gāh gāh meyyiti libās-ı ḥayātla manẓaradan1 gösterdi.2 Ve kendüsi 

umūr-ı salṭanatı geregi gibi icrā ḳıldı. Tā Ġazne ’ye gelince pādişāhuñ vefā-

tını kimesneye bildürmedi. 

Muḥaṣṣal ḫaylī ‘āḳıl ü dānā ve ‘ādil ü dīndār pādişāh idi. İmām Faḫr-ı 

Rāzī  gibi raḥimehu’llāhu te‘ālā3 şeyḫü’l-İslām  dā’imā serāyına varup va‘ẓ u 

naṣīḥat meclisin iderdi. 

Andan ṣoñra ‘Alā’ü’d-dīn İbn Sām  taḫta cülūs niyyetine Ġazne ’ye ṭoġrı 

gidüp, lākin salṭanat aña müyesser olmayup, yolda gelürken vefāt idüp, 

ba‘dehu Ġıyāẟü’d-dīn Maḥmūd  ki sābıḳu’ẕ-ẕikr Sulṭān Şihābü’d-dīn ’üñ 

oġlıdur, babası şehīd olduḳda Büst 4 nām vilāyet ḥākimi bulınmış idi. Niçe 

yıl ṣoñra gelüp dārü’l-mülk-i Ġazne’de taḫta cülūs ḳıldı.

Ba‘de zamānin aña daḫı şehādet müyesser [165a T5] olup yirine ken-

dü oġlı Sām bin Muḥammed  geçüp altı yüz yedi tārīḫine dek ḥükūmet 

ḳıldı. Āḫir anuñ daḫı devleti bünyādı yıḳılup, Ḫˇārezmşāh  mu‘āvenetiyle 

‘Alā’ü’d-dīn5 Cihānsūz  oġlı Atsuz  Ḫān dört yıl ḥükūmet idüp bundan ṣoñ-

ra bir zamān Ġūrīlerüñ  nesebi salṭanat cihetinden münḳarıż oldı. Beş yüz 

ḳırḳ beş tārīḫinde ẓuhūr idüp altı yüz ṭoḳuz yılında ḥükūmetleri nihāyet 

buldı.

Egerçi ki Ḳāḍī Beyżāvī  raḥimehu’llāh,6 Niẓāmü’t-tevārīḫ ’de “Bu zümre-

den ancaḳ ‘Alā’ü’d-dīn  ve Ġıyāẟü’d-dīn  ve Şihābü’d-dīn  salṭanat itdiler.” di-

yü yazmışdur. Ḥālā ki eṣaḥḥı Mevlānā Mīrḫˇānd  tetebbu‘ı üzere bu ḥaḳīr 

yazduġıdur. 

1 Nüshalarda “muḥāriḳadan” şeklinde yazılan kelime anlam gereği “manẓaradan” olarak metne alındı.

2 gösterdi: gönderdi HZ

3 raḥimehu’llāhu te‘ālā: - HZ

4 Nüshalarda “Bes (HZ), Les (T5)” şeklinde yazılan bu yer adı “Büst ” olarak metne alındı. bk. Siddiqui, 

agmd.

5 ‘Alā’e’d-dīn: ‘Aliyyü’d-dīn HZ

6 raḥimehu’llāh: - HZ
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Ġıbbu ẕālik beş yüz yetmiş sekiz yıl ṣoñra bu zümreden Faḫrü’d-dīn 

Mes‘ūd  ki Muḥammed bin Sām ’uñ ‘ammisidür,1 ẓuhūr idüp bir zamān 

ḥükūmet eyledi. Ba‘dehu oġlı Melik Şemsü’d-dīn  Muḥammed otuz üç yıl 

ve Bahā’ü’d-dīn Sām  dört yıl ve2 Celālü’d-dīn  ‘Alī yedi yıl salṭanat itdi. 

Ravżatu’ṣ-ṣafā  ḳavlince selāṭīn-i Ġūr  bunda daḫı inḳırāż buldı. Bu taḳ-

dīrce evvel ü āḫir bunlaruñ müddet-i salṭanatları yüz on yıl miḳdārı oldı. 

Fe-ammā sābıḳu’ẕ-ẕikr Celālü’d-dīn  ‘Alī ġāyetle şecī‘ ü bahādır pādişāh 

idi. Çoḳ hüner gösterdi. Emīr Timur-ı Gürgān  ile ve niçe nāmdār pādişāh-

lar ile ṣavaşup ekẟerinde muẓaffer oldı.3 On ayuñ içinde on yıllıḳ eẟer-

ler ḳodı. Ba‘dehu oġlı Melik Ġıyāẟü’d-dīn  on üç yıl miḳdārı Timur Ḫān  

ile nizā‘dan ḫālī olmadı. Āḫir ṭutılup, iletüp Semerḳand ’da4 ḥabs eyledi. 

Dārü’l-mülki5 ‘ammi-zādelerinden Melik Muḥammed İbn Melik Faḫ-

rü’d-dīn ’e muḳarrer oldı. 

Bir yıl miḳdārı ḥükūmetden ṣoñra Timur Ḫān  oġlı Mīrānşāh Mīrzā  

mülk-i Ġūr ’a müstevlī oldı. Ve mezbūr Melik Muḥammed ’i ṭutup ḥabs 

ile babasına gönderdi. Ba‘dehu Timur , mezbūr6 Melik Muḥammed ’i 

Ġıyāẟü’d-dīn -i maḥbūs ile ma‘an ḳatl itdürdi. 

Bunlaruñ müddet-i salṭanatları yüz yıla varmış iken Timur-ı Gürgān ’uñ 

ḫışm u ġażab[ıy]la neslleri münḳarıż oldı. 

Ammā ṣınf-ı evvelüñ zevāl-i devletleri ḫūnī7 olup vüzerā [vü] ümerā-

sınuñ ḥüsn-i cemāl ṣāḥibi ḳızlarına el uzatmalarından vuḳū‘ buldı. Tā 

ki Ḥaḳ  [251a HZ] celle ve ‘alā devlet ü salṭanatlarını ġayrılara virüp ol 

maẓlūmların intiḳāmını aldı.

1 Nüshalarda “ ‘ammesidür” şeklinde yazılan ibare anlam gereği “ ‘ammisidür” olarak metne alındı.

2 Bahā’ü’d-dīn//ve: - T5

3 oldı: buldı HZ

4 Semerḳand ’da: Semerḳand’a HZ

5 mülki: mülkini HZ

6 Nüshalarda “mezbūruñ” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği “mezbūr” olarak metne alındı.

7 ḫūnī: ḫūbī HZ
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 FAṢL FĪ ẔİKR-İ ‘ACEM  VİLĀYETİNDE ẒUHŪR EYLEYEN 
BĀṬINĪLERÜÑ 1 İBTİDĀ-YI ḤÜKŪMET VE ZEVĀL-İ MÜLK 

[Ü] DEVLETLERİ BEYĀNINDADUR

Bunlara İsmā‘īliyye  daḫı dirler. Bāṭıniyye  daḫı ıṭlāḳ iderler. Evveli Ḥa-

san bin ‘Alī ’dür ki Yūsuf eṣ-Ṣabbāḥ-ı Ḥimyerī 2 evlādından geçinmişdür. 

[165b T5] Ya‘nī ki “Zamān-ı sābıḳda Yemen  mülkine ḥükm idenler ecdā-

dumdur.” dimişdür. Ḥālā ki ṣıḥḥati yoḳdur. 

Ancaḳ mezbūr Ḥasan  bir ḥīlekār kimesne olmaġın Fāṭımiyyūn  ḫulefā-

sından Müstanṣır-bi’llāh ’a varup bulışmış. “Devām-ı devletüñe du‘ācı ol-

maḳ murādumdur.” diyü diyār-ı ‘Acem ’den bir yircegiz recā eylemiş. Ol 

daḫı bir mektūbını dirīġ itmeyüp “Murād idindügi yirde bizüm cānibi-

müzden ḥükūmet eyleye.” diyü bir temessük virmiş. 

Bu ṭarīḳ ile mezbūr Ḥasan  ki Alamūt Ḳal‘ası ’na gelmiş. İstiḥkāmını 

begenüp bir ḥīle ile ẓuhūr itdükden ṣoñra ol ḳal‘a kendünüñ elinde olmaġı 

münāsib görmiş. Melik Şāh -ı Selçūḳī ṭarafından anda ḥākim olan Mehdī  

ile āşinālıḳlar itmiş. Giderek ‘arż-ı zühd ü riyāda ifrāṭ idüp “Mādām ki 

bu ḳal‘adan bir miḳdār yir benüm mülküm olmaya, ‘ibādet ü ṭā‘atimüñ 

ṣıḥḥati taḥaḳḳuḳ bulmaya.” diyü söylemiş. Ḥattā bir miḳdār yircegiz bey‘ 

itmedükleri taḳdīrce göçüp gitmek ṣūretini göstermiş. 

Mehdī  daḫı mezbūruñ3 mekr ü ḥīlesinden ġāfil bulınup bir öküz derisi 

miḳdārı yiri ṣatup temessükini virmiş. Ba‘dehu mezbūr Ḥasan  ol cild-i 

baḳarı bir keskin ḳalem-terāş ile ince iplik gibi kesüp uzatmaġla cümle 

ḳal‘ayı iḥāṭa itmiş. Bu kerre “Alamūt Ḳal‘ası  cümleten benümdür.” diyü 

Mehdī ’nüñ iḫrācına sa‘y u diḳḳat itmiş. Āḫir-i kār mābeyne muṣliḥler gir-

miş. Ḥasan  üç biñ filori daḫı virüp bu ḥīle ile ḳal‘ayı mülk idinmiş. Ya‘nī 

Mehdī ’yi irżā idüp ḳal‘adan çıḳarmış. 

Pes Bāṭıniyye  nāmına bir bed meẕheb peydā eylemiş. “Ẓāhir-i aḥkām-ı 

şer‘iyyenüñ bāṭını vardur. Aṣlda anuñla ‘amel olınmaḳ gerekdür.” diyü 

1 Nüshalarda metin boyunca “Nāṭīne / Bāṭīne” şeklinde yazılan bu mezheb adı “Bāṭıniyye ” olarak metne 

alındı. bk. Avni İlhan, “Bâtıniyye”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/batiniy-

ye (21.11.2020).

2 Ḥimyerī: Ḫamrī HZ

3 mezbūruñ: mezbūr HZ
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ḫalḳı azdurmış. Muttaṣıl ol meẕheb-i bāṭıla ḫalḳı da‘vet itmege başlamış. 

Ve anuñ aḥkām-ı fāsidesini icrāya şol deñlü diḳḳat itmiş ki bir cüz’ī bahāne 

ile kendü oġlını öldürmiş. Tā ki ḫalḳuñ ‘aḳllarını uġurlayup “Zühd ü ṣalāḥ 

ancaḳ bu deñlü olur.” dimelerine ol vaż‘ı sebeb olmış.

Giderek Āṣaf Ḫān Ḳal‘ası ’na ve Ḫālincān  ve Girdkūh 1 nām ḳal‘aları 

kendünüñ itmiş. Ve her vechle şecī‘ ü dilīr olduġından ġayrı hendese vü 

ḥisāb ‘ilminde māhir ve fenn-i siḥrde daḫı naẓīri nādir olmaġın yanına 

varanlar mekr ü ḥīlesinden ḫalāṣa çāre bulmamış. 

Bu ṭarīḳ ile on dört yıldan ziyāde ḥükūmet itdükden ṣoñra fevt olmış. 

Ba‘dehu oġlı Büzürgümmīd 2 nām oġlı daḫı on dört yıl ḥükūmet itmiş. 

Lākin meẕheb-i Bāṭıniyye ’yi ḳatı iẓhār itmeyüp ẓāhiren şer‘-i şerīfle ‘amel 

semtin göstermiş. [166a T5] 

Ba‘dehu Kiyā3 Muḥammed  nām oġlı babası yirine geçmiş. Yigirmi beş 

yıl salṭanatdan ṣoñra Ḥasan Muḥammed  nām ferzendi seccādeye oturmış. 

Ve taġyīr-i meẕheble tamām azġunlıḳ4 idüp ḫalḳdan emr ü nehy teklifātını 

gidermiş. “Bilā- [251b HZ] nikāḥ ‘avret ḳullanmaḳ cā’izdür. Ve māl ü 

menāl kimüñ eline girürse anuñ ḥükmindedür. Ya‘nī ki mülk-i ṣarīḥidür.” 

diyü heẕeyān söylemiş. 

Dört yıl bu ṭarīḳle da‘vetden ṣoñra mürd olup yirine oġlı Muḥammed 

bin Ḥasan  geçüp tamām ḳırḳ dört yıl bu daḫı alup virmiş. Ḫuṣūṣā ki 

“Meẕhebimüze girmeyenlerle ceng ü ḳıtāl lāzımdur.” diyü ḫalḳı birbirine 

düşürmiş. 

Vaḳtā ki bu mühmel fevt olmış, 5﴾ ِ ــ ِّ َ ْ َ ا ــ
ِ ــ  َ ْ ُج ا ِ ــ ْ ُ ﴿ mażmūnına 

mā-ṣadaḳ olup Kiyā Ḫudāvend  nām ferzendi taḫta geçmiş. Her vechle 

‘ālim ü kāmil ve ‘aḳīdesi pāk ādem olmaġın ābā vü ecdādı meẕhebinden 

ibā ḳılmış. Ve cemī‘-i kitāblarını āteşe urup eṭrāf u cevānibdeki Bāṭınīlere  

daḫı emrler göndermiş. Cümlesine kitāblarını iḥrāḳ bi’n-nār itdürmiş. 

1 Nüshalarda “Feristān” ve “Şemkūh” şeklinde yazılan bu kale adları “Ḫālincān ” ve “Girdkūh ” olarak 

metne alındı. bk. Abdülkerim Özaydın, “Hasan Sabbâh”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansik-

lopedisi.org.tr/hasan-sabbah (22.02.2021).

2 Büzürgümmīd : Berzekümmīd HZ

3 Kiyā: Ketā HZ

4 azġunlıḳ: arġunlıḳ HZ

5 “O, ölüden diriyi çıkartır.”, Rum Sûresi, 30/19.
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Bu ṭarīḳ ile on yıl salṭanat itdükden ṣoñra fevt olmış. Yirine oġlı Ḫu-

dāvend Muḥammed  cülūs itmiş. Ammā babası gibi dīndār ḳopmayup ġā-

yetle cebbār u ḳahhār ve mütekebbir ü bed-kirdār olup zamānında ġavġā 

çoġalmış. Eṭrāf-ı memāliki ḳaṭṭā‘-ı ṭarīḳ almış. Āḫir Ḫāver Şāh  nām oġlı 

ile birbirine düşmegin otuz beş yıl ḥükūmet itdükden ṣoñra mezbūr1 Ḫā-

ver Şāh firāşında babasını öldürmiş.

Ammā Ḫāver Şāh  daḫı iñen2 ‘ömr sürmemiş.3 İki yıl miḳdārı salṭanat 

itdükden ṣoñra Āl-i Cengiz ’den Hülāgū Ḫān  kendüye musallaṭ olmış. Her 

ḳanda Bāṭıniyye  ḳal‘aları var ise 4«ت ــ  diyü ol bed-meẕheblerden ‘ālemi «ا

pāk eylemiş.

Ammā ġarābet bundadur ki Ḫˇāce Naṣīr-i Ṭūsī  gibi fāżıl-ı nāmdār bir 

zamān Ḫāver Şāh ’a ve andan muḳaddem babasına vezāret itmişdür. Ḥat-

tā bunlaruñla varduḳda Hülāgū ’ya duḫūl idüp küllī iltifāt u raġbet bul-

mışdur. Meẕheblerine duḫūli ma‘lūm degüldür. Ḥükemā5 meẕhebinden 

imām-ı hümām meẟābesinde iken Bāṭınīlerüñ  aḳvāl-i fāsidesine ḳulaḳ ṭut-

ması ‘aḳl-ı kāmile muḫālifdür. 

Ve bi’l-cümle Ḫāver Şāh 6 mülūk-i Bāṭıniyye ’nüñ7 āḫiridür. Müddet-i 

ḥükūmetleri cemī‘an yüz elli yıldan ziyāde olmışdur. Zevāl-i mülk ü dev-

letlerine8 sebeb ‘aḳā’id-i nā-pākleri idügi muḳarrerdür. 

Ba‘żılar ḳavlince ibtidā Şām ’dan ẓuhūr itmişdür. Ḥattā bi’l-fi‘l Şām 

eṭrāfındaki Neymān 9 ve Dürūzī 10 meẕhebleri bunuñ baḳıyyesidür, dimişler. 
11« ــ א ــאد ا ــ ا ــא  ّ ا ــ    «أ

1 mezbūr: - T5

2 iñen: seksen beş T5

3 sürmemiş: sürmiş T5

4 “Ölüm.” | Müellif burada “ت -kelimesinin aynı zamanda “Alamūt ” şeklinde oku ”(el-mevt [ölüm]) ا

nabilmesi üzerinden tevriye sanatı yapmıştır.

5 Ḥükemā: HZ mükerrer 

6 Şāh: - HZ

7 Nüshalarda “Terāribe’nüñ (HZ), Terāripe’nüñ (T5)” şeklinde yazılan bu ibare anlam gereği “Bāṭıniy-

ye ’nüñ” olarak metne alındı.

8 devletlerine: devletine HZ

9 Neymān : Yenmān HZ

10 Dürūzī : Dürzī T5

11 “Ey Allah ’ım, bizleri batıl inançlardan muhafaza eyle.” 
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 [166b T5]1 FAṢL FĪ ẔİKR-İ CENGİZ ḪĀN ’UÑ İBTİDĀ-YI 
ẒUHŪR-I DEVLETİ VE MOĠOL  SULṬĀNLARINDAN KEN 

ḪĀN ’UÑ VE BA‘ŻI ḤĀKİMLERÜÑ ZEVĀL-İ MÜLKLERİ 
ŞERḤİNDEDÜR

Cengiz Ḫān ’uñ nesebi Oġur Ḫān  oġlı Ken Ḫān ’a varup nihāyet bulur. 

Vālidesinden ṭoġduġı ḥinde iki avucınuñ içi ḳanla ṭolmış bulınup ḥükemā 

vü müneccimīn “Ġāyetle ḫūnī ve bī-raḥm pādişāh-ı ṣāḥib-ḳırān olacaḳ-

dur.” diyü ḫaber virmişlerdür. 

El-ḳıṣṣa Cengiz  bir pādişāh idi ki ibtidā-yı ẓuhūrından āḫir-i ‘ömrine 

varınca her nereye ki müteveccih oldı ise fetḥ ü nuṣret müyesser olup iz-

diyād-ı devleti taḥaḳḳuḳ buldı. Hīç bir muḥārebede ṣınmaḳ olmadı. Ḥālā 

ki diyānet ü İslām ’ınuñ ṣıḥḥati ta‘ayyün bulmadı. 

Henüz ṭıfl-ı ṣaġīr iken oturması ve ṭurması ve sā’ir oġlancıḳlara ḫidmet 

buyurması ‘ālem-gīr pādişāh olmasına delālet iderdi. Bāliġ olduġı gibi ḫod 

binme ve inme ṭarīḳını taḥṣīl itdi. Oḳ atmada ve gürz ṣalmada [252a HZ] 
ve bunuñ [gibi] lu‘b-ı silāh-şūrlıḳda begler içinde mümtāz olup ol tārīḫde 

pādişāh olan Ong Ḫān  ḥużūrına vardı. Küllī iltifāt u ri‘āyetine maẓhar 

düşdi. Ve aña intisābla ümerādan birinüñ ḳızın aldı. Ol ḳızdan Ögetay  ve 

Çaġata[y ] ve Cuci 2 ve Tuluy  nām dört oġlı toġdı. 

Dā’imā Ong Ḫān ’uñ naẓarında olup, bile yiyüp ve içüp ve meclisinde 

güstāḫāne sözler söylemege ruḫṣat buldı. Her nesne anuñ müşāveresiy-

le olmaġa başladı. Binā’en ‘alā ẕālik ḫānuñ vüzerāsı ve begleri ittifāḳ ile 

Cengiz Ḫān ’ı āgehlediler.3 “Bu yaḳında ḫurūc idüp taḫt u tācıñuza ḳaṣd 

itmek muḳarrerdür.” didiler. N’eyledilerse eylediler, i‘tiḳādını döndürdiler. 

Ḫulūṣını ‘adāvete mübeddel ḳıldılar. 

Cengiz Ḫān  kendü ḳabīlesiyle ḳonup otururken bir güzīde ‘asker ile 

şeb-ḫūn itmegi muḳarrer eylediler. Hemān-dem içlerinden Kelel  ve Yara  

nām iki nev-cüvān varup Cengiz Ḫān’a ḫaber virdiler. Pes ol ‘askerle Ba-

luca nām maḥalle varup, Cengiz ’i ve tevābi‘ini baṣup ḳılıcdan geçürmegi 

muḳarrer bildiler. 

1 T5 nüshasında 166b-167a varakları kopuktur.

2 Nüshada “Nūşī” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Mustafa Kafalı, “Cuci Han”, 

TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/cuci-han (21.11.2020).

3 Nüshada bu şekilde harekelenmiştir.
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Lākin Cengiz Ḫān  muḳaddemce āgāh olmaġın ḥüsn-i tedbīr idüp, çā-

derlerini cüz’ī ādemle alıḳoyup, kendüsi yarar atlar ile āḫar yire çekilüp, 

pusu ḳurup at üzerinde anlara muntaẓır oldı, ṭurdı. Pes dün yarusı olduḳ-

da ki Ong Ḫān  leşkeri gelüp Cengiz Ḫān ordusını baṣdılar, bulduḳlarını 

tārāc u yaġmāya meşġūl oldılar, Cengiz Ḫān dört ṭarafdan ṣavaş ḳaṣdına 

pusudan boşandı. Ḥamle-i ūlāda ol gelen ‘askerin on biñini ṭopraġa dü-

şürüp, andan ṣoñra ḳavl ü ḳarārı üzere kenāre çekilüp, düşmen leşkerini 

ḳarañuda ḳuşadup temāşāda oldı. 

‘Asker-i Moġol  birbirlerine ḳılıc ḳoydılar. Ṣabāḥa dek birbirlerini ḳır-

dılar. Cengiz  ise tevābi‘iyle muttaṣıl anlara oḳ yaġdurdı. Kendü ferāġ-ı bāl 

ile maḥall-i ḫaṭardan ṭaşra ṭurup ol gelen ḳavmüñ ekẟerini mecrūḥ ḳıldı. 

Leşkerine aṣlā yara ve bere ṭoḳınmadı. Bu ṭarīḳ ile gice içinde münhezim 

olup gitdiler. Bu ḳadar rüsvāylıġla Ong Ḫān  ordusına yitdiler.

Cengiz  ise şād u ḫandān ve ḫāṭırında yoġ-iken şehryār-ı cihān olup 

irtesi dīvān eyledi. Ve iḥtiyāṭ ḫaberin getüren Kelel  ve Yara  nām iki nev-cü-

vāna vāfir in‘ām u iḥsān idüp tarḫānlıḳ, ya‘nī mu‘āflıḳ emrini virdi. Ve 

kendünüñ dört yitişmiş yarar oġullarına birez ḥükūmet idüp, ḫurūc itmek 

mühimmātını tertīb itmeklige başladı. Niçe niçe Ong Ḫān ’uñ leşkerini 

ṣıdı. ‘Āḳıbet bi’ẕ-ẕāt kendüsi geldi, ṣavaşdı. Āḫir cengde Cengizīler  elinde 

helāk oldı.  

Ve bi’l-cümle Cengiz ’üñ düşmeni ḳalmadı. Her ṭarafdan devlet kendü-

ye yüz ṭutdı. Aña binā’en Moġol  serdārları el öpüp bī‘at ḳıldı. Bilā-te’ḫīr 

‘aẓīm ‘asker çeküp evvelā Deşt-i Ḳıpçaḳ  vilāyetlerini taḥt-ı ḥükmine aldı. 

Ba‘dehu Ḫˇārezmşāh  memālikine ṣalınup Māverā’ü’n-nehr  memleketlerini 

fetḥ ü tesḫīr eyledi. ‘Āḳıbet Hindistān  ve Fārs  ve Ḫorāsān  ve niçe memā-

lik-i ābādan fütūḥātıyla kām-rān u ṣāḥib-ḳırān oldı.

Muḥaṣṣal hicretüñ beş yüz ṭoḳsan yedi yılında ḥareket itdi. Altı yüz 

tārīḫinde ṣāḥib-ḳırānlıġı şöhreti yedi ıḳlīme yayuldı. Yigirmi beş yıl salṭa-

nat itdükden ṣoñra iki sene ‘ömr sürüp ba‘dehu fevt oldı. [252b HZ] 

Ortanca oġlı Ögetay  Ḳaan ve anuñ ardınca Güyük Ḫān , ba‘dehu Men-

gü Ḳaan  ve Hülāgū Ḫān  ve Ḳubilay Ḫān  ve Timur  Ḳaan ve Baraḳ Ḫān  
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ve Mengü Timur1 bin Hülāgū Ḫān  ve Geyhatu2 Ḫān  ve Baydu3 Ḫān  ve 

Ġāzān Ḫān  ve Sulṭān Muḥammed Ḫudābende  ve Sulṭān Ebū Sa‘īd Bahā-

dır4 Ḫān  ve Ṭuġa Timur Ḫān  ḥükūmet eylediler. 

Ba‘dehu niẓāmları iḫtilāle yüz ṭutup mülūk-i ṭā’ife dönüp eṭrāf ḥākim-

leri her biri salṭanat da‘vāsını eyledi. Bīşezār5 da ḳaġan arslanlardan ḫālī 

olmaġla dilküler ve ḳurdlar “Biz de arslanlaruz.” dimege başladılar. Ya‘nī ki 

Fārs  vilāyetini Āl-i Muẓafferü’d-dīn , Āzerbaycān  memleketini İlḫānīler  ve 

mülk-i Ḫorāsān ’ı Serbedārān 6 taḥt-ı ḥükmine aldı. 

Bu ṭarīḳ ile Āl-i Cengiz  beglerine perīşānlıḳ düşüp hicretüñ [167b T5] 
yedi yüz ḳırḳ iki tārīḫinde mülkleri ḫalel-peẕīr oldı. Bu taḳdīrce Āl-i 

Cengiz’üñ zamān-ı salṭanatları yüz ḳırḳ beş yıl idügi ta‘ayyün buldı.

 ‘Ale’l-ḫuṣūṣ şol deñlü vāfir memleket idi ki taḥt-ı ḥükūmetlerindeki 

vilāyetlerin ortasında ṭurılsa dört ṭaraflarına birer yıllıḳ yol mesāfeleri 

muḳarrer idi. Bu maḳūle ‘aẓīm mülk bir uġurdan hebā oldı. Ancaḳ dillerde 

bir ḳurı nāmları ḳalup, ‘azīzleri ẕelīl olup illere muḥtāc ḳaldı.

Ammā bā‘iẟ-i zevāl-i mülk ü devlet-i Cengiz  evlādı birbirlerine düşüp, 

ittifāḳları bozılup dūstlıḳları ‘adāvete dönmekle oldı. Ḫuṣūṣā ki Cengiz  bu 

ḥāleti añlayup kendülere naṣīḥat itmiş idi. “Siz ki birbiriñüze düşüp ceng 

ü cidāle başlayasuz, ḳuvvetiñüz ża‘fa mübeddel olur. Andan ṣoñra ‘adū leş-

keri7 sizi bir bir ḥaḳlayup devletiñüz zevāl ü fenā bulur.” dimiş idi. 

1 Nüshada “Nīgūdār” şeklinde yazılan bu isim “Mengü Timur ” olarak metne alındı. bk. Abdülkadir 

Yuvalı, “Mengü Timur ”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/mengu-timur 

(22.02.2021).

2 Nüshada “Gencanu” şeklinde yazılan bu isim “Geyhatu” olarak metne alındı. bk. Abdülkadir Yuvalı, 

“İlhanlılar”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ilhanlilar#1 (22.02.2021).

3 Nüshada “Babdu” şeklinde yazılan bu isim “Baydu” olarak metne alındı. bk. Yuvalı, “İlhanlılar”, age.

4 Nüshada “Vāye” şeklinde yazılan bu isim “Bahādır” olarak metne alındı. bk. Abdülkadir Yuvalı, “Ebû 

Said Bahadır Han”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-said-bahadir-han 

(22.02.2021).

5 Nüshada “Mīşezār” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “Bīşezār” olarak metne alındı. 

6 Nüshada “Serāndārān” şeklinde yazılan bu isim “Serbedārān ” olarak metne alındı. bk. Osman Çetin, 

“Horasan”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/horasan (22.02.2021).

7 leşkeri: leşkeri ve HZ 
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 [Ḥikāyet]

Ḥattā eyyām-ı salṭanatda birgün kürsī üstinde oturup oḳ atar idi. 

Şeh-zādeleri yanında ve serdārları ḳarşusında el ḳavuşdurup seyrin1 iderdi. 

Atduġı oḳlardan birini def‘aten, ba‘dehu ikisi üçini ve2 daḫı ṣoñra dördini 

beşini bir uġurdan Çaġatay  nām oġlınuñ eline virdi. “Şikest eyle.” diyü 

emr itdi. Çaġatay on oḳa varınca bir uġurdan ṭutup ḳırdı. Ondan ziyā-

desini “Şikest eyle.” buyurduḳda ḳırmaġa ḳādir olmadı. Pes Cengiz Ḫān  

evlādına baḳup, ya‘nī evvel oḳ ḳırduḳlarını remz ile gösterüp ḫiṭāb eyledi. 

“Mādām ki siz oḳ atmayup birer ikişer düşmenüñ eline giresüz, bu def‘a şi-

kest olan oḳ pārelerine dönesüz. Fe-ammā şol zamān ki ittifāḳ ile bir yirde 

bulınasuz, [ne] düşmene maġlūb olasuz ve ne ḫod ṣınasuz.” 

Ḥālā ki zamān geçmekle ol naṣīḥati unutdılar. Andan ṣoñra birbirlerine 

düşüp mülk ü devletlerinden maḥrūm olup ẕillete düşdiler.

 FAṢL FĪ ẔİKRİ ḲIRIM  ḪĀNLARINUÑ ẒUHŪR-I 
DEVLETLERİ VE BU ZAMĀNA ḲADAR �EBĀT-I 

DEVLETLERİ BEYĀNINDADUR

Deşt-i Ḳıpçaḳ  vilāyetleri ki ḳadīmden Tatar  ṭā’ifesine maḫṣūṣ bir vāsi‘ 

memleketdür, cānib-i şarḳīsinde Otrār  ve Ḫˇārezm  vilāyetleri, ṭaraf-ı ġar-

bīsi Rūs  ve Bulġār  memleketleridür. Ve bu ẕikr olınan memālik pāy-taḫtla-

rı Ḳırım  [ve] Artaḳ 3 [ve] Serāçūḳ  [ve] Ḥācī Tarḫān  ve Azaḳ  ve Kefe  ve Ej-

derhān  şehrleridür. Lākin Timur Ḫān , Toḳtamış Ḫān  tekrār tekrār ol vilā-

yetlerde ṣavaş itmegin ekẟeri ḫarāb olmışdur. Şimdiki ḥālde dārü’l-mülk 

olan [253a HZ] memleketleri Serāy ’dur. 

İmdi, Ḥāfız Muḥammed Ṭaşkendī  [168a T5] Tārīḫi ’nde evlād-ı Cen-

giz ’den evvelā Deşt-i Ḳıpçaḳ  vilāyetine ḥükm eyleyen Şeyān Ḫān4 bin Cuci 

Ḫān bin Cengiz ’dür. Tā Cānıbeg5 Ḫān  vefātına dek ol silsile münḳarıż 

1 seyrin: siperin HZ 

2 ve: - HZ 

3 Artāḳ: Arnāḳ T5 

4 Burada kastedilen “Batu Han” olmalıdır. bk. Mustafa Kafalı, “Batu Han”, TDV İslâm Ansiklopedisi, 
https://islamansiklopedisi.org.tr/batu-han (22.11.2020).

5 Nüshalarda “Ḫānbeg” şeklinde yazılan bu isim “Canıbeg” olarak metne alındı. bk. DİA, “Kırım”, TDV 
İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kirim#1 (23.02.2021). 
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olmamışdur. Andan ṣoñra Āl-i Cengiz  nesli dükenmekle bir zamān Rūs  

Ḫān, Toḳtamış Ḫān , Edige Mīrzā1 Oġlan  ol vilāyetlerde ḥükūmet itmiş-

ledür.

Ba‘dehu Timur-ı Gürgān  ẓuhūr eyleyüp, anlaruñ daḫı ẕürriyyeti ke-

silüp, tamām olmaġın vilāyet vilāyet ādemler ṣalınup, “Cengiz Ḫān  nes-

linden kimesne ḳalmış mıdur?” diyü yoḳlanup diḳḳat olınduḳdan ṣoñra 

evlād-ı Cengiz ’den Maḥmūd Ḫˇāce  Ḫān bulınmışdur. 

Ba‘dehu yine anuñ aḳribāsından Ebü’l-ḫayr Oġlan  ḫurūc idüp hicretüñ 

sekiz yüz elli dördinde cülūs itmişdür. Lākin av üzerinde furṣatını düşür-

mekle Maḥmūd Ḫˇāce  Ḫān’ı oḳla urup helāk eylemişdür. Ba‘dehu hem 

mülkine mālik olmış hem ḫātūnını nikāḥlanup tezvīc itmişdür.

Ve bu maḥalle ḳadar naḳl ü tafṣīl Ṭaşkendī Tārīḫi ’ndendür. Fe-ammā 

Şeyḫ Aḥmed bin ‘Ömer bin ‘Arabşāh-ı Enṣārī Tārīḫi ’nde olan Deşt  vilāyeti-

ne ḥükūmet iden Berke2 Ḫān bin Cuci Ḫān bin Cengiz Ḫān ’dur. Vaḳtā ki 

altı yüz tārīḫinde Hülāgū Ḫān  ile Berke Ḫān  miyānına ‘adāvet düşdi, ḥattā 

aralarında muḥkem ceng ü cidāl olup Berke Ḫān, Hülāgū ’yı ṣındurdı. Ve 

ol eẟnālarda mezbūr Berke Ḫān Ḳosṭanṭıniyye  üstine leşker çeküp eṭrāfın-

daki memleketleri yaġmāya virdi. 

Ba‘de zamānin altı yüz altmış beş tārīḫinde Berke Ḫān  fevt olup yiri-

ne aḳribāsından Mengü Timur  ve ‘aḳabince Tuda Mengü3 bin Ṭuġrulca , 

ardınca Özbek 4 Oġlan, ba‘de zamānin Cānıbeg Ḫān  daḫı ṣoñra Berdibeg 5 

Ḫān salṭanat itdi. 

Ba‘dehu6 Timur-ı Gürgān  ẓuhūr idüp Berdibeg  Ḫān’uñ memleketini 

Toḳtamış Ḫān ’a virdi. Ba‘de zamānin Serāy ’ı pāy-taḫt idinüp aldı, virdi. 

1 Nüshalarda “Emīr A‘reb” şeklinde yazılan bu isim “Edige Mīrzā” olarak metne alındı. bk. Mehmet Sa-

ray, “Altın Orda Hanlığı”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/altin-orda-hanligi 

(22.02.2021).

2 Nüshalarda metin boyunca “Terke” şeklinde yazılan bu isim “Berke” olarak metne alındı. bk. En-

ver Konukçu, “Berke Han”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/berke-han 

(23.02.2021).

3 Nüshalarda “Ernīk” şeklinde yazılan bu isim “Tuda Mengü” olarak metne alındı. bk. Saray, agmd.

4 Nüshalarda “İnsān” şeklinde yazılan bu isim “Özbek ” olarak metne alındı. bk. Saray, agmd.

5 Nüshalarda metin boyunca “Evres” şeklinde yazılan bu isim “Berdibeg ” olarak metne alındı. bk. Saray, 

agmd.

6 Ba‘dehu: Ba‘de HZ
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Ba‘de zamānin Timur-ı Gürgān’a muḫālefet idüp mirāren ṣavaş itmegin 

Toḳtamış helāk oldı.

Bir kerre Deşt  salṭanatı Edige1 Ḫān  taṣarrufına düşdi. Yigirmi yıl miḳ-

darı ḥükūmet ḳıldı. Ḥattā müverriḫ Ṭaşkendī  ḳavlince Toḳtamış Ḫān  ev-

lādından Ḳādir Berdi Ḫān  ‘asker çeküp Edige Ḫān  ile ṭutışdı. Lākin ceng 

eẟnāsında Ḳādir Berdi ’ye oḳ ṭoḳınup helāk oldı. 

Ba‘dehu yine Toḳtamış  evlādından Küçük Muḥammed Ḫān  ẓuhūr ey-

ledükde ekẟer-i müverriḫīn “Ebü’l-ḫavāḳīn-i2 ḳadīm budur.” dirler. Fe-am-

mā ‘ulemā-yı Deşt  “Evvelā3 Toḳtamış-ı Kebīr , ikinci ṣaġīr, üçinci Ulu 

Muḥammed Ḫān , dördinci mertebede Küçük Muḥammed Ḫān  [168b 
T5] salṭanat itmişdür.4” diyü yazmışdur, ḫaber virürler. 

Bunlardan ṣoñra Melik Girāy , ḫān oldı. Hicretüñ tamām sekiz yüz sek-

sen tārīḫinde vefāt idüp ḫānlıḳ ṣadrına lā’iḳ on iki yarar oġlı [ve] salṭanata 

ḥāżırlanmış niçe nāmdār aḳribāsı ḳalmaġın ol vilāyetlere iḫtilāl düşdi. Gün 

oldı ki Deşt  mülkine iki, üç kişi ḥükūmet eyledi. Ve bu iḫtilāle binā’en niçe 

ma‘mūr memleketler yıḳılup ḫarāb oldı. 

İstanbul  fātiḥi Ebü’l-fetḥ Sulṭān Meḥemmed Ḫān  bin Sulṭān5 Murād 

Ḫān ‘aleyhi’r-raḥmetü ve’l-ġufrān ḥażretleri6 bu aḥvāli ki işitdi, Gedik Aḥ-

med Paşa  nām vezīrini gönderüp Frenk  keferesi elinden Kefe Ḳal‘ası ’nı ve 

küffār-ı Naṣārā  elinden Mangūb  nām ḳal‘ayı fetḥ itdürdi. Ḥattā mezbūr 

vezir, Naṣārā beglerinden niçe kimesne esīr idüp Sulṭān Meḥemmed Ḫān  

cenābına7 gönderdi. 

İttifāḳ Ḥācī Girāy Ḫān  evlādından Mengli [253b HZ] Ḫān Girāy  ol 

esīrlerde bile bulındı. Muḳaddemā birḳaç gün ḫān olduḳdan ṣoñra kendü-

ye ġālib gelen birāderleri ḳorḳusından ḳaçup Mangūb Ḳal‘ası ’na girmiş idi. 

Vaḳt-ı furṣata muntaẓır olup anda ḳalmış idi. Çünki Sulṭan Meḥemmed 

Ḫān  Mengli Ḫān ’ı bildi, āstānesinde alıḳoyup küllī ri‘āyet ü ikrām ḳıldı. 

1 Nüshalarda metin boyunca “İdgü” şeklinde yazılan bu isim “Edige” olarak metne alındı. bk. Saray, 

agmd.

2 Nüshalarda “ḫāḳīn” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “ḫavāḳīn” olarak metne alındı. 

3 Nüshalarda “olan” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “evvelā” olarak metne alındı. 

4 itmişdür: eylemişdür T5

5 Sulṭān: - HZ

6 ‘aleyhi’r//ḥażretleri: - HZ

7 Ḫān cenābına: Ḫān’a HZ
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Ḥikmet Ḫudā ’nuñdur, ba‘de zamānin Melik Eminek ’den1 cenāb-ı 

salṭanata mektūblar geldi. Birbirlerine düşen ḫānlaruñ neslleri münḳa-

rıż olmaġla vilāyet-i Deşt  ḫarāb olduġını bildürdi. Müslimānlaruñ  ṣalāḥ-ı 

aḥvāli içün Mengli Ḫān ’uñ gönderülmesini recā ḳıldı. 

Fe-lā-cerem Sulṭān Meḥemmed Ḫān  mezbūra ṭabl ve ṭuġ ve ‘alem vi-

rüp i‘zāz ü ikrāmla gönderdi. Varup, ṣāḥib-i sikke vü ḫuṭbe olup ḫān itdi.2 

Kendülerinüñ sancaġını çekmegi münāsib gördi. Hicretüñ ṭoḳuz yüz yi-

girmi senesinde vefāt idince anda ḥükūmet itdi.

Ba‘dehu evlādınuñ yarar ve nāmdārı Muḥammed Girāy Ḫān  salṭanat 

eyledi. ‘Āḳıbet Noġāy-ı Tatarī  mekri ile sefer üstinde şehīd oldı. Kendü ile 

bile bulınan Ġāzī Girāy  nām ṭıfl-ı ṣaġīr babası yirine ḫān olmaġı ümerā3 

münāsib gördi. Dārü’l-mülk-i ḳadīme gelüp icrā-yı aḥkām itmege ḳādir ol-

mamaġın altı ay miḳdārı ḫānlıḳ itdükden ṣoñra ‘azl olındı. Kefe ’den Sulṭān 

Bāyezīd  Ḫān cenābına gelüp āstānede bulınan Sa‘ādet Girāy Ḫān  gönde-

rüldi. Ya‘nī ki Sulṭān Selīm Ḫān İbn Bāyezīd Ḫān  teveccühi ile ḥükūmet-i 

Deşt  aña virildi. Ḥattā Ṣāḥib Girāy  nām ḳarındaşını rehn ṭarīḳıyla der-i 

devlete gönderdi.

Ba‘żı tevārīḫde Sulṭān Meḥemmed Ḫān , Mengli Girāy Ḫān ’ı naṣb ey-

leyeli [169a T5] rehn irsāli ‘ādet olmışdur, diyü yazmışdur. Ḥālā ki böyle 

degüldür. Rehne raġbet Selīm Ḫān ’dan ẓuhūr itmişdür. Tafṣīli cild-i rābi‘de 

mesṭūrdur.

Ve Ḳırım  ḫānlarına günde biñ aḳçe ‘ulūfe virilmek ve ba‘żı aġalarına 

āstāneden ‘ulūfe ile ri‘āyet ḳılınmaḳ cümle Sulṭān Selīm  merḥūmdan ol-

mışdur ki bā‘iẟi evvel mücelledde meẕkūrdur.

El-ḳıṣṣa mezbūr Sa‘ādet Girāy Ḫān  ‘adāletle ḥükūmet üzere iken Muḥam-

med  Girāy evl ādından ḥamāḳat u ẓulm ile meşhūr olan İslām Girāy  nām ẓā-

lim ḫurūc eyledi. Tatar  ṭā’ifesi iki bölük olup nıṣfı aña ve nıṣfı Sa‘ādet Girāy 

Ḫān’a mütāba‘at itmegin mülk-i Deşt-i Ḳıpçaḳ  iḫtilāle yüz tu tdı. 

1 Nüshalarda “Melik Girāng Beg” şeklinde yazılan isim “Melik Eminek ” olarak metne alındı. bk. Ha-

lil İnalcık, “Kırım”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kirim#2-kirim-hanligi 

(23.02.2021).

2 ḫān itdi: cān eyledi HZ

3 ümerā: - T5
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Āḫir-i kār ṭoḳuz yüz yigirmi üç tārīḫinde Nehr-i Azaḳ  kenārında ceng 

oldı. Ba‘żı bāġī-i Tatar  Kefe  sancaġı begi Bālī Beg  merḥūmı şehīd itmegin 

nuṣret İslām Girāy ’a ve hezīmet Sa‘ādet Girāy ’a ‘ā’id olması ta‘ayyün buldı.

Ve bi’l-cümle birbirlerine düşüp niçe rūzgār ceng ü cidālden ḫālī olma-

maġın ḥużūr u rāḥat cānibine raġbet eyledi. Ya‘nī ki ḫanlıġını bıraġup der-i 

devlete geldi. Āl-i ‘Oẟmān ’uñ ‘atebe-i ‘aliyyesine ḳul olmaġı Ḳırım  ḫānlıġı-

na1 tercīḥ ḳıldı. Āḫir ‘ulūfe ve arpalıḳ ve yazlıḳ ve ḳışlıḳ ve bayramlıḳ ta‘yīn 

olındı. Ḥattā ‘Acem  seferinde Sulṭān Selīm Ḫān 2 ile bile bulındı. İstanbul ’a 

geldükden ṣoñra vefāt ḳıldı. 

İslām Girāy  ise zūr-bāzū ie ḫān olmaġın dā’imā Sulṭān Selīm  cānibin-

den iḥtiyāṭ üzere oldı. Āḫir ‘arż-ı ‘ubūdiyyet idüp rehn ḳonılan Ṣāḥib Girāy  

Ḫān ile ḥuḳūḳ-ı sābıḳasın beyān eyledi. “Anlara ḫānlıḳ [254a HZ] tevcīh 

buyurılur ise ḥüsn-i zindegānīmüz muḳarrerdür.” diyü bildürdi. 

Fe-lā-cerem tekrār ṭabl ü ‘alem virilüp Ṣāḥib Girāy  Ḫān gönderüldi 

ki ḥüsn-i cemāl ile bedr olmış idi. Ve melāḥat burcında gün gibi nūr-efzā 

olmaġın Sulṭān Selīm Ḫān -ı nāmdār bi’ż-żarūrī zülfi ḳullābına giriftār 

idi. Rıżā-yı ḫāṭırına imtiẟālen ‘ālem-i viṣālden elem-i hicrānı taḳdīm idüp 

salṭanat-ı Deşt  ile irsālini revā görmiş idi. Ḥālā ki niçe māh u sāl firāḳ u 

iştiyāḳ elemleriyle ḥużūr u rāḥat kendüden yüz döndürmiş idi. 

Muḥaṣṣal bir yıl miḳdārı müdārā ile geçinüp ‘āḳıbet İslām Girāy  aç-

mazdın aña daḫı mażarrat ḳaṣd itmekle ḫān-ı nev-cüvān ḥüsn-i tedbīr ey-

ledi. Bāḳī Beg  nām3 yār-ı ġārına furṣatla mezbūrı ḳatl itdürdi. Bu muḳā-

belede maḳbūlinden ziyāde ri‘āyet olındı. Lākin irādetu’llāhda bu maḳūle 

pādişāhlaruñ ḳatline el uzadanlaruñ ‘ömri ḳaṣīr olup cezāsı muḳarrer ol-

maġın merḳūm Bāḳī [169b T5] Beg ’den bir küllī güstāḫlıḳ ṣudūr itdi. 

Aña binā’en şiddet-i şitāda ṣuyla ṭolmış bir ḥavża ḥabs olınup ṭoñdurmaġla 

helāk ḳılındı.

El-ḳıṣṣa mezbūr Ṣāḥib Girāy  Ḫān niçe rūzgār ḫān olup Āl-i 

‘Oẟmān ’dan Sulṭān Süleymān Ḫān  zamānı vezīr-i a‘ẓam ve dāmād-ı 

1 ḫānlıġına: ḫānlıġından HZ

2 Ḫān: - HZ

3 nām: - HZ
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muḥterem olan Rüstem Paşa ’nuñ mekr ü ḥīlesiyle envā‘-ı ġadr-ı ṣarīḥ 

ile eyyāmında merḳūm Ṣāḥib Girāy Ḫān’ı ḳaldurdı. Yirine Devlet Girāy 

Ḫān İbn Mübārek Sulṭān bin Mengli ’ye virdi. Ol bī-günāh aṣlā ‘inād ve 

‘arż-ı sipāh itmeyüp, ḥālin aġlamaḳ içün ‘azīmet-i dergāh idüp Taman1 

nām ma‘bere gelüp muvāfıḳ rūzgār kesb iderken sābıḳan ḥabse giriftār 

olan Mübārek Girāy  nām mīrzā ‘ale’l-ġafle ol ma‘bere vardı. Tenhā düşü-

rüp ol bī-günāhı helāk eyledi.

‘Āḳıbet ṭoḳuz yüz seksen beş tārīḫinde Devlet Girāy Ḫān  vefāt idüp 

Muḥammed Girāy Ḫān ,2 Sulṭān Murād Ḫān İbn Selīm Ḫān bin Süley-

mān Ḫān  tevcīhi ile Deşt  ḥükūmetine mālik oldı. Altı yıl salṭanat eyle-

dükden ṣoñra Şirvān  yolında bi’ẕ-ẕāt ‘Acem  seferin itmesi fermān olındı. 

Emr-i pādişāhīye3 iṭā‘at itmeyüp ol sefere varmaduġından mā‘adā nāmūs-ı 

dīn ü devlete ḫalel virür ba‘żı nā-sezā kelimātı mezbūr Sulṭān Murād  Ḫān’a 

ma‘lūm olduḳda vezīr-i ẟānī ‘Oẟmān Paşa ’ya izālesi emr olındı. Ḥüsn-i 

tedārükle ḥaḳḳından gelinüp ḫānlıġı der-i devletde bulınan İslām Girāy  

Ḫān nām ḳarındaşına virildi.

‘Āḳıbet ṭoḳsan yedi tārīḫinde ol daḫı fevt olup salṭanat-ı Deşt , Ġāzī 

Girāy  Ḫān nām ḳarındaşına münāsib görüldi. Hünerver-i ‘ālem, bahādır 

u şecī‘-i benī Ādem  ve ṣavaş bīşezārınuñ ḳaġan arslanı, ‘işret ü ma‘āş şükū-

fezārınuñ Erdeşīr  ü Nūşirevān ’ı, ehl-i naẓm-ı mu‘ciz-beyān,4 mūsiḳī-şinās 

ü ehl-i ‘irfān, Ġurābī  maḫlaṣı ile meşhūr-ı cihān bir şehryār-ı ẕī-şāndur. 

Henüz mīrzālıġı ḥālinde Devlet-i ‘Oẟmāniyye ’ye küllī ḫidmeti geçüp, ḥat-

tā Şirvān  leşkerine mu‘āvenet içün varduḳda eẟnā-yı cengde ‘Acem  şāhı5 

Ḥamza Mīrzā İbn Muḥammed Ḫudābende ’ye giriftār olup, ba‘dehu ḫalāṣ 

bulup der-i devlete geldükden ṣoñra İslām Girāy ’uñ vefātı ḫaberi geldügi 

gibi ḫānlıḳ virildi. Ve ḳānūn-ı ‘Oẟmāniyye  üzere sā’ir baḫşişden ġayrı on 

biñ sikke filori ceb ḫārclıġı iḥsān olındı. [254b HZ] 

Ba‘dehu Yanıḳ  fetḥinde bile bulınup küllī fetḥ ü nuṣrete bā‘iẟ olmaġın 

1 Nüshalarda “Nemām” şeklinde yazılan bu yer adı “Taman” olarak metne alındı. bk. Feridun Emecen, 

“Sâhib Giray”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/sahib-giray (23.02.2021).

2 Ḫān: - T5

3 pādişāhīye: pādişāhına HZ 

4 Nüshalarda burada yer alan “ ‘ūdvār” ibaresi anlam gereği metne alınmadı. 

5 şāhı: - T5 
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serdār ve1 vezīr-i a‘ẓam olan Sinān Paşa ’nuñ ‘arżı ile yevmī biñ aḳçe ‘ulūfe-

sine ḍa‘fı miḳdārı żamm2 olup yevmiyyesi iki biñ aḳçe oldı. 

Ve ḥāletü’t-taḥrīr [170a T5] [ki] hicretüñ biñ yedi senesidür, yine ser-

dār-ı ‘asker-i İslām  olan Vezīr Meḥemmed Paşa ,3 yine serdār-ı ‘asker-i İslām 

olan Vezīr Ferhād4 Paşa ’ya mu‘āvenet ü imdād5 içün sefer idüp küllī ḫidmet 

sebḳat itmişdür.

Muḥaṣṣal-ı kelām selāṭīn-i Āl-i ‘Oẟmān ’a ḫulūṣla6 mütāba‘at iden Ḳı-

rım  ḫānları cem‘an ṭoḳuz ḫāndur ki müddet-i ḥükūmetleri yüz otuz yıla 

varmış idi. Pes Ḥācī Girāy Ḫān ’uñ evlādı mülki zā’il oldı. Sebeb ḥāl-i ḥayā-

tında oġullarınuñ birini veliyy-i ‘ahd itmekle ḳulūbı aña rabṭ itmedügidür 

ki kendüsi vefāt itdükden ṣoñra evlādı ve sā’ir aḳribāsı ḳudret ü şevketle 

birbirine aḳrān olmaġın bellü birini ḫānlıḳ ṣadrına lā’iḳ görmediler. Birbir-

leri ile ceng ide ide inḳırāż-ı nesle sebeb oldı. 

Mengli Girāy  evlādınuñ ile’l-ān devletle ẓuhūr u ḳuvvetleri ise selāṭīn-i 

Āl-i ‘Oẟmān ’a arḳa virmekle i‘tilā-yı şān buldılar.

 Timur Ḫān ’uñ İbtidā-yı Ẓuhūrı ve Niçe Ḥükkām [u] Mülūk 
Mülkinden Dūr Olduḳları Şürūrı Beyānındadur

Tevārīḫ kitāblarında mesṭūrdur ki Timur Ḫān ’uñ babası Ṭurāġā[y] bin 

Bergel 7 ve cedd-i a‘lāsı Ḳaraḫān-ı Gürken ’dür ki Cengiz Ḫān ’uñ dāmā-

dı olmışdur. Ulus8 Barlas ı  nām Tatar  ḳabīlesinüñ babası a‘yānından olup 

Keş 9 yaḳınında Şehrisebz 10 nām ḳaṣabada sākin idi. Vālidesi Tekina Ḫātūn  

dirler idi. 

1 ve: - HZ 

2 żamm: - HZ 

3 Paşa: - HZ 

4 Ferhād: Meḥemmed HZ 

5 ü imdād: - HZ 

6 ḫulūṣla: - HZ 

7 Nüshalarda “Bezgel” şeklinde yazılan bu kelime “Berkel” olarak metne alındı. bk. A. Zeki Velidi To-

gan, “Emir Timur ’un Soyuna Dair bir Araştırma”, Tarih Dergisi, Sayı 26, 1972, s. 75. 

8 Nüshalarda burada “Utus / Etves” şeklinde yazılan kelime akabinde “ulus” şeklinde geçtiği için tashih 

edilerek metne alındı. 

9 Nüshalarda “Kes” şeklinde yazılan bu yer adı tashih edilerek metne alındı. bk. İsmail Aka, “Timur ”, 

TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/timur (22.11.2020).

10 Nüshalarda “Şehriben” şeklinde yazılan bu yer adı tashih edilerek metne alındı. bk. Aka, agmd.
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Pes yedi yüz yetmiş altı senesinüñ ve bir rivāyetde yedi yüz otuz altı 

Şa‘bān’ında Timur  vücūda geldi ki ol zamānda Semerḳand  cānibindeki 

şehrüñ pādişāh-ı nāmdārı Ġāzān  Sulṭān idi. Ol vilāyetlerüñ ḥākimleri bir-

birine düşüp niçe yıllar ceng ü cidālleri ẓāhir ü ‘ayān idi. Tā ki Timur Ḫān  

bir güçlü, ḳuvvetlü cüvān oldı. Babası vefāt itmekle ḳabīlesinüñ merci‘ ü 

melāẕı olup herkes müşkilini aña danışmaġa başladı. 

Ol eẟnāda Toḳtamış1 Ḫān 2 dārü’l-mülk-i Hind ’den leşker çeküp Mā-

verā’ü’n-nehr ’e geldi. Sā’ir ḳabīlelerüñ biri begleri ḳarşu varmayup “Mebā-

dā, żararın görevüz.” diyü ḳorḳu ile her biri birer semte ḳaçdı. Fe-ammā 

Timur  aṣlā iḥtiyāṭ itmeyüp, bir miḳdār pīş-keş tedārüki görüp ḳarşu vardı. 

Ḥattā küllī ri‘āyet ü iḥsānını görüp vilāyeti begligini Timur’a lā’iḳ ü erzānī 

gördi. Ve kendüsi dönüp pāy-taḫtına gitdi.

Ba‘ dehu Kābil  sulṭānı Emīr Ḥüseyn ,3 Beyānyılduz  cenginde ve Be-

daḫşān  fetḥine ‘azm itdükde Timur ’dan mu‘āvenet recā eyledi. Küllī ‘asker 

ile varup aña daḫı müẓāheret ḳıldı. Ve Bedaḫşān salṭanatı Emīr Ḥüseyn ’e 

müyesser olmaġa sebeb oldı.

Ba‘dehu ol daḫı ‘aẓīm cem‘iyyet idüp Timur Ḫān ’a ḫil‘atler giyürdi. 

Ve ḳız ḳarındaşı [170b T5] Türkān Aġa  nām ḫātūnı taḥt-ı nikāḥına alup4 

Timur-ı Gürgān  dinilmege sebeb ẓuhūr itdi. Ya‘nī ki pādişāhlara dāmād 

olanlara Gürgān  dinilmegin Timur ’a daḫı ol vaṣf muḳarrer oldı.

Ba‘dehu Timur Ḫān , Sīstān  ḥākimine mu‘āvenet içün Evġānī  nām düş-

men cengine gitdi. Ṣavaş maḥallinde eline bir oḳ ṭoḳınup żararı bedenine 

sirāyet eyledi. Pes Timur nīm-ten gibi olup aḳsamaġa başladı. Anuñ içün 

aña [255a HZ] Timur-leng  didiler.

El-ḳıṣṣa5 günde güne ḳuvvet ü şevketle ẓuhūr idüp ba‘żı Ulus  begleri 

aña ḥased itmekle Timur ’a ḳaṣd itdükçe ẓafer bulamadılar. Bu eẟnālarda 

1 Nüshalarda “Toḳtemür” şeklinde yazılan bu isim “Toḳtamış” olarak metne alındı. bk. İlyas Kema-

loğlu, “Toktamış Han”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/toktamis-han 

(22.11.2020).

2 Ḫān: - HZ 

3 Nüshalarda burada “Ḥasan” şeklinde yazılan bu kelime “Ḥüseyn” olarak olarak metne alındı. Nazmiye 

Togan, “Temür Zamanında Aristokrat Türk  Kadını”, İslam  Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, Cil V, Cüz 1-4, 

1973, s. 4. 

4 alup: alıvirüp HZ 

5 El-ḳıṣṣa: - T5 
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ḫātūnı Türkān Aġa  fevt olup Emīr Ḥüseyn ’e güvegülik ‘alāḳası gitmegin ol 

daḫı Timur’a ḳaṣd-ı żarar itmege başladı. Bu minvāl üzere gāh anuñla gāh 

bunuñla ḫuṣūmet ü cengden ḫālī olmadı. 

Yedi yüz altmış yedi tārīḫinde oġlı Mīrānşāh  vücūda geldükden ṣoñra 

anuñ vücūdını sa‘ādet taḫtına ḥaml idüp Emīr Ḥüseyn ’üñ ḳatline āşkāre 

bil baġladı. Ve ceng tedārükini görüp teveccüh itmek üzere iken müverriḫ 

Monlā Ca‘ferī  ḳavlince murtażā-yı a‘ẓam Seyyid Sa‘īd Berke  nām büzür-

gvār seyyid Mekke-i Mükerreme  cānibinden çıḳageldi. Ṭabl ü ‘alem ve 

ḫil‘at-i salṭanat getürüp Timur ’uñ naẓarına ‘arża ḳıldı. “Bu emānetleri saña 

resūl-i Ḫudā  Ḥażret-i Muḥammed el-Muṣṭafā  ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve 
sellem göndermişdür. ‘Hemān yürisün, şarḳdan garba ḥükm itsün.’ diyü 

buyurmışdur.” diyü ol ḫil‘ati giyürdi. Ve bir Fātiḥa  oḳıyup Timur’uñ yü-

zine “Üf” didi. “Min ba‘d Allāhu Te‘ālā ’nuñ ḥıfẓ u1 emānetinde ol.” diyü 

buyurdı. Ve çekilüp gitdi.

Ba‘dehu Timur  ki Belḫ ’e varup Emīr Ḥüseyn  ile muḳābil oldı,2 mecāl 

virmeyüp ol gün Belḫ ‘askerini ṣıdı. Ve Şeyḫ ‘Ömer  nām oġlı henüz on altı 

yaşında iken ol ma‘rekede Rüstem vār ḥareketler eyledi. Ve niçe yirde oḳ 

yaraları yiyüp Emīr Ḥüseyn ’üñ hezīmetine anuñ iḳdāmı sebeb oldı. 

Ve ol gice Emīr Ḥüseyn  bir başıyla ḥiṣārdan çıḳup nā-bedīd olmaġla 

Emīr Timur  Belḫ  memleketini fetḥ eyledi. Ve Ġāzān Ḫān ’uñ ve niçe nām-

dār ḥākimlerüñ ehl-i beytinden on nefer ḥüsndār ḳızlar çıḳardı. 

Ḥattā Emīr Ḥüseyn ’üñ oġullarını bile esīr eyledi. Ve ol ḳızlaruñ dördini 

kendü içün alıḳoyup ġayrısını beglerine nikāḥ ile tevzī‘3 eyledi. ‘Āḳıbet 

Emīr Ḥüseyn ’i daḫı ele getürüp öldürdükden ṣoñra eṭrāf beglerini bir yire 

getürüp ‘aẓīm dīvān eyledi. 

Hicretüñ yedi yüz yetmiş Ramażān’ında taḫt-ı salṭanata cülūs eyledi. 

Lākin hażmen li-nefsihi mülūk-i Çaġatay  evlādından Toḳtamış4 Oġlan  nā-

mındaki bir şaḫṣı ḫānlıḳ ṣadrına geçürdi. Ḫuṭbe ve sikkede şerīk idinüp 

1 u: - HZ 

2 Nüshalarda burada bulunan “ve” bağlacı sentaks gereği metne alınmadı. 

3 tevzī‘: tevzīḥ HZ 

4 Nüshalarda “Sodġatmış” şeklinde yazılan bu isim “Toḳtamış” olarak metne alındı. bk. Ensar Macit, 

Timurlular Zamanında Azerbaycan, Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yayımlan-

mamış Doktora Tezi, Erzurum 2017, s. 9. 
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[171a T5] bir zamān ḫalḳ-ı ‘ālem kendüye ıṣınup taḥt-ı ḥükmine gelince 

anuñ nāmını kendü nāmından taḳdīm itdürdi. Ve Timur  taḫta cülūs it-

dükde otuz dört yaşında idi.

El-ḳıṣṣa günden güne ḳuvvetlenüp Māverā’ü’n-nehr  memleketleri-

ni tamāmen aldı. Ve Ḫˇārezm  vilāyetlerine ḥākimler ṣaldı. Ba‘de zamā-

nin Ḫorāsān ’ı ve Herāt ’ı tesḫīr ḳıldı. Ve andan ṣoñra Şīrāz  ve Ahvāz ’ı ve 

Eberḳūh ’ı aldı. Ve Fārs  ıḳlīmini taḥt-ı taṣarrufına getürdi. Ve andan Deşt-i 

Ḳıpçaḳ ’a varup Toḳtamış Ḫān  ile ṣavaş itdi. Niçe kerre anı münhezim 

ḳıldı. 

Ba‘dehu ‘Irāḳ  vilāyetini ve Baġdād ’ı ve Diyār-ı Bekr  vilāyetini fetḥ ü 

tesḫīr itdi. Ba‘dehu Hindistān  vilāyetlerine1 ṣalınup niçe yirler fetḥ eyledi. 

Ġıbbu ẕālik Gürcistān  ve Sinob  ve Rūm ’a vardı. Malāṭıyye  ve Şām  mem-

leketlerine daḫı aḳınlar ṣaldı. Tekrār Ḥaleb  ve Ḥimṣ  ve ‘Ayntāb ’a döndi. 

Niçe vechle fütūḥāt u ġārātdan ṣoñra tekrār Dımaşḳ-ı Şām ’a varup, Mıṣr  

sulṭānını ṣıyup vilāyetini żabṭ eyledi. 

Ba‘dehu Āzerbaycān  ve Rūm ’a çeküldi. Ve pādişāh-ı mülk-i Rūm olan 

ḳahramān-ı ḳurūm, Sulṭān Yıldırım Bāyezīd Ḫān -ı [255b HZ] merḥūm 

ile ceng itdi. Ba‘de zamānin Īrān  ve Tūrān  memleketlerini evlādına taḳsīm 

idüp her birinüñ berāt-ı salṭanatını virdi. Ve her birinüñ memleketini vāfir 

diyār ve her biri ‘aẓīmü’ş-şān [u] ẕī-şān olmışlardı. 

Ve kendüsi pāy-taḫt-ı ḳadīmi olan Semerḳand ’a ṭoġrılup giderken ol 

seferde ḫastelendi. Vüzerā ve ümerāsına vaṣiyyet idüp sinni yetmiş birde 

ve zamān-ı salṭanatı otuz altı sene iken hicretüñ sekiz yüz yedi Şa‘bān’ın-

da vefāt itdi. Nice ki māh-ı Şa‘bān’da ṭoġmış idi, yine ol ayda ġurūb itdi. 

Meyyitini iletüp Semerḳand’a defn eylediler.

Vaṣiyyeti üzere oġlı Ḫalīl Sulṭān ’ı taḫta geçürdiler. Ya‘nī ki Mevlānā 

Bedrü’d-dīn  Müneccim ta‘yīni ile hicretüñ sekiz yüz yedi Şa‘bān’ında2 on 

altıncı rūz-ı cihārşenbede cülūs itdürüp bī‘at ḳıldılar. Ve Timur Ḫān ’uñ 

vefātı ḥālinde şeh-zādeleri āḫar memleketde bulınup yanında bulınanlaruñ 

sinnen eñ büyügi Ḫalīl Mīrzā  olup ol ḥīnde yigirmi yaşında bulınmış idi. 

1 Hindistān  vilāyetlerine: Hindistān’a HZ 

2 Şa‘bān’ında: Ramażān’ında HZ 
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Zevāl-i mülk [ü] devletden ḳorḳılup vaṣiyyeti üzere salṭanat aña muḳarrer 

olmış idi.

Meger ki ol şeh-zāde-i meyyāl Emīr Ḥācī Seyfü’d-dīn  serāyından gelme 

Şāh-ı Mülk  nām ‘avrete ta‘alluḳ idüp sevmiş idi. Ḥattā ol mekkārenüñ 

ibā vü perhīzine binā’en ḫafiyyeten nikāḥ ḳılmış idi. Hemān ki vāṣıl-ı tāc 

u taḫt oldı, ‘inān-ı iḫtiyārını ol bed-aṣl ‘avretüñ eline virdi. Otuz altı yıl 

tamām rub‘-ı meskūn ḫarācından cem‘ olınan ḫazīne vü cevāhir ve tuḥaf 

u tefārīḳ ki ḥisābında niçe biñ [171b T5] kātib ü muḥāsib ‘āciz olmaḳ 

mukarrer idi, yalıñuz dört yıluñ içinde cümlesini fenāya virdi. Babasınuñ 

ve kendünüñ ḥüsndār ve behcet-i cemāl ile maḳbūl-i ehl-i diyār olan oṭa-

lıḳlarını ol ‘avretüñ işāretiyle ḫidmetkārlara nikāḥ itdürüp cümlesini ṭaġut-

dı. Tā ki ḥarem-serāy-ı perdede olan ulu ḫātūnlar ve ṭaşra erkān-ı devlet 

nāmında olan büyük büyük begler ve vekīller bu ḫuṣūṣa incinüp Ḫalīl 

Ḫān ’dan yüz döndürdiler. 

Ol nā-cins ‘avret zu‘mınca “Şehryārına maḥabbet ‘arż idüp serāyını 

aġyārdan ḫālī ḳıldum.” ṣanup, ḥālā ki nāmūsını ve ḫazīnesini hebā idüp 

büyügi ve küçügi kendüye ve Ḫalīl Ḫān ’a düşmen ḳıldı. ‘Āḳıbet salṭanat-

dan ‘azl olınup ḥabse urıldı. 

Ve bi’l-cümle Ḫorāsān  vilāyetinde salṭanat idenlerüñ āḫiri muḥsin-i 

rūzgār ve merci‘-i1 fużalā-yı nāmdār Sulṭān Ḥüseyn Mīrzā İbn Bayḳara İbn 

Ḥasan bin ‘Ömer Şeyḫ bin Timur-ı Gürgān ’dur ki ṭoḳuz yüz on tārīḫinde 

vefāt idince salṭanat sürdi. Müddet-i ḥükūmeti yigirmi sekiz yıla varup 

‘adālet ü luṭf u keremle iştihār virdi. 

Ba‘dehu oġulları Muẓaffer Ḥüseyn Mīrzā  ve Bedī‘ü’z-zamān Mīrzā  

ber-vech-i iştirāk pādişāh oldılar. Ya‘nī ki ḫuṭbe ve sikkeyi iştirākle ‘ame-

le getürdiler. Lākin ḥużūr u rāḥat bulmadılar. Özbekīlerden  Şeybek Ḫān  

leşker çeküp üzerlerine geldi. Ol iki maḫdūmı ṣıyup mülk-i mevrūẟlarını 

ellerinden aldı. 

Bundan Muẓaffer Ḥüseyn Mīrzā  niçe belālara giriftār olup ṭoḳuz yüz 

on beş senesinde Ḫorāsān  ṭaġlarınuñ birinde müteḥaṣṣın iken fevt oldı. 

Bedī‘ü’z-zamān Mīrzā  ise ol teferruḳadan ẓuhūr iden Şāh İsmā‘īl  yanına 

1 merci‘-i: merci‘ ü T5 
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varmış idi. [256a HZ] Ol eẟnāda mā-bihi’l-iftiḫār-ı Āl-i ‘Oẟmān , Mıṣr  

fātiḥi Sulṭān Selīm Ḫān , mezbūr Şāh İsmā‘īl ’i münhezim idüp Tebrīz ’e 

varduḳda Bedī‘ü’z-zamān  kendülere ‘arż-ı ḥāl ile mülāḳāt itmegin günde 

biñ aḳçe ‘ulūfe ta‘yīn olınup İstanbul  pāy-taḫtına gönderdi. 

Dört aydan ṣoñra maraż-ı ṭā‘ūndan vefāt idüp hicretüñ ṭoḳuz yüz yi-

girmi üç senesinde Ebī Eyyūb-ı Enṣārī  raḥimehu’llāhu te‘ālā1 merḳad-ı mu-

tahharı civārında defn olınup devlet-i Āl-i Timur , Şeyḫ ‘Ömer  evlādından 

bu maḥalde münḳarıż oldı.

Fe-ammā bi’l-fi‘l vilāyet-i Hind ’de pādişāh-ı muẓaffer-sipāh olanlar 

Sulṭān Celālü’d-dīn Ekber İbn Hümāyūn Pādişāh İbn Bābür Mīrzā İbn 

Timur Ḫān  ki tārīḫ-i te’līf olınan sene seb‘a ve elf eyyāmında kemā-kān 

pādişāh-ı ‘ālemiyāndan ancaḳ devlet-i Āl-i Timur  [172a T5] bu silsile 

ile ẟābitü’l-erkāndur. Mā‘adāsı künc-i kemīn[de] nihān ve dillerde ancaḳ 

bir ḳurı nāmları ‘ayāndur. Cemī‘-i kütüb-i tevārīḫde ṣaḥīḥ aḫẕ olınanı 

beyāndur.

 FAṢL FĪ ẔİKRİ’D-DĀNİŞMENDİYYE  MÜLŪK-İ RŪM 

Bu zümrenüñ evveli Melik Dānişmend Aḥmed Ġāzī ’dür. Şöyle ki diyār-ı 

Rūm ’da “Seyyid Baṭṭāl Ġāzī ” dimekle ma‘rūf ve ism-i şerīfi ‘Abdu’llāh bin 

Yaḥyā  ve künyeti Ebū Muḥammed  ve Ebū Ca‘fer İbn Sulṭān Ḥüse yn bin 

Rebī‘ bin ‘Abbās  [ve] Malaṭī  ve Hāşimī ’dür. Germiyān 2 vilāyetinde Mesḫi-

ye  ḳaryesinde ki şimdi aña Seyyidiġāzī  dirler, anda medfūndur. Ve mezārı 

‘ālī bir ziyāretgāhdur. 

Diyār-ı Rūm ’da küllī fütūḥāt-ı celīle ṣāḥibi olduġı bālāda mesṭūrdur. 

Anuñ hem-şīresini Malāṭıyye  emiri olan ‘Ömer bin Nu‘mān bin Ziyād bin 

‘Amr bin Ma‘dī  nikāḥlanup mezbūr ‘Ömer ’üñ andan Naẓīrü’l-cemāl  nām 

bir ḳızı oldı. Ve ol ḳızı ‘Alī bin Mıżrāb 3 nām Türkmen  begine virdi. ‘Alī bin 

1 raḥimehu’llāhu te‘ālā: - HZ 

2 Nüshalarda “Kirmān ” şeklinde yazılan bu yer adı “Germiyān ” olarak metne alındı. bk. Sezen, age, s. 

680. 

3 Nüshalarda metin boyunca “Ḥażrāb” şeklinde yazılan bu isim “Mıżrāb” olarak metne alındı. bk. Ab-

dülkerim Özaydın, “Dânişmend Gazi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/

danismend-gazi (23.11.2020).
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Mıżrāb’uñ meẕkūre Naẓīrü’l-cemāl’den Melik1 Dānişmend Aḥmed Ġāzī  

vücūda geldi ki fā’iḳ ü ehl-i ‘ilm ü zā’idü’l-vaṣf, mücāhedesi ġālib ṣāḥib-i 

kerāmet ü nuṣret ehl-i kemāl bir ādem oldı.2 

Ol daḫı kendü aḳribāsından Sulṭān Ṭurasan bin ‘Alī bin Seyyid Ca‘fer 

bin Seyyid Baṭṭāl  ile Malāṭıyye ’de iki ḳarındaş gibi mu‘āşeret idüp3 Seyyid 

Baṭṭāl Ġāzī ’nüñ sünnetin iḥyā ve ġazālara mübāşeret eylediler. Ve Baġdād  

ḫalīfesinden kendülere menşūr ve ṭuġ ve ‘alem iltimās itmeleriyle ḫalīfe 

daḫı anlara ġazā-yı Rūm ’a iẕn virdi. Menşūr ve tuġ ve ‘alem irsāl idüp fetḥ 

itdükleri memleketlerde vālī olmaḳ üzere tenbīh buyurdı. 

Anlar daḫı üç yüz altmış senesi Receb’inde cem‘ eyledükleri ḳırḳ biñ 

ḳadar ġuzāt-ı İslām  ile Malāṭıyye ’den çıḳup Rūm  diyārına cihāda niyyet ü 

‘azīmet eylediler. Sulṭān Ṭurasan  nıṣf-ı ‘asker ile ayrılup, Ḳaradeñiz  ṭara-

fından küffār ile ceng iderek İstanbul ’uñ Ḳaradeñiz boġazına irişüp, ‘Ālem 

Ṭaġı  altında vāḳi‘ Gökṣu  ḥiṣārını yapup İstanbul kāfirleri ile ḳıtāl iderler 

idi. 

‘Āḳıbet ehl-i İslām  cānibinden meded irişmemekle zebūn olup üzerle-

rine gelen küffār ‘askeriyle dögüşi dögüşi ve bi’l-cümle anda şehīd oldılar. 

Ve anlardan ferd-i vāḥid ḫalāṣ olmadı. Ḥālā ol mevżi‘de du‘ā müstecāb 

olduġına iştibāh [256b HZ] yoḳdur.4 

Bu cānibde Melik Dānişmend Aḥmed Ġāzī  daḫı yigirmi biñ ġuzāt-ı 

mücāhidīn ile Sivas  üzerine varup, ta‘mīr eyleyüp kendüye maḳarr-ı salṭa-

nat eyledi. Sābıḳan Ca‘fer bin Seyyid Baṭṭāl Ġāzī  Sivas’ı kāfir elinden alup 

dārü’l-İslām  [172b T5] itmiş idi. Fevt olıcaḳ Toḳad ’da olan kāfir begi bir 

bāzirgān ḳāfilesi peydā idüp Sivas’a gönderdi. Ve ṣanduḳlar içine cengci 

kāfirler doldurup, şehre girdüklerinde ḳılıclarını ellerine alup ehl-i İslām’ı 

şehīd ve ol şehr-i mu‘aẓẓamı ḫarāb itdiler ki Melik Dānişmend Aḥmed 

Ġāzī  zamānına degin böylece ḫarāb u bāḳī ḳalmış idi.

1 Nüshalarda “Mülūk” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “Melik” olarak metne alındı. 

2 oldı: idi HZ 

3 Nüshalarda burada bulunan “develeri” kelimesi anlam gereği metne alınmadı. 

4 yoḳdur: bu ḳadar HZ 
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Andan Melik Dānişmend Aḥmed Ġāzī  ‘asker çeküp Sīsiya 1 şehri üze-

rine, ya‘nī ki Gömenek ’e2 teveccüh eyledi. Gömenek3 bir ‘aẓīm eski şehr 

idi. Anı Īrec bin Ferīdūn  binā idüp içinde üç yüz altmış kilīsā var idi. Anı 

fetḥ ü tesḫīr eyledi. Andan Kāşān  ve Turḥāl ’a varup aldı. Tüvānāsın ḳırup, 

nisvān u ṣıbyānın esīr ve māl ü erzāḳların nehb ü ġāret eyledükden ṣoñra 

āteşe urup bi’l-külliyye ḫarāb eyledi. Andan Ḳāḍīkūyı  nām ḳarye ḳurbında 

Ḳarḳariye 4 nām şehri ḥiṣār idüp, ya‘nī ki Ḳazova  didükleri beldedür, ḫaylī 

zaḥmetden ṣoñra fetḥ ve anı daḫı ḫarāb idüp cümle ṭaşını ve ṭopraġını 

mezbūr göle dökdürdi. 

Ol maḥalde eṭrāf küffāra dehşet ü ḫavf u ḫaşyet müstevlī olmaġın 

bi’l-ittifāḳ Rūm  ve Ermenī  ve Gürcī  ve Frenk  ṭā’ifesi bir yire cem‘ olup 

Melik Dānişmend Aḥmed Ġāzī  üzerine yüridiler. Anlar daḫı müsta‘īnen 

bi’llāh ‘asākir-i İslām -ı nuṣret-ḳarīn ile ḳarşu varup muḳābele ve muḥkem 

muḳātele eylediler. ‘İnāyet-i Feyyāż-ı Muṭlaḳ  yārī olup kāfir ‘askerini ṣıdı-

lar. Ve ehl-i İslām manṣūr u muẓaffer olup Kenḳırı  üzerine yüridiler. Anı 

daḫı fetḥ ü tesḫīr eylediler. Ve Ḳara Tegin 5 nām begini Kenḳırı’ya vālī naṣb 

eyledi. Ḥālā Kenḳırı’da mezbūruñ üzerine bir ‘ālī ḳubbe binā olınmışdur 

ki ma‘lūm-ı ḫāṣṣ u ‘āmdur.

Ve andan Melik Dānişmend Aḥmed Ġāzī  Ḫaraşna , ya‘ni Amāsiyye  

üzerine varup, ḥākimi olan Şāṭ  nām kāfir ile muḥkem ceng ü cidāl idüp 

ġālib ü manṣūr oldı. Ve şehri ‘anveten fetḥ eyledi. Andan Yanḳoniya ’ya,6 

ya‘nī Çorum  üzerine varup, anı daḫı ḥiṣār idüp çoḳ zaḥmetden ṣoñra fetḥ 

eyledi. Ve bu fetḥde ehl-i İslām  eline7 ḳatı çoḳ māl ü esīr ü ġanīmet girdi. 

Ol eẟnāda Melik Dānişmend Aḥmed Ġāzī ’nüñ Melik Muḥammed 

Ġāzī  nām bir oġlı dünyāya gelmegin ehl-i İslām  mesrūr olup ḳudūmın 

mübārek eylediler. Ve ol maḥalde ‘Oẟmāncıḳ  nām bir begini biñ ādem ile 

1 Nüshalarda “Sīsa” şeklinde yazılan bu yer adı “Sīsiya ” olarak metne alındı. bk. Özaydın, agmd. 

2 Nüshalarda “Ḳumanat” şeklinde yazılan bu yer adı “Gömenek ” olarak metne alındı. bk. Özaydın, 

agmd. 

3 Nüshalarda “Ḳumanan” şeklinde yazılan bu yer adı “Gömenek ” olarak metne alındı. bk. Özaydın, 

agmd. 

4 Ḳarḳariye : Ḳarḳaribe HZ 

5 Nüshalarda “Yegin” şeklinde yazılan isim “Tegin” olarak metne alındı. bk. Özaydın, agmd. 

6 Nüshalarda “Tiḳonya” şeklinde yazılan bu yer adı “Yanḳoniya ” olarak metne alındı. bk. Özaydın, 

agmd. 

7 eline: yine HZ 
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Ḳalanūs , ya‘nī Ḳasṭamonı  fetḥine gönderdi. Ol daḫı varup fetḥ eyledi. Ve 

andan bāḳır kūresine ve gümüş ma‘denine mālik olmaġla Melik Dāniş-

mend Aḥmed Ġāzī  nāmına kesdürüp sikke urdurdı.

Ba‘dehu ‘Oẟmāncıḳ  ve İskilīb  ve1 ol eṭrāfda niçe ḳal‘alar fetḥ eyledi. 

Andan Melik Dānişmend Aḥmed Ġāzī  Ḫarsanosiyye ,2 ya‘nī ki [173a T5] 
Niksār  üzerine varup [ki] zamān-ı ḳadīmde İstanbul  cirminde bir büyük 

şehr-i ‘aẓīm idi; küffār ile muḥkem ceng idüp, āḫir bi-‘ināyeti’llāhi te‘ālā 

kāfiri ṣıyup şehri fetḥ eyledi. Ve ehl-i İslām  illerine ḫaylī māl-i ġanīmet 

girdi. [257a HZ] 

Ve Niksār  muḥāfaẓasında bir miḳdār ādem ḳonılup kendüsi Canik  

memleketine teveccüh eyledi. Onda Helkend  nām ḳal‘a üzerine varup, 

muḥāṣara ve cenge meşġūl iken nā-gāh ḳal‘adan bir zenberek oḳı gelüp, 

Melik Aḥmed Ġāzī ’ye ṭoḳınmaġla ḳal‘a muḥāṣarasından ferāġat idüp ‘as-

kerini ḳaldurdı, Niksār’a geldi. Zīrā Niksār ḫalḳı ‘iṣyān idüp anda olan 

ehl-i İslām ’ı ḳırmışlar idi. Tekrār anlar ile ceng idüp ġālib ü manṣūr oldı. 

Ve Niksār’ı müceddeden fetḥ ü tesḫīr idüp, ne deñlü kāfir var ise cümleten 

ḳatl-i ‘ām idüp, şehri bi’l-külliyye āteşe urup, ḫarāb u yebāb idüp ve tekrār 

dönüp, Helkend  ḥiṣārı üzerine varup muḥāṣara ḳıldı. 

Bi-ḳażā’i’llāhi te‘ālā yine ḳal‘adan bir zenberek oḳı gelüp Melik Dā-

nişmend Aḥmed Ġāzī ’nin gögsine iṣābet itmekle ḥareketden ḳalup zebūn 

oldı. Ve ehl-i İslām  ile dönüp yine Niksār ’a geldi. Ve çoḳ geçmeyüp fevt 

oldı. Ve oġlı Melik Muḥammed Ġāzī  zamānında üzerine bir ‘ālī ḳubbe 

binā olınup ḥālā meşhedi ‘aẓīm ziyāretgāhdur. Ve ol yirüñ ḫalḳı velāyet ile 

mu‘teḳadlardur. ‘Abdu’llāh Seyyid Baṭṭāl Ġāzī ’den ṣoñra diyār-ı Rūm ’uñ 

fātiḥi oldur.  

Anuñ yirine oġlı Melik Muḥammed  pādişāh oldı. Lākin ṣaġīr olup, 

ḥirāset-i memlekete ḳādir olmamaġla ehl-i İslām  ża‘īf olup, ṭaraf ṭaraf küf-

fār-ı ḫāksār ol memleketlere istīlā eyledi. Ve bir vechle küffāruñ hücūmına 

ṭāḳat getürilmeyüp, muḳāvemet olınması daḫı mümkin olmayup, baba-

sınuñ vezīri olan Artuḫī ’nüñ ḫātūnı Efrūmiye  ki İslām’ından ṣoñra ismi 

1 ve: - HZ 

2 Nüshalarda “Ḫarsamosiyye” şeklinde yazılan bu yer adı “Ḫarsanosiyye ” olarak metne alındı. bk. Özay-

dın, agmd. 
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Şehribān  ve yāḫūd Mihribān  ḳonılmışdur, Melik Muḥammed Ġāzī ’yi alup 

Baġdād ’a vardı. Ol zamānda ḫalīfe-i ‘aṣr olan Muḳtedir-bi’llāh  cenābına 

vāḳi‘-i ḥāli bildürüp mu‘āvenet ṭaleb eyledi. 

Ḫalīfe daḫı Melik Muḥammed Ġāzī ’yi ḫoş görüp ri‘āyet ü ikrām ḳıl-

dı. Ve taḥt-ı yedinde olup Īrān  ve Tūrān  ve Rūm  ve Şām  memleketlerine 

pādişāh nāmına ḥükm eyleyen Melik Şāh -ı Selçūḳ[ī]’ye ādem gönderüp 

bunlara i‘ānet ve yardum itmesini tenbīh buyurdı. 

Melik Şāh -ı Selçūḳī daḫı Emīr Süleymān bin Ḳutalmış bin İsrā’īl ’i 

ḫaylī ‘asker ile ḫalīfeye gönderdi. Ḫalīfe daḫı mezbūr Emīr Süleymān-ı 

Selçūḳī ’nüñ Belḳīs  nām ḳız ḳarındaşını Melik Muḥammed Ġāzī ’ye nikāḥ 

idüp mābeynleri bu vechle alışdurdı. Ve rabṭ eyledükden ṣoñra Emīr Süley-

mān-ı Selçūḳī ’yi Rūm  vilāyetine pādişāh-ı ferd ḳılup, Melik Muḥammed 

Ġāzī’yi1 daḫı ser-‘asker idüp, ḥüsn-i [173b T5] müdārā ile geçinmelerini 

ıṣmarlayup Rūm cānibine gönderdi. 

Anlar ki ṭoġrı melik-i Rūm ’a vardılar, küffār-ı ḫāksāruñ küllīsi bunları 

ḳarşulayup ‘aẓīm ceng ü cidāl eylediler. Bi-‘avni’llāhi’l-meliki’l-mu‘īn ehl-i 

İslām  ġālib gelüp, küffār-ı ḫāksārı ṣıyup ḳaçurdılar. Ol gice Melik Muḥam-

med Ġāzī ’nüñ bir oġlı olup adını2 Yaġıbaṣan 3 ḳodılar. Zīrā ol gice bāġī 

baṣup, Emīr Süleymān Şāh-ı Selçūḳī  anda ḳarār idüp Melik Muḥammed 

Ġāzī’ye ‘asker ḳoşdı. Ol daḫı varup, babasınuñ fetḥ idüp ṣoñra kāfir yedine 

giren cümle memleketlerini birer birer kāfir elinden alup yine serīr-i salṭa-

nata geçdi. Ve Ḫalifet bin Alptegin  nām ādemini vezīr-i a‘ẓam idinüp [ki] 

ġāyet ‘āḳıl ü dānā vezīr idi, babası Alptegin  daḫı Melik Dānişmend Aḥmed 

Ġāzī ’nüñ vezīri olmış4 idi. Ḥālā Amāsiyye ’de olan Ḫalifet bin Alptegin 

nām medreseyi ol binā itmişdir. [257b HZ]  

Ve dört yüz ṭoḳsan üç tārīḫinde Frenk  ṭā’ifesi Rūm  kāfiriyle cem‘ olup 

Malāṭıyye ’ye geldiler. Bi’l-cümle ümerā-yı İslām ’a ġālib oldılar. Melik 

Muḥammed Ġāzī  daḫı ḫaylī ‘asker cem‘ idüp, üzerlerine varup muḳābele 

1 Ġāzī’yi: Ġāzī T5 

2 adını: adı HZ 

3 Nüshalarda metin boyunca “Bāġībaṣan” şeklinde yazılan bu isim “Yaġıbaṣan ” olarak metne alındı. bk. 

Abdülkerim Özaydın, “Dânişmendliler”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/

danismendliler#1 (24.02.2021).

4 olmış: HZ mükerrer 
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vü muḳātele ile bi-fażli’llāhi’l-meliki’l-allām kāfir ‘askerine ġālib ü manṣūr 

u muẓaffer olup Frenk begini esīr eyledi. 

Bu cānibden ḳayın atası Emīr Süleymān Şāh-ı Selçūḳī  daḫı Anaṭolı  

ve ‘Arabistān ’dan niçe memleketlere mālik olmaġla niçe yıllar maḥabbet1 

ü muṣāfāt ile geçinüp yigirmi yıl salṭanat itdükden ṣoñra dört yüz yetmiş 

ṭoḳuz senesinde Şām  vālīsi olan Tutuş 2 bin Alparslan cenginde ḳatl olındı. 

Ve Melik Muḥammed Ġāzī  daḫı bu furṣatda ḳayın atasınuñ memleketin-

den ḫaylī yir alup kendü mülkine ilḥāḳ eyledi. Ve ḳayın atasınuñ yirine 

oġlı Süleymān Emīr  Melik Şāh  ile pādişāh-ı Rūm  oldı. 

Ve dört yüz seksen tārīḫinde ḳayṣer-i Rūm  olan Eremiyānūs ’uñ üzeri-

ne varup ḳaçurdı. [Pāy]-taḫtı3 olan Ḳonya  şehrini żabṭ idüp dārü’l-mülk 

idindi. Ve yigirmi yıl ḥükūmetden ṣoñra beş yüz senesinde fevt olup yirine 

ḳarındaşı Ḳılıcarslan  Ḳonya’da pādişāh oldı. 

Beş yüz yigirmi sekiz tārīḫinde Şām  üzerine daḫı Frenk  kāfiri gelüp ol 

memleketleri ḫarāb itdügini Melik Muḥammed Ġāzī  istimā‘ idicek ḫaylī 

‘asker-i İslām  ile ılġar ve üzerine varup muḳābele ve ceng-i ‘aẓīm ile mün-

hezim idüp ḳatı çoḳ kāfir ḳılıcdan geçdi.

Ve beş yüz otuz yedi tārīḫinde daḫı melik-i4 ‘ālim ü ‘ādil, nāṣırü’d-dünyā 

ve’d-dīn Ebü’l-Muẓaffer Muḥammed Ġāzī  fevt oldı. Raḥimehu’llāhu te‘ālā.5

Mezbūr ġāyet bahādır ve aḳrānı nādir ve dīndār [u] nāmdār, ehl-i ‘ilm ü 

zühd, taḳvā ṣāḥibi, mücāhid fī sebīli’llāh pādişāh idi. Nevvera’llāhu merḳa-
dehu.6 Malāṭıyye  ve Sivas  [174a T5] ve Niksār  ve Toḳad  ve Kenḳırı  ve 

Çorum  ve Ḳasṭamon ı  ve Arż-ı Rūm  ve Anḳara  ve Ḳayṣeriyye  ve Canik  

ḳal‘alarına mālik olup ḥükm iderdi. 

Yirine oġlı Melik Niẓāmü’d-dīn Yaġıbaṣan  pādişāh oldı. Ġāyet bahā-

dır u ‘ādil ve ḫoş-sīret [ü] nāmdār pādişāh idi. Beş yüz altmış tārīḫinde 

1 Nüshalarda “muḥibb” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “maḥabbet” olarak metne alındı.

2 Nüshalarda “Yetiş” şeklinde yazılan bu isim “Tutuş ” olarak metne alındı. bk. Abdülkerim Özaydın, 

“Tutuş”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/tutus (20.02.2021).

3 taḫtı: taḫtını HZ

4 Nüshalarda burada bulunan “Muḥammed  Ġāzī” ibaresi cümlede zaten var olduğu için metne alınma-

dı.

5 Raḥimehu’llāhu te‘ālā: - HZ

6 Nevvera’llāhu merḳadehu: - HZ
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Ḳılıcarslan  ile niçe def‘a ceng idüp cümlesinde ġālib oldı. Ve Frenk  kāfirleri 

ile def‘aten ve kerrāt ile muḥārebe vü muḳātele idüp cümlesinde manṣūr 

u muẓaffer oldı. 

Ve Ḳonya  pādişāhı Ḳılıcarslan  daḫı ḳırḳ yıl salṭanat itdükden ṣoñra fevt 

olup yirine oġlı Mücāhid Mes‘ūd  pādişāh oldı. Mülūk-i Dānişmendiyye  

ile iḫtilāṭ üzere on ṭoḳuz yıl alup virmiş idi. Ol daḫı vefāt itmekle anuñ 

oġlı dīger [Ḳılıc]arslan  taḫta geçüp, on iki yarar [ve] nāmdār şeh-zādeler 

ḥāṣıl idüp her biri şecā‘at ü seḫāvet ile imtiyāz buldı. Bunlar zamānında 

Melik Dānişmend  evlādı raġbetden düşüp Ḳılıcarslan bin Mes‘ūd  Sivas  ve 

Ḳayṣeriyye ’yi ellerinden aldı. 

Şöyle ki beş yüz altmış iki tārīḫinde Melik Muẓaffer Yaġıbaṣan  daḫı fevt 

olmaġla Niksār ’da defn olınup üzerine ḳubbe-i ‘āliye binā ve eczā-yı şerīfe 

tilāveti içün evḳāf ta‘yīn olındı. 

Mezbūr ehl-i ‘ilm ü ehl-i ḫayr ve ‘adle mā’il ve ḥaḳḳa ḳā’il pādişāh 

idi. Nīksār  ’da ve Toḳad ’da birer medresesi vardur. Ḥālā ki1 ol medreseler 

ma‘mūrdur. Bu zümrenüñ eṣlaḥı ve revnaḳı idi. Bundan ṣoñra gelenlerde 

ḳuvvet ü ḳudret yoġ-ıdı. 

Yirine oġlı Mücāhid Cemāl Ġāzī  pādişāh oldı. Çoḳ geçmeyüp ‘ammisi 

Melik [258a HZ] İbrāhīm  memlekete istīlā eyledi. Ve mülūk-i Dānişmen-

diyye ’den Ẕü’n-nūn bin Muḥammed  daḫı ḳarındaşına ‘āṣī olup Ḳayṣeriy-

ye ’ye istīlā eyledi. 

Bu maḥalde Melik İbrāhīm  fevt olmaġla oġlı melik-i ‘ālim-i2 emī-

rü’l-mü’minīn, şemsü’d-dünyā ve’d-dīn Ebü’l-ḳadr İsmā‘īl  pādişāh oldı. 

Ve beş yüz altmış dört senesinde ol daḫı fevt ve Niksār ’da defn olınup 

anuñda üzerine ‘ālī ḳubbe binā olındı.

Ve yirine Ẕü’n-nūn bin Muḥammed  pādişāh oldı. Bütün memleketi 

żabṭ eyledi. Lākin Melik İbrāhīm  ve Melik İsmā‘īl  vaḳtlerinden devleti ża‘īf 

ve ‘askeri ḳalīl olmaġın Selçūḳīler  ḳuvvet ü furṣat bulup, Ḳılıcarslan bin 

Mes‘ūd  varup Ẕü’n-nūn  elinden Malāṭıyye  ve Sivas ’ı aldı. 

1 ki: - T5

2 Nüshalarda burada bulunan “ṭayr” kelimesi anlam ve seci gereği metne alınmadı.
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Ẕü’n-nūn  daḫı Şām  pādişāhı Nūru’d-dīn-i Şehīd  cenābına varup şikā-

yet ve mu‘āvenet ṭaleb itmekle ol daḫı beş yüz elli sekiz tārīḫinde bi’ẕ-ẕāt 

Nūru’d-dīn-i Şehīd ve bir ḳavlde Faḫrü’d-dīn ‘Abdü’l-Mesīḥ  [174b T5] 
nām vekīlini ‘asker ile Melik Ẕü’n-nūn ’a ḳoşup diyār-ı Rūm ’a gönderdi. 

Varup, Ḳılıcarslan ’uñ ba‘żı memleketini ve Malāṭıyye  ve Sivas  ve Ḳayṣeriy-

ye ’yi alup, Melik Ẕü’n-nūn ’a teslīm idüp żabṭ itdürdi.

Ve az zamān geçmedin beş yüz altmış ṭoḳuz tārīḫinde Nūru’d-dīn-i 

Şehīd  ve der-‘aḳab Melik Ẕü’n-nūn  daḫı fevt olmalarıyla Melik Ẕü’n-

nūn’uñ İsmā‘īl  nām oġlı yirine geçdi. Bu kerre Ḳılıcarslan bin Mes‘ūd  

furṣat bulup Melik İsmā‘īl ’üñ taḥt-ı ḥükmindeki begler ile ḫaberleşüp 

anlara küllī ri‘āyete müte‘alliḳ niçe ‘ahd u güft eyledi. Tā ki anlar daḫı 

derdmend İsmā‘īl ’i öldürdiler. Cümlesi Ḳılıcarslan bin Mes‘ūd’uñ taḥt-ı 

bī‘atine girdiler.

Bu maḥalde mülūk-i Dānişmendiyye  münḳarıż oldı. Bundan ṣoñra Ḳı-

lıcarslan  bī-mezāḥim mülūk-i Dānişmendiyye’nüñ memleketini żabṭ idüp, 

kendü memleketine ilḥāḳ idüp vüs‘at gelmekle vilāyet-i Rūm ’ı on iki oġlı-

na tevzī‘ ü taḳsīm eyledi.

Fe-lā-cerem evlād-ı Dānişmendiyye  Devleti1 münḳarıż olmaġa sebeb 

Ḳılıcarslan bin Mes‘ūd -ı Selçūḳī’nüñ ümerā ve ‘askeri biri birleriyle imtizāc 

idüp birbirlerine ḳız virüp ḳız almalarıyla ne bellü düşmen ve ne bellü dūst 

olmalarından  olmışdur. Zīrā ki āḫirleri olan Melik İsmā‘īl  kendü ḫavāṣṣını 

ve beglerini Selçūḳīlerden  kesmege ḳādir olamayup, āḫir anlaruñ mekriyle 

başdan çıḳup böyle bir nāzenīn devlet ü sa‘ādetleri elden gitmege bā‘iẟ oldı. 

Mülūk2 ‘ibret ü naṣīhat alacaḳ yirdür. 

Bu Dānişmendiyye  faṣlıyla işbu ẕikr olınacaḳ [Āl-i] Selçūḳ ’uñ āḫar 

faṣlını yuḳaruda mücmelen ẕikr itmiş idük. Tafṣīle muḥtāc olmaġla bu 

maḥalle ḳayd olındı.

1 devleti: devletleri T5

2 Mülūk: Mülūke HZ
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 FAṢL RŪM  DİYĀRINDA Kİ TAḪTGĀH-I ḲONYA ’DA 
PĀDİŞĀHLIḲ İDEN SELÇŪḲĪLERÜÑ  TAFṢĪL-İ ĀḪAR 

ŞU‘BESİDÜR

Bu zümrenüñ daḫı sebeb-i ẓuhūrları bu vechle vāḳi‘ olmışdur ki 

mülūk-i Dānişmendiyye ’nüñ evveli olan Melik Dānişmend Aḥmed Ġāzī  

ki fevt olup yirine oġlı Melik Muḥammed Ġāzī  pādişāh oldı; ṭıfl bulınup, 

memleketi ḥıfẓa ḳādir olmaduġın eṭrāf küffār[ı] ḫaber almaġın yir yir üze-

rine hücūm itmeleriyle ṭāḳat getüremeyüp, babasınuñ vezīri Artūḫī ’nüñ 

ḫātūnı Mihribān  Ḳadın mezbūr Melik Muḥammed Ġāzī’yi alup Baġdād ’a 

vardı. Ḫalīfe Muḳtedir-bi’llāh Muḥammed ’den mu‘āvenet recā eyledi.

Ḫalīfe daḫı taḥt-ı yedindeki Melik Şāh -ı Selçūḳ[ī]’ye ādem [258b HZ] 
gönderüp bunlara i‘ānet ve yardum itmesini tenbīh eyledi. Melik Şāh-ı Sel-

çūḳī daḫı ümerāsından Emīr Süleymān bin Ḳutalmış bin İsrā’īl ’i ki Rūm  

diyārında, ya‘nī ki Ḳonya ’da pādişāhlıḳ idenlerüñ evvelidür, ḫaylī ‘asker ile 

ḫalīfeye gönderdi. [175a T5] Ḫalīfe daḫı Emīr Süleymān bin Ḳutalmış 

bin İsrā’īl ’e meẕkūr Melik Muḥammed Ġāzī ’yi ıṣmarladı. Ba‘żı aḥvālleri 

mülūk-i Dānişmendiyye  faṣlında yazulmışdur, tekrāra ḥācet degül.

Andan Emīr Süleymān-ı Selçūḳī  gelüp dört yüz yetmiş yedi tārīḫinde 

Anṭāliyye ’yi kāfir elinden aldı. Andan Ḥaleb  üzerine yüridi. Vālī-i Ḥaleb 

olan Melik Şāh-ı Selçūḳī  ṭarafından Müslim bin Ḳureyş  idi, muḳābele 

idüp miyān-ı ma‘rekede Müslim  ḳatl olınmaġın Ḥaleb’i daḫı taḥt-ı taṣar-

rufına aldı. 

Ol maḥalde vālī-i Şām  olan birāderi Melik Şāh Tutuş bin Alparslan   

üzerine gelüp dört yüz yetmiş toḳuz tārīḫinde Ḥaleb  ḳurbında muḥārebe 

eyledüklerinde mezbūr Emīr Süleymān bin Ḳutalmış  maḥall-i ma‘rekede 

maḳtūl oldı ve oġlı Melik Dāvūd bin Süleymān  bin Ḳutalmış pederi 

yirine pādişāh olup Ḳonya ’da ḳayṣer-i Rūm  olan Eremiyānūs ’uñ üzerine 

varup ceng eyledi. Ve bozup ḳaçurdı. 

Dört yüz seksen senesinde Ḳonya ’yı żabṭ idüp dārü’l-mülk idindi. Yi-

girmi yıl ḥükūmetden ṣoñra beş yüz senesinde fevt olup, yirine ḳarında-

şı Ḳılıcarslan bin Süleymān  pādişāh olup ḳırḳ yıla ḳarīb ‘adālet üzere 
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salṭanat eyledi. Ve ḫalīfe-i Baġdād  Muḳtedī-bi-emri’llāh ’uñ1 ilḳāsıyla ‘Irāḳ  

pādişāhı Sulṭān Mes‘ūd-ı Selçūḳī  üzerine sefer idüp, beş yüz otuz ṭoḳuz 

senesinde Meyyāfāriḳīn  ḳurbında Nehr-i Ḫābūr ’ı2 geçerken ṣuya ġarḳ olup 

kenārında defn olındı. 

Yirine oġlı Mes‘ūd bin Ḳılıcarslan  pādişāh oldı. On ṭoḳuz yıl ḥükū-

met eyledükden ṣoñra beş yüz elli sekiz senesinde ol daḫı fevt olup anuñ 

yirine oġlı ‘İzzü’d-dīn Ḳılıcarslan bin Mes‘ūd  pādişāh oldı. On iki nefer-i 

nāmdār ve yarar evlād ḥāṣıl eyledi. Her biri şecā‘at u seḫāvet ile imtiyāz 

bulup bunlaruñ zamānında Melik Dānişmend  evlādı raġbetden düşdiler. 

Ża‘fü’l-ḥāl olmaġla Sivas  ve Ḳayṣeriyye ’yi ellerinden aldı. 

Ol tārīḫde ḥākim-i Rūm  olan mülūk-i Dānişmendiyye ’den Melik Ẕü’n-

nūn  ḥākim-i Şām  Nūru’d-dīn-i Şehīd  cenābına varup, andan yardum ṭaleb 

itmekle Faḫrü’d-dīn ‘Abdü’l-Mesīḥ  nām vekīlini ‘asker ile gönderüp, yine 

Sivas  ve Ḳayṣeriyye ’yi elinden alup Melik Ẕü’n-nūn ’a żabṭ itdürdi.

Fe-ammā çoḳ zamān geçmeyüp Nūru’d-dīn-i Şehīd  ve der-‘aḳab Ẕü’n-

nūn  vefāt itmeleriyle Melik Ẕü’n-nūn ’uñ Melik İsmā‘īl  nām oġlı yirine 

geçdi. Bu kerre Ḳılıcarslan bin Mes‘ūd  ḥīleye sālik olup Melik İsmā‘īl’üñ 

taḥt-ı ḥükmindeki begler ile ḫaberleşdi. Ve anlara ri‘āyete müte‘alliḳ niçe 

‘ahd u güft idüp tā ki [175b T5] derdmend Melik İsmā‘īl ’i mesmūmen 

öldürdiler. Cümlesi Ḳılıcarslan bin Mes‘ūd’uñ taḥt-ı bī‘atine girdiler.

Bundan ṣoñra memleket-i Dānişmendiyye ’yi bi’l-cümle Ḳılıcarslan bin 

Mes‘ūd  żabṭ ve memleketine ilḥāḳ itmekle vilāyet-i Rūm ’ı on iki oġlına 

tevzī‘ ü taḳsīm ḳıldı. Yigirmi yıl kāmil salṭanat itdükden ṣoñra beş yüz yet-

miş sekiz senesinde Ḳonya ’da fevt olup, yirine oġlı Ġıyāẟü’d-dīn Keyḫüs-
rev bin ‘İzzü’d-dīn [259b HZ] Ḳılıcarslan  taḫta geçüp pādişāh oldı. 

Bir buçuḳ sene mürūrından ṣoñra birāderi Süleymān Şāh  üzerine ge-

lüp, niçe müddet Ḳonya Ḳal‘ası ’nda muḥāṣara ḳılmaġla iḫtiyārıyla teslīm-i 

1 Nüshalarda “Muḳtażī-bi’llāh” şeklinde yazılan bu isim “Muḳtedī-bi-emri’llāh ” olarak metne alındı. bk. 

Angelika Hartmann, “Muktedî-biemrillâh”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.

tr/muktedi-biemrillah (24.02.2021).

2 Nüshalarda “Çāpūr” şeklinde yazılan bu isim “Ḫābūr ” olarak metne alındı. bk. Işın Demirkent, “Kılı-

carslan I”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kilicarslan-i (24.11.2020).
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memleket idüp ehl ü evlādıyla İstanbul  tekfūrı Fāsiliyūs 1 yanına vardı.    

Yigirmi üç yıl ol diyārda sākin oldı. 

Altı yüz iki tārīḫinde ḳarındaşı meẕkūr Süleymān Şāh  fevtinden ṣoñra 

yirine meẕkūr ḳarındaşı Ġıyāẟü’d-dīn Keyḫüsrev bin ‘İzzü’d-dīn Ḳılıcars-

lan  ümerā da‘vetiyle İstanbul ’dan gelüp tekrār Ḳonya ’da serīr-i salṭanata 

cülūs eyledi. Cihāna bil baġlayup altı yüz yedi tārīḫinde Anṭākiyye Ḳal‘a-

sı ’nı ceng ile Frenk  elinden aldı.2 Yedi yıl salṭanatdan ṣoñra altı yüz ṭoḳuz 

tārīḫinde ḥudūd-ı Lāẕḳıyye ’de küffār ile ceng3 idüp ġālib olmış iken bir 

kāfir ‘ale’l-ġafle nīze ile urup şehīd eyledi.

Yirine ḳarındaşı Rüknü’d-dīn Süleymān Şāh bin ‘İzzü’d-dīn Ḳılıcars-
lan  mesned-nişīn-i pādişāh oldı. Ve ‘Irāḳ ’da salṭanat iden Selāçıḳa  bunuñ 

eyyāmında pāyāna irüp mülkleri Ḫˇārezmşāhlarına  naḳl itdi. 

Bu daḫı yigirmi üç yıl salṭanat itdükden ṣoñra altı yüz on iki tārīḫinde 

fevt olup yirine oġlı Ḳılıcarslan bin Rüknü’d-dīn Süleymān  pādişāh4 ol-

dı. Lākin ṭıfl bulınup miyān-ı ümerāda iḫtilāl vāḳi‘ olmaġla altı ay mürū-

rından ṣoñra ‘ammisi Ġıyāẟü’d-dīn  [ki] İstanbul  tekfūrı yanıdan idi, getü-

rilüp taḫta geçürildi. Ve ma‘zūl-i mezbūrı aḫẕ ve ḳal‘ada ḥabs eyledi.

Bundan ṣoñra ‘İzzü’d-dīn Keykāvus bin Ġıyāẟü’d-dīn  pādişāh oldı. 

Küçük ḳarındaşı ‘Alā’ü’d-dīn Keyḳubād ’ı ṭutup Malāṭıyye ’de ḥabs eyledi. 

Ve Sinob Ḳal‘ası ’nı fetḥ eyleyüp Sivas ’da merḥūm oldı. 

Ve yirine ḳarındaşı ‘Alā’ü’d-dīn Keyḳubād bin Ġıyāẟü’d-dīn5 Keyḫüs-
rev  çıḳup pādişāh oldı. Bu ḫānedānuñ āb-rūyı idi. Cihāda raġbet idüp, 

tā Üsküdār ’a varınca ol diyārlara müstevlī olup ġāret ü ḫasāret eyledi. Ve 

‘askerini Sinob ’dan Deryā-yı Sevād ’ı geç[ür]üp Deşt-i Ḳıpçaḳ  ṭarafında 

Suġdāḳ Ḳal‘ası ’n fetḥ eyledi. 

1 Burada kastedilen “III. Aleksios ” olmalıdır. bk. Ali Sevim, “Keyhusrev I”, TDV İslâm Ansiklopedisi, 
https://islamansiklopedisi.org.tr/keyhusrev-i (24.11.2020).

2 Cihāna//aldı: - HZ

3 Yedi//ceng: HZ mükerrer 

4 pādişāh: şāh T5

5 Nüshalarda burada bulunan “bin” kelimesi ilgili hükümdarın “Ġıyāẟü’d-dīn Keyḫüsrev” olması nede-

niyle metne alınmadı.
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Ve altı yüz on sekiz tārīḫinde Ḳonya  [176a T5] ve Sivas ’a sūr çeküp 

Deryā-yı Sefīd  kenārında vāḳi‘ ‘Alā’iyye Ḳal‘ası ’n fetḥ eyledi. 

Ve altı yüz yigirmi beş tārīḫinde bilād-ı Ermen ’den Yaṣṣıçemen  nām 

maḥalde Sulṭān Celālü’d-dīn Ḫˇārezmşāh  ile muḥārebe idüp ġālib oldı. Ve 

bilād-ı Gürcī ’den ḳılā‘-ı keẟīre fetḥ eyledi. 

Ve Cengiz Ḫān -ı fitne-engīz Tatar -ı ḫūn-ḫˇār ile Īrān ’a müstevlī olup 

ḫalḳ u ‘ālemde ḥużūr u rāḥat ḳalmamaġla Mevlānā Bahā’ü’d-dīn Veled-i 

Belḫī  veled-i emcedi Mevlānā Celālü’d-dīn  ile diyār-ı Rūm ’ı teşrīf eyleyüp 

ve mezbūr ‘Alā’ü’d-dīn Keyḳubād bin Ġıyāẟü’d-dīn Keyḫüsrev ’üñ ‘adāletin 

istimā‘ idüp Ḳonya ’ya geldi. Ve anda sükūnı iḫtiyār buyurdı. Zamānında 

‘ulemā vü evliyā çoġalup, eṭrāf u cevānibden gürūh gürūh gelüp sāye-i 

devletine ilticā iderler idi. 

‘Alā’ü’d-dīn Keyḳubād bin Ġıyāẟü’d-dīn1 Keyḫüsrev  daḫı yigirmi altı 

yıl salṭanat itdükden ṣoñra [259b HZ] altı yüz otuz altı senesinde Arż-ı 

Rūm ’a ḳarīb Ḳubādiyye  nām mahalde oġlı Ġıyāẟü’d-dīn Keyḫüsrev  baba-

sını zehrleyüp fevt oldı.

Yirine oġlı Ġıyāẟü’d-dīn bin ‘Alā’ü’d-dīn Keyḳubād  pādişāh oldı. 

Zamānında Cengiziyān ’dan Baycu2 Noyan  ḳırḳ biñ Moġol  ‘askeriyle üze-

rine geldi. Bu daḫı yetmiş biñ İslām  ‘askeriyle ḳarşu varup muḳābil ol-

duġı gibi münhezim oldı. Cem‘-i keẟīr ḳatl olındı. Ve revnaḳları ḳalmayup 

‘āḳıbet Selāçıḳa ’dan pādişāh olanlar maḥkūm-ı Moġol  oldılar. Bu daḫı sekiz 

yıl salṭanat nāmında olduḳdan ṣoñra altı yüz ḳırḳ dört tārīḫinde fevt oldı. 

Yirine oġlı ‘Alā’ü’d-dīn Keykāvus bin Ġıyāẟü’d-dīn  pādişāh oldı. Lā-

kin ḳarındaşı Rüknü’d-dīn  ile münāza‘a-i mülke düşüp ceng eylediler. Ġā-

lib gelmegin Rüknü’d-dīn  Āzerbaycān ’da Moġol  serdārına varup yardum 

ṭaleb eyledi. Ve Moġol ‘askerini ḳaldurup Rūm ’a getürdi. Ve ‘İzzü’d-dīn  

muḳāvemetinde ‘āciz olmaġın ehl ü evlādıyla ‘Alā’iyye ’ye ve andan Der-

yā-yı Sefīd  ile İstanbul ’a ve andan Deryā-yı Sevād  ile Deşt-i Ḳıpçaḳ ’a Berke 

Ḫān  yanına varup on sekiz yıl ol di yārda mekẟden ṣoñra altı yüz altmış 

ṭoḳuz senesinde Ḳırım ’da fevt oldı.

1 Nüshalarda burada bulunan “bin” kelimesi ilgili hükümdarın “Ġıyāẟü’d-dīn Keyḫüsrev” olması nede-

niyle metne alınmadı.

2 Nüshalarda “Bancu” şeklinde yazılan bu isim “Baycu” olarak metne alındı. bk. Ali Sevim, “Keyhusrev 

II”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/keyhusrev-ii (24.11.2020).
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Mezbūruñ firārından ṣoñra Rüknü’d-dīn Süleymān bin Ġıyāẟü’d-dīn 
Keyḫüsrev  cālis-i serīr-i salṭanat olmış idi. Lākin cümle taṣarruf Moġol  

elinde olup kendüde1 ancaḳ bir salṭanat nāmı var idi. Yigirmi yıl pādişāh 

nāmına olduḳdan ṣoñra altı yüz yetmiş dört tārīḫinde nā’ib-i Rūm  olan 

Mu‘īnü’d-dīn Pervāne-i Kāşī ,2 Abaḳa3 Ḫān  işāretiyle ḳatl eyledi. 

Yirine Ġıyāẟü’d-dīn Keyḫüsrev bin Rüknü’d-dīn Süleymān  pā-

dişāh olup ḥadd-ı ṭufūliyyetde olmaġın nā’ib-i Moġol  olan Pervāne Mu‘ī-

nü’d-dīn 4 tām [176b T5] [furṣat] bulup vālidesin tezevvüc eyledi. Bu 

aḥvāli sulṭān-ı Mıṣr  Melikü’n-Nāṣır Baybars 5 işidüp, altı yüz yetmiş beş 

tārīḫinde Rūm ’a gelüp, Elbistān  ṣaḥrāsında Moġol ‘askeriyle ceng idüp ḳatı 

çoḳ kāfiri ḳılıcdan geçürdi. Ve serdārları olan Ketboġa ’yı6 daḫı helāk idüp 

meẕkūr Pervāne  güçle ḫalāṣ oldı. Ve andan Sulṭān Baybars  Ḳayṣeriyye ’ye 

varup nāmına ḫuṭbe oḳıtdı. 

Bu ḫaber-i inhizām-ı leşker-i Moġol  Abaḳa Ḫān ’a varıcaḳ bi’ẕ-ẕāt 

maḥall-i ḳıtāle varup, maḳtūlleri müşāhede ve ḫaylī yanup yaḳılmadın ṣoñra 

“Bu inhizāma bā‘iẟ ü bādī sensün.” diyü meẕkūr Pervāne ’yi ḳatl eyledi.

Ve mezbūr Ġıyāẟü’d-dīn  daḫı on sekiz yıl salṭanat nāmına olduḳdan 

ṣoñra altı yüz seksen iki tārīḫinde Hülāgū Ḫān  evlādından Aḥmed Ḫān  

işāretiyle ḳatl olındı.

Yirine Ġıyāẟü’d-dīn Mes‘ūd bin ‘İzzü’d-dīn  pādişāh oldı. Muḳaddemā 

bunuñ babası Ḳırım ’da fevt olıcaḳ etbā‘ı ile Sinob ’a geçüp Āzerbaycān ’da 

Abaḳa Ḫān  yanına varmış idi. ‘Ammi-zādesi Ġıyāẟü’d-dīn  ḳatl olınduḳdan 

ṣoñra Yarlıġ Arġun Ḫān  ile pādişāh-ı Rūm  oldı. Ve cümle taṣarruf Moġol  

elinde olup ancaḳ kendüde bir salṭanat nāmı ḳaldı. 

1 kendüde: - T5

2 Kāşī: Kān T5 | Nüshalarda burada bulunan “ümerā” kelimesi anlam ve sentaks gereği metne alınmadı.

3 Nüshalarda metin boyunca “Beḳā / Aban” şekillerinde yazılan bu isim “Abaḳa” olarak metne alındı. bk. 

Faruk Sümer, “Abaka”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abaka (25.11.2020).

4 Nüshalarda “temkīn” şeklinde yazılan bu kelime “Mu‘īnü’d-dīn ” olarak metne alındı. bk. Muharrem 

Kesik, “Muînüddin Süleyman Pervâne”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/

muinuddin-suleyman-pervane (25.11.2020).

5 Nüshalarda “Mīres” şeklinde yazılan bu isim “Baybars ” olarak metne alındı. bk. Kâzım Yaşar Kopra-

man, “Baybars I”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/baybars-i (25.11.2020).

6 Nüshalarda “Terād Tuġāzī” şeklinde yazılan bu isim “Ketboġa ” olarak metne alındı. bk. Abdülkerim 

Özaydın, “Aynicâlût Savaşı”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/aynicalut-sa-

vasi (25.11.2020).
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Bunun eyyāmında evlād-ı Menteşe  ve Ṭuġrul  ṣāḥil-i Anṭākiyye  ve ‘Alā’iy-

ye  ve Lāẕḳıyye ’ye müstevlī olmaġla ref‘leri içün Moġol  şeh-zādelerinden Ket-

boġa  ve Hülāgū  Rūm ’a geldiler. Ve ol ṭā’ifenüñ kimin ḳatl ve kimin iṭā‘at 

itdürdiler. [260a HZ] 

Meẕkūr Ġıyāẟü’d-dīn  daḫı on dört yıl miḳdārı salṭanat nāmında olduḳ-

dan ṣoñra altı yüz ṭoḳsan yedi senesinde fevt oldı. 

Yirine ‘ammisi ‘Alā’ü’d-dīn Keyḳubād bin Ferāmurz bin ‘İzzü’d-dīn 
Keykāvus  pādişāh oldı. Emīr Ġāzān Hān  ile nām-zed-i salṭanat-ı Rūm  oldı. 

İşte bunlardur ki altı yüz ṭoḳsan altı senede iṭā‘at-ı Ġāzān Ḫān ’dan rū-gerdān 

olmaġla üzerine gelen leşker-i Ġāzān  elinde maḥbūs ve ḥükūmet-i Rūm’da 

me’yūs ve nā-būd u nā-peydā oldı.

Yirine oġlı Ġıyāẟü’d-dīn bin ‘Alā’ü’d-dīn  pādişāh oldı. Lākin tāzelik belā-

sıyla bed-ḫilḳat ve fısḳ u fücūra mübtelā oldı. Ḫalḳuñ ehl ü ‘iyāl ü māline ve 

erzāḳına el uzadup vüzerā vü ‘ulemā ve meşā’iḫ ü ḫayr-ḫˇāhān-ı devletinüñ 

naṣīḥatin ıṣġā itmemekle altı ay mürūrında zehrleyüp helāk itdiler. 

Bu cümleden on ṭoḳuz nefer pādişāh-ı muḥteremdür. İki yüz yigirmi 

iki sene miḳdārı ‘adāletle ḥükūmet eyledükleri ma‘lūm-ı ‘ālemdür. Bunlaruñ 

daḫı sebeb-i inḳırāż-ı1 mülkleri ṣoñra pādişāh olan Sulṭān Ġıyāẟü’d-dīn bin 

‘Alā’ü’d-dīn ’üñ bed-ḫūylıġından ẓuhūra geldi. Ve pādişāhlarımuzuñ cedd-i 

emcedleri Sulṭān ‘Oẟmān Ḫān-ı Ġāzī ’nün [177a T5] ibtidā-yı ṭulū‘-ı dev-

leti vaḳti olmaġla ekẟer-i vükelā vü ‘ulemā gelüp kendüden bī‘at ve iṭā‘at ü 

inḳıyād eylediler. 

Ve maḳtūl Sulṭān Ġıyāẟü’d-dīn ’üñ zīr-i destinde olan memleketleri ol 

vaḳtde vālīleri olan ümerāsı żabṭ idüp mülūk-i ṭavā’if oldılar. Ve her biri 

ḫuṭbelerin oḳıdup sikkelerin urdılar. 

Ve işbu Künhü’l-aḫbār ’ımuzuñ cild-i ẟāliẟi daḫı bu maḥalde encāma ir-

di. Tā ki inşā’allāhu te‘ālā cild-i rābi‘de Sulṭān ‘Oẟmān Ḫān-ı Ġāzī ’nüñ 

menāḳıb-ı ‘aliyyeleri ve mülūk-i ṭavā’ifüñ te’enniyle ḥaḳlarından gelinüp ża-

bṭ itdükleri memleketleri ḫalāṣları ve tārīḫ-i kitābuñ [ki] biñ bir senesidür, 

bu maḥalde vuḳū‘ bulan pādişāh-ı ‘ālī-şānuñ ġazavāt u fütūḥāt u aḫlāḳ-ı 

ḥamīdelerine mübāşeret olınır. 2« ــ ّ ا ــ ّ و     «ا

1 Nüshalarda “inḳırāż-ı sebeb-i” şeklinde yazılan terkip anlam gereği “sebeb-i inḳırāż-ı” olarak metne 

alındı.

2 “Başarı Allah ’tandır.” | Ve işbu// T5 - :ا
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Abdü’l-Laṭīf Ḫān İbn Köçkünci Ḫān 466
Abdü’l-Laṭīf Mīrzā 490
Abdü’l-Mecīd 60, 61
Abdü’l-Mecīd bin Muḥammed bin 

Müstanṣır (Ḥāfıẓ-li-dīni’llāh) bk. 
Ḥāfıẓ-li-dīni’llāh Abdü’l-Mecīd bin 
Muḥammed bin Müstanṣır

Abdülmecid Hâfız-lidinillâh 61
Abdü’l-Melik 142, 173, 174, 177, 178, 

182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 
189, 192, 193, 194, 195, 196, 206, 
211, 213, 214, 219, 220, 223, 228, 
229, 230, 231, 240, 241, 246, 247, 
249, 252, 263, 267, 286, 290, 294, 
296, 300, 306, 314, 328, 368, 549

Abdü’l-Melik bin Ebī Vedā‘a 287
Abdü’l-Melik bin Mervān 145, 174, 177, 

182, 183, 184, 191, 195, 206, 214, 
230, 239, 278, 324, 368

Abdü’l-Melik bin Mühelleb 299
Abdü’l-Melik bin Nūḥ 548, 549
Abdü’l-Melik bin Nūḥ (Dīger) 549
Abdü’l-Melik bin Yezīd 344
Abdü’l-Melik bin Ziyād-ı Bāhilī 311
Abdü’l-Mesīḥ (Faḫrü’d-dīn) bk. Faḫ-

rü’d-dīn Abdü’l-Mesīḥ
Abdü’l-Mü’min Ḫān 467
Abdü’l-Vāḥid 304
Abdü’l-Vāḥid bin Abdu’llāh-ı Naḍrī 308
Abdü’l-Vehhāb Ġāzī 311
Ābiş bint Sa‘d (Atabeg) 565
Āb-ı Furāt bk. Furāt
Āb-ı Penc bk. Penc Nehri
A‘cām 234
Acem 114, 263, 375, 383, 433, 434, 443, 

453, 455, 457, 459, 460, 462, 481, 
489, 524, 528, 554, 561, 574, 577, 
584, 596, 600, 610, 611

ACEM 600
Aclūn 524
Adana 88, 517, 518, 519, 521, 522, 524
Ādem (Ḥażret-i) 245, 379, 410
Ādem (Hz.) 541, 579, 595, 611
Aden 341
Āḍıd 62, 64, 66, 67, 68
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Aḥmed bin Alī bin Muḥammed el-İḫşīd 
41 ayrıca bk. Ebü’l-Fevāris Aḥmed 
bin ‘Alī bin Muḥammed el-İḫşīd

Aḥmed bin Arabşāh 475
Aḥmed bin Büveyh (Mu‘izzü’d-devle) bk. 

Mu‘izzü’d-devle Aḥmed bin Büveyh
Aḥmed bin Ebū Alī (Ebü’l-‘Abbās) bk. 

Ebü’l-‘Abbās Aḥmed bin Ebū Alī
Aḥmed bin el-Muvaffaḳ 33
Aḥmed bin Esed 547, 548
Aḥmed bin Ḫān Ḥasan bin Sulṭān 

Muḥammed Ḫān bin Melik Nāṣırī 
Şāh Muḥammed bin Şāh Mehdī bin 
Emīr Şāh bin Emīr Ṣafī (Ḫān) 514

Aḥmed bin İnal (Melik Mü’eyyed Ebü’l-
fetḥ) bk. Melik Mü’eyyed Ebü’l-fetḥ 
Aḥmed bin İnal

Aḥmed bin İsḥāḳ bin Muḳtedir (Ḳā-
dir-bi’llāh) bk. Ḳādir-bi’llāh Aḥmed 
bin İsḥāḳ bin Muḳtedir

Aḥmed bin İsmā‘īl 548
Aḥmed bin Melikü’n-Nāṣır Muḥammed 

(Melikü’n-Nāṣır) bk. Melikü’n-Nāṣır 
Aḥmed bin Melikü’n-Nāṣır Muḥam-
med

Aḥmed bin Muḥammed Uġurlı (Mīrzā) 
481

Aḥmed bin Muḳtedī-bi-emri’llāh (Müs-
taẓhir-bi’llāh) bk. Müstaẓhir-bi’llāh 
Aḥmed bin Muḳtedī-bi-emri’llāh

Aḥmed bin Muvaffaḳ-bi’llāh Ṭalḥa (Müs-
ta‘īn-bi’llāh) bk. Müsta‘īn-bi’llāh Aḥ-
med bin Muvaffaḳ-bi’llāh Ṭalḥa

Aḥmed bin Mütevekkil-‘ale’llāh (Mu‘te-
mid-‘ale’llāh) bk. Mu‘temid-‘ale’llāh 
Aḥmed bin Mütevekkil-‘ale’llāh

Aḥmed bin Ömer bin Arabşāh-ı Enṣārī 
Tārīḫi 607

Aḥmed bin Ramażān 517, 518
Aḥmed bin Ramażān-ı Türkmān (Mīr) 

517
Aḥmed bin Sulṭān Üveys (Sulṭān) 485
Aḥmed bin Şāh Veled (Sulṭān) 595
Aḥmed bin Ṭāhir 553
Aḥmed bin Ṭāhir Muḥammed bin Nāṣır-ı 

Abbāsī (Ebü’l-Ḳāsım) bk. Ebü’l-Ḳā-

sım Aḥmed bin Ṭāhir Muḥammed 
bin Nāṣır-ı Abbāsī

Aḥmed bin Ṭolun 31, 35, 36
Aḥmed bin Üveys (Sulṭān) 105, 487
Aḥmed Dānişmend (Melik) bk. Melik 

Aḥmed Dānişmend
Aḥmed Ġāzī (Melik) bk. Melik Aḥmed 

Ġāzī
Aḥmed Ḫalīfe 453
Aḥmed Ḫān 451, 629
Aḥmed Ḥanbel (İmām) 123
Aḥmed Ḫān-ı Gīlānī 451
Aḥmedī 358
Aḥmed Leyān (Emīr) 543
Aḥmed Mīrzā 447, 482
Aḥmed Mīrzā (Sulṭān) 463
Aḥmed Mīrzā (Uġurlı) 481
Aḥmed Mīrzā (Uġurlı oġlı) 482
Aḥmednagar 509
Aḥmed Paşa 525
Aḥmed Paşa bin Ḳubād Paşa 525
Aḥmed Paşa (Gedik) 608
Aḥmed Paşa (Taṣacı) 523
Aḥmed Şāh 505
Aḥmed Yesevī (Ḫˇāce) 453
Ahvāz 169, 171, 194, 195, 298, 615
Ā’işe 190, 231, 565
Ā’işe (Ḥażret-i) 131
Ā’işe-i Ṣıddīḳa 119, 126, 168
Ā’işe bint Hişām bin İsmā‘īl-i Maḫzūmī 

306
Ā’işe bint Hişām bin İsmā‘īl-i Maḫzūmī 

(Ümmü Hişām) bk. Ümmü Hişām 
Ā’işe bint Hişām bin İsmā‘īl-i 
Maḫzūmī

Ā’işe bint Mu‘āviye bin Muġīre bin Ebi’l-
‘Āṣ 231

Ā’işe bint Ṭalḥa 190, 195
Aḳabe 95
Aḳabe-i Ḥulvān 407
Akdeniz bk. Deryā-yı Sefīd
Akkā 59, 69, 74, 75, 89, 92
AḲḲOYUNLI 439, 474
Aḳḳoyunlı 474, 477, 482, 484
Akmer Câmii bk. Cāmi‘-i Aḳmer 
Aḳr 299
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Alā’ü’d-devle (Ẕü’l-ḳadroġlı) bk. Ẕü’l-ḳad-
roġlı Alā’ü’d-devle

Alā’ü’d-devle bin Süleymān 497
Alā’ü’d-dīn 535, 536, 598
Alā’ü’d-dīn (Ḳāḍī) 493
Alā’ü’d-dīn (Şeyḫ) 537
Alā’ü’d-dīn Alī bin Şa‘bān (Melikü’l-

Manṣūr) bk. Melikü’l-Manṣūr Alā’ü’d-
dīn Alī bin Şa‘bān

Alā’ü’d-dīn Beg 515
Alā’ü’d-dīn Behrām Şāh 532
Alā’ü’d-dīn bin Şemsü’d-dīn 534
Alā’ü’d-dīn bin Uḫtü Celālü’d-dīn 536
Alā’ü’d-dīn Cihānsūz 597, 598
Alā’ü’d-dīn İbn Sām 598
Alā’ü’d-dīn Keykāvus bin Ġıyāẟü’d-dīn 

628
Alā’ü’d-dīn Keyḳubād 627
Alā’ü’d-dīn Keyḳubād bin Ferāmurz 564
Alā’ü’d-dīn Keyḳubād bin Ferāmurz bin 

İzzü’d-dīn Keykāvus 630
Alā’ü’d-dīn Keyḳubād bin Ġıyāẟü’d-dīn 

Keyḫüsrev 627, 628
Alā’ü’d-dīn Küçük bin Nāṣır Muḥammed 

bin Ḳalavun (Melikü’l-Eşref ) bk. 
Melikü’l-Eşref Alā’ü’d-dīn Küçük bin 
Nāṣır Muḥammed bin Ḳalavun

Alā’ü’d-dīn Ṭūr Alī Beg 474
Alā’ü’d-dīn Ṭūr Alī Beg-i Türkmān 474
Alā’ü’l-mülk-i Tirmiẕī (Seyyid) 570, 577
Aleksios (III.) 627
Ālem Ṭaġı 618
Alemü’d-dīn Sencer-i Ḥalebī 87
Alevīler 577
Alevīlik 450
Aleviyye 396, 456
Aleviyye-i Ḥüseyniyye-i İsmā‘īliyye 445
Aleviyyet 369
Ali 2
Alî 125
Alī 38, 122, 124, 552, 554
Âlî 565 ayrıca bk. Mustafa Âlî (Gelibolu-

lu)
Alī (Ebü’l-Ḥasen) bk. Ebü’l-Ḥasen Alī
Alī (Ḥażret-i) 123, 124, 125, 132, 133, 

154, 227, 285

Aḳsunġur 97
Aḳsunġur-ı Türkī (Ḳasīmü’d-devle) bk. 

Ḳasīmü’d-devle Aḳsunġur-ı Türkī
Aḳşīd 37
Āl-i Abā 149, 155
Āl-i Abbās 290, 328, 344, 349, 353, 364, 

367, 396, 404, 437, 438, 570
Āl-i Abdü’l-Muṭṭalib 140
Āl-i Bermek 310
Āl-i Büveyh 425, 554, 557
ĀL-İ BÜVEYH 554
Āl-i Cengiz 521, 565, 569, 593, 602, 

605, 607
Āl-i Ebū Ṭālib 396, 401
Āl-i Fāṭıma 364
Āl-i Ḥaccāc 265
Āl-i Ḥażret-i Abbās 362
Āl-i Mervān 265, 350, 356, 357
Āl-i Muḥammed 48, 349, 360
Āl-i Muṣṭafā 150
Āl-i Muẓaffer 590, 593
Āl-i Muẓafferü’d-dīn 605
Āl-i Mühelleb 302
Āl-i Oẟmān 115, 459, 461, 475, 494, 

499, 610, 612, 617
Āl-i Oẟmāniyye 498
ĀL-İ RAMAŻĀN 517
Āl-i �aḳīf 239
Āl-i Sāmān 547
ĀL-İ SĀMĀN 547
Āl-i Sebüktegin 560, 596
Āl-i Selçūḳ 558, 559, 564, 566, 569, 597, 

624
ĀL-İ SELÇŪḲĪLER 557
Āl-i Selçūḳlar 561
Āl-i Ṭāhir 550
Āl-i Timur 444, 500, 513, 547, 617
Āl-i Ṭolun Devleti 36 ayrıca bk. Ṭolu-

niyān
Alā’iyye 628, 630
Alā’iyye Ḳal‘ası 628
Alamūt 602
Alamūt Ḳal‘ası 428, 451, 600
Alā’ü’d-devle 448, 496, 497, 498
Alā’ü’d-devle (Atabeg) 590
Alā’ü’d-devle (Ẕü’l-ḳadrlı) 483
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Alî (Hz.) 122, 124
Alī (Hz.) 570
Alī (İmām) 122, 123, 124, 125, 126, 

152, 222, 364, 383
Alī (İmādü’d-devle) bk. İmādü’d-devle Alī
Alī (Manṣūr Nūru’d-dīn) bk. Manṣūr Nū-

ru’d-dīn Alī
Alī (Mīrzā) 487
Alī (Nūr) bk. Nūr Alī
Alī (Şeyḫ) 595
Alī (Yār) 446, 447, 489
Alī-i İḫşīdī 40
Alī-i Murtażā 164, 324, 360
Alī-i Türkmānī (Şeyḫ) 440
Alī-i Merġīnānī (Ebü’l-Ḥasen) bk. Ebü’l-

Ḥasen Alī-i Merġīnānī
Alī Ādilşāh 509
Alī Beg 498, 499, 500, 521
Alī Beg bin Şāhruḫ 499
Alī Beg bin Şehsüvār bin Alā’ü’d-devle 

498
Alī bin Abdu’llāh 189
Alī bin Aḥmed (Seyfü’d-devle) bk. Sey-

fü’d-devle Alī bin Aḥmed
Alī bin Aḥmed bin Ramażān 519
Ali bin Ebî Tâlib 286
Alī bin Ebī Ṭālib 118, 159, 160, 248, 

284, 286, 288, 308
Alī bin Filisṭīnī 381
Alī bin İmām Ḥüseyn 233
Alī bin Īsā bin Māhān 415
Alī bin İskender bin Ḳara Yūsuf (Yār) 489
Alī bin Ḳara Meḥemmed (Yār) 485
Alī bin Mālik 160
Alī bin Mıżrāb 617
Alī bin Mūsā Rıżā 361
Alī bin Mu‘tażıd (Müktefī-bi’llāh) bk. 

Müktefī-bi’llāh Alī bin Mu‘tażıd
Alī bin Zeyd 283
Alī ez-Ẓāhir-li-i‘zāzi dīni’llāh 53
Alī Ḫān 494
Alī Ḳuşcı-i Ṭaşkendī (Ḥāfıẓ Muḥammed) 

bk. Ḥāfıẓ Muḥammed Alī Ḳuşcı-i 
Ṭaşkendī

Alī Ḳulı Ḫān 457

Alī Sulṭān bin Maḥmūd bin Aḥmed bin 
Ebū Sa‘īd 463

Alī Paşa (Elvendoġlı) 485
Alī Şi‘bi (İmām) 173
Alī Şīr Nevā’ī (Mīr) 442
Aliyyü’d-dīn Alī Devān 531
Alḳame 127, 139
Alḳame bin Ebī Alḳame 127
Allah 26, 42, 51, 61, 64, 65, 84, 92, 93, 

116, 118, 119, 120, 123, 125, 127, 
128, 130, 137, 143, 145, 146, 148, 
149, 160, 167, 170, 171, 188, 189, 
190, 193, 195, 197, 201, 204, 205, 
206, 210, 232, 234, 240, 243, 245, 
246, 251, 263, 271, 274, 276, 281, 
284, 285, 286, 291, 292, 313, 340, 
343, 347, 383, 387, 389, 407, 421, 
434, 463, 524, 550, 559, 575, 602, 
630

Allāh 32, 46, 47, 48, 59, 63, 82, 121, 
136, 138, 145, 193, 323, 470, 540

Allahu Teâlâ 308, 318, 319
Allāhu Te‘ālā 118, 135, 137, 243, 245, 

296, 566, 588, 614
Allām 208
Alparslan (Sultan) 561
Alptegin 549, 621
Altun Bahādır 542
Aluḳ Ṭaġ 469
Alur 511, 513
Amāsiyye 498, 562, 619, 621
Āmid 69, 474, 476, 477, 483, 485, 487, 

497, 498, 519 ayrıca bk. Diyār-ı Bekr
Āmid (Ḳara) bk. Ḳara Āmid
Amīd Muḥsin (Şeyḫ) 54
Amīḳ Ovası 492
Āmir 355
Āmir-i Şa‘bī 287
Āmir-bi-aḥkāmi’llāh 59
Āmir-bi-aḥkāmi’llāh Ebū Alī Manṣūr 59
Āmir bin İsmā‘īl 355
Āmir bin Ümeyye 164
Āmir bin Vāẟile (Ebü’ṭ-Ṭufeyl) bk. 

Ebü’ṭ-Ṭufeyl Āmir bin Vāẟile
Ammār bin Yezīd 316
Ammāre bin el-Yemenī 65
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Arisṭū 185
Arḳilibe 213
Arslan (Melik) 496
Arslan (Sulṭān) 564
Arslan bin Süleymān (Melik) 495
Arslan Cāzib 558
Arslan Ebü’l-Ḥāriẟ Muẓaffer el-Besāsīrī 

(Emīr) 56
Arslan Şāh (Atabeg Nūru’d-dīn)
Arslan Şāh bin Kirmān Şāh 561
Arslan Şāh bin Mes‘ūd 550, 560
Arslan Yabġu 558, 559
Artaḳ 606
Artūḫī 562, 620, 625
Artuḳ bin Muḥammed bin Böri (Mec-

dü’d-dīn) bk. Mecdü’d-dīn Artuḳ bin 
Muḥammed bin Böri

Artuḳiyye 486
Artuḳiyye Devleti bk. Devlet-i Artuḳiyye 
Artuḳova 499
Arż-ı Rūm 451, 488, 622, 628 ayrıca bk. 

Erzenü’r-Rūm
Āṣaf Ḫān 505
Āṣaf Ḫān Ḳal‘ası 601
Aṣbaġ 230
Āṣım 35, 230
Āṣım bin ‘Abdu’llāh 315
Asḳalān 58, 69, 70, 81
Aṣma‘ī 247, 250
A‘şā 227
Aṭā 567
Atabeg 32, 590, 597
Atabegān 569
Atabegīler 73, 565
ATABEGĪLER DEVLETİ 566
ATABEGİYĀN-I SELÇŪḲĪLER 564
Atsuz 75, 566, 567, 570
Atsuz bin Artuḳ-ı Ḫˇārezmī 566
Atsuz Ḫān 598
Atsuz Mes‘ūd 76
Attāb 193, 199, 206, 207
Attāb bin Verḳā 169, 193, 199, 206
Avācim 31
Ayās 88, 517
Ayās Ḳal‘ası 96, 496
Aybeg 85, 86, 529

Ammāre bin Temīm 223
Amr 129, 130, 131, 138, 139, 187, 264
Amr (Mervan oğlu) 211
Amr-ı Eşdaḳ 184, 186, 187
Amr bin Alā 245
Amr bin Āṣ 129, 130, 131
Amr bin Ḳays-ı Kindī 288
Amr bin Oẟmān bin Affān 136
Amr bin Sa‘d 137, 356
Amr bin Sa‘īd 137, 138, 139, 181, 186, 

187
Amr bin Sa‘īd-i Eşdaḳ 137, 180
Amr bin Sa‘īd bin Āṣ 180, 184
Amr bin Yaḥyā bin Sa‘īd 121
Amr bin Zübeyr 138, 139
Anaṭolı 461, 499, 521, 622
Anberī (Ebū Verd) bk. Ebū Verd-i Anberī
Anbese 231, 264
Āne Kalesi Hadisesi bk. Ḥadīẟetü Āne 

Ḳal‘ası
Anḳara 622
Anṭākiyye 31, 213, 237, 564, 630
Anṭākiyye Ḳal‘ası 237, 627
Anṭāliyye 25, 237, 568, 625
Antep bk. Ayntāb
Anuş Tegin 569
Anuş Tegin Ġarçe’ī 569
Arab 23, 114, 128, 136, 144, 158, 160, 

170, 187, 212, 266, 301, 318, 339, 
393, 406, 434, 443, 518, 524, 571, 
596

A‘rāb 359, 375, 549
Arabī 37, 39, 46, 75, 93, 328, 353, 525
A‘rābī 250, 393, 394, 395
Arabistān 622
Arabiyye 44, 74, 229, 327, 399
Arabiyyet 263
Arafat 183
Ārām Şāh 530
Arġun (Emīr) 98
Arġūn (Emīr Ẕü’n-nūn) bk. Ẕü’n-nūn 

Arġūn (Emīr)
Arġūn Ebü’l-Ḥasen Mīrzā (Mīr) 465
Arġūn Ḫān 474
Arġun Ḫān (Yarlıġ) bk. Yarlıġ Arġun Ḫān
Arīş 59
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Aybeg (Melik) 84
Aybeg (Melikü’l-Mu‘iz) bk. Melikü’l-

Mu‘iz Aybeg
Aybeg (Mu‘iz) bk. Mu‘iz Aybeg
Aybeg-i Türkmānī 85
Aybeg-i Türkmānī (İzzü’d-dīn) bk. İzzü’d-

dīn Aybeg-i Türkmānī
Aybeg es-Sulṭānī (Ḳuṭbu’d-dīn) bk. Ḳuṭ-

bu’d-dīn Aybeg es-Sulṭānī
Aybeg Ḫān 460
Ayeş 565
Aynicālūt 87
Ayntāb 487, 492, 523, 615
Aynüverde 165, 167
Aynüverde Savaşı bk. Ḥarb-ı ‘Aynüverde
Ayṭoġmış 97
Ayyāş 221
Azaḳ 606
Azak Nehri bk. Nehr-i Azaḳ
A‘ẓam (Sulṭān) bk. Sulṭān A‘ẓam
A‘ẓam Hümāyūn Ḫān 542
A‘ẓam Şāh bin İskender Şāh 545
A‘zel 581
Āzerbaycān 69, 287, 305, 310, 312, 345, 

347, 348, 407, 440, 443, 447, 449, 
462, 463, 474, 477, 486, 489, 491, 
515, 532, 593, 594, 605, 615, 628, 
629

ĀZERBAYCĀN 564, 593
Aziz 26
Azîz 148, 284, 434
Azīz 49, 71, 73, 492
Azīz (Melik) 71
Azīz Cemālü’d-dīn Yūsuf bin Barsbay 

(Melik) bk. Melik Azīz Cemālü’d-dīn 
Yūsuf bin Barsbay

Azīzāh 472
Azīz-bi’llāh 49
Azīz-bi’llāh Ebū Manṣūr 48, 49
Azīz-bi’llāh Ebū Manṣūr Nizār 48
Azīz Oẟmān 71, 72, 74
Aẕrā 419

B
Ba‘albek 81, 82, 89, 95, 568
Ba‘albek Ḳal‘ası 78

Baba Ḳoḳultaş 469
Bâbilliler 46
Bābücābiye 254, 298
Bābücābiyeti’ṣ-ṣaġīr 231
Bābüḳaṣr 64
Bābü’l-cābiye 346
Bābü’l-cīrūn 180
Bābü’l-ebvāb 312
Bābür Mīrzā 439, 463, 464, 489, 490, 

547
Bābür Mīrzā bin Baysunġur 489
Bābür Mīrzā bin Ömer Şeyḫ bin Ebū 

Sa‘īd 463
Bābüsā‘at 261
Bābüṣaġīr 153
Bābü’ṣ-ṣaġīr 134, 153, 264, 346
Bābü’ṣ-ṣaġīr Maḳābiri 264
Bābüzüveyle 63, 115, 475
Ba‘d bin Ḫayrāt 53
Baġdād 33, 36, 37, 56, 86, 105, 107, 380, 

381, 382, 383, 384, 390, 396, 402, 
403, 405, 406, 407, 408, 421, 423, 
424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 
431, 432, 433, 434, 435, 436, 438, 
448, 461, 478, 483, 484, 485, 487, 
488, 489, 490, 499, 516, 525, 548, 
557, 563, 567, 569, 570, 571, 572, 
577, 578, 591, 593, 594, 595, 596, 
615, 618, 621, 625, 626

Baġdādīler 591
Bağdat 5
Bāġ-ı Murġān 441
Bahādır 501
Bahādır Ḫān 502, 503, 504
Bahādır Ḫān (Sulṭān Ebū Sa‘īd) bk. Ebū 

Sa‘īd Bahādır Ḫān (Sulṭān)
Bahādır Şāh 503, 507
Bahādır Uluġ Ḫān Muḥammed bin Tuġ-

luḳ Şāh 541
Bāḫamrā 385
Bahā’ü’d-devle 425, 557
Bahā’ü’d-devle-i Deylemī 51
Bahā’ü’d-dīn Gerşāsb 541
Bahā’ü’d-dīn Ḳaraḳuşī 72
Bahā’ü’d-dīn Ḳaraḳuş-ı Esedī 70
Bahā’ü’d-dīn Sām 599
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nü’d-dīn Baybarsü’ṣ-Ṣāliḥī
Bayburd 478, 498
Baycu Noyan 428, 628
Baydarā 92
Baydu Ḫān 605
Bāyezīd 595
Bāyezīd (Sulṭān) 448, 480, 481, 483, 

485, 486, 498
Bāyezīd Ḫān (Sulṭān) 448, 486, 609
Bāyezīd Ḫān (Yıldırım) 105, 475, 485, 

486, 615
Bayındır Beg 479
Bayındır Ḫān (Melik) 517
Bayram Ḫˇāce 484
Bayram Ḫˇāce-i Türkmānī 484
Baysunġur 480, 481, 489
Baysunġur bin Sulṭān Ya‘ḳūb 480
Bedaḫşān 441, 467, 468, 469, 586, 613
Bedaḫşānī 467
Bedī‘ü’z-zamān 617
Bedī‘ü’z-zamān Mīrzā 442, 443, 444, 616
Bedr 324, 511
Bedr-i Cemālī 57
Bedr Savaşı bk. Ġazā-yı Bedr
Bedr bin Abdu’llāh-ı Cemālī 55
Bedrü’d-dīn 90, 99, 569
Bedrü’d-dīn Baydarā 92
Bedrü’d-dīn Bīlbeg 90
Bedrü’d-dīn Lü’lü’ 85, 569
Bedrü’d-dīn Lü’lü’ Ḫān 569
Bedrü’d-dīn Muḥammed-i Şirvānī (Mon-

lā) 430
Bedrü’d-dīn Müneccim 615
Bedūn 462
Behlūl 546
Behlūl bin Bişr 320
Behlūl Şāh 546, 547
Behrām-ı Çūbīn 547
Behrām-ı Gūr 554
Behrām Ḫān 541, 542
Behrām Mīrzā 516
Behrām Şāh 596, 597
Behrām Şāh (Mu‘izzü’d-dīn) bk. Mu‘iz-

zü’d-dīn Behrām Şāh
Behrām Şāh bin Mes‘ūd 550
Behrām Şāh İbn Mes‘ūd 560, 597

Bahā’ü’d-dīn Veled-i Belḫī 628
Bāhilī 265, 266, 287, 311
Bāhilīler 266
Baḥreyn 149, 169
Baḥriyye 79
Baḥr-ı Muḥīṭ 45
Baḥr-ı Zāḫir 39, 47, 55, 65, 67, 76, 80, 

83, 514, 519
Baḥrü’z-zāḫir 67, 80, 526
Bāḳır 358
Bāḳī Beg 610
Bāḳī (Mīrzā) 514
Bālī Beg 610
Baraḳ Ḫān 604
Bārī 72
Bārī Te‘ālā 220
Barlas 612
Barsbay 111, 112
Baṣra 56, 137, 140, 155, 162, 167, 168, 

169, 170, 171, 172, 190, 192, 194, 
196, 198, 199, 204, 213, 219, 220, 
244, 287, 298, 299, 301, 385, 407, 
524, 568, 594

Baṣra Mescidi 172
Baṣriyān 220
Baṭḥā 154
Batîn 211
BĀṬINĪLER 600
Bāṭınīler 601, 602
Bāṭıniyye 60, 600, 601, 602
Baṭnān 184
Baṭṭāl 310, 311
Baṭṭāl Ġāzī 310
Baṭṭāl Ġāzī (Seyyid) 562, 617, 618
Baybars 88, 90, 95, 107, 108, 629
Baybars (Melik) 89, 95
Baybars (Melikü’n-Nāṣır) bk. Meli-

kü’n-Nāṣır Baybars
Baybars (Melikü’ẓ-Ẓāhir) bk. Meli-

kü’ẓ-Ẓāhir Baybars
Baybars (Sulṭān) 629
Baybars-ı Bunduḳdārī (Emīr) 88
Baybars-ı Çāşnī-gīr (Melik Manṣūr) bk. 

Melik Manṣūr Baybars-ı Çāşnī-gīr
Baybarsü’ṣ-Ṣāliḥī (Melikü’ẓ-Ẓāhir Rük-

nü’d-dīn) bk. Melikü’ẓ-Ẓāhir Rük-
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Bekir bin Vâil 300
Bekr bin Māhān 330 ayrıca bk. Ebū Hā-

şim Bekr bin Māhān
Bekr bin Süleymān Paşa 526
Bekr bin Vā’il 300
Belā-peyker 585
Beled-i Emīn 154
Belencer 305
Belencer Ḳal‘ası 305
Belḫ 310, 318, 412, 439, 440, 441, 461, 

467, 490, 553, 559, 586, 596, 614
Belḫī 305, 586
Belḫ Nehri 318 ayrıca bk. Nehr-i Belḫ
Belḫ Tārīḫi bk. Tārīḫ-i Belḫ
Belḫşān 460
Belḳā 253, 328, 329, 373
Belḳīs 214, 563, 621
Benāketī Tārīḫi bk. Tārīḫ-i Benāketī
Bengāle 500, 542
Benī Abbās 107, 309, 330, 349, 378
Benī Adī 146
Benī Aġleb 42
Benī Cumaḥ 146
Benī Ebi’l-‘Āṣ 195
Benī Eyyūb 77
Benī Ezd 313
Benī Fezār 177
Benī Ġaylān 357
Benī İsmā‘īl 185
Benī İsrā’īl 158, 159
Benī Ḳalavun 100
Benī Mervān 154, 183, 205
Benī Mudār 42
Benī Naṣr 551
BENĪ NAṢR 550
Benī Rüstem 42
Benī Sehm 146
Benī Temīm 313
Benī Ṭuġtegin 567
Benī Uḳayl 50
Benî Ümeyye 308
Benī Ümeyye 140, 145, 152, 153, 154, 

155, 176, 179, 186, 205, 247,  274, 
280, 310, 323, 328, 331, 338, 339, 
341, 347, 349, 355, 356, 357, 364, 
365, 368

BENĪ ÜMEYYE 112, 116
Benî Ümeyye Câmii bk. Cāmi‘-i Benī 

Ümeyye ve Cāmi‘-i Dımaşḳ ve Cā-
mi‘-i Dımaşḳ-ı Şām

Benī Yeşkür 198
Beñlü Ḫātūn 497
Benū Zerḳākī 182
Berāmekīler 412
Berāmike 310, 412
Berāsā (Şeyḫ) 453
Berber 43, 44, 287
Berberī 347
Bercevān 50
Berdibeg 594, 607
Berdibeg Ḫān 607
Berdīl 59
Berīd (Emīr) 511
Berḳa 50
Berke 91
Berke Ḫān 80, 82, 90, 91, 607, 628
Berke Ḫān (Melikü’s-Sa‘īd) bk. Meli-

kü’s-Sa‘īd Berke Ḫān
Berke Ḫān bin Cuci Ḫān bin Cengiz Ḫān 

607
Berḳūḳ 101, 102, 103, 104, 105, 110, 

111, 112
Berḳūḳ (Emīr) 103, 104
Berḳūḳ (Melik) 112, 493
Berḳūḳ (Melikü’ẓ-Ẓāhir) bk. Meli-

kü’ẓ-Ẓāhir Berḳūḳ
Berḳūḳ (Seyfü’d-dīn) bk. Seyfü’d-dīn 

Berḳūḳ
Berḳūḳ (Sulṭān) 103
Berḳūḳ (Ẓāhir) bk. Ẓāhir Berḳūḳ
Berkyaruḳ 567, 569
Berkyaruḳ Şāh 567
Bermek 412, 414
Bermekīler 402, 412 ayrıca bk. Berāmekī-

ler ve Berāmike
Besni 492, 493
Best Ḳal‘ası 226
Beşāriyye 382
Beşīr 181, 194, 195, 302
Betūl 384, 456
Beyānyılduz 613
Beyhaḳī 227
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Burhān (Sulṭān) 528
Burhān Alī Sulṭān 528
Burhān Muḥammed Niẓāmşāh 509
Burhān Niẓāmşāh 509
Burhān Şāh 510
Burhānü’d-dīn 475
Burhānü’d-dīn (Ḳāḍī) bk. Ḳāḍī Burhā-

nü’d-dīn
Burhānü’d-dīn Muḥammed (Ṣadr-ı Cihān) 

bk. Ṣadr-ı Cihān Burhānü’d-dīn 
Muḥammed

Burhānü’d-dīn Niẓāmşāh 509
Bursa 5 ayrıca bk. Burūsa
Burūsa 462
Būṣīr 355
Buṣrā 82
Bülbeys 67
Büleyġā 518
Büleyġā-yı Nāṣırī 518
Bürcān 271
Bürcān (Melik) 270
Büst 598
Büveyh (Ebū Şücā‘) bk. Ebū Şücā‘ Bü-

veyh
Büzürcmihr 185
Büzürcmihr (Ḥakīm) 327
Büzürgümmīd 601

C
Ca‘ (Aḫī) 595
Ca‘ber 71
Cābir bin Abdu’llāh 142
Cābir (Şeyḫ) 262
Ca‘fer 46, 148, 195, 239, 360, 390, 402, 

403, 417, 418, 419, 420, 421
Ca‘fer (İmām) 361
Ca‘fer-i Fellāḥ 46
Ca‘fer-i Ṣādıḳ 358, 359, 360, 361
Ca‘fer-i Ṣādıḳ (İmām) 358
Ca‘fer-i Ṭayyār 253
Ca‘fer bin Hādī 403
Ca‘fer bin Mu‘tażıd (Muḳtedir-bi’llāh) bk. 

Muḳtedir-bi’llāh Ca‘fer bin Mu‘tażıd
Ca‘fer bin Rebī‘a 287
Ca‘fer bin Seyyid Baṭṭāl Ġāzī 618
Ca‘fer bin Süleymān bin Ḫallāl 349

Beykend 234
Beyleḳān 585
Beyne’l-ḳaṣreyn 78
Beyrūt 59
Beyt-i Maḳdis 58, 76, 183 ayrıca bk. Bey-

tü’l-maḳdis
Beyt-i Ma‘mūr 365
Beytu’llāh 144, 147, 154, 168, 174, 175, 

177, 178, 324, 365, 390, 391, 406, 
408, 421

Beytücibrīl 70
Beytü’l-ḥarām 365, 390, 586
Beytü’l-maḳdis 38, 70, 82, 262, 566
Beyżāvī 442, 445
Beyżāvī (Ḳāḍī) 598
Bī‘at-ı Rıḍvān 125
Bīcābūr 510
Bidâye ve’n-Nihâye bk. el-Bidâye ve’n-

Nihâye
Bihār 530, 531
Bihrūc 542
Bilge Tegin 569
Birecik 69, 88
Bi’r-i Meymūn 386
Birke 74
Bişr 264
Bişr bin Mervān 194, 195, 198
Bisṭām 288, 298, 458, 465
Bombay 546
Bombaylı 546
Bozḳurd 497
Bozoḳ 453
Böri bin Ṭuġtegin (Tācü’l-mülūk) bk. Tā-

cü’l-mülūk Böri bin Ṭuġtegin
Budaḳ bin Cihānşāh (Pīr) bk. Pīr Budaḳ 

bin Cihānşāh
Budaḳ Ḫān İbn Süyüncük Ḫān 466
Buhara 5
Buḫārā 31, 234, 459, 460, 463, 464, 469, 

471, 472, 473, 474, 548, 549, 573, 
581, 582, 583, 588, 589

BUḪĀRĀ 439, 460
Buḫārā Ḳal‘ası 582
Buḥayre 50
Bulġār 606
Burc-ı Ḥammām 237
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Ca‘fer bin Vāẟiḳ (Mütevekkil-‘ale’llāh) bk. 
Mütevekkil-‘ale’llāh Ca‘fer bin Vāẟiḳ

Ca‘fer bin Vezīr Ebü’l-fetḥ 38 ayrıca bk. 
Ebü’l-Fażl Ca‘fer bin Vezīr Ebü’l-fetḥ

Ca‘fer bin Yaḥyā 413, 417, 418
Ca‘fer el-Bermekî 421
Ca‘ferī (Monlā) 614
Ca‘ferī Tārīḫi bk. Tārīḫ-i Ca‘ferī
Ca‘feriyye 491
Cāhiliyyet 116, 186, 248, 323, 324,  359
Cām 440
Cāmi‘-i Aḳmer 59
Cāmi‘-i Benī Ümeyye 232, 252, 256, 

258, 260, 261
Cāmi‘-i Cihānşāh 516
Cāmi‘-i Dımaşḳ 214, 256
Cāmi‘-i Dımaşḳ-ı Şām 252
Cāmi‘-i Ezher 46, 89
Cāmi‘-i Feyyūm 266
Cāmi‘u’l-leṭā’if 47, 49, 51, 63, 64, 65, 72, 

74, 80, 83, 94, 104
Cānbeg 111
Cānbeg-i Ṣūfī 111
Cānbirdī Ġazālī 499
Cānbolat (Melik Eşref ) bk. Melik Eşref 

Cānbolat
Cān Ḫān 501, 503
Canik 620, 622
Cānıbeg 594
Cānıbeg Ḫān 594, 606, 607
Cānıbeg Ḫān bin Ong Ḫān 593
Cān (Mīrzā) 514
Cāybāl 549
Cāybāl-i Hindī 549
Cebel-i Ebū Ḳubeys 175 ayrıca bk. Ebū 

Ḳubeys Ṭaġı
Cebel-i Ṣāliḥiyye 77
Cebele 59
Cebele bin Zaḥr bin Ḳays 224
Cebeliyye 92
Cebel Ḳal‘ası 70
Cebrā’īl 62, 445
Cehbere 211
Cehver 377
Cehver bin Mürrār- ı İclī 377
Celālī 544

Celālīler 510
Celālü’d-devle 557
Celālü’d-dīn 514, 535, 536, 546, 547
Celālü’d-dīn (Ḳāḍī) 58
Celālü’d-dīn (Sulṭān) 532, 573, 574
Celālü’d-dīn-i Rūmī bk. Mevlānā Celā-

lü’d-dīn (Rūmī)
Celālü’d-dīn Alī 599
Celālü’d-dīn bin Alā’ü’d-dīn Keyḳubād 80
Celālü’d-dīn bin Ammār 58
Celālü’d-dīn Ebü’l-Muẓaffer Muḥammed 

Şāh 545
Celālü’d-dīn Ekber 467, 506, 507
Celālü’d-dīn Ekber Hümāyūn Şāh 514
Celālü’d-dīn Ekber İbn Hümāyūn Pā-

dişāh İbn Bābür Mīrzā İbn Timur 
Ḫān (Sulṭān) 617

Celālü’d-dīn Fīrūz Şāh 534
Celālü’d-dīn Fīrūz Şāh Ḫalacī 535
Celālü’d-dīn Ḫˇārezmşāh 78, 461
Celālü’d-dīn Ḫˇārezmşāh (Sulṭān) 532, 

628
Celālü’d-dīn İbn Muḥammed Ḫān

(Sulṭān) 570
Celālü’d-dīn İbrāhīm bin Ḥüseyn 546
Celālü’d-dīn Süyūṭī (Şeyḫ) 93
Celîl 148
Celīl 208
Cemāl Ġāzī (Mücāhid) bk. Mücāhid 

Cemāl Ġāzī
Cemālī (Efḍal) bk. Efḍal-i Cemālī
Cemālü’d-dīn 111, 112
Cemālü’d-dīn (İmām) 587
Cemālü’d-din Muḥammed 567
Cemālü’d-dīn Muḥammed Şīr-ḫˇān 506
Cemālü’d-dīn Şīr-ḫˇān 506
Cemālü’d-dīn Yūsuf bin Barsbay (Melik 

Azīz) bk. Melik Azīz Cemālü’d-dīn 
Yūsuf bin Barsbay

Cemārī 592
Cemşīd Ḫān İbn Maḥmūd Ḫān 516
Cemşīd Ḳuṭbşāh 510
Cenāb-ı Ḥaḳ 166, 190, 249
Cenābī (Seyyid) bk. Seyyid Cenābī
Cend 557
Cengiz 427, 572, 573, 574, 575, 580, 
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Cīrūn 255, 262
Cīrūn Günü bk. Yevm-i Cīrūn
Cuci 583, 585, 603
Cuci Ḫān 572, 580
Cuf 37
Cumahoğulları bk. Benī Cumaḥ
Cüdey‘ 345
Cüdey‘ (Ebū Alī) bk. Ebū Alī Cüdey‘
Cüdey‘-i Kirmānī 344, 373
Cühūd 178
Cüneyd 312, 313, 315
Cüneyd bin Abdu’r-Raḥmān 312
Cüneyd bin Şeyḫ İbrāhīm bin Ḫˇāce Alī 

bin Şeyḫ Ṣadrü’d-dīn bin Şeyḫ Ṣafiy-
yü’d-dīn bin Cebrā’īl (Şeyḫ) 445

Cüneyd (Şeyḫ) 446
Cürcān 270, 344, 396, 549
CÜRCĀN 554
Cürcāniye 585
Cüveyn 440

Ç
Çaġatay 583, 585, 603, 606, 614
Çaġatayī 527
Çaġrı 558
Çaġrı Beg 559
Çāh-ı Zemzem 173 ayrıca bk. Zemzem
Çaḳmaḳ 112
Çaḳmaḳ (Melikü’ṭ-Ṭāhir) 476
Çaḳmaḳ Alā’ī (Emīr) 112
Çaldıran 443, 449
ÇĀPŪR 506
Çār-yār 249, 280, 284
Çemişgezek 499
Çerākise 79, 101, 102, 111, 115, 520
ÇERĀKİSE 102
Çerkes 101, 107, 115
Çerkesī 115
Çīn 244, 579
Çorum 562, 619, 622

D
Ḍaḥḥāk 180, 596
Ḍaḥḥāk-i Mārī 596
Ḍaḥḥāk bin Ḳays 116, 134, 151, 179, 

180

582, 583, 586, 588, 589, 603, 604, 
605, 606, 607

Cengiz Ḫān 428, 429, 431, 433, 462, 
532, 570, 571, 572, 579, 603, 604, 
606, 607, 612, 628

CENGİZ ḪĀN 603
Cengizīler 433, 565, 604
Cengiziyān 628
Cercerā’ī (Şeyḫ Necībü’d-devle) bk. Necī-

bü’d-devle-i Cercerā’ī (Şeyḫ)
Cerīr bin Abdü’l-Ḥamīd 124
Cerrāḥ 289
Cerrāḥ bin Abdu’llāh 289, 305
Cerrāḥ bin Abdu’llāh-ı Ḥakemī 287, 312
Cevād bin Mücālid 239
Cevād Yūnus (Melik) 79
Cevher 45, 46, 47
Cevher (Ebü’l-Ḥasen) bk. Ebü’l-Ḥasen 

Cevher
Cevher-i Ḳā’id 41 ayrıca bk. Ḳā’id Cevher
Cevher-i Rūmī (Ḳā’id) bk. Ḳā’id Cevher-i 

Rūmī
Cevle 214
Ceyḥūn 535, 558, 560, 587 ayrıca bk. 

Nehr-i Ceyḥūn
Ceyşü’ṭ-ṭavāvīs 218
Cezā’ir 43, 244
Cezīre 76, 181, 200, 201, 289, 299, 320, 

407, 485, 568
Cezīre-i Ḳıbrıs 111, 121, 136 ayrıca bk. 

Ḳıbrıs Cezīresi ve Ḳıbrıs
Cezīre Ḳal‘ası 80
Cibāl 461
Cibāl-i Ġūr 309
Cibrīl bin Yaḥyā 390
Cidde 113, 408
Ciġala-zāde Sinān Paşa bk. Sinān Paşa 

(Ciġala-zāde)
Cihān-gīr 476, 477, 483
Cihān-gīr bin Alī 476
Cihān-gīr bin Alī Beg 476
Cihān-gīr bin Alī Beg bin Oẟmān 476
Cihānşāh 439, 476, 477, 489, 490
Cihānşāh-ı Türkmānī (Sulṭān) 439
Cihānşāh bin Ḳara Yūsuf 489
Circa 525
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Dāhir 513
Dāhir bin Ḥac 513
Ḍaḥvān 137
Dāmġān 458, 465, 584
Dānişmend Aḥmed Ġāzī bk. Melik Dā-

nişmend Aḥmed Ġāzī (Melik)
Dānişmendiyye 562, 563, 564, 623, 624, 

625, 626
DĀNİŞMENDİYYE 562, 617
Dānişmendiyye Devleti 624
Dārā 200
Dārānī (Ebū Süleymān) bk. Ebū Süley-

mān-ı Dārānī
Ḍarb-ı Şebīb 204
Darende 492
Darende Ḳal‘ası 496
Dārü’n-nedve 387
Dāvūd 81, 199, 267, 274, 286, 329, 521, 

558, 559, 564
Dāvūd (Şeyḫ) 590
Dāvūd bin İbrāhīm bin Ramażān 519
Dāvūd bin Meḥemmed bin Ẕü’l-ḳadrlı 

494
Dāvūd bin Nu‘mān el-Māzinī 199
Dāvūd bin Selçūḳ 559
Dāvūd bin Süleymān 273, 564
Dāvūd bin Süleymān bin Ḳutalmış (Me-

lik) 625
Deccal 214

Dehelli 500, 502, 506, 529, 530, 533, 
536, 537, 540, 541, 542, 543, 544, 
545, 546, 547

Dehr 513
Deken 507, 508, 510, 511
DEKKEN 507
Delhi bk. Dehelli
Delhi Nehri bk. Nehr-i Dehelli
Dem Kelle (Şeyḫ) bk. Şeyḫ Dem Kelle 
Demürḳapu 312, 314
Derhem 552
Derhem bin Naṣr 551, 552
Dervāze 581
Dervīş Beg 523, 524
Dervīş Beg bin Pīrī Paşa 522
Deryā-yı Sefīd 628

Deryā-yı Sevād 627, 628 ayrıca bk. Ḳa-
radeñiz

Deryā Ḫān 505
Deryā Ḫān (İmādü’l-mülk) bk. İmādü’l-

mülk Deryā Ḫān
Deşt 462, 463, 607, 608, 609, 610, 611
Deşt-i Ḫˇārezm 439
Deşt-i Ḳıpçaḳ 90, 461, 462, 463, 604, 

606, 609, 615, 627, 628
Devāc (Emīr) 515
Devānıḳī (Ebū Ca‘fer) bk. Ebū Ca‘fer-i 

Devānıḳī
Devāniḳ 369
Devlet-i Abbāsiyye 434
Devlet-i Artuḳiyye 486
Devlet-i Benī Ümeyye 290
Devlet-i Oẟmāniyye 611
Devlet-i Sebükteginiyye 529, 530
Devlet-ābād 542
Devlet Girāy Ḫān 529, 611
Devlet Girāy Ḫān İbn Mübārek Sulṭān 

bin Mengli 611
Devletşāh Teẕkiresi bk. Teẕkire-i Devletşāh
Deyẟūne 308
Deylem 270
Deylemī 51, 397, 554
Deylemīler 270, 404, 554, 561
DEYLEMİYĀN 554
Deyrḳurre 222
Deyrü’l-cemācim 222
Deyrü’l-cemâcim Savaşı 221
Deyrümerrān 264
Deyrüsem‘ān 290
Deyyān 399
Dımaşḳ 48, 71, 78, 82, 89, 90, 173, 185, 

214, 253, 255, 344, 461, 479, 567 
ayrıca bk. Şām ve Dımaşḳ-ı Şām

Dımaşḳ-ı Şām 35, 40, 69, 71, 76, 81, 82, 
83, 84, 95, 130, 134, 153, 167, 177, 
178, 179, 183, 184, 232, 240, 241, 
255, 256, 258, 304, 308, 334, 370, 
615 ayrıca bk. Şām ve Dımaşḳ 

Dımaşk-ı Şam Kalesi bk. Ḳal‘a-i Dımaşḳ-ı 
Şām

Dımaşḳī 299
Ḍırār 235
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Ebū Abdu’r-Raḥmān (Mu‘āviye) 116 ayrı-
ca bk. Mu‘āviye

Ebū Alī 49
Ebū Alī bin Efḍal 60
Ebū Alī Cüdey‘ 345
Ebū Alī Ḥamza 262
Ebū Amr bin Alā 243
Ebûbekr 151
Ebū Bekr 38, 40, 96, 97, 150, 230, 231, 

436
Ebū Bekr (Ḥażret-i) 123, 127, 132, 133, 

151, 195, 227, 242, 253, 280, 284, 
285

Ebûbekr (Hz.) 216
Ebū Bekr (Mu‘tażıd-bi’llāh) bk. 

Mu‘tażıd-bi’llāh Ebū Bekr
Ebū Bekr (Seyfü’d-dīn) bk. Seyfü’d-dīn 

Ebū Bekr
Ebū Bekr bin Abdu’r-Raḥmān bin Ḥāriẟ 

bin Hişām 233
Ebū Bekr bin Melik Ebū Sa‘īd (Emīr-zā-

de) 441
Ebū Bekr bin Melikü’n-Nāṣır 96
Ebū Bekr bin Mīrānşāh 486
Ebū Bekr bin Muḥammed bin Amr 298
Ebū Bekr bin Muḥammed bin Amr bin 

Ḫarac 266
Ebū Bekr bin Muḥammed bin Amr bin 

Ḥazm 287
Ebū Bekr bin Muḥammed bin Ṭuġc-ı 

İḫşīdī (Emīr) 39
Ebū Bekr bin Sa‘d bin Zengī 565
Ebū Bekr bin Süleymān bin Ḫayẟeme 233
Ebū Bekr Mīrzā 529
Ebū Bekr Muḥammed 37, 40
Ebū Bekr Muḥammed bin Eyyūb (Me-

lik Ādil) bk. Melik Ādil Ebū Bekr 
Muḥammed bin Eyyūb

Ebū Bekr Muḥammed bin Tuġc 40
Ebū Bürde bin Ebī Mūsā 239
Ebū Ca‘fer 362, 363, 367, 369, 374, 381, 

387
Ebū Ca‘fer-i Devānıḳī 369
Ebū Ca‘fer bin Müsterşid (Rāşid-bi’llāh) 

bk. Rāşid-bi’llāh Ebū Ca‘fer bin Müs-
terşid

Ḍırār bin Ḥuṣayn 234
Ḍırġām 66
Ḍırġām (Emīr) 66
Ḍırġām bin Āmir 66
Dicle 219, 401, 574, 594, 595 ayrıca bk. 

Nehr-i Dicle 
Dilşād 593, 594
Dilşād Ḫātūn 594
Dimyāṭ 75, 80, 83, 113
Dīnār 508
Dīnār (Melik) 508
Dīnār Ṭavāş 507
Dīnever 571
Divalbūr 542
Dīvāne Veled 499
Diyār-ı Bekr 25, 49, 61, 78, 96, 273, 299, 

457, 462, 468, 474, 477, 479, 481, 
483, 486, 490, 497, 525, 568, 595, 
615 ayrıca bk. Āmid

Duḳaḳ 567
Dūlāf 169
Dūst Muḥammed 471, 473
Düleyẟ bin Ebū Süleym 205
Dürre-i Ḳarīre 257
Dürreyn-i Ezhereyn-i Zehrā 358
Dürūzī 52, 53, 602

E
Eberḳūh 615
Ebī Eyyūb-ı Enṣārī 444, 617
Ebī Nuvās Ḳubbesi 262
Ebī Sa‘īd 128
Eblaḳ Sarayı bk. Ḳaṣr-ı Eblaḳ
Eblek Ḫān 549
Ebred bin Ḳurre-i Temīmī 224
Ebreş 331
Ebreş bin Velīd 331
Ebṭaḥa 138
Ebū Abdu’llāh 42, 43
Ebū Abdu’llāh-ı Şi‘ī 41, 43
Ebū Abdu’llāh eş-Şi‘ī 42
Ebū Abdu’llāh Me’mūn 411
Ebū Abdu’llāh Muḥammed el-Müstemsik 

108
Ebū Abdu’r-Raḥmān 135, 151



658 DİZİN -  3. Rükün

Ebū Ca‘fer İbn Sulṭān Ḥüseyn bin Rebī‘ 
bin ‘Abbās 617

Ebū Ca‘fer Manṣūr 362, 363, 365, 369, 
372, 376, 379, 384

Ebū Ca‘fer Manṣūr-bi’llāh 386
Ebū Efḍal 55
Ebû Hafs 266
Ebū Ḥafṣ-ı �eḳafī 247
Ebû Hafs Kuteybe 266
Ebū Ḫālid 137, 294
Ebū Ḥanīfe 466
Ebū Ḥanīfe (İmām) 574
Ebū Hāşim 150
Ebū Hāşim Bekr bin Māhān 346 ayrıca 

bk. Bekr bin Māhān
Ebū Ḥumeyd 370
Ebū Ḥumeyd-i Mervezī 370
Ebū Hüreyre 186, 189
Ebū İdrīs 214
Ebū İdrīs-i Ḫavlānī 116, 137, 182
Ebū İkrime es-Sirāc 289
Ebū Īsā el-Esedī 189
Ebū İsḥāḳ 347
Ebū İsḥāḳ (Şeyḫ) 590, 591
Ebū İsḥāḳ-ı İsferānī 472
Ebū İsḥāḳ bin Muḥammed (Şeyḫ) 590
Ebū İsḥāḳ İbrāhīm bin Muḥammed 

el-Müstemsik 109
Ebū Kālincār 557
Ebū Ḳubeys Ṭaġı 143 ayrıca bk. Cebel-i 

Ebū Ḳubeys
Ebū Leylā 150, 151
Ebū Manṣūr 328
Ebū Manṣūr Fūlād-sütūn 557
Ebū Manṣūr İsmā‘īl (Ẓāfir-bi-emri’llāh) 

bk. Ẓāfir-bi-emri’llāh Ebū Manṣūr 
İsmā‘īl

Ebū Muḥammed 617
Ebū Muḥammed-i Ṣādıḳ 289, 290
Ebū Muḥammed Ḥasan-ı Yāzūrī 56
Ebū Müslim 327, 328, 329, 330, 344, 

348, 349, 350, 352, 353, 357, 360, 
362, 363, 365, 366, 367, 368, 369, 
370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 
378, 379, 391

Ebū Müslim-i Ḫavlānī 122

Ebū Müslim-i Ḫorāsānī 326, 330, 356
Ebū Naṣr Muḥammed Pārsā (Ḫˇāce) 586
Ebū Ne‘āme-i Ḫāricī 212
Ebū Nevvās 339
Ebū Rekve 50
Ebū Sa‘īd 102, 112, 439, 477, 478, 490
Ebū Sa‘īd (Melik) 440, 463, 477
Ebū Sa‘īd (Sulṭān) 439, 593
Ebū Sa‘īd-i Ḫudrī 142, 148
Ebū Sa‘īd Bahādır Ḫān (Sulṭān) 605
Ebū Sa‘īd Berḳūḳ (Melik Ẓāhir) bk Melik 

Ẓāhir Ebū Sa‘īd Berḳūḳ
Ebū Sa‘īd bin Mīrānşāh bin Timur (Me-

lik) 477
Ebū Sa‘īd Çaḳmaḳ (Melikü’ẓ-Ẓāhir) bk. 

Melikü’ẓ-Ẓāhir Ebū Sa‘īd Çaḳmaḳ
Ebū Sa‘īd Ḫān 462, 463, 590
Ebū Sa‘īd Ḫān (Sulṭān) 590
Ebū Sa‘īd Ḫān bin Köçkünci 464
Ebū Sa‘īd Ḫoş-ḳadem (Melik Ẓāhir) bk. 

Melik Ẓāhir Ebū Sa‘īd Ḫoş-ḳadem 
113

Ebū Sa‘īd Sulṭān 439
Ebū Sa‘īd Temürboġa (Melik Ẓāhir) bk. 

Melik Ẓāhir Ebū Sa‘īd Temürboġa 
Ebū Sa‘īd Yelbay (Melik Ẓāhir) bk. Melik 

Ẓāhir Ebū Sa‘īd Yelbay
Ebû Şâkir 333
Ebū Şākir 333
Ebū Şāme 87
Ebū Şāme (İmām) 87
Ebū Seleme 360, 362
Ebū Şücā‘ 554, 555
Ebū Şücā‘ Büveyh 554
Ebū Şücā‘ Şāver 66
Ebū Şücā‘ Şāver bin Mücīr-i Sa‘dī 66
Ebū Süfyān 116, 150, 153, 324
Ebū Süleym 205
Ebū Süleymān-ı Dārānī 286
Ebū Şüreyḥ 138
Ebū Şüreyḥ-i Ḫuzā‘ī 138
Ebū Temīm Mu‘iz-li-dīni’llāh Me‘ad 44
Ebū Türāb (Şeyḫ) 453
Ebū Ubeyde 253, 254, 264, 375, 376
Ebū Ümeyye 121
Ebū Verd-i Anberī 134
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Ebü’l-Ġārāt 64
Ebü’l-ġavvās 53
Ebü’l-Ḥasen Alī 40
Ebü’l-Ḥasen Alī-i Merġīnānī 583
Ebü’l-Ḥasen Cevher 45
Ebü’l-Ḥasen Mes‘ūdī 412
Ebü’l-ḫayr 222, 463
Ebü’l-ḫayr Oġlan 462, 607
Ebü’l-ḫulefā 364
Ebü’l-Ḥüseyn 364
Ebü’l-ḳadr İsmā‘īl 623
Ebü’l-Ḳāsım 46, 55
Ebü’l-Ḳāsım Aḥmed 109
Ebü’l-Ḳāsım Aḥmed (Müsta‘lī-bi’llāh) bk. 

Müsta‘lī-bi’llāh Ebü’l-Ḳāsım Aḥmed
Ebü’l-Ḳāsım Aḥmed bin Ṭāhir Muḥam-

med bin Nāṣır-ı Abbāsī 107
Ebü’l-Ḳāsım İbn Cihānşāh 491
Ebü’l-Ḳāsım Īsā el-Fā’iz-bi-naṣri’llāh 63
Ebü’l-Ḳāsım Muḥammed 43
Ebü’l-Ḳāsım Muḥammed bin Hārūn-ı 

Endülüsī 46
Ebü’l-Ḳāsım Nizār Ḳā’im-bi-emri’llāh 43
Ebü’l-Ḳāsım Şāhenşāh el-Efḍal 59
Ebü’l-Ḳāsım Ūnūcūr 40
Ebü’l-Ḳāsım Ūnūcūr Maḥmūd 38
Ebü’l-ma‘ānī Rāzī 570
Ebü’l-Me‘ālī Seyfü’d-dīn Ḳalavun-ı Ṣāliḥī 

91 ayrıca bk. Seyfü’d-dīn Ḳalavun-ı 
Ṣāliḥī (Emīr)

Ebü’l-Melik Manṣūr Ḳalavun 102
Ebü’l-Meymūn 60
Ebülmeymûn Abdülmecid Hâfız-lidinil-

lâh 61
Ebü’l-misk Kāfūr-ı İḫşīdī 41
Ebü’l-Muḥsin Mīrzā 444
Ebü’l-Muẓaffer Fīrūz Şāh 543
Ebü’l-Muẓaffer Muḥammed Ġāzī 622
Ebü’l-Müslim 344, 360
Ebü’l-Verd 210
Ebü’n-Naṣr 110
Ebü’n-Naṣr Sulṭān Ḳayıtbay (Melik 

Eşref ) bk. Melik Eşref Ebü’n-Naṣr 
Sulṭān Ḳayıtbay

Ebü’n-Nüfeyl 172
Ebü’r-Rebī‘ Süleymān 109

Ebū Ya‘fūr 198
Ebū Yezīd 44
Ebū Yezīd (Emīr) 44
Ebū Yezīd-i Ḫāricī 43
Ebū Zür‘a 123
Ebū Zür‘a-i Rāzī 123
Ebü’d-Derdā 116
Ebü’l-Abbās 43, 355, 363, 370
Ebü’l-Abbās (Ḫalīfe) 367
Ebü’l-Abbās-ı Seffāḥ 328, 329, 330, 349, 

368, 369, 380 ayrıca bk. Seffāḥ
Ebü’l-Abbās Abdu’llāh bin Muḥammed 

bin Alī bin Abdu’llāh bin Abbās 353
Ebü’l-Abbās Abdu’llāh bin Muḥammed 

bin Alī bin Abdu’llāh bin Abbās bin 
Abdü’l-Muṭṭalib 362

Ebü’l-Abbās Aḥmed bin Ebū Alī 108
Ebü’l-Abbās bin Teymiye (Şeyḫ) 261
Ebü’l-Ādil Muḥammed (Melikü’l-Kā-

mil) bk. Melikü’l-Kāmil Ebü’l-‘Ādil 
Muḥammed

Ebülâsoğulları bk. Benī Ebi’l-‘Āṣ
Ebü’l-Cennāb (Şeyḫ) bk. Şeyḫ Ebü’l-Cen-

nāb
Ebü’l-Cennāb (Şeyḫ Necmü’d-dīn-i 

Kübrā) bk. Necmü’d-dīn-i Kübrā 
(Şeyḫ Ebü’l-Cennāb

Ebü’l-ceyş Ḫumāreveyh 32
Ebü’l-Fażl-ı Abbāsī (Müsta‘īn-bi’llāh) bk. 

Müsta‘īn-bi’llāh Ebü’l-Fażl-ı Abbāsī
Ebü’l-Fażl bin Monlā İdrīs 484
Ebü’l-Fażl Ca‘fer bin Vezīr Ebü’l-fetḥ 38 

ayrıca bk. Ca‘fer bin Vezīr Ebü’l-fetḥ
Ebü’l-Fażl Muḥammed bin Muḥammed 

149
Ebü’l-ferec İbn Cevzī 285 ayrıca bk. İbn 

Cevzī ve Şemsü’d-dīn Ebü’l-ferec İbn 
Cevzī

Ebü’l-fetḥ Sulṭān Meḥemmed Ḫān bk. 
Meḥemmed Ḫān (Ebü’l-fetḥ Sulṭān)

Ebü’l-fetḥ Ṭaṭar (Melik Ẓāhir) bk. Melik 
Ẓāhir Ebü’l-fetḥ Ṭaṭar

Ebü’l-fetḥ Yānis-i Ḥāfıẓī 61
Ebü’l-Fevāris Aḥmed bin ‘Alī bin Muḥam-

med el-İḫşīd 41 ayrıca bk. Aḥmed bin 
‘Alī bin Muḥammed el-İḫşīd
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Ebü’r-Rebī‘ Süleymān el-Müstekfī 108
Ebü’s-sa‘ādāt Ferec bin Berḳūḳ (Meli-

kü’n-Nāṣır) bk. Melikü’n-Nāṣır Ebü’s-
sa‘ādāt Ferec bin Berḳūḳ

Ebü’s-su‘ūd 445
Ebü’ṭ-Ṭufeyl Āmir bin Vāẟile 220
Ebü’z-Zinād 287
Ebü’ẕ-ẕübāb 231
Ecmīr 529
Edhem bin Muḥriz 166
Edige Ḫān 608
Edige Mīrzā Oġlan 607
Edrine 462
Efḍal 57, 58, 59, 71, 72, 73, 74
Efḍal (Melik) bk. Melik Efḍal
Efḍal-i Cemālī 58, 59
Efḍal Alī 71, 73
Efrenc 43, 58, 59, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 

74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 92, 
101, 118, 214, 256, 568

Efrencī 69
Efrūmiye 562, 563, 620
Ehrām 52
Ejderhān 606
Ekrād 61, 68
el-Bidâye ve’n-Nihâye 121, 122, 134, 135, 

137, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 
151, 152, 160, 213, 218, 221, 225, 
232, 238, 248, 250, 257, 258, 259, 
261, 262, 266, 271, 272, 275, 277, 
279, 280, 296, 298, 300, 301, 306, 
308, 313, 316, 333, 337, 341, 346

el-İ‘lām bk. Kitābü’l-i‘lām ve İ‘lām ve 
Tārīḫü’l-İ‘lām

Elbistān 105, 492, 493, 494, 495, 496, 
498, 629

Elḳās Mīrzā 449, 528
el-Mevā‘iẓ ve’l-İ‘tibār fī Ẕikri’l-ḫıṭaṭ ve’l-

Āẟār 39
Elvend 485
Elvend Mīrzā 447, 448, 482, 483
Elvend Mīrzā bin Yūsuf bin Ḥasan-ı Ṭavīl 

447
Elvend Mīrzā İbn Yūsuf Beg İbn Ḥasan-ı 

Ṭavīl 482
Elyesa‘ 42

Elyesa‘ bin Maġrā’ 41
Emced 78
Emced Behrāmşāh bin Ferruḫşāh (Melik) 

78
Emetü Rabbi’l-meşārıḳ 136
Emevî Câmii bk. Cāmi‘-i Benī Ümeyye 

ve Cāmi‘-i Dımaşḳ ve Cāmi‘-i Dı-
maşḳ-ı Şām 

Emevî Devleti bk. Devlet-i Benī Ümeyye
Emīn 146, 257, 404, 406, 407, 408, 410, 

412, 421
Emīn bin Hārūn 257
Emīne bint Alī 372
Eminek (Melik) 609
Emīr İsmā‘īl (Manṣūr-bi’llāh) bk. 

Manṣūr-bi’llāh Emīr İsmā‘īl
Emīr Ḳuṭuz bk. Ḳuṭuz (Emīr)
Emīr Kūtvāl bk. Kūtvāl (Emīr)
Emīr Muṣullı 449
Emīr Ṣafī 514
Emīr Şāh 517
Emīr Şāh Aḥmed 515
Emīr Ṭuġc 34
Enbār 50, 367, 369, 380
Endülüs 44, 45, 238, 461
Endülüsī 46
Enes bin Mālik 239, 249, 263, 277, 278
Enes Ḥażretleri 239
Enes raḍiya’llāhu ‘anh 249
Engürüs 462
Enīs bin Amr 138
Erdebīl 312, 445, 497, 595
Erdebīl Gūr-ḫānesi 447
ERDEBĪLĪ 439, 445
Erdeşīr 314, 611
Eremiyānūs 622, 625
Erḥamü’r-rāḥımīn 133
Erk Ḳal‘ası 587
Ermen 628
Ermenī 60, 619
Ermeniyye 305, 315, 345, 347
Errecān 461, 555
Ervā bint Manṣūr 390
Ervām 113
Erzenü’r-Rūm 488, 500 ayrıca bk. Arż-ı 

Rūm
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Eyyūbīler 568, 569
Eyyūbiyye 85, 90
EYYŪBİYYE 67
Eyyûboğulları bk. Benī Eyyūb
Ezāriḳa 198, 213
Ezdoğulları bk. Benī Ezd
Ezher bin Abdu’llāh-ı Āmirī 205
Ezher Câmii bk. Cāmi‘-i Ezher
Ezraḳa Ḫavāric 212
Eẕru‘āt 180

F
Faḍl bin Abbās 132
Faḫr-ı Ālem 133, 183, 253, 284, 307, 

359
Faḫr-ı Rāzī 598
Faḫrü’d-devle 557
Faḫrü’d-dīn Abdü’l-Mesīḥ 563, 624, 626
Faḫrü’d-dīn Ḳutlubeg 474
Faḫrü’d-dīn Mes‘ūd 599
Fāḫte 136, 145, 146
Fāḫte bint Ḳaraẓa 135
Fā’iḳ 33
Fā’iz 64
Fā’iz-bi-naṣri’llāh 64
Fāri‘a 240
Fāri‘a bint Hemmām bin Urve bin 

Mes‘ūd-ı �eḳafī 240
Fārisī 399, 450, 465, 479, 522, 582
Fārisü’d-dīn Oḳṭay 85
Fārs 43, 45, 191, 407, 443, 445, 461, 

462, 478, 483, 489, 553, 565, 604, 
605, 615

Fās 461
Fāsiliyūs 627
Fātiḥa 614
FĀṬIMİYYĪN 41
Fāṭıma 231, 278, 280, 281, 284, 285
Fāṭıma bint Abdu’llāh bin es-Sā’ib 195
Fāṭıma bint Abdü’l-Melik 280, 283
Fāṭıma bint Ḥüseyn 304, 385
Fāṭıma bint Ṭalḥa 390
Fāṭıma Ḫātūn 292, 293, 294
Fāṭıma-i Zehrā 324, 361
Fāṭımiyye 48, 51, 55, 56, 58, 64, 68, 384, 

566

Erzurum bk. Arż-ı Rūm ve Erzenü’r-Rūm
Esed 309, 310, 311, 316, 317, 318, 319, 

320, 321
Esed bin Abdu’llāh 309, 310, 311, 316, 

318, 319, 320
Esed bin Abdu’llāh-ı Ḳuşeyrī 412
Esed bin Sāmān 547
Esedī (Ebū Īsā) bk. Ebū Īsā el-Esedī
Esedü’d-dīn 66, 67
Esedü’d-dīn Şīrkūh 66, 71
Esmā bint Ebū Bekr 176, 178
Estāre 517
Esterābād 439, 440, 458, 490
Esvāre 150
Esved 126
Esved bin Abdü’l-Muṭṭalib 186
Eş‘arîler 225
Eş‘aẟ bin Ḳays 266
Eşbār 461, 463
Eşdaḳ 184, 185, 186
Eşref 78, 84, 112, 137
Eşref (Melik) 80, 85, 92, 93, 97, 100, 

593, 594
Eşrefiyye 93
Eşref Mūsā 76
Eşref Mūsā bin Manṣūr İbrāhīm bin Ese-

dü’d-dīn 84
Eşref Mūsā bin Yūsuf (Melik) 85
Eşref Mūsā (Melik) 78, 82
Eşref Şa‘bān (Melik) 109
Eşres bin Abdu’llāh 311, 312
Etrāk 31, 80, 93, 101, 215, 235, 237, 

270, 287, 302, 303, 305, 308, 310, 
311, 312, 313, 314, 317, 318, 320, 
422, 423, 424, 474, 557

ETRĀK 85
Evġānī 613
Evḥad-ı Rāzī 584
Evzā‘ī 124
Eyyūb 80, 82, 83, 121, 269
Eyyūb (Melik Ṣalāḥu’d-dīn) bk. Ṣalāḥu’d-

dīn Eyyūb (Melik)
Eyyūb (Necmü’d-dīn) bk. Necmü’d-dīn 

Eyyūb
Eyyūb bin Şüraḥbīl 287
Eyyûbî 69, 85
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Fāṭımiyyīn 41, 67, 259
Fāṭımiyyūn 600
Fażl 405, 406, 414, 415, 416
Fażl bin Abdu’llāh 50
Fażl-ı Bermekī 404, 405
Fażl bin Muḳtedir (Muṭī‘-li’llāh) bk. 

Muṭī‘-li’llāh Fażl bin Muḳtedir
Fażl bin Müstaẓhir-bi’llāh (Müster-

şid-bi’llāh) bk. Müsterşid-bi’llāh Fażl 
bin Müstaẓhir-bi’llāh

Fażl bin Yaḥyā 404, 405, 413, 414, 415
Fażlu’llāh (Şeyḫ) 517
Feḍāle bin Ubeyd 116
Fedek 279
Felek Şāh (Sulṭān) 568
Fenūni 529
Fer‘am 89
Ferec bin Berḳūḳ (Melikü’n-Nāṣır Ebü’s-

sa‘ādāt) bk. Melikü’n-Nāṣır Ebü’s-
sa‘ādāt Ferec bin Berḳūḳ

Ferezdaḳ 300
Ferġāna 37, 237, 308, 547, 548
Ferġānī 32
Ferhād Paşa 456
Ferhād Paşa (Vezīr) 499, 612
Ferīd Ḫān 539
Ferīdūn 596
Ferīdūn-ı Feraḥ 596
Ferruḫ bin Melik Cihān-gīr bin Melik 

Dīnār eş-Şerīf er-Raḍavī (Melik) 514
Ferruḫzād İbn Mes‘ūd 560
Ferve bin Daḳḳāḳ 209
Feyyāż-ı Muṭlaḳ 619
Feyyūm 43
Feyyûm Câmii bk. Cāmi‘-i Feyyūm
Fezâroğulları bk. Benī Fezār
Filisṭīn 179, 236, 341, 343, 355
Fir‘avn 127, 162, 211, 335
Fir‘avnī 246
Firavun 69
Firdevsî 401
Firdevsī-i Ṭūsī 550
Fīrūz-ābād 544
Fīrūzkend 441
Fīrūz Şāh 500, 508, 535, 536, 537, 543, 

544

Fīrūz Şāh (Ebü’l-Muẓaffer) bk. Ebü’l-
Muẓaffer Fīrūz Şāh

Fīrūz Şāh (Celālü’d-dīn) bk. Celālü’d-dīn 
Fīrūz Şāh

Fīrūz Şāh Ḫalacī 534
Fransa 80
Freng 70, 83
Frenk 567, 608, 619, 621, 622, 623, 627
Fuḍayl bin İyāḍ 387
Fūlād-sütūn (Ebū Manṣūr) bk. Ebū 

Manṣūr Fūlād-sütūn
Furāt 56, 204, 210, 486, 518, 579 ayrıca 

bk. Nehr-i Furāt
Furḳāniyye 400
Fuṣṭāt 46
Fütûh bk. Kitâbü’l-fütûh

G-Ġ
Ġalaṭa 70
Ganj Nehri bk. Nehr-i Geng
Ġassān 547, 548
Ġassān bin Abbād 547
Ġaylān-ı Ḳaderī 307
Ġaylāniyye 343
Ġaylânoğulları bk. Benī Ġaylān
Gazâle 211
Ġazāle 202, 205, 209, 211
Ġāzān 95, 630
Ġāzān Ḫān 605, 614, 630
Ġāzān Hān (Emīr) 630
Ġāzān Ḫān bin Mengü Timur bin Hülā-

gū 94
Ġāzān Sulṭān 613
Ġazā-yı Bedr 116
Ġazā-yı Ḥuneyn 116
Ġāzī (Melik Ẓāhir) bk. Melik Ẓāhir Ġāzī
Gaziantep bk. Ayntāb
Ġāzī Girāy 609
Ġāzī Girāy Ḫān 611
Ġazne 531, 549, 559, 576, 577, 596, 

597, 598
Ġaznīn 529, 530
Ġazze 46, 70, 80, 84, 95, 520
Gedik Aḥmed Paşa bk. Aḥmed Paşa (Ge-

dik)
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Ġūrī (Muẓafferü’d-dīn) bk. Muẓafferü’d-
dīn Ġūrī

Ġūrīler 598
Gücerāt 500, 502, 503, 506, 538, 539, 

542
GÜCERĀT 500
Gülçemīn 69
Gülistan Kalesi bk. Ḳal‘a-i Gülistān
Gündüzli 492
Gürcī 585, 619, 628
Gürcistān 446, 455, 467, 482, 500, 532, 

615
Gürgān 557, 613
Gürgenç 575, 585
Gür Ḫān-ı Ḳara Ḫıṭāyī 575
Gürṣol 302
Güyük Ḫān 604
Güzel Aḥmed 483
Güzel Aḥmed Beg 483

H
Ḥabbābe 296, 297
Ḥabeş 289, 525
Ḥabeşī 39
Habîb 211
Ḥabīb 176
Ḥabīb bin Abdu’r-Raḥmān 207
Ḥabīb (bin Mühelleb) 199
Ḥabīb bin Mühelleb 300
Habsûr 504
Ḫabẟūr 502, 504
Ḫabẟūr Ḳal‘ası 503, 504, 512
Ḫābūr 74, 626
Hâbûr Nehri bk. Nehr-i Ḫābūr
Ḥac 511, 512, 513
Ḥaccāc 162, 163, 174, 175, 176, 177, 

178, 186, 195, 196, 197, 198, 199, 
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 
208, 209, 210, 211, 213, 215, 216, 
217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 
224, 225, 226, 227, 228, 231, 234, 
236, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 
246, 247, 248, 249, 250, 251, 264, 
265, 267, 273, 324

Ḥaccāc-ı Ẓālim 175, 177, 178, 198, 236, 
249

Gelibolulu Mustafa Âlî bk. Mustafa Âlî 
(Gelibolulu) ve Âlî 

Gence 467, 585
Germiyān 486, 617
Geyhatu Ḫān 605
Ġırnaṭa 461
Ġıyāẟü’d-dīn 598, 599, 627, 629, 630
Ġıyāẟü’d-dīn bin Alā’ü’d-dīn 630
Ġıyāẟü’d-dīn bin Alā’ü’d-dīn Keyḳubād 

628
Ġıyāẟü’d-dīn bin Alā’ü’d-dīn (Sulṭān) 630
Ġıyāẟü’d-dīn bin Ḥüsāmü’d-dīn (Melik) 

532
Ġıyāẟü’d-dīn Ġūrī (Sulṭān) 559
Ġıyāẟü’d-dīn Ḫalacī (Sulṭān) 506
Ġıyāẟü’d-dīn Keyḫüsrev 628
Ġıyāẟü’d-dīn Keyḫüsrev-i �āliẟ 564
Ġıyāẟü’d-dīn Keyḫüsrev-i �ānī 564
Ġıyāẟü’d-dīn Keyḫüsrev bin İzzü’d-dīn 

Ḳılıcarslan 626, 627

Ġıyāẟü’d-dīn Keyḫüsrev bin Rüknü’d-dīn 
Süleymān 629

Ġıyāẟü’d-dīn Maḥmūd 598
Ġıyāẟü’d-dīn (Melik) 599
Ġıyāẟü’d-dīn Mes‘ūd bin İzzü’d-dīn 629
Ġıyāẟü’d-dīn Muḥammed Ġūrī 559
Ġıyāẟü’d-dīn (Sulṭān) 534, 574, 630
Ġıyāẟü’d-dīn Tuġluḳ Şāh 541
Gīlān 447, 448, 451
GĪLĀN 514
Girāy (Melik) 608
Girāy Ḫān (Ḥācī) bk. Ḥācī Girāy Ḫān
Girdkūh 601
Gökṣu 618
Göksun 493
Gömenek 619
Gūderz 327, 348
Gūlkünde 510
Ġumdān 214
Ġūr 576, 577, 596, 597, 599
Ġūr Ṭaġları 596 ayrıca bk. Cibāl-i Ġūr
Ġurāb 504
Ġurābī 611
ĠŪRĀN 596
Ġūrī 513
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Ḥaccāc bin Erṭāt 382
Ḥaccāc bin Ḥāriẟ 224
Ḥaccāc bin Yūsuf 174, 175, 239
Ḥaccāc bin Yūsuf bin Ebī Uḳayl bin 

Mes‘ūd bin Āmir 239
Ḥaccāc bin Yūsuf eẟ-�eḳafī 513
Ḥāccī 101
Ḥāccī (Melik Muẓaffer) bk. Melik Muẓaf-

fer Ḥāccī
Ḥāccī (Melikü’ṣ-Ṣāliḥ Zeynü’d-dīn) bk. 

Melikü’ṣ-Ṣāliḥ Zeynü’d-dīn Ḥāccī
Ḥāccī bin Eşref 102
Ḥāccī bin Eşref (Melikü’ṣ-Ṣāliḥ) bk. Meli-

kü’ṣ-Ṣāliḥ Ḥāccī bin Eşref
Ḫˇāce-i Cihān 543
Ḫˇāce Naṣīr 429, 432
Ḫˇāce Ṭūsī 429
Hācer 347
Ḥacer-i Esved 168, 190
Ḥacerü’l-esved 430
Ḥācī 96
Ḥācī-i Tebrīzī 472
Ḥācī Bektaş 551
Ḥācī Girāy Ḫān 608, 612
Ḥācī Seyfü’d-dīn (Emīr) 616
Ḥācī Tarḫān (bir şehir) 606
Ḥacūn 387
Ḫadım Sinān Paşa bk. Sinān Paşa (Ḫa-

dım)
Hādī 278, 382, 396, 397, 398, 399, 400, 

401, 402
Hādī Ḫalīfe 402
Ḥadīẟetü Āne Ḳal‘ası 56
Ḫaḍrā 256
Ḥāfıẓ bin Asākir 190
Ḥāfıẓ bin Ṣaḫr 493
Hâfız-ı Şirâzî 405, 415, 458
Ḥāfıẓ-ı Şīrāzī (Ḫˇāce) 458
Hâfız-lidinillâh 61
Hâfız-lidinillâh (Ebülmeymûn Abdülme-

cid) bk. Ebülmeymûn Abdülmecid 
Hâfız-lidinillâh

Ḥāfıẓ-li-dīni’llāh Abdü’l-Mecīd bin 
Muḥammed bin Müstanṣır 60

Ḥāfıẓ Muḥammed Alī Ḳuşcı-i Ṭaşkendī 
474

Ḥāfız Muḥammed Ṭaşkendī Tārīḫi 606
Ḥāfıẓ Ömer bin Fehd 387
Ḥāfıẓu’d-dīn 62
Ḥafṣ bin Süleymān-ı Ḫallāl 360
Ḥaḳ 57, 87, 91, 103, 119, 127, 133, 135, 

145, 153, 167, 171, 173, 176, 178, 
193, 229, 232, 244, 245, 276, 283, 
288, 292, 298, 388, 391, 402, 409, 
524, 545, 548, 553, 556, 591, 599

Hakem 306
Ḥakem 183, 210, 334
Ḥakem bin Eyyūb 210
Ḥakem bin Mervān 214
Ḥakem bin Velīd 342
Ḥākim 50, 51, 52, 53
Ḥakīm-i Deyyān 265
Ḥākim-bi-emri’llāh 50, 51, 53, 54, 55, 

108, 109
Ḥākim-bi-emri’llāh (Manṣūr) bk. Manṣūr 

Ḥākim-bi-emri’llāh
Ḥākim Ubeydī 262
Ḥaḳ Te‘ālā 308, 309, 410, 589
Ḥaleb 31, 49, 56, 61, 69, 73, 75, 82, 84, 

87, 94, 102, 103, 105, 114, 115, 256, 
290, 475, 487, 492, 493, 499, 517, 
518, 519, 524, 566, 567, 568, 569, 
615, 625

ḤALEB 566
Haleb Kalesi bk. Ḳal‘a-i Ḥaleb
Halebüşşehbâ 69
Ḫalecān 595
Ḫalef 553
Ḫalef bin Aḥmed 553
Ḫalef Mīrzā 529
Ḫalīc 462
Ḫalīc-i Ḳosṭanṭıniyye 393, 462
Ḫālid 137, 145, 150, 152, 153, 179, 180, 

182, 200, 264, 316, 319, 321, 338, 
383, 412, 413

Ḫālid bin Abdu’llāh 308, 321, 338, 343
Ḫālid bin Abdu’llāh-ı Ḳasrī 257, 315, 

330, 384
Ḫālid bin Attāb 209
Ḫālid bin Bermek 310, 344, 382, 383
Ḫālid bin Bermekī 393, 401
Ḫālid bin Ḥürr 200
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Hamza Mîrzâ 458
Ḥamza Mīrzā 456, 457, 458, 459, 460
Ḥamza Mīrzā İbn Muḥammed Ḫudā-

bende 611
Ḥanābile 72
Ḫanbalıḳ 251
Ḫancere 310
Ḥanefī 94, 473
Ḥanefī (Mevlānā) 473
Ḥanefīler 584
Ḥanefiyye 140, 155, 164, 405
Hānī bin Ḳays 173
Ḫānī Ḫānān 540
Ḫān Şehīd 534
Ḫaraḳān 429
Ḫaraşna 619
Harb 152
Ḥarb 136, 150
Ḥarb-ı Aynüverde 163
Ḥarb-ı Ḥarre 143, 154
Ḥarb-ı Ṣıffīn 125, 126
Ḫarbūt 76, 492, 493, 495, 500
Ḥarem 174
Ḥaremeyn 304, 390
Ḥaremeyn-i Şerīfeyn 56, 113, 139, 505, 

545, 546, 568
Ḥaremeynü’ş-şerīfeyn 56
Ḥarem-i Beled-i Emīn 186
Ḥarem-i Muḥterem 76, 174
Ḥarem-i Şerīf 76, 143, 186, 386, 387, 

389
Ḥaremu’llāh 245
Ḫˇārezm 427, 439, 460, 469, 569, 570, 

574, 585, 589, 597, 606, 615
Ḫˇārezm Ovası bk. Deşt-i Ḫˇārezm
Ḫˇārezmiyye 80, 81, 82
Ḫˇārezmşāh 88, 532, 570, 571, 572, 573, 

574, 575, 576, 577, 578, 597, 598, 
604

Ḫˇārezmşāh (Rüknü’d-dīn) bk. Rüknü’d-
dīn Ḫˇārezmşāh

Ḫˇārezmşāhīler 575
Ḫˇārezmşāhlar 627
ḪˇĀREZMŞĀHLAR 569
Ḫārice bin Zeyd bin �ābit 233

Ḫālid bin Velīd 89, 253, 254
Ḫālid bin Velīd bin Uḳbe 301
Ḫālid bin Yezīd 180
Ḫālid bin Yezīd bin Mu‘āviye 179
Ḫalifet bin Alptegin 621
Ḫalīl 479, 492, 493, 527
Ḫalīl (Ṣūfī) 480
Ḫalīl Beg 519
Ḫalīl Beg (Ṣūfī) 480
Ḫalīl Beg (Ẕü’l-ḳadr oġlı) 103
Ḫalīl Beg bin Dāvūd Beg bin İbrāhīm bin 

Meḥemmed bin Ulvān bin Oẟmān 
bin Ramażān 519

Ḫalīl Beg bin Ḥasan-ı Ṭavīl 478
Ḫalīl bin Ḳalavun (Melik Eşref ) bk. Me-

lik Eşref Ḫalīl bin Ḳalavun
Ḫalīl bin Ḳalavun (Sulṭān) 108
Ḫalīl bin Ḳaraca 492, 493
Ḫalīl Ḫān 616
Ḫalīl Mīrzā 478, 615
Ḫalīl Şāh İbn Şeyḫ İbrāhīm Şāh 527
Ḫalīl Sulṭān 615
Ḫalīlu’llāh (ḳaṣabası) 70
Ḫalīlü’r-Raḥmān (ḳaṣabası) 97
Ḫālincān 601
Ḫālıḳ 123, 291, 410
Ḫālıḳu’l-berāyā 273
Ḥamā 71, 95, 237, 290, 493
Ḥamdu’llāh-ı Müstevfī 400
Ḫamse 442
Ḥamza 176, 457, 518, 545
Ḥamza (Ebū Alī) bk. Ebū Alī Ḥamza
Ḥamza (Mīrzā) 456, 457, 459
Ḥamza (Seyfü’d-dīn) bk. Seyfü’d-dīn 

Ḥamza
Ḥamza (Şāh) 457, 458
Ḥamza-i Iṣfahānī 326, 348
Ḥamza Beg bin Oẟmān 476
Ḥamza Beg bin Oẟmān Ḫān 476
Ḥamza bin Abdu’llāh bin Zübeyr 172
Ḥamza bin Alī 53
Ḥamza bin Āmāde 326
Ḥamza bin Mālik 390
Ḥamza bin Muḥammed Ḫudābende 456
Ḥamza bin Şāh Muḥammed Ḫān-ı Bü-

zürg 517
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Ḫāricī 50, 106, 175, 190, 196, 200, 201, 
212, 320

Ḫāricīler 44, 106, 208, 345, 416
Ḥāriẟ 201, 214
Ḥāriẟ (Ḳubā‘) 162
Ḥāriẟ-i A‘ver 126
Ḥāriẟ bin Abdu’llāh 161, 170, 171
Ḥāriẟ bin Abdu’r-Raḥmān 214
Ḥāriẟ bin Amr 310
Ḥāriẟ bin Ca‘ūne 200
Ḥāriẟ bin Mu‘āviye 210
Ḥāriẟ bin Sa‘īd 214
Ḥāriẟ bin Şüreyḥ 318
Ḥāriẟ bin Umeyre 201
Ḥarmele 295
Ḥarrān 69, 71, 368
Ḥarre 87, 141, 143, 154
Ḥarre Savaşı bk. Ḥarb-ı Ḥarre
Ḫarsanosiyye 620
Hârûn 407
Hārūn 35, 36, 393, 396, 401, 402, 405, 

408, 409, 410, 411, 412, 414, 418, 
419, 420, 421

Hārūnu’r-reşīd 31, 146, 278, 393, 406, 
412, 418

Hārūnu’r-reşīd bin Mehdī 402
Ḥarūriyye-i Irāḳ 288
Ḥasan 45, 61, 96, 243, 360, 507, 508, 

554, 596
Ḥasan (Ḥażret-i) 124, 250
Ḥasan (İmām) 118, 126, 131, 385
Ḥasan (Ṣabbāḥ) 600
Ḥasan (Sulṭān) 480
Ḥasan (Şeyḫ) 595
Ḥasan (Uzun) 476, 483, 491
Ḥasan-ı Baṣrī 124, 243, 250, 287, 299, 

300
Ḥasan-ı Büzürg (Şeyḫ) 593, 594
Ḥasan-ı Ṭavīl 476, 477, 478, 491, 495
Ḥasan-ı Ṭavīl (Ebü’n-naṣr) 490
Ḥasan-ı Ṭavīl (Sulṭān) 477
Ḥasan-ı Ṭavīl-i Türkmānī 478
Ḥasan-ı Ṭīnī 507, 508
Ḥasan-ı Yāzūrī 56
Ḥasan-ı Yāzūrī (Ebū Muḥammed) bk. 

Ebū Muḥammed Ḥasan-ı Yāzūrī

Ḥasan Alī 491
Ḥasan Alī Sulṭān 491
Ḥasan Beg 478
Ḥasan bin Alī 44
Ḥasan bin Alī (İmām) 116
Ḥasan bin Alī (Ṣabbāḥ) 600
Ḥasan bin Cihānşāh 491
Ḥasan bin Emīr Sāmān-ı Büzürg 517
Ḥasan bin Ḥüseyn 597
Ḥasan bin Ḳaḥṭabe 360
Ḥasan bin Ḳarayülük (Şeyḫ) 476
Ḥasan bin Mu‘āviye 384
Ḥasan bin Muḥammed (Melik Nāṣıru’d-

dīn Ebü’l-Me‘ālī) bk. Melik Nāṣıru’d-
dīn Ebü’l-Me‘ālī Ḥasan bin Muḥam-
med

Ḥasan bin Muḥammed bin Ḳalavun 
(Melikü’n-Nāṣır) bk. Melikü’n-Nāṣır 
Ḥasan bin Muḥammed bin Ḳalavun

Ḥasan bin Müstencid (Müstażī-bi-emri’l-
lāh) bk. Müstażī-bi-emri’llāh Ḥasan 
bin Müstencid

Ḥasan es-Sıbṭ el-Kebīr 516
Ḥasan eṭ-Ṭavīl bin Alī Beg 476
Hasankeyf bk. Ḥıṣnkeyfā
Ḥasan Muḥammed 601
Hâşim 211
Hāşimī 617
Hāşimiyye 380, 385, 405
Ḫaṭā’ī 450
Ḫātemü’n-nebiyyīn 324
Ḥātim 117, 216, 287
Ḥātim bin Nu‘mān-ı Bāhilī 287
Ḥātim-i Ṭā’ī 380, 406, 413
Ḫavāric 168, 169, 170, 171, 194, 198, 

199, 200, 201, 202, 203, 209, 210, 
288, 298, 309, 320, 357, 552

Ḫavāric-i Ezāriḳa 198
Ḥavāriyyūn 249
Ḫāver Şāh 602
Hāviye 133
Ḫavlānī (Ebū İdrīs) bk. Ebū İdrīs-i Ḫav-

lānī
Ḫavlānī (Ebū Müslim) bk. Ebū Müslim-i 

Ḫavlānī
Ḫavlī bin Yezīd-i Aṣbaḥī 163
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Hindū 549
Hindūstān 469, 550
Hişām 132, 231, 233, 295, 296, 306, 

307, 308, 311, 315, 319, 321, 322, 
323, 325, 326, 331, 332, 333, 334, 
335, 342, 343, 348, 356, 365, 380

Hişām (Melik) 312
Hişām bin Abdü’l-Melik 50, 236, 275, 

306, 330, 412
Hişām bin Ḥassān 250
Hişām bin Hübeyre 167
Hişām bin İsmā‘īl 230, 233
Hişām bin İsmā‘īl-i Maḫzūmī 262, 335
Ḥıfẓī 124, 167
Ḥıṣn-ı Mir’āt 267
Ḥıṣnkeyfā 76, 79, 83
Ḥıṣnu’l-Manṣūr 492
Ḫıṭāyī 576
Ḫıṭāyīler 576
Ḫıżr 279, 387, 388, 389
Horasan 5
Ḫorāsān 148, 162, 167, 169, 170, 178, 

183, 194, 213, 215, 226, 228, 230, 
244, 265, 267, 287, 289, 298, 301, 
304, 305, 308, 309, 311, 312, 313, 
315, 316, 319, 321, 328, 329, 330, 
334, 341, 344, 345, 346, 347, 349, 
350, 356, 363, 365, 369, 370, 371, 
373, 375, 378, 390, 405, 412, 414, 
415, 427, 433, 439, 440, 441, 442, 
443, 444, 449, 455, 458, 459, 460, 
462, 464, 465, 467, 469, 477, 489, 
490, 515, 539, 547, 549, 553, 559, 
577, 583, 590, 604, 605, 615, 616

ḪORĀSĀN 557, 590
Ḫorāsānī 374
Ḫorāsānī (Ebū Müslim) bk. Ebū Müs-

lim-i Ḫorāsānī
Ḫorāsānşāh 320
Ḫoten 579
Ḫoy 479, 585, 595
Hristiyan 337
Ḥubeyş bin Dülce el-‘Atībī 181
Hucend 238
Ḫucend 237, 304, 460, 461, 583
Hucend Nehri bk. Nehr-i Ḫucend

Havran 239
Ḥavrān 134
Ḥaydar 450, 451, 513
Ḥaydar (Şeyḫ) 446
Ḥaydar Mīrzā 460
Ḫāyrbeg (Melik) bk. Melik Ḫāyrbeg
Ḥayyān el-Aṭṭār 289
Ḫayzürān 397, 398, 403
Ḫāzir 159
Ḥażret-i Ḥaḳ 119, 125, 135, 149, 153, 

171, 190, 196, 245, 296, 317, 551, 
556

Helkend 620
Hemedan 584
Hemedān 429, 461, 462, 559, 584
Heraḳl 253
Heraḳl-i Rūmī 315
Herāt 439, 440, 441, 442, 462, 489, 490, 

548, 553, 559, 584, 587, 597, 615
Herī 458, 467
Herī Ḳal‘ası 459
Heyẟem bin Mu‘āviye 380
Hezārü’l-mülūk 60
Ḥicāz 31, 38, 55, 69, 120, 139, 154, 156, 

162, 167, 175, 178, 183, 192, 240, 
244, 245, 346, 377, 461

Ḥicāzī 59
Ḥicāzīler 144
Ḫidāş 316
Hidāye 460, 583
Hilāl bin Mācūr-ı Muḥāribī 301
Hill 134
Ḥille 486
Ḥimār 348
Ḥimṣ 71, 82, 84, 89, 91, 179, 341, 342, 

343, 348, 568, 615
Hind 117, 136, 237, 238, 244, 251, 263, 

443, 467, 468, 500, 509, 510, 513, 
514, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 
544, 547, 559, 574, 597, 613, 617

HİND 500, 529
Hind bint Utbe bin Rebī‘ bin Abdüşems 

116
Hindī 59
Hindistan 546
Hindistān 407, 469, 532, 559, 604, 615
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Ḫūckem Sulṭān 462
Ḥucr bin Adī 124
Hūd ‘aleyhi’s-selām 256
Hūd Peyġāmber 255
Ḫudā 33, 68, 72, 87, 91, 119, 150, 159, 

165, 174, 178, 179, 210, 220, 225, 
297, 302, 303, 327, 329, 345, 356, 
368, 379, 380, 393, 400, 409, 416, 
429, 443, 463, 483, 511, 543, 555, 
572, 579, 588, 589, 609, 614

Ḫudā-yı Müte‘āl 131
Ḫudā-yı Te‘ālā 582
Ḫudāvend Muḥammed 602
Ḫudrī (Ebū Sa‘īd) bk. Ebū Sa‘īd-i Ḫudrī
Ḫulefā-yı Rāşidīn 128, 295
Ḥulvān 577, 578
Ḫumāreveyh 33, 34, 35
Ḫumāreveyh (Ebü’l-ceyş) bk. Ḫumāre-

veyh Ebü’l-ceyş 
Ḥumeyd 385
Ḥumeyd bin Ḳaḥṭabe 384, 385, 390
Ḥumeyd eṭ-Ṭavīl 239
Ḥumeyme 329
Humus bk. Ḥimṣ
Huneyn Savaşı bk. Ġazā-yı Ḥuneyn
Husayn 141, 211
Ḥuṣayn 143
Ḥuṣayn bin Nümeyr 143, 154, 156, 160, 

165, 179, 180
Ḥuṣayn bin Nümeyr-i Sekūnī 141
Ḫuttel 316
Ḫuzā‘ī (Ebū Şüreyḥ) bk. Ebū Şüreyḥ-i 

Ḫuzā‘ī
Ḥūzistān 462, 489, 595
Hübeyre 252, 273
Hülāgū 86, 91, 382, 429, 431, 432, 433, 

434, 436, 437, 438, 602, 607, 630
Hülāgū Ḫān 87, 89, 382, 428, 429, 430, 

431, 433, 434, 435, 436, 602, 604, 
607, 629

Hülāgū Ḫān bin Toluy bin Cengiz Ḫān 
107

Hümā 237, 334, 341, 369, 376
Hümāyūn 504
Hümāyūn (Sulṭān) 508
Hümāyūn Pādişāh 500

Hümāyūn Şāh 503, 504, 506, 507
Hümāyūn Şāh (Celālü’d-dīn Ekber) bk. 

Celālü’d-dīn Ekber Hümāyūn Şāh
Hünūd 536, 540, 542, 543
Ḥüsāmü’d-dīn 94, 515, 531
Ḥüsāmü’d-dīn-i Ḥanefī 94
Ḥüsāmü’d-dīn İvaż Ḫalacī 531
Ḥüsāmü’d-dīn Lāçīn 92
Ḥüsāmü’d-dīn Manṣūr 92
Hüseyin 137, 441, 550
Hüseyin b. Ali 149
Ḥüseyn 96, 157, 396, 397, 421
Ḥüseyn (Emīr) 613, 614
Ḥüseyn (İmām) 131, 137, 139, 141, 149, 

152, 155, 156, 158, 161, 163, 166, 
283, 324, 356, 361

Ḥüseyn (Ḳara) 485
Ḥüseyn (Sulṭān) 439, 440, 441, 442, 

546, 595, 596
Ḥüseyn (Şāh) 514
Ḥüseyn-i Ser-ḫoş (Sulṭān) 546
ḤÜSEYN BAYḲARA 439
Ḥüseyn Bayḳara (Sulṭān) 442, 444
Ḥüseyn Beg 439, 440
Ḥüseyn Beg (Sā‘atlu) 439
Ḥüseyn bin Alā’ü’d-devle (Sulṭān) 595
Ḥüseyn bin Alī 161
Ḥüseyn bin Alī (İmām) 156, 188
Ḥüseyn bin Alī bin Ḥasan bin Ḥasan bin 

İmām Alī 396
Ḥüseyn bin Alī el-Murtażā (İmām) 64
Ḥüseyn bin Ḥasan Beg (Ḳara) 485
Ḥüseyn bin Murtażā (İmām) 355
Ḥüseyn bin Şāh Beg bin Ẕü’n-nūn Arġūn 

Beg-i Sicistānī (Mīrzā Şāh) 513
Ḥüseyn bin Şeyḫ Timur (Emīr) 440
Ḥüseyn bin Zehrā (İmām) 155
Ḥüseyn es-Sıbṭ eṣ-Ṣaġīr 514
Ḥüseyn Ġavrī (Sulṭān) 506
Ḥüseynī 54
Ḥüseyniyye 445
Ḥüseyn Mīrzā (Muẓaffer) bk. Muẓaffer 

Ḥüseyn Mīrzā
Ḥüseyn Mīrzā (Sulṭān) 439, 440, 441
Ḥüseyn Mīrzā İbn Bayḳara Ḥasan bin 

Ömer Şeyḫ bin Timur-ı Gürgān 439
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İbn Asākir 123, 149, 242, 244, 257, 260, 
337

İbn A‘sem el-Kûfî 326
İbn Cābir 295
İbn Çaġrı Beg-i Selçūḳī 561
İbn Cerīr 129, 169, 212, 238, 337
İbn Cerīr-i Ṭaberī 364, 366
İbn Cevzī 57, 77, 238, 285, 568 ayrıca 

bk. Ebü’l-ferec İbn Cevzī ve Şem-
sü’d-dīn Ebü’l-ferec İbn Cevzī

İbn Dervīş 432
İbn Ebī Bekre 218
İbn Ebi’d-dünyā 122
İbn Ebī Şeybe 292
İbn Eẟīr 120, 128, 129, 130, 183, 194, 

228, 270, 311
İbn Eẟīr Tārīḫi 137, 182 ayrıca bk. Tārīḫ-i 

İbn Eẟīr
İbn Eş‘aẟ 217, 218, 219, 220, 221, 222, 

223, 224, 225, 226, 227, 228, 299
İbn Eşter 158, 159, 160, 163, 193
İbn Ethem 267
İbn Ḥacer-i Asḳalānī 545
İbn Ḫallikān 59, 89, 211 ayrıca bk. Şem-

sü’d-dīn İbn Ḫallikān
İbn Hānī 215, 217
İbn Hind (Mu‘āviye) 129
İbn Hübeyre 159
İbn Ḳaraman 494
İbn Keẟīr 64, 238, 256, 295
İbn Keẟīr Tārīḫi bk. Tārīḫ-i İbn Keẟīr
İbn Māhān 416
İbn Me’cūr 169
İbn Melik Şāh 561
İbn Mes‘ūd 227, 246
İbn Muḳaffa‘ 400
İbn Muṭī‘ 155
İbn Müseyyeb 280
İbn Nābiġa (Amr) 129
İbn Nümeyr 144
İbn Ömer 163, 190, 191, 231
İbn Ömer (Kūfe ḳāḍīsi) 188
İbn Ramażān 494, 496
İbn Revāḥa 253
İbn �ābit 246
İbn Sīrīn 270

Ḥüseyn Mīrzā İbn Bayḳara İbn Ḥasan 
bin Ömer Şeyḫ bin Timur-ı Gürgān 
(Sulṭān) 616

Ḥüseyn Niẓāmşāh 509
Ḥüseyn Paşa 457
Ḥüseyn Vā‘iẓ-i Kāşifī 442
Ḫüsrev Ḫān 538, 539, 540
Ḫüsrev Ḫān-ı Ḫā’in 539
Ḫüsrev Melik 529, 559, 560
Ḫüsrev Melik bin Ḫüsrev Şāh 550
Ḫüsrev Melik İbn Ḫüsrev Şāh 559, 560
Ḫüsrev Paşa 455
Ḫüsrev Şāh bin Behrām 550
Ḫüsrev Şāh İbn Behrām 560
Hüzeyme 401
Hüzeyme bin Emīn 400

I
Irak 196, 584
Irāḳ 63, 64, 72, 88, 139, 155, 156, 165, 

166, 167, 180, 181, 183, 188, 190, 
191, 192, 195, 196, 213, 223, 224, 
228, 244, 248, 265, 267, 287, 288, 
289, 298, 299, 301, 303, 304, 308, 
316, 321, 335, 338, 341, 343, 345, 
347, 354, 355, 363, 371, 427, 448, 
477, 483, 489, 490, 491, 513, 518, 
577, 584, 615, 626, 627

Irāḳ-ı Acem 363, 462, 482, 483, 486, 489
Irāḳ-ı Arab 352, 363, 407, 461, 489
Irāḳeyn 178
Irāḳī 59
Irāḳīler 160, 165, 166, 192, 248, 299, 300
Irāḳiyyūn 166
Iraklılar 195, 248
Isfahan 584
Iṣfahān 169, 171, 326, 327, 348, 407, 

426, 458, 462, 477, 555
Iṣṭaḫr Ḳal‘ası 447, 481, 565

İ
İblīs 214
İbn Abbās 39, 118, 120, 239, 328, 364
İbn Alḳamī 434, 435, 438
İbn Arabşāh-ı Enṣārī 474
İbn Asâkir 259



670 DİZİN -  3. Rükün

İbn Sümeyṭ 155
İbn Vehb 295
İbn Vers 158
İbn Yāḳūt 555, 556, 557
İbn Yāḳūt (Emīr) 556, 557
İbn Yūsuf 531
İbn Zerḳā 185
İbn Ẕi’l-kelā‘ 166
İbn Ziyād 149, 159, 160, 161, 163
İbn Zübeyr 138, 139, 141, 143, 147, 

157, 158, 162, 164, 167, 168, 170, 
172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 
180, 181, 182, 183, 186, 195, 245

İbrāhīm 96, 264, 335, 347, 348, 357, 
359, 383, 384, 385, 493, 526

İbrāhīm (İmām) 357, 374
İbrāhīm (Melik) 623
İbrāhīm (Sulṭān) 502, 547
İbrāhīm (Şeyḫ) 526
İbrāhīm-i Derbendī (Şeyḫ) 526
İbrāhīm Ādilşāh 509
İbrāhīm Ādilşāh bin Burhān Şākir bin 

Mānāçe 509
İbrāhīm Beg 523
İbrāhīm Beg (Ramażānoġlı) 494
İbrāhīm Beg İbn Pīrī Paşa 523
İbrāhīm bin Aḥmed bin Ramażān 518
İbrāhīm bin Celālü’d-dīn 536
İbrāhīm bin Esedü’d-dīn (Manṣūr) bk. 

Manṣūr İbrāhīm bin Esedü’d-dīn
İbrāhīm bin Eşter 158, 192, 212
İbrāhīm bin Eşter-i Neḫa‘ī 159
İbrāhīm bin Hişām 310, 315
İbrāhīm bin Hişām bin İsmā‘īl 308
İbrāhīm bin Ḥüseyn (Celālü’d-dīn) bk. 

Celālü’d-dīn İbrāhīm bin Ḥüseyn
İbrāhīm bin İskender (Sulṭān) 547
İbrāhīm bin Ḳaraca 493
İbrāhīm bin Ḳaraman 494
İbrāhīm bin Muḥammed bin Alī bin Ab-

du’llāh bin Abbās 346
İbrāhim bin Muḥammed bin Ṭalḥa-i 

Teymī 164
İbrāhīm bin Muḥammed el-Müstemsik 

(Ebū İsḥāḳ) bk. Ebū İsḥāḳ İbrāhīm 
bin Muḥammed el-Müstemsik

İbrāhīm bin Muḳtedir (Müttaḳī-li’llāh) 
bk. Müttaḳī-li’llāh İbrāhīm bin Muḳ-
tedir

İbrāhīm bin Velīd 343, 346, 356
İbrāhīm bin Velīd bin Abdü’l-Melik 346, 

347
İbrāhīm el-Ḫalīl 59, 89, 406
İbrāhīm İmām 330, 349, 353, 357, 360, 

364, 366, 373, 374, 378
İbrāhīm İmām bin Muḥammed bin Alī 

bin Abdu’llāh bin Abbās 348, 353
İbrāhīm Ḳuṭbşāh 510
İbrāhīm Sulṭān 482, 483, 490, 536, 537
İbrāhīm Sulṭān bin Alā’ü’d-devle 

(Emīr-zāde) 490
İçil 524
İdrīs 397
İdrīs bin Abdu’llāh bin Ḥasan bin İmām 

Alī 43
İfrīḳiyye 31, 46, 55, 238, 273, 287, 311, 

396, 461
İḫşīd 37, 38, 39, 41
İḫşīdī 39
İḫşīdīler 41
İḫşīd Muḥammed bin Ṭuġc 38
İḫtiyārü’d-dīn 531
İḫtiyārü’d-dīn Muḥammed Baḫtyār Ḫa-

lacī 530
İ‘lām bk. Kitābü’l-i‘lām ve Tārīḫü’l-İ‘lām
İlarslan 570
İlḫān 429, 430, 433
İlḫānī 433, 436, 437, 438
İlḫānīler 593, 605
İLḪĀNĪLER 593
İlḫāniyye 596
İltutmış (Şemsü’d-dīn) bk. Şemsü’d-dīn 

İltutmış
İlyās bin Esed 548
İlyūn 269, 270
İlyūn-ı Rūmī 268, 270
İmādü’d-devle 555, 556, 557
İmādü’d-devle Alī 555
İmādü’d-dīn 557, 568
İmādü’d-dīn Aḥmed (Sulṭān) 591
İmādü’d-dīn Zengī 568
İmādü’l-mülk 502, 503
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İsḥāḳ (Emīr) 515
İskender 475, 487, 488, 489, 516, 544
İskender (Sulṭān) 547
İskender-i �ānī 576
İskender Berīd 511
İskender bin Behlūl Şāh (Sulṭān) 547
İskender bin Ḳara Yūsuf 488
İskender bin Ḳara Yūsuf-ı Türkmān 475
İskender bin Mīḫāl (Emīr) 496
İskender Ḫān İbn Cānbeg 466
İskenderiyye 35, 43, 47, 58, 67, 69, 72, 

101, 106, 110, 111, 113
İskenderiyye Ḳal‘ası 112
İskender Paşa 451
İskender Şāh 502
İskender Şāh bin Şemsü’d-dīn 545
İskilīb 562, 620
İslam 61, 266, 613
İslām 51, 52, 54, 55, 59, 76, 91, 115, 

116, 120, 128, 141, 147, 178, 186, 
236, 246, 252, 253, 263, 269, 270, 
271, 286, 287, 289, 311, 313, 314, 
317, 324, 392, 427, 477, 511, 540, 
545, 562, 571, 576, 577, 579, 583, 
585, 588, 593, 598, 603, 612, 618, 
619, 620, 621, 622, 628

İslām Girāy 609, 610, 611
İslām Girāy Ḫān 611
İslāmiyye 118, 377, 403
İsmā‘īl 62, 80, 81, 82, 96, 98, 263, 287, 

329, 443, 446, 447, 448, 451, 455, 
548, 549, 553, 563, 567, 624

İsmā‘īl (Ebü’l-ḳadr) bk. Ebü’l-ḳadr İsmā‘īl
İsmā‘īl (Ḥażret-i) 347
İsmā‘īl (Manṣūr-bi’llāh Emīr) bk. Manṣūr-

bi’llāh Emīr İsmā‘īl
İsmā‘īl (Melik) 542, 564, 623, 624, 626
İsmā‘īl (Melik Ṣāliḥ İmādü’d-dīn) bk. Me-

lik Ṣāliḥ İmādü’d-dīn İsmā‘īl
İsmā‘īl (Şāh) 443, 445, 448, 449, 451, 

452, 453, 455, 456, 464, 483, 484, 
497, 498, 515, 616, 617

İsmā‘īl (Ẓāfir-bi-emri’llāh Ebū Manṣūr) 
bk. Ẓāfir-bi-emri’llāh Ebū Manṣūr 
İsmā‘īl

İsmail (II, Safevî Şâhı) 453

İmādü’l-mülk Deryā Ḫān 510
İmām Şāfi‘ī 72, 78, 240
İmrān bin Abdu’r-Raḥmān bin Şüraḥbīl 

277
İmru’ü’l-Ḳays 199
İnal (Emīr) 103
İnalcıḳ 572, 580
İnal eẓ-Ẓāhirī (Melik Eşref ) bk. Melik Eş-

ref İnal eẓ-Ẓāhirī
İnbā’ü’l-ġumr 545
Īrān 428, 429, 434, 461, 532, 579, 615, 

621, 628
Īrānşāh 429, 561
Īrec bin Ferīdūn 619
İrem-i Ẕātü’l-‘imād 430, 544
İsa 76, 77
Īsā 76, 169, 193, 195, 275, 316, 329, 

367, 374, 382, 385, 390, 493, 494
İsa (Hz.) 76
Īsā (Hz.) 249
Īsā (Melik et-Ṭāhir) bk. Melik et-Ṭāhir Īsā
Īsā (Melik Mu‘aẓẓam) bk. Melik 

Mu‘aẓẓam Īsā
Īsā (Mīrzā) 514
Īsā-yı Aṣġar 195
Īsā-ābād 382, 400, 403
Īsā bin Alī 367
Īsā bin Alī bin Abdu’llāh bin Abbās 367
Īsā bin Māhān 396
Īsā bin Meryem 285
Īsā bin Muḳbil-i İclī 330
Īsā bin Mūsā 385
Īsā bin Muṣ‘ab 193
Īsā bin Nüheyk 389
Īsā el-Fā’iz-bi-naṣri’llāh (Ebü’l-Ḳāsım) bk. 

Ebü’l-Ḳāsım Īsā el-Fā’iz-bi-naṣri’llāh
Īsā Ḥamza 476
İṣāmü’d-dīn (Mevlānā) 472
İṣāmü’d-dīn İbrāhīm bin Muḥammed bin 

Arabşāh 472
İsbīcāb 461
İsfendiyār İbn Ḳara Yūsuf 595
İsferānī (Ebū İsḥāḳ) bk. Ebū İsḥāḳ-ı İs-

ferānī
İsferāyīn 440, 469, 584
İsḥāḳ 348, 425
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İsmā‘īl-i Erdebīlī 483
İsmā‘īl-i Erdebīlī (Şāh) 443
İsmā‘īl-i Ḳadīm 456
İsmā‘īl bin Aḥmed 548
İsmā‘īl bin Aḥmed-i Sāmānī 548
İsmā‘īl bin Böri (Şemsü’l-mülūk) bk. 

Şemsü’l-mülūk İsmā‘īl bin Böri
İsmā‘īl bin Ḥaydar (Şāh) 464
İsmā‘īl bin Ṭahmāsb 451
İsmā‘īliyye 32, 88, 429, 445, 600
İsmâîloğulları bk. Benī İsmā‘īl
İsmā‘īl Mīrzā 451
İsrāfīl 557
İsrâîloğulları bk. Benī İsrā’īl
İstanbul 2, 5, 23, 267, 268, 270, 271, 

274, 444, 453, 462, 546, 608, 610, 
617, 618, 620, 627, 628, 631 ayrıca 
bk. Ḳosṭanṭıniyye

İvaż Ḫalacī (Ḥüsāmü’d-dīn) bk. Ḥüsā-
mü’d-dīn İvaż Ḫalacī

İyās-ı Ẕekī 287
İyās bin Mu‘āviye 243
İzzü’d-devle 557
İzzü’d-dīn 628
İzzü’d-dīn (Melik) 85
İzzü’d-dīn Aybeg 85
İzzü’d-dīn Aybeg-i Türkmānī 85
İzzü’d-dīn Keykāvus 564
İzzü’d-dīn Keykāvus bin Ġıyāẟü’d-dīn 627
İzzü’d-dīn Ḳılıcarslan 564
İzzü’d-dīn Ḳılıcarslan bin Mes‘ūd 626
İzzü’d-dīn Mes‘ūd bin Ḳuṭbu’d-dīn 569
İzzü’d-dīn Mes‘ūd İbn Nūru’d-dīn Arslan 

Şāh (Melik Ṭāhir) bk. Melik Ṭāhir 
İzzü’d-dīn Mes‘ūd İbn Nūru’d-dīn 
Arslan Şāh

J
Ja’unbūr 532, 546

K
Ka‘b 275
Ka‘b bin Ḥāmid-i Absī 275
Ka‘be 123, 167, 168, 175, 176, 183, 324, 

332, 337, 366, 377, 386, 387, 390, 
393, 403, 408, 421, 511

Ḳa‘be-i Mükerreme 178
Ka‘be-i Müşerrefe 406
Ka‘be-i Şerīf 390
Ka‘betu’llāh 144, 168, 183, 386, 473
Kābil 220, 225, 226, 227, 230, 237, 407, 

463, 464, 576, 596, 613
Ḳabīṣa bin Vāliḳ 206
Ḳābīṣa bin Ẕü’eyb 229
Ka‘bü’l-aḥbār 122, 185, 256
Kād 375
Ḳāḍī Burhānü’d-dīn 475
Ḳāḍī Burhānü’d-dīn Aḥmed-i Ḥanefī 475
Ḳāḍīḫān 539
Ḳāḍīkūyı 619
Ḳāḍi’l-ḥācāt 356
Kadîr 434
Ḳādir 425, 561
Ḳādir Berdi 608
Ḳādir Berdi Ḫān 608
Ḳādir-bi’llāh 425
Ḳādir-bi’llāh Aḥmed bin İsḥāḳ bin Muḳ-

tedir 425
Ḳādisiyye 222
Kāfūr 37, 38, 39, 40, 41, 47
Kāfūr-ı İḫşīdī 39, 41, 45

Kāfūr-ı İḫşīdī (Ebü’l-misk) bk. Ebü’l-
misk Kāfūr-ı İḫşīdī

Kāfūr el-İḫşīdī 38
Ḳahhār 163
Ḳāhir 424, 484

Ḳāhir-bi’llāh Muḥammed bin Mu‘tażıd 
424

Ḳāhire 46, 53, 67, 104, 461, 475
Kahire Kalesi bk. Ḳal‘a-i Ḳāhire
Ḳahḳaha Ḳal‘ası 515 ayrıca bk. Ḳal‘a-i 

Ḳahḳaha
Kahkaha Kalesi 452
Ḳaḥl bin Abbās 301
Ḳaḥṭabe 344
Ḳaḥṭabe bin Şebīb 344
Ḳā’id Cevher 46
Ḳā’id Cevher-i Rūmī 49
Ḳā’id Mi‘żād bk. Mi‘żād (Ḳā’id)
Ḳā’im 426
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Ḳaraca Ḥācib 573
Ḳaradeñiz 34, 618 ayrıca bk. Deryā-yı 

Sevād
Ḳarāfe 68, 72
Ḳaraḫān 500
Ḳaraḫān-ı Gürken 612
Ḳara Ḫıṭāyī 576
ḲARAḲOYUNLI 439, 484
Ḳaraḳoyunlı 474, 491
Ḳaraman 447, 457, 521, 524, 525
Ḳaramanoġlı 494
Ḳaramanoġlı Meḥemmed bk. Meḥem-

med (Ḳaramanoġlı)
Ḳara Meḥemmed bk. Meḥemmed (Ḳara) 
Ḳara Meḥemmed bin Ḳara Yūsuf bk. 

Meḥemmed bin Ḳara Yūsuf (Ḳara)
Ḳara Melik 487, 488
Ḳara Melik-i Türkmān 486
Ḳarāmiṭe 46, 48
Ḳara Muḥammed 103
Ḳarategin 468, 619
Ḳaravān 41, 44, 461
Ḳarayülük Oẟmān 474, 475, 476
Ḳara Yūsuf-ı Türkmān 474, 485
Ḳarḳariye 619
Ḳarḳīsyān 309
Ḳarṣ 492, 499, 500
Ḳarşīs 83
Ḳaṣīde-i Bürde 88
Ḳāsım 74, 390, 407
Ḳāsım (Sulṭān) 483
Ḳāsım-ı Bevvāb 511
Ḳāsım bin Azīz 74
Ḳāsım bin İsḥāḳ 384
Ḳāsım bin Muḥammed 233
Ḳāsım bin Muḥammed-i �eḳafī 237
Ḳāsımiyye 511
ḲĀSIMİYYE 511
Ḳasīmü’d-devle Aḳsunġur-ı Türkī 568
Ḳaṣr-ı Bāhilī 302
Ḳaṣr-ı Eblaḳ 89
Ḳaṣr-ı Ebyaż-ı Kisrā 192
Ḳasṭamonı 620, 622
Kāşān 237, 407, 619
Kāşġar 251, 469, 473, 579
Ḳaşve-i Vefādār 592

Ḳā’im-bi-emri’llāh 43, 56
Ḳā’im-bi-emri’llāh (Ebü’l-Ḳāsım Nizār) 

bk. Ebü’l-Ḳāsım Nizār Ḳā’im-bi-em-
ri’llāh

Ḳā’im-bi-emri’llāh Abdu’llāh bin Ḳā-
dir-bi’llāh 425

Ḳā’im-bi-emri’llāh-ı Abbāsī 56
Ḳal‘a-i Dımaşḳ-ı Şām 110
Ḳal‘a-i Gülistān 446
Ḳal‘a-i Ḥaleb 92
Ḳal‘a-i Ḳāhire 108
Ḳal‘a-i Ḳahḳaha 451, 515 ayrıca bk. 

Ḳahḳaha Ḳal‘ası
Ḳal‘a-i Kerek 95 ayrıca bk. Kerek Ḳal‘ası
Ḳal‘a-i Sefīl 591
Ḳalanūs 620
Ḳal‘atü’r-Rūm 492
Ḳalavun 85, 91, 100, 102, 108
Ḳalavun (Manṣūr) bk. Manṣūr Ḳalavun
Ḳalavun-ı Ṣāliḥī (Ebü’l-Me‘ālī Sey-

fü’d-dīn) bk. Ebü’l-Me‘ālī Seyfü’d-dīn 
Ḳalavun-ı Ṣāliḥī

Ḳalavun-ı Ṣāliḥī (Seyfü’d-dīn) bk. Sey-
fü’d-dīn Ḳalavun-ı Ṣāliḥī

Kalavunoğlu bk. Benī Ḳalavun
Kālincār 558
Ḳalmaḳ 469
Ḳamāme 54, 70
Kambila 541, 542
Kāmil 66, 75, 78
Kāmil Muḥammed 76, 78
Kāmil Muḥammed bin Ādil 73
Kāmrān Şāh 517
Ḳandehār 444, 465
Ḳander 545
Ka‘neb 211
Ḳansu 114
Ḳanṣu (Melik Ẓāhir) bk. Melik Ẓāhir 

Ḳanṣu
Ḳanṣu Ġavrī 115
Ḳanṣu Ġavrī (Melik Eşref ) bk. Melik Eş-

ref Ḳanṣu Ġavrī
Ḳanṭara-i Rāmhürmüz 198
Ḳara Āmid 76, 111, 468
Ḳarabāġ 479
Ḳaraca bin Ẕü’l-ḳadr 492
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Ḳatāde 256
Ḳaṭan bin Abdu’llāh-ı Ḥirrī 194
Ḳaṭarī 212
Ḳaṭarī bin Fücā’e 212
Kâtib Çelebi 546
Ḳaṭrü’n-nedā 33
Ḳavṣūn 96, 97
Ḳayıtbay (Melik Eşref Ebü’n-Naṣr Sulṭān) 

bk. Melik Eşref Ebü’n-Naṣr Sulṭān 
Ḳayıtbay

Ḳayrevān 41, 44
Kays 238
Ḳays bin Ḥamza 116
Ḳayṣeriyye 310, 312, 486, 492, 494, 563, 

622, 623, 624, 626, 629
Kāzerūn 198, 555
Ḳazova 619
Ḳazvīn 375, 455, 459, 460, 487, 559, 

585
Kebek Mīrzā 444
Kefe 606, 609, 610
Kefe Ḳal‘ası 608
Kelel 603, 604
Kelīle ve Dimne 399
Kemāḫ 498
Ken‘ān 87, 336
Ken Ḫān 603
KEN ḪĀN 603
Kenīse-i Meryem 232
Kenīse-i Yūḥannā 232
Kenḳırı 619, 622
Kenzü’l-ġarā’ib 125
Kerbelā 64, 126, 139, 147, 149, 163, 356
Kerbelā Vaḳ‘ası 361
Kerek 84, 91, 94, 95, 97, 98, 99, 103, 

104, 134
Kerek Ḳal‘ası 90 ayrıca bk. Ḳal‘a-i Kerek
Kerḫ 69, 555
Kerīmu’llāh 509
Kerīmu’llāh (Sulṭān) 509
Kesgīr 517
Keş 460, 612
Keş Ḳal‘ası 391
Keşān 458
Keşmīr 512
Keşşāf 124

Ketboġa 87, 93, 94, 110, 629, 630
Ketboġa-yı Ḳirş 110
Ketboġa bin Zeynü’d-dīn (Melikü’l-Ādil) 

bk. Melikü’l-Ādil Ketboġa bin Zey-
nü’d-dīn

Ketboġa Manṣūrī 92
Keyā (Şāḥ) bk. Şāh Keyā
Keyāmerz bin Şāh Keykāvus (Melik) 517
Keyḫusrev 534
Keyḫusrev bin Ḫān Şehīd 534
Keyḫüsrev bin İzzü’d-dīn Ḳılıcarslan 

(Ġıyāẟü’d-dīn) bk. Ġıyāẟü’d-dīn 
Keyḫüsrev bin İzzü’d-dīn Ḳılıcarslan 
Keyḫüsrev bin Rüknü’d-dīn Süley-
mān (Ġıyāẟü’d-dīn) bk. Ġıyāẟü’d-dīn 
Keyḫüsrev bin Rüknü’d-dīn Süleymān 

Keykāvus (İzzü’d-dīn) bk. İzzü’d-dīn Key-
kāvus

Keykāvus bin Ġıyāẟü’d-dīn (İzzü’d-dīn) 
bk. İzzü’d-dīn Keykāvus bin Ġıyāẟü’d-
dīn

Keyḳubād 534
Keyḳubād bin Buġrā Ḫān 534
Keyḳubād bin Buġrā Ḫān (Mu‘iz-

zü’d-dīn) bk. Mu‘izzü’d-dīn Keyḳu-
bād bin Buġrā Ḫān

Ḳıbrıs 53, 258, 335, 455
Ḳıbrıs Cezīresi 117, 309 ayrıca bk. Cezī-

re-i Ḳıbrıs
Ḳıfçaḳ (Nā’ib) 95
Ḳılıcarslan 563, 622, 623, 624
Ḳılıcarslan (Dīger) 563, 623
Ḳılıcarslan (İzzü’d-dīn) bk. İzzü’d-dīn Ḳı-

lıcarslan
Ḳılıcarslan bin Mes‘ūd 623, 624, 626
Ḳılıcarslan bin Mes‘ūd (Dīger) 564
Ḳılıcarslan bin Mes‘ūd (İzzü’d-dīn) bk. İz-

zü’d-dīn Ḳılıcarslan bin Mes‘ūd
Ḳılıcarslan bin Mes‘ūd-ı Selçūḳī 624
Ḳılıcarslan bin Rüknü’d-dīn Süleymān 

627
Ḳılıcarslan bin Süleymān 564, 625
Ḳınnesrīn 35, 179
Ḳıpçaḳ Ovası bk. Deşt-i Ḳıpçaḳ 
ḲIRIM 606
Ḳırım 455, 462, 521, 529, 606, 609, 
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Kūfe 50, 126, 137, 139, 155, 156, 157, 
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 
172, 188, 192, 194, 196, 198, 201, 
202, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 
213, 215, 221, 222, 227, 244, 287, 
288, 298, 327, 328, 329, 330, 349, 
353, 360, 362, 367, 386, 390, 401, 
407

Kūfe Cāmi‘i 363
Kūfe Mescidi 205
Kūfiyān 220
Kūhdem 517
Ḳuhistān 270, 559
Kuhrām 529
Ḳūl Alamīr 517
Kum 584
Ḳum 407, 458, 584
Ḳūmīn 515
Ḳūmis 407
Kur’ân 24, 148, 271, 291
Ḳur’ān 199, 245, 246, 247, 263, 358, 

400, 402, 597
Ḳur’āniyye 247
Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm 171, 232, 246, 247, 277
Kureyş 359
Ḳureyş 110, 116, 127, 179, 193, 228, 

277, 323, 359, 386, 408
Ḳureyşī 107, 116
Ḳureyşīler 359
Kureyşliler 359
Ḳurre bin İyās el-Müzenī Ebū Mu‘āviye 

169
Ḳurre bin Şerīk 266
Ḳurṭuba 461
Ḳūṣ 109
Ḳuṭbşāh 510
Ḳuṭbşāh (Muḥammed Ḳulı) bk. Muḥam-

med Ḳulı Ḳuṭbşāh
Ḳuṭbşāhiyān 510
ḲUṬBŞĀHİYĀN 510
Ḳuṭbu’d-dīn 530, 531, 532, 538, 568, 

569, 570, 576
Ḳuṭbu’d-dīn (Melik) 540
Ḳuṭbu’d-dīn (Sulṭān) 538, 539
Ḳuṭbu’d-dīn Aybeg 529
Ḳuṭbu’d-dīn Aybeg es-Sulṭānī 529

610, 612, 628, 629
Ḳırşehri 492
Ḳırvāş 51
Ḳırvāş bin Muḳalled 50
Ḳıvāmü’l-mülk 542
Ḳızılarslan 564
Ḳızılbaş 451, 452, 453, 455, 456, 465, 

467, 499, 500, 575
Kindī 228, 288
Kirdgār 354
Kirmān 171, 301, 407, 489, 491, 530, 

532, 553, 561, 562, 590, 617
KİRMĀN 561
Kirmānī 345
Kişlū Ḫān 542
Kitâbü’l-fütûh 326
Kitābü’l-İ‘lām 364, 366, 369
Kiyā Ḫudāvend 601
Kiyā Muḥammed 601
Konya 5
Ḳonya 461, 563, 564, 622, 623, 625, 

626, 627, 628
ḲONYA 625
Ḳonya Ḳal‘ası 626
Ḳorḳud 521
Ḳosṭanṭıniyye 54, 55, 70, 121, 267, 268, 

269, 271, 273, 286, 315, 393, 462, 
478, 607 ayrıca bk. İstanbul

Köçkünci Ḫān 462, 464
Köçkünci Ḫān İbn Ebü’l-ḫayr 464
Ḳubā‘ 162
Ḳubād 521
Ḳubād bin İskender 488
Ḳubād Feyyāżī bin Şāh Budaḳ (Şāh) bk. 

Şāh Ḳubād Feyyāżī bin Şāh Budaḳ
Ḳubādiyye 628
Ḳubād Paşa 524
Ḳubād Paşa İbn Ḫalīl Beg 524
Ḳubbe-i Ā’işe 262
Ḳubbetü’n-naṣr 97
Ḳubilay Ḫān 604
Ḳuds 56, 77, 81, 264
Ḳuds-i Şerīf 54, 58, 59, 69, 70, 73, 74, 

77, 81, 113, 183, 214, 264, 566, 567
Kudüs 69, 77
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Ḳuṭbu’d-dīn bin Alā’ü’d-dīn 537
Ḳuṭbu’d-dīn Muḥammed 569, 570
Ḳuṭbu’d-dīn Şāh 501
Ḳuṭbu’d-dīn Zengī 568
Kuteybe 266
Ḳuteybe 227, 234, 235, 236, 237, 239, 

252, 264, 265, 266, 267
Kuteybe (Ebû Hafs) bk. Ebû Hafs Kutey-

be
Ḳuteybe bin Müslim 230, 234, 237, 239, 

251
Ḳutlubeg 474
Ḳutlubeg (Faḫrü’d-dīn) bk. Faḫrü’d-dīn 

Ḳutlubeg
Ḳuṭrī bin Fücā’e 169
Ḳuṭuz 86, 87
Ḳuṭuz (Emīr) 86
Ḳuṭuz (Melik Muẓaffer) bk. Melik Muẓaf-

fer Ḳutuz
Ḳuṭuz (Muẓaffer) bk. Muẓaffer Ḳuṭuz
Kūtvāl 534
Kūtvāl (Emīr) 534
Küçük 96
Küçük Muḥammed Ḫān 608
Külāse 71
Küleyb 241
Kümeyl bin Ziyād 222
Künbāye 546
Künbāyī Tārīḫi bk. Şeyḫ Künbāyī Tārīḫi
Künhü’l-ahbâr 23, 221, 453, 595
Künhü’l-aḫbār 630
Kürdī 66
Kürdistān 448

L
Lāçīn 94
Lāçīn (Ḥüsāmü’d-dīn) bk. Ḥüsāmü’d-dīn 

Lāçīn
Lāçīn (Melik) 93
Lāçīn (Melik Manṣūr) bk. Melik Manṣūr 

Lāçīn ve Melikü’l-Manṣūr Lāçīn
Lāhicān 446, 447, 514
Lāhūr 529, 530, 534, 597
Lālā Muṣṭafā Paşa 53
Lān 305, 315
Lārī Tārīḫi bk. Tārīḫ-i Lārī

Lat 248
Laṭīf 505
Laṭīf (Şāh) 505
Laṭīf bin Bahādır Ḫān (Şāh) 505
Lāẕḳıyye 69, 92, 627, 630
Leccūn 106
Leknevtī 530, 531, 532, 541, 542
Lemġān 549
Leylā 419
Leylā bint Āṣım bin Ömer bin Ḫaṭṭāb 

(Ümmü Āṣım) bk.
Ümmü Āṣım Leylā bint Āṣım bin Ömer 

bin Ḫaṭṭāb Lohrāvat 540
Leyẟ 551, 552
Lūrez Beg-i Maḳreşbegī 469
Lūṭ (Hz.) 232
Lübābe 189
Lü’lü’ 31

M
Ma‘arra 71
Ma‘dī 172
Maġrib 41, 42, 45, 48, 56, 64, 281, 287, 

396, 397, 407
Maḥmūd 439, 521, 549
Maḥmūd (Azīzāh) bk. Maḥmūd eş-şehīr 

bi-‘Azīzāh
Maḥmūd (Ġıyāẟü’d-dīn) bk. Ġıyāẟü’d-dīn 

Maḥmūd
Maḥmūd (Seyyid) bk. Seyyid Maḥmūd
Maḥmūd (Sulṭān) 439, 440, 501, 502, 

503, 505, 506, 508, 545, 549, 550, 
558, 560, 596

Maḥmūd (Sulṭān, Emīr Sebüktegin oġlı) 
550

Maḥmūd (Şāh) 592
Maḥmūd-ı Şehīd (Nūru’d-dīn) bk. Nū-

ru’d-dīn Maḥmūd-ı Şehīd
Maḥmūd-ı Selçūḳī (Sulṭān) 568
Maḥmūd Beg 519, 521
Maḥmūd Berīd 511
Maḥmūd bin Böri (Şihābü’d-dīn) bk. 

Şihābü’d-dīn Maḥmūd bin Böri
Maḥmūd bin Ġıyāẟü’d-dīn (Sulṭān) 506
Maḥmūd bin Melik Ebū Sa‘īd 440
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Manṣūr (Şāh) 591, 592, 593
Manṣūr-ı Devāniḳī 377
Manṣūr-bi’llāh 369, 380, 381
Manṣūr-bi’llāh (Ebū Ca‘fer) bk. Ebū 

Ca‘fer Manṣūr-bi’llāh
Manṣūr-bi’llāh Ebū Ca‘fer-i Devānıḳī 

369
Manṣūr-bi’llāh Emīr İsmā‘īl 43
Manṣūr bin Cumhūr 343, 344
Manṣūr bin Nūḥ 549
Manṣūr bin Nūḥ bin Aḥmed 548
Manṣūr bin Seyyār 341
Manṣūr bin Ẓāhir (Müstanṣır-bi’llāh) bk. 

Müstanṣır-bi’llāh Manṣūr bin Ẓāhir
Manṣūr Ḥākim-bi-emri’llāh 49
Manṣūr Ḫalīfe 568
Manṣūr İbrāhīm bin Esedü’d-dīn 82
Manṣūr Ḳalavun 95
Manṣūr Ḳalavun (Ebü’l-Melik) bk.

Ebü’l-Melik Manṣūr Ḳalavun
Manṣūr Lāçīn 94
Manṣūr Nūru’d-dīn Alī 86
Manṣūr Şāh 592
Manṣūr Seyfü’d-dīn (Melik) 91
Mar‘aş 196, 315, 492, 493
Mar‘aşī 268
Mardin 73, 474, 475, 476, 477, 484, 

485, 486, 487
Mārūte Ḳal‘ası 34
Māsebezān 382
Māverā’ü’n-nehr 234, 405, 407, 415, 

427, 433, 443, 449, 460, 462, 463, 
464, 465, 466, 468, 477, 547, 548, 
557, 577, 604, 613, 615

Māzenderān 584
MĀZENDERĀN 516
Mecālisü’l-ādāb 389
Mecdü’d-devle 557
Mecdü’d-dīn 567, 575
Mecdü’d-dīn (Ḳāḍī) 593
Mecdü’d-dīn (Şeyḫ) 574
Mecdü’d-dīn-i Baġdādī (Şeyḫ) 573, 574, 

579
Mecdü’d-dīn Artuḳ bin Muḥammed bin 

Böri 567
Mecma‘u’l-leṭā’if 83

Maḥmūd bin Melik Ebū Sa‘īd (Sulṭān) 
441

Maḥmūd bin Uluġ Ḫān (Sulṭān) 544
Maḥmūd eş-şehīr bi-‘Azīzāh 472
Maḥmūd Ḫˇāce 462
Maḥmūd Ḫˇāce Ḫān 607
Maḥmūd Ḫalacī (Sulṭān) 507
Maḥmūd Ḫān 541, 545
Maḥmūd Ḫān bin Muẓaffer Ḫān 516
Maḥmūdī (Melik Mü’eyyed Ebü’n-Naṣr 

Şeyḫ) bk. Melik Mü’eyyed Ebü’n-
Naṣr Şeyḫ Maḥmūdī

Maḥmūdī (Şeyḫ) 106
Maḥmūd Sebüktegin (Sulṭān) 549, 558, 

596
Maḥmūd Sulṭān 462
Maḥmūd Yalvac 571
Maḥmūd Yalvac-ı Ḫˇārezmī 579
Maḳrīzī 36, 39, 56, 75, 79, 101
Maḳrīzī (Taḳıyyü’d-dīn Aḥmed bin Alī 

bin Abdü’l-Ḳādir) bk. Taḳıyyü’d-dīn 
Aḥmed bin Alī bin Abdü’l-Ḳādir 
(Maḳrīzī)

Maḳrīzī Tārīḫi bk. Tārīḫ-i Maḳrīzī
Maḳṣūd Beg 478
Malaṭī 617
Malāṭıyye 105, 312, 492, 562, 615, 617, 

618, 621, 622, 623, 624, 627
Mālik 279
Mālik-i Eşter 212
Mālik bin Dīnār 239, 247
Mālik bin Hüşeym 370, 371
Mālik bin İbrāhīm bin Eşter-i Neḫa‘ī 301
Mālikü’l-mülk 251
Ma‘n bin Zā’ide 380, 406
Mangūb 608
Mangūb Ḳal‘ası 608
Manṣūr 44, 59, 60, 81, 86, 92, 93, 104, 

251, 264, 329, 341, 345, 362, 366, 
367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 
379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 
386, 387, 388, 389, 409

Manṣūr (Ebū Ca‘fer) bk. Ebū Ca‘fer 
Manṣūr

Manṣūr (Ḥüsāmü’d-dīn) bk. Ḥüsāmü’d-
dīn Manṣūr
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Mecūs 377, 378, 502, 503, 541
Mecūsī 507
Mecūsīler 377, 502, 503
Medā’in 50, 156, 169, 201, 202, 203, 

204, 207
Medā’inī 117, 142, 143, 338
Medine 5, 196, 308
Medīne 87, 126, 127, 137, 138, 139, 

140, 141, 142, 143, 145, 148, 154, 
155, 157, 158, 167, 171, 172, 173, 
177, 178, 179, 181, 186, 196, 207, 
229, 230, 231, 233, 242, 244, 245, 
266, 268, 278, 279, 280, 287, 298, 
304, 305, 308, 315, 333, 335, 360, 
363, 384, 385, 391, 396, 406, 407

Medīne-i Münevvere 114, 141, 147, 154, 
174, 190, 233, 277, 386, 390

Medrese-i Eşrefiyye 111
Mehdī 41, 42, 43, 156, 157, 281, 376, 

382, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 
409, 423, 600

Mehdī bin Manṣūr-ı ‘Abbāsī 262
Mehdī Muḥammed bin Ebū Ca‘fer 

Manṣūr 390
Mehdī Süleymān-ı Abbāsī 397
Mehdiyye 42, 43, 45
Mehdiyyīn 67
Meḥemmed (Ḳara) 484, 485, 487
Meḥemmed (Ḳaramanoġlı) 494
Meḥemmed (Sulṭān) 478
Meḥemmed Beg bin İbrāhīm Beg 524
Meḥemmed bin Aḥmed bin Ramażān 519
Meḥemmed bin Ḫalīl 493, 494
Meḥemmed bin Ḫalīl (Nāṣırü’d-dīn) bk. 

Nāṣırü’d-dīn Meḥemmed bin Ḫalīl
Meḥemmed bin Ḳaraman (Emīr) 518
Meḥemmed bin Ḳara Yūsuf 487
Meḥemmed bin Ḳara Yūsuf (Ḳara) 488
Meḥemmed bin Mirzā bin Baysunġur 

489
Meḥemmed bin Şāhruḫ (Ḫān) 499
Meḥemmed bin Ẕü’l-ḳadrlı (Nāṣı-

rü’d-dīn) bk. Nāṣırü’d-dīn Meḥem-
med bin Ẕü’l-ḳadrlı

Meḥemmed Ḫān 499, 500
Meḥemmed Ḫān (Ebü’l-fetḥ Sulṭān) 478

Meḥemmed Ḫān (Sulṭān) 478, 608, 609
Meḥemmed Ḫān bin Sulṭān Murād Ḫān 

(Ebü’l-fetḥ Sulṭān) 608
Meḥemmed Paşa 522
Meḥemmed Paşa (Vezīr) 612
Meḥemmed Paşa bin Ferhād Paşa 457
Meḥemmed Şāh 486, 487
Mekḥūl 295
Mekke 116, 137, 138, 141, 142, 143, 

147, 155, 172, 174, 175, 176, 181, 
186, 192, 244, 278, 287, 304, 308, 
315, 332, 333, 335, 338, 363, 384, 
386, 387, 390, 391, 396

Mekke-i Mükerreme 49, 74, 132, 138, 
143, 147, 154, 160, 177, 183, 194, 
245, 328, 332, 366, 386, 387, 420, 
461, 468, 614

Mekke-i Müşerrefe 138, 330
Mekketu’llāh 138, 403, 430
Mekkiyān 397
Mekrān 512, 514
Melik Ādil Ebū Bekr Muḥammed bin 

Eyyūb 74
Melik Ādil Nāṣır Rüzzīk bin Ṭalāyi‘ bin 

Rüzzīk 65
Melik Ādil Nūru’d-dīn eş-Şehīd bin Zengī 

bin Aḳsunġur 61
Melik Ādil Sülemiş 91
Melik Ādil Ṭomanbay 114
Melik Aḥmed Dānişmend 562
Melik Aḥmed Ġāzī 620
Melik Azīz Cemālü’d-dīn Yūsuf bin Bars-

bay 112
Melik Dānişmend 563, 623, 626
Melik Dānişmend Aḥmed Ġāzī 617, 618, 

619, 620, 621, 625
Melik Efḍal 71, 73
Melike Necmü’d-dīn Şeceretü’d-dür 

Ümm-i Ḫalīl 83, 84
Melik Eşref 78
Melik Eşref Cānbolat 114
Melik Eşref Ebü’n-Naṣr Sulṭān Ḳayıtbay 

113
Melik Eşref Ḫalīl bin Ḳalavun 108
Melik Eşref İnal eẓ-Ẓāhirī 112
Melik Eşref Ḳanṣu Ġavrī 114
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Melik Ṭāhir İzzü’d-dīn Mes‘ūd İbn Nū-
ru’d-dīn Arslan Şāh 569

Melik Ṭaṭar 110
Melikü’l-Ādili’ṣ-ṣaġīr Seyfü’d-dīn Ebū 

Bekr 78
Melikü’l-Ādil Ketboġa bin Zeynü’d-dīn 

93
Melikü’l-Azīz Oẟmān 71
Melikü’l-Eşref Alā’ü’d-dīn Küçük bin 

Nāṣır Muḥammed bin Ḳalavun 97
Melikü’l-Eşref Seyfü’d-dīn Ebü’n-Naṣr 

Barsbay 111
Melikü’l-Eşref Şa‘ban bin Ḥüseyn bin 

el-Melikü’n-Nāṣır Muḥammed bin 
Ḳalavun 100

Melikü’l-Ḳāhir 90
Melikü’l-Kāmil Ebü’l-‘Ādil Muḥammed 

76
Melikü’l-Kāmil Muḥammed 74
Melikü’l-Manṣūr Abdü’l-‘Azīz bin Berḳūḳ 

105
Melikü’l-Manṣūr Alā’ü’d-dīn Alī bin 

Şa‘bān 101
Melikü’l-Manṣūr Lāçīn 94
Melikü’l-Manṣūr Nāṣıru’d-dīn Muḥam-

med 72
Melikü’l-Manṣūr Ṣalāḥu’d-dīn Muḥam-

med bin Muẓafferü’l-Ḥāccī 100
Melikü’l-Mu‘iz Aybeg 85
Melikü’n-Nāṣır 77, 95, 96, 105, 106
Melikü’n-Nāṣır Aḥmed 97, 98
Melikü’n-Nāṣır Aḥmed bin Melikü’n-

Nāṣır Muḥammed 97
Melikü’n-Nāṣır Baybars 629
Melikü’n-Nāṣır bin Berḳūḳ 107
Melikü’n-Nāṣır Ebü’s-sa‘ādāt Ferec bin 

Berḳūḳ 105
Melikü’n-Nāṣır Ḥasan 101
Melikü’n-Nāṣır Ḥasan bin Muḥammed 

99
Melikü’n-Nāṣır Ḥasan bin Muḥammed 

bin Ḳalavun 100
Melikü’n-Nāṣır Muḥammed 93, 95
Melikü’n-Nāṣır Muḥammed bin Ḳalavun 

93

Melik Eşref Ṣalāḥu’d-dīn Ḫalīl 92
Melik eṭ-Ṭāhir Çaḳmaḳ 476
Melik et-Ṭāhir Īsā 475
Melik Ġāzī 563
Melik Ḫāyrbeg 113
Melik Kāmil 71, 77, 78
Melik Kāmil Seyfü’d-dīn Şa‘bān 98
Melik Manṣūr 73, 82, 92, 103, 104, 106
Melik Manṣūr Baybars-ı Çāşnī-gīr 95
Melik Manṣūr bin Melik Nāṣır 109
Melik Manṣūr Lāçīn 108
Melik Manṣūr Oẟmān bin Çaḳmaḳ 112
Melik Manṣūr Şa‘bān 104
Melik Mu‘aẓẓam Īsā 76, 77
Melik Mü’eyyed 494
Melik Mü’eyyed Ebü’l-fetḥ Aḥmed bin 

İnal 113
Melik Mü’eyyed Ebü’n-Naṣr Şeyḫ 

Maḥmūdī 110
Melik Muḥammed 620
Melik Muḥammed Ġāzī 562, 563, 619, 

620, 621, 622, 625
Melik Muḥammedü’n-Nāṣır 114
Melik Mu‘iz 85
Melik Muẓaffer Ḥāccī 101
Melik Muẓaffer Ḳuṭuz 86
Melik Muẓaffer Şihābü’d-dīn Aḥmed 110
Melik Muẓaffer Zeynü’d-dīn Ḥāccī 98
Melik Nāṣır 71, 77, 78, 93, 94, 95, 106, 

107
Melik Nāṣır Muḥammed 109
Melik Nāṣır Muḥammed bin Ḳalavun 94
Melik Nāṣıru’d-dīn Ebü’l-Me‘ālī Ḥasan 

bin Muḥammed 99
Melik Salih 84
Melik Ṣāliḥ İmādü’d-dīn İsmā‘īl 98
Melik Ṣāliḥ Muḥammed bin Ṭaṭar 111
Melik Ṣāliḥ Necmü’d-dīn Eyyūb Ebü’l-

fütūḥ 79
Melik Ṣāliḥ Ṣalāḥu’d-dīn 99
Melik Şāh 561, 565
Melik Şāh (Sulṭān) 569
Melik Şāh-ı Selçūḳī 566, 600, 621, 625
Melik Şāh bin Alparslan-ı Selçūḳī 566
Melik Şāh Tutuş bin Alparslan 625
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Melikü’n-Nāṣır Muḥammed bin Melik 
Muẓaffer Ḥāccī 109

Melikü’n-Nāṣır Ṣalāḥu’d-dīn 71
Melikü’s-Sa‘īd 90, 490
Melikü’s-Sa‘īd Berke Ḫān 90
Melikü’ṣ-Ṣāliḥ 80, 102, 103
Melikü’ṣ-Ṣāliḥ Ḥāccī bin Eşref 102
Melikü’ṣ-Ṣāliḥ Zeynü’d-dīn Ḥāccī 101
Melikü’ṭ-Ṭāhir Çaḳmaḳ bk. Çaḳmaḳ 

(Melikü’ṭ-Ṭāhir)
Melikü’ẓ-Ẓāhir 89, 90, 91, 102, 112
Melikü’ẓ-Ẓāhir Baybars 89, 107
Melikü’ẓ-Ẓāhir Berḳūḳ 105
Melikü’ẓ-Ẓāhir Ebū Sa‘īd Çaḳmaḳ 112
Melikü’ẓ-Ẓāhir Rüknü’d-dīn Baybar-

sü’ṣ-Ṣāliḥī 88
Melik Ẓāhir Ebü’l-fetḥ Ṭaṭar 110
Melik Ẓāhir Ebū Sa‘īd Berḳūḳ 102
Melik Ẓāhir Ebū Sa‘īd Ḫoş-ḳadem 113
Melik Ẓāhir Ebū Sa‘īd Temürboġa 113
Melik Ẓāhir Ebū Sa‘īd Yelbay 113
Melik Ẓāhir Ġāzī 75
Melik Ẓāhir Ḳanṣu 114
Melik Ẕü’n-nūn bk. Ẕü’n-nūn (Melik)
Me’mûn 407
Me’mūn 31, 146, 257, 278, 382, 403, 

406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 
421

Me’mūn (Ebū Abdu’llāh) bk. Ebū Abdu’l-
lāh Me’mūn

Me’mūn bin Hārūn 421
Me’mūn Ebū Abdu’llāh-ı Baṭā’iḥī 59
Me’mūn Ḫalīfe 31, 402, 421, 547, 548
Mencūr 517
Mend 595
Mengli Girāy 612
Mengli Girāy Ḫān 609
Mengli Ḫān 608, 609
Mengli Ḫān Girāy 608
Mengü Ḳaan 428, 431, 604
Mengü Timur 91, 605, 607
Mengü Timur bin Hülāgū Ḫān 605
Menteşe 630
Mentûf 300
Mentūf 300
Merāġa 426, 585

Merci‘dābıḳ 114, 271
Mercu Rāhiṭ 180
Merdāvic 555
Merdīn Gülçemīn 69
Merġīnān 460
Meriye 45
Merv 439, 443, 461
Mervan 211, 352
Mervān 142, 167, 179, 180, 181, 182, 

183, 184, 187, 231, 233, 264, 280, 
315, 340, 348, 350, 351, 352, 353, 
354, 355, 356, 357, 363, 373

Mervān bin Abdu’llāh bin Abdü’l-Melik 
342

Mervān bin Abdü’l-Melik 269
Mervān bin Ebī Ḥafṣa 406
Mervān bin Ḥakem 140, 141, 142, 150, 

154, 165, 167, 179, 181, 276
Mervān bin Muḥammed 315, 345
Mervān bin Muḥammed bin Mervān bin 

Ḥakem 347
Mervān bin Mühelleb 299
Mervān el-Ḥimār 315 ayrıca bk. Mer-

vān-ı Ḫar ve Mervān-ı Ḥimār
Mervānī 340
Mervānīler 275, 341, 354, 355
Mervāniyān 183, 191, 227, 280, 344, 

380
Mervāniyye 274, 390, 412
Mervān-ı Ḫar 350, 353 ayrıca bk. Mer-

vān-ı el-Ḥimār ve Mervān-ı Ḥimār
Mervān-ı Ḥimār 196, 329, 345, 347, 

350, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 
360, 367 ayrıca bk. Mervān-ı Ḫar ve 
Mervān el-Ḥimār

Mervanoğulları 341, 355 ayrıca bk. Benī 
Mervān

Mervānü’l-aṣġar 231
Mervānü’l-ekber 231
Merve 144, 234, 239, 318, 346, 366, 

391, 439, 547, 559, 581, 587
Mervezī (Ebū Ḥumeyd) bk. Ebū Ḥu-

meyd-i Mervezī
Mervīler 581
Meryem Kilisesi bk. Kenīse-i Meryem
Mescid-i Aḳṣā 183
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Mevlā 445
Mevlānā Celālü’d-dīn (Rūmī) 628
Mevṣil 50, 69, 85, 159, 161, 201, 273, 

354, 393, 407, 462, 474, 484, 485, 
486, 487, 566, 568, 569

MEVṢİL 566
Meymūn 279
Meymūn bin Mihrān 307, 309
Meymûn Kuyusu bk. Bi’r-i Meymūn
Meysere 289
Meysūn 135, 136
Meysūn bint Baḥdel bin Enīf 135
Meysūn Ḫātūn 135
Meyyāfāriḳīn 80, 626
Miḥrāb-ı Ṣaḥabe 254
Mihrân 216
Mihrān 33
Mihribān 621
Mihribān Ḳadın 625
Mīkā’īl 558
Mi‘lāṣ 381, 382
Minā 183
Minhācü’s-sülūk 421
Minṭaş 493
Mīrānşāh 487, 614
Mīrānşāh bin Timur 486
Mīrānşāh Mīrzā 599
Mir’âtü’l-edvâr ve Mirkâtü’l-ahbâr 355
Mir’ātü’z-zamān 57, 183
Mīrḫˇānd 181, 274, 432, 563, 598
Mīrḫˇānd Şāh 554
Mīrḫˇānd Tārīḫi bk. Tārīḫ-i Mīrḫˇānd
Mirḳātü’l-cihād 562
Mirrīḫ 80, 143, 255
Mīr Süleymān 494
MIṢR 107
Mi‘żād 53
Mi‘żād (Ḳā’id) 54
Mısır 23, 39, 87, 228
Mıṣr 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 
63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 
75, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 102, 
103, 104, 105, 107, 110, 115, 127, 

Mescid-i Ḥarām 393
Mescid-i Nebevī 128, 262
Mescid-i Nebī 278
Mescid-i Şerīf-i Nebevī 86
Mescidü’l-ḥarām 393
Mesḫiye 617
Mesīḥ Beg 478
Mesīḥ Beg İbn Ḥasan-ı Ṭavīl 480
Mesleme 70, 141, 231, 237, 267, 268, 

269, 271, 273, 286, 292, 300, 301, 
303, 304, 311, 312, 332, 333, 360, 
362

Mesleme bin Abdü’l-Melik 70, 236, 237, 
238, 267, 268, 288, 292, 299, 300, 
301, 304, 310, 311, 314

Mesleme bin Hişām 332
Mesma‘ 300
Mesrūr 264
Mesrūr Şāh 501
Mes‘ūd 559
Mes‘ūd (Faḫrü’d-dīn) bk. Faḫrü’d-dīn 

Mes‘ūd
Mes‘ūd (Mücāhid) bk. Mücāhid Mes‘ūd
Mes‘ūd (Sulṭān) 558, 559, 560, 563
Mes‘ūd-ı Selçūḳī (Sulṭān) 426, 626
Mes‘ūd bin İbrāhīm 550, 560
Mes‘ūd bin İzzü’d-dīn (Ġıyāẟü’d-dīn) bk. 

Ġıyāẟü’d-dīn Mes‘ūd bin İzzü’d-dīn 
Mes‘ūd bin Ḳılıcarslan 626
Mes‘ūd bin Ḳılıcarslan (Sulṭān) 564
Mes‘ūd bin Ḳuṭbu’d-dīn (İzzü’d-dīn) bk. 

İzzü’d-dīn Mes‘ūd bin Ḳuṭbu’d-dīn
Mes‘ūd bin Maḥmūd (Sulṭān) 558, 560
Mes‘ūdī (Ebü’l-Ḥasen) bk. Ebü’l-Ḥasen 

Mes‘ūdī
Meşhed 460
Meşhed-i Ḥüseyn 63
Meşhed-i Ḥüseynī 65
Meşhed-i Rażavī 440
Meşhed-i Rażaviyye 458, 467
Metnü Tecrīd 432
Mevā‘iẓ ve’l-İ‘tibār fī Ẕikri’l-ḫıṭaṭ ve’l-

Āẟār bk. el-Mevā‘iẓ ve’l-İ‘tibār fī Ẕik-
ri’l-ḫıṭaṭ ve’l-Āẟār

Mevdūd bin Mes‘ūd 560
Mevdūd Şāh 88
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129, 130, 178, 180, 181, 183, 187, 
228, 229, 230, 256, 266, 273, 277, 
287, 355, 363, 370, 371, 398, 407, 
461, 475, 477, 484, 485, 492, 493, 
494, 495, 496, 497, 518, 519, 521, 
525, 566, 569, 570, 615, 617, 629

Mıṣr Cāmi‘i 242
Mıṣr Tārīḫi bk. Tārīḫ-i Mıṣr
Mıṣrī 34, 70
Mıṣrīler 33
Mıṣrī Tārīḫi bk. Tārīḫü’l-Mıṣrī
Mıṣriyyūn 33, 81, 496
Mıṣr-ı Ḳāhire 37, 41, 70, 78, 95, 104, 

105, 111, 229, 494, 498, 546
Moġol 433, 438, 461, 534, 542, 543, 

565, 572, 573, 574, 585, 586, 593, 
604, 628, 629, 630

MOĠOL 603
Moġolān 583, 586
Moġollar 582, 585, 588
Molina 238
Monlā Nūr 471, 473
Muaviye 120, 124, 126, 128, 132, 152
Mu‘āviye 32, 116, 117, 118, 119, 120, 

121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 
135, 136, 137, 145, 146, 147, 148, 
150, 152, 153, 156, 169, 186, 231, 
256, 287, 295, 299, 301, 315, 324 
ayrıca bk. Ebū Abdu’r-Raḥmān (Mu‘ā-
viye)

Muaviye b. Harb 134
Mu‘āviye bin Ebī Süfyān 238
Mu‘āviye bin Ebī Süfyān Ṣaḫr bin Cerīr 

bin Ümeyye bin ‘Abdüşems bin ‘Ab-
dümenāf bin Ḳuṣay el-Ḳureyşī 116

Mu‘āviye bin Hişām 309, 310, 311, 312, 
315

Mu‘āviye bin Ṣaḫr 136
Mu‘āviye bin Yezīd 151, 153, 178, 179, 

301, 342
Mu‘āviye bin Yezīd bin Ḥuṣayn 342
Mu‘āviye bin Yezīd bin Mu‘āviye 151
Mu‘aẓẓam (Melik) 82, 95
Mu‘aẓẓam Īsā (Melik) bk. Melik 

Mu‘aẓẓam Īsā

Mudâroğulları bk. Benī Mudār
Mufaḍḍal 301
Mufaḍḍal bin Mühelleb 228, 301
Muġīre 240, 252, 253, 254
Muġīre bin Abdu’llāh 213
Muġīre bin Şu‘be 240
Muġīẟ Ömer bin Ṣāliḥ Eyyūb 80, 81
Muġīẟü’d-dīn 535
Muḫalled 267
Muḥammed 40, 96, 100, 114, 149, 150, 

192, 195, 230, 231, 264, 335, 353, 
385, 390, 411, 413, 456, 481, 482, 
507, 513, 539, 543, 545, 564, 567, 
622

Muḥammed (Ebū Bekr) bk. Ebū Bekr 
Muḥammed 

Muḥammed (Ḫˇārezmşāh) 588
Muḥammed (Ḥażret-i) 281, 296, 303, 

377
Muhammed (Hz.) 76, 124, 132, 266, 

286, 359
Muḥammed (Ḳara) bk. Ḳara Muḥam-

med
Muḥammed (Ḳuṭbu’d-dīn) bk. Ḳuṭbu’d-

dīn Muḥammed
Muḥammed (Melik) 599
Muḥammed (Melik Şemsü’d-dīn) bk. 

Şemsü’d-dīn Muḥammed (Melik)
Muḥammed (Melikü’l-Kāmil) bk. Meli-

kü’l-Kāmil Muḥammed
Muḥammed (Melikü’n-Nāṣır) bk. Meli-

kü’n-Nāṣır Muḥammed
Muḥammed (Mīr) 513
Muḥammed (Muḳtedir-bi’llāh) bk. Muḳ-

tedir-bi’llāh Muḥammed
Muḥammed (Mütevekkil-‘ale’llāh) bk. 

Mütevekkil-‘ale’llāh Muḥammed
Muḥammed (Seyfü’d-dīn) bk. Seyfü’d-dīn 

Muḥammed
Muḥammed (Sulṭān) 543, 570, 571, 572, 

573, 574, 575, 578, 579, 580, 583, 
590

Muḥammed-i Zehrī (Sulṭān) 507
Muḥammed Alī Ḳuşcı-i Ṭaşkendī (Ḥā-

fıẓ) bk. Ḥāfıẓ Muḥammed Alī Ḳuşcı-i 
Ṭaşkendī
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Muḥammed bin Ḳalavun (Meli-
kü’n-Nāṣır) bk. Melikü’n-Nāṣır 
Muḥammed bin Ḳalavun

Muḥammed bin Ḳāsım 238, 513
Muḥammed bin Maḥmūd 550
Muḥammed bin Maḥmūd (Sulṭān) 560
Muḥammed bin Mehdī bin Ḥasan bin 

Muḥammed bin Abdu’llāh bin Mey-
mūn bin Muḥammed bin İsmā‘īl bin 
Ca‘fer-i Ṣādıḳ 41

Muḥammed bin Melik Muẓaffer Ḥāccī 
(Melikü’n-Nāṣır) bk. Melikü’n-Nāṣır 
Muḥammed bin Melik Muẓaffer 
Ḥāccī

Muḥammed bin Mervān 192, 193, 196, 
200, 223

Muḥammed bin Muḥammed (Ebü’l-
Fażl) bk. Ebü’l-Fażl Muḥammed bin 
Muḥammed

Muḥammed bin Muḳtedir-bi’l-
lāh (Rāżī-bi’llāh) bk. Rāżī-bi’llāh 
Muḥammed bin Muḳtedir-bi’llāh 

Muḥammed bin Mu‘tażıd (Ḳāhir-bi’llāh) 
bk. Ḳāhir-bi’llāh Muḥammed bin 
Mu‘tażıd

Muḥammed bin Mühelleb 300
Muḥammed bin Müstaẓhir (Muḳ-

tefī-li-emri’llāh) bk. Muḳtefī-li-em-
ri’llāh Muḥammed bin Müstaẓhir

Muḥammed bin Mütevekkil (Mün-
taṣır-bi’llāh) bk. Müntaṣır-bi’llāh 
Muḥammed bin Mütevekkil

Muḥammed bin Nāṣır (Ẓāhir-bi-emri’l-
lāh) bk. Ẓāhir-bi-emri’llāh Muḥam-
med bin Nāṣır

Muḥammed bin Oẟmān 476
Muḥammed bin Ömer bin Şāhenşāh 71
Muḥammed bin �ābit bin Şemmās 142
Muḥammed bin Sa‘d 226
Muḥammed bin Sa‘d bin Ebī Vaḳḳāṣ 

224, 226
Muḥammed bin Sām 599
Muḥammed bin Sel‘ūs (Şemsü’d-dīn) bk. 

Şemsü’d-dīn Muḥammed bin Sel‘ūs
Muḥammed bin Süleymān 35, 36, 397
Muḥammed bin Ṭāhir 550, 553

Muḥammed Baḫtyār Ḫalacī (İḫtiyā-
rü’d-dīn) bk. İḫtiyārü’d-dīn Muḥam-
med Baḫtyār Ḫalacī

Muḥammed Bāḳī 469
Muḥammed Berīd 511
Muḥammed Berke 108
Muḥammed bin Abdu’llāh 384
Muḥammed bin Abdu’llāh (Ḥażret-i) 284
Muḥammed bin Abdu’llāh-ı Ḥüseynī 383
Muḥammed bin Abdu’llāh-ı Seffāḥ 384
Muḥammed bin Abdu’llāh bin Ḥasan 

384
Muḥammed bin Abdu’r-Raḥmān bin Ebī 

Sebre 270
Muḥammed bin Alī 290, 307, 316
Muḥammed bin Alī Baḫşī 439
Muḥammed bin Alī bin Abdu’llāh 346, 

364, 366
Muḥammed bin Alī bin Abdu’llāh bin 

Abbās 289, 316, 330, 353
Muḥammed bin Amr bin Ḫurrem 142
Muḥammed bin Āṣım 39
Muḥammed bin Ca‘fer 385
Muḥammed bin Ebū Ca‘fer Manṣūr 

(Mehdī) bk. Mehdī Muḥammed bin 
Ebū Ca‘fer Manṣūr

Muḥammed bin Eş‘aẟ 162
Muḥammed bin Eyyūb (Ebū Bekr) bk. 

Ebū Bekr Muḥammed bin Eyyūb 
(Melik Ādil)

Muḥammed bin Ḥanefiyye 172, 173
Muḥammed bin Ḥāriẟ 143
Muḥammed bin Hārūn (Mu‘taṣım-bi’l-

lāh) bk. Mu‘taṣım-bi’llāh Muḥammed 
bin Hārūn

Muḥammed bin Hārūn-ı Endülüsī 
(Ebü’l-Ḳāsım) bk. Ebü’l-Ḳāsım 
Muḥammed bin Hārūn-ı Endülüsī

Muḥammed bin Ḥasan 601
Muḥammed bin Hişām 315
Muḥammed bin Ḫuneys 289
Muḥammed bin Ḥüseyn 596, 597
Muḥammed bin Ḳalavun (Melik Nāṣır) 

bk. Melik Nāṣır Muḥammed bin Ḳa-
lavun
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Muḥammed bin Ṭaṭar (Melik Ṣāliḥ) bk. 
Melik Ṣāliḥ Muḥammed bin Ṭaṭar

Muḥammed bin Tekiş (Sulṭān) 575
Muḥammed bin Ṭuġc 37, 38, 39, 40
Muḥammed bin Tuġc (Ebū Bekr) bk. 

Ebū Bekr Muḥammed bin Tuġc
Muḥammed bin Tuġluḳ Şāh 539
Muḥammed bin Üveysī 553
Muḥammed bin Vāẟiḳ (Mühtedī-bi’llāh) 

bk. Mühtedī-bi’llāh Muḥammed bin 
Vāẟiḳ

Muḥammed bin Yaḥyā 413
Muḥammed Ebü’l-Ḳāsım 43
Muḥammed Ebü’l-Muẓaffer-i Ġūrī (Şihā-

bü’d-dīn) bk. Şihābü’d-dīn Muḥam-
med Ebü’l-Muẓaffer-i Ġūrī

Muḥammed el-Ḫaṭīb (Mīr) 516
Muḥammed el-Ḳuhistānī (Şemsü’d-dīn) 

bk. Şemsü’d-dīn Muḥammed el-Ḳu-
histānī 

Muḥammed el-Muṣṭafā 614
Muḥammed el-Müstemsik (Ebū Abdu’l-

lāh) bk. Ebū Abdu’llāh Muḥammed 
el-Müstemsik

Muḥammed Emīn 278, 382, 403, 404, 
406, 407, 408, 409, 410, 411

Muḥammed Emīn bin Hārūnu’r-reşīd 
421

Muḥammed Ġāzī (Ebü’l-Muẓaffer) bk. 
Ebü’l-Muẓaffer Muḥammed Ġāzī

Muḥammed Ġāzī (Melik) bk. Melik 
Muḥammed Ġāzī

Muḥammed Ġıyāẟü’d-dīn İbn Muḥam-
med (Sulṭān) 570

Muḥammed Ġıyāẟü’d-dīn-i Zehrī 
(Sulṭān) 506

Muḥammed Girāy 609
Muḥammed Girāy Ḫān 609, 611
Muḥammed Ġūrī (Ġıyāẟü’d-dīn) bk. 

Ġıyāẟü’d-dīn Muḥammed Ġūrī
Muḥammed Ḫān 541
Muḥammed Ḫān (Küçük) bk. Küçük 

Muḥammed Ḫān
Ulu Muḥammed Ḫān bk. Muḥammed 

Ḫān (Ulu)

Muḥammed Ḫān bin Cānbeg İbn Ḫū-
ckem İbn Ebü’l-ḫayr (Pīr) bk. Pīr 
Muḥammed Ḫān bin Cānbeg İbn 
Ḫūckem İbn Ebü’l-ḫayr

Muḥammed Ḥanefī (Ḫˇāce) 453
Muḥammed Ḥanefiyye 140, 155, 156, 

157, 164
Muḥammed Ḥanefiyye bin Alī bin Ebī 

Ṭālib 155
Muḥammed Ḫˇārezmşāh 433, 588
Muḥammed Ḫˇārezmşāh (Sulṭān) 570, 

573
Muḥammed Ḫudābende 455, 456, 459
Muḥammed Ḫudābende (Sulṭān) 605
Muḥammed Ḫudābende bin Ṭahmāsb 

455
Muḥammedī 116, 357, 400, 482, 483, 

545
Muḥammed İbn Melik Faḫrü’d-dīn (Me-

lik) 599
Muḥammed İbn Alḳamī (Mü’eyye-

dü’d-dīn) bk. Mü’eyyedü’d-dīn 
Muḥammed İbn Alḳamī

Muḥammed İldeniz (Atabeg) 564
Muḥammedī Mīrzā 483
Muḥammedī Mīrzā İbn Yūsuf Beg 482
Muḥammediyye 357, 383
Muḥammed Keykāvus (Şāh) bk. Şāh 

Muḥammed Keykāvus
Muḥammed Ḳulı Ḳuṭbşāh 510
Muḥammed Mehdī 42
Muḥammed Mīrzā 482
Muḥammed Muṣṭafā 119, 153, 164, 358
Muḥammed Muẓaffer 590, 591
Muḥammed Pārsā (Ḫˇāce Ebū Naṣr) bk. 

Ebū Naṣr Muḥammed Pārsā (Ḫˇāce) 
Muḥammed Sām (Mu‘izzü’d-dīn) bk. 

Mu‘izzü’d-dīn Muḥammed Sām 
Muḥammed Sūrī 596
Muḥammed Şāh 540, 562, 565
Muḥammed Şāh (Celālü’d-dīn 

Ebü’l-Muẓaffer) bk. Celālü’d-dīn 
Ebü’l-Muẓaffer Muḥammed Şāh 

Muḥammed Şāh (Salġūr Şāh oġlı) 565
Muḥammed Şāh (Sulṭān) 501
Muḥammed Şāh bin Behrām Şāh 562
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Mu‘izzü’d-dīn Sulṭān Üveys 594
Muḳanna‘ 391, 392, 399
Muḳanna‘-ı Seḥḥār 391
Muḳavvimü’n-nāḳa 171
Muḳtedī 426
Muḳtedī-bi-emri’llāh 426, 626
Muḳtedī-bi-emri’llāh Abdu’llāh bin 

Ḳā’im-bi-emri’llāh 426
Muḳtedir 424
Muḳtedir-bi’llāh 621
Muḳtedir-bi’llāh Ca‘fer bin Mu‘tażıd 424
Muḳtedir-bi’llāh Muḥammed 563, 625
Muḳtefī-bi’llāh 427
Muḳtefī-li-emri’llāh Muḥammed bin 

Müstaẓhir 427
Multān 511, 532, 534, 536, 542
Mūnis 424
Muntaẓam 238
Murād 483
Murād (Sulṭān) 448, 480, 483, 484
Murād (Şāh) 482
Murād Beg İbn Cihān-gīr 478
Murād bin Sulṭān Ya‘ḳūb 482
Murād bin Sulṭān Ya‘ḳūb (Sulṭān) 483
Murād bin Ya‘ḳūb bin Ḥasan-ı Ṭavīl 

(Sulṭān) 448
Murād Ḫān bin Selīm Ḫān bin Süleymān 

Ḫān (Sulṭān) 456
Murād Ḫān bin Sulṭān Meḥemmed Ḫān 

(Sulṭān) 494
Murād Ḫān İbn Selīm Ḫān bin Süleymān 

Ḫān (Sulṭān) 611
Murād Ḫān (Mīr) 516
Murād Ḫān (Sulṭān) 451, 529, 611
Murād Paşa 457
Murād Şāh 489
Murād Şāh bin Meḥemmed Şāh 488, 489
Murād Şāh İbn Sulṭān Ya‘ḳūb 482
Murtażā 150, 155, 360, 364
Mūsā 76, 89, 558
Mûsâ (Hz.) 65, 76
Mūsā (Hz.) 89
Mūsā bin Abdu’llāh Cāzim 228
Mūsā bin Eymen 283
Mūsā bin Mehdī el-Mülaḳḳab bi’l-Hādī 

396

Muḥammed Şāh bin Cemşīd 516
Muḥammed Şeybānī 443
Muḥammed Şīr-ḫˇān (Cemālü’d-dīn) bk. 

Cemālü’d-dīn Muḥammed Şīr-ḫˇān
Muḥammed Tatar Ḫān (Sulṭān) 501
Muḥammed Tuġluḳ Şāh 539

Muḥammedü’n-Nāṣır (Melik) bk. Melik 
Muḥammedü’n-Nāṣır

Muḥammed Yādigār 440, 441
Muḥammed Yādigār (Emīr-zāde) 440
Muḥammed Zamān (Mīrzā) 467, 468, 

469
Muḥammed Zeyne’l-‘ābidīn 307
Muḫtār 116, 155, 156, 157, 158, 159, 

161, 162, 163, 164, 165, 167, 172, 
173, 188, 190, 191, 193, 205, 217, 
249

Muḫtār bin Abdu’llāh 155
Muḫtār bin Ebū Ubeyd 155
Muḫtāre 34
Muḫtārīler 158
Muḫtārīn 34
Muḫtārü’ẟ-�eḳafī 155
Mu‘īnü’d-dīn 81, 629
Mu‘īnü’d-dīn Pervāne-i Kāşī 629
Mu‘iz 45, 46, 47, 48, 88
Mu‘iz (Melik) bk. Melik Mu‘iz
Mu‘izz-i Alevī 44, 45
Mu‘iz Aybeg 86
Mu‘iz bin İsmā‘īl bin Seyfü’d-dīn bin 

Ṭuġtegin bin Eyyūb 75
Mu‘iz el-Müstanṣır-bi’llāh 55
Mu‘iz-li-dīni’llāh 44, 46, 47, 48
Mu‘iz-li-dīni’llāh Me‘ad (Ebū Temīm) bk. 

Ebū Temīm Mu‘iz-li-dīni’llāh Me‘ad
Mu‘izzü’d-devle 48, 557
Mu‘izzü’d-devle Aḥmed bin Büveyh 425
Mu‘izzü’d-devle bin Benī Büveyh 48
Mu‘izzü’d-dīn 530, 531, 535
Mu‘izzü’d-dīn (Şeyḫ) 542
Mu‘izzü’d-dīn (Sulṭān) 534
Mu‘izzü’d-dīn Behrām Şāh 534
Mu‘izzü’d-dīn Keyḳubād bin Buġrā Ḫān 

534
Mu‘izzü’d-dīn Muḥammed Sām 529
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Mūsā bin Nuṣayr 181, 213, 238, 267, 
268, 281

Mūsā bin Vecīh 289
Mūsā bin Yaḥyā 413
Muṣ‘ab 154, 155, 161, 162, 171, 172, 

184, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 
194, 195

Muṣ‘ab bin Zübeyr 155, 171, 174, 184, 
186, 188, 189, 190, 194, 212, 347

Muṣ‘āb bin Zübeyr bin Avvām 189
Muṣād 207, 209
Muṣṭafā 149, 478, 494
Muṣṭafā (Hz. Muhammed) 324
Muṣṭafā (Şeh-zāde) 478
Mustafa Âlî (Gelibolulu) 145, 258, 259, 

261, 262, 267, 272, 287, 301, 453, 
565

Muṣṭafā bin Meḥemmed Ḫān (Şeh-zāde 
Sulṭān) 478

Muṣṭafā Paşa 258
Muṣṭafā Paşa (Lālā) bk. Lālā Muṣṭafā Paşa
Muṣṭafā Paşa (Vezīr) 455
Muṣṭafāvī 357
Musul bk. Mevṣil
Muṣullı (Emīr) bk. Emīr Muṣullı
Muṭahharten 486
Muṭahharten Beg 486
Mu‘taṣım 382, 422
Mu‘taṣım-bi’llāh Muḥammed bin Hārūn 

421
Mu‘taṣım Ḫalīfe 37
Mu‘tażıd 33, 35, 38, 423
Mu‘tażıd-bi’llāh Aḥmed 423
Mu‘tażıd-bi’llāh Ebū Bekr 109
Mu‘temid 33, 423
Mu‘temid-‘ale’llāh Aḥmed bin Mütevek-

kil-‘ale’llāh 423
Mu‘temid Ḫalīfe 548
Mu‘tez 423
Mu‘tez-bi’llāh 31, 422
Mu‘tez-bi’llāh Zübeyr bin Mütevekkil 

422
Muṭī‘ 425
Muṭī‘-li’llāh 40, 425
Muṭī‘-li’llāh Fażl bin Muḳtedir 425
Muvaffaḳ 33

Muvaffaḳ-bi’llāh 31, 32
Muvaffaḳu’d-devle 429
Muẓaffer 87, 111, 590, 591
MUẒAFFER 590
Muẓaffer (Melik) 87, 88, 110, 111, 501, 

502
Muẓaffer Ġāzī 73
Muẓaffer Ḫān 515, 516
Muẓaffer Ḥüseyn Mīrzā 442, 444, 616
Muẓaffer Ḳuṭuz 87, 88
Muẓaffer Şāh 500, 501
Muẓaffer Şāh (Melik) 501
Muẓafferü’d-dīn 99
Muẓafferü’d-dīn Ġūrī 575
Muẓafferü’d-dīn Tekle 565
Muẓafferü’d-dīn Zengī 565
Muẓaffer Yaġıbaṣan (Melik) 623
Mübārek Girāy 611
Mübārek-i Ḳumī 396
Mübārekşāh 492
Mübārekşāh-ı Selçūḳī 562
Mübārekşāh-ı Ṭārī 492
Mübārizü’d-dīn 590, 592
Mübeşşir 264
Mücāhid Cemāl Ġāzī 623
Mücāhid Mes‘ūd 623
Mücellel bin Vā’il 208
Müdlih 204, 206
Müdrik bin Mühelleb 298
Mü’eyyed İbn Alḳamī 438
Mü’eyyedü’d-dīn Muḥammed İbn 

Alḳamī 431
Mü’eyyidü’d-devle 557
Mü’eyyidü’l-mülk 598
Mühelleb 162, 170, 171, 198, 199, 212, 

213, 270, 273
Mühelleb bin Ebū Ṣufre 194, 195, 212, 

213
Mühelleb bin Ebū Ṣufre-i Ezdī 169
Mühtedī 423
Mühtedī-bi’llāh Muḥammed bin Vāẟiḳ 

423
Müktefī 35, 36, 424
Müktefī-bi’llāh Alī bin Mu‘tażıd 423
Münşī Tārīḫi 563
Müntaṣır 422
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Müsta‘lī-bi’llāh Ebü’l-Ḳāsım Aḥmed 58
Müstanṣır 54, 55, 56, 57, 58, 108, 428, 

566
Müstanṣır-ı ‘Alevī 56
Müstanṣır-bi’llāh 57, 600
Müstanṣır-bi’llāh-ı Alevī 566
Müstanṣır-bi’llāh Manṣūr bin Ẓāhir 428
Müsta‘ṣım 86, 109, 382, 430, 432, 435
Müsta‘ṣım-bi’llāh 107, 429, 430, 438
Müsta‘ṣım-bi’llāh Abdu’llāh bin Müs-

tanṣır-bi’llāh 428
Müsta‘ṣım Ḫalīfe 428, 434
Müstaẓhir-bi’llāh Aḥmed bin Muḳtedī-

bi-emri’llāh 426
Müstażī 68, 69, 427
Müstażī-bi-emri’llāh Ḥasan bin Müsten-

cid 427
Müstekfī 109, 425
Müstekfī (Ebü’r-Rebī‘ Süleymān) bk. 

Ebü’r-Rebī‘ Süleymān el-Müstekfī 
Müstekfī-bi’llāh Abdu’llāh bin Müktefī-

bi’llāh 424
Müste’men 407
Müstencid-bi’llāh Yūsuf bin Muḳtefī 427
Müsterşid 426
Müsterşid-bi’llāh Fażl bin Müstaẓhir-bi’l-

lāh 426
Müşellel 143
Müşerrifü’d-devle 557
Müşterī 255
Mü’temen 407
Mütevekkil 109, 382
Mütevekkil-‘ale’llāh 109
Mütevekkil-‘ale’llāh Ca‘fer bin Vāẟiḳ 422
Mütevekkil-‘ale’llāh Muḥammed 109
Müttaḳī 424
Müttaḳī-li’llāh İbrāhīm bin Muḳtedir 

424

N
Nabatlar 225
Nāblūs 567
Nāfi‘ 279
Nāfi‘ bin Ezraḳ 168, 169
Naḫcivān 445, 585
Naḫşeb 573, 584

Müntaṣır-bi’llāh Muḥammed bin Müte-
vekkil 422

Müntaṣır Muḥammed 422
Münẕir 195, 231
Münẕir bin Zübeyr 140
Mürşid Ḳulı 459
Müsāmere 117
Müseyyeb 302
Müseyyeb bin Bişr 302
Müseyyeb bin Necebe el-Fezārī 164
Müslim 122, 132, 141, 142, 145, 156, 

169, 180, 186, 188, 214, 227, 232, 
237, 249, 266, 267, 295, 327, 338, 
343, 344, 352, 359, 365, 375, 376, 
512, 540, 625

Müslimān 51, 70, 318, 323, 333, 357, 
580, 586, 589

Müslimānī 582
Müslimānlar 51, 53, 69, 72, 75, 77, 79, 

80, 91, 108, 117, 151, 180, 198, 215, 
217, 218, 251, 271, 293, 298, 302, 
303, 312, 313, 317, 377, 402, 526, 
578, 609

Müslim bin Aḳīl 156, 356
Müslim bin Ḳureyş 625
Müslim bin Ḳuteybe 227
Müslim bin Sa‘īd 305, 308
Müslim bin Sa‘īd bin Eslem 305
Müslim bin Ubeys 169
Müslim bin Uḳbe 141, 143
Müslim bin Uḳbe-i Mürrī 141
Müslimīn 77, 81, 91, 95, 99, 116, 126, 

144, 146, 153, 213, 240, 250, 252, 
253, 257, 265, 268, 269, 271, 280, 
282, 288, 297, 305, 311, 312, 314, 
317, 318, 377, 388, 399, 516

Müslimlik 589
Müslümanlar 84
Müsta‘īn 422
Müsta‘īn-bi’llāh 31, 110, 422
Müsta‘īn-bi’llāh Aḥmed bin Muvaf-

faḳ-bi’llāh Ṭalḥa 422
Müsta‘īn-bi’llāh Ebü’l-Fażl 106, 110
Müsta‘īn-bi’llāh Ebü’l-Fażl-ı Abbāsī 107
Müsta‘īn-bi’llāh-ı Abbāsī 107
Müsta‘lī 58, 59
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Nā’il bin Ḳays 179
Nā’ile bint Ammāre el-Kelbiyye 136
Nâkıs 341
Nāḳıṣ 340, 341
Naṣārā 51, 52, 88, 118, 121, 213, 232, 

236, 249, 253, 254, 255, 261, 336, 
545, 608

Nāṣır 63, 71, 77, 81, 82, 93, 99, 427, 
428, 494, 578

Nāṣır-ı Abbāsī 70
Nāṣır-ı Emevī 44
Nāṣır-ı Kebīr 516
Nāṣır Aḥmed (Melik) 97
Nāṣır bin Azīz 84
Nāṣır bin Azīz (Melik) 82
Nāṣır Dāvūd bin Mu‘aẓẓam 84
Nāṣır Ḫalīfe 433, 552, 571
Nāṣırī 103
Nāṣırī (Melik) 518
Nāṣıriyye 73
Nāṣır-li-dīni’llāh 427, 577, 578
Nāṣır-li-dīni’llāh Aḥmed bin Müstażī 427
Nāṣır Muḥammed bin Manṣūr Ḳalavun 

94
Nāṣır Rüzzīk bin Ṭalāyi‘ bin Rüzzīk 65
Nāṣır Rüzzīk bin Ṭalāyi‘ bin Rüzzīk bk. 

Melik Ādil Nāṣır Rüzzīk bin Ṭalāyi‘ 
bin Rüzzīk

Nāṣır Sebüktegin 560
Nāṣırü’d-dīn 531, 532, 570
Nāṣırü’d-dīn bin Şemsü’d-dīn 533
Nāṣırü’d-dīn el-Mu‘iz bin el-Ṭāhir bin 

el-Melik Ṣalāḥu’d-dīn 84
Nāṣırü’d-dīn Ḳabaca 532
Nāṣırü’d-dīn Maḥmūd 530, 531
Nāṣırü’d-dīn Meḥemmed 494
Nāṣırü’d-dīn Meḥemmed bin Ḫalīl 493
Nāṣırü’d-dīn Meḥemmed bin Ẕü’l-ḳadrlı 

494
Nāṣırü’d-dīn Münşī Tārīḫi 563
Nāṣırü’d-dīn Uġurlı Muḥammed 477
Naṣībīn 161, 200
Naṣīb Şāh 500
Naṣīr 432, 433
Naṣīr (Ḫˇāce) bk. Ḫˇāce Naṣīr
Naṣīr-i Ṭūsī 429, 430, 434

Naṣīr-i Ṭūsī (Ḫˇāce) 602
Naṣr 60, 62, 63, 64, 68, 238, 335, 345, 

548
Naṣr-ı Sāmānī 548
Naṣrāniyye 336
Naṣr bin Aḥmed 548, 553
Naṣr bin Aḥmed bin İsmā‘īl 548
Naṣr bin Aḥmed-i Sāmānī 548
Naṣr bin Seyyār 234, 321, 329, 334, 335, 

341, 344, 345, 350, 373
Naṣr Ḫˇāce 484
Nasroğulları bk. Benī Naṣr ve BENĪ 

NAṢR
Naẓīrü’l-cemāl 617
Necībü’d-devle-i Cercerā’ī (Şeyḫ) 54
Necībü’d-dīn (Şeyḫ) 475
Necmü’d-dīn 79, 80, 84
Necmü’d-dīn-i Kübrā 574, 575
Necmü’d-dīn-i Kübrā (Şeyḫ) 573
Necmü’d-dīn-i Kübrā (Şeyḫ Ebü’l-Cen-

nāb) 574
Necmü’d-dīn Eyyūb 83, 84, 568
Necmü’d-dīn Eyyūb Ebü’l-fütūḥ (Melik 

Ṣāliḥ) bk. Melik Ṣāliḥ Necmü’d-dīn 
Eyyūb Ebü’l-fütūḥ

Necmü’d-dīn Şeceretü’d-dür Ümm-i Ḫalīl 
(Melike) bk. Melike Necmü’d-dīn Şe-
ceretü’d-dür Ümm-i Ḫalīl

Neher 216
Nehrevāle 530, 542
Nehr-i Azaḳ 610
Nehr-i Belḫ 313, 317 ayrıca bk. Belḫ 

Nehri
Nehr-i Ceyḥūn 461, 463, 575, 585 ayrıca 

bk. Ceyḥūn
Nehr-i Dehelli 536
Nehr-i Dicle 210, 219 ayrıca bk. Dicle
Nehr-i Furāt 210 ayrıca bk. Furāt
Nehr-i Geng 530, 535, 542
Nehr-i Ḫābūr 626
Nehr-i Ḫucend 460
Nehr-i Nesā 558
Nehr-i Sind 542
Nemrūẕ 309
Nergis 458
Nesâ Nehri bk. Nehr-i Nesā
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569, 624, 626
Nūru’d-dīn-i Şehīd (Melik) 567
Nūru’d-dīn Alī (Manṣūr) bk. Manṣūr Nū-

ru’d-dīn Alī
Nūru’d-dīn Arslan Şāh (Atabeg) 569
Nūru’d-dīn eş-Şehīd 61
Nūru’d-dīn eş-Şehīd bin Zengī bin Aḳ-

sunġur (Melik Ādil) bk. Melik Ādil 
Nūru’d-dīn eş-Şehīd bin Zengī bin 
Aḳsunġur

Nūru’d-dīn Maḥmūd-ı Şehīd 568
Nuṣaybīn 69, 74, 200
Nūşirevān 491, 526, 611
Nūşirevān-ı Ādil 492
Nuṣret Ḫān 541
Nücūm-ı Ẓāhire 32

O
Oġur Ḫān 603
Oġuz 570
Oḳṭay 85
Oḳṭay (Fārisü’d-dīn) bk. Fārisü’d-dīn 

Oḳṭay
Oḳṭay Atabeg (Emīr) 88
Ong Ḫān 603, 604
Oẟmān 72, 122, 140, 150, 223, 302, 

327, 334, 475, 493
Osman (Hz.) 122, 124
Oẟmān (Ḥażret-i) 117, 121, 122, 124, 

127, 132, 133, 227, 285
Oẟmān (Ḳarayülük) bk. Ḳarayülük 

Oẟmān
Oẟmān (Melikü’l-Azīz) bk. Melikü’l-Azīz 

Oẟmān
Oẟmān bin Abdu’llāh 302
Oẟmān bin Affān 185, 197, 199, 231, 

240, 285
Oẟmān bin Cibān 266
Oẟmān bin Çaḳmaḳ 112
Oẟmān bin Çaḳmaḳ (Melik Manṣūr) bk. 

Melik Manṣūr Oẟmān bin Çaḳmaḳ
Oẟmān bin Ḥāriẟ 205
Oẟmān bin Muḥammed bin Ebī Süfyān 

139
Oẟmān bin Nüheyk 344, 379
Oẟmān bin Ömer-i Teymī 347

Nesef 460
Nesīmī (Seyyid) 450
Nevbaḫt 382
Nevrūz 107, 256
Nevrūz (Emīr) 495
Nevrūz-ı Ḥāfıẓī 106, 107
Nevrūz Şāh 543
Neymān 602
Nihāvend 407, 585
Niksār 562, 620, 622, 623
Nīl 74
Nīl-i Mıṣr 106
Nīlī 571
Nīmrūẕ 309
Nīşābūr 374, 375, 376, 439, 440, 458, 

461, 462, 469, 553, 558, 559, 577, 
584, 587

Nişāde 517
Niẓāmşāh 510
Niẓāmşāh Burhān 509
Niẓāmşāhīler 509
NİẒĀMŞĀHİYĀN 509
Niẓāmü’d-dīn 537
Niẓāmü’d-dīn (Melik) 534
Niẓāmü’d-dīn (Şeyḫ) 537
Niẓāmü’d-dīn Yaġıbaṣan (Melik) 622
Niẓāmü’t-tevārīḫ 598
Nizār 58
Nizār Ḳā’im-bi-emri’llāh (Ebü’l-Ḳāsım) 

bk. Ebü’l-Ḳāsım Nizār Ḳā’im-bi-em-
ri’llāh

Noġāy-ı Tatarī 609
Nūbe 69
Nūḥ (Ḥażret-i) 445, 575, 579
Nûh Tûfânı bk. Ṭūfān-ı Ḥażret-i Nūḥ
Nuḫayle 164, 165
Nūḥ bin Esed 31, 547
Nūḥ bin Manṣūr (Emīr) 548
Nūḥ bin Naṣr bin Aḥmed 548
Nu‘mān 137
Nu‘mān bin Beşīr 179
Nu‘mān bin Münẕir 140
Nūr Alī 481
Nūr (nāḥiyesi) 517
Nūru’d-dīn 66, 568
Nūru’d-dīn-i Şehīd 66, 68, 69, 563, 568, 
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Oẟmān bin Uteybe 153
Oẟmāncıḳ 562, 619, 620
Oẟmān Ḫān-ı Ġāzī (Sulṭān) 630
Oẟmānī 399, 450
Osmanlı Devleti bk. Devlet-i Oẟmāniyye
Oẟmāniyye 485, 611
Oẟmān Paşa 456, 525, 611
Otrār 461, 463, 572, 573, 580, 583, 606
Otrār Vak‘ası bk. Vaḳ‘a-i Otrār

Ö
Ögetay 583, 586, 603
Ögetay Ḳaan 604
Ömer 71, 120, 121, 144, 150, 151, 167, 

173, 197, 230, 233, 264, 267, 275, 
276, 277, 284, 293, 295, 305, 361, 
396, 552, 617

Ömer (Emīrü’l-mü’minīn) 121
Ömer (Hattab oğlu) 151
Ömer (Ḥażret-i) 117, 120, 121, 123, 

132, 133, 151, 227, 242, 246, 248, 
279, 280

Ömer (Ḥażret-i Emīr) 282
Ömer (Hz.) 216
Ömer (Şeyḫ) 614, 617
Ömer b. Abdülaziz 341
Ömer Beg 525
Ömer bin Abdülaziz 132, 274, 292
Ömer bin Abdü’l-‘Azīz 123, 132, 233, 

247, 250, 257, 263, 264, 269, 270, 
273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 
280, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 
288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 
296, 298, 301, 307, 326, 341, 345, 
365

Ömer bin Abdü’l-‘Azīz bin Abdu’llāh bin 
Ömer 396

Ömer bin Alī 307, 361
Ömer bin Alī bin Ebī Ṭālib 162
Ömer bin Alī bin Ḥüseyn 361
Ömer bin Fehd (Ḥāfıẓ) bk. Ḥāfıẓ Ömer 

bin Fehd
Ömer bin Ḥāriẟ 164
Ömer bin Ḫaṭṭāb 117, 127, 152, 189, 

237, 279, 284, 285, 335
Ömer bin Ḥavṭa 144

Ömer bin Hübeyre 267, 273, 288, 303, 
304, 305, 308

Ömer bin Leyẟ 553
Ömer bin Nu‘mān bin Ziyād bin Amr 

bin Ma‘dī 617
Ömer bin Sa‘d bin Ebī Vaḳḳāṣ 157, 163, 

165
Ömer bin Sa‘īd bin ‘Āṣ 137
Ömer bin Ubeydu’llāh bin Ma‘mer 167
Ömer bin Velīd 293, 294
Ömer bin Velīd bin Abdü’l-Melik 293
Ömer bin Velīd bin Hişām-ı Mu‘ayṭī 288
Ömer bin Yezīd 345
Ömer Ḫān 539
Ömeriyye 276
Ömer Rūşenī (Şeyḫ) 479
Ömer Şeyḫ Bahādır 592
Örgenc 575, 584, 585
Özbek 443, 449, 458, 465, 607
Özbekīler 444, 466, 469, 616
Özbekiyye 459, 460
Özbek Oġlan 607
Özkend 461

P
Pasin 500
Perīḫān 450, 451
Pervāne 629
Pervāne Mu‘īnü’d-dīn 629
Perverdgār 588, 589
Penc Nehri 532
Peygamber 216
Peyġāmber 119, 126, 128, 132, 133, 145, 

149, 166, 168, 246, 249, 253, 255, 
284, 288, 295, 324, 335, 359, 367, 
384, 433

Peygamber (Hz.) 344, 359
Peygamber Efendimiz 308
Pīr Budaḳ bin Cihānşāh 490
Pīrī Beg 521
Pīrī Beg bin Ḫalīl Beg 519
Pīrī Paşa 520, 521, 522, 524
Pīr Muḥammed Ḫān bin Cānbeg İbn 

Ḫūckem İbn Ebü’l-ḫayr 466
Porṭuḳāl 504
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Remle 40, 46, 48, 70, 136, 150, 343, 566
Reşīd 382, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 

410, 411, 414, 415, 416, 417, 420
Reşt 514, 515
REŞT 515
Resūl 42, 116, 118, 119, 123, 125, 132, 

133, 178, 186, 199, 220, 247, 281, 
282, 384, 390, 431, 456

Resūl-i Ḫudā 119
Resûlullah 119, 160, 240
Resūlu’llāh 118, 119, 123, 130, 132, 133, 

141, 186, 240, 249, 253, 266, 278, 
279, 281, 283, 284, 295, 364, 366, 
370, 384, 388, 395, 397, 406

Revāfiż 200, 449
Revān 456, 467
Revḥ bin Zinbā‘ 182, 241
Rey 227, 370, 371, 375, 376, 407, 408, 

443, 559, 567, 584
Reyyān-ı Ḫadım 48
Rifā‘a bin Şeddād el-Becelī 164
Riyāḥ 384, 385
Riyāḥ bin Ubeyde 279
Riyāżü’l-ḫulefā 432
Rıḍvān 567
Rıḍvān Bī‘atı bk. Bī‘at-ı Rıḍvān
Rūḥ 264
Rūḥ-ı Ḳuds 380
Ruhā 25, 69, 71, 76, 474, 476, 568
Ruhā Ḳal‘ası 481
Ruhā Kenīsesi 214
Rūm 25, 32, 34, 38, 54, 70, 80, 90, 103, 

105, 114, 118, 128, 187, 189, 196, 
213, 236, 237, 238, 253, 254, 256, 
258, 263, 268, 274, 306, 310, 311, 
315, 316, 320, 335, 373, 393, 407, 
434, 443, 445, 447, 448, 449, 451, 
453, 456, 458, 459, 460, 461, 467, 
468, 473, 474, 475, 476, 480, 481, 
483, 485, 486, 491, 496, 497, 517, 
524, 528, 529, 562, 563, 564, 615, 
617, 618, 619, 620, 621, 622, 624, 
625, 626, 628, 629, 630

RŪM 562, 617, 625
Rūm Ḫān 504
Rûm Kalesi bk. Ḳal‘atü’r-Rūm

R
Rab 123, 125, 137, 246, 248, 251, 264, 

266, 285, 307, 337, 360, 368, 387, 
571

Rabb-ı Mecīd 582
Rabbü’l-‘ālemīn 116, 132
Rabbü’l-‘izzet 575
Rāciḥ-i Ḥillī 76
Raḍıyye Ḫātūn bint Şemsü’d-dīn 533
Rāfıżī 434, 435, 436
Raḥīm (Melik) 557
Raḳḳa 69
Rām 511
Ramażān 96, 524
Ramażāniyān 519
Ramażānoġlı 494, 496
Rānī 511, 512, 513
Rāşid 427
Rāşid-bi’llāh-ı Abbāsī 108
Rāşid-bi’llāh Ebū Ca‘fer bin Müsterşid 

426
Rāvendiyye 379, 381
Ravża 60
Ravża-i Muṭahhara 278
Ravżatu’ṣ-ṣafā 328, 596, 599
Ravżatü’ş-şühedā 442
Ravżu’l-menāẓır 104
Rāyet-i Ẓıl 328, 349
Rażavī 453
Rāżī 424
Rāzī (Ebū Zür‘a) bk. Ebū Zür‘a-i Rāzī
Rāzī (Ebü’l-ma‘ānī) bk. Ebü’l-ma‘ānī Rāzī
Rāżī-bi’llāh Muḥammed bin Muḳte-

dir-bi’llāh 424
Rāżī Ḫalīfe 38
Rāzıḳ 291
Rebāb 195
Rebāb bint Üneyf-i Kelbī 189
Rebī‘ 109, 150
Rebī‘a 35
Rebī‘a-i Selūṭī 169
Recā 274, 275
Recā bin Ḥayve 274, 275, 293
Recih 228
Reciḥ 228
Re’īsü’d-devle 429
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Rūmī 59, 270
Rūmili 462, 500, 521
Rūmiyye 63, 373
Rūs 606
Ruṣāfe Cāmi‘i 390
Rūs Ḫān 607
Rūşenī (Şeyḫ Ömer) bk. Ömer Rūşenī 

(Şeyḫ)
Rutbīl 213, 215, 217, 218, 219, 225, 

226, 227
Rüknü’d-devle 555, 557
Rüknü’d-dīn 533, 535, 628
Rüknü’d-dīn (Sulṭān) 574
Rüknü’d-dīn (Şeyḫ) 537
Rüknü’d-dīn Baybarsü’ṣ-Ṣāliḥī (Meli-

kü’ẓ-Ẓāhir) bk. Melikü’ẓ-Ẓāhir Rük-
nü’d-dīn Baybarsü’ṣ-Ṣāliḥī

Rüknü’d-dīn Ḫˇārezmşāh 429
Rüknü’d-dīn İbn Muḥammed Ḫān 

(Sulṭān) 570
Rüknü’d-dīn Sa‘īd 533
Rüknü’d-dīn Süleymān 564
Rüknü’d-dīn Süleymān bin Ġıyāẟü’d-dīn 

Keyḫüsrev 629
Rüknü’d-dīn Süleymān Şāh bin İzzü’d-dīn 

Ḳılıcarslan 627
Rüstem 204, 481, 482, 614
Rüstem (Melik) 517
Rüstemoğulları bk. Benī Rüstem
Rüstem Mīrzā 447, 481
Rüstem Mīrzā İbn Maḳṣūd Beg İbn Ḥa-

san-ı Ṭavīl 481
Rüstem Paşa 611
Rüzzīk 66
Rüzzīk bin Ṭalāyi‘ 64
Rüzzīk bin Ṭalāyi‘ bin Rüzzīk (Melik Ādil 

Nāṣır) bk. Melik Ādil Nāṣır Rüzzīk 
bin Ṭalāyi‘ bin Rüzzīk

S
Sa‘ādet Girāy 610
Sa‘ādet Girāy Ḫān 609
Sābit el-Benānī 239
Ṣadaḳa 264
Sa‘d bin Bedrü’d-dīn Lü’lü’ 88
Sa‘d bin Ebū Bekr 565

Sa‘d bin Zengī (Atabeg) 565
Sa‘d el-Eyser 33
Ṣadr-ı Cihān 588
Ṣadr-ı Cihān Burhānü’d-dīn Muḥammed 

588
Sa‘dü’d-dīn-i Teftāzānī 594
Sa‘dü’d-dīn-i Teftāzānī (Monlā) 472
Sa‘dü’l-ḫayr 231
Safa 144
Ṣafed 69, 75, 89, 234
Ṣafede 461
Safevî 453
ṢAFFĀRĪ 550
Ṣaffārīler 550
Ṣafī (Emīr) bk. Emīr Ṣafī
Ṣafī (Şeyḫ) 445, 446
Ṣafiyye bint Ḥuyey 178
Ṣaġāniyān 460
Saġnāḳ 461
Ṣaḥārī 320
Saḥbān 238
Ṣaḥbān-ı Vā’il 237
Ṣāḥib Bahā’ü’d-dīn Eyyūb 88
Ṣāḥib Ebü’l-Ḳāsım Cercerā’ī 55
Ṣāḥib Girāy 609
Ṣāḥib Girāy Ḫān 610
Ṣaḥīḥayn 116, 166, 168
Ṣaḫre 183, 262, 493
Sā’ib bin Yezīd 277
Sa‘īd 195, 244, 245, 303, 304
Ṣa‘īd 50, 54, 66, 67, 72, 95, 106
Sa‘īd (Melik) 90
Sa‘īd (Rüknü’d-dīn) bk. Rüknü’d-dīn 

Sa‘īd
Sa‘īd Berke (Seyyid) 614
Sa‘īd bin Abdü’l-Azīz 301
Sa‘īd bin Abdü’l-Melik 306, 308
Sa‘īd bin Amr 304, 305, 312
Sa‘īd bin Āṣ 270
Sa‘īd bin Cübeyr 222, 227
Sa‘īd bin Ebī Arūbe 239
Sa‘īd bin Hişām 312
Sa‘īd bin Merzübān 167
Sa‘īd bin Mücālid 204
Sa‘īd bin Müseyyeb 186, 230, 233, 244, 

245, 278, 280, 335
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Sāmānīler 549, 550
Sāmāniyān 547
Sām bin Muḥammed 598
Sāmerrā 421, 422, 423
Sāmire 382
Ṣamṣāmü’d-devle 557
Samsat bk. Şümeysāṭ
Ṣan‘ān 341
Ṣan‘ān (Şeyḫ) 336
Ṣanḥāce 44
Ṣarḥ 73
Ṣarıarslan Şāh 499
Sāsān bin Sāsān 491
Sāsāniyye 377
Sāve 350, 377, 478
Sāve-i Acem 350
Sebüktegin 547, 549, 550, 559, 560
Sebükteginiyye 529, 530
Sebükteginler 513
SEBÜKTEGİNLER 557
Sebükteginler Devleti bk. Devlet-i Sebük-

teginiyye
Sebzevār 586
Seffāḥ 189, 329, 349, 362, 364, 365, 367, 

368, 370, 399 ayrıca bk. Ebü’l-‘Ab-
bās-ı Seffāḥ

Sefîl Kalesi bk. Ḳal‘a-i Sefīl
Sehl bin Sa‘d 263
Sehmoğulları bk. Benī Sehm 
Seḳafī 155, 248
Sekīne bint Ḥüseyn 190
Sekīne bint Ḥüseyn bin Alī 195
Selāçıḳa 627, 628
Selāme 590
Selçūḳ 557
Selçūḳīler 559, 560, 561, 564, 623, 624
SELÇŪḲĪLER 561, 562, 564, 569, 625
Selçūḳī Türkmānları 560
Selçūḳıyye 56
Selçūḳ Şāh (Atabeg) 565
Selemye 95
Selīm 242
Selīm (Sulṭān) 115, 520, 609, 610
Selīm bin Anez 242
Selīm bin Anez et-Tecībī 242
Selīm bin Süleymān (Sulṭān) 258

Ṣā’ife 236, 267, 288, 308, 309, 312
Ṣā’ife-i Yümnī 312
Ṣā’ife-i Yüsrī 312, 315
Saint Louis (IX.) 80
Ṣaḳālibe 43, 44, 45, 46, 270
Sakīf 163, 248, 249
Ṣalāḥu’d-dīn 66, 67, 68, 69, 71, 74, 76
Ṣalāḥu’d-dīn (Melik) 68
Ṣalāḥu’d-dīn (Melik Ṣāliḥ) bk. Melik Ṣā-

liḥ Ṣalāḥu’d-dīn
Ṣalāḥu’d-dīn (Melikü’n-Nāṣır) bk. Meli-

kü’n-Nāṣır Ṣalāḥu’d-dīn
Ṣalāḥu’d-dīn Ebü’l-Muẓaffer Yūsuf bin 

Necmü’d-dīn Ebü’ş-Şükr Eyyūb bin 
Şādī (Melik) 68

Ṣalāḥu’d-dīn Eyyūb (Melik) 61
Ṣalāḥu’d-dīn Ḫalīl (Melik Eşref ) bk. Me-

lik Eşref Ṣalāḥu’d-dīn Ḫalīl
Ṣalāḥu’d-dīn Muḥammed bin Muẓaffe-

rü’l-Ḥāccī (Melikü’l-Manṣūr) bk. Me-
likü’l-Manṣūr Ṣalāḥu’d-dīn Muḥam-
med bin Muẓafferü’l-Ḥāccī

Ṣalāḥu’d-dīn Yūsuf bin Eyyūb 66
Salġūr Şāh 565
Ṣāliḥ 96, 199, 200, 201, 265, 329, 390
Ṣāliḥ (Hz.) 171
Ṣāliḥ (Melik) 64, 80, 84, 86, 569
Ṣāliḥ (Mīrzā) 514
Ṣāliḥ bin Abdü’l-Ḳuddūs 399
Ṣāliḥ bin Mesraḥ 199
Ṣāliḥ Eyyūb 81
Ṣāliḥ Eyyūb (Melik) 80, 82, 83
Ṣāliḥ Ḥācī (Melik) 492
Ṣāliḥ İsmā‘īl 80, 81, 82
Ṣāliḥ İsmā‘īl bin Ādil 84
Ṣāliḥiyye 64, 77, 133
Ṣāliḥiyye-i Mıṣr 65
Ṣāliḥiyye Cāmi‘i 63, 64
Sâlihiyye Dağı bk. Cebel-i Ṣāliḥiyye
Ṣāliḥ İmādü’d-dīn İsmā‘īl (Melik) bk. Me-

lik Ṣāliḥ İmādü’d-dīn İsmā‘īl
Ṣāliḥ Necmü’d-dīn (Melik) 79
Sālim 331
Sālim bin Abdu’llāh bin Ömer 233
Ṣalt bin Dīnār 246
Sāmān 491, 534, 586
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Selīm bin Sulṭān Bāyezīd Ḫān (Sulṭān) 
443

Selīm Ḫān 507, 609
Selīm Ḫān (Sulṭān) 114, 398, 498, 499, 

610, 617
Selīm Ḫān-ı Ġāzī (Sulṭān) 444
Selīm Ḫān bin Bāyezīd Ḫān (Sulṭān) 449
Selīm Ḫān bin Sulṭān Bāyezīd Ḫān 

(Sulṭān) 498
Selīm Ḫān İbn Bāyezīd Ḫān (Sulṭān) 

519, 609
Selmān (Ḫˇāce) 594
Selmān-ı Fārisī 124
Selmās 479, 585, 595
Selvesel Ebrī 170
Semerḳand 237, 302, 311, 313, 356, 

390, 429, 439, 460, 461, 462, 463, 
464, 472, 489, 490, 547, 548, 573, 
583, 585, 592, 599, 613, 615

SEMERḲAND 439, 460
Semerkant 5
Semüre bin Cündeb 239
Sencer (Sulṭān) 570
Sencer-i Selçūḳī (Sulṭān) 576
Sencer Sulṭān 462
Sendere 237
Sepīd-pūşān 391
Serāçūḳ 606
Serāy 462, 593, 606, 607
Serāy-ı Atīḳ 399
Serāy-ı Ḫaḍrā 346
Serbedārān 605
Sevāḥil 77
Sevli 493, 494
Sevli bin Ḳaraca 493
Seyfü’d-devle Alī bin Aḥmed 40
Seyfü’d-dīn 91, 92, 568, 569
Seyfü’d-dīn (Emīr Ḥācī) bk. Ḥācī Sey-

fü’d-dīn (Emīr)
Seyfü’d-dīn (Melik) 92
Seyfü’d-dīn Berḳūḳ 102
Seyfü’d-dīn Ebū Bekr 96
Seyfü’d-dīn Ebū Bekr (Melikü’l-Ādili’ṣ-

ṣaġīr) bk. Melikü’l-Ādili’ṣ-ṣaġīr Sey-
fü’d-dīn Ebū Bekr

Seyfü’d-dīn Ebü’n-Naṣr Barsbay (Meli-
kü’l-Eşref ) bk. Melikü’l-Eşref Sey-
fü’d-dīn Ebü’n-Naṣr Barsbay

Seyfü’d-dīn Ġāzī 568
Seyfü’d-dīn Ḥamza 545
Seyfü’d-dīn Ḳalavun-ı Ṣāliḥī 91
Seyfü’d-dīn Ḳalavun-ı Ṣāliḥī (Emīr) 91 

ayrıca bk. Ebü’l-Me‘ālī Seyfü’d-dīn 
Ḳalavun-ı Ṣāliḥī

Seyfü’d-dīn Muḥammed 597
Seyfü’d-dīn Şa‘bān (Melik Kāmil) bk. 

Melik Kāmil Seyfü’d-dīn Şa‘bān
Seyfü’d-dīn Şihāb 545
Seyḥūn 460, 461
Seyūmistān 512

Seyyid Baṭṭāl Ġāzī bk. Baṭṭāl Ġāzī (Sey-
yid)

Seyyid Cenābī 519
Seyyidiġāzī 617
Seyyid Maḥmūd 500
Seyyidü’l-mürselīn 324
Sıffîn 128, 216
Ṣıffīn 281
Ṣıffīn Savaşı bk. Ḥarb-ı Ṣıffīn
Sicilmāse 42
Sicistān 213, 218, 219, 244, 344, 390, 

553, 554, 587
Sīlāc 511
Simāk-i Rāmiḥ 581
Ṣīn 244, 251, 252, 263, 270, 388
Sinān bin Ebī Enes 163
Sinān Paşa 612
Sinān Paşa (Ciġala-zāde) 457
Sinān Paşa (Ḫadım) 498
Sinbād 374, 375, 376, 377, 378
Sincār 69, 74, 79, 487
Sind 244, 263, 344, 511, 512, 513, 514, 

530, 532, 534
SİND 511
Sind Nehri bk. Nehr-i Sind
Sinimmār 380
Sinob 615, 627, 629
Sinob Ḳal‘ası 627
Sīrmāh-ı Deylemī 61
Sīs 492, 493, 497, 517
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Sülemiş (Melik Ādil) bk. Melik Ādil Sü-
lemiş

Süleymān 66, 75, 108, 164, 165, 230, 
231, 236, 242, 263, 264, 265, 267, 
268, 271, 273, 274, 280, 297, 360, 
365, 390, 475, 494, 574

Süleymān (Mīr) bk. Mīr Süleymān
Süleymān (Sulṭān) 499, 516
Süleymān (Şeh-zāde Emīr) 475
Süleymān-ı Abbāsī (Mehdī) bk. Mehdī 

Süleymān-ı Abbāsī
Süleymān-ı Ḫazrecī 167
Süleymān-ı Selçūḳī (Emīr) 621, 625
Süleymān Beg 446, 480
Süleymān Beg-i Atabeg 480
Süleyman bin Abdülmelik 274
Süleymān bin Abdü’l-Melik 250, 256, 

264, 265, 267, 268, 269, 270, 272, 
273, 274, 275, 276, 296, 413

Süleymān bin Dāvūd 246
Süleymān bin Ġıyāẟü’d-dīn Keyḫüsrev 

(Rüknü’d-dīn) bk. Rüknü’d-dīn Sü-
leymān bin Ġıyāẟü’d-dīn Keyḫüsrev

Süleymān bin Hişām 315, 338, 341, 342, 
343, 348

Süleymān bin Keẟīr 379
Süleymān bin Ḳutalmış 564
Süleymān bin Ḳutalmış (Emīr) 564, 625
Süleymān bin Ḳutalmış bin İsrā’īl (Emīr) 

621, 625
Süleymān bin Meḥemmed Beg bin 

Ẕü’l-ḳadrlı 495
Süleymān bin Şehenşāh bin Eyyūb 75
Süleymān bin Selīm Ḫān (Sulṭān) 258
Süleymān bin Ṣurad 157, 163, 164, 165, 

166, 167
Süleymān bin Yesār 233
Süleymān Emīr 622
Süleymān Emīr Melik Şāh 622
Süleyman Han 522
Süleymān Ḫān (Sulṭān) 445, 450, 451, 

499, 521, 522, 528, 610
Süleymān el-Müstekfī (Ebü’r-Rebī‘) bk. 

Ebü’r-Rebī‘ Süleymān el-Müstekfī
Süleymān Nebī 307
Süleymān Paşa 525

Sīsiya 619
Sīstān 551, 552, 583, 587, 613
Sittī Nefīse Meşhedi 109
Sittü’l-mülk 55
Sivas 474, 475, 562, 563, 618, 622, 623, 

624, 626, 627, 628
Siyāvuş 327, 348
Ṣoġd 234, 302, 304, 305, 460
Sūdūn Allāmī 493
Sūdūn (Dīger) 493
Ṣufariyye 199
Ṣūfī Ḫān 540
Suġdāḳ Ḳal‘ası 627
Suġūr 31
Sukend 373
Sūḳ-ı ‘Ulebiyyīn 261
Sulṭān A‘ẓam 597
Sulṭāniyye 595
Sulṭān Şāh 570
Sulṭān Şāh bin Ḳādir 561
Sulṭān Şāh bin Rıḍvān 567
Sulṭānü’d-devle 557
Sunġur 85, 565
Sunġur (Atabeg) 565
Sūre-i Nūr 471
Sūrī bin Ḥüseyn 597
Ṣūrī Tārīḫi bk. Tārīḫ-i Ṣūrī
Sūriye 237
Surūc 69
Sübrān 461
Süfrâ 337
Süfrā 336
Süfyān 386
Süfyān (Ḥażret-i) 387
Süfyān bin Ebred 207, 210, 223
Süfyān bin el-Leyl 126
Süfyān bin Erdebīlī 221
Süfyān-ı �evrī 251, 280, 285, 386
Süheyl 263, 536
Süheyl bin Amr 186
Sühreverdī (Şihābü’d-dīn) bk. Şihā-

bü’d-dīn-i Sühreverdī
Sülayṭ 328, 349, 372
Sülayṭ bin Abdu’llāh bin Abbās 328, 348
Sülemiş 108
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Süleymān Paşa İbn Ḳubād Paşa 525
Süleymān Şāh 432, 437, 626, 627
Süleymān Şāh-ı Selçūḳī 563
Süleymān Şāh-ı Selçūḳī (Emīr) 621, 622
Süleymān Şāh bin İzzü’d-dīn Ḳılıcarslan 

(Rüknü’d-dīn) bk. Rüknü’d-dīn Sü-
leymān Şāh bin İzzü’d-dīn Ḳılıcarslan

Süyūṭī (Şeyḫ Celālü’d-dīn) bk. Celālü’d-
dīn Süyūṭī (Şeyḫ)

Sümāme bin Külsūm 133
Sümeyda‘ 301
Sünnī 435
Süreyc 320
Sürḫ-ser 453
Sürḫ-serān 364, 457, 498, 528
Sürḫ-serler 498
Süveyd bin Abdu’r-Raḥmān 203
Süveyd bin Selīm 208
Süyüncük Ḫān 462

Ş
Şa‘bān 96
Şa‘bān (Melik Manṣūr) bk. Melik Manṣūr 

Şa‘bān
Şa‘bān (Sulṭān) 104
Şa‘ban bin Ḥüseyn bin el-Melikü’n-Nāṣır 

Muḥammed bin Ḳalavun (Meli-
kü’l-Eşref ) bk. Melikü’l-Eşref Şa‘ban 
bin Ḥüseyn bin el-Melikü’n-Nāṣır 
Muḥammed bin Ḳalavun

Şa‘bī 126, 187, 188, 190, 227, 251
Şa‘bī (İmām) 187, 222
Şābūrān 529
Şāfi‘ī 77, 89
Şāfi‘iyye 405
Şāh Aḥmed (Emīr) bk. Emīr Şāh Aḥmed
Şāh Budaḳ 496, 497
Şāh Budaḳ Sulṭān 462
Şāh Erdebīlī 445
Şāh-ı Mülk 616
Şāh Keyā 429
Şāh Ḳubād Feyyāżī bin Şāh Budaḳ 497
Şāh Muḥammed Keykāvus 517
Şāh Şücā‘ 591 ayrıca bk. Şücā‘ (Şāh)
Şāh Sulṭān 592

Şāhenşāh el-Efḍal (Ebü’l-Ḳāsım) bk. 
Ebü’l-Ḳāsım Şāhenşāh el-Efḍal

Şāhestī 511, 512
Şāhferend bint Fīrūz bin Yezdicerd 340
Şâhnâme 401 ayrıca bk. Şeh-nāme
Şāhrıżā 461
Şāhruḫ 449, 467, 487, 499
Şāhruḫ (Mīrzā) 592
Şāhruḫ-ı A‘mā 497
Şāhruḫ bin Timur 488
Şāhruḫ Ḫān 467
Şāhruḫ Mīrzā 449, 527, 528, 593
Şam 5, 87, 256, 259
Şām 31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 46, 48, 

49, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 63, 66, 67, 
68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 87, 89, 90, 93, 94, 95, 
104, 105, 106, 107, 110, 113, 115, 
117, 119, 120, 128, 133, 136, 140, 
145, 146, 154, 156, 160, 162, 165, 
173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 
181, 184, 187, 189, 206, 207, 208, 
210, 213, 214, 220, 222, 224, 228, 
229, 236, 238, 248, 253, 255, 256, 
257, 260, 271, 277, 299, 300, 301, 
304, 306, 309, 312, 315, 320, 335, 
338, 342, 343, 346, 350, 352, 356, 
363, 367, 370, 371, 374, 407, 461, 
474, 475, 485, 492, 493, 499, 517, 
518, 521, 523, 525, 564, 566, 567, 
568, 569, 570, 602, 615, 621, 622, 
624, 625, 626 ayrıca bk. Dımaşḳ-ı 
Şām ve Dımaşḳ

ŞĀM 566
Şamāḫī 446, 528
Şamāḫī Ḳal‘ası 528
Şāmāt 346, 407
Şāmī 374
Şāmīler 144, 154, 156, 157, 160, 165, 

166, 167, 175, 176, 177, 181, 192, 
193, 206, 208, 220, 248, 299, 354

Şāmiyān 142, 143, 154, 177, 191, 219, 
225, 259, 300

Şāmiyyūn 81, 160
Şām Ḳal‘ası 80, 94
Şamlılar 145, 209
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Şemsü’l-mülūk İsmā‘īl bin Böri 567
Şeref Mūsā 82
Şerefü’d-devle 557
Şerefü’d-dīn bin Cevzī (İmām) 430
Şerḥ-i Muḫtaṣar-ı Telḫīṣ 594
Şerīf Faḫrü’d-devle Ebū Alī Ḥamza 262
Şerīf Ḥasan Ḫān 447
Şerīf-i Kebīr-i ‘Acemī 54
Şerīf Sālim 74
Şeyān Ḫān bin Cuci Ḫān bin Cengiz 606
Şeybān 36
Şeybān Ahmed bin Ṭolun 36
Şeybān bin ‘Adī 36
Şeybānī 463
Şeybānī (Muḥammed) bk. Muḥammed 

Şeybānī
Şeybek 444, 463
Şeybek Ḫān 443, 449, 462, 463, 464, 

465, 616
Şeybek Ḫān bin Ebü’l-ḫayr-ı Özbek 443
Şeybek Ḫān bin Şāh Budaḳ 463
Şeybek Mīrzā 465
Şeyḫ Dem Kelle 453, 457
Şeyḫ Ebü’l-Cennāb 574
Şeyḫī 256
Şeyḫ-i Ekber 117
Şeyḫ Künbāyī Tārīḫi 546
Şeyḫ Maḥmūdī (Melik Mü’eyyed Ebü’n-

Naṣr) bk. Melik Mü’eyyed Ebü’n-
Naṣr Şeyḫ Maḥmūdī

Şeyḫūn (Emīr) 99
Şeylī (Sulṭān) 592
Şeyṭān 248, 457, 458
Şī‘a 156, 164, 377, 379, 396, 447, 455
Şi‘b Vak‘ası bk. Vaḳ‘a-i Şi‘b
Şihāb 545, 576
Şihāb Seyfü’d-dīn 545 
Şihāb (Seyfü’d-dīn) bk. Seyfü’d-dīn Şihāb
Şihābü’d-dīn 475, 538, 598
Şihābü’d-dīn (Sulṭān) 597, 598
Şihābü’d-dīn Aḥmed (Melik Muẓaffer) bk. 

Melik Muẓaffer Şihābü’d-dīn Aḥmed
Şihābü’d-dīn bin Alā’ü’d-dīn 537
Şihābü’d-dīn bin Ḥacer 475
Şihābü’d-dīn-i Sühreverdī (Şeyḫ) 573
Şihābü’d-dīn-i Şehrezūrī (Şeyḫ) 571, 577

Şāş 239, 548
Şāṭ 619
Şāver 66, 67, 68
Şāver (Vezīr) 67
Şāver bin Mücīr-i Sa‘dī (Ebū Şücā‘) bk. 

Ebū Şücā‘ Şāver bin Mücīr-i Sa‘dī
Şebeẟ bin Rib‘ī 159, 165
Şebîb 211, 344
Şebīb 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 

207, 208, 209, 210, 211, 212, 344
Şebīb bin Yezīd bin Nu‘aym bin Ḳays-ı 

Şeybānī 211
Şebīb bin Yezīd-i Ḫāricī 200
Şebīb-i Ḫāricī 320
Şeceretü’d-dür 84, 86
Şeceretü’d-dür Ümm-i Ḫalīl (Melike Nec-

mü’d-dīn) bk. Melike Necmü’d-dīn 
Şeceretü’d-dür Ümm-i Ḫalīl

Şeddād 544
Şeh-nāme 550 ayrıca bk. Şâhnâme
Şehrezūrī (Şihābü’d-dīn) bk. Şihā-

bü’d-dīn-i Şehrezūrī (Şeyḫ)
Şehribān 562, 621
Şehrisebz 612
Şehrizūr 69, 525
Şehsüvār 496
Şehsüvār bin Süleymān 496
Şekī 529
Şekkā 526
Şemerkend 461
Şemir bin Ẕi’l-cevşen 163
Şemsü’d-dīn 89, 531, 532, 534
Şemsü’d-dīn (Melik) 535
Şemsü’d-dīn bin Yūsuf (Melik) 531
Şemsü’d-dīn Ebü’l-Ferec İbn Cevzī 77 ay-

rıca bk. Ebü’l-ferec İbn Cevzī ve İbn 
Cevzī

Şemsü’d-dīn İbn Ḫallikān 89 ayrıca bk. 
İbn Ḫallikān

Şemsü’d-dīn İltutmış 530
Şemsü’d-dīn-i Sicistānī (Melik) 545
Şemsü’d-dīn Muḥammed (Melik) 599
Şemsü’d-dīn Muḥammed bin Sel‘ūs 92, 

93
Şemsü’d-dīn Muḥammed el-Ḳuhistānī 

473
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Şihābü’d-dīn Maḥmūd bin Böri 567
Şihābü’d-dīn Muḥammed Ebü’l-Muẓaf-

fer-i Ġūrī 597
Şi‘īler 584
Şīrāz 313, 458, 462, 556, 557, 561, 565, 

590, 591, 592, 615
Şīr Ḫān 507
Şīr-ḫˇān (Cemālü’d-dīn) bk. Cemā-

lü’d-dīn Şīr-ḫˇān
Şīrkūh 66, 67, 68
Şīrkūh (Esedü’d-dīn) bk. Esedü’d-dīn 

Şīrkūh
Şirvān 258, 446, 449, 455, 467, 482, 

526, 527, 528, 529, 595, 611
ŞİRVĀN 526
Şirvānīler 449
Şirvānşāh 446, 448, 482, 528
Şirvānşāhiyān 529
Şurāt 289
Şücā‘ (Şāh) 592 ayrıca bk. Şāh Şücā‘
Şücâ‘î 93
Şücā‘ī 93
Şücā‘ī (Vezīr) 93
Şükrī 553
Şümeysāṭ 73
Şüraḥbīl bin Vers-i Hemedānī 157
Şüraḥbīl bin Ẕi’l-kelā‘ 160, 165
Şüreyḥ 167
Şüreyḥ bin Hānī 215
Şüreyḥ (Ḳāḍī) 186

T
Ṭaber 458
Ṭaberī (İbn Cerīr) bk. İbn Cerīr-i Ṭaberī 

ve İbn Cerīr
Ṭaberistān 374, 375, 377, 407, 559, 577
Ṭaberiyye 81, 413
Ṭabes 559
Tācü’d-devle bin Rıḍvān 567
Tācü’d-devle Tutuş bin Alparslan 566
Tācü’d-dīn eẕ-Ẕikr 576
Tācü’l-mülūk Böri bin Ṭuġtegin 567
Ṭaġıstān 528, 529
Ṭāhir 109, 550, 553
Ṭāhir bin Abdu’llāh 550
Ṭāhir bin Muḥammed bin Ömer bin 

Leyẟ 553
Ṭāhir bin Ömer 553
Ṭāhirī (Şeyḫ) 107
ṬĀHİRİYYE 550
Ṭāhir-i Ẕü’l-yemīneyn 421, 550
Ṭahmāsb 450, 451, 452, 456, 528
Ṭahmāsb bin İsmā‘īl 450
Ṭahmāsb (Şāh) 451, 516, 528
Ṭahmāsb Şāh 451, 464, 499, 500, 515, 

516
Ṭā’i‘ 425
Ṭā’if 173, 174, 244, 278, 304, 308, 315, 

335
Ṭā’i‘-li’llāh Abdü’l-Kerīm bin Muṭī‘ 425
Taḳıyyü’d-dīn Aḥmed bin Alī bin Ab-

dü’l-Ḳādir (Maḳrīzī) 39
Ṭalāyi‘ 63, 64, 68
Ṭalāyi‘ bin Rüzzīk 63, 64, 68
Ṭāleḳān 584, 586
Ṭalḥa 422
Ṭalḥa bin Ṭāhir 550
Ṭāliḳān 309
Ṭanca 43, 213, 397
Tangūt 586
Tārīḫ (Mīrḫˇānd eseri) 181 ayrıca bk. 

Tārīḫ-i Mīrḫˇānd
Tārīḫ-i Abdü’l-Bāsıṭ-ı Ḥanefī 484
Tārīḫ-i Belḫ 586
Tārīḫ-i Benāketī 556
Tārīḫ-i Ca‘ferī 362
Tārīḫ-i İbn Eẟīr 216 ayrıca bk. İbn Eẟīr 

Tārīḫi
Tārīḫ-i İbn Keẟīr 259
Tārīḫ-i Lārī 363
Tārīḫ-i Maḳrīzī 60, 68, 74, 89, 102, 104
Tārīḫ-i Mıṣr 93
Tārīḫ-i Mīrḫˇānd 182, 274, 349, 386, 

397 ayrıca bk. Tārīḫ (Mīrḫˇānd eseri)
Tārīḫ-i Ṣūrī 37
Tārīḫ-i Ẕihnī 39
Târîhü’l-hulefâ 408
Tārīḫü’l-İ‘lām 386
Târîhü’l-İslâm ve Vefeyâti’l-meşâhîr ve’l-

A‘lâm 76
Tārīḫü’l-Mıṣrī 34
Ṭārıḳ 175
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Timur-ı Gürgān 461, 469, 474, 485, 
526, 544, 591, 592, 595, 599, 607, 
613

Timur-ı Gürgān (Emīr) 599
Timur-ı Gürgān (Melik) 596
Timur Beg 485, 517, 518
Timur Ḫān 105, 466, 472, 592, 593, 

599, 606, 612, 613, 615
Timur Ḳaan 604
Timur-leng 105, 256, 259, 613
Timurṭaş İbn İlġāzī 568
Tirmiẕ 228, 460, 464, 586
Tirmiẕīler 586
Tīzīn 492
Ṭırabozın 457, 524
Ṭoḥāristān 553
Toḳad 473, 475, 478, 494, 562, 618, 

622, 623
Toḳat 473
Toḳtamış 608
Toḳtamış-ı Kebīr 608
Toḳtamış Ḫān 606, 607, 608, 613, 615
Toḳtamış Oġlan 614
Ṭolun 31, 36
Ṭolun Cāmi‘i 94
Ṭolunī Nūḥ bin Esed-i Sāmānī 31
Ṭoluniyān 31
ṬOLUNİYĀN 31
Ṭomanbay 114, 115
Tomanbay (Melik Ādil) bk. Melik Ādil 

Ṭomanbay
Ṭomanbay-ı Devādār 115
Ṭrablīs-i Ġarb 46
Ṭrablūs 59, 92, 95, 494, 497
Tūbāl Ḫān 510
Tuda Mengü bin Ṭuġrulca 607
Tūdba 530, 531
Ṭūfān-ı Ḥażret-i Nūḥ 579
Ṭufeyl bin Ca‘de bin Hübeyre 159
Ṭuġa Timur Ḫān 605
Ṭuġc 35, 37
Ṭuġc (Emīr) bk. Emīr Ṭuġc
Ṭuġc bin Cuf bin Yeltegin bin Fūrān bin 

Ḫāḳān 37
Tuġluḳ Şāh 539, 540

Ṭarsūs 34, 38, 421, 518, 522
Taṣacı Aḥmed Paşa bk. Aḥmed Paşa 

(Taṣacı)
Ṭaşkend 461, 462
Ṭaşkendī 606, 608
Ṭaşkendī Tārīḫi 607
Tatar 86, 87, 88, 91, 95, 428, 435, 436, 

437, 438, 500, 529, 557, 580, 594, 
606, 609, 610, 612, 628

Ṭaṭar 110
Ṭaṭar (Melik) bk. Melik Ṭaṭar
Ṭaṭar (Melik Ẓāhir Ebü’l-fetḥ) bk. Melik 

Ẓāhir Ebü’l-fetḥ Ṭaṭar
Tatar Ḫān 500
Tatarlar 87
Ṭay 66
Ṭayyār Bey 453
Tāz bin Tutġay 99
Tāz bin Tutġay (Emīr) 99
Tebi‘-i Ḥimyerī 185
Tebrīz 103, 443, 444, 446, 448, 456, 

462, 467, 477, 483, 485, 487, 488, 
497, 528, 593, 594, 595, 596, 617

Tebük 116
Tebük Ġazāsı 253
Teftāzānī (Sa‘dü’d-dīn) bk. Sa‘dü’d-dīn-i 

Teftāzānī
Tehankīr 530
Tehne 543
Teke 447
Tekina Ḫātūn 612
Tekle (Muẓafferü’d-dīn) bk. Muẓaffe-

rü’d-dīn Tekle
Telingana 541
Tell Faḫḫ 397
Temîmoğulları bk. Benī Temīm
Temmām 264
Tendür 234, 235
Terākime 441, 448, 489
Tevvābīn 157, 166, 181
Teẕkire-i Devletşāh 484
Tihāme 175, 461
Timur 106, 444, 470, 474, 475, 485, 

486, 518, 527, 592, 593, 599, 605, 
612, 613, 614, 615

Timur (Emīr) 614
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Tuġluḳ Şāh (Ġıyāẟü’d-dīn) bk. Ġıyāẟü’d-
dīn Tuġluḳ Şāh

Ṭuġrul 558, 559, 564, 630
Ṭuġrul-ı Selçūḳī 561
Tuġrul-ı Selçūḳī (Melik) 56
Ṭuġrul Beg 56
Ṭuġrul Ḫān 564
Ṭuġrul Melik 559
Ṭuġrul Şāh 562
Tuğtekinoğulları bk. Benī Ṭuġtegin 
Tuluy 587, 588, 603
Tuluy bin Cengiz 587
Tūnis 461
Ṭurāġāy bin Bergel 612
Ṭur Alī 474
Tūrān 434, 461, 532, 579, 615, 621
Tūrānşāh 83, 84, 561
Tūrānşāh bin Ṣāliḥ Necmü’d-dīn Eyyūb 

83
Ṭurasan bin Alī bin Seyyid Ca‘fer bin 

Seyyid Baṭṭāl (Sulṭān) 618
Ṭurasan (Sulṭān) 618
Turḥāl 619
Ṭūs 382, 432, 584
Ṭūsī 433
Ṭūsī (Ḫˇāce) bk. Ḫˇāce Ṭūsī
Tutuş 566, 567, 622
Tutuş bin Alparslan 622, 625
Tutuş bin Alparslan (Melik Şāh) bk. Me-

lik Şāh Tutuş bin Alparslan
Tutuş bin Alparslan (Tācü’d-devle) bk. 

Tācü’d-devle Tutuş bin Alparslan
Ṭuvāna 236
Tübbet 531
Türk 4, 24, 80, 83, 101, 213, 225, 234, 

305, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 
317, 397, 462, 546, 588, 613

Türkān Aġa 613, 614
Türkī 450, 465, 470, 479, 522
Türkistān 230, 234, 305, 407, 460, 461, 

462, 463, 474, 530, 531, 577, 580
Türkler 87
Türkmān 31, 73, 215, 474, 475, 476, 

481, 482, 489, 492, 493
TÜRKMĀN 517
Türkmānān 484, 518

Türkmān Ḫātūn 565
Türkmānlar 492, 558, 585
Türkmānlıḳ 499
Türkmen 617
Tüster 216, 219, 462, 487
Tüzün 424

U
Ubeyd bin Umeyr 168
Ubeyd bin Ziyād 356
Ubeyd Ḫān bin Maḥmūd Sulṭān 449
Ubeydī (Ḥākim) bk. Ḥākim Ubeydī
Ubeydu’llāh 167, 171, 188, 215, 216, 

265
Ubeydu’llāh bin Abdu’llāh bin Ömer 233
Ubeydu’llāh bin Abdu’llāh bin Utbe 233
Ubeydu’llāh bin Ebī Bekre 213, 215, 216, 

217, 218
Ubeydu’llāh bin Ebī Ca‘fer 287
Ubeydu’llāh bin Me’cūr 169
Ubeydu’llāh bin Semüre 226
Ubeydu’llāh bin Ziyād 137, 141, 155, 

156, 158, 160, 161, 164, 165, 179, 
180, 181, 188

Ubeydu’llāh bin Ziyād bin Ẓabyān 193
Ubeydu’llāh bin Zübeyr 154
Ubeydullah b. Ziyad 149
Ubeydu’llāh Ḫān bin Maḥmūd Sulṭān 

bin Şāh Budaḳ Sulṭān 465
Ubeydu’llāh Mehdī 43
Uġurlı Muḥammed (Nāṣırü’d-dīn) bk. 

Nāṣırü’d-dīn Uġurlı Muḥammed
Uḥud 324
Ukayloğulları bk. Benī Uḳayl
Ukkāşe 195
Uluġ Beg 462
Uluġ Beg Mīrzā 462, 489
Uluġ Ḫān 538, 541
Uluġ Ḫān (Sulṭān) 544
Uluġ Ḫān bin Tuġluḳ Şāh (Sulṭān) 542
Ulu Muḥammed Ḫān 608
Ulus 613
Ulus Barlası 612
Umeyr 197
Umeyr bin Ḍābi’ et-Temīmī 197
Umeyr bin Ṭārıḳ 173
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Ümmü Yezīd 150
Ürdün 343
Üsāme bin Münḳız 68
Üsküdār 627
Üveys 286
Üveys (Mu‘izzü’d-dīn Sulṭān) bk. Mu‘iz-

zü’d-dīn Sulṭān Üveys
Üveys (Sulṭān) 595
Üveysü’l-Ḳaranī 286

V
Vācibü’l-vücūd 343, 470
Vaḳ‘a-i Otrār 583
Vaḳ‘a-i Şi‘b 314
Vāḳıdī 225, 260
Vān 455, 456, 498, 524
Varsaḳ 517, 521
Varsaḳ Türkmānları 518
Vâsıt 250
Vāsıṭ 31, 56, 242, 246, 250, 299, 301, 

380, 407, 594
Vāẟiḳ 109, 382
Vāẟiḳ-bi’llāh 109
Vāẟiḳ-bi’llāh bin Mu‘taṣım 422
Vefā Azīz 279
Vefā Melik bin Nāṣırü’d-dīn 534
Vefeyātü’l-a‘yān 89
Vekī‘ 267
Vekī‘ bin Ebī Sūd 265
Velī Beg 440
Velîd 263, 337, 355
Velīd 137, 138, 229, 230, 231, 232, 233, 

236, 237, 239, 252, 253, 254, 256, 
257, 258, 260, 262, 263, 264, 278, 
280, 281, 295, 328, 332, 333, 334, 
335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 
343, 345, 347, 357, 513

Velīd bin Abdü’l-Melik 232, 263, 328, 
349, 511, 513

Velīd bin Abdü’l-Melik bin Mervān 252
Velīd bin Hişām 237
Velīd bin Ḳa‘ḳā‘ 316
Velīd bin Müslim 295
Velīd bin Utbe 139, 153
Velīd bin Utbe bin Ebī Süfyān 137
Velīd bin Yezīd 298, 335, 337

Ummān 338, 341
Ūnūcūr 38, 40
Ūnūcūr Maḥmūd (Ebü’l-Ḳāsım) bk. 

Ebü’l-Ḳāsım Ūnūcūr Maḥmūd
Urbān 128, 150, 169, 194, 266, 352, 

375, 474
Urve 173, 177, 190, 239
Urve bin Muġīre 204
Urve bin Zübeyr 233
Uşmūneyn 63
Usrūşene 405, 548
Uṭārid 255, 351
Utbe 141, 150, 153, 266
Utbī 336
Uẕeyb 222
Uzza 248

Ü
Ümeyye 186, 412
Ümeyye bin Abdu’llāh 213
Ümeyyeoğulları bk. Benī Ümeyye
Ümmü Abdu’r-Raḥmān 150
Ümmü Āṣım Leylā bint Āṣım bin Ömer 

bin Ḫaṭṭāb 276
Ümmü Ḥabībe 119
Ümmü Ḫalīl 85
Ümmü Ḫalīl (Melike Necmü’d-dīn Şece-

retü’d-dür) bk. Melike Necmü’d-dīn 
Şeceretü’d-dür Ümm-i Ḫalīl

Ümmü Halil Mu‘tasım 84
Ümmü Hāşim 182
Ümmü Hāşim bint Ebī Hāşim 150, 151, 

180
Ümmü Hişām Ā’işe bint Hişām bin İs-

mā‘īl-i Maḫzūmī 306
Ümmü Hişām bint Hişām 342
Ümmü Külẟūm 195, 231
Ümmü Külẟūm bint Abdu’llāh 150
Ümmü’l-benīn 230
Ümmü’l-Ḥaccāc bint Muḥammed bin 

Yūsuf-ı �eḳafī 335
Ümmü’l-Ḥakem 184, 230
Ümmü’l-Ḫalīl 85
Ümmü Muḥammed 150, 230
Ümmü Oẟmān 230
Ümmü Seleme 335
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Ya‘ḳūb Şāh 447
Yāḳūt 432, 433
Yāḳūt (Kātib) 432
Yanıḳ 611
Yānis-i Ḥāfıẓī (Ebü’l-fetḥ) bk. Ebü’l-fetḥ 

Yānis-i Ḥāfıẓī
Yanḳoniya 619
Yara 603, 604
Yarlıġ Arġun Ḫān 629
Yaṣṣıçemen 628
Yehūd 52, 247, 261
Yehūdī 47, 51
Yehūdiyān 178
Yelboġa (Emīr) 100, 103
Yelboġa-i Nāṣırī 103
Yelboġa-i Nāṣırī (Emīr) 102, 103
Yemānī 343
Yemen 49, 56, 69, 75, 76, 178, 244, 309, 

338, 341, 363, 380, 384, 421, 461, 
600

Yesār 265
Yeẟrib 154, 196
Yeşbek (Emīr) 496
Yeşküroğulları bk. Benī Yeşkür
Yevm-i Cīrūn 180
Yezd 448, 458, 590
Yezdān 199, 290, 309
Yezdicerd bin Şehryār 554
Yezîd 152
Yezīd 43, 116, 124, 126, 133, 134, 135, 

136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 
144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 
151, 154, 180, 182, 186, 226, 228, 
231, 264, 267, 270, 273, 277, 293, 
296, 297, 300, 305, 324, 335, 338, 
339, 341, 342, 347, 348, 357

Yezîd bin Abdülmelik 275
Yezīd bin Abdü’l-Melik 274, 293, 294, 

295, 296, 297, 298, 301, 303, 304, 
306, 332

Yezīd bin Abdü’l-Melik bin Mervān 294
Yezīd bin Ebī Ḥabīb 287
Yezīd bin Ebī Kebşe 237
Yezīd bin Ebī Süfyān 117
Yezīd bin Ebī Ziyād 161
Yezīd bin Ḫālid 321

Velīd bin Yezīd bin Abdü’l-Melik 332
Vellāde bint Abbās 263
Verd 585
Verẟān 310
Veys-i Ḳaranī 125
Viḍāḥiye 267
Viḳāye 472, 473

Y
Yabġu 557, 558, 559
Yādigār 440
Yāfā Ḳal‘ası 31
Yāfeẟ 575
Yaġıbaṣan 621
Yaġıbaṣan (Melik Muẓaffer) bk. Muẓaffer 

Yaġıbaṣan (Melik)
Yaġıbaṣan (Melik Niẓāmü’d-dīn) bk. 

Niẓāmü’d-dīn Yaġıbaṣan (Melik)
Yaḥyā 264, 307, 397, 405, 413, 414, 415, 

416, 420
Yaḥyā (Ḥażret-i) 260
Yaḥyā-yı Bermekī 402, 416
Yaḥyā bin Abdu’llāh 404, 405
Yaḥyā bin Abdu’llāh bin Ḥasan bin İmām 

Alī 404
Yaḥyā bin Bermekī 396
Yaḥyā bin Esed 548
Yaḥyā bin Ḥakem bin Ebi’l-Āṣ 196
Yaḥyā bin Ḫālid 396, 413, 414, 420
Yaḥyā bin Ḫālid bin Bermek 403
Yaḥyā bin Sa‘īd 185
Yaḥyā bin Zekeriyyā 156, 260
Yaḳan 557
Ya‘ḳūb 416, 552, 553
Ya‘ḳūb (Mīrzā Sulṭān) 481
Ya‘ḳūb (Sulṭān) 479, 480
Ya‘ḳūb (Şāh) 447
Ya‘ḳūb Beg 447, 476, 478, 479, 551
Ya‘ḳūb Beg (Sulṭān) 479
Ya‘ḳūb bin Ḥasan eṭ-Ṭavīl 479
Ya‘ḳūb bin Ḥasan et-Ṭavīl (Sulṭān) 446
Ya‘ḳūb bin İsḥāḳ 43
Ya‘ḳūb bin Leyẟ 550, 552, 553
Ya‘ḳūb bin Süfyān 161
Ya‘ḳūb bin Yeşek 416
Ya‘ḳūb Mīrzā 479
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Z
Zāb 354
Zābilistān 577
Ẓafer Ḫān 500, 538, 541
Ẓāfir 62, 63
Ẓāfir-bi-emri’llāh Ebū Manṣūr İsmā‘īl 62
Ẓāfir-bi’llāh 68
Ẓāhir 54, 55, 428
Ẓāhir Berḳūḳ 109, 110, 111
Ẓāhir-bi-emri’llāh Muḥammed bin Nāṣır 

428
Ẓāhir bin Ḥākim 53
Zā’ide bin Ḳudāme 193, 205
Zamāntı 496
Ẕātü’l-‘ırḳ 367
Zeber-dest 376
Zebīd 461
Ẕehebī 171
Zehrā 150, 155
Zehrī 506
Zekeriyyā bin İbrāhīm 109

Zekeriyyā bin İbrāhīm bin Muḥammed 
109

Zemaḥşerī 124
Zemzem 77 ayrıca bk. Çāh-ı Zemzem
Zengī (Ḳuṭbu’d-dīn) bk. Ḳuṭbu’d-dīn 

Zengī
Zengī (Muẓafferü’d-dīn) bk. Muẓaffe-

rü’d-dīn Zengī
Zerḳā 182
Zerkâkîoğulları bk. Benū Zerḳākī
Zevc-i Betūl 456
Zeyd bin Alī 307
Zeyd bin Alī bin İmām Ḥüseyn 356
Zeyd bin Ḥāriẟe 253
Zeyd bin �ābit 246
Zeyd bin Vāḳıd 260
Zeyne’l-‘ābidīn 358, 591
Zeyne’l-‘ābidīn (İmām) 140, 141, 142
Zeyne’l-‘ābidīn Şāh 592
Zeynel Beg 478
Zeynel bin Ḥasan Beg 477
Zeynü’d-dīn Ḥāccī (Melik Muẓaffer) bk. 

Melik Muẓaffer Zeynü’d-dīn Ḥāccī
Zeynü’d-dīn Ḥāccī (Melikü’ṣ-Ṣāliḥ) bk. 

Yezīd bin Mu‘āviye 136, 149, 156, 356, 
365

Yezīd bin Mühelleb 226, 227, 228, 236, 
265, 267, 270, 287, 289, 298, 299, 
300

Yezīd bin Süleymān bin Abdü’l-Melik 
343

Yezīd bin Velīd 338, 341, 342, 343, 344, 
346

Yezīd bin Velīd bin Abdü’l-Melik 338
Yezīd bin Velīd bin Abdü’l-Melik bin 

Mervān 340
Yezîd b. Velîd 341
Yezīdīler 149
Yūḥannā Kilisesi bk. Kenīse-i Yūḥannā
Yūnān 259, 260, 461, 478, 593
Yūnānīler 258
Yūnāniyyūn 255
Yūnus 182
Yūnus bin Meysere 130
Yūnus Paşa (Vezīr) 520, 521
Yūsuf 62, 96, 240, 242, 531
Yūsuf (Hz.) 57, 119, 531
Yūsuf (Ḳara) 474, 485, 486, 487, 488
Yūsuf (Mīrzā) 479
Yūsuf-ı Türkmān (Ḳara) bk. Ḳara Yūsuf-ı 

Türkmān
Yūsuf Ādilşāh 509
Yūsuf Beg 478
Yūsuf bin Abdu’llāh bin Selām 277
Yūsuf bin Abdü’l-Mecīd 64
Yūsuf bin Barsbay (Melik Azīz Cemā-

lü’d-dīn) bk. Melik Azīz Cemālü’d-dīn 
Yūsuf bin Barsbay

Yūsuf bin Eyyūb (Ṣalāḥu’d-dīn) bk. 
Ṣalāḥu’d-dīn Yūsuf bin Eyyūb

Yūsuf bin Ḳara Meḥemmed (Ḳara) 485
Yūsuf bin Muḥammed-i �eḳafī 335, 346
Yūsuf bin Muḳtefī (Müstencid-bi’llāh) 

bk. Müstencid-bi’llāh Yūsuf bin Muḳ-
tefī

Yūsuf bin Ömer 309, 330, 334, 335, 338, 
343, 344

Yūsufca Beg 478
Yūsuf eṣ-Ṣabbāḥ-ı Ḥimyerī 600
Yūsufī 334



704 DİZİN -  3. Rükün

Zühre 255
Zühre bin Cevne 207
Ẕü’l-celāl 125
Züleyḫā 419
Ẕü’l-feḳār 215
Ẕü’l-ḳadriyye 491
ẔÜ’L-ḲADRİYYE 491
ẔÜ’L-ḲADRLI 439
Ẕü’l-ḳadrlı 483, 491, 492, 494, 495, 498, 

499, 500
Ẕü’l-ḳadrlı Türkmānları 492
Ẕü’l-ḳadroġlı Alā’ü’d-devle 448
Zümürrüd 568
Zümürrüd Ḫātūn 568
Ẕü’n-nūn 563, 623, 624, 626
Ẕü’n-nūn (Melik) 563, 624, 626
Ẕü’n-nūn Arġūn 444
Ẕü’n-nūn Arġūn (Emīr) 444
Ẕü’n-nūn bin Muḥammed 623
Zürāre bin Evfā 198

Melikü’ṣ-Ṣāliḥ Zeynü’d-dīn Ḥāccī
Ẓibyān bin Amr-ı Teymī 173
Zīc-i İlḫānī 433
Ẕihnī 39
Ẕihnī Tārīḫi bk. Tārīḫ-i Ẕihnī
Ziyād 324
Ziyād bin Ebīh 124
Ziyād bin Nūn 116
Zuḫal 255
Zübeyde 409, 410, 420
Zübeyde Ḫātūn 278, 410, 420
Zübeyde Ḫātūn bint Ebū Ca‘fer Manṣūr 

408
Zübeyr 122, 176, 189, 191, 327
Zübeyr bin Adī 249
Zübeyr bin Avvām 154
Zübeyr bin Mütevekkil (Mu‘tez-bi’llāh) 

bk. Mu‘tez-bi’llāh Zübeyr bin Müte-
vekkil

Züfer bin Abdu’llāh el-Kilābī 179
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