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Şebīb bin Yezīd eş-Şeybānī 376 
Keẟīr bin Ṣalt bin Ma‘dīkerib 377 
Muḥammed bin Mūsā bin Ṭalḥa 377 
‘İyāż bin Ġanm 377 
Muṭarrif bin ‘Abdu’llāh 378 
Ammā Yetmiş Sekiz Tārīḫi Vefeyātı 378 
Cābir bin ‘Abdu’llāh bin ‘Amr 378 
Ḳāḍī Şüreyḥ bin Ḥāriẟ bin Ḳays 378 
‘Abdu’r-Raḥmān bin Ġanm 380 
Cünāde bin Ebī Ümeyye 380 
‘Alā bin Ziyād 381 
Sürāḳa bin Mirdās el-Ezdī 381 
Nābiġa el-Ca‘dī Ebū Leylā Ḳays bin ‘Abdu’llāh 381 
Sā’ib bin Yezīd el-Kindī 382 
Süfyān bin Seleme el-Esedī 382 
Mu‘āviye bin Ḳurre el-Baṣrī 382 
‘Ubeydu’llāh bin Ebī Bekr 383 
Ammā Seksen Tārīḫi Vefeyātı 383 



 

Ebū Zeyd bin Eslem 383 
Cübeyr bin Nüfeyr 383 
‘Abdu’llāh bin Ca‘fer bin Ebī Ṭālib 383 
Ebū İdrīs el-Ḫavlānī 385 
Ma‘bed el-Cühenī el-Ḳaderī 385 
Ammā Seksen Bir Tārīḫi Vefeyātı 386 
Cübeyr bin Verḳā’ eṣ-Ṣarīmī 386 
Ebū Ümeyye Süveyd bin Ġafele bin ‘Avsece el-Cu‘fī 386 
‘Abdu’llāh bin Şeddād bin el-Hād 386 
Muḥammed bin ‘Alī bin Ebī Ṭālib 386 
Ammā Seksen İki Tārīḫi Vefeyātıdur 388 
Mühelleb bin Ebī Ṣufre 388 
Esmā bin Ḫārice el-Fezārī 389 
Muġīre bin Mühelleb bin Ebī Ṣufre 389 
Ḥāriẟ bin ‘Abdu’llāh bin Rebī‘a-i Maḫzūmī 390 
Muḥammed bin Üsāme bin Zeyd bin Ḥāriẟe 390 
‘Abdu’llāh bin Ebī Ṭalḥa bin Ebī Esved 390 
‘Abdu’llāh bin Ka‘b bin Mālik 390 
‘Affān bin Vehb 391 
Cemīl bin ‘Abdu’llāh bin Ma‘mer bin Ṣabāḥ 391 
‘Ömer bin ‘Ubeydu’llāh 392 
Kümeyl bin Ziyād 393 
Zāẕān Ebū ‘Amr el-Kindī 394 
Ebū Meryem Zirr bin Ḥubeyş 394 
Şaḳīḳ bin Seleme el-Esedī 394 
Ümmü’d-Derdā Ḫātūn 395 
Ammā Seksen Üç Tārīḫi Vefeyātı 396 
‘Abdu’r-Raḥmān bin Cüḥeyre el-Ḫavlānī 396 
Ṭārıḳ bin Şihāb bin ‘Abdişems 396 
‘Ubeydu’llāh bin ‘Adī bin Ḫayyār 396 
Merẟed bin ‘Abdu’llāh 396 
Fitne-i İbn Eş‘aẟ 397 
‘Abdu’r-Raḥmān bin Ebī Leylī 398 
Müslim bin Yesār 398 
Ammā Seksen Dört Tārīḫi Vefeyātı 399 



 

Ebū Ġuneynimā el-Ḫavlānī 399 
Ebū Zür‘a el-Cüẕāmī 399 
‘Utbe bin Münẕir es-Sülemī 399 
‘Abdu’r-Raḥmān bin Muḥammed bin Eş‘aẟ el-Kindī 400 
Eyyūb bin Ḳirriyye 401 
Ammā Seksen Beş Tārīḫi Vefeyātı 401 
Ebān bin ‘Oẟmān bin ‘Affān 401 
Vāẟile bin Esḳa‘ 402 
Ḫālid bin Yezīd bin Mu‘āviye bin Ebī Süfyān 402 
Ammā Seksen Altı Tārīḫi Vefeyātı 402 
‘Abdu’llāh bin Ḥāriẟ bin Cez’ ez-Zübeydī 402 
Erṭāt bin Züfer 403 
Mālik bin Şerāḥīl 403 
Ammā Seksen Yedi Tārīḫi Vefeyātı 403 
‘Utbe bin ‘Abdi’s-Selmā 403 
Miḳdām bin Ma‘dīkerib 403 
Ḳabīṣa bin Zü’eyb bin Ḫalḫale bin ‘Amr 404 
‘Urve bin Muġīre bin Şu‘be 404 
Yaḥyā bin Ya‘mer 404 
Ammā Ṭoḳsan Üç Vefeyātı 404 
Enes bin Mālik 404 
‘Ömer bin ‘Abdu’llāh bin Ebī Rebī‘a 406 
Bilāl bin Ebī Derdā 406 
Bişr bin Sa‘īd el-Müzenī 407 
Zürāre bin Evfā bin Ḥācib-i ‘Āmirī 407 
Ḫubeyb bin ‘Abdu’llāh bin Zübeyr 407 
Ḥafṣ bin ‘Āṣım bin ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb 407 
Sa‘īd bin ‘Abdu’r-Raḥmān bin ‘Attāb bin Esīd 407 
Ferve bin Mücāhid 408 
Ebü’ş-Şa‘ẟā Cābir bin Zeyd 408 
Ammā Ṭoḳsan Dört Tārīḫi Vefeyātı 408 
Sa‘īd bin Cübeyr bin Hişām el-Esedī 408 
Sa‘īd bin Müseyyeb bin Ḥazn bin  Ebī Vehb bin ‘Ā’iẕ bin ‘İmrān bin Maḫzūm 410 
Ṭalḳ bin Ḥabīb el-‘Anezī 411 
‘Urve bin Zübeyr bin ‘Avvām 412 



 

Ebū Bekr bin ‘Abdu’r-Raḥmān bin Ḥāriẟ bin Hişām bin Muġīre 413 
Fażl bin Ziyād er-Reḳāşī 413 
Ebū Seleme bin ‘Abdu’r-Raḥmān bin ‘Avf ez-Zührī 413 
‘Abdu’r-Raḥmān bin ‘Ā’id el-Ezdī 414 
‘Abdu’r-Raḥmān bin Mu‘āviye bin Ḫuzeyme 414 
Ammā Vefeyāt-ı Ṭoḳsan Beş Tārīḫi 414 
İbrāhīm bin Yezīd en-Neḫa‘ī 414 
Ḥasan bin Muḥammed bin el-Ḥanefiyye 414 
Ḥumeyd bin ‘Abdu’r-Raḥmān bin ‘Avf ez-Zührī 414 
Ammā Ṭoḳsan Yedi Tārīḫi Vefeyātıdur 415 
Ḥasan bin Ḥasan bin ‘Alī bin Ebī Ṭalib 415 
Mūsā bin Nuṣayr 415 
Ammā Vefeyāt-ı Ṭoḳsan Sekiz Tārīḫi 418 
‘Ubeydu’llāh bin ‘Abdu’llāh bin ‘Utbe 418 
Ṭoḳsan Ṭoḳuz Tārīḫi Vefeyātı 419 
Ḥasan bin Muḥammed bin Ḥanefiyye 419 
‘Abdu’llāh bin Muḥayrīz bin Cünāde bin ‘Ubeyd el-Ḳureyşī 419 
Maḥmūd bin Lebīd bin ‘Uḳbe 419 
Nāfi‘ bin Cübeyr bin Muṭ‘im bin ‘Adī bin Nevfel el-Ḳureyşī 420 
Küreyb bin Müslim 420 
Muḥammed bin Cübeyr bin Muṭ‘im 420 
Maḥmūd b. Rebī‘ 420 
Müslim bin Yesār 421 
Ḥaneş bin ‘Amr eṣ-Ṣan‘ānī 421 
Ḫārice bin Zeyd bin Ḍaḥḥāk 421 
Ammā Vefeyāt-ı Yüz Tārīḫi 421 
Sālim bin Ebü’l-Ca‘d el-Eşca‘ī 421 
Ebū Ümāme Sehl bin Ḥuneyf 422 
Ebü’z-zāhiriyye Ḥudeyr bin Küreyb 422 
Ebü’ṭ-Ṭufeyl ‘Āmir bin Vāẟile  bin ‘Abdu’llāh bin ‘Amr el-Leyẟī 422 
Ebū ‘Oẟmān en-Nehdī bin Mil 423 
‘Abdü’l-Melik bin ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz 423 
Vefeyāt-ı Yüz Bir Tārīḫi 424 
Rib‘ī bin Ḫirāş 424 
Ebū Ṣāliḥ es-Semān 425 



 

Ammā Vefeyāt-ı Yüz İki Tārīḫi 425 
Ḍaḥḥāk bin Müzāḥim el-Hilālī 425 
Ebü’l-Mütevekkil en-Nācī 426 
Vefeyāt-ı Yüz Üç Tārīḫi 426 
Yezīd bin Ebī Müslim 426 
Mücāhid bin Cübeyr el-Mekkī  Ebü’l-Ḥaccāc el-Ḳureyşī el-Maḫzūmī 426 
Muṣ‘ab bin Sa‘d bin Ebī Vaḳḳāṣ 427 
Mūsā bin Ṭalḥa bin ‘Abdu’llāh et-Temīmī 427 
Ammā Vefeyāt-ı Yüz Dört Tārīḫi 427 
Ḫālid bin Ma‘dān el-Kelā‘ī 427 
‘Āmir bin Sa‘d bin Ebī Vaḳḳāṣ el-Leyẟī 428 
‘Āmir bin Şerāḥīl eş-Şa‘bī 428 
Ebū Bürde bin Ebī Mūsā el-Eş‘arī 428 
Ebū Ḳılābe el-Cermī ‘Abdu’llāh bin Yezīd 429 
Ebū Recā el-‘Uṭāridī 429 
‘Abdu’llāh ve ‘Ubeydu’llāh İbnihā ‘Abdu’llāh 429 
Ammā Vefeyāt-ı Yüz Altı Tārīḫi 430 
Sālim bin ‘Abdu’llāh bin ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb 430 
Ṭāvūs bin Keysān 430 
Ammā Vefeyāt-ı Yüz Yedi Tārīḫi 431 
Süleymān bin Yesār 431 
‘İkrime el-Berberī 431 
Ḳāsım bin Muḥammed bin Ebī Bekr-i Ṣıddīḳ 432 
Küẟeyyirü ‘Azze bin Ebī Cum‘a Şā‘ir-i Meşhūr 432 
Yezīd bin ‘Abdu’llāh bin Şıḫḫīr 433 
Nuṣayb bin Rebāḥ 433 
‘Ömer Bilāl bin Heyşem-i Kūfī 433 
‘Amr bin İbn Rebī‘-i Maḫzūmī 434 
Ammā Vefeyāt-ı Yüz Sekiz Tārīḫi 434 
Bekr bin ‘Abdu’llāh el-Müzenī 434 
Rāşid bin Sa‘d el-Muḳrānī el-Ḥimṣī 434 
Muḥammed bin Ka‘b el-Ḳuraẓī 434 
Vefeyāt-ı Yüz On Tārīḫi 435 
Cerīr bin ‘Aṭıyye-i Şā‘ir 435 
Şā‘ir Ferezdaḳ 438 



 

Ḥasan-ı Baṣrī 440 
İbn Sīrīn Muḥammed bin Sīrīn bin  Ebū Bekr bin Ebū ‘Amr-ı Enṣārī 441 
Vehb bin Münebbih 443 
Süleyman bin Sa‘d 443 
Ṣāliḥ bin ‘Abdu’r-Raḥmān el-Kātib 443 
Ümmü’l-Hüẕeyl 444 
‘Ā’işe bint Ṭalḥa bin ‘Ubeydu’llāh et-Temīmī 444 
‘Abdu’llāh bin Sa‘īd bin Cübeyr 444 
‘Abdu’r-Raḥmān bin Ebān bin ‘Oẟmān bin ‘Affān 444 
Ammā Vefeyāt-ı Yüz On İki Tārīḫi 445 
Reccā bin Ḥayve el-Kindī 445 
Şehr bin Ḥavşeb 445 
Ammā Vefeyāt-ı Yüz On Üç Tārīḫī 445 
‘Abdü’l-Vehhāb bin Buḫt 445 
Mekḥūl eş-Şāmī 446 
Ammā Vefeyāt-ı Yüz On Dört Tārīḫi 447 
‘Aṭā bin Ebī Rebāḥ 447 
Ammā Yüz On Beş Tārīḫi Vefeyātı 449 
Ammā Yüz On Yedi Tārīḫi Vefeyātı 449 
Ḳatāde bin Di‘āme es-Sedūsī 449 
Ebū ‘Abdu’llāh Nāfi‘ Müvellā-yı İbn ‘Ömer 450 
Ẕü’r-rumme eş-Şā‘īr 450 
Ammā Vefeyāt-ı Yüz Yigirmi Bir Tārīḫi 452 
Mesleme bin ‘Abdi’l-Melik bin Mervān 452 
Nümeyr bin Ḳays el-Eş‘arī 453 
Yüz Yigirmi İki Tārīḫi Vefeyātı 453 
Zeyd bin ‘Alī bin Ḥüseyn bin ‘Alī bin Ebī Ṭālib 453 
‘Abdu’llāh Ebū Yaḥyā el-Baṭṭāl 456 
Ḳāḍī İyās bin Mu‘āviye 460 
Ammā Vefeyāt-ı Yüz Yigirmi Üç Tārīḫi 461 
Rebī‘a bin Yezīd el-Ḳaṣīr 461 
Muḥammed bin Vāsi‘ 461 
Ve Vefeyāt-ı Yüz Yigirmi Dört Tārīḫi 462 
Ḳāsım bin Ebī Bezze 462 
İmām Muḥammed Zührī 462 



 

Bilāl bin Sa‘d bin Temīm es-Sükūnī 466 
Ca‘d bin Dirhem 467 
Ammā Vefeyāt-ı Yüz Yigirmi Beş Tārīḫi 468 
Muḥammed bin ‘Alī bin ‘Abdu’llāh bin ‘Abbās 468 
Yaḥyā bin Zeyd bin Alī bin Ḥüseyn bin ‘Alī bin Ebī Ṭālib 469 

FAṢL DER-MENĀḲIB-I ON İKİ İMĀM 470 
Ve Der-ḫilāfet-i İmām-ı Düvüm Ḥasan el-Muḫtār ve  

İbn ‘Alī el-Murtażā raḍiya’llāhu ‘anh 470 
Ammā vefāt-ı İmām Ḥasan 476 
Faṣl Der-ẕikr-i Menāḳıb-ı İmām-ı Süvüm-i Maẓlūm   

Ḥażret-i Ḥüseyn-i Maḳtūl ü Merḥūm raḍiya’llāhu ‘anh 479 
Taḥḳīḳ-şüden-i ḳabr-i Ḥażret-i İmām Ḥüseyn raḍiya’llāhu ‘anh 519 
Taḥḳīḳ-şüden-i defn-i re’s-i  Ḥażret-i İmām Ḥüseyn raḍiya’llāhu ‘anh 524 
Der-meẕemmet-i ehl-i ‘Irāḳ 527 
Ammā İmām-ı Sādis ki  Ca‘fer-i Ṣādıḳ Ḥażretleridür ki Ẕikr Olınur 529 
Faṣl Der-menāḳıb-ı İmām-ı Sābi‘ Mūsā el-Kāẓım raḍiya’llāhu ‘anh 533 
Der-faṣl-ı İmām-ı ẞāmin ‘Alī bin Mūsā er-Rıżā ve Fażīlet-i  ‘Alī bin Mūsā  

er-Rıżā bin Mūsā Kāẓım bin Ca‘fer-i Ṣādıḳ bin Muḥammed el-Bāḳır bin  
‘Alī Zeyne’l-‘ābidīn bin  Ḥüseyn-i Şehīd bin Alī bin Ebī Ṭālib’dür 542 

Me’mūn kendü ḫaṭṭıyla İmām Rıżā’ya virdügi  ‘ahd-nāme ṣūretidür  
ki beyān olınur: 557 

Ṣūret-i ‘ahd-nāme-i Rıżā min ġayr-i iḫtiṣār 559 
Der-faṣl-ı Menāḳıb-ı İmāmü’t-tāsi‘  Muḥammed el-Cevād bin ‘Alī el-Murtażā 565 
Faṣl Der-menāḳıb-ı İmām-ı ‘Āşir  Ebü’l-Ḥasen ‘Alī el-Ma‘rūf bi’l-Askerī 574 
Faṣl Der-menāḳıb-ı İmām Ḥādī ‘Aşer  Ebū Muḥammed  

Ḥasan el-Ḫāliṣ bin ‘Alī el-‘Askerī 579 
Der-menāḳıb-ı İmām-ı ẞānī ‘Aşer  Ebü’l-Ḳāsım Muḥammed el-Mehdī 585 
Taḥḳīḳ-şüden-i vilādet-i  Ḥażret-i İmām Muḥammed el-Mehdī 592 
Taḥḳīḳ-ı enīḳ fī iẟbāt-ı vücūd-ı ‘Īsā bin Meryem ve’l-Ḫıżr ve’l-İlyās  

ve’l-Mehdī ‘ani’l-enbiyā’i’llāh ve evliyā’ihi ve iẟbāt-ı beḳā’i’ş-şeyṭān  
ve’d-Deccāl ve’l-a‘ver min-a‘dā’i’llāh 598 

Ammā ‘alāmāt-ı ẓuhūr-ı Mehdī 600 
Der-faṣl-ı Menāḳıb-ı İmām-ı Rābi‘  İmām ‘Alī bin Ḥüseyn bin  

‘Alī bin Ebī Ṭālib  kerrema’llāhu vecheh ve raḍiya’llāhu ‘anh 605 



 

Faṣl Der-menāḳıb-ı İmām-ı Ḫāmis Ebū Ca‘fer el-Bāḳır  
Muḥammed bin ‘Alī bin Ḥüseyn bin ‘Alī bin Ebī Ṭālib 614 

Aṣḥāb-ı Resūl-i Ekrem’den ‘Abdu’llāh bin ‘Amr bin  Ḥarām-ı Enṣārī  
ve ‘Amr bin Cemūḥ’uñ Menāḳıbıdur 620 

Ḥikāyet 621 
Ḥikāyet 622 
Ḥikāyet 623 
Ḥikāyet 626 

AḤVĀL-İ PĀDİŞĀH-I ‘ACEM 627 
Keyūmerẟ Şāh 627 
Hūşeng bin Siyāmek 628 
Ṭahmūrẟ-ı Dīv-bend 629 
Cemşīd-i Veled-i Nev-cihān 629 
Şeddād bin ‘Ād 630 
Ḍaḥḥāk-ı Mārī 631 
Ḍaḥḥāk-ı Mārī’nüñ keyfiyyet-i aḥvāli 632 
Ferīdūn-ı Ferruḫ 635 
Menūçihr 637 
Nevẕer-i Veled-i Menūçihr 638 
Zāb bin Ṭahmāsb 639 
Gürşāsb bin Güştāsb 639 
Ṭabaḳa-i ẞāniye Keyāniyān 639 
Ammā Keyḳubād 640 
Keykāvus 640 
Keyḫusrev 642 
Lehrāseb-i Birāder-zāde-i Keykāvus 643 
Güştāsb 643 
Behmen-i Veled-i İsfendiyār 644 
Dārāb bin Behmen 645 
Ṭabaḳa-i ẞāliẟe Eşkāniyān’dur 646 
Eşk bin Dārāb 646 
Şābūr bin Eşkān 647 
Behrām bin Şābūr 647 
Balāş bin Behrām 647 



 

Hürmüz bin Balāş 647 
Narsī bin Balāş 648 
Ferīdūn bin Hürmüz 648 
Balāş bin Fīrūz 648 
Ḫusrev bin Balādān 648 
Balāş bin Balāş 648 
Erdevān bin Balāş 649 
Erdevān bin Eşkān 649 
Balāş bin Eşḳān 649 
Bījen bin Cūẕerz 649 
Cūẕerz bin Bījen 649 
Erdevān bin Bījen 650 
Ṭabaḳa-i Rābi‘a Sāmāniyān’dur 650 
Erdeşīr 650 
Şābūr bin Erdeşīr 651 
Hürmüz bin Şābūr 652 
Behrām bin Hürmüz 652 
Behrām bin Behrām 652 
Narsī bin Behrām 652 
Hürmüz bin Narsī 653 
Şābūr bin Hürmüz 653 
Şābūr bin Şābūr-ı Ẕü’l-ektāf 654 
Behrām bin Şābūr bin Ẕü’l-ektāf 654 
Yezdicerd el-Eşmer bin Behrām 654 
Behrām-ı Gūr bin Yezdicerd 654 
Yezdicerd bin Behrām-ı Gūr 656 
Fīrūz bin Yezdicerd-i Nerm 657 
Balāş bin Fīrūz 657 
Ḳubād bin Fīrūz 657 
Enūşirvān bin Ḳubād 658 
Hürmüz bin Enūşirvān 659 
Pervīz bin Hürmüz 659 
Şīrūye bin Pervīz 659 
Erdeşīr bin Şīrūye 660 
Kisrā bin Arslan 660 



 

Kisrā bin Ḳubād bin Hürmüz 660 
Yezdicerd-i Şehriyār 660 
Ṭabaḳa-i Ḫāmise Baṭālise-i Yūnān 661 
Şesūs bin Lā‘ūs el-Munṭaḳī 661 
Fīlodḳūs 661 
Oraḫiṭuş 662 
Fīlobṭūl 662 
İḳnaḳiyūs 662 
Fīlomṭūn 662 
Sīdīrnaṭīs 662 
Aġrīnās 663 
Lebsīḳūs 663 
İskenderūs 663 
Ḳlūbaṭra 663 
Tetimme-i aḥvāl-i Ḳlūbaṭra ki ber-vech-i ātī ẕikr olınur 664 
Aġusṭus Ḳayṣer 665 
Heraḳl  666 

KAYNAKÇA 667 

DİZİN 679 

 

 





METİN TESİSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

Metin tesisinde mukayeseye esas alınan nüshaların seçiminde Çift 
Tetkik Yöntemi uygulandı.1 Asıl nüsha kadrosu E, N1 ve R1; yedek 
nüsha kadrosu HZ yazmalarından oluşturuldu. Bu nüshaların kütüp-
hane katalog bilgileri şu şekildedir: 

Asıl nüsha kadrosu: 

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

-  N1: Nuruosmaniye Kütüphanesi, No. 3408. 

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

Yedek nüsha kadrosu: 

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

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

Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin imlasında Mehmet Kanar’ın 
Osmanlı Türkçesi Sözlüğü esas alındı.3 Bu kelimeler terceme (tercüme), 
tedârük (tedârik), rişvet (rüşvet) örneklerinde olduğu gibi asıllarına uy-
gun şekilde okundu. Kanar Sözlüğü’nde bulunmayan yer ve şahıs isimle-
rinde Mütercim Âsım Efendi’nin Kāmûsu’l-muhît Tercümesi4 ve Şiha-
büddin Ebî Abdillâh Yâkūt el-Hamevî’nin Mu‘cemü’l-büldân’ına5 müra-
caat edildi. 

Türkçe arkaik kelimelerin imlasında Cem Dilçin’in Yeni Tarama 
Sözlüğü esas alındı.6 

 

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 Değer-
lendirmeler:  Künhü’l-ahbâr Örneği”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, S.  21, İs-
tanbul 2018, s. 115-146. 

2  Türkiyat Mecmuası, C. VII-VIII, 1942, s. 253-267; Clarendon Pres, Oxford 1958. 
3  Say Yayınları, Ankara 2009. 
4  Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2014. 
5  Dâru Sâdır, Beyrut 1977. 
6  Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1983. 
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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.1 

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

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

Metinde geçen Arapça ve Farsça ibare ve manzumeler Arap alfabe-
siyle yazıldı. Türkçe tercümeleri dipnotlarda verildi.  

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

Metinde yer alan âyet-i kerîmeler harekeli Arap alfabesi ile yazıldı. 
Sûrelerin adları, sıraları, âyet numaraları ve mealleri dipnot ile bildirildi. 
Meallerde Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığının Kur’ân Yolu Meâli esas 
alındı.2  

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

 

1  Turkish Studies, Volume 3/6, Fall 2008, s. 1-46. 
2  Ankara 2018. 
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Müstensih kaynaklı imla hataları düzeltilip dipnotta açıklaması ya-
pıldı.  

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

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

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

 

 

1  İndeksten yararlanmayı kolaylaştırmak maksadıyla bu kelimelerin günümüz Türkçesinde 
geçen şekli de indekse alınıp eserin yazıldığı dönemin dil özelliklerini taşıyan biçimine 
gönderme yapıldı.  
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Arapça Türkçe 
‘aleyhi ve ‘aleyhimü’s-selām Selâm, onun ve onların üzerine olsun. 
‘aleyhi’l-la‘ne [Allah’ın] laneti onun üzerine olsun. 
‘aleyhi’r-raḥme [Allah’ın] rahmeti onun üzerine olsun. 
‘aleyhi’ṣ-ṣalāt [Allah’ın] salâtı onun üzerine olsun. 
‘aleyhi’s-ṣalātü ve ‘alā nebiyyinā [Allah’ın] selâmı, onun ve Peygamber Efendi-

miz’in üzerine olsun. 
‘aleyhi’s-selām [Allah’ın] selâmı onun üzerine olsun. 
‘aleyhi’s-selāmu ve’ṣ-ṣalāt [Allah’ın] selâmı ve salâtı onun üzerine olsun. 
‘aleyhi mine’t-teḥāyā mā-huve’l-evfā En uygun selâmlar onun üzerine olsun. 
‘aleyhi ṣalātu’llāhi ve ‘alā nebiyyinā el-
‘Arabī 

Allah’ın salâtı onun ve Arap olan Peygamberi-
miz’in üzerine olsun. 

‘aleyhimü’s-ṣalātu ve’s-selām [Allah’ın] salât ve selâmı onların üzerine olsun. 
‘aleyhimü’s-selām [Allah’ın] selâmı onların üzerine olsun. 
‘aleyhi’ṣ-ṣalātu ve’s-selām [Allah’ın] salâtı ve selâmı onun üzerine olsun. 
Allāhumme’rḥamhu Allah’ım, ona merhamet et. 
celle şānuhu ve ‘alā Onun şânı pek yücedir. 
celle ve ‘alā Onun [şânı] pek yücedir 
ḳaddesa’llāhu sırrahu’l-aẓher Allah onun apaçık sırrını kutlu kılsın. 
kerrema’llāhu vechehu Allah onun vechini mükerrem kılsın. 
raḍiya’llāhu ‘anhā Allah ondan râzı olsun. 
raḍiya’llāhu ‘anhu Allah ondan râzı olsun. 
raḍiya’llāhu ‘anhum Allah onlardan râzı olsun. 
raḍiya’llāhu ‘anhum ecma‘īn. Allah onların hepsinden râzı olsun. 
raḍiya’llāhu ‘anhumā Allah onların ikisinden râzı olsun. 
raḥimehu’llāh Allah ona merhamet etsin. 
raḥimehu’llāhu te‘ālā Yüce Allah ona merhamet etsin. 
raḥimehumu’llāh Allah onlara merhamet etsin. 
raḥmetu’llāhi ‘aleyh 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. 
rıḍvānullāhi te‘ālā ‘aleyhim fi’l-eyyām 
ve’l-a‘vām 

Allah’ın rızâsı her zaman onların 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. 

 



TRANSKRİPSİYON ALFABESİ 

 ż/ ḍ   ض  a/ā/e/ı/i/o/ö/u/ü    ا

 ṭ    ط b   ب

 ẓ    ظ t  ت

ẟ   ث  ‘    ع  

 ġ    غ  c    ج

 f   ف ḥ    ح

 ḳ    ق  ḫ    خ

 g/k/ñ ك /ک  d    د

ẕ    ذ  l    ل 

 m    م r    ر

 n    ن z    ز

 h/a/e    ه  s   س

 v/u/ü/ū    و ş   ش

 y/ı/i/ī        ى ṣ   ص
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KÜNHÜ’L-AḪBĀR  
(II. RÜKÜN)1 

Bi’smi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm2 

Ḥamd u sipās ol Ḫālıḳu’l-cin ve’n-nās Ḥażretlerinüñ dergāh-ı kibriyā-
penāhına ki ḳaṣr-ı üstüvār-ı eṣnāf-ı mevcūdāta vaż‘-ı esās buyurduḳlarında tek-
vīn ü īcād-ı nūr-ı saṭı‘u’ẓ-ẓuhūr-ı Muḥammedī ile āġāz ve rūḥ-ı muḳaddesle-
rin aṣl-ı cemī‘-i ervāḥ itmekle cümle-i mükevvenātdan mümtāz ü ser-efrāz ey-
ledi. االرواح من نوره الساطع و�دت امللئكة يف   ء املصطفى ضا  ا أشرف ىف العرش نور ّـ م ـ ل «
«كنُت نبّياً وآدم بني   Ve kelām-ı mu‘ciz-nümā-yı فرحته � مرحباً �لقمر الطالع » 3
 müsted‘āsınca ḫāk-i ‘ıṭr-nāklerin ḫamīr-i māye-i vücūd-ı املاء والطني»4
ebü’l-beşer Ādem Ṣafī’den hezār sāl muḳaddem yed-i ḳudreti ile taḫmīr ve 
miḥrāb-ı cebīnin,5 ḳıblegāh-ı melā’ik-i muḳarrebīn ve nūr-ı mübīn ile 
teşrīf ü tevḳīr eyledi. Ve vücūd-ı pür-cūdların muḳaddime-i enbiyā ve 
ḫātemü’l-mürselīn ḳıldı.  

Naẓm6 

  Merḥabā ey şeh-süvār-ı ‘arṣa-i İslām [ü] dīn  
  Merḥabā ey enbiyā-sālār-ı ḫatmü’l-mürselīn 

  Aṭlas-ı zer-tār-ı çeşmüm eyledüm ferş-i ḳadem 
  Ḫayr-maḳdem ey vücūdı raḥmeten li’l-‘ālemīn7 

 

1   288b N1 | 304a E | 405b R1 
2  “Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla…” | Bi’smi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm: - N1, E  
3  “Mustafa’nın nuru arşa vurduğunda onun yükselen nuru ruhları aydınlattı. Melekler 

onun sevinciyle ‘Ey doğan ay, merhaba sana.’ diye seslendiler.” 
4  Hadîs-i Şerîf, “Âdem, su ile çamur arasında (balçık durumunda) iken ben peygamber-

dim.” (Tirmizî, Sünen, Menâkıb, 1; İbn Hanbel C. 4, s. 66.) 
5  cebīnin: cebīn N1, E 
6  Naẓm: - N1, E 
7  Burada Enbiyâ Sûresi, 107. âyetten iktibas yapılmıştır.  
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Ve ṣad hezār ṣalāt [406a R1] ü selām ol pādişāh-ı ıḳlīm-i risālet ve 
fermān-fermā-yı şehen-şāh-ı kişver-i nübüvvet, şefī‘-i ‘uṣāt-ı ümmet, delīl-i 
rāh-ı hidāyet, Muḥammed el-Muṣṭafā ‘aleyhi mine’t-teḥāyā mā-huve’l-evfā 
Ḥażretlerinüñ mehbiṭ-i envār-ı nā-mütenāhī olan Ravża-i Muṭahharala-
rına dest-āvīz ḳılınur. Ki ser-çeşme-i māddetü’l-ḥayāt olan dehān-ı mu‘ciz-
beyānları menba‘-ı zülāl-i vaḥy-i subḥānī ve cebīn-i şeref-ḳarīnleri ḳandīl-i 
nūr-ı meş‘al-i rāh-ı sa‘ādet-i dü-cihānī ve vücūd-ı nāzenīnleri raḥmeten li’l-
‘ālemīn1 oldı.[289a N1]  هامشي مّين عليك السالم وعليك ألف صلواة وألف � »
 ألف سالم أللهّم صّل على سّيد� حمّمد بعدد كّل ذرّة2 مائة ألف مرّة»3

Beyt4 

Ne deñlü ben ḳuluñ şāyān-ı tertīb-i cezā olsam  
Cenābuñdan şefā‘at mültecāyum yā Resūla’llāh 

Ve kemāl-i tevḳīr ü tekrīm ile ṣunūf-ı taḥiyyat ü teslīm āl ü aṣḥāblarına 
ihdā olınur ki her biri nūr-ı tevḥīd ü ‘irfānı ol ḥażret-i mu‘allā-rütbetüñ 
ẕāt-ı sütūde-ṣıfātlarından iḳtibās idüp hādiyy-i ṭarīḳ-ı hidāyet-refīḳ-ı İslām 
ü dīn ve reh-nümā-yı sünen-i Ḥażret-i Seyyidü’l-mürselīn olmışlardur. 
 «على أرواحهم حتف التحا� من اّ� اّلذى خلق الربا�» 5

[Naẓm] 

 6بر بياض ديدٔه حور سواد صفحٔه اين     سزد كاتب ديوان سراى خلد كشد

 

1  Burada Enbiyâ Sûresi, 107. âyetten iktibas yapılmıştır. 
دّرة: ذّرة  2  R1 
3  “Ey Hâşimî [soyundan gelen Hz. Peygamber], benden sana binlerce salât, on binlerce 

selâm olsun. Ey Allah’ım, bütün zerrelerin sayısınca selam, yüz binlerce defa Efendimiz 
[Hz.] Muhammed’in üzerine olsun.” 

4  Beyt: - N1, E 
5  “Tüm varlıkları yaratan Allah’ın selam hediyeleri onların ruhları üzerine olsun.” 
6  “Sonsuzluk sarayı divanı katibinin, bu sayfanın siyahını hûrîlerin gözlerinin beyazına 

çekmesi yaraşır.” 
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Bu rükn-i rekīn sulṭānü’l-enbiyā, ḫātemü’l-aṣfiyā, men‘ūt-i  
Ṭā-hā1 ve Yā-sīn,2 maẓhar-ı ḫiṭāb-ı 3﴾ ََوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْمحًَة لِّْلَعاَلِمني﴿ , 

a‘nī Muḥammed el-Muṣṭafā ṣallallāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem 
Ḥażretlerinüñ neseb-i şerīfleri ve vilādet-i bā-sa‘ādetleri, ḫuṣūṣā 

evlād ü ezvāc ü a‘mām rıḍvānullāhi te‘ālā ‘aleyhim fi’l-eyyām  
ve’l-a‘vām menāḳıb-ı ‘aliyyeleri ẕikrindedür.4 

İmdi āgāh oluñ ki faḫr-i ‘ālem ve seyyid-i5 benī Ādem, Muḥammed 
Muṣṭafā ṣallallāhu ‘aleyhi ve sellem buyurmışlardur ki »  إّن اّ� اصطفى إمسعيل

كنانة من ولد إمسعيل واصطفى قريشاً من بين كنانة واصطفى من ولد إبراهيم واصطفى بين  
 Ya‘nī7 “Ḥaḳ subḥānehu ve [406b] بين هاشم من قريش واصطفاين من بين هاشم» 6
te‘ālā İbrāhīm Peyġāmber’üñ oġullarından İsmā‘īl’i güzīde eyledi. Ve 
İsmā‘īl evlādından daḫı Kināne’yi üründüledi.8 Ve Benī Kināne’den 
Ḳureyş’i intiḫāb itdi.9 Ve Ḳureyş’den Benī Hāşim’i tafḍīl eyledi. Ve Benī 
Hāşim’den beni ber-güzīde ḳıldı.” diyü ḫaber virmişlerdür.  

Ve bir ḥadīẟ-i şerīfde daḫı إّن اّ� تعاىل خلق خلق فاختار منهم بين آدم مث  « 
اختار منهم العرب مث اختار منهم بين عد�ن مث اختار منهم قريشاً مث اختار منهم بين  

 

1  Kur’ân-ı Kerîm, 20. Sûre. 
2  Kur’ân-ı Kerîm, 36. Sûre. 
3  “(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”, Enbiyâ 21/107. 
4  Ḥamd ü sipās//ẕikrindedür: ṬABAḲA-İ ẞĀNİYE SULṬĀNÜ’L-ENBİYĀ ḪĀTEMÜ’L-

AṢFİYĀ, MEN‘ŪT-İ ṬĀ-HĀ VE YĀ-SĪN A‘NĪ MUḤAMMED MUṢṬAFĀ ṣallallāhu 
te‘ālā ‘aleyhi ve ‘alā muṣalliyehi ‘aşren ḪUṢŪṢĀ EVLĀD Ü EZVĀC Ü A‘MĀM 
rıḍvānullāhi te‘ālā ‘aleyhim fi’l-eyyām ve’l-a‘vām MENĀḲIB-I ‘ALİYYELERİNDE 
TASṬĪR OLINMIŞDUR E 

5  seyyid-i: nebiyy-i N1, R1 
6  Hadîs-i Şerîf, “Allah; İbrâhim’in çocuklarından İsmâil’i, İsmâil’in çocuklarından Benî 

Kinâne’yi, Benî Kinâne’den Kureyş’i, Kureyş’ten Benî Hâşim’i, Benî Hâşim’den de beni 
seçti” (Müslim, Fezâil, 1; Tirmizî, Menâkıb, 1) 

7  Ya‘nī: - R1 
8  üründüledi: mümtāz eyledi N1, R1 
9  itdi: - R1 
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م أزل خياراً من خيار أال من أحّب العرب فبحّيب احّبهم ومن هاشم مث اختارين منهم فل
  Ṣadaḳa Resūlu’llāh.2 .[buyurılmışdur] أبغض العرب فببغضي أبغضهم» 1

Ma‘nā-yı şerīfi budur ki “Ḥaḳ subḥānehu ve te‘ālā ḳaçan ki nev‘-i 
maḫlūḳātı āşkār itdi, anlardan benī Ādem’i iḫtiyār eyledi. Ve Ādemoġlan-
larından daḫı ‘Arab ḳabīlelerini iḫtiyār3 itdi. Ve ol ḳabā’ilden Benī ‘Ad-
nān’ı iḫtiyār itdi.4 Ve anlardan Ḳureyş ḳabīlesini mümtāz itdi. Ve ḳabīle-i 
Ḳureyş’den5 ḳabīle-i6 Benī Hāşim’i intiḫāb itdi. Ve Benī Hāşim’den daḫı 
beni iḫtiyār ü ber-güzīde7 ḳıldı. Pes ben muḫtār olmaḳdın zā’il olmadum. 
Āgāh oluñ ki şol8 kimesne ki ‘Arab ḳabīlesini sevdi, baña maḥabbet eyledi. 
Ben daḫı aña meveddet eyledüm.9 Ve şol kimesne ki ‘Arab ḳabīlesine buġż 
eyledi, imdi ol beni sevmedi, ben daḫı aña ‘adāvet eylerüm.10” diyü buyur-
mışlardur.11 

Pes neseb-i şerīfleri Ebü’l-beşer Ādem Peyġāmber’e varınca [289b 
N1] bu ṭarīḳladur ki ẕikr olınur:12 Muḥammed bin ‘Abdu’llāh bin ‘Abdi’l-
Muṭṭalib bin Hāşim bin ‘Abdimenāf bin Ḳuṣay bin Kilāb [304b E] bin 
Mürre bin Ka‘b bin Lü’ey13 bin Ġālib bin Fihr bin Mālik bin Naḍr bin 

 

1  Hadîs-i Şerîf, “Yüce Allah bir topluluk yarattı. Onlardan Âdemoğullarını tercih etti. Âde-
moğullarından Arapları, Araplardan Benî Adnân’ı, Benî Adnân’dan Kureyş’i, Kureyş’ten 
Benî Hâşim’i, Benî Hâşim’den beni seçti. Benim seçkinliğim zeval bulmamıştır. Gerçek-
ten Arab’ı sevenler beni sevmiştir. Ben de onları severim. Arab’a buğz edenler bana buğz 
etmiştir. Ben de onlara buğz ederim.” | Taberânî’nin İbn Ömer’den rivayet ettiği bu ha-
disin sıhhati hakkında tartışma bulunmaktadır. bk. Muhammed el-Hazir b. Seyyid Ab-
dullah eş-Şankītî, Kevserü’l-ma‘âni’d-derârî fî Keşfi Habâyâ Sahîhi’l-Buhârî, Müesse-
setü’r-risâle, Beyrut 1995, C. 1, s. 65.  

2  “Allah’ın resûlü doğru söylemiştir.” 
3  iḫtiyār: güzīde E 
4  Ve ol//itdi: - R1 
5  Benī ‘Adnān’ı//Ḳureyş’den: - E 
6  ḳabīle-i: - N1, R1 
7  ü ber-güzīde: - E | iḫtiyār idüp ber-güzīde R1 
8  ben//şol: her E 
9  ‘Arab//eyledüm: ‘Arab’a maḥabbet eyledi, baña maḥabbet eylemekle anlara maḥabbet 

itdi N1, R1 
10  imdi//eylerüm: baña buġż itmekle anlara buġż itdi N1, R1 
11  E nüshasında burada fazladan “eyle olsa” ibaresi vardır. 
12  Ki//olınur: kim N1, E 
13  N1 nüshasında “Levī” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. El-

nure Azizova, “Teym b. Mürre (Benî Teym b. Mürre)”, DİA, https: //islamansiklope-
disi.org.tr/teym-b-murre-beni-teym-b-murre (06.12.2019). 
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Kināne bin Ḫuzeyme bin Müdrike bin İlyās bin Muḍar bin Nizār bin 
Me‘ad bin ‘Adnān bin Edd bin Uded bin Elyesa‘ bin Hemyesa‘ bin 
Selāmān bin Bunnet bin Hamel bin Ḳīdār bin İsmā‘īl bin İbrāhīm el-Ḫalīl 
bin Tāreḫ bin Tāḫūr bin Sarrūh1 bin Erġū bin Ḳāni‘2 bin Āyir3 bin Şāliḥ 
bin Arfaḫşad bin Sām bin Nūḥ bin Lamek bin Metūşelaḥ bin Uḫnūḫ bin 
Yared4 bin Mehlā’il bin Kīnān bin Enūş bin Şīt bin Ādem ‘aleyhi’s-selām-
dur.[407a R1]   

Ve bi’l-cümle neseb-i şerīfleri ellinci atada Ādem ‘aleyhi’s-selāma 
çıḳduġı muḳarrerdür. Ve bu tertīb üzere neseb-i şerīfleri ‘Adnān’a 
çıḳduġında iḫtilāf yoḳdur. Ve ammā [ba‘żıları] ‘Adnān laḳab olup ismi 
Edd idi, dimişlerdür. Ve Hemyesa‘ ibn Elyesa‘’dur ki Bunnet oġlıdur.5 Ve 
Bunnet Yeşḥab6 oġlıdur. Ve Yeşḥab Şīḫā’il bin Ḥamel bin Ḳīdār’dur. Ve 
ammā meşhūr olan, yuḳaru tertīb üzere beyān olınandur.  

Ve vālide-i muḥteremelerinüñ ism-i şerīfi Āmine bint Vehb bin 
[Abdü]menāf bin Zühre bin Kilāb bin Mürre’dür ki vālidelerinüñ nesebi 
ile vālidleri ‘Abdu’llāh’uñ nesebi Kilāb bin Mürre’de cem‘ olmışdur.  

Ve ammā Ādem ‘aleyhi’s-selām yire indüginden Server-i Enbiyā ṣal-
lallāhu ‘aleyhi ve sellem ṭoġduġı tārīḫe gelince ne miḳdār zamān olduġında 
iḫtilāf vardur. İşrāḳu’t-tevārīḫ ṣāḥibi yazduġı üzere “Ādem ‘aleyhi’s-selām 
ḫalḳ olınduġı tārīḫden Faḫr-i ‘Ālem ṣallallāhu ‘aleyhi ve sellem Ḥażretle-
rinüñ7 nübüvvetine gelince beş biñ sekiz yüz yıl olmışdur.” diyü Zübdetü’l-
uṣūl ṣāḥibi ḥadīẟ-i Resūl ile beyān eylemişdür.  

Ve8 ammā ‘ulemādan çoḳ kimesnenüñ ittifāḳı budur ki daḫı ziyāde 
olmış ola. Zīrā Ādem ‘aleyhi’s-selām ile Nūḥ Nebī’nüñ mā-beyni biñ yüz 
yıl ve bir rivāyetde yalıñuz biñ yıldur.  

 

1  Nüshalarda “Şārū‘“ şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı.  
2  Ḳāni‘: Fāliġ E, R1 
3  ‘Āyir: ‘Ābir E, R1 
4  Yared: Yerdā’ E | Bered R1 
5  ki//oġlıdur: - E 
6  Yeşḥab: Şeyḫab E 
7  sellem Ḥażretlerinüñ: sellemüñ N1, R1 
8  Ve: - N1, E 
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Ve ammā ehl-i tevārīḫ ḳavlince Ādem ‘aleyhi’s-selām yire indüginden 
ṭūfān-ı Nūḥ’a gelince iki biñ altı yüz elli altı yıl olmışdur. Ve Nūḥ ‘aleyhi’s-
selāmuñ vefātından İbrāhīm ‘aleyhi’s-selām ṭoġduġı güne gelince altı yüz 
ḳırḳ iki yıldur. Ve ba‘żılar ḳavlince biñ iki yüz altmış üç yıldur. Bu taḳdīrce 
Ādem ‘aleyhi’s-selām hübūṭından İbrāhīm ‘aleyhi’s-selām ṭoġduġı güne ge-
lince üç biñ altı yüz on yedi yıl olur. Ve Ḥażret-i İbrāhīm’üñ vilādeti 
tārīḫinden hicret-i Muḥammediyye tārīḫine gelince iki biñ üç yüz yetmiş 
üç yıldur. Ki [305a E] bu taḳdīrce Ādem ‘aleyhi’s-selām yire indügi günden 
hicret tārīḫine varınca aṣḥāb-ı tevārīḫüñ ekẟeri ḳavlince beş biñ ṭoḳsan 
ṭoḳuz yıl olur.  

Ve ammā Mūsā ‘aleyhi’s-selām ile Ādem ‘aleyhi’s-selām1 vefātı mā-bey-
ninde üç biñ dört yüz on sekiz yıl geçmişdür. Ve İbrāhīm [407b R1] 
‘aleyhi’s-selām ile Mūsā2 ‘aleyhi’s-selāmuñ mā-beyninde beş yüz altmış beş 
yıl mürūr eylemişdür. [290a N1] Ve ba‘żılar ḳavlince yedi yüz yıl olmış-
dur. Ve ammā Mūsā’nuñ vefātı ile hicret tārīḫine varınca biñ altı yüz ḳırḳ 
yedi yıla yitişmişdür.3 Ve Süleymān Nebī ile tārīḫ-i hicret mā-beyni biñ 
yüz yıla ḳarīb olmışdur. Ve ba‘żılar ḳavlince Süleymān Nebī’nüñ vefātın-
dan Faḫr-i ‘Ālem ṭoġduġı güne gelince biñ altmış yıl geçmişdür. Ve lākin 
‘Īsā ‘aleyhi’s-selāmuñ ṭoġduġı zamāndan hicret tārīḫine gelince altı yüz otuz 
yıl mürūr itmişdür ki bu tafṣīl tā bu maḥalle gelince İşrāḳu’t-tevārīḫ’de 
mesṭūrdur.  

Ve ammā Muḥammed bin Cerīr et-Ṭaberī yazduġı üzere Ādem 
‘aleyhi’s-selām yire indügi günden Muḥammed ‘aleyhi’s-selām ṭoġduġı güne 
gelince Yehūdīler ḳavlince ki “Tevrāt’da böyledür.” dirler, dört biñ altı yüz 
ḳırḳ yıldur. Ve ammā Naṣārā ḳavlince beş biñ ṭoḳuz yüz yetmiş iki yıldur. 
Ve muġlar ḥisābınca altı biñ yüz on üç yıldur.  

Ve lākin ‘Abdu’llāh bin ‘Abbās raḍiya’llāhu ‘anhumā tafṣīl itdügi üzere 
Ādem ‘aleyhi’s-selāmdan Nūḥ Nebī’ye gelince iki biñ iki yüz elli altı4 yıl ve 
Nūḥ ṭūfānından İbrāhīm Ḫalīlu’llāh zamānına gelince biñ yetmiş ṭoḳuz 

 

1  ile//selām: - R1 
2  ‘aleyhi’s-selām//Mūsā: - N1 
3  Ve ammā//yitişmişdür: - R1 
4  altı: - R1 
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yıl ve İbrāhīm ‘aleyhi’s-selāmdan Mūsā ‘aleyhi’s-selām ‘aṣrına gelince beş yüz 
altmış beş yıl ve Mūsā ‘aleyhi’s-selām devrinden Süleymān Nebī ‘aṣrına1 
varınca2 beş yüz otuz altı yıl ve Süleymān Nebī’den İskender-i Ẕü’l-ḳar-
neyn devrine varınca3 yedi yüz yetmiş yıl geçdi. Ve İskender zamānından 
‘Īsā ‘aleyhi’s-selām4 zamānı olınca5 üç yüz altmış ṭoḳuz yıl oldı. Ve ‘Īsā 
‘aleyhi’s-selāmdan Muḥammed Muṣṭafā zamānına gelince beş yüz elli yıl 
oldı ki ‘ale’l-ḥisāb beş biñ ṭoḳuz yüz yigirmi beş yıl olur. 6 «إنتهى كالمه» 

Ve’l-ḥāṣıl Server-i Enbiyā ve Ḥabīb-i Ḫudā bir vücūd-ı şerīfdür ki 
 .ḫil‘ati ḫilḳat-i behiyyesini teşrīf itmiş-dür «لوالك لوالك ملا خلقت االفالك »7
Ve bir ẕāt-ı lāzımu’t-tavṣīfdür ki 8 ﴾ ََوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْمحًَة لِّْلَعاَلِمني﴿ āyeti 
küffār-ı nā-sütūde-kārüñ millet-i melīmesini9 taḥrīf itmişdür. Ḫuṣūṣā 
 ḥadīẟ-i [305b E] şerīfi ‘iẓam-ı şānına [408a R1] «اّول ما خلق ا�ّ  نوري » 10
delīldür. Ve 11«كنت نبيّ اً وآدم بني املاء والطني» buyurduḳları bidāyet-i12 
bürhānına çıḳan13 bir sebīldür.  

İmdi, Sa‘īd bin ‘Amr-ı Enṣārī babasından şöyle rivāyet eylemişdür14 ki 
“Niçe zamānlar Ka‘bü’l-aḥbār ile yol yoldaşı olup Server-i Enbiyā’ya 
müte‘alliḳ niçe muṣāḥabetler idüp, ḥattā Resūlu’llāh’uñ evṣāf u aḫlāḳını ve 
nübüvvet ḫātemini ve vilādetinde ve vefātında vāḳi‘ olan ‘alāmātı 

 

1  gelince//‘aṣrına: - N1 
2  R1 nüshasında bu kelimeden sonra “yedi yüz yetmiş yıl geçdi” ibaresi gelmektedir. Ancak 

bu ibarenin üst ve alt taraflarına kırmızı kesik çizgiler çekilmiştir. Bu durum burada ya 
müstensihin hatalı yazımını kendisinin tashih ettiği, ya da başka biri tarafından diğer bir 
nüshayla mukayese edilip bu hatanın düzeltildiği düşüncesini akla getirmektedir. 

3  varınca: - R1 
4  Bu dua cümlesi N1 ve E nüshalarında bulunmamaktadır. 
5  zamānı olınca: zamānına gelince N1, R1 
6  “Onun sözleri [burada] sona erdi.” 
7  Hadîs-i Şerîf, “[Ey Muhammed], sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım.” (Ali el-Kārî, el-

Esrârü’l-Merfû‘a, I, 295.) | Ali el-Kārî bu hadisin açıklamasında şunları söylemektedir: 
Sağânî bu hadisin mana açısından sahih olduğunu ve Deylemî’nin bunu İbn Abbâs’tan 
merfû‘ olarak rivayet ettiğini bildirmektedir.  

8  “(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” Enbiyâ 21/107. 
9  melīmesini: le’īmesini R1 
10  Hadîs-i Şerîf, “Allah’ın ilk yarattığı şey benim nûrumdur.” (Aclunî, 1/265-266.) 
11  Hadîs-i Şerîf, “Âdem, su ile çamur arasında (balçık durumunda) iken ben peygamber-

dim.” (Tirmizî, Sünen, Menâkıb, 1; İbn Hanbel C. 4, s. 66.) 
12  bidāyet-i: hidāyet-i N1, R1 
13  çıḳan: çıḳar R1 
14  eylemişdür: itmişdür R1 
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söyleyüp1 ve birgün Ḥażret-i ‘Ömer’üñ ḫilāfeti zamānında Medīne’ye ge-
lüp, bir ḳumāş ẓarfuñ içinde incüden düzilme bir küçürek seped çıḳarup, 
üzerinde bir altun kilīdi ve mühri olup, andan mührini bozup ve kilīdini 
açup, ḳat ḳat ṣarılmış bir ḥarīr çıḳarup, ‘Resūlu’llāh’uñ Tevrāt’da ve 
İncīl’de yazılan ṣıfatı ve aḫlāḳıdur.’ diyüp, biz daḫı ibtidā-yı ḫilḳatinden2 
su’āl eyledügimüzde bu vechle [290b N1] ḫaber virmişdür ki ḳaçan Ḥaḳ 
celle ve ‘alā Faḫr-i ‘Ālem Muḥammed Muṣṭafā’yı ḫalḳ eylemek diledükde 
Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selāma emr eyledi ki arżuñ göbeginden ve eñ a‘lā yirinden 
bir avuç ṭopraḳ getüre. Pes3 Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selām yiryüzine indi. Ḥālā 
Ravża-i Muṭahhara’sı vāḳi‘ olan yirden bir avuç ṭopraḳ aldı. Cennet ṣula-
rından Tesnīm didükleri ṣu ile yoġurdı. Ve yuvarlayup4 bir beyāż incü 
dānesi gibi müdevver ḳıldı. Andan ṣoñra cennet ṣularınuñ her birine anı 
baturdı,5 çıḳardı. Ve anuñla gökleri ve yirleri ve deñizleri ṭolaşdı. Tā ki 
cemī‘-i melā’ike Ādem ‘aleyhi’s-selāmuñ fażlını bilmezdin evvel Muḥam-
med ‘aleyhi’s-selāmuñ fażīletini bildiler. Ve ne maḳūle vücūd-ı şerīf ola-
caġını6 idrāk ḳıldılar.  

Vaḳtā ki Ādem ‘aleyhi’s-selām ḫalḳ olındı, mübārek alnındaġı çiziler 
çizilmesinden ṭoz veyā sükker eriyüp ṭamlar gibi ve ṣu ḳaynaması ile ḥāṣıl 
olan çaḳıldu gibi bir āvāz işitdi. Andan Ādem ‘aleyhi’s-selām  »  سبحانك ما
-ya‘nī “Yā Rabb, bu nedür?” diyü ṣordı. Pes Ḥaḳ celle ve ‘alā cenābın هذا» 7
dan ḫiṭāb geldi ki “Bu āvāz Ḫātemü’n-nebiyyīn’üñ [408b R1] ve Sey-
yidü’l-mürselīn’üñ tesbīḥidür. Senüñ evlādınuñ ve aṣfiyā vü enbiyā ḫay-
linüñ8 āb-ı rūyıdur. İmdi, ol nūrı benüm ‘ahdüm üzere kendüñde ṣaḳla. 
Şol şarṭla ki eger sen ve eger evlāduñ aṣlāb-ı ṭayyibeden erḥām-ı ṭāhireye 
emānet [306a E] ḳoyasuz. Ya‘nī ki vedī‘ati ṭahāretiñüz9 ḥālinde olmaġa 
sa‘y idesüz.” diyü buyurduḳda Ādem ‘aleyhi’s-selām bu ‘ahdi ḳabūl eyledi. 
Ve bu şarṭla nūr-ı Muḥammedī’yi alnında götürdi.  

 

1  söyleyüp: söylenüp R1 
2  ḫilḳatinden: ḫalḳından R1 
3  Pes: - R1 
4  yuvarlayup: yuvarlanup E, N1 
5  baturdı: ṭaldurdı ve R1 
6  olacaġını: idügini R 
7  “Sen her türlü eksiklikten münezzehsin! Bu nedir?” (Aclunî, 1/265-266.) 
8  ḫaylinüñ: ḥabībinüñ R1 
9  ṭahāretiñüz: ṭahāretler R1 
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Pes ol nūr, Ādem’üñ alnında berḳ ururdı. Ḳarañulıḳ gice içindeki 
bedr ay gibi görinürdi. Ve ḳaçan Ādem ‘aleyhi’s-selām Ḥavvā ile giceleme 
ve cem‘ olmalu olsa evvelā kendüsi yunur, arınur idi. Ve ḫoş ḳoḫular ile 
cismini taṭyīb iderdi. Andan Ḥavvā’yı daḫı1 taṭhīr ü taṭyīb itdürüp dir idi 
ki ‘Kim bilür, ṣulbümde emānet olan nūr senüñ raḥmüñ ṭāhir olduġı ḥālde 
bu yaḳında bir veled-i ṣāliḥe naḳl eyleye ve bizden alınup aña emānet vi-
rile.’ diyü bu ḥāl ile ṭahārete müdāvemet iderler iken Ḥaḳ celle ve ‘alā Şīt 
‘aleyhi’s-selāmuñ vücūda gelmesini2 Ādem ile Ḥavvā’ya beşāret idüp, vaḳtā 
ki Şīt ‘aleyhi’s-selām Ḥavvā’nuñ raḥmine düşdi, nūr-ı Muḥammedī 
Ādem’den gidüp Ḥavvā’nuñ alnına naḳl eyledi. Bir ṣabāḥ Ādem ‘aleyhi’s-
selām ḳalḳdı. Nūr kendüden gitdügini bildi. Ve Ḥavvā’nuñ melāḥat ü beh-
ceti ziyāde olduġından nūr aña naḳl itdügin añladı.  

Pes bu ḥāl üzere va‘desi yitişüp Şīt ‘aleyhi’s-selām ṭoġdı. Hemān-dem 
nūr-ı Muḥammedī iki gözleri mā-beyninde ve mübārek alnında berḳ urdı, 
ṭurdı. Her zamānda Ḥavvā vaż‘-ı ḥaml itdükde bir erkek ve bir ḳız ṭoġurur 
iken Şīt ‘aleyhi’s-selām ol nūr-ı şerīfe ikrāmen yalıñuz vücūda geldi.  

‘Ale’l-ḫuṣūṣ Ḥaḳ subḥānehu ve te‘ālā ol nūr ile İblīs mā-beyninde yed-i 
ḳudret ile bir ḥicāb çekilmiş idi ki3 [291a N1] cümle melā’ike bölük bölük 
gelürler idi. Ol nūr-ı Muḥammedī’yi ṭavāf ḳılurlar idi. Ve ta‘ẓīm ü 
tekrīmini yirine getürürler idi. Fe-ammā İblīs aṣlā [409a R1] göremez idi. 
Ve bu müşāhedeye bir ṭarīḳ ile yol bulamaz idi.4  

Bu ḥālet üzere zamān geçüp Şīt ‘aleyhi’s-selām mürāhiḳ u bāliġ ol-
duḳdan ṣoñra birgün Ādem ‘aleyhi’s-selām anuñ eline5 yapışdı. Ve Ḥaḳ celle 
ve ‘alā ol nūr-ı pāki kendüye ne vechle emānet ḳoyup ve ne ṭarīḳ ile ṭahāret 
lāzım idügini bildürüp, andan ṣoñra Rabb-i ‘İzzet’e ḫiṭāb idüp, “Yā Rabbī, 
ol nūrı sen baña ne ‘ahd ile virdüñ ise ben daḫı ol ‘ahd üzerine Şīt’i müte-
nebbih ḳıldum. Ve lākin senden şāhidler dilerin ki bu ḫuṣūṣı ve bu ‘ahdi 
bileler. Tā ki bundan böyle gelecek evlādum daḫı ‘ahdi gözetmekde ih-
timām ḳılalar.” diyü du‘ā eyledükde emr-i [306b E] Ḥaḳ ile Cebrā’īl 

 

1  Ḥavvā’yı daḫı: Ḥavvā’ya kendüsini E 
2  gelmesini: gelmesi ile E, N1 
3  ki: - R1 
4  Ve bu//idi: - N1, R1 
5  eline: alnına N1, R1 
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‘aleyhi’s-selām geldi. Bir aḳ ḥarīr ile cennet ḳalemlerinden bir ḳalem ge-
türdi. Ādem ‘aleyhi’s-selāma virdi. Ve ‘Ḥaḳ subḥānehu ve te‘ālā buyurmış-
dur ki bu ḳalem ile bir beyāż ḥarīr üzerine yazasun. Ki eger Şīt ve eger 
andan gelecek evlād, bu nūr-ı pāki ṭahāret ile götüreler. Ve evlenmelü ol-
duḳlarında pāk neslden alalar. Ve bi’l-cümle Allāhu Te‘ālā’nuñ bu emāne-
tini istiḳāmet ile ḥıfẓ eyleyeler.’ didükde Ādem ‘aleyhi’s-selām ol ḳalemi 
aldı. Ḳudretu’llāh ile mürekkebsiz1 ol aḳ ḥarīr üzerine Cebrā’īl didügi gibi 
‘ahd-nāmeyi yazdı. Ve Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selām ile bile gelüp şehādete ḥāżır 
olan yetmiş biñ melā’ikeyi bu ḫuṣūṣa şāhid ṭutdı.  

Andan ol ‘ahd-nāmeyi bir tābūta ḳoyup muḥkem ḥıfẓ eyledi. Ve Şīt 
‘aleyhi’s-selāma ol maḳāmda iken iki ḳırmızı ḥulle giyürdi. Ve Feḫvā’iletü’l-
beyżā dirler idi, bir ḥasībe ve nesībe ve ṭāhire ḳız var idi ki ḥüsn ü cemālde 
ve ḳadd ü ḳāmet ü yāl ü bālde ber-naẓar Ḥavvā’ya beñzer idi. Cebrā’īl’üñ 
ḫuṭbesi ile ve melā’ikenüñ şehādetleri ile anı Şīt ‘aleyhi’s-selāma nikāḥlan-
durdı. Ve bi’l-cümle nūr-ı Muḥammedī ol ‘ahd üzere ta‘ẓīm ü tekrīm ile 
aṣlāb-ı ṭayyibeden erḥām-ı ṭāhireye2 naḳl iderek yuḳaruda beyān itdügü-
müz neseb üzere İbrāhīm el-Ḫalīl ‘aleyhi’s-selāma geldi.  

Pes böyle müşāhede eyledi ki İbrāhīm ‘aleyhi’s-selām içün nūrdan iki 
[409b R1] sancaḳ dikildi ki şarḳdan ġarba yitişdi. Ve Ḥażret-i Ādem işit-
dügi gibi ol daḫı alnında bir ṣu ḳaynaması gibi āvāz işitdi. Ve “Bu nedür?” 
diyü Bār-i Ḫudā’ya ṣordı. Andan tesbīḥ-i Ḫātemü’n-nebiyyīn idügini 
bildi. Ve Ādem ‘aleyhi’s-selāma ol nūr ne ‘ahd ile virildügini fehm itdi. Ve 
kendüsi daḫı ol ‘ahdi gözetmegi boynına aldı. Ve “Bu yaḳında Ḥaḳ 
subḥānehu ve te‘ālā bize bir veled-i ṣāliḥ virüp nūr-ı Muḥammedī’yi aña 
emānet ḳosa gerekdür. Ve bu nūr benden ol oġluma naḳl eylese gerekdür.” 
diyü ḫātūnı Sāre’ye söyledi. Sāre daḫı kendüden ol maḳūle veled-i ṣāliḥ 
gelmesine müteraḳḳıb oldı. Vaḳtā ki İbrāhīm ‘aleyhi’s-selāmdan Hācer 
nām cāriyesi ḥāmile oldı ve va‘desi yitişüp İsmā‘īl ‘aleyhi’s-selām vücūda 
geldi, Sāre bu ḥāle muḥkem ġayretlendi. Ve “Baña dünyāda [291b N1] 
dirlik ḥarām oldı.” diyü aġladı. Fe-ammā İbrāhīm ‘aleyhi’s-selām ‘Aġlama.’ 

 

1  mürekkepsiz: mürekkepsiz nesiz E 
2  ṭāhireye: ṭayyibe ve ṭāhireye R1 
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diyü Sāre’ye naṣīḥat itdi. Ve ‘Ḥaḳ celle ve ‘alā va‘desi [307a E] üzere baña 
senden bir veled-i ṣāliḥ virmesi muḳarrerdür.’ diyü tesellī eyledi. ‘Āḳıbet 
Sāre daḫı ḥāmile olup İsḥāḳ ‘aleyhi’s-selām1 vücūda geldi.  

Andan İbrāhīm ‘aleyhi’s-selām evlādını yanına cem‘ eyledi ki ol 
zamānda altı oġlı var idi. Ve nūr-ı Muḥammedī kime naḳl iderse tābūt-ı 
‘ahd daḫı aña virilüp bu ṭarīḳ ile İbrāhīm ‘aleyhi’s-selāma gelmiş idi. Pes 
İbrāhīm ‘aleyhi’s-selām cümle evlādı ḥāżır iken ol tābūtı açdı. Ve ‘Gelüñ 
baḳuñ.’ diyü oġullarını çaġırdı. Cümlesi baḳdılar. Ve nūr-ı Muḥammedī 
kime naḳl eyleyecegine naẓar ḳıldılar. Eyle olsa2 ol tābūtuñ içinde mürsel 
peyġāmberler ‘adedince büyūt gördiler. Ki eñ āḫirinde Muḥammed 
Muṣṭafā ṣallallāhu ‘aleyhi ve sellemüñ beyti olup ve Faḫr-i ‘Ālem ṣallallāhu 
‘aleyhi ve sellem3 ayaġ üzerine ṭurduġı hey’etinde naḳş olınup, ṣaġ cānibinde 
Ebū Bekr-i Ṣıddīḳ Ḥażretleri ṭurup, alnında4 5 «املؤمنون تبعه  من  «أّول 
 yazılup, ya‘nī “Müslimānlara eñ evvel tābi‘ olan ve peyġāmbere cümleden 
muḳaddem6 īmān getüren budur.” diyü naḳş olınmış idi.  

Ve peyġāmber Ḥażretlerinüñ ṣol ṭarafında ‘Ömer el-Fārūḳ [410a R1] 
ṭurup anuñ daḫı alnında7 8«قرن من حديد ال �خذه لومة الئم» ya‘nī 
“Demürden bir müstaḳil ṭaġdur ki aṣlā melāmet idenlerüñ sözleri aña te’ẟīr 
eylemez.” diyü yazılmış idi. Ve Faḫr-i ‘Ālem’üñ ardında ‘Oẟmān Ẕi’n-
nūreyn Ḥażretleri ṭurup anuñ daḫı alnında9 10«زين الربيّة لّب اخللفاء» ya‘nī 
“Cümle beriyyenüñ yaraşıġıdur ve ḫalīfelerüñ ‘aḳıllusıdur.” diyü resm 
olınmış idi.  

Ve Resūlu’llāh ṣallallāhu ‘aleyhi ve sellemüñ ḳarşusında ‘Alī ker-
rema’llāhu vechehu el ḳabżaya ṣunup, ḳından ḳılıcını çeküp, çıḳarmaḳ 

 

1  Bu dua cümlesi E ve N1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
2  Eyle olsa: - R1 
3  beyti//sellem: - R 
4  alnında: altında N1 | - R1 
5  “ona tabi olan ilk mü’min”  
6  muḳaddem: evvel N1, R1 
7  alnında: altında N1 
8  “O, kınayıcının kınamasının ulaşamadığı demirden bir zirvedir.”  
9  alnında: altında N1 
10  “O, insanların güzeli; halifelerin özüdür.”  
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üzere ṭurup anuñ daḫı alnında1 2« ّأخوه يف الّدين اّ� املؤيّد بنصر ا�» ya‘nī 
“Dīn yolında Faḫr-i ‘Ālem’üñ ḳarındaşıdur. Ve her ḳanda varursa Allāhu 
Te‘ālā’nuñ yardumı ile ḳuvvetlenmişdür.” diyü yazılmış idi. Ve eṭrāfında 
‘umūmen şol ṣaḥābe-i nuḳabā naḳş olınmış idi ki nuṣret zencīri anlaruñla 
berḳ urup żiyālansa gerekdür. Ve atlarınuñ3 na‘li ṭaşa ṭoḳınduḳça ẓāhir 
olan nūrları4 dār-ı dünyādaki güneşüñ żiyāsı gibi ḳıyāmet güninde berḳ 
ursa gerekdür.  

Pes İbrāhīm ‘aleyhi’s-selām ve oġulları cümle enbiyāyı gördiler. Ve 
mecmū‘ı İsḥāḳ ‘aleyhi’s-selām ṣulbinden gelecegini bildiler. Ve illā 
Ḫātemü’l-enbiyā Muḥammed Muṣṭafā ṣallallāhu ‘aleyhi ve sellem İsmā‘īl 
‘aleyhi’s-selām ṣulbinden gelecegini bildiler. Andan ṣoñra İbrāhīm ‘aleyhi’s-
selām nūr-ı Muḥammedī’ye müte‘alliḳ [307b E] olan ‘ahdi İsmā‘īl’e bil-
dürdi. Ve devr-i Ādem’den berü cārī olan vaṣiyyeti5 bir bir söyledi. Ba‘dehu 
İsmā‘īl ‘aleyhi’s-selām Hāle bint el-Ḥareẟ’i aldı. Andan Ḳaydār adlu bir oġlı 
vücūda geldi ki nūr anuñ alnında berḳ urup tābūt aña teslīm olındı.  

Fe-ammā Ḳaydār ġāyetle ḳuvvetlü ve şekl ü şemā’ili heybetlü ādem 
idi. [292a N1] Ḫuṣūṣā oḳ atmada ve güreşcilikde ve silaḥşōrlıḳda ḳabā’il-i 
‘Arab mā-beyninde imtiyāz bulmış idi. Ve ekẟer-i evḳātda av avlayup, ge-
züp ṣayd ile eglenür idi. Pes Ḳaydār’uñ i‘tiḳādı bu idi ki nūr-ı Muḥam-
medī’ye vāriẟ olacaḳ veledi İsḥāḳ ‘aleyhi’s-selām ḳızlarından vücūda gele. 
Aña binā’en İsḥāḳ’uñ ḳızlarından mürūr-ı zamān ile sekizin alup iki yüz 
yıl anlaruñla iḳāmet [410b R1] eyleyüp ve yine hīç birisi yüklü olmayup 
ve birinden evlād gelmemekle Ḳaydār maḥzūn olup ve lākin ṣayd6 ü şikār 
ile eglenüp, gezerken birgün vaḥşī ve yırtucı cānverlerden ve ḳuşcaġızlar-
dan bir bölük maḫlūḳ Ḳaydār’uñ eṭrāfını aldılar. Ve lisān-ı faṣīḥ ile nidā 
eyleyüp, »  �ّقيدار أفنيت عمرك يف اللهو أمل �ن لك أن �ّتم �يداع نور حمّمد صّلى ا �

 

1  alnında: altında N1 
2  “O, [Hz. Peygamber’in] din kardeşidir. Allah’ın yardımı ile desteklenmiştir.” 
3  atlarınuñ: anlaruñ R1 
4  nūrları: yüzleri R1 
5  vaṣiyyeti: vaṣiyyetini E, N1 
6  ṣayd: ḳayd E 
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 ya‘nī “Ey Ḳaydār, ‘ömrüñi lehv ü ṣayd ile geçürüp2 rūḥ-ı عليه وسّلم » 1
revānına fenā āb-ı revānını3 içürdüñ. Pes nūr-ı Muḥammedī’yi bir veled-i 
ṣāliḥe emānet ḳomaġa ihtimāmuñ lāzım iken bu deñlü te’ḫīr ü te’ennī ey-
ledüñ.”4 didüklerinde Ḳaydār ḫastelenüp, evine dönüp, tā bir veled-i ṣāliḥ 
gelüp, emānet-i şerīfeyi teslīm idince artuḳ şikāra gitme[me]ge ve 
dünyādan teleẕẕüẕ itmemege5 yemīn eyleyüp ve ol maḥalden göz irimi6 yir 
gitmedin ṣūret-i beşerde bir melek gelüp, “Ey Ḳaydār, Ḥaḳ subḥānehu ve 
te‘ālā seni ḳuvvetle ve envā‘-ı ḥaşmet ü devletle tezyīn eyledi. Ve sende 
emānet olan nūrı İsḥāḳ neslinden ġayrıdan vücūda gelecek bir veled-i 
ṣāliḥe emānet eylemegi emr itdi. Eger Ḥaḳ celle ve ‘alā içün ḳurbānlar ide-
cek olursañ nereden evlenecegin saña ẓāhir olur.” diyü ḫaber virmekle 
Ḳaydār evine geldi.  

Daḫı İbrāhīm ‘aleyhi’s-selāmdan intiḳāl iden ḳoçlardan yedi yüz ḳoç 
ḳurbān eyledi. Ve bir ṣaḥrāya çıḳarup cümlesini dizeḳodı. Hemān-dem 
hevā yüzinden bir beyāż zencīrüñ ucından bir āteş ẓāhir oldı. İnüp 
ḳurbānları götürdi. Ve Ḳaydār’a nidā yitişüp ḳurbānı ḳabūl olınduġı ve 
du‘āsı icābet ḳılınduġı [308a E] i‘lām olındı. Ve “Fülān aġacuñ dibine var. 
Bir miḳdār istirāḥat eyle ki murāduñ ne ise düşüñde saña beyān olınur.” 
diyü emr olınmaġla Ḳaydār vardı. Ol aġacuñ dibinde yatdı, uyudı.7 
Rü’yāsında ol nūrı emānet ḳoyacaġı veled-i ṣāliḥ ḳabā’il-i ‘Arab ḳızların-
dan Fāḫire nām duḫterden gelecegi ḫaber virildi.  

Vaḳtā ki [411a R1] Ḳaydār uyandı, müşkili ḥall olınduġına şādmān 
oldı. Ve ilçiler gönderdi ki arayalar, Fāḫire kimüñ ḳızı idügini ḫaber ala-
lar. Pes ol ilçiler gitmediler. Ve Ḳaydār’uñ bu vechle evlenmesine rıżā 
virmediler. Andan Ḳaydār kendüsi atlandı. Ḳabā’il-i ‘Arab’ı ḳabīle ḳabīle 
gezüp ṣordı. ‘Āḳıbet Ẕühel8 bin ‘Ām bin Ya‘rub bin Ḳaḥṭān evlādından 

 

1  “Ey Kaydâr, ömrünü oyunla mı zayi edeceksin! Hz. Muhammed’in (Allah’ın salât ve 
selâmı onun üzerine olsun.) nûrunu emanet bırakmayla ilgilenme zamanı gelmedi mi?”  

2  geçürüp: geçürdüñ R1 
3  fenā//revānını: āb-ı fenā R1 
4  eyledüñ: eylemedüñ mi E 
5  itmemege: itmege E, N1 
6  irimi: yitişür N1, R1 
7  uyudı: - E, N1 
8  Ẕühel: Zāhil N1, R1 | E nüshasında “Ẕühel” şeklinde harekelenmiştir 
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Melik Cürhüme1 geldi. Fāḫire anuñ ḳızı idügini ḫaber alup sā‘ati ile 
nikāḥlandı. [292b N1] Ve götürüp2 kendü evine getürdi. Andan ṣoñra 
az zamān geçmedin Fāḫire Ḥaml’e3 ḥāmile oldı.  

Pes Ḳaydār diledi ki ol tābūtı aça ve içindeki esrāra naẓar ḳıla. Ve 
lākin bir nidā geldi ki “Yā Ḳaydār, nebīlerden ġayrı kimse ol tābūtı aça-
maz. Zinhār sen daḫı açmayup ve anı götürüp ‘ammuñ oġlı Ya‘ḳūb’a 
teslīm eyleyesün.” dinildükde Ḳaydār tābūtı götürdi. Ve Ken‘ān’a ṭoġrı 
çekildi.4 Ve “Eger ben gelmedin vaż‘-ı ḥaml5 iderseñ ẓuhūra gelen6 oġla-
nuñ ismini Ḥaml ḳoyasun.” diyü Fāḫire’ye ıṣmarladı.  

Fi’l-vāḳi‘ Ḳaydār, Ken‘ān’da iken Fāḫire vaż‘-ı ḥaml itdi. Ve ismini 
Ḳaydār ıṣmarladuġı7 üzere Ḥaml diyü ta‘yīn eyledi. Ba‘de zamānin 
Ḳaydār, Ḥaml’üñ eline yapışdı. Ve aña Mekke’yi ve maḳāmı seyr itdürmek 
içün yola düşdi.8 Ḳaçan ki Bīter Ṭaġı’na yitişdi, Ḳaydār’uñ rūḥını ḳabż 
içün melekü’l-mevt nāzil oldı. Ḳaydār daḫı vāḳi‘-i ḥāli bildi. Ve oġlı 
Ḥaml’e “İşte Mekke bu görinendür.” diyü söyledi. Ya‘nī ki “Sen kendüñ 
var ziyāret eyle.” diyü işāret eyledi.9  

Ba‘dehu10 ‘Azrā’īl ‘aleyhi’s-selām11 “Senüñle bir gizlü sözüm var.” diyü 
Ḳaydār’ı yanına da‘vet idüp bir iki kelām söyleşdükden ṣoñra12 rūḥını ḳabż 
eyledi. Ḥattā Ḳaydār, Ḥaml’üñ öñinde bir na‘ra urup yıḳıldı. Ḥaml ise 
‘Azrā’īl’e ḫiṭāb idüp, “Ey Allāh ḳulı, n’eyledüñ? Babamı niçün ḳatl eyle-
düñ?” didükde ‘Azrā’īl cevāb virüp, “Baḳ, gör ki13 babañ meyyitine14 
beñzer mi?” diyüp, andan Ḥaml daḫı babasınuñ yüzine baḳmaġa egilüp 

 

1  Cürhüme: Berheme N1, R1 
2  götürüp: gönderüp R1 
3  Ḥaml’e: Ḥimle’ye N1, R1 | E nüshasında “Ḥaml” şeklinde harekelenmiştir. 
4  çekildi: gitdi N1 
5  vaż‘-ı ḥaml: ṭoġurursañ N1 
6  ẓuhūra gelen: ṭoġan N1 
7  ismini//üzere: Ḳaydār sipāriş itdügi üzere ismini N1, R1 
8  düşdi: revāne oldı N1, R1 
9  diyü//eyledi: var kendüñ ziyāret eyle diyü söyledi N1, R1 
10  Ba‘dehu: Andan E 
11  Bu dua cümlesi E ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
12  da‘vet// ṣoñra: çaġırdı bir iki söyledi ve E 
13  gör ki: - N1, R1 
14  meyyitine: meyyite R1 
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melekü’l-mevt [411b R1] ol anda1 göge ‘urūc eyledi. Ḥaml ol maḥalde 
yalıñuz ḳalup andan [308b N1] Ḥaḳ celle ve ‘alā evlād-ı İsḥāḳ’dan bir 
ḳavmi gönderdi ki gelüp Ḳaydār’ı yudılar. Ve kefenleyüp gömeḳodılar.2  

Ba‘de ẕālik Ḥaml daḫı3 bāliġ olup Ḥuveyre nām ḫātūnı tezevvüc ey-
ledi.4 Bu ṭarīḳla neslen-ba‘de-neslin Kināne’ye ve Kināne’nüñ daḫı5 
Reyḥāne nām ḫātūnından Naḍr vücūda gelüp, kemāliyle ḥüsn ü melāḥat-
den ve ṭarāvet ü leṭāfetden ötüri6 Naḍr diyü tesmiye olınmış idi. Andan 
ṣoñra “sevgilü kesb” ma‘nāsına olduġı içün7 Naḍr’a Ḳureyş diyü ad virdi-
ler.8 Pes Ḳureyşīlerüñ cedd-i a‘lāsı Naḍr’du ki andan berü9 vücūda gelen-
lere Ḳureyşīler10 dimişlerdür.  

Zīrā Naḍr bir ‘aceb düş görüp rü’yāsını ol zamānuñ mu‘abbirleri ta‘bīr 
eyledükde kendü ḳavm ü ḳabīlesi 11 «بخ بخ لكنانة هذا قريش له» ya‘nī 
“İyü, iyü ki Kināne’nüñ bunuñ gibi maḥbūb oġlı ve anuñ daḫı bu maḳūle 
mübārek rü’yāsı vardur.” dimek olur. 

Ammā Ka‘bü’l-aḥbār raḍiya’llāhu ‘anh Naḍr’uñ rü’yāsından bu vechle 
ḫaber virmişdür ki birgün Naḍr yatup uyurken görür ki arḳasından bir 
yaşarmış aġac biter. Ucı12 çaḳ gökyüzindeki buluṭlara çıḳar. Ol aġacuñ bu-
daġları ḳat ḳat çeçekler ile müzeyyen [293a N1] ü münevver ve bir bölük 
nūrānī-şekl13 cemā‘at tā evc-i āsmāna varınca ol budaḳlara14 yapışup ṭur-
duḳları muḳarrer idi. Vaḳtā ki Naḍr uyandı ve bu vāḳı‘asını kāhinlere söy-
ledi, “Eger sözüñde gerçek iseñ Ḥaḳ celle ve ‘alā saña bir ‘izzet ü sa‘ādet 

 

1  ol anda: - N1 
2  gömeḳodılar: defn eylediler N1, R1 
3  daḫı: - R1 
4  tezevvüc eyledi: nikāḥlanup E 
5  Kināne’nüñ daḫı: anuñ N1, R1 
6  gelüp//ötüri: gelen Naḍr [ki] kemāl-i ḥüsn ü melāḥat ve ṭarāvet ü leṭāfet üzere olduġın-

dan N1, R1 
7  ma‘nāsına olduġı içün: - E 
8  diyü//virdiler: dinildi N1, R1 
9  berü: ṣoñra N1 
10  Ḳureyşīler: Ḳureyş R1 
11  “Kinâne’ye aferin ki onun böyle Kureyş (şiddetli) [bir oğlu] var.”  
12  Ucı: - R1 
13  şekl: eşkel N1 
14  ol budaḳlara: - R1 
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vire ve seni bir ‘aẓīm mertebeye yitişdüre ki ḫalḳ-ı ‘ālemden kimseye ol 
‘aẓamet virilmemiş ola.” diyü ta‘bīr eylemişler idi. 

Ve rivāyet olınur ki Naḍr bu vāḳı‘ayı gördükde ol zamān1 Ḥaḳ celle ve 
‘alā yiryüzine bir naẓar ḳılup, andan melā’ikeye ḫiṭāb idüp, “Yā melā’ike, 
yiryüzine baḳuñ ve andaki maḫlūḳātdan benüm ḳatumda cümleden artuḳ 
mu‘azzez ü mükerrem kim idügini bilüñ.” diyü emr olınup, melā’ike daḫı 
basīṭ-i arża baḳup, “Yā Rabbī, [412a R1] yiryüzinde iḫlāṣ ile senün 
vaḥdāniyyetüñi ẕikr2 ider kimse görmedük. Ve illā İsmā‘īl evlādından bi-
rinüñ arḳasında bir nūr gördük ki gündüzin taḥmīdüñde ve gice ile 
temcīdüñde daḳīḳa fevt eylemez.” diyü cevāb virdüklerinde Ḥaḳ 
subḥānehu ve te‘ālā “İmdi, ey benüm meleklerüm, siz şāhid oluñ ki ben 
cümle maḫlūḳātdan anı iḫtiyār eyledüm.” diyü buyurmışlar idi.  

Ve bi’l-cümle nūr-ı Muḥammedī Naḍr’dan [309a E] oġlı Mālik’e ve 
Mālik’den Fihr’e ve Fihr’den Lü’ey’e ve Lü’ey’den Ġālib’e ve Ġālib’den 
Ka‘b’a ve Ka‘b’dan Mürre’ye, andan Kilāb’a, andan Ḳuṣay’a, andan Abdü-
menāf’a, andan Hāşim’e geldi ki ismi ‘Ammü’l-‘alā ve eşinüñ3 adı ‘Ātike 
bint Hilāl’dür. Pes Hāşim eger ḥüsn-i ḫulḳ u melāḥatde ve eger ḫalḳ 
içinde4 ‘izzet ü devlet ü siyādetde fā’iḳu’l-aḳrān olmaġla ḳabā’il-i ‘Arab 
uluları, ḥattā Rūm pādişāhı olan Ḳayṣer bin Ḳosṭanṭīn ādem gönderüp 
Hāşim’i güyegü5 idinmek murād idindiler idi.  

Ve ammā Hāşim ābā vü ecdādınuñ vaṣiyyetleri ile ‘amel eyleyüp 
Selmā bint Zeyd bin ‘Amr bin Lebīd bin Ḫirāş bin ‘Adiyy bin Neccār ile 
tezevvüc idüp ḥadd-i ẕātında Selmā ‘aḳl ü feṣāḥat ve ṭaravet ü melāḥat ci-
hetinden Ḫadīce raḍiya’llāhu ‘anhāya teşbīh olınup mürūr-ı zamān ile an-
dan ‘Abdü’l-Muṭṭalib vücūda geldi ki ismi Şeybe’dür. Ve Şeybe diyü ad 
virilmege bā‘iẟ bu idi ki ṭoġduġı zamānda başında ḳocalar gibi bir iki aḳ 
ḳıl bulınmış idi. Ve ṣoñradan ‘Abdü’l-Muṭṭalib dinilmege sebeb bu olmış 

 

1  zamān: zamān idi ki E 
2  ẕikr: fikr R1 
3  eşinüñ: zevcesinüñ N1, R1 
4  içinde: - N1 | ḫalḳ içinde: - R1 
5  güyegü: dāmād N1, R1 
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idi ki ‘ammīsi olan1 Muṭṭalib dayıları Beni’n-Neccār’dan Şeybe’yi2 alup 
Medīne’den Mekke’ye götürdükde Ḳureyş ḳabīlesi görüp, “Kimdür bu?” 
diyü Şeybe’yi ṣorduḳlarında “Ḳulumdur.” diyü cevāb virmekle ‘Abdü’l-
Muṭṭalib diyü meşhūr olmış idi.  

Fe-ammā İşrāḳu’t-tevārīḫ’de beyān olınan vech-i tesmiye budur ki 
‘ammisi olan Muṭṭalib Şeybe’yi Medīne’den alup Mekke’ye götürmelü ol-
duḳda esbābın yükletdügi [412b R1] ḳaṭır üzerine bindürüp ḳul cinsi gibi 
götürmekle ‘Abdü’l-Muṭṭalib diyü ad virilmiş idi.  

Ḥilyeleri:3 Fe-ammā4 sürmelü gözli ve nūrānī yüzli, heybetlü ve ḳuv-
vetlü ve ḳudretlü ādem olmaġla her kişi anı güyegü5 [293b N1] idinmege 
ṭālib ü rāġıb olup āḫirü’l-emr Ṣafiyye bint Ḫuveylid bin ‘Āmir6 bin 
Ṣa‘ṣa‘a’yı nikāḥ ile alup ve bir rivāyetde ḫātūnınuñ ismi Ḳayle7 bint ‘Amr 
bin ‘Āmir olup andan Peyġāmber ‘aleyhi’s-selāmuñ eñ büyük ‘ammisi olan 
Ḥāriẟ vücūda gelüp ‘Abdü’l-Muṭṭalib’üñ künyeti Ebü’l-Ḥāriẟ olup, 
ba‘dehu Hāşim vefāt idüp, ‘Abdü’l-Muṭṭalib ol tārīḫde yigirmi beş yaşında 
bulınup ve Hāşim ölür olduḳda ‘umūmen Ḳureyş ḳabīlesinüñ a‘yānını ge-
türdüp, kendüde olan Nizār sancaġını ve İsmā‘īl yayını ve ḥāccuñ siḳāye-
sini ve büt-ḫānelerüñ kilīdlerini oġlı [309b E] ‘Abdü’l-Muṭṭalib’e tefvīż ü 
teslīm idüp ve “Bunuñ sözinden tecāvüz eylemeñ.” diyüp, bu ṭarīḳla 
‘Abdü’l-Muṭṭalib anlaruñ re’īsi ve mükerrem ü mu‘azzez uluları olup, 
ḥacc zamānı olduḳda her vilāyetüñ begleri ve pādişāhları ‘Abdü’l-
Muṭṭalib’e hedāyā gönderüp, ancaḳ Medā’in begi olan Hürmüz bin 
Kisrā armaġan göndermeyüp ve dā’imā ‘Abdü’l-Muṭṭalib’i kendüye iṭā‘at 
itdürmek isteyüp ve lākin Ḳureyş ḳabīlesine her zamānki bir yaġmur ḳıl-
leti ve yāḫūd ḳaḥṭlıḳ żarūreti vāḳi‘ olsa Cebel-i Şīr’e çıḳarlardı. Andan 
‘Abdü’l-Muṭṭalib’e ḥāllerin ‘arż iderlerdi. Hemān-dem Muḥammed 
nūrınuñ berekātıyla ‘Abdü’l-Muṭṭalib’üñ du‘āsı maḳbūl olup anlaruñ 

 

1  olan: - R1 
2  Şeybe’yi: - R1 
3  Ḥilyeleri:  E, N1 
4  Fe-ammā: - R1 
5  güyegü: dāmād N1, R1 
6  ‘Āmir: Ġāmir N1 
7  Ḳayle: Feyle E | Feyl R1 
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vilāyetine yaġmur yaġmaḳ gibi ve żarūretleri def‘ ḳılınmaḳ gibi bir 
kerāmet muḳarrer idi.  

Ve’l-ḥāṣıl Ḥaḳ subḥānehu ve te‘ālā nūr-ı Muḥammedī ḳuvveti ile 
‘Abdü’l-Muṭṭalib’e bir vechle mehābet virmiş idi ki yüzine baḳmaġa ḥicāb1 
iderler idi. Ḥattā Ebrehe bin Ṣabbāḥ gibi nāmdār beg ‘Abdü’l-Muṭṭalib’i 
gördükde göñline muḥkem ḳorḳu düşüp ve aña maḥmūdī fīllerden bir iyü 
fīl [413a R1] baġışlayup ve yüzine ḳarşu secde idüp her cihetle ‘Abdü’l-
Muṭṭalib’i ta‘ẓīm eylemiş idi. 

Ve bi’l-cümle ‘Abdü’l-Muṭṭalib şu maḳūle seḫī kişi2 idi kim nesīm-i 
seḫāsı şimāl yillerine mu‘āraża ḳılup bād-ı şimāli ḫalḳuñ nice rāḥatına se-
beb olursa ol daḫı in‘ām ü iḥsān ve ṣadaḳāt-ı bī-pāyān ile maḫlūḳātuñ 
ḥużūr u ni‘metine sebeb olurdı. Zīrā ḳaçan ki bād-ı şimāl esse ol daḫı aña 
muḳābil bir deve ḳurbān iderdi. Etini insāna ve kemüklerini ḳırdurup 
nev‘-i ḥayvāna3 ve baġırsaḳlarını ṭaġlara ṭaşıdup vuḥūş u ṭuyūr infāḳ ider 
idi. Aña binā’en laḳabına4  5 «مطعم الناس والسباع» dirlerdi. Ve’l-ḥāṣıl günde 
on nevbet şimāl yili esse ol daḫı on deve boġazlamaḳ muḳarrer idi.  

Andan ṣoñra ‘Abdü’l-Muṭṭalib, Hāle bint Vehb bin ‘Abdimenāf bin 
Zühre’yi6 nikāḥlandı. Ve anuñ raḥminden Ḥamza ve ba‘żı evlādı vücūda 
geldi. Ba‘dehu Ḫuzā‘a’dan Lübeynā7 bint Hācer’i nikāḥlandı. Andan daḫı 
Ebū Leheb vücūda geldi ki ismi ‘Abdü’l-‘Uzzā’dur. Vaḳtā ki Lübeynā vefāt 
eyledi, Nüẟeyle bint Ḥubāb’ı aldı. Ve ba‘żılar dirler ki Sa‘dā bint ‘Ab-
düġiyāẟ8 ile evlendi. Ki [294a N1] andan ‘Abbās ve ba‘żı evlādı ṭoġdı.  

Pes ‘Abbās şöyle rivāyet itmişdür ki “Birgün babam ‘Abdü’l-Muṭṭalib 
yatup9 uyurken bir ḳorḳulı düş gördi. Feryād ü fiġān iderek [310a E] 
uyandı ve segirderek çıḳdı, gitdi. Ben daḫı ardına düşdüm. Ve ol ḳanda 

 

1  ḥicāb: - R1 
2  kişi: - R1 
3  ḥayvāna: ḥayvānāta R1 
4  laḳabına: laḳabehu E, N1 
5  “insanları ve vahşi hayvanları doyuran”  
6  Zühre’yi: Dehre’yi N1 
7  Lübeynā: Libeyyā E | E nüshasında “Libeyyā” şeklinde harekelenmiştir. 
8  ‘Abdüġiyāẟ: ‘Abdü‘ayyāẟ N1, R1 
9  yatup: - N1, R1 
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gitdi ise mütāba‘at eyledüm. Andan ‘Abdü’l-Muṭṭalib kāhinlere vardı. Ve 
eyitdi ki ‘Ben şimdi düşümde gördüm ki arḳamdan dört ṭaraflu1 bir aḳ 
gümüş zencīr çıḳdı. Ki bir cānibi ‘arżen2 maşrıḳa yitişmiş ve bir ucı 
maġribe ulaşmış idi. Ve ṭūlen bir ucı gökyüzindeki buluṭlara degmiş ve bir 
ṭarafı daḫı taḥte’ẟ-ẟerāyı geçmiş idi. Pes ben ol zencīre baḳup [413b R1] 
ṭururken hemān-dem ol zencīr bir yaşarmış aġac şekline girdi ki eger 
nūrāniyyetde ve eger ‘aẓamet [ü] ṭarāvetde anuñ gibi aġac görilmiş degül 
idi. Ve ben ṭururdum. Ve iki yanumda iki şeyḫ-i ‘azīz gördüm. Andan ol 
‘azīzlere ṣordum ki ‘Siz neredensüz?’ diyü cevāb istedüm. Fi’l-ḥāl ikisi daḫı 
cevāb virüp, birisi ‘Ben Nūḥ Peyġāmber’in.’ didi. Ve birisi daḫı ‘Ben 
İbrāhīm Peyġāmber’in.’ diyü cevāb virdi. Vaḳtā ki kāhinler bu düşi işitdi-
ler, birbirlerine baḳup ta‘accüb eylediler. Ḫuṣūṣā Saṭīḥ nām kāhin ki 
u‘cūbe-i dehr idi, rūz-ı ḳıyāmetden ġayrı nesneden ḫaber virmege ḳādir 
idi, ‘Abdü’l-Muṭṭalib’e cevāb virüp, ‘Eger sen gerçek bu rü’yāyı gördüñ ise 
senüñ ṣulbüñden bir kimesne vücūda gele ki cemī‘ yirler ve göklerdeki 
maḫlūḳāt aña īmān getüreler.’ diyü beyān itdiler.” »  أللهّم صّل على حمّمد مالء
  السماوات ومالء االرض ومالء ما بينهما �لطول والعرض» 3

Ba‘de zamānin tekrār ‘Abdü’l-Muṭṭalib bir düş daḫı görüp vāḳı‘asında 
Fāṭıma bint ‘Amr ile evlenmesi emr olınup, uyanduġı gibi Fāṭıma bint 
‘Amr bin ‘Ābid4 bin ‘İmrān bin Maḫzūm ile5 tezevvüc idüp ‘Abdümenāf 
ki Ebū Ṭālib’dür, andan ṭoġup ve niçe evlādı daḫı geldükden ṣonra6 āḫir 
evlādı Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem Ḥażretlerinüñ babası 
‘Abdu’llāh olup, pes ‘Abdu’llāh vücūda geldükde Şām’uñ cemī‘-i 
Yehūdīleri ve Benī İsrā’īl ‘ulemāsı ṭoġduġın bilüp āgāh oldılar. Zīrā anla-
ruñ yanında bir ṣūf ḳaftān var idi ki Yaḥyā Peyġāmber’üñ ḳanına batmış 
idi. Ve kitāblarında şöyle yazılmış idi ki ḳaçan āḫirü’z-zamān peyġāmberi 

 

1  ṭaraflu: uçlı N1, R1 
2  ‘arżen: arż-ı R1 
3  “Ey Allah’ım; gökyüzündenki, yeryüzündeki ve ikisinin arasındaki bütün cemaatler Hz. 

Muhammed’e salât eylesin.”  
4  ‘Ābid: Ġāyid E, N1 
5  Maḫzūm ile: Maḫzūmī’yi N1 | Maḫzūme’yi R1 
6  geldükden ṣoñra: geldükde R1 
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Muḥammed Muṣṭafā’nuñ babası ‘Abdu’llāh ‘ālem-i vücūda ḳadem baṣsa 
Ḥażret-i Yaḥyā’nuñ ol ḳanlu cübbesindeki ḳan ḳaṭre ḳaṭre ṭamlaya.  

Vaḳtā ki [310b N1] ol cübbeden ḳan ṭamladuġını gördiler, 
‘Abdu’llāh vücūda geldügini bildiler. Ve aña bir mekr eylemege mübāşeret 
ḳıldılar. Ve Ḳureyş ḳabīlesinden Şām’a varan bāzirgānlara ḫaber virüp, 
“İşte [414a R1] ‘Abdu’llāh vücūda gelmişdür. Andan bir oġul dünyāya 
gelüp, āḫirü’z-zamān peyġāmberi olup, cümle dīnleri bozup taġyīr eylese 
[294b N1] ve1 büte ṭapan ādemleri2 ḳatl itdürse gerekdür.” didüklerinde 
Ḳureyş ḳabīlesi anlaruñ sözlerinden müşevveşü’l-aḥvāl olurlardı.3 Ve niçe 
ġam u ġuṣṣalar çekerler idi. Ba‘de zamānin yine unıdup kendü işlerine ve 
küfrlerine meşġūl olurlar idi.  

Bu ḥāl ile bir miḳdār zamān geçüp, ‘Abdu’llāh büyiyüp birgün babası 
Abdü’l-Muṭṭalib’e bir düş söyledi. “Ey ata, ben rü’yāmda görürin ki ke-
ennehu Mekke’nüñ ṣaḥrāsına çıḳmışum ve benüm arḳamdan iki nūr ẓāhir 
oldı. Birisi şarḳ cānibinden4 ve biri ġarb ṭarafından. Bir gözüm yumup 
açınca dünyāyı ṭolaşup yine gelüp arḳama girdiler. Ve ikisi bende ḳarār 
eylediler.5” diyü beyān eyledükde babası ‘Abdü’l-Muṭṭalib cevāb virüp, 
“Eger sen rü’yāñda ṣādıḳ iseñ benüm düşümi ta‘bīr iden kāhinler ḫaber 
virdükleri vücūd-ı şerīf senüñ ṣulbüñden ẓāhir olmaḳ muḳarrerdür.” diyü 
beyān eyledi.  

Bu eẟnālarda Şām cānibinden bir bölük Yehūdīler aġulanmış ḳılıçlar 
ile Mekke-i Mükerreme’ye6 gelüp, gündüzin kendülerin ṣaḳlayup ve gice 
ile Mekke şehrinüñ ṣoḳaḳların gezüp, “Elbette biz ‘Abdu’llāh’ı öldürme-
yince gitmezüz.” diyü yemīnler eyleyüp, āḫirü’l-emr birgün ‘Abdu’llāh’ı 
şikārda yalıñuz düşürdiler.7 Ve ḳatline ihtimām idüp segirdişdiler.  

 

1  ve: eylese ve E, N1 
2  ṭapan ādemleri: ṭapanları N1 
3  olurlardı: - N1, R1 
4  cānibinden: - N1, R1 
5  Ve//eylediler: - N1, R1 
6  Mekke-i Mükerreme’ye: Mekke’ye N1, R1 
7  düşürdiler: buldılar N1 
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Ol ḥīnde Vehb bin ‘Abdimenāf ez-Zührī yitişdi. Ve yügrük atını ḳoşa 
ḳoşa vardı, ḳavuşdı.1 Yehūdīler ise ‘Abdu’llāh’uñ ḳatline ḳādir olmadılar. 
Ve ne ḳadar çalışdılar ise furṣat bulmadılar. Bu ḥīnde Vehb, āsmāndan 
yaña baḳdı. Dünyā ādemlerine beñzemez bir ‘asker gördi ki ol Yehūdīlere 
ḥamle eylediler. Ve Allāhu Te‘ālā’nuñ emri ile cümlesini ṣıdılar.  

Vaḳtā ki Vehb bu ḥāli gördi, evine geldügi gibi ḳızı Āmine’yi 
‘Abdu’llāh içün2 ‘Abdü’l-Muṭṭalib’e ‘arż eyledi.3 Fi’l-ḥāl ‘Abdu’llāh’a 
nikāḥ itdiler. Pes ol zamānda Nūşirevān’uñ müddet-i salṭanatı ḳırḳ dört 
yıla irişüp ve ol yıl [311a E] içinde Yemen sulṭānı Ebrehe Mekke’ye gelüp, 
‘Abdu’llāh kendüsi4 yigirmi iki yaşında iken Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi 
ve sellem vücūda [414b R1] ḳadem5 baṣup cemī‘-i maḫlūḳātı teşrīf itmiş 
idi. Andan ṣoñra Nūşirevān ancaḳ altı yıl pādişāhlıḳ idüp, ṣoñradan vefāt 
idüp hicret zamānında salṭanat Pervīz bin Hürmüz’e naḳl eylemiş idi.  

Zübeyr ḳavlince az zamān geçmedin eyyām-ı teşrīnde6 Āmine, 
Resūlu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve selleme yüklü7 oldı. Ve Ḥaccāc ḳarındaşı 
Muḥammed bin Yūsuf Serāyı dimekle ma‘rūf olan ser-zemīnde Resūlu’llāh 
ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellemi ṭoġurdı.8 Ki vālidesinüñ vālidesi daḫı ol serāyda 
ṭoġmış9 idi. Ṣoñradan10 hicret zamānında Peyġāmber ‘aleyhi’s-selām ol 
serāyı Ḥażret-i ‘Alī ḳarındaşı ‘Aḳīl’e virüp ṣoñradan Ḥaccāc [bin] Yūsuf 
Mekketu’llāh’ı ḥiṣār itdükde ol serāyı ‘Aḳīl evlādından ṣatun alup Mekke 
Mescidi’ne ilḥāḳ eylemiş idi. Ṣoñra Hārūnu’r-reşīd zamān-ı ḫilāfetinde 
Mekke’nüñ mescidini ‘imāret ḳılup ol serāyı ḳaṣden yine ṭaşra alıḳomış 
[295a N1] idi. Şimdi daḫı ṭaşradur.  

 

1  yügrük//ḳavuşdı: - N1, R1 
2  ‘Abdu’llāh için: - N1, R1 
3  ‘arż eyledi: gönderdi E 
4  kendüsi: - N1, R1 
5  ḳadem: vücūda ḳadem R1 
6  teşrīnde: teşrīfde R1 
7  yüklü: ḥāmile N1, R1 
8  ṭoġurdı: dünyāya geldi N1, R1 
9  ṭoġmış: dünyāya gelmiş N1, R1 
10  Ṣoñradan: Ṣoñra N1, R1 
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Ve bi’l-cümle Resūlu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem Nūşirevān-ı ‘ādi-
lüñ zamān-ı salṭanatında ve māh-ı rebī‘u’l-evvelüñ onıncı gicesinde [ki] 
yevm-i iẟneyn idi ve ṣabāḥ yiri aġarmaġa başlamış idi ve ‘āmü’l-fīl idi. Ve 
bir rivāyetde rebī‘u’l-evvelüñ on ikincisi gicesinde ve ol günde, yine ol 
sā‘atde, nihāyet ‘āmü’l-fīlden bir yıl ṣoñra ve ba‘żılar ḳavlince iki yıl ṣoñra 
ve bir ḳavlde elli gün ṣoñra ve bir rivāyetde ḳırḳ gün ṣoñra ve1 ‘inde’l-ba‘ż 
bir ay ṣoñra vücūda geldügini beyān eylemişlerdür. Ammā ẟābit ü ṣaḥīḥ 
olan evvel beyān olınandur ki ol tārīḫde babaları ‘Abdu’llāh vefāt ideli dört 
ay olmış idi.  

Ve bir rivāyetde Server-i Enbiyā ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem bir yaşına 
varduḳdan ṣoñra ‘Abdu’llāh vefāt eyledi. Ammā eṣaḥḥı evvelkisidür. Zīrā 
Āmine, Muḥammed Muṣṭafā2 ‘aleyhi’s-selāma ḥāmile olduḳda ol yıl bir 
miḳdār ḳaḥṭ olmaġla ‘Abdü’l-Muṭṭalib ‘Abdu’llāh’ı yimiş getürmek içün 
Medīne’ye göndermiş idi. Ḥattā3 ol seferde öldi4 ve Medīne’de defn olındı. 
Muḫallefātından bir süri ḳoyunı ve beş devesi ve Ümmü’l-yümn5 adlu6 
[415a R1] bir Ḥabeşī cāriyesi ḳalmış idi ki Resūlu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve 
selleme ḫidmet iderdi. Ḥattā bāliġ olduḳlarından ṣoñra ol cāriyeyi āzād 
idüp Zeyd bin Ḥāriẟ’e nikāḥ ile virüp Zeyd ile andan7 [311b E]8 Usāme 
nām bir veled dünyāya gelmiş idi. 

Pes ol müsāfir-i şāh-rāh-ı ezelī ve mücāvir-i ḫalvet-serāy-ı lem-yezelī 
merāḥil-i luṭf u cūddan menāzil-i füsḥat-i vücūda envār-ı ‘izzet ü siyādet 
ve āẟār-ı ‘aẓamet ü sa‘ādet ile ol dem ki ḳadem baṣdı, mehd-i zemīn envā‘-ı 
‘ūd u ‘anber ve eṣnāf-ı müşg [ü] eẕfer ile ḥāżır ü müheyyā oldı. Ve dāye-i 
zamān-ı pīşīn ḫidmet-i vālā-diyeti9 ta‘ahhüdi ile rūy-ber-zemīn idüp 
ḫuṣūṣā ḥavādiẟ, kederlerinden āyīne-i pür-ṣafā gibi ḫalāṣ ü rehā buldı.  

 

1  ba‘żılar//ve: - R1 
2  Muṣ ṭafā: - E, N1 
3  Ḥattā: - N1, R1 
4  öldi: fevt olup N1, R1 
5  Ümmü’l-yümn: Merāmueymen R1 
6  adlu: nām N1, R1 
7  Zeyd ile andan: - N1, R1 
8  E nüshasında burada bir varak eksiktir. 
9  vālā-diyeti: - R1 
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Fe-ammā dürr-i ẟemīn-i noḳṭa-i pāk ve lübb-i cevher-terkīb-i āb ü ḫāk 
seḥāb-ı nīsān-ı insānīden niḳāb-ı aṣdāf-ı ḳudret-i subḥānīde temkīn ü tek-
vīn ṣūretini bulduḳda ḫazā’in-i raḥmet-i1 Raḥmānī ḳapuları açıldı. Ve 
semāvāt-ı berīn ve meyādīn-i arżīn üzere nidā-yı mübeşşirān-ı Rabbānī ve 
nidā-yı ḳudret-i Yezdānī birle reşeḥāt-ı bārān-ı maġfiret ve ḳaṭarāt-ı zülāl-i 
feraḥat ü beşāret her bıḳā‘ u żıyā‘a cevāhir-i bī-nihāye gibi ṣaçıldı.  

‘Ale’l-ḫuṣūṣ tamām ṭoḳuz ay serāy-ı raḥm-i māderde ṭurdılar. Aṣlā ve 
ḳaṭ‘ā vālideleri anlardan ẓāhiren ve bāṭınen bir aġrıya mübtelā olmaḳ ve 
sā’ir ḫātūnlara ‘ārıż olan yilden ve baġırsaḳ aġrısından ve ġayrıdan kendü-
lerde bir ‘ārıża bulınmaḳ vāḳi‘ olmadı. Ve sa‘ādetle ṭoġduġı ḥīnde vālidesi 
şöyle gördi ki kendüden bir nūr çıḳdı. Şu‘ā‘ı ile cümle cihānı münevver 
itdi. Ḥattā Şām ile Ka‘be [295b N1] mā-beyni bunca ba‘īd mesāfe iken ol 
nūruñ żiyāsından ol sā‘atde Şām-ı2 şerīfüñ bir ṭarafı görindi. Andan ṣoñra 
direk gibi göge dikilüp ḳudret bāġında bir nūrdan ḫalḳ olınmış serve3 dö-
nüp tā yılduzlara varup muttaṣıl oldı. Vaḳtā ki ṣabāḥ Āmine [415b R1] 
bu rü’yāsını ‘Abdü’l-Muṭṭalib’e söyledi, ol daḫı ziyāde şād ü ḫandān olup 
ve ne maḳūle vücūd-ı şerīf idügini añlayup nāmını Muḥammed ḳodı. 
  «أللهّم صّل على خري مولود و على آله وصحبه صلوة غري معدود»4

Ḳaçan ki ṭoġacaġı vaḳt ḳarīb oldı, İbn ‘Abbās raḍiya’llāhu ‘anh şöyle 
rivāyet eylemişdür ki ol ḥīnde Ka‘be-i Müşerrefe ki iki bölindi ve Ḳureyş 
ḳabīlesi bu ḥāli görüp feryād ü fiġāna başladı, Hāşim evlādından olanlar 
didiler ki “Bu muṣībet degüldür illā. ‘Abdu’llāh İbn ‘Abdü’l-Muṭṭalib’üñ 
vefātı içündür ki ẕebīḥ-i5 ẟānī idi. İsmā‘īl ‘aleyhi’s-selām gibi ol daḫı ḳurbān 
olınmış idi.”  

Nitekim ḳıṣṣası İsmā‘īl ‘aleyhi’s-selām menāḳıbında yazılmışdur. Ve 
Benū Zühre’den olanlar eyitdiler ki “Bu ḥālet ve bu fiġān ü muṣībet de-
güldür ve illā Vehb bin ‘Abdimenāf’üñ mevti içündür. Ḳabā’il-i ‘Arab’uñ 

 

1  raḥmet-i: raḥmetüñ R1 
2  Şām-ı: - R1 
3  serve: servere R1 
4  “Ey Allah’ım, sonsuz selam doğan çocukların hayırlısı olan [Hz. Peygamber’in] ve onun 

âli ve ashâbının üzerine olsun.”  
5  ẕebīḥ-i: ẕebḥ-i R1 
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bahādırı ve Ḳureyş’üñ eñ şecī‘i ve cenge ḳādiri idi.” diyü söyleşürler iken 
Ka‘be’nüñ içinden bir bülend āvāz işidildi ki  »دعت  � معشر القريش ما أنص

الكعبة ملوت أحد ولكن هذا نور الدنيا وشرف االخرة وسراج أهل اجلّنة حمّمد إبن عبد 
اّ� يريد أن خيرج من قرار الألرحام إىل ضياء الدنيا وسعتها وهو اّلذي يرّد إىل الكعبة 
-ya‘nī “Ey Ḳureyş ḳabīleleri, siz bilüñ ki Ka‘be’nüñ iki2 bö  نورها ومجاهلا» 1
linmesi ve ḥālā içinde bu maḳūle feza‘ bulınması kimsenüñ vefātı içün de-
güldür. Ve lākin dünyānuñ nūrı ve āḫiretüñ şerefi ve ehl-i cennetüñ sirācı 
Muḥammed bin ‘Abdu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem şimdiki ḥālde ana 
raḥminden dünyā żiyāsına ve cihānuñ ṣaḥrāsına çıḳmaḳ ister ve bu 
Muḥammed ol vücūd-ı şerīfdür ki bunuñ nūrı ve güzelligi tā Ka‘be’ye 
vārid olsa gerekdür. Ve Mekke-i müşerrefe[nüñ] bundan böyle nūrāniyyeti 
daḫı ziyāde bulsa gerekdür.” diyü ḫaber virildi.  

Andan ṣoñra yiryüzine bölük bölük melekler indiler. Cinnüñ ve 
şeyāṭīnüñ gözlerinden ṣaḳlamaḳ içün Āmine’yi iḥāṭa eylediler. Ve anlaruñ 
içinden bir melek kelāma gelüp “Yā Āmine, bu ḳarnuñdaki vücūduñ be-
rekātıyla saña beşāret eylerin ki [416a R1] bu senüñ oġluñ mürsel peyġām-
berlerüñ evlāsıdur. Ve cümle nebīlerüñ āḫiridür ki bundan ṣoñra peyġām-
ber gelmese gerekdür. Ve evvelīn ü āḫirīne, ya‘nī devr-i Ādem’den tā rūz-ı 
ḳıyāmete dek gelecek maḫlūḳāta ve geçmişine Bārī Te‘ālā’nuñ ḥüccetidür. 
İmdi, bunı ṭoġurduġuñ sā‘atde ta‘vīẕ itdügüm gibi sen daḫı Allāhu 
Te‘ālā’ya ṣıġındurasun. Diyesün ki [296a N1] شّر كّل  « من  �لواحد  أعوذ 
حاسد وقائم وقاعد عن السبيل خائد على الفساد جاهد وكّل خلق فاسد من �فث أو  

جّن مارد �خذ �ملراصد يف طرف املوارد ال يضّرونه وال يطوفونه يف تفطية وال  عاقد وكّل  
 ya‘nī “Ben4 منام وال ظعن وال مقام يد اّ� فوق أيدهم وحجاب اّ� دون عاديهم»3
anı bir Allāh’a ṣıġındurdum, her ḥasūduñ şerrinden, daḫı ayaġ üzere 

 

1  “Ey Kureyş kabilesi, Ka‘be birinin ölümü için yarılmış değildir. Ancak [bunun nedeni], 
dünyanın nuru, ahiretin şerefi ve cennet ehlinin ışığı olan Muhammed b. Abdullah’ın 
ana rahminden dünya aydınlığına ve genişliğine çıkmayı dilemesidir. O, Ka‘be’nin eski 
nurunu ve güzelliğini geri getirecektir.”  

2  iki: - N1 
3  “Bütün kıskançlardan ve yollarda durup oturup fesad edenlerden, bütün bozguncular-

dan, üfüren veya [ip] düğümleyen [büyücülerden], yolların buluştuğu, gözlem yapılan 
yerleri tutan bütün âsi cinlerden uyanıklıkta, uykuda, hareket ederken, dururken ona bir 
zarar vermesinler ve onun etrafında dolanmasınlar diye tek olan [Allah’a] sığınırım. Al-
lah’ın kudreti onların gücünden üstündür. Ve Allah’ın örtüsü onların sıradanlıklarının 
dışındadır.”  

4  Ben: Biz R1 



Künhü’l-Ahbâr  | 57 

ṭuranlaruñ ve oturanlaruñ yaramazlıġından ve yoldan çıḳanlaruñ, ya‘nī 
ḍalālete düşenlerüñ şerrinden ve fesāda cehd1 iden şirrīrlerden,2 daḫı fāsid3 
maḫlūḳdan, daḫı efsūn oḳıyup üfürenlerden ve baġlayıcılardan ve ḳuv-
vetlü cinlerden [312b E] ki ulu yolları beklerler ve gelüp geçenlere żarar 
ḳaṣd iderler. Ya‘nī Bārī Ḫudā’ya bu cümleden ṣıġınurın ki uyḫuda ve uya-
nıḳlıḳda ṭolaşmayalar ve żarar idemeyeler. Ve seyr iderken ve bir yirde 
ṭururken gezend irgürmeyeler ki Ḥaḳ subḥānehu ve te‘ālānuñ ḳudreti an-
lardan üstündür. Ve ḥicāb-ı ḥikmeti anlaruñ ẓulmleri tecāvüzinden içe-
rüdür. Ya‘nī ne deñlü żarar ḳaṣdın itseler ol ḥicābdan tecāvüz idemezler.” 
dimekdür.  

Ve’l-ḥāṣıl bu ḥırz-ı şerīfe Peyġāmberimüz4 Ḥażretleri meşġūller idi. 
Def‘-i a‘dā içün hīç bunuñ gibi serī‘u’t-te’ẟīr ḥırz olmaz. Ṭāliblere lāzımdur 
ki bundan ġaflet itmeyeler. Zīrā Ebū Muḥammed ‘Abdü’l-Kerīm bin 
Ḫalefu’llāh-ı Baġdādī raḥimehu’llāh bu ta‘vīẕi istiḫrāc eylemişdür. Ġāyet 
ile mücerrebdür.  

‘Ale’l-ḫuṣūṣ Āmine rivāyet itmişdür ki “Vāḳı‘amda baña bir kimesne 
geldi. ‘Yā Āmine, Seyyidü’l-beriyye’ye yüklü5 olduñ.” diyü ḫaber virdi.6 
“Ve anı ṭoġurduġuñ zamānda ismini Muḥammed ḳoyasun.’ didi. Ve 
Tevrāt’da ismi Aḥmed idügini söyledi. Ve ‘Bu nüsḫayı anuñ üzerine 
aṣaḳoyasun.’ diyü virdi [416b R1] ve gitdi. Vaḳtā ki uyandum, başum 
ucında yeñi gümüşden7 düzilmiş ve yazılmış bir nüsḫa8 buldum ki üzerine  
-yazılmış idi. Andan aşaġı yuḳaruda yazılan ḥırz bi’t «بسم اّ� أستودعك»9
tamām kitābet olınmış idi. 

 

1  cehd: cehdin N1 
2  şirrīrlerden: şirrīrlerüñ şerrinden R1 
3  fāsid: fāsıḳ R1 
4  Peyġāmberimiz: Peyġāmber N1 
5  yüklü: ḥāmil N1, R1 
6  diyü//virdi: - N1, R1 
7  yeñi gümüşden: buldum sīmden cedīdden N1, R1 
8  bir nüsḫa: bu nüsḫayı R1 
9  “Allah’ın ismiyle, sana emanettir.”  
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Ve Ebū ‘İmrān’uñ1 aṣḥābı rivāyet iderler ki2 bu ḥırz-ı şerīf bir kişinüñ 
bilesince3 olsa her ne maḳūle yirde yatursa ve berr ü biyābānda daḫı gice-
lerse ol kimesneye4 żarar olmaya, diyü beyān eylemişlerdür. 

Ve’l-ḥāṣıl İbn ‘Abbās raḍiya’llāhu ‘anh rivāyet eyler ki Server-i Enbiyā 
ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem vücūda geldügi gice niçe ‘alāmet5 ẓāhir oldı. 
Cümleden biri büt-ḫānelerdeki bütlerüñ cemī‘isi yüzi üzerine yıḳılup ve 
hātifden bir heybetlü āvāz gelüp, “Yazıḳ Ḳureyş’üñ geçen günlerine ki şim-
diki ḥālde anlara bir i‘timād olınmış emīn geldi.” [dinildi]. Lāt ve Menāt 
ve ‘Uzzā’dan cümle bütleri helāk oldı. Ve ol gice İblīs ḥabs olınup ve cinler 
vilādet dehşetinden ditredi. Ve cinānuñ niçe altun ḳandīllerini melekler 
getürüp Ka‘be-i Müşerrefe’ye aṣıldı. Cennetüñ ḥūrīleri ve yiryüzinüñ ẟıḳle-
tinden ġayrı maḫlūḳātı cemī‘an6 Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellemüñ 
[296b N1] ṭoġduġını birbirlerine muşṭulamaġa meşġūl oldılar. Ve eyitdi-
ler7 ki “Allāhu Te‘ālā senüñ gözlerüñi8 aydın eylesün yā Muḥammed. Ḥaḳ 
Te‘ālā ḳatında daḫı senden ekrem ve ẕātuñdan mükerrem kimesne [313a 
E] dünyāda9 ṭoġmadı.” Ve daḫı melā’ike bir kimesnenüñ vücūda geldü-
gine bugünki feraḥ gibi bir feraḥ ile şādmān olmaḳ vāḳi‘ olmadı. Andan 
ṣoñra ol gice yir ile gök mā-beyninde nūrdan direkler dikildi. Şöyle ki 
żiyāda ve şerefde birbirlerine beñzemezler idi.  

Ammā Ka‘bü’l-aḥbār andan ‘acīb bunı rivāyet eylemişdür ki deryā-yı 
‘ummān balıḳlarından ṭalmūsā adlu10 bir balıḳ vardur ki yedi yüz başı11 ve 
tamām yedi yüz ḳuyruġı olup12 arḳası üzerinde Ebū Ḳubeys Ṭaġı’ndan 
büyük yedi yüz pāre13 ṭaġ ve depe vüs‘at ile yirleşmek ḳābildür. Pes ol 

 

1  ‘İmrān’uñ: ‘Amr’uñ E 
2  iderler ki: idüp E N1 
3  bilesince: yanında N1, R1 
4  kimesneye: kişiye R1 
5  ‘alāmet: ‘alāmāt R1 
6  ẟ ıḳletinden//maḫlūḳātı: cemī‘an maḫlūḳātı N1, R1 
7  eyitdiler: didiler N1, R1 
8  senüñ gözlerüñi: cümlemizüñ gözlerin N1, R1 
9  dünyāda: - E 
10  ṭalmūsā: - R1 
11  başı: başı vardur E 
12  olup: vardur ki E 
13  pāre: pāre ve N1 
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ṭalmūsā1 Server-i Enbiyā ṭoġduġı [417a R1] gice sevindüginden vāfir ṣıç-
radı, ıżṭırāb itdi.2 Ve feraḥından oynamaġla yedi deryāyı birbirine ḳatdı.  

Ve bundan mā‘adā ‘Abdu’llāh bin Selām eydür3 ki “Server-i Enbiyā 
‘aleyhi’ṣ-ṣalātu ve’s-selām Ḥażretleri4 ṭoġduġı gice Yehūdīler ‘ulemāsından 
bir dānişmend kimesne ile bulındum. Pes ol kişi ḥücresinden5 ṭaşra çıḳdı. 
Ve başını ḳaldurup gökyüzine ṭoġrı6 baḳdı. Andan baña eyitdi: ‘Yā Selām 
oġlı, bilmiş ol ki bu gice āḫirü’z-zamān peyġāmberi Muḥammed-i ‘Arabī 
ṭoġsa gerekdür.’ Ben didüm ki ‘Neden bildün ve ne gördüñ? Yoḫsa bir 
kimesneden mi işitdüñ?’ Ol eyitdi kim ‘Zīrā ben7 gökyüzinde şimdi bir ‘ālī 
aydınlıḳ gördüm ki daḫı8 bir zamānda āsmānda bu vechle nūr u żiyā gör-
miş degülüm.’ didükde ben daḫı bir ḳarañulıḳ ev içine girdüm. Fi’l-vāḳi‘ 
didügi gibi gördüm ki ol ḳarañulıḳ ḫāne nūr u żiyā9 ile ṭolmış. Ṣanasun 
ki10 içinde yetmiş11 çerāġ uyarılmış. Pes ben12 ol giceyi ay ḥisābı ile ḥıfẓ 
eyledüm. Ve unıtmayayın, diyü bir yire naḳş eyledüm.13 Ḥadd-i ẕātında ol 
dānişmend didügi gibi olup14 meger ol gice Faḫr-i ‘Ālem15 ṣalla’lāhu ‘aleyhi 
ve sellem Ḥażretleri16 dünyāya gelmiş imiş.  

Ve ammā vālideleri Āmine ḥikāyet eyledügi ‘acā’ibden biri daḫı budur 
ki ṭoġacaḳ zamānda17 hevā yüzinden berü bir aḳ ḳanadlu ḳuş görinmişdür. 
Andan mā‘adā serv-ḳāmet ḥūrīler kendüye ḳarşu18 fırḳa fırḳa ẓāhir olmış-
dur. ‘Ale’l-ḫuṣūṣ melekler cinn ü şeyāṭīnüñ gözleri ile Nebī ‘aleyhi’s-

 

1  Pes//ṭalmūsā: Ve ol balıġuñ ismi ṭalmūsā’dur R1 
2  ıżṭırāb itdi: - N1 
3  eydür: dir N1, R1 
4  Ḥażretleri: - E, N1 
5  ḥücresinden: ḥücresi olan R1 
6  gökyüzine ṭoġrı: göge N1, R1 
7  eyitdi//ben: didi kim N1, R1 
8  daḫı: - N1 
9  u żiyā: - E, N1 
10  Ṣanasun ki: Ṣanki N1, R1 
11  yetmiş: vāfir N1, R1 
12  uyarılmış//ben: yanmış N1  
13  uyarılmış//eyledüm: yanmış R1 
14  olup: - N1, R1 
15  Faḫr-i ‘Ālem: Server-i Enbiyā E 
16  Ḥażretleri: - E, N1 
17  ṭoġacaḳ zamānda: dünyāya ḳudūmları vaḳtinde N1, R1 
18  kendüye ḳarşu: - N1, R1 
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selāmuñ mā-beynine bir aḳ aṭlāsdan perde çekmişlerdür. Ve Seyyid-i Ve-
led-i Ādem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem vücūda geldügi gibi melekler götü-
rüp ol sā‘atde aña1 şarḳ ü ġarbı ve sā’ir enbiyā ‘aleyhimü’s-selām ṭoġduḳları 
yirleri ṭavāf itdürüp ve Ḥażret-i Server’i2 cennet ibrīḳları3 ile yayḳayup, 
cism-i pākini bir yeşil ḥarīr ḫırḳa içine ṣarup getürdükleri [313b E] ‘iyānen 
görilmişdür.  

Āmine4 rü’yāsı ‘āleminde daḫı niçe bunuñ gibi aḥvāl5 müşāhede idüp 
her biri mīlāda maḫṣūṣ olan6 risālelerde yazılmışdur. Ve lākin7 bu kitābda 
bu miḳdār ile iktifā olınmışdur.  

[Ammā Esmā-yı Şerīfeleri] 

Ammā esmā-yı şerīfeleri Kenzü’l-‘ibād8 nām kitābda beyān olınduġı 
[297a N1] üzere ṭoḳsan [417b R1] ṭoḳuz ismdür ki ẕikr olınur: Muḥam-
med, Aḥmed, Ḥāmid, Maḥmūd, ‘Āḳıb, Fātiḥ, Ḫātem, Ḥāşir, Māḥī, Dā‘ī, 
Sirāc, Münīr, Beşīr, Neẕīr, Resūl, Nebī, Hādī, Mehdī, Ḫalīl, Velī, Naṣīr, 
Yāsīn, Müzzemmil, Müddeẟẟir, Kelīm, Muṣṭafā, Murtażā, Muḫtār, 
Muṣaddıḳ, Ḳāsım,9 Ḥüccet, Beyyān, Ḥāfıẓ, Şehīd, ‘Ādil, Ḥalīm,10 Nūr, 
Mübīn, Burhān, Muṭī‘, Müẕekkir, Emīn, Vā‘iẓ, Ṣāḥib, Nāṭıḳ, Ṣādıḳ,11 
Mekkī, Medenī, Abṭaḥī, ‘Arabī, Ḳureyşī, Hāşimī, ‘Azīz,12 Ḥarīṣ, Ra’ūf, 
Raḥīm, Cevād, Kerīm, ‘Alī, Ṭayyib, Muṭayyib, Ḫaṭīb, Faṣīḥ, Reşīd, Ṭāhir, 
Muṭahhir, İmām, Taḳī, Ümmī, Bārr,13 Şifā, Mütevassıṭ, Sābıḳ, Muḳtesid, 
Ḥaḳḳ, Mübīn, Evvel, Āḫir, Ẓāhir, Bāṭın, Raḥmet, Şāfi‘, Müşeffi‘, 

 

1  aña: kendülere N1, R1 
2  Ḥażret-i Server’i: Ḥażret-i Server ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem R1 
3  ibrīḳları: ırmaḳları R1 
4  Āmine: - E 
5  aḥvāl: eṭvār R1 
6  olan: - N1 
7  Ve lākin: - N1, R1 
8  ‘ibād: mi‘bād E 
9  Ḳāsım: Ḳā’im E 
10  Ḥalīm: - N1, R1 
11  Ṣādıḳ: Ṣābıḳ R1 
12  ‘Azīz: ‘Azīz-i Mıṣrī E 
13  Bārr: Bāz R1 
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Muḫallid, Muḥarrem, ‘Alīm, Ṭāhā,1 Ḥakīm, Ḳarīb, Şekūr, Raḳīb, Müc-
tebā, Münīb, Ümmünisā, Maṣīr, Ḳā’im, Şāhid, Mübeşşir, ‘Abdu’llāh, Mü-
neẕẕir.2 3 «حسبنا اّ� ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصري»  

Ve ammā Meṣābīḥ’de muḳayyed ü mesṭūr ve bu ḥaḳīre manẓūrdur ki 
Cübeyr bin Muṭ‘im raḍiya’llāhu ‘anh rivāyet idüp, Ḥażret-i Resūl4 
ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem buyurmışlardur ki »  يل أمساء أ� حمّمد وأ� أمحد وأ�

اشر اّلذي حيشر  املاحي أّلذي ميحو اّ� يب الكفر وأ� اخلامت ختم اّ� يف النبّوة وأ� احل
-ya‘nī “Benüm bir niçe ism الناس على قدمي وأ� العاقب الّذي ليس بعدي نيبّ » 5
lerüm vardur ki cümleden biri Muḥammed ve biri Aḥmed’dür. Ve biri 
Māḥī’dür6 ki Allāhu Te‘ālā celle ve ‘alā7 küfri benüm ile maḥv eyler. Ve 
biri Ḫātem’dür ki Allāhu Te‘ālā nübüvveti benüm ile ḫatm eylemişdür.8 
Ve biri Ḥāşir’dür ki ḫalḳ-ı ‘ālem benüm ayaġum üzerine ḥaşr olınur. Ya‘nī 
cem‘ olur. Ve biri ‘Āḳıb’dur ki benden ṣoñra nebī yoḳdur. Ve ben cümle 
nebīlerüñ ṣoñında gelmişümdür.”  

Bundan mā‘adā9 Ebū Mūsā-yı Eş‘arī Resūlu’llāh ṣālla’llāhu [418a R1] 
‘aleyhi ve sellemden rivāyet eyler ki Server-i Enbiyā10 buyurmışlardur ki   أ�»
 حمّمد وأمحد واملقّفي واحلاشر ونّيب التوبة ونّيب الرمحة» 11

 

1  ‘Alīm Ṭāhā: Ümmü Nisābe E 
2  Ümmünisā//Müneẕẕir: - E | Hz. Muhammed’in isimleri için ayrıca bk. Faris Çerçi, “Hz. 

Peygamber’in Doksan Dokuz İsmi”, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Der-
gisi, Cilt 9, Sayı 1, 2015, s. 15-40.  

3  “Allah bize yeter. O ne güzel vekil, ne güzel sahip ve ne güzel yardımcıdır.”  
4  Resūl: Resūl-i Ekrem R1 
5  Hadîs-i Şerîf, “Benim isimlerim vardır. Ben Muhammed’im, ben Ahmed’im. Ben 

Mâhi’yim, Allah benimle küfrü yok eder. Ben Hâtem’im, Allah benimle nübüvveti sona 
erdirmiştir. Ben Hâşir’im, insanlar benim önümde haşr olacaktır. Ben Âkıb’ım, benden 
sonra peygamber gelmeyecektir.” (Buhârî, Menâkıb, 17) | R1 nüshasında bazı kelimele-
rin imlasında hata vardır. 

6  Māḥī’dür: Ḫātem’dür R1 
7  celle ve ‘alā: - E, N1 
8  Ve biri//eylemişdür: - R1 
9  mā‘adā: ṣoñra N1, R1 
10  Enbiyā: Enbiyā ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem R1 
11  Hadîs-i Şerîf, “Ben Muhammed’im, ben Ahmed’im, ben Mukaffî’yim (son peygambe-

rim), ben Hâşir’im. Tevbe ile rahmetin peygamberiyim.” (Müslim, Fedâil, 124-125) 
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Ve ammā Tevrāt’da mesṭūr olan ism-i şerīfleri Aḥmed, keẕālik gök-
lerde meşhūr olan daḫı ve yiryüzinde eñ ma‘rūfı Muḥammed1 ve taḥte’ẟ-
ẟerāda meẕkūr olan Maḥmūd’dur, diyü beyān eylemişlerdür. Ḫuṣūṣā 
Muḥammed isminde Ḥaḳ celle ve ‘alā2 ‘aceb ḫāṣṣalar derc eylemişdür ki 
‘asker birbirleri ile ṣavaşurken her ḳanġı ṭarafdan ki “Muḥammed!” diyü 
çaġırup ḥamle eyleseler elbetde manṣūr u muẓaffer olalar. Ve bir kişi yolın 
yitürse3 [314a E] yol gösterür kimesne bulmasa Muḥammed ismine 
meşġūl olsa4 Ḥaḳ Te‘ālā aña hidāyet eyleye. Melekler gönderüp yolını gös-
tere. [297b N1] Ve bir kimesne bir nesne yavu ḳılsa arayup bulamasa ism-i 
Muḥammed’i ẕikr eylese ‘ināyet-i Ḥaḳ ile ol yitürdügini bula, maḳṣūdı ne 
ise vāṣıl ola. Tesḫīr-i ḳulūbda daḫı bir nefesde ṭoḳuz kerre Muḥammed 
dise murādı ḥāṣıl ola.  

Ve Server-i Enbiyā ṣālla’llāhu ‘aleyhi ve sellem hicret idüp Medīne’ye 
varduḳları5 yılda Ẕīḳār nām maḥaldeki ‘Arab ve ‘Acem leşkeri birbirleri ile 
ṣavaş6 itdükde ‘Arab ḫayli Ḥażret-i Server’üñ ism-i şerīfini fāl ṭutup, “Yā 
Muḥammed!” diyü ḥamle ḳılmaları ile ‘Acem leşkeri ṣınup, ekẟeri ḳırılup 
münhezim olmış idi.  

Ḥattā ol ḥīnde Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selām Faḫr-i ‘Ālem’e gelüp, bu 
ḳıṣṣadan ḫaber virüp ve ḳanadın ol ṭarafa uzadup, peyġāmber ‘aleyhi’s-
selāmuñ gözlerindeki ḥicāb ḳalḳup, oturduḳları yirden ol cengi temāşā ey-
leyüp, yanında ḥāżır olan aṣḥāba اّ� أكرب اّ� أكرب هذا أول يوم أنتصفت العرب  «
 ya‘nī “Bugün evvel gündür8 ki ‘Arab leşkeri فيه من العجم و�مسي نصروا»7
‘Acem’den dādların aldılar. Ve benüm ismümi ẕikr itmekle nuṣret ü ẓafer 

 

1  Muḥammed: - N1, R1 
2  celle//‘alā: subḥānehu ve te‘ālā ḥażretleri R1 
3  yitürse: żāyi‘ eylese N1, R1 
4  olsa: olduḳda R1 
5  Hicret//varduḳları: Medīne’ye hicret buyurduḳları N1, R1 
6  ṣavaş: ceng N1, R1 
7  Hadîs-i Şerîf, “Allah en büyüktür, Allah en büyüktür! Bugün Arab’ın Acem’den intika-

mını aldığı ilk gündür. Benim ismimle yardım gördüler.” (İbrahim b. Ömer el-Bikā‘î, 
Nazmü’d-dürer fî tenâsübi’l-âyât ve’s-süver, Dârü’l-kütübi’l-İslâmî, Kāhire 1992, C. 15, 
s. 41) | Hadîsin aslında “benim ismimle” kısmı “benimle” şeklindedir. 

8  evvel gündür: evveldür E 
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buldılar.” dimekdür. »  أللهّم صّل على من أمسه يف السماء أمحد ويف االرض حمّمد
  وحتت الثرى حممود كّلها يف اللوح حمفوظ وموجود» 1

[418b R1] [Ammā dāyeleri] 

Ammā āgāh oluñ ki Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem dünyāya 
geldüklerinde evvelā kendüye dāyelik ḫidmetin edā eyleyen Ebū Leheb’üñ 
āzādlusı ẞüveybe’dür. Ve bir rivāyetde evvel dāyelik iden ‘Abdü’l-
Muṭṭalib’üñ āzādlusı Mesrūḥ’dur2 ki dört ay Peyġāmber ‘aleyhi’s-selāmı 
emzürmişdür. Ba‘dehu Ḥalīme bint Ebū Ẕü’eyb es-Sa‘diyye’dür. İki yıl 
tamām emzürdi. Andan ṣoñra Faḫr-i ‘Ālem’i sütden kesdi.  

Ve ammā Ġārü’l-kenz nām kitābda Vāḳıdī rivāyet eyledügi üzere 
Ḥalīme beş yaşına girince terbiyet eyledi. Andan vālidesi Āmine’ye ṭap-
şurdı. Vaḳtā ki Server-i Enbiyā altı yaşına vardı, vālidesi ve babası 
‘Abdu’llāh’dan ḳalan Ümmü Eymen nām cāriyesi Resūlu’llāh’ı Medīne’ye 
getürdiler. Bir ay anda iḳāmet idüp babası3 ḳarındaşlarını ve dayılarını 
ziyāret eylediler. Ve dönüp yine Mekke’ye4 gelür iken Ebvā nām menzilde 
Āmine vefāt eyledi. Ḥattā ol maḥalde defn olındı. Ba‘dehu Ümmü Eymen, 
Server-i Enbiyā’yı Mekke’ye getürdi. Dedesi ‘Abdü’l-Muṭṭalib’e ulaşdurdı.  

Ve ba‘żılar ḳavlince [314b E] Āmine Ḫātūn Medīne’de bir yıl oturdı. 
Ve dönüp gelür iken Ebvā’da ḫastelendi. Mekke’ye geldükde vefāt eyledi. 
Ve ammā eṣaḥḥı evvel beyān olınandur. 

Ve bi’l-cümle ‘Abdü’l-muṭṭālib Faḫr-i ‘Ālem’i sā’ir oġullarından5 
ziyāde ri‘āyet ile ṭutardı. Ve her sā‘atde mübārek cemāline yüzin sürüp 
baġrına baṣardı. Bu ḥāl üzerine Server-i Enbiyā ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem 
sekiz yaşında ve iki aylıḳ oldı. ‘Abdü’l-Muṭṭalib daḫı vefāt eyledi. Ve Faḫr-i 
‘Ālem’i ata ana bir ‘ammisi Ebū Ṭālib’e ıṣmarladı. Vaḳtā ki sinn-i şerīfi on 

 

1  “Ey Allah’ım; ismi gökyüzünde Ahmed, yeryüzünde Muhammed ve yeryüzünün altında Mah-
mud olana salât eyle. Bunların hepsi bir sayfada mahfuz ve mevcuttur.”  

2  Mesrūḥ’dur: Mesrūc’dur E | Mesrūf’dur R1 
3  babası: - E 
4  Mekke’ye: evine R1 
5  oġullarından: evlādından R1 
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[298a N1] iki yıl ve iki ay ve on iki gün oldı, Ebū Ṭālib ticāret ile Şām 
cānibine gidüp Muḥammed ‘aleyhi’s-selāmı bile alup gitdi. Ve ol nevbetde 
Ebū Bekr ve Bilāl-i Ḥabeşī, Ebū Ṭālib ile sefer itdi. 

Ve bi’l-cümle Peyġāmber ‘aleyhi’s-selāmuñ evvel seferi idi. Vaḳtā ki 
Naṣībīn1 didükleri şehre geldiler, şehr ḳapusı yanında2 bir [419a R1] 
ṣavma‘a bulup ḳondılar. Meger ol ṣavma‘ada bir rāhib var idi ki adına 
Baḫīrā dirler idi. ‘İlminde baḥr-i bī-kerān ve istiḫrācında bir bād-ı vezān 
kendü idi. Ḫuṣūṣā Faḫr-i ‘Ālem’üñ ṣıfatını kitāblarında görüp ve nice ẕāt-ı 
şerīf idügini ma‘lūm idinmiş kimesne idi.  

Ḳaçan ki ṣabāḥ oldı, gün ṭoġdı, ol keşīş ṣavma‘asından3 ṭaşra çıḳup 
Faḫr-i ‘Ālem’i gördi. Kim idügini fi’l-ḥāl añlayup bildi. Andan gökyüzine 
baḳdı. Ve Ḥażret-i Server’e sāyebān olmış bir bulut gördi. İ‘tiḳādı daḫı 
ziyāde olup sürdi, yanına vardı. Faḫr-i ‘Ālem’den ġayrı kim var ise uyḫuda 
bulındı. Pes Peyġāmber ‘aleyhi’s-selām[a] kimüñ nesi4 olduġını ve ḳandan 
gelüp ḳanda ‘azīmet ḳılduġını ṣordı. Andan “Sen āḫirü’z-zamān peyġām-
beri olacaḳsun.” diyü söyledi. Ve mübārek cismini açdurup kitāblarda gör-
dügi üzere iki yaġrınuñ arasında mühr-i5 nübüvvet nişānını daḫı buldı.  

Bunlar bu ḥālde iken Ebū Ṭālib uyandı. Keşīş ḳıṣṣadan anı daḫı āgāh6 
itdi. Ve Muḥammed ‘aleyhi’s-selām Ebū Ṭālib’üñ nesebi idügini söyledi. 
Andan naṣīḥate başlayup, “Zinhār bunı Şām’a alup gitme ki anda 
Yehūdīler çoḳdur. Ve buña zehr ile żarar ḳaṣd itmeleri muḳarrerdür. Ve 
bu bir ẕāt-ı pākdür ki cümle ‘ālem bunuñ ‘aşḳına yār7 olmışdur. Ve cihāna 
bundan mu‘azzez ü mükerrem kimesne gelmemişdür.” diyü söyledi. Ebū 
Ṭālib daḫı anuñ naṣīḥati ile ‘āmil olup Server-i Enbiyā’yı bir ḳulı ile 
Mekke’ye dönderdi.   

 

1  Naṣībīn: Naṣbīn R1 | E nüshasında “Naṣībīn” şeklinde harekelenmiştir. | Burada kaste-
dilen “Busrâ” olmalıdır. bk. Mustafa Fayda, “Bahîrâ”, DİA, https: //islamansiklope-
disi.org.tr/bahira (28.02.2020). 

2  yanında: mā-beyninde N1 | şehr//ḳapusı: şehr-i Ḳaydese mā-beyninde R1 
3  ṣavma‘asından: - N1, R1 
4  nesi: nesebi E 
5  mühr-i: - N1, R1 
6  āgāh: ḫaberdār N1, R1 
7  yār: yir E 
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Ve sinn-i şerīfi [315a E] yigirmi beş yıl olduḳda tamām emānet ü 
istiḳāmetle meşhūr oldı. Ve Ḳureyş içinde ve cemī‘-i ehl-i Mekke arasında 
“Muḥammed-i Emīn” diyü şöhret buldı. Bir dereceye vardı ki her kimüñ 
bir ḳıymetlü metā‘ı olsa aña emānet virürdi. 

Pes Mekke ḫātūnlarından Ḫadīce bint Ḫuveylid bin ‘Abdi’l-‘Uzzā ki 
ġāyetle māldār idi, ve eri ölüp irẟ-i şer‘ ile kendüye vāfir māl intiḳāl idüp 
her senede Meysere1 nām ḳulına vāfir sermāye virüp Şām vilāyetine gön-
derür idi. Bu ṭarīḳla dā’imā ticāret itdürür idi.  

Vaḳtā ki Muḥammed-i Emīn’üñ emānetini [419b R1] ve ḥüsn-i 
iḳāmetini2 işitdi, Meysere’ye3 hem-rāh idüp ol senede ticāret ile Şām’a gön-
derdi. Pes Meysere4 tā Şām-ı şerīfe varınca her gün Peyġāmber Ḥażretle-
rinüñ ‘azametini seyr iderdi. Ve ululuġını ta‘accüb ide ide giderdi.  

Cümleden biri her gün bir pāre bulut başı üstine5 sāyebān olurdı. Ve 
gāhī hevā yüzinden melekler gelüp Server-i Enbiyā üzerine ḳanad açup 
[298b N1] perdedārlıḳ ḳılurdı. Ve her ḳanġı aġacuñ altına ḳonsalar 
Peyġāmber Ḥażretlerine gün ṭoḳınmazdı. Ve güneş ne semte ṭolanur ise ol 
aġac daḫı kendüden ol ṭarafa egilürdi. Meysere6 bu ḥālleri ki gördi, 
Şām’dan geldükde bir bir Ḫadīce’ye ḫaber virdi. Ḫuṣūṣā ol senedeki 
ticāretlerinüñ biri on ḫayr eyledi. Ve Faḫr-i ‘Ālem’üñ mübārekligi her ci-
hetle ẓuhūra geldi.  

Binā’en ‘alā ẕālik hemān ol yıl Ḫadīce bint Ḫuveylid kendüyi Faḫr-i 
‘Ālem’e tezvīc itdürdi. Ve ḫuṭbe-i nikāḥı Ebū Ṭalib bu vechle edā eyledi: 

إبراهيم وزرع إمساعيل وضئضىء معد  وعنصر مضر  «احلمد �ّ   الذي جعلنا من ذرية 
ضنة بيته وسوَّاس حرمه، وجعل لنا بيتا حمجوجا وحرما آمنا وجعلنا احلكام على  وجعلنا ح

ه شرفا ونبال وفضال  الناس، مث إن ابن أخي هذا حممد بن عبد هللا ال يوزن برجل إال رجح ب

 

1  Meysere: Mesīre N1 
2  iḳāmetini: i‘ānetini R1 
3  Meysere’ye: Mesīre’ye N1, R1 
4  Meysere: Mesīre N1 | Pes Meysere: - R1 
5  üstine: üzere N1, R1 
6  Meysere: Mesīre N1, R1 
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وعقال، فإن كان يف املال قل فإن املال ظل زائل وأمر حائل، وحممد من قد عرفتم قرابته 
  وقد خطب خدجية بنت خويلد وبذل هلا ما آجله وعاجله كذا»1

Ḫuṭbe-i nikāḥuñ ma‘nāsı budur ki “Ḥamd u şükr ol Bār-i Ḫudā’ya ki 
bizi İbrāhīm ‘aleyhi’s-selāmuñ ẕürriyyetinden ve İsmā‘īl ‘aleyhi’s-selāmuñ 
tuḫmından, ya‘nī evlādından2 ve ma‘den-i neslinden ve Muḍar’uñ aṣlın-
dan eyledi. Ve bizi kendü beytinüñ nigehbānı ve Ka‘betu’llāh ḥareminüñ 
ḫidmetkārı ḳıldı. Ve bu ḥacc olınan Ka‘betu’llāh’ı ve ḥarem-i emni3 bizüm 
içün virdi. Ya‘nī bizi anuñla [315b E] ḫāṣṣeten teşrīf eyledi. Daḫı anda4 
gelen nās üzerine ḥākimleri bizden gönderdi. Andan ṣoñra benüm ḳarın-
daşum oġlı Muḥammed bin ‘Abdu’llāh ki vardur, hīç bir begenilmiş ki-
mesne anuñla berāber degüldür [420a R1] ve eger māl ve dünyā cihetin-
den berāberlik da‘vā iderler ise cevābı budur ki māl bir gölge gibi zā’il olur 
ḫayāldür. Ve ḫuṣūṣā müşāhede-i ziyāniyyeye ḫā’il olur bir nā-pesendīde 
ḥāldür. İmdi, şimdi size ḳarābetini bildürdügüm Muḥammed, Ḫuveylid 
ḳızı Ḫadīce’yi taḥḳīḳan nikāḥla diledi ve anuñ mehr-i mü’eccelini ve 
mu‘accelini beẕl eyledi.” dimekdür. 

Ve bi’l-cümle Ebū Ṭālib bu ṭarīḳ ile ḫuṭbe-i nikāḥı tamām itdi. Ve 
Faḫr-i ‘Ālem, Ḫadīce ile evlendi. Ki ol zamānda Ḫadīce ḳırḳ yaşında idi. 
Ve Server-i Enbiyā yigirmi beş yaşına varmış idi. Ve bir rivāyetde tamām 
yigirmi altısında idi.  

Vaḳtā ki Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem otuz beş yaşını 
tamām eyledi, Ḳureyş uluları ki dört ḳabīle idi, ittifāḳ ile Ka‘betu’llāh’ı 

 

1  “Allah’a hamd olsun ki bizi İbrahim’in zürriyetinden, İsmail’in neslinden, Mead’ın as-
lından ve Mudar’ın unsurundan yarattı. Bize yöneleceğimiz, ziyaret edeceğimiz bir Beyt, 
huzur ve emniyet veren bir Harem ihsan etti. Bizi o mükerrem evin bekçisi ve insanların 
hâkimi kıldı. Bundan sonra asıl maksada gelirsek kardeşimin oğlu bu Muhammed b. Ab-
dullah ile Kureyş’ten hangi genç tartılacak olursa hasep ve nesepçe, akıl ve faziletçe o, 
hepsinden ağır basar. Gerçi malı azdır. Fakat mal dediğin gelip geçici bir gölge ve değiş-
ken bir şeydir. Size yakınlığını bildirdiğim Hz. Muhammed, Hatice bint Huveylid’e ev-
lenme teklif ediyor ve ona [mehr-i] muaccele ve müeccelesini böylece sunuyor.” | Nüsha-
larda görülen imla hataları el-Menhelü’l-azbi’l-mevrûd adlı eser esas alınarak tashih edildi. 
bk. Mahmud Muhammed Hattab es-Sübkî, Müessesetü’t-târîhi’l-Arabî, Beyrut 1394, s. 
64.  

2  ya‘nī evlādından: - R1 
3  emni: āmini E 
4  anda: - N1, R1 
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yapmaġa ve İbrāhīm el-Ḫalīl yapduġı bināyı bozup, her ḳabīle bir dīvārına 
el urup istiḥkām üzere binā eylemege niyyet eylediler. Zīrā İbrāhīm 
‘aleyhi’s-selām Ka‘be’yi iki ṭaġuñ arasında yapup, ḳapusı bir miḳdār yire 
yaḳın olmaġla ba‘żı evḳātda içine seyl ṣuyı girerdi. Ḳureyşīler Ka‘be’ye bir 
vechle żarar olmadın iḥtirāz ider ṭururdı. İmdi āgāh ol ki İbrāhīm ‘aleyhi’s-
selām Ka‘be’yi yapduġı maḥalle Şi‘b dirler idi. Ki Şi‘b1 iki ṭaġuñ mā-beyni 
olan yire ıṭlāḳ iderler. Ve Mekke şehrinüñ adı Tihāme ve Medīne’nüñ ismi 
Yeẟrib’dür. Ve ammā Mekke ile Medīne’nüñ cümlesine Ḥicāz ve bu cüm-
lenüñ [299a N1] dört yanındaki vilāyete Bādiye dirler.  

Pes Ḳureyş ḳabīleleri ki Ka‘be’yi yıḳup yeñiden yapmaġa ḳaṣd ider-
lerdi, ammā ol bināyı yıḳmaḳda tereddüd idüp Cenāb-ı Ḥaḳ’dan bir belā 
yitişe,2 diyü ḳorḳarlardı. Āḫirü’l-emr tecribeleri sebḳ3 itdükden ṣoñra Benī 
Ḳureyş’den dört ḳabīle Ka‘be’nüñ dört dīvārını üleşdiler. Evvelā temel yi-
rini bir gönder miḳdārı ḳazdılar. Ba‘dehu bir yeşil, yek-pāre ṭaş ẓāhir olup 
esāsını anuñ üzerine bıraḳdılar. Ve bi’l-cümle dört ḳabīle dört dīvārını yap-
dılar. Ve her dīvārı bir dürlü ṭaşdan yapup imtiyāz virdiler. Ḳapusını yük-
sekden ḳoyup ve sābıḳan [420b R1] ‘Abdü’l-Muṭṭalib eyledügi demür 
ḳapu yine yirine vaż‘ idüp ṭaşdan olacaḳ yapuyı tamām itdiler.  

Ve Ḥacerü’l-esved’i [316a E] ortasına ḳomalu olduḳda her ḳabīle 
kendü şecā‘atlerini ve hünerlerini ve ma‘rifetlerini ortaya getürüp 
“Ḥacerü’l-esved’i biz ḳomaḳ gereküz.” diyü ceng ü cidāle başladılar. Niçe 
gün bu ḥāl üzere ṭurdılar. Her kerre mescide geldüklerince4 ‘inād ü nizā‘ 
bünyādına el urdılar. ‘Āḳıbet ḳavl ü ḳarār itdiler ki ‘ale’ṣ-ṣabāḥ mescide 
geleler. Cümleden evvel mescidde kimi bulurlar ise anı ḥakem naṣb ideler. 
Ve ḥükmini sem‘-i ḳabūl ile ıṣġā eyleyeler.  

İrtesi ki geldiler, Server-i Enbiyā’yı anda buldılar. Cümlesi anuñ ḥük-
mine rāżī olup şād ü ḫandān oldılar. Hemān-dem Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu 
‘aleyhi ve sellem dört gūşelü ridāsını çıḳardı ve yir üzerine döşeyüp 
Ḥacerü’l-esved’i anuñ üzerine ḳodı. Ve dört ḳabīlenüñ ulularına dört 

 

1  Ki Şi‘b: - R1 
2  yitişe: irişe R1 
3  sebḳ: sebḳat N1, R1 
4  geldüklerince: geldükde N1, R1 
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gūşesinden ridāsını1 götürdüp ve mescidüñ ortasına geldüklerinde 
Ḥacerü’l-esved’i mübārek eliyle kendüler ḳaldurup maḥalline vaż‘ eyledi-
ler. Her ḳabīle bu ḫuṣūṣdan ḥaẓẓ eylediler. Ve Muḥammed-i Emīn’üñ 
ḥüsn-i2 tedbīrlerine her birisi āferīn ü taḥsīn didi.  

Ve ammā Ka‘be’nüñ üstini örtmelü olduḳlarında bir yaña aġac bulın-
maması ve bir yaña içlerinde neccār olmaması kendüleri mużṭaribü’l-ḥāl 
eyleyüp ve nice ideceklerini bilemeyüp ve ne deñlü sa‘y itdiler ise neccār 
ve aġac bulmayup bu ḳasāvetle ḳalmışlar idi. Meger Ḥabeşe sulṭānı Melik 
Necāşī şehr-i Anṭākiyye’de bir kilīsā yapdurmaġ-içün müstevfā aġaclar ve 
üstād neccārlar tedārük idüp, bir gemiye ṭoldurup ve kendü vekīl-i ḫarcın 
bile gönderüp, ittifāḳ Cidde’ye geldüklerinde irādet-i Ḥaḳ ile ol gemi pāre-
lenüp ve içinde olan üstādlar ve sā’ir ādemler birer3 aġaca ṣarılup, kenāre 
çıḳup, ḳurtılup, Ḳureyş uluları daḫı4 bunlaruñ ḫaberin alup, aġac ṣatun 
almaḳ niyyeti ile Cidde’ye varup, Necāşī’nüñ vekīl-i ḫarcına bulışup, 
Beytu’llāh içün aġac lāzım idügini bildürüp, bahālarını teklīf itdüklerinde 
vekīl-i ḫarc bunlaruñ kelāmını Necāşī’ye ‘arż idüp, ol daḫı ‘arżuñ 
cevābında cümle aġacları Ka‘betu’llāh’a5 baġışlayup ve mi‘mār ü neccārlar 
[421a R1] anda ṭurup, bināyı tamām itmesini emr eylemekle vekīl-i ḫarc 
olan kimesne aġacları ve neccārları getürdi. Kendüsi üzerine ṭurup [299b 
N1] Ka‘be’nüñ örtüsini pāyāna irgürdi.  

Bu ḥāl üzere niçe zamān geçüp vaḳtā ki Server-i Enbiyā’nuñ sinn-i şerīf-
leri ḳırḳ yıla irdi ve [316b E] 6 «خري السنني أربعني» feḥvāsınca kendüler 
ḳırḳına girdi, Ebū Bekr Muḥammed7 bin Mūsā el-Ḫārizmī8 ḳavlince 
‘āmmü’l-fīlüñ on birinci yılındaki Rebī‘u’l-evvel ayınuñ sekizinci güni, 

 

1  ridāsını: - R1 
2  ḥüsn-i: ḥüsn ü E, N1 
3  birer: bir N1, R1 
4  daḫı: - N1, R1 
5  içün//Ka‘betu’llāh’a: - R1 
6  “En hayırlı yaş, kırktır.”  
7  Muḥammed: - N1, R1 
8  Nüshalarda “Ḥarizmī” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İhsan 

Fazlıoğlu, “Hârizmî, Muhammed b. Mûsâ”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/ha-
rizmi-muhammed-b-musa (10.04.2020). 
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yevmü’l-iẟneynde ve bir rivāyetde Rebī‘u’l-evvel ayınuñ1 on ikinci güninde 
ve ‘inde’l-ba‘ż Ramażānü’l-mübāreküñ on sekizinci güninde2 Cebrā’īl 
‘aleyhi’s-selām nübüvvet ḫil‘atiyle geldi. Ve risālet tācı ile ol serveri teşrīf 
eyledi. Andan kendü Cebrā’īl idügini ve Cenāb-ı Ḥaḳ’dan aña Ḳur’ān ve 
nübüvvet3 getürdügini beyān eyleyüp  نَساَن ﴿اقـَْرْأ ِ�ْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلقَ   ۞   َخَلَق  اْإلِ
-āyetine varınca oḳudı. Ve Cebrā’īl ‘aleyhi’s ﴿َما ملَْ يـَْعَلمْ ﴾sūresini 5 ِمْن َعَلقٍ ﴾ 4
selām6 ġā’ib oldı. Ve ammā bu beşāret Faḫr-i ‘Ālem7 Ḥirā Ṭaġı’nda iken 
vāḳi‘ olmış idi.  

Zīrā nübüvvet gelecegi yıl Server-i Enbiyā’ya niçe ‘alāmetler ẓāhir olup 
ve başları göge yitişmiş maḫlūḳāt görinüp ve Ḥirā Ṭaġı’na gidüp gelürken 
ṭaşdan ve aġacdan “es-selāmu ‘aleyke yā Muḥammed, yā Resūla’llāh” 
ṣadāları gelüp, kendüler bu ḫuṣūṣı Ḫadīce’den ġayrıya söylemeyüp ve bu 
‘alāmetlerden ḫavf itdügini i‘lām eyleyüp, Ḫadīce Ḥażretleri “İnşā’allāhu 
Te‘ālā ‘alāmet-i ḫayrdur.” diyü tesellī virüp ve İḳrā’ Sūresi nāzil olduḳda 
Server-i Enbiyā üşiyürek eve gelüp, Ḫadīce kendüleri örtüp, baṣdurup, 
Tevrāt ve İncīl ‘ulemāsından Varaḳa bin Nevfel’e varup, Faḫr-i ‘Ālem’e 
vāḳi‘ olan8 ḥālātı ve mübārek gözlerine görinen ‘alāmātı9 ḫaber virüp, ḥattā 
Cebrā’īl’i ve getürdügi sūre-i celīleyi ẕikr eyledükde Varaḳa, Cebrā’īl-i 
emīni10 ve ismi Nāmūs-ı Ekber olup Mūsā’ya Tevrāt ve ‘Īsā’ya İncīl getür-
dügini [421b R1] ve āḫirü’z-zamān peyġāmberi gelecegini ve ol peyġām-
ber Muḥammed-i Emīn olacaġını beyān eyleyüp ve “Eger ḫalḳı dīne da‘vet 
eylemek emr olınsa idi, evvel īmān getüren ben olaydum.” diyüp, Ḫadīce 
daḫı Varaḳa’nuñ sözlerinden sevinüp, bu ḥāl ile evine gelüp, Server-i En-
biyā ise daḫı ol ḥāl ile bürinüp yaturken Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selām tekrār geldi. 

 

1  Rebī‘ü’l-evvel ayınuñ: Rebī‘ü’l-evvel’üñ E 
2  sekizinci güninde: sekizinde E 
3  ve nübüvvet: - R1  
4  “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı ‘alak’dan yarattı.”, Alak 96/1-2.  
5   “…bilmediğini…”, Alak 96/5.  
6  Bu dua cümlesi E ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
7  Faḫr-i ‘Ālem: ‘Ālem’üñ Faḫri R1  
8  olan: - N1, R1 
9  ‘alāmātı: ‘alāmeti N1, R1 
10  emīni: emīn ‘aleyhi’s-selāmı R1 
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 diyü çaġırdı. Ya‘nī “Ey bürinen, yatan kimesne!” diyü ﴿َ� أَيـَُّها اْلُمدَّثِّرُ ﴾ 1
söyledi.  

Faḫr-i ‘Ālem daḫı ayaġa ḳalḳup “Ḫidmet ne ise buyur.” didükde ﴿  ُقْم
 ya‘nī ki “Ḳalḳ yuḳaru, ḫalḳı dīne da‘vet ve Ḫālıḳ-ı Cihān-āferīn’e , فَأَنِذرْ ﴾2
ṭā‘at ü ‘ibādet eyle. 3﴾ َْوثَِياَبَك َفَطهِّر﴿ Daḫı göñlüñi şekk ü şübheden pāk 
eyle.” 4 ﴾ َْوالرُّْجَز فَاْهُجر﴿ , ya‘nī [317a E] “Ḳavlen yaramaz nesnelerden5 
kendüñi ṣaḳla. Ve peyġāmberligi ḫalḳdan gizlemeyüp her birini āşkāre 
da‘vet eyle. 6﴾ َُوَال َمتُْنن َتْسَتْكِثر﴿ Daḫı bir kimesne [300a N1] ḫaṭā eyle-
dükde çoḳsunma ve iḥsān ü in‘āmı artuḳ itmedin yirinme.” ﴿ َولَِربَِّك
 ”.ya‘nī “Ḫalḳuñ cefāsına ve kāfirlerüñ ṭa‘n ü eẕāsına ṣabr eyle , فَاْصِربْ ﴾7
dimekdür.  

Ma‘lūm oldı ki eñ evvel nāzil olan sūre, İḳrā’ Sūresi’dür. Ve def‘a-i 
ẟāniyede nüzūl eyleyen Sūre-i Müddeẟẟir’dür. Ve sā’ir sūreler ve āyetlerüñ 
her biri bir zamānda nüzūl eylemişdür.  

Ve bi’l-cümle Furḳān-ı Kerīm, Ṣuheyb8 ḳavlince altı biñ iki yüz altı 
āyetdür. Ve ammā Şābīn ḳavlince altı biñ altı yüz altmış altı āyetdür.  

Ve’l-ḥāṣıl Server-i Enbiyā ki 9 ﴾ ُأَيـَُّها اْلُمدَّثِّر �َ﴿ ḫiṭābından ḳalḳdı, ev-
velā Ḫadīce’ye īmān ‘arża ḳıldı. Faḫr-i ‘Ālem’e evvel īmān getüren Ḫadīce 
oldı. Ve ol ḥīnde Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selām Server-i Enbiyā’ya āb-dest almaġı 
gösterdi. Ol daḫı Ḫadīce’ye āb-dest aldurdı.10 Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selām11 
imāmet idüp ve anlar aña iḳtidā eyleyüp iki rek‘at namāz ḳılındı.  

 

1  “Ey örtünüp bürünen (Peygamber)!”, Müddessir 74/1. 
2  “Kalk da uyar.”, Müddessir 74/2. 
3  “Nefsini arındır.”, Müddessir 74/4. 
4  “Şirkten uzak dur.”, Müddessir 74/5. 
5  nesnelerden: insānlardan N1 
6  “İyiliği, daha fazlasını bekleyerek (bir kazanç elde etmek için) yapma.”, Müddessir 74/6. 
7  “Rabbinin rızasına ermek için sabret.”, Müddessir 74/7. 
8  Burada kasıt sahabe-i kirâmdan Suheyb b. Sinân olmalıdır. bk. Mehmet Efendioğlu, “Su-

heyb b. Sinân”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/suheyb-b-sinan (12.12.2019). 
9  “Ey örtünüp bürünen (Peygamber)!”, Müddessir 74/1.  
10  Ḫadīce’ye//aldurdı: Ḫadice daḫı āb-dest aldı E 
11  N1 nüshasında bu dua cümlesi bulunmamaktadır. 
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Meger1 ‘Alī bin Ebī Ṭālib Peyġāmber Ḥażretleri ile bile olurdı. Ve ol 
tārīḫde sekiz yaşında idi. Vaḳtā ki Faḫr-i ‘Ālem ile Ḫadīce’nüñ namāz 
ḳılduḳlarını gördi ve secdeye varduḳlarını [422a R1] ta‘accüb eyledi, ṭurdı 
ve “Bu ne maḳūle vaż‘dur?” diyü Server-i Enbiyā’ya ṣordı. Zīrā Cebrā’īl 
‘aleyhi’s-selām aña görinmememiş idi. Ancaḳ Peyġāmber ile Ḫadīce’nüñ 
namāzına vāḳıf olmış idi. Faḫr-i ‘Ālem daḫı ‘Alī’ye īmān ‘arż eyledi. Ol 
daḫı īmāna geldi. Dā’imā Ḫadīce ile Faḫr-i ‘Ālem’e2 uyup namāz ḳılur-
lardı.  

Ve Ḳureyş ulularından ol zamānda dört kimesne ġāyetle ḫalḳuñ 
muḳalledi ve ‘Arab ulularından ḫuṣūṣā ehl-i Mekke’nüñ mu‘temedi idi ki 
biri Ebū Bekr ve ikincisi Ebū Ṭālib ve üçincisi Ebū Cehil bin Hişām3 ve 
dördincisi Velīd bin Muġīre idi. Ammā Ebū Bekr, Faḫr-i ‘Ālem ile ziyāde 
dūstlar idi. Ve her ne ki işler ise birbirlerinüñ meşvereti ile iderler idi. Ol 
gice Seyyid-i Benī Ādem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem bunı muḳarrer eyledi 
ki ‘ale’s-seḥer Ebū Bekr’e vara, kendü nübüvvetinden ḫaber vire, īmān 
‘arża ḳıla.  

Meger Ebū Bekr daḫı kendünüñ ve sā’ir Ḳureyşīlerüñ büte ṭapduḳla-
rına düşünüp, ‘ibādet ü ṭā‘atlarında menfa‘at yoġduġını fikr eyleyüp, “Va-
rayın Muḥammed-i Emīn ile söyleşeyin.” diyüp ‘ale’s-seḥer geliyor idi. 
Zīrā andan evvel bir kerre daḫı mā-beynlerinde bu ḫuṣūṣı söyleşüp, “Yā 
Muḥammed, sen niçün bu bütlere4 secde eylemezsün?” [317b E] diyüp, 
Faḫr-i ‘Ālem daḫı büte secde eylemekde menfa‘at yoġduġını ve ‘ālemi ve 
benī Ādem’i yoḳdan var iden Bārī Te‘ālā var idügini beyān eylemiş idi. Ve 
bu ortalıḳda niçe eyyām geçmiş idi.  

Vaḳtā ki Faḫr-i ‘Ālem ile yol üstinde bulışdılar, ittifāḳları rāst geldü-
gine ta‘accüb iderek Resūlu’llāh’uñ menziline irişdiler. Andan Server-i 
Kā’ināt kendünüñ nübüvvetini ve Cibrīl’i ve Sūre-i İḳra’ vü Müddeẟẟir 
āyetini beyān eyledükde Ebū Bekr daḫı īmāna geldi. Ve kelime-i şehādeti 

 

1  Meger: Lākin R1 
2  Faḫr-i ‘Ālem’e: İmām’a R1 
3  Hişām: Hāşim N1, R1 
4  bu bütlere: bunlara R1 
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ṣıdḳ-ıla edā eyledi. [300b N1] Andan ṣonra Zeyd bin Ḥāriẟ ve anuñ ar-
dınca Ebū Bekr’üñ1 ḳulı Bilāl-i Ḥabeşī Müslimān olmışlar idi.  

Pes bunlardan evvel īmāna gelen ve oġulcıḳlardan ‘Alī bin Ebī Ṭālib 
ve erlerden Ebū Bekr-i Ṣıddīḳ vāḳi‘ olup andan ṣoñra Ebū Bekr’üñ delāleti 
ve şeref-i terbiyet ü ṣoḥbeti ile olan2 ‘Oẟmān bin ‘Affān, ba‘dehu ‘Abdu’r-
Raḥmān bin ‘Avf, ba‘dehu Zübeyr bin el-‘Avvām, ba‘dehu Ṭalḥa, ba‘dehu 
‘Abdu’llāh bin Sa‘d ve [422b R1] niçe kimesneler3 İslām’a gelüp cümle 
Müslimānlar otuz nefer kimesne oldılar.Ve ammā İslāmlarını āşkāre ide-
meyüp ‘ibādet ü ṭā‘atlarını iḫfā üzerine ḳıldılar.  

Ve bi’l-cümle tā üç yıl tamām olınca ḫalḳı gizlüce da‘vet eylediler. 
Andan ṣoñra4﴾ ََوأَنِذْر َعِشريََتَك اْألَقْـَرِبني﴿ āyeti nāzil oldı. Ya‘nī “Saña yaḳın 
ḳavm ü ḳabīleñi āşkāre da‘vet eyle.” diyü emr olındı. Server-i Enbiyā daḫı 
da‘vetini iẓhara başladı. Ḥattā bir def‘a mescid içinde cümle ḫalḳı da‘vet 
eyledi. Ve bir kerre daḫı Ṣafā Ṭaġı’na çıḳup cümle ehl-i Mekke cem‘ olmış 
iken āvāz idüp, kendünüñ nübüvvetin ve Ḥaḳ celle ve ‘alānuñ emrin beyān 
eyledükde ‘ammisi Ebū Leheb ayaġa ḳalḳup, “Nuḥūset saña ve senüñ 
dīnüñe!” diyü Faḫr-i ‘Ālem’e dil uzadup ve bir def‘a daḫı Server-i Enbiyā 
żiyāfet tedārükin görüp, ehl-i Mekke’nüñ a‘yānını, ḫuṣūṣā kendü 
aḳribāsını çaġırup dīne da‘vet eylemelü olduḳda yine Ebū Leheb niçe dil-
āzārlıḳ idüp ve bi’l-cümle Ebū Leheb, Faḫr-i ‘Ālem’e bir derecede ḫuṣūmet 
iderdi ki ‘avreti ile bile dikenler devşürüp aṣḥābuñ yolına dökerdi. Me-
şaḳḳat virmek ḳaṣd iderdi.  

Kāfirler daḫı5 Muḥammed ‘aleyhi’s-selāmuñ nübüvvetini ve niçe kimes-
nelerüñ aña iḳrār ü mütāba‘atını istimā‘ ider oldı. Bu eẟnālarda ḳabā’il-i 
‘Arab’dan Benī Ḫuzā‘a ve Benī Tihāme nām iki ḳabīle “Sizüñ biziñ?6” diyü 
baḥẟe düşüp, ‘āḳıbet her ḳabīleden dörder biñ kişi [318a E] yaraḳlanup, 
cümle sekiz biñ kişi silāḥ-ı kāmil ile ceng itmelü olduḳlarında ‘Abdu’llāh 

 

1  Ebū Bekr’üñ: - R1 
2  olan: evvelā E 
3  niçe kimesneler: niçeler R1 
4  “(Önce) en yakın akrabanı uyar.”, Şuara 26/214.  
5  daḫı: - N1, R1 
6  Sizüñ biziñ: Sizden biziñüz R1 
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nām şeyḫleri bunları pend ü naṣīḥatle cengden men‘ idüp, hemān ol gice 
emr-i Ḥaḳ ile Rufā’īl1 nām firişte üç nevbet gögüñ evvelki ḳatından nidā 
idüp, “Ey Benī Ḫuzā‘a ve Tihāme, bilmiş oluñ2 ki ikiñüzden de Mekke 
şehrindeki Muḥammed bin ‘Abdu’llāh yegdür. Ki cümle ‘ālem anuñ 
‘aşḳına yaradılmışdur.” didükde ḫalḳ bu āvāzı işitdiler. Ve gökden geldü-
gini bilüp ta‘accüb itdiler.  

Āḫir niçe yük buġday ve armaġan tedārük idüp şeyḫleri olan, ‘Amr 
nām ḳulını gönderdi. “Bunı bizden ol Muḥammed’e alıgit.3” didi. Ve “Anı 
bulamazsañ ṣatup bahāsını anuñ ‘aşḳına Mekke fuḳarāsına taṣadduḳ eyle.” 
diyü söyledi. Vaḳtā ki [423a R1] ‘Amr yükler ile Mekke’ye geldi, Muḥam-
med’i her kime ṣordı ise “Bunda ol maḳūle kimesne yoḳdur.” diyü ḳaṣd 
ile inkār4 eyledi.  

Āḫir Ebū Cehil anı bulup getürdügi buġdayı üç yüz altuna ṣatun 
[301a N1] alup ve ‘Amr’a on altun daḫı baġışlayup, “Aḳçesini yarın gelüp 
alasun.5” diyüp, ‘Amr daḫı menziline giderken bir Müslime ḫātūn ‘Amr’a 
Faḫr-i ‘Ālem’üñ evini ṣalı virüp,6 fi’l-ḥāl ‘Amr varup, Peyġāmber’e bulışup, 
daḫı ḳıṣṣayı beyān eylemedin ḳabā’il ḳıṣṣasını ve buġday ḫuṣūṣını Resūl-i 
Kibriyā ‘aleyhi’s-ṣalātu ve’s-selām7 bir bir beyān idüp ve ‘Amr daḫı8 buġdayı 
Ebū Cehil’e ṣatduġını bildürdükde, “Var aḳçesin al, getür.” diyüp, ‘Amr 
buġday9 bahāsını almaġa varduḳda Ebū Cehil inkār idüp, andan Faḫr-i 
‘Ālem na‘leynin giyüp, Ebū Cehil’üñ evine varup, Ebū Cehil gelürken gör-
dükde ḳapusını berkidüp, evi içine girüp, ba‘dehu Faḫr-i ‘Ālem ḳapuyı 
ḳaḳup,10 ‘Amr daḫı yanında ḥāżır olup, fe-ammā Ebū Cehil içerüde ṭurup, 
aṣlā cevāb virmeyüp, hemān ol ḥīnde evinüñ dīvārı yarılup, āteş boz-
daġanlu bir firişte ẓāhir olup, “Yā mel‘ūn, Ḥaḳ Te‘ālā’nuñ Resūl’i ḳapuda 

 

1  Rufā’īl: Ruḳā’īl N1, R1 
2  oluñ: ol N1 
3  alıgit: al git N1, R1 
4  inkār: āşkār R1 
5  gelüp alasun: gel al N1, R1 
6  ṣalı virüp: ṣalıḳ virüp N1 | ḫaber virüp R1 
7  Kibriyā//ve’s-selāma: ‘aleyhi’s-selāma N1 
8  ‘Amr daḫı: daḫı ‘Amr N1, R1 
9  duġdāy: - N1, R1 
10  ḳaḳup: daḳḳ N1, R1 
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ṭururken niçün cevāb virmezsün?” diyüp, pes Ebū Cehil fi’l-ḥāl ṭaşra 
çıḳup, “Murād nedür?” [diyü] Faḫr-i ‘Ālem’e ṣorup, anlar daḫı “Bu oġla-
nuñ filorisin1 vir.” diyü emr eyleyüp, Ebū Cehil “Ṣabr eyle.” diyü tekrār 
içerü girüp, ḥavālīsinden bir büyük yek-pāre ṭaşı ḳullarıyla getürdüp,2 an-
dan ṭam üstine çıḳup, ṭaşı kendü başı üstine alup, yuḳarudan aşaġı Faḫr-i 
‘Ālem’e bıraḳmaḳ ḳaṣd idüp, hemān ol sā‘at [318b E] ṭaş dillenüp, Ebū 
Cehil’üñ boġazına geçüp, “Emān yā Muḥammed!” diyü feryād idüp, Faḫr-i 
‘Ālem daḫı “Yā Rabbī, bu kāfire ḳudretüñi göster.” diyüp, andan ol ṭaş iki 
pāre olup, biri Ebū Cehil’üñ evine düşüp ve birisi Server-i Kā’ināt’uñ başı 
üzerinde mu‘allaḳ3 ṭurup, andan Ebū Cehil aşaġa inüp, ḳullarına ıṣmarla-
yup, “Ben filoriyi virürken ki Muḥammed içerüye uzana, ḳuvvetle ḳapuyı 
berkidüñ ki bolay ki bir yiri ṣına.” diyüp, ḳulları ḳaṣd itdüklerinde iki ars-
lan ẓāhir olup, kendülere [423b R1] ḥamle eyleyüp, cümlesi ḳorḳusından 
ḳaçup, Ebū Cehil daḫı filoriyi ṭaşraya atup, bu ḳıṣṣa Mekke içinde meşhūr 
olup, ve lākin işidenler “Siḥrdür.” diyü lāf urup, eger Ebū Cehil eger 
‘Ömer bin Ḫaṭṭāb ‘inād eyleyüp ṭurup, ṣoñra ‘Ömer, Ṭalḥa bin 
‘Ubeydu’llāh’uñ4 ḫātūnı olan ḳızḳarındaşınuñ evine varup,   طه   ۞   َما أَنَزْلَنا﴿
 āyetini oḳurken bulup, İslām’ına َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشَقى  ۞   ِإالَّ َتْذِكرًَة لَِّمن َخيَْشى ﴾5
ta‘accüb iderken bu āyet-i kerīme kendüye daḫı te’ẟīr idüp, fi’l-ḥāl Faḫr-i 
‘Ālem’e gelüp, şehādet kelimesini getürüp Müslimān oldı.  

Hemān ol gün namāzı Mekke Mescidi’nde ḳıldurdı. Gün gibi dīn-i 
İslām āşkāre oldı. ‘Ömer ḳorḳusından kimse söyleyemedi, ṭurdı. Ve ‘Ömer 
bin Ḫaṭṭāb Müslimān olduġı zamānda ehl-i İslām tamām ḳırḳ kişi olup, 
eger da‘veti ve eger ṭā‘at ü ‘ibādeti āşkāre eyleyüp, kimseden ḳorḳmayup, 
üşenmeyüp [301a N1] ve her vaḳtde mescide varup, namāz ḳılmaġa 

 

1  filorisin: filorilerin N1, R1 
2  ṭaşı//getürüp: taş getürüp N1, R1 
3  mu‘allaḳ: müte‘alliḳ E, N1 
4  Burada kastedilen “Saîd bin Zeyd” olmalıdır. bk. Mustafa Fayda, “Ömer”, DİA, https: 

//islamansiklopedisi.org.tr/omer#1 (29.02.2020). 
5  “Ta ha. (Ey Muhammed!) Biz, Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak (Allah'ın 

azabından) korkacaklara bir öğüt (bir uyarı) olsun diye indirdik.”, Taha 20/1-3. | N1 
nüshasında 3. âyet bulunmamaktadır. 



Künhü’l-Ahbâr  | 75 

mübāşeret eylediler. Kimse anlara żarar eyleyemedi ve “N’içün böyle ider-
sün?” diyü bir vechle söyleyemedi.  

Ve ammā ibtidā-yı nübüvvetinden hicret zamānına gelince küffār ile 
ceng ü cidāl içün āyet nāzil olmayup ekẟeriyyā nüzūl eyleyen āyāt ṣabr içün 
idi. Niteki Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’de gelmişdür: 1﴾ فَاْصِربْ  َصْربًا مجَِيًال﴿ Ya‘nī “Yā 
Muḥammed,2 ṣabr-ı cemīl eyle. Kāfirlerüñ ṭa‘nından ve cefālarından in-
cinme.” dimekdür. Ve bu āyet-i kerīme daḫı ol zamānda nāzil olmış-
dur:3 ﴾ ََوَلَقْد ُكذَِّبْت ُرُسٌل ّمِن قـَْبِلَك َفَصَربُواْ َعَلى َما ُكذِّبُوْا َوأُوُذوْا حَ ىتَّ َأَ�ُهْم َنْصُر�﴿  
Ya‘nī “Yā Muḥammed, senden evvel gelen peyġāmberleri daḫı kāfirler 
tekẕīb eylediler. Ve çoḳ cefālar ve eẕālar ḳıldılar. Ve ammā anlar tā bizden 
yardum yitişince ṣabr u taḥammül eylediler.” dimekdür.  

Ammā küffāruñ ṭa‘nı ve cevri giderek bir mertebeye vardı ki mescide 
gelüp namāz ḳılamaz oldılar. Ve ‘ibādet zamānında [319a E] Ḥirā Ṭaġı’na 
gider oldılar. Anda daḫı ḥużūr virmeyüp şöyle ki4 niçe kāfirler varurlardı. 
Bunlar namāz ḳılurken ṭaşa ṭutarlardı. Ve Ebū Bekr ve ‘Ömer ve ‘Oẟmān 
ve ‘Alī ve Ṭalḥa ve Zübeyr ve Sa‘d bin Ebī Vaḳḳāṣ’dan ġayrı Müslimānlar-
dan her5 kimi bulurlarsa dögerler ve sögerlerdi. Ve maḥallelerde tenbīh 
olınup [424a R1] ehl-i İslām’dan kimi bulurlarsa işkenceler6 iderlerdi. Ve 
gāhī Ebū Ṭālib’e varup, “Muḥammed bizi ḳatı incidür oldı.” diyüp,7 “Di-
yeti içün saña mübālaġa māl virelüm. Tek anı bize vir, öldürelüm.” dirler8 
idi. Ebū Ṭālib ise Faḫr-i ‘Ālem’i muḥkem sevmekle andan yüz bulamayup 
ve anuñ ḳorḳusından bir işe de ḳādir olamayup giderlerdi.  

 

1  “(Ey Muhammed!) Sen güzel bir şekilde sabret.”,  Mearic 70/5.  
2  ṣabr//Muḥammed: - N1 
3  “Andolsun ki, senden önce de birçok peygamberler yalanlanmıştı da onlar yalanlanmala-

rına ve eziyet edilmelerine karşı sabretmişler ve nihayet kendilerine yardımımız yetiş-
mişti.”, Enam 6/34.  

4  şöyle ki: - E, N1 
5  her: - N1, R1 
6  işkenceler: dögerler ve sögerlerdi ve işkence R1 
7  diyüp: - R1 
8  dirler: didiler N1, R1 
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Ḥattā birgün ‘Uḳbe bin Ebī Mu‘ayṭ Abdüşems1 didükleri mel‘ūn 
Faḫr-i ‘Ālem’i mescidde bulup, ġāfil ile yanına varup ḥāşā mübārek yüzine 
tükürdi. Peyġāmberimüz ‘aleyhi’s-selām daḫı ‘Uḳbe’nüñ başın kesdürmege 
neẕr idüp, ṣoñradan ḥikmet Allāh’uñdur, Bedr Ġazāsı’nda ‘Uḳbe diri ṭu-
tılup, baġlu götürilüp, Server-i Enbiyā neẕrini yirine ḳoyup, ‘Alī’ye emr 
idüp başını kesdürmiş idi.  

Ve yine bir def‘ada daḫı ol mel‘ūn Faḫr-i ‘Ālem’i mescidde tenhā dü-
şirüp, ḥāşā mübārek ‘imāmesini boġazına ṭaḳup, ḥattā Ḥażret-i Server 
boġulayazup, bu ihānetle mescidden ṭaşra çıḳarduḳda Ebū Bekr yitişüp ol 
mel‘ūnuñ elinden ḫalāṣ eylemiş idi.2  

Ve yine birgün Ebū Cehil-i la‘īn Faḫr-i ‘Ālem’i Ṣafā Ṭaġı’nda yalıñuz 
düşürüp, vāfir sögdüginden mā‘adā ṭaş ile urup, mübārek başını yarup, 
Server-i Enbiyā ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem Ḥażretleri3 daḫı ḳanını 
aḳıduraḳ eve gelüp, ‘Abdu’llāh bin Ḫuzā‘a’nuñ bir cāriyesi Faḫr-i ‘Ālem’i 
bu ḥālde görince ṣaġu ṣaġmaġla aġlamaġa başlayup, meger ‘ammisi Ḥamza 
bin ‘Abdi’l-Muṭṭalib şikārdan gelürken ol cāriyeyi aġlarken görüp, sebe-
bini ṣorduḳda mā-cerādan ḫaber alup, andan Ḥamza ġażaba [302a N1] 
gelüp, ‘ale’l-fevr mescide varup, Ebū Cehil-i la‘īn tevābi‘i ile otururken ba-
şına başına girişüp, ḥattā yay ile urup, başını yarup, gövdesin4 ḳana ġarḳ 
idüp, Ḥażret-i5 Ḥamza’ya kimse nesne diyemeyüp, andan sürüp, Faḫr-i 
‘Ālem’e gelüp, aġlarken bulup ve kendüsi daḫı6 Ebū Cehil’üñ başını yar-
duġından ḫaber virdükde Faḫr-i ‘Ālem “Saña ne fā’ide?” diyüp, “Yā7 fā’ide 
nedür?” didükde, “Fāide andadur ki īmāna gelesün.” diyüp, Ḥamza daḫı 
fi’l-ḥāl īmāna gelüp, Benī Ḳureyş bu ḫaberi duyduḳda ḳasāvetlerinden 

 

1  Nüshalarda “ ‘Utbe bin Ebī Muġīṭ” şeklinde yazılan bu “ ‘Uḳbe bin Ebī Mu‘ayṭ” olarak 
metne alındı. bk. İsmail Yiğit, “Ukbe b. Ebû Muayt”, DİA, https: //islamansiklope-
disi.org.tr/ukbe-b-ebu-muayt (12.12.2019). 

2  mel‘ūnuñ//idi: mel‘ūndan ḫalāṣ itmişdür N1, R1 
3  ṣalla’llāhu//Ḥażretleri: - E, N1 
4  gövdesin: kendüsin N1, R1 
5  Ḥażret-i: - E, N1 
6  daḫı: - E, N1 
7  diyüp, “Yā: diyüp söyledükde “Yā Muḥammed R1 
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perīşān olup, Ḥamza’nuñ İslām’a geldüginden her cihetle üşenmişler idi. 
[424b R1]  

Ve ammā “Küffāruñ ṭa‘nına [319b E] taḥammül idemeyüp elimüz-
den bir ḫaṭā çıḳa.1” diyü ḳorḳup, ‘Oẟmān bin ‘Affān daḫı2 ḫātūnı Ruḳayye 
ile ve ‘Alī ḳarındaşı Ca‘fer-i Ṭayyār ve ‘Abdu’r-Raḥmān bin ‘Avf ve Zübeyr 
bin ‘Avvām ve ‘Ammār bin Yāsir ve bi’l-cümle Muḥammed bin Cerīr-i 
Ṭaberī ḳavlince yetmiş iki kişi ittifāḳla Faḫr-i ‘Ālem’den icāzet alup, 
Cidde’den gemiye girüp,3 Ḥabeşe’ye varup, egerçi ki küffār anlaruñ ardla-
rınca ādem gönderdiler, ammā Ḥabeşe Sulṭānı Necāşī mektūblarına ‘amel 
itmedi. Ve anları ḫoş ṭutdı. Ve kendüsi daḫı leşker ḳorḳusından uġurlayın4 
īmāna geldi. Ve bu ẕikr olınan Müslimānlar tā hicrete dek anda ḳalup 
ṣoñradan Faḫr-i ‘Ālem’üñ mektūbı varmaġla gelmişler idi.  

Vaḳtā ki Resūlu’llāh ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellemüñ5 ‘ömri ḳırḳ 
ṭoḳuz yıl ile sekiz aya vardı, evvelā ‘ammisi Ebū Ṭālib ve üç gün ṣoñra 
Ḫadīce raḍiya’llāhu ‘anhā vefāt eyledi. Pes Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi 
ve sellem ol yıluñ adını ‘āmü’l-ḥüzn ḳodılar. Ya‘nī “ḥüzn ü ḳasāvet yılı” 
diyü ta‘bīr buyurdılar. Zīrā Ebū Ṭālib Ḳureyş ulularından olmaġla her 
yirde Faḫr-i ‘Ālem’i ṣıyānet ve dīn düşmenlerinden ḥimāyet eylerdi. 
Ḫadīce raḍiya’llāhu ‘anhā daḫı Server-i Enbiyā’ya her ne vāḳi‘ olur ise 
taṣdīḳda ve Faḫr-i ‘Ālem’üñ kerāmetini ve ‘alāmet-i nübüvvetini taḥḳīḳda 
idi. Aña binā’en anlaruñ vefātına ziyāde maḥzūn olup ol yıla ‘āmü’l-ḥüzn 
dimişler idi.  

Ve Ebū Ṭālib fevt olduḳda ‘Alī raḍiya’llāhu ‘anh Resūlu’llāh’a ḫaber 
virüp, 6«إّن عّمك الضاّل قد مات» ya‘nī “Yā Resūla’llāh, ol īmāna gelmeyüp7 
küfr içinde ḳalan ‘ammuñ öldi.” diyü söyleyüp ve ikisi bile vāfir aġlayup, 

 

1  çıḳa: çıḳar N1, R1 
2  daḫı: ḥattā E | - R1 
3  girüp: binüp R1 
4  uġurlayın: iḫtifādan N1, R1 
5  Resūlu’llāh//sellemüñ: Resūlu’llāh’uñ E, N1 
6  “Dalaletteki amcan vefat etti.”  
7  gelmeyüp: gelmeyen N1 



78 | TENKİTLİ METİN - 2. Rükün 

andan Faḫr-i ‘Ālem’üñ emri ile ‘Alī varup, babasını yuyup ve kefenleyüp 
defn eyledi. Ve ammā Resūlu’llāh anuñ meyyitine varup ḥāżır olmadı.  

Ve ol firāḳla göçüp, Ṭā’if didükleri şehre çıḳup, Zeyd bin Ḥāriẟ ile iki 
ay tamām1 anda oturup, ḫalḳı dīne da‘vet idüp, ve lākin kimesne īmāna 
gelmeyüp, andan ṣoñra yine Mekke’ye gelüp, Muṭ‘im bin ‘Adī 
ḳoñşulıġında ve envā‘-ı ri‘āyetle ḥimāyetinde olmışlar idi. Ve anuñla bile 
Beytü’l-maḳdis ziyāretine varmışlar idi. Ḥattā Bedr Ġazāsı’nda vāfir esīrler 
çıḳup nihāyetsiz ġanīmet alduḳlarında [302b N1] Muṭ‘im bin ‘Adī’nüñ 
kendülere olan ri‘āyet ü ḥimāyetini ve envā‘-ı iḥsān ü ni‘metini aṣḥāba 
teẕekkür idüp [425a R1]  »  النّتىن  لو كان املطعم بن عدي حّياً مثّ كّلمين يف هؤالء
 diyü buyurmışlar idi. Ya‘nī [320a E] “Eger Muṭ‘im bin ‘Adī لرتكتهم له» 2
ṣaġ olaydı ve bu ġanīmetde benümle bile olup3 söz söyleşe idi, hep baña 
gelen ṭoyumlıġı ve esīrleri aña virürdüm.” dimişlerdür. Ki bu ḥadīẟ-i şerīf 
Muṭ‘im’üñ oġlı Cübeyr rivāyetiyle Ṣaḥīḥayn’da mesṭūrdur.  

Ve sinn-i şerīfleri elli yıl tamām olup birinciye girdüklerinde ki Muṭ‘im 
civārında idiler, evvelā Sevde bint Zem‘a’yı nikāḥlandılar. Andan bir ay 
ṣoñra ‘Ā’işe bint Ebū Bekr’i dilediler. Ammā cem‘ olmadılar.  

Ve ol senede Naṣībīn4 cinleri geldiler ve Peyġāmber ‘aleyhi’s-selāma5 
īmān getürdiler. Ya‘nī Ṭā’if’den gelüp Baṭnu’n-naḫl6 nām maḥalde ḳonup, 
irtesi Mekke-i Mükerreme’ye7 girüp, Muṭ‘im civārında olmaları muḳarrer 
iken Naṣībīn perīlerinden Ḥisār,8 Şār,9 Nāṣır, Ḳāsım, Enes, Efḥam nām 
cinnīler Peyġāmber’e geldiler. Cümlesi Müslimān oldılar. Ve Faḫr-i 
‘Ālem’üñ emri ile sā’ir ḳavmlerini daḫı īmāna da‘vet itmege gitdiler. Ḥattā 

 

1  tamām: tamāmen N1, R1 
2  Hadîs-i Şerîf, “Eğer Mut‘im yaşasaydı ve bu esirler hakkında benimle konuşacak olsaydı 

onların tamamını serbest bırakırdım” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 80; Buhârî, 
Farżu’l-ḫumus, 16) 

3  bile olup: - E, N1 
4  Naṣībīn: Naṣbīn R1 
5  Peyġāmber//selāma: Ḥażret-i Peyġāmber’e N1, R1 
6  Nüshalarda “Baṭnu’n-neml” şeklinde yazılan bu yer ismi tashih edilerek metne alındı. 

bk. Şihâbüddin Ebî Abdillâh Yâkût el-Hamevî, Mu’cemü’l-büldān, Dâru Sâdır, Beyrut 
1977, C.1, s. 449-450. 

7  Mekke-i Mükerreme’ye: Mekke’ye E, N1 
8  Ḥisār: Ḥusād N1, R1 
9  Şār: Şād N1, R1 
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ṣoñradan hicret yılında Peyġāmber ‘aleyhi’s-selām1 Medīne’ye ḳarīb Vādi’l-
cin didükleri maḥalle varduḳda cümle perīler geldiler. Ḳur’ān’ı diñleyüp, 
aḥkāmı ögrenüp Müslimān oldılar.  

Pes ol yıllar daḫı tamām olup elli ikinci yılda ṭoḳuz ay geçdükde 
Beni’n-Neccār’dan on iki2 kişi geldiler. Ve ‘Aḳabe’de Resūlu’llāh’dan bī‘at 
eylediler ki enṣāruñ evvelki bī‘ati budur. Ve elli ikinci yıl tamām olduḳda 
Evs ve Ḫazrec ḳabīlelerinden yetmiş bir kişi geldiler. Ve bir rivāyetde sek-
sen iki kişi Medīne’den Mekke’ye geldiler. Minā’da ḳonup Faḫr-i 
‘Ālem’den bī‘at eylediler ki ‘ulemā Bī‘at-i ẞāniye didükleri bu bī‘atdür. An-
dan ṣoñra Faḫr-i ‘Ālem’i alup Medīne’ye iletdiler.  

Ve’l-ḥāṣıl Muṣ‘ab ki Medīne ḫalḳını Peyġāmber cānibinden da‘vete 
varmış idi, pes cümle Ḫazrecīler īmāna gelmişler idi. Evs ḳabīlesinden daḫı 
ḫaylī ādem Müslimān olmış idi. Ancaḳ Benū Ḳays3 maḥallesi küfr üzerine 
ḳalmış idi. Faḫr-i ‘Ālem varduḳdan ṣoñra üç dört yıl geçmedin anlar daḫı 
Müslimān oldılar. Ve Server-i Enbiyā’dan ‘Aḳabe’de bī‘at eylediler. Ki ol 
gün eyyām-ı teşrīnden idi. Ve enṣāruñ ikinci bī‘ati bu vāḳi‘ oldı.  

Ve sinn-i şerīfleri tamām elli üç yıl olduḳda ṣafer ayınuñ evāḫirinde ve 
iẟneyn güninde Mekke’den riḥlet ve Medīne’ye hicret eylediler. Rebī‘u’l-
evvel [425b R1] ayınuñ on ikisinde, iẟneyn güninde Medīne’ye girdiler. 
Ebū Bekr-i Ṣıddīḳ ve ‘Āmir bin Füheyre refīḳları idi. Ve ‘Abdu’llāh bin 
Üreyḳıt el-Leyẟī öñlerince4 [320b E] delālet iderdi.  

Ve Ḥażret-i ‘Alī bile gelmemege bā‘iẟ bu idi ki ba‘żı kimesnelerüñ ken-
düde emānetleri var idi. Ve kendüsi daḫı birḳaç kişiye medyūn idi. Pes ol 
ḥīnde Server-i Enbiyā’dan [303a N1] ‘ahd ü mīẟāḳ ile, ḫuṣūṣā muḥkem 
and ile ayrılmış idi ki ol emānetleri ṣāḥiblerine vire. Ve kendünüñ borcını 
daḫı dāyinlere edā eyleye. Andan ṣoñra eglenmeyüp yine5 Medīne’ye yitişe. 

 

1  Peyġāmber//selām: Ḥażret-i Peyġāmber N1, R1 
2  iki: - N1 
3  Ḳays: Ḳubes R1 
4  öñlerince: öñlerine N1, R1 
5  yine: - N1 



80 | TENKİTLİ METİN - 2. Rükün 

Fi’l-vāḳi‘ ‘ahdleri üzere ṭurdılar. Ve bu meṣāliḥi gördükden ṣoñra 
Medīne’ye yol1 sürdiler.  

Ve ammā Server-i Enbiyā ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem Medīne-i Mü-
nevvere’ye girdüklerinde kendülerden evvel ṣādır2 olan ḥadīẟ-i şerīf bu 
idi: أيّها الناس افشوا السالم واطعموا الطعام وصّلوا األرحام وصّلوا �لليل والناس ينام «
 .Ma‘nāsı “Selāmıñuzı ifşā eyleñ, ya‘nī işitdürüñ تدخلوا اجلّنة �لسالم»3
Hemān baş egmekle ve işāretle selām virmeñ. Daḫı ḳādir olduġıñuzca 
ṭa‘ām iṭ‘ām eyleñ. Ya‘nī niçe açlar ve faḳīrler ve muḥtāclar baḳup ṭurur-
ken ṭa‘āmıñuzı yalıñuz yimeñ. Daḫı aḳribāñuza iḥsānlar eyleñ. Ziyāret-
lerinden ve ri‘āyetlerinden4 üşenmeñ. Ve giceler içinde ḫalḳ uyḫuda iken 
namāzıñuzı ve ‘ālem aġyārdan ḫālī iken Bār-i Ḫudā’ya niyāzıñuzı eksik 
eylemeñ. Şöyle ki bu ṣıfatlar ile muttaṣıf ve bu didügümüz aḫlāḳ-ı ḥasene 
ile mü’telif olasuz, selāmetle dārü’s-selāma girersüz. Ve şeksiz ve şübhesiz 
cennete dāḫil olursuz.” dimekdür. 

Ve bi’l-cümle evvelki yıl içinde niçe ‘alāmetler ẓāhir olup Server-i 
Enbiyā’nuñ da‘veti ḳuvvetinde ve ol tārīḫde pādişāh olan Pervīz bin Hür-
müz’üñ ża‘f-ı devleti nihāyetde5 olduġından mā‘adā ṭāḳ-ı kisrā iki def‘a 
çatladı. Ve her bir yarılduḳca termīm ü ta‘mīrine beş kerre6 yüz biñ aḳçe 
ḫarc olındı. Pervīz ise ‘ulemāyı ve kāhinleri cem‘ iderdi. Bu ‘alāmetler 
Faḫr-i ‘Ālem’üñ nübüvvetinden idügini işidürdi. Ḥattā ol yıl Peyġāmber 
‘aleyhi’s-selām Pervīz’e bu vechle nāme göndermiş idi. Ve kendüsini İslām 
dīnine7 da‘vet eylemiş idi: [321a E | 426a R1] 

 إىل پرويز بن هرمز أما بعد، فإين   الرمحن الرحيم من حممد رسول ا�ّ بسم ا�ّ 

 ال إله إال هو احلي القيوم الذي أرسلين �حلق بشريا و نذيرا إىل قوم  أمحد ا�ّ 
 

1  yol: pul N1, R1 
2  ṣādır: ṣād N1 
3  Hadîs-i Şerîf, “Ey insanlar! Selâmı yayınız, yemek yediriniz, akrabalarınızla alâkanızı ve 

onlara yardımınızı devam ettiriniz. İnsanlar uyurken siz namaz kılınız. Bu sayede 
selâmetle cennete girersiniz” (Tirmizî, Kıyâmet, 42.) | Nüshalarda “Ey insanlar!” nidası 
yazılı değildir. 

4  ri‘āyetlerinden: ri‘āyetler N1 
5  nihāyetde: nihāyet N1, R1 
6  kerre: kez N1, R1 
7  İslām dīnine: dīn-i İslām’a R1 



Künhü’l-Ahbâr  | 81 

 فال مضل له، و من يضلل  غلبهم السفه، و سلب عقوهلم، و من يهدي ا�ّ 

ء و هو السميع البصري،  �لعباد، ليس كمثله شي  بصري  فال هادي له، إن ا�ّ 

  1.  و رسولهأما بعد، فأسلم تسلم أو ائذن حبرب من ا�ّ 

Ma‘nāsı “Benüm ḳatumdan ki Allāhu Te‘ālā’nuñ Resūl’i Muḥam-
med’in, senüñ ḳatuña ki Hürmüz oġlı Pervīz’sün. Bundan ṣoñra ey Pervīz, 
ben ol Allāh’ı medḥ iderin ki andan ġayrı tañrı yoḳdur. Yiri ve gögi ve 
cemī‘-i maḫlūḳātı ol yaratmışdur. Ve sizcileyin şeḳāveti ġālib ṭā’ifeyi ve 
‘aḳllarını küfr ẓulmeti ḳaplamış ḳavme beni ḥaḳ peyġāmber göndermişdür 
ki Ḥaḳ Te‘ālā’nuñ raḥmeti çoḳlıġını muştulayam ve ḫışmından senüñ 
gibileri ḳorḳudam. Tā şol vaḳte dek ki Allāh’dan hidāyet yitişe. Ve her 
kime ki Ḥaḳ’dan hidāyet ola, anı kimse azdurımaz. Ve ḳanġı müşriki ki 
Allāhu Te‘ālā2 [303b N1] oñarmaya, anı kimse oñarımaz. Pes Ḥaḳ 
subḥānehu ve te‘ālā ḳullarınuñ ḥālini bilür. İmdi, bundan ṣoñra ey Pervīz, 
eger dünyāda rāḥatlıḳ dilerseñ Müslimān ol. Yoḳ dirseñ Allāh’a ve Resūl’i 
ile cenge ḥāżır ol.”  

Ve ṣalāt-ı ḥażar ol yılda taḳdīr olındı. Ya‘nī artuḳ muḳīm namāzı3 
ḳılındı. Ve Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem mescidini ve meskenini 
binā eyledi. Ve cum‘a namāzı ḳılındı. Ve Ḳubā Mescidi daḫı yapıldı. Ve 
‘Abdu’llāh bin Zeyd ṣıfat-ı4 eẕānı tedārük itdi. Ve Bilāl-i Ḥabeşī’ye eẕān 
oḳumaḳ emr olındı. Ve ‘Abdu’llāh bin Selām İslām’a geldi. Ve Es‘ad bin 
Zürāre vefāt eyledi. Ve muhācirīn ile enṣār ikişer ikişer ḳarındaş oldılar. Ve 
dīn-i İslām yolında uḫuvvetle ḳuvvet ü ḳudret buldılar.  

 

1  “Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla. Allah’ın Resuli Muhammed’den Perviz bin Hür-
müz’e. Şüphesiz ki ben Hayy ve Kayyum olan, kendisinden başka İlah olmayan Allah’a 
hamd ederim. Ki o; rezilliğin hakim olduğu, akılları gasp edilmiş bir kavme beni doğru 
yolu müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdi. Allah’ın doğru yola ilettiği kişiyi kimse yol-
dan çıkaramaz. Ve Allah’ın yoldan çıkarttığını kimse doğru yola iletemez. Şüphesiz ki 
Allah kullarını görür. Onun benzeri olan bir şey yoktur. O, işitendir; görendir. Bu ba-
kımdan Müslüman ol ve kurtul. Veya Allah ve Resûl’i ile savaşa hazır ol.” | Nüshalarda 
bulunan imla hataları Mekâtîbü’r-Resûl adlı eser esas alınarak tashih edildi. bk. Ali el-
Ahmedî el-Meyâncî, Dârülhadîs-i Tahrân, Tahran 1419, C. 2, s. 321. 

2  Te‘ālā: - E 
3  muḳīm namāzı: namāz-ı muḳīm R1 
4  ṣ ıfat-ı: ṣuffe-i E 
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Fe-ammā mu’āḫātda1 iki vechle rivāyet vardur. Evvelkisi budur ki hic-
retden evvel muhācirīn birbiriyle ḳarındaş olmışlar idi. Meẟelā Peyġāmber 
‘aleyhi’s-selām Ebū Bekr ve ‘Ömer mā-beyninde uḫuvvet ‘arż eyledükden 
ṣoñra Ḥamza, Zeyd bin Ḥāriẟ ile; ‘Oẟmān, ‘Abdu’r-Raḥmān İbn ‘Avf ile; 
Zübeyr, İbn Mes‘ūd ile; ‘Ubeyd bin Ḥāriẟ, Bilāl ile; Muṣ‘ab bin ‘Umeyr, 
Sa‘d bin Ebī Vaḳḳāṣ ile; Ebī ‘Ubeyde, Ebī Ḥuẕeyfe Mevlāsı Sālim ile; 
Sa‘īd2 bin Zeyd, Ṭalḥa bin ‘Ubeydu’llāh ile; ‘Alī, nefsi ile mu’āḫāt ü uḫuv-
vetlerini ‘aḳd ü meveddetle iẟbāt eylemişler idi. 

Def‘a-i ẟāniyede ki hicretden ṣoñra Medīne’de vāḳi‘ olmışdur, ve 
muhācirīn ve enṣār içün 3« خوا يف دين اّ� أخوين أخوين� » ḥadīẟ-i [426b R1] 
şerīfi ṣudūr bulmışdur, ya‘nī “Allāh yolına ve dīn-i İslām uġurına ikişer ikişer 
ḳarındaş oluñ.” diyü buyurılmışdur, pes evvelā4 Server-i Enbiyā, ‘Alī ker-
rema’llāhu vechehunuñ5 eline yapışup, 6« هذا أخي » “Bu benüm ḳarın-
daşumdur.7” dimişler. Ya‘nī Faḫr-i [321b E] ‘Ālem, ‘Alī ile; Ḥamza, Zeyd 
bin Ḥāriẟ ile; Ca‘fer bin Ebī Ṭālib, Mu‘āẕ bin Cebel ile [mu’āḫāt itdiler].  

Ve ammā Vāḳıdī8 ḳavlince ol tārīḫde Ca‘fer bin Ebī Ṭālib Ḥabeşe’de 
idi. Ve bu mu’āḫātda içlerinde ḥāżır degül idi. Ve ammā Ebū Bekr, Ḫārice 
bin Zeyd ile;9 ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb, ‘Oẟmān bin Mālik ile; Ebū ‘Ubeyde bin 
Cerrāḥ, Sa‘d bin Mu‘āẕ ile; ‘Abdu’r-Raḥmān bin ‘Avf, Sa‘d bin Rebī‘ ile; 
Zübeyr bin ‘Avvām, Seleme bin Selāme10 ile; ‘Oẟmān bin ‘Affān, Evs bin 
ẞābit bin Münẕir ile; Ṭalḥa bin ‘Ubeydu’llāh, Ka‘b bin Mālik ile; Sa‘īd bin 
Zeyd, Übey bin Ka‘b ile; Muṣ‘ab bin ‘Umeyr, Ebū Eyyūb bin Ḫālid bin 
Zeyd ile; Ebū Ḥuẕeyfe bin ‘Utbe, ‘Abbād bin Bişr ile ve ‘Ammār bin Yāsir, 

 

1  muvāḫātda: mü’ellefātda N1 
2  Nüshalarda “Sa‘d” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Mehmet 

Efendioğlu, “Saîd b. Zeyd”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/said-b-zeyd 
(11.03.2020). 

3  Hadîs-i Şerîf, “Allah’ın dini uğrunda ikişer ikişer kardeş olun.” (Ramuz el-Hadis, 259, 
5.) 

4  evvelā: ol N1 
5  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
6  Hadîs-i Şerîf, “Bu benim kardeşimdir.” (Ramuz el-Hadis, 259, 5.) 
7  ḳarındaşumdur: ḳarındaşum N1 
8  Vāḳıdī: Vāy N1 
9  Ve ammā//ile: - R1 
10  Selāme: Selām N1, R1 
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Ḥuẕeyfe bin Yemān ile; -ve bir rivāyetde ẞābit bin Ḳays bin Şemmās1 ile 
ve Ebū Ẕer, Münẕir bin ‘Amr ile. 

Ve ammā Vāḳıdī ḳavlince “Ebū Ẕer ol zamānda Medīne’de olmayup 
ve Bedr ve Uḥud ve Ḫandeḳ ġazālarında bile bulınmayup, ṣoñradan gelüp, 
bu taḳdīrce anuñ ḳulı Ṭuleyb bin ‘Umeyr, Münẕir bin ‘Amr ile ḳarındaş 
olmışlar idi ki cümlesi iki yüz kişi idi. Yüz ellisi muhācirlerden ve ellisi 
enṣārlardan idi.” diyü beyān olınmışdur. [304a N1] 

[Resūlu’llāh’uñ Hicretinüñ  
Re’s-i Tārīḫ Olması Beyānındadur] 

Ve ammā erbāb-ı ṭab‘a ḫafī olmasun ki Resūlu’llāh’uñ hicreti re’s-i 
tārīḫ olmaġla ve bir nesneye2 tārīḫ yazılmalu olsa andan ḥisāb olınmaġa 
sebeb ne idügini beyān eyleyelüm: İmdi, ma‘lūm ola ki bir zamānda tārīḫ, 
Ḥażret-i Ādem’üñ gökden yire indügi idi. Ve her neye tārīḫ yazılsa hübūṭ-ı 
Ādem’den ḥisāb olınurdı. Ṣoñradan rūzgāruñ ‘ömri uzayup Ādem’üñ yire 
indügi ba‘īd tārīḫ olmaġla Nūḥ’uñ ṭūfānı tārīḫ yazılup, ba‘dehu ol daḫı 
uzayup, zamān geçmekle Ḥażret-i İbrāhīm’üñ āteşe bıraġılduġı tārīḫ yazı-
lup ve Faḫr-i ‘Ālem ṭoġduġı zamānda tārīḫ aṣḥāb-ı fīlüñ ḳıṣṣası yılından3 
olmaġla tārīḫ-i vilādetleri ‘āmü’l-fīlden ḥisāb olınup ve bi’l-cümle her 
ṭā’ifede ki bir ulu ḥādiẟe vāḳi‘ olurdı, anlar daḫı anı re’s-i tārīḫ ṭutup andan 
ḥisāb itmege başlarlar idi. 

Fe-ammā ḳabā’il-i [427a R1] ‘Arab içinde tārīḫ bir zamān Faḫr-i 
‘Ālem on altı yaşında iken Mekke’yi yıḳup tekrār yapmışlar idi, andan 
ḥisāb olındı. Ṣoñradan hicret yılı İslām āşkāre olup bir ‘aẓīm ḥādiẟe ol-
maġla tārīḫ andan ṭutıldı. Ba‘żılar dirler ki [322a E] bu tārīḫi Faḫr-i 
‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem vaż‘ eylemişdür. Ve ammā bir rivāyetde 
Ḥażret-i ‘Ömer’üñ zamān-ı ḫilāfetinde vaż‘ olındı. Ki Ebū Mūsā-yı 
Eş‘arī’ye4 nāme yazduḳda tārīḫ urılmayup, ol daḫı “Tārīḫ lāzımdur ki 

 

1  Şemmās: Şemātet E, R1 
2  nesneye: seneye N1, R1 
3  yılından: yıldan N1, R1 
4  Eş‘ārī’ye: Eş‘ārī N1 
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aña göre ḫidmeti bilüp vaḳti ile1 edā idevüz.” diyü i‘lām itmekle aṣḥāb-ı 
güzīni ‘Ömer raḍiya’llāhu ‘anh cem‘ idüp, kimi Resūlu’llāh’uñ vilādeti 
yılını ve kimi hicret yılı tārīḫini münāsib görmekle ‘Ömer raḍiya’llāhu 
‘anh daḫı hicret yılını iḫtiyār idüp ol zamāndan berü ehl-i İslām içinde 
tārīḫ-i hicretden ḥisāb olınagelmişdür.  

[Server-i Enbiyā’nuñ Ġazveleri Beyānındadur] 

Ve ammā rāvī eydür ki hemān ki Server-i Enbiyā hicret idüp 
Medīne’ye vardılar, ġazā vü cihād āyetleri nāzil olmaġa başladı. Meẟelā ﴿  �َ
-āyeti indi. Ya‘nī “Yā Muḥammed, kāfir أَيـَُّها النَِّيبُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقنيَ ﴾2 
lerle ve münāfıḳlarla şimden ṣoñra ceng eyle.” diyü emr olındı. Zīrā ol yıla 
gelince inen āyāt-ı3 kerīme ṣabra müte‘alliḳ idi. Daḫı ġazā buyurılmamış 
idi. Ve yine ol yılda 4﴾ ُْوُهم  āyeti indi. Ya‘nī ﴿فَاقْـتُـُلواْ اْلُمْشرِِكَني َحْيُث َوَجدمتُّ
“Kāfirleri her ḳanda bulursañuz depeleñ.” diyü emr olındı.  

[Hicretüñ İkinci Yılı Ḥādiẟeleri] 

Aña binā’en Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem hicretüñ ikinci 
yılınuñ evā’ilinde evvelā Buvāṭ Ġazāsı’na vardılar. Ve iki ay on gün geç-
dükden ṣoñra Resūlu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem Sa‘d bin ‘Ubāde’yi5 
kendü6 yirine ḫalīfe naṣb eyledi. Ve muhācirīn ve enṣār ‘askeri ile 
Medīne’den ḳalḳup, Ḥażret-i Ḥamza Resūlu’llāh’uñ beyāż ‘alemini götü-
rüp, [Ṣafe]vān ve Ebvā didükleri kūylere vardılar. Ve ammā ceng olınma-
yup küffāruñ begi olan Müẟennā bin ‘Ömer,7 Resūlu’llāh’a gelüp ṣulḥı 
ḳabūl eylediler.  

 

1  vaḳti ile: vaḳtā ki N1 
2  “Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et.”, Tahrim 66/9. | N1 ve E nüshala-

rında “câhidi” kelimesi yerine “kātili” yazılmıştır. 
3  āyāt-ı: āyet-i N1 
4  “Allah'a ortak koşanları bulduğunuz yerde öldürün.”, Tevbe 9/5.  
5  ‘Ubāde’yi: ‘Ubād’ı N1, R1 
6  kendü: - N1 
7  Müẟennā//‘Ömer: Müşter bin ‘Amr N1, R1 
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Ve üç ay on üç günden ṣoñra ‘Uşeyrü’l-Ḳureyş1 Ġazāsı’n itdiler. Ve ol 
ġazāya Ġazvetu Ẕāti’l-‘uşeyre [304b N1] diyü ad virdiler. Ba‘dehu yigirmi 
gün geçüp Kürz bin Cābir’üñ ṭalebine çıḳdılar. Ve Medīne eṭrāfındaki 
ovalarda ve beriyyede olan kāfirlere leşker gönderdiler ki bu ġazāya Bedr-i 
Ūlā diyü buyurmışlardur.  

Ve ol yıldan sekiz ay ve on yedi gün geçdükden ṣoñra Bedr-i ‘Uẓmā 
Ġazāsı’na gitdiler ki meşhūr olan [427b R1] ġazālardandur. Ve gitdükleri 
zamānda ramażān ayınuñ on yedinci güni idi. Ve ol tārīḫde ḥāżır olan 
aṣḥāb-ı güzīn rıḍvānu’llāhi ‘aleyhim ecma‘īn üç yüz on nefer2 kişi [322b E] 
idi. Ammā müşrikler biñ ṭoḳuz yüz miḳdārı var idi.  

Ve’l-ḥāṣıl Melik Ṭālūt ki Cālūt’a muḳābil olduḳda üç yüz on ādemi 
ve Cālūt’uñ dört beş yüz miḳdārı leşker-i3 müsellemi var iken münhezim 
olduḳları gibi muhācirīn ve enṣār daḫı ol miḳdār kimse iken a‘dā-yı dīni 
ḳılıçdan geçürüp, ol gün yevm-i furḳān olup, āşkāre ḥaḳ bāṭıldan seçilüp 
mü’minlere furṣat ü nuṣret ve dīn düşmenlerine kesr ü hezīmet vāḳi‘ ol-
mış idi.  

Andan ṣoñra Benī Ḳaynuḳā‘ Ġazāsı’na vardılar. ‘Aḳabince Ebū Süf-
yān Ṣaḫr4 bin Ḥarb Mekke’den gelürken ḫaberin alup, anuñ ḳaṣdına 
çıḳup, Sevīḳ Ġazāsı’n eylediler. Ba‘dehu ‘Uẕru’l-kesr didükleri ġazāya 
vardılar. Benī Süleym ise Küdr Ḳuyusı yanında ṭavarların ve māl ü 
menāllerin bıraġup ḳaçdılar. ‘Asker-i İslām vāfir ġanīmet aldılar. 

Ve bi’l-cümle Bedr Ġazāsı ile Uḥud Ġazāsı5 mā-beyninde yedi ġazā 
vāḳi‘ oldı ki kiminde Peyġāmber Ḥażreti6 bi’ẕ-ẕāt bile idi ve kimisine ādem 

 

1  Nüshalarda “ ‘Asīrü’l-ḳureyş” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. 
Elşad Mahmudov, “Uşeyre Gazvesi”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/useyre-gaz-
vesi (01.03.2020). 

2  on nefer: - R1 
3  Nüshalarda “leşkeri” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
4  N1 nüshasında “Baḫr”, E nüshasında “Ṣacr”, R1 nüshasında “Müncer” şeklinde yazılan 

bu isim “Ṣaḫr” olarak metne alındı. bk. İrfan Aycan, “Ebû Süfyân”, DİA, https: //isla-
mansiklopedisi.org.tr/ebu-sufyan (13.12.2019). 

5  Ġazāsı: Ġazvesi N1 
6  Peyġāmber Ḥażreti: Ḥażret-i Peyġāmber R1 
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göndermiş idi. Ẕī Ḳarede1 Ġazāsı daḫı bu aralıḳda vāḳi‘ oldı ki Zeyd bin 
Ḥāriẟ ‘askeri ile varup Ebū Süfyān māl ü menālini bıraḳdı, ḳaçdı. Ve Zeyd, 
cümlesini cem‘ idüp Medīne’ye getürdi. Ve Benī Naḍīr’den Ka‘b bin Eş-
ref’üñ ḳatli ve Ḫayber Ḳal‘ası’nuñ begi Selām bin Ḥaḳīḳ’uñ ḳatli bu mā-
beynde vāḳi‘ oldı.  

Ve bu ġazālardan mā‘adā ol yıluñ içinde nıṣf-ı şa‘bāndaki se-şenbe 
güni idi,2﴾ ِفـََولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْحلََرام ﴿ āyeti nāzil oldı. Hemān-dem 
ḳıble-i ṣalāt Faḫr-i ‘Ālem’üñ du‘āsıyla Ka‘be’ye döndi. Ve Beyt-i 
Maḳdis’den Mekke-i Müşerrefe Mescidi’ne taḥvīl olındı. Ḫuṣūṣā ṣavm-ı 
ramażān-ı şerīf ve ṣadaḳa ve fıṭra3 andan buyurıldı.   

Ve ol yıl içinde Server-i Enbiyā, ‘Ā’işe ile cem‘ oldı. Egerçi ki 
‘Ā’işe’nüñ ḫuṭbe-i nikāḥı hicretden evvel oḳunmış idi. Ve lākin ṣaġīre bu-
lınmaġla bu deñlü te’ḫīr olınmış idi. Ve ol yıl içinde İmām ‘Alī ker-
rema’llāhu vechehu Fāṭıma raḍiya’llāhu ‘anhāyı aldı ki Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-
selām iki cihān faḫri iken müzaḫrefāt-ı dünyeviyye ile muḳayyed olmayup 
ancaḳ bir miḳdār cihāz virmiş idi ki [428a R1] ẕikr olınur: iki göñlek ve 
iki gümüş bāzū-bend ve bir yamalu ḳaṭīfe ḳaftān ve bir ḳadeḥ ve bir ṭaş el 
degürmeni ve bir elek ve iki destī [323a E] ve bir ḳırba ve bir mişrebe ve 
iki döşek [305a N1] -birinüñ içi saḫtiyān ve birinüñ līf-i ḫurmā idi- ve 
dört yaṣduḳ ki ikisinüñ içi yüñden ve ikisinüñ līf-i ḫurmādan ṭolmış idi.  

Egerçi Muḥammed [bin] Cerīr-i Ṭaberī ḳavlince ‘Ā’işe raḍiya’llāhu 
‘anhā ile hicretüñ evvelki yılında cem‘ oldı. Ammā eṣaḥḥı budur ki ikinci 
yılda vāḳi‘ olmışdur. Ve ‘Ā’işe raḍiya’llāhu ‘anhā dā’imā ḫātūnlar içinde 
iftiḫār idüp dirdi ki “Benüm yedi nesne ile sā’ir ḫātūnlar üzerine 
fażīletüm vardur. Evvelkisi budur ki Cibrīl ‘aleyhi’s-selām4 benüm 
ṣūretümde görinmişdür. -Egerçi ‘ulemā iḫtilāf idüp ṣaḥābeden dā’imā 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında “Ẕī Ġarede”, E nüshasında “Ẕī Ḳarede” şeklinde yazılan bu isim 
“Ḳarede” olarak metne alındı. bk. Ahmet Önkal, “Karede Seriyyesi”, DİA, https: //isla-
mansiklopedisi.org.tr/karede-seriyyesi (13.12.2019). 

2  “(Namazda) Mescid-i Haram’a doğru dön.”, Bakara 2/149.  
3  fıṭra: fıṭr E 
4  Bu dua cümlesi N1 nüshasında bulunmamaktadır.  
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Diḥye1 el-Kelbī şeklinde görinür, dimişlerdür. Ammā cā’iz budur ki bir 
kerre de ‘Ā’işe şeklinde2 görinmiş ola.- İkincisi Peyġāmber, beni yedi ya-
şumda aldı. Ve ṭoḳuz yaşumda yanına getürdi. Üçincisi sā’ir ḫātūnları 
ṭul ‘avret iken aldı, beni bikr olduġum ḥālde aldı. Dördincisi Cebrā’īl 
geldükde Faḫr-i ‘Ālem’üñ yanında ġayrı ḫātūnları bulınsa ġusl itmeyince 
Cebrā’īl Ḥaḳ celle ve ‘alānuñ kelāmını söylemezdi. Ammā ben bulın-
duḳda te’ḫīr itmeyüp benüm yanumda iken beyān eylerdi. Beşincisi 
münāfıḳlar baña töhmet itdüklerinde ṭoġrılamaġa on beş āyet nāzil oldı. 
Altıncısı Cebrā’īl baña görindi. Ġayrı ḫātūnlara görinmedi. Yedincisi 
Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem3 benüm4 evümde vefāt eyledi.” 

Bundan mā‘adā Faḫr-i ‘Ālem “Erlerden Ebū Bekr ve ‘avretlerden5 
‘Ā’işe benüm ḳatumda cümleden sevgilüdür.”6 diyü buyurmışlardur.  

Andan ṣoñra ḳurbān bayramı gelüp Faḫr-i ‘Ālem iki boynuzlu iki 
dāne ḳoç ḳurbān eylemek o senede vāḳi‘ oldı. Ḫuṣūṣā ‘Oẟmān bin Maẓ‘ūn 
ve Faḫr-i ‘Ālem’üñ ḳızı Ruḳayye ol tārīḫde öldiler. Ve enṣārdan Nu‘mān 
bin Beşīr,7 muhācirīnden ‘Abdu’llāh bin Zübeyr ol yıl içinde vücūda gel-
diler. Ki enṣār ve muhācirīnden eñ evvel ṭoġan oġlancıḳları ol ikisidür. 

[Hicretüñ Üçinci Yılı Ḥādiẟeleri] 

Ve üçinci yılda ẓāhir olan ġazāları bunlardur ki evvelā Ka‘b bin Eşref’e 
bir miḳdār leşker ḳoşdılar. Anı Benī Ġaṭafān8 üzerine gönderdiler ki aña 
Ġazve-i Enmār ıṭlāḳ iderler.  

 

1  Diḥye: Ḥayye N1, R1 
2  şeklinde: şekline girüp R1 
3  Faḫr-i//sellem: Peyġāmber ‘aleyhi’s-selām E 
4  benüm: - N1, R1 
5  ‘avretlerden: ‘avretler N1 
6  Hadîs-i Şerîf, (Müslim, Fezâilü’s-sahâbe, 8, IV/1856) 
7  Beşīr: Bişr R1 
8  Nüshalarda “ ‘Aṭfān” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Hüseyin 

Algül, “GATAFÂN (Benî Gatafân)”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/gatafan-
beni-gatafan (01.03.2020). 
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Ve sene-i mezbūreden ṭoḳuz ay on gün olınca Uḥud Ġazāsı’na [428b 
R1] vardılar. Ol ġazāda küffāruñ ser-leşkeri Ebū Süfyān idi ki üç biñ 
ādemle gelmiş idi. İki yüzi atlu, mā‘adāsı develü. Ammā tamām yedi yüz 
giyimlüsi var idi. Ṣaġ ḳolda beş yüz kişi ile Ḫālid bin Velīd ve ṣol ḳolda beş 
yüz ādemle ‘İkrime [323b E] bin Ebī Cehil ṭurmış idi. Resūlu’llāh ise 
Medīne’den biñ ādemle çıḳup ve ammā münāfıḳlardan niçesi yoldan dö-
nüp, ancaḳ yedi yüz kişi ile Uḥud Ṭaġı’na arḳa virüp, kendüler iki aġır zırh 
giyüp ve Ẕü’l-feḳār ve ‘Abd1 adlu iki ḳılıç ḳuşanup, Ḫālid’e muḳābil yüz 
kişi ile Zübeyr bin ‘Avvām’ı ḳodı.  

Ve ‘İkrime’ye muḳābil yüz ādem ile Miḳdād2 bin Esved’i ḳoyup tekbīr 
ile cenge başladuḳlarında evvelā Müslimānlar kāfirleri muḥkem ṣıyup 
perīşān [305b N1] eylemiş iken ḥikmet Allāh’uñdur, ṣoñra küffār ġalebe 
idüp, Ḥażret-i Ḥamza anda şehīd olup ve Ebū Bekr ve ‘Ömer ve ‘Oẟmān 
yaralanup ve Ḥażret-i ‘Alī ol gün ziyāde ceng idüp ve gūn-ā-gūn bahādır-
lıḳlar gösterüp, ḥattā ḳılıcı iki pāre olup, Faḫr-i ‘Ālem’e geldükde Ẕü’l-
feḳār’ı kendü belinden çıḳarup, ‘Alī’ye ḳuşadup, pes Ḥażret-i ‘Alī daḫı 
ziyāde cenge başlayup ve Server-i Enbiyā »  فتا سيف  إال  ال  علي  ذو إّال  ّال 
 diyü ol gün ‘Alī’yi vaṣf idüp ve bi’l-cümle şu deñlü ṣınġın oldı ki الفقار» 3
Faḫr-i ‘Ālem yanında enṣārdan ve muhācirīnden az kimesne ḳalup, bir ri-
vāyetde hemān iki kişi bulınup, cenge meşġūl olup, bu ḥāletde iken Sa‘d 
bin Ebī Vaḳḳāṣ ḳarındaşı ‘Utbe bir ṭaş atup, Server-i Enbiyā’nuñ mübārek4 
ṭudaġın yarup ve bir dişini şehīd eyleyüp, ba‘dehu bir ṭaş daḫı atup, 
mübārek5 iki ḳaşınuñ mā-beynini yarup, Faḫr-i ‘Ālem’üñ yüzini ve gözini 
ḳan büriyüp ve ‘Abdu’llāh bin Ḳamī’e6 nām kāfir daḫı7 yitişüp, ḥarbe ile 

 

1  ‘Abd: Ḥayd E | Vaḥīd R1 
2  Nüshalarda “Medā (N1, R1), Midād (E)” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne 

alındı. bk. Mustafa Ertürk, “Mikdâd b. Amr”, DİA, https: //islamansiklope-
disi.org.tr/mikdad-b-amr (02.03.2020). 

3  Hadîs-i Şerîf, “Ali gibi yiğit, Zülfekār gibi kılıç olmaz.” (Taberî, III, 17.) 
4  mübārek: - E, N1 
5  mübārek: - E 
6  Nüshalarda “Maṣa‘a” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Muham-

med Hamîdullah, Casim Avcı, “Uhud Gazvesi”, DİA, https: //islamansiklope-
disi.org.tr/uhud-gazvesi (02.03.2020). 

7  daḫı: - N1, R1 
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uyluġın mecrūḥ idüp, bu ḥīnde Resūl ‘aleyhi’ṣ-ṣalātu ve’s-selām atdan dü-
şüp ve aġır zırhlar üzerine ṭolaşup ve ol mel‘ūn atını alup, “Muḥammed’i 
öldürdüm.” diyü feryād iderek küffār içinde gezüp, işiden aṣḥāb ise ġam-
dan ve ġuṣṣadan dil-teng ü1 perīşān olup ve bi’l-cümle ol gün ṣaḥābe-i 
kirām üç bölük olup, bir bölügi mecrūḥ ve2 bir bölügi ḳaçup ṭaġ arasına 
girdiler. Ve bir bölügi ṣınup Medīne’ye gitdiler.3  

Ammā Faḫr-i ‘Ālem hergiz yirinden ayrılmamış idi. Ve bi’l-cümle 
Sa‘d bin Ebī Vaḳḳāṣ ve Ḳatāde,4 [429a R1] Server’i bu ḥālde5 buldılar. 
Yanın alup oḳla çalışurken kāfirlerüñ biri Ḳatāde’ye bir oḳ urdı. Gözi eline 
girdi. Andan Faḫr-i ‘Ālem ol gözini mübārek eliyle yirine ḳoyup “üf” didi. 
Fi’l-ḥāl dürüst oldı. Andan Sa‘d bin Ebī Vaḳḳāṣ muttaṣıl yanında oturup 
küffāra oḳ atardı. Ḥattā Faḫr-i ‘Ālem 6 «وأيب أّمي  فداك  سعد   � «ارم 
 buyurdılar. Ya‘nī “Oḳuñı at yā Sa‘d ki benüm [324a E] anam, babam 
saña fedā olsun.” dimekdür. Faḫr-i ‘Ālem bu sözi andan ġayrıya dimemiş 
idi.  

Ba‘dehu Übey nām mel‘ūn Peyġāmber’üñ üzerine geldi. Server daḫı 
Vaḳḳāṣ’a oḳ atdurmayup kendü eliyle aña bir ḥarbe atup, yaralayup 
Mekke’ye varmadın cānı cehenneme gitdi. Ammā bir rivāyetde bu ġazāda 
şehīd olan ancaḳ yetmiş kişidür, artuḳ degüldür.  

Andan ṣoñra Ḥamrā’ü’l-esed Ġazāsı’n eylediler. Ve ol yıl içinde 
‘Oẟmān bin ‘Affān’a Ümmü Külẟūm nām kerīmesini nikāḥlandurdılar. Ve 
kendüler daḫı Ḥafṣa bint ‘Ömer’i7 ve Zeyneb bint Ḫuzeyme el-Hilāliyye’yi 
tezvīc eylediler. Ve ‘Alī kerrema’llāhu vechehunuñ oġlı İmām Ḥasan 

 

1  dil-teng ü: dibelik E 
2  bir//ve: - R1 
3  gitdiler: girdiler N1, R1 
4  Nüshalarda “Ḳubāde” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Ali Tok-

sarı, “Katâde b. Nu‘mân”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/katade-b-numan 
(02.03.2020). 

5  bu ḥālde: - R1 
6  Hadîs-i Şerîf, “Annem, babam sana feda olsun, at ey Sa‘d!” (İbn Sa‘d, Tabakat, 3/139.) 
7  ‘Ömer’i: ‘Amr’ı E 



90 | TENKİTLİ METİN - 2. Rükün 

raḍiya’llāhu ‘anh ol yılda ṭoġdı. Ve ḫamruñ ḥürmeti ol tārīḫde beyān 
olındı.  

[Hicretüñ Dördinci Yılı Ḥādiẟeleri] 

Dördinci yıl olduḳda Bedr-i1 Mev‘id Ġazāsı’n eylediler. Ba‘dehu Benī 
Naḍīr Ġazāsı’na vardılar. [306a N1] Bir ay içinde bu iki ġazāyı ġāyete ir-
gürdiler. Andan ṣoñra üç ay yigirmi güne dek2 Ẕātu’r-riḳā‘ Ġazāsı’na git-
diler. Ve ol ġazāda ṣalātü’l-ḫavf3 ḳılınması emr olındı. Ve teyemmüm āyeti 
anda nāzil oldı. Ve müsāfir olanlaruñ namāzları ḳaṣr olındı. Andan ṣoñra 
Dūmetü’l-cende’l Ġazāsı’na gitdiler. Beş ay4 yigirmi beş5 gün olıncaya dek 
anı tamām itdiler.  

Ba‘dehu on ay ve yigirmi yedi gün olınca Benī Muṣṭaliḳ6 Ġazāsı’na 
vardılar. Ve ol ġazāda ehl-i kiẕb ü iftirā ‘Ā’işe raḍiya’llāhu ‘anhāya iftirā 
eylediler. Ve yine ol yıl içinde Zeyneb bint Ḫuzeyme el-Hilāliyye vefāt 
eyledi. Ve Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem Ümmü Seleme’yi ve 
Zeyneb bint Caḥş’ı ḥelāllıġa aldı. Ve daḫı ol tārīḫde ‘Alī ve Fāṭıma’dan 
İmām Ḥüseyn raḍiya’llāhu ‘anh7 dünyāya geldi. Ve āyet-i ḥicāb nāzil olup 
Yehūdīler anda recm olındı.  

[Hicretüñ Beşinci Yılı Ḥādiẟeleri] 

Beşinci yılda Ḫandeḳ Ġazāsı vāḳi‘ oldı. On ay ve beş gün olınca ni-
hāyet buldı. Andan ṣoñra on altı günde daḫı Benī Ḳurayẓa’ya vardılar. Ve 
i‘lā-yı kelimetu’llāh ile ol cihādı [429b R1] daḫı tamām eylediler. Ve ol yıl 
içinde Resūlu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem8 Cüveyriye bint Ḥāriẟ’i ve 

 

1  Bedr-i: - N1, R1 
2  güne dek: gün mürūrında N1 
3  ṣalātü’l-ḫavf: ṣalāt-ı ḫavf N1, R1 
4  ay: - N1 
5  beş: yedi N1, R1 
6  Nüshalarda “Mu‘ṣaliḳ” şeklinde yazılan bu kelime “Muṣ ṭaliḳ” olarak metne alındı. bk. 

Ahmet Önkal, “Mustaliḳ (Benî Mustaliḳ)”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/mus-
talik-beni-mustalik (14.12.2019). 

7  N1 ve R1 nüshalarında bu dua cümlesi bulunmamaktadır. 
8  N1 ve R1 nüshalarında bu dua cümlesi bulunmamaktadır. 
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Reyḥāne bint [Şem‘ūn] bin Zeyd el-Ḳurayẓa’yı nikāḥlandı. Ve atları ḳoş-
durup ol tārīḫde ḳoşı eylediler.  

[Hicretüñ Altıncı Yılı Ḥādiẟeleri] 

Ve ammā altıncı yılda bir aya dek Benī Liḥyān Ġazāsı’nı eylediler ki 
aña Ġazve-i ‘Usfān dirler. Andan ṣoñra Ġazvetü’l-ġāye1 didükleri cihād 
edā2 olındı. Ba‘dehu ol yıl ḥacc eylemek niyyeti ile Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu 
‘aleyhi ve sellem3 gelüp [324b E] Ḥudeybiyye4 nām maḥalle ḳondılar. Ve 
‘Oẟmān bin ‘Affān’ı Mekke’ye gönderdiler ki Peyġāmber Ḥażreti ceng 
içün gelmeyüp murādı ḥacc eylemek idügin bildüre. Anlar daḫı ṣavaş ile 
muḳayyed olmayup, Mekke’ye girmelerine icāzet virüp her birisi kendü 
ḥālinde ṭura. Vaḳtā ki ‘Oẟmān raḍiya’llāhu ‘anh Mekke’ye vardı, ehl-i 
Ḳureyş ġāyetle ḫoş ṭutup “Bunda ḳalmaḳ gereksün.” diyü yalvardılar.  

Berü cānibde Faḫr-i ‘Ālem’e ḫaber geldi ki Mekke ḫalḳı ‘Oẟmān’ı ur-
dılar. Ve ceng yaraġına mübāşeret eylediler. Hemān-dem Server-i Kā’ināt 
ḳılıcını ḳuşandı. “Benümle ceng itmege gelsün.” diyü buyurdı. Ol sā‘at 
ṣaḥābe-i kirām cem‘ oldılar. “Peyġāmberimüz buyurduġı üzere ṣavaş niy-
yeti ile bī‘at eylediler. Ḥattā Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selām geldi. ﴿  َعِن ُ َلَقْد َرِضَي ا�َّ
 āyetini getürdi. Ya‘nī “Allāhu Te‘ālā yā اْلُمْؤِمِنَني ِإْذ يـَُباِيُعوَنَك َحتَْت الشََّجرَةِ ﴾ 5
Muḥammed, şol mü’minlerden rāżī oldı ki bu maḥalde senden bī‘at eyle-
diler. Ve emr eyledügüñ gibi ṣavaş eylemege ḥāżırlandılar.”  

Ba‘dehu ‘Oẟmān raḍiya’llāhu ‘anh gelüp, ceng lāzım olmayup, 
Ḳureyşīler ile ṣulḥ olınup, iki cānibden bile ṣulḥ-nāmeler yazıldı ki gelesi 
yılda Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem6 aṣḥābı ile gelüp ḥacc eyleye. 

 

1  Ġazvetü’l-ġāye: Ġazvetü’l-ġābe E 
2  edā: idi N1 | Ġazāsı’nı//edā: didükleri cihād idi R1 
3  N1 ve R1 nüshalarında bu dua cümlesi bulunmamaktadır. 
4  Nüshalarda “Müdeybe” şeklinde yazılan bu kelime “Ḥudeybiyye” olarak metne alındı. 

bk. Muhammed Hamîdullah, “Hudeybiye Antlaşması”, DİA, https: //islamansiklope-
disi.org.tr/hudeybiye-antlasmasi (14.12.2019). 

5  “Şüphesiz Allah, ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur.”, Fetih 
48/18.  

6  N1 nüshasında bu dua cümlesi bulunmamaktadır. 
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Ve on1 yıla dek mā-beynlerinde ṣavaş olmayup Mekke’den ḳaçup2 
Medīne’ye varanlar ve Medīne’den ḳaçup [306b N1] Mekke’ye irişenler 
yine ṭaleb olınduḳda teslīm eyleyeler. Bu ‘ahd ü ṣulḥ muḳarrer olup dön-
diler. Ol yıl ḥacc naṣīb olmayup Medīne’ye geldiler. Ve ol yıl içinde beş 
vaḳt namāz farż olındı. Ve bir ḳavlde zekāt daḫı ol senede emr olındı. Ve 
hem ziyāde ḳaḥt olup ol yılda Server-i Enbiyā istisḳā ile du‘ā emr eyledi.  

[Hicretüñ Yedinci Yılı Ḥādiẟeleri] 

Ve ammā yedinci yılda üç ay ve yigirmi bir gün geçdükden ṣoñra Ḫay-
ber Ġazāsı’na vardılar. Ve on beş gün tamām muḥāṣara idüp3 ceng eyledi-
ler. Hīç bir vechle fetḥ idemediler. Zīrā yedi ḳat ḳal‘a idi. Ve bir rivāyetde 
ḳapusı üstinde ṭılısmı var idi,4 bozılmayunca alınması mümkin degül idi.  

Vaḳtā ki5 on beş gün tamām oldı, Server-i Enbiyā sancaġ-ı şerīfi6 Ebū 
Bekr eline virdi. Ehl-i İslām’ı aña ḳoşup ḳat ḳat istimāletle gönderdi. Ol 
gün aḫşama dek ṣavaşdılar. Yine fetḥine çāre bulamadılar.7 İrtesi ṣancaġ-ı 
şerīfi8 ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb’a virüp, ol daḫı aḫşama dek [430a R1] ceng idüp9 
furṣat u nuṣret müyesser10 olmaduḳda Peyġāmber ‘aleyhi’ṣ-ṣalātu ve’s-
selām11 Ḥażretleri bir miḳdār maḥzūn olup, [325a E] “İnşā’allāhu te‘ālā12 
yarın bu sancaġı bir kişiye vireyin ki Allāh da peyġāmberi de andan ḫoşnūd 
ola. Ve Bār-i Ḫudā’nuñ da ve resūlinüñ de sevgilüsi ola.” diyü buyurduḳda 
aṣḥāb birbirine baḳışdılar. Kime verilecegini bilmediler. Zīrā ‘Alī 
raḍiya’llāhu ‘anh göz aġrusına giriftār olmaġla anda gelmemiş idi.  

 

1  yılda//on: - R1 
2  ḳaçup: - N1, R1 
3  muḥāṣara idüp: ḳuşatdılar E 
4  var idi: - N1 
5  muḥāṣara//Vaḳtā ki: - R1 
6  sancaġ-ı şerīfi: sancaġını E 
7  bulamadılar: olmadı N1, R1 
8  sancaġ-ı şerīfi: sancaġı E 
9  idüp: - N1 
10  müyesser: - N1 
11  Bu dua cümlesi E nüshasında bulunmamaktadır. 
12  te‘ālā: - E 
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Vaḳtā ki ṣabāḥ oldı, gördiler ki ‘Alī’nüñ ḫaymesi ḳurılmış ve kendüsi 
ceng içün ḥāżır olmış. Hemān-dem Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sel-
lem1 ‘Alī’yi çaġırdı. Ve gözlerin açdurup mübārek diliyle yaladı. Fi’l-ḥāl 
göz aġrusından ḳurtıldı. Andan sancaġ-ı şerīfi2 aña teslīm idüp,3 “Bugün 
nevbet senüñdür.” diyü gönderdi.  

Pes ‘Alī kerrema’llāhu vechehu yüriyüş itdi. Evvelā Ḫayberlüden 
Merḥab nām bahādır kāfir ‘Alī’ye muḳābil olup bir ḳılıç çaldı. Ḳalḳanı iki 
şaḳḳ eyledi. Andan ‘Alī daḫı aña4 bir ḳılıç çaldı. Depesinden ḳuşaḳ yirine 
varınca nīmeledi. Ve ḳalḳanı yirine ḳal‘a dibinde bir ḳapu taḫtesi bulup, 
eline alup aḫşama dek ṣavaşdı. Ṣoñra ‘Alī’nüñ ḳuvvetini tecribe içün 
ṣaḥābeden bir uġurdan yedi kişi ol taḫteye el urdı. Yirinden ḳımıldadıma-
dılar.  

Ve bi’l-cümle ‘Alī raḍiya’llāhu ‘anh ol gün ṭaşra ḳal‘ayı ve ikinciyi ve 
üçinciyi fetḥ eyledi. Ve begleri olan Kināne’yi esīr itdi. Ve anuñ ‘avreti 
Ṣafiyye’yi ṭutup Resūlu’llāh’a getürdi. Ol Ṣafiyye’dür ki ṣoñra Müslimān 
olup Faḫr-i ‘Ālem kendüye nikāḥlandı. Ve dördinci [ve] beşinci ḳal‘a emān 
dileyüp sā’ir re‘āyā gibi eküp biçdüklerinüñ nıṣfını ehl-i İslām’a virmek 
üzere ṣulḥ eyledi. Fe-ammā altıncı ve yedinci ziyāde ṣa‘b ü müşkil ḳal‘a 
olmaġla iki gün daḫı ceng olınup, ba‘dehu anlar da emān dileyüp,5 [307a 
N1] mālları ve ṭavarları beytü’l-mālüñ olmaḳ üzere ḳılıçdan geçürilmeyüp 
ṣulḥ üzere yirlerinde in‘ām eylediler.  

Ve ammā bir rivāyetde Ḫayber Ḳal‘ası’nuñ ḳapusı üstinde tārīḫ yazı-
lur şeklinde bir vefḳ baġlanmış olup, Ḥażret-i ‘Alī anı gördükde “Bu vefḳ 
bozılmayınca bu ḳal‘anuñ fetḥi mümkin degüldür.” diyüp, andan bir yaṣṣı 
demrenlü oḳuñ demrenine bir vefḳ ḳoyup, ol oḳ ile yuḳarudaki vefḳi urup 
ṣındurduḳda, “Artuḳ furṣatdur.” diyü Ḥażret-i ‘Alī ḫandeḳden ṣıçrayup, 
[430b R1] Ḫayber ḳapusına yapışup, küffār yuḳarudan ṭaş bıraḳduḳla-
rında evvel gelen ṭaş [325b E] ‘Alī’ye siper şeklinde mu‘allaḳda ṭurup, 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında bu dua cümlesi bulunmamaktadır. 
2  sancaġ-ı şerīfi: sancaġı E 
3  idüp: - N1 
4  aña: - E, N1 
5  dileyüp: isteyüp E 
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ṣoñra gelenler aña ṭoḳınmaġla aşurı ṣıçrayup, ‘Alī’ye ṭoḳınmayup, andan 
‘Alī bir kerre zūr itmekle ḳapuyı ḳoparup, ol ḫandeḳe köpri idüp, ba‘dehu 
Müslimānlar yüriyüş idüp, fetḥ eylemişler idi. İnşā’allāhu te‘ālā1 eṣaḥḥı 
daḫı budur. 

Ba‘dehu Ḫayber muḳābelesinde Fedek nām ḳal‘aya gelüp muḥāṣara 
itdüklerinde anlar daḫı ṣulḥ eyleyüp ve bir Yehūdī2 bir ḳuzı büryān idüp 
ve aġulayup Ḥażret-i Server’e gönderüp, Faḫr-i ‘Ālem daḫı ḳoparup, bir 
loḳmasın aġzına alduḳda aġulı idügin bilüp, çeyneyüp, yine ṭaşra bıraġup 
ve bir rivāyetde Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selām gelüp, “Yā Muḥammed, bu loḳmayı 
yābāna atma. »  بسم اّ� اّلذي ال يضّر مع إمسه شيء يف االرض وال يف السماء وهو
 du‘āyı4 oḳıyup andan ṣoñra yut.” diyüp, fi’l-vāḳi‘ öyle idüp السميع العليم» 3
ve Faḫr-i ‘Ālem’e andan żarar gelmeyüp ve ammā ol ḳuzıdan bir loḳma 
yiyen [ki] Beşīr’dür, der-ḥāl helāk olup ve ba‘żılar ḳavlince ol ḳuzı zebān-ı 
faṣīḥ ile söyleyüp, “Ben aġulıyın.” diyü Peyġāmber’e beyān eyleyüp nübüv-
vetine şehādet eylemiş idi.  

Ba‘de ẕālik Sulṭān-ı Enbiyā ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem5 bu ġazālardan 
dönüp geldükden ṣoñra ki ḥac zamānı oldı, ḳalḳup Ḳureyşīler ile itdükleri 
ṣulḥ üzere geçen yıluñ ḥaccını ḳażā eylediler. Ve bu ḥacca ‘Umretü’l-ḳażā 
diyü ad virdiler. Ve bu yıluñ içinde Resūlu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem6 
Ṣafiyye bint Ḥuyey bin Aḫṭab’ı7 ve Meymūne bint Ḥāriẟ’i nikāḥlandılar.  

Ve yine ol senede Resūlu’llāh8 ‘aleyhi’s-selām eṭrāf-ı memālik 
pādişāhlarına ilçiler gönderdiler. Ki biri ‘Amr bin Ümeyye eḍ-Ḍamrī idi 
ki Ḥabeşe sulṭānı Necāşī’ye, ikincisi Diḥye bin Ḫalīfe el-Kelbī idi ki 
Ḳayṣer-i Rūm’a, üçincisi ‘Abdu’llāh bin Ḥuẕāfe es-Sehmī idi ki ‘Acem 

 

1  te‘ālā: - E 
2  Yehūdī: Yehūdīye E 
3  Hadîs-i Şerîf, “İsmi sayesinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın 

adıyla… O, her şeyi işitir ve bilir.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 101/5088; Tirmizî, Deavât, 13.) 
4  du‘āyı: āyetini E 
5  Sulṭān-ı//sellem: Peyġāmber ‘aleyhi’s-selām E 
6  N1 ve R1 nüshalarında bu dua cümlesi bulunmamaktadır. 
7  Nüshalarda “Ḥabībe bint Ebū Süfyān (N1, R1), Ḥayy Ḥabīne bint Ebū Süfyān (E)” şek-

linde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Aynur Uraler, “Safiyye”, DİA, 
https: //islamansiklopedisi.org.tr/safiyye (02.03.2020). 

8  Resūlu’llāh: Resūl E 
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pādişāhı Kisrā’ya, dördincisi Ḥāṭıb bin Ebī Belte‘a el-Laḥmī idi ki Mıṣr 
ve İskenderiyye sulṭānı Muḳavḳıs’a, beşincisi Şücā‘ bin Vehb el-Esedī 
idi ki arż-ı Şām’dan Belḳā meliki Ḥāriẟ bin Ebī Şemir el-Ġassānī’ye, al-
tıncısı Salīṭ bin ‘Amr el-‘Ādī idi ki Yemāme begi Hevẕe bin ‘Alī el-
Ḥanefī’ye gönderilmiş idi. Ḥattā Mıṣr ve İskenderiyye sulṭānına gönde-
rilen Ḥāṭıb yine ol yılda gelüp, Server-i Enbiyā’ya Muḳavḳıs ḳatından 
Māriye bint Şem‘ūn adlu bir Ḳıbṭiyye cāriye [307b N1] ve yine anuñ 
ḳız ḳarındaşı Şīrīn adlu bir cāriye1 ve Mābūr adlu bir ḫadım ki [326a E] 
ḥayāları çıḳmış idi, ve Düldül adlu [431a R1] bir ḳaṭır ve Ya‘fūr adlu 
bir merkeb hediyye getürmiş idi.  

Egerçi ki İşrāḳu’t-tevārīḫ ṣāḥibi böyle beyān eylemişdür, fe-ammā 
Ṭaberī ḳavlince bu armaġanuñ ekẟeri, ḫuṣūṣā Māriye ve Şīrīn ve Düldül, 
Melik Necāşī’den gelmişdür.  

Ve yine bu senede Ca‘fer bin Ebī Ṭālib ve sā’ir aṣḥāb ki hicret idüp 
Ḥabeşe’ye gitmişler idi, Medīne’ye gelüp Faḫr-i ‘Ālem’e mülāḳāt eylediler. 
Ve Ebū Hüreyre ve ‘İmrān bin Ḥuṣayn bu tārīḫde İslām’a geldiler. Ḫamr 
daḫı ol yılda ḥarām oldı. Ve mut‘a-i nisā daḫı anda nehy olındı.2  

[Hicretüñ Sekinci Yılı Ḥādiẟeleri] 

Ve ammā sekizinci yılda Resūlu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem, ḳayṣer-i 
Rūm nihāyetsiz ‘asker ile Şām vilāyetine gelüp ve ol tersāyīlere leşker virüp, 
Medīne’yi urmaḳ ḳaṣd eyledüklerini işitdi. Zeyd bin Ḥāriẟe’yi3 serdār di-
küp, ol düşerse Ca‘fer bin Ebī Ṭālib serdār olmaḳ üzere, ol daḫı düşerse 
Ḫālid bin Velīd olmaḳ üzere ıṣmarlayup ve ‘Abdu’llāh bin Revāḥa’yı bile 
gönderüp, üç biñ yarar leşker ile Şām vilāyetine irsāl eyledüklerinde ḳayṣer-i 
Rūm ise iki yüz biñ er ile gelmiş bulınup, bunlar ise yüz döndermeyüp, 
ṣavaş idüp, ol ġazāda Zeyd bin Ḥāriẟe şehīd olup, ba‘dehu Ca‘fer serdār 

 

1  ve//cāriye: - N1, R1 
2  Ḫamr//olındı: - R1 
3  Nüshalarda “Ḥāriẟ” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Bünyamin 

Erul, “Zeyd b. Hârise”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/zeyd-b-harise 
(11.04.2020). 



96 | TENKİTLİ METİN - 2. Rükün 

olup, sancaġı eline aldukda ṣaġ eli düşürilüp, andan sancaġı ṣol eliyle ṭutup, 
ol daḫı düşürilüp, andan gögsiyle ṭutup, bu ṭarīḳ ile şehīd olup, andan 
ṣoñra Ḫālid bin Velīd anlaruñla üç gün ṣavaşup, ba‘dehu dönüp, 
Medīne’ye gelüp ve ol ṣavaş ḥīninde Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selām1 Faḫr-i ‘Ālem’e 
gelüp, gözlerinüñ ḥicābın giderüp, mescidde oturduġı yirden bunlaruñ 
ṣavaşın seyr idüp ve aṣḥāba Zeyd’üñ ve Ca‘fer’üñ düşdügini ve ne ṭarīḳ ile 
şehīd olduġını ḫaber virüp, ḥattā “Ca‘fer-i2 Ṭayyār” diyü ol maḥalde ad 
virdi. “Ol düşen ḳolları yirine Ḥaḳ Te‘ālā iki ḳanad virüp firişteler ile bile 
pervāz eylese gerekdür.” diyü buyurmışlar idi. Ve ol ġazāda ‘Abdu’llāh bin 
Revāḥa’nuñ tedbīrin begenüp, du‘ā eyleyüp ve sancaġı Ḫālid bin Velīd’e 
Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem [virüp] “Seyfu’llāh” diyü laḳab ḳo-
mışlar idi.  

 Ve yine ol yıl içinde Mekke’yi fetḥ eylediler. Ḥudeybiyye’de oturup, 
Ḳureyşīler ile ṣulḥ idüp birbirleri ile ṣavaş itmemege3 [326b E] ve yardum 
ve yaraḳ virmemege ‘ahdleşmişler idi. Ṣoñra Benū Bekr ḳabīlesi Benū 
Ḫuzā‘a ile zamān-ı sābıḳda olan ‘adāvetlerin añup, anlar ise [431b R1] 
ṣulḥa i‘timād idüp, Mekke ṭavāfına yaraḳsız gelmekle Benū Bekr “Furṣat-
dur.” diyü ṣavaşa çapınup, bu ḥālde Mekke ulularından niçe kimesneler 
gice içinde yarduma gelüp ve Benū Bekr’üñ yaraḳsız olanlarına4 yaraḳ ve 
yasaḳ virüp, bir uġurdan Benī Ḫuzā‘a’ya ḥamle ḳılup ṣavaş itmeleri ile çoḳ 
kişiyi ḳatl eylemişler idi. Ve ṣulḥa muḫālefet idüp ḍalālet yollarına gitmiş-
ler idi.  

Pes ol ḳabīle kendülerden ‘Ömer bin Sālim el-Ḫuzā‘ī’yi Peyġāmber’e 
şikāyet [308a N1] itmege gönderüp, Ḳureyşīler ṣulḥı bozduḳlarını i‘lām 
idüp ve “Bu yıl Mekke üzerine gelürseñüz inşā’allāhu te‘ālā5 fetḥi müyes-
serdür.” diyü bildürmeleriyle ve bundan aḳdem Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selām6 

 

1  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
2  Nüshalarda “Ca‘fer bin” şeklinde yazılan bu isim “Ca‘fer-i” şeklinde metne alındı. bk. 

Ahmet Önkal, “Ca‘fer b. Ebû Tâlib”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/cafer-b-
ebu-talib (14.12.2019). 

3  ṣavaş itmemege: ṣavaşmamaġa E 
4  Bekr’üñ//olanlarına: Bekr’e E, N1 
5  te‘ālā: - E, N1 
6  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
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daḫı gelüp ol yıl Mekke üzerine varılacaġın ḫaber virmekle Server-i Enbiyā 
mā-cerāyı bilürdi. Yine aṣḥāba nesne açmazdı. Ḳureyşīler ise itdükleri işe 
nedāmet idüp Ebū Süfyān’ı1 Medīne’ye ‘öẕr içün gönderüp, pes Ebū Süf-
yān ṭoġrı Ümmü Ḥabībe evine vardı ki kendünüñ ḳızı ve Peyġāmber’üñ 
ḫātūnıdur, Ḥażret-i Server’üñ bir saḫtiyān döşegi döşenüp ṭururken bī-
tekellüf geçüp üstine oturdı. Ḳaçan ki ḳızı geldi, bu ḥāli gördi, ġażabla 
üstine yüriyüp, çeküp2 döşegi altından aldı. Ve “Sen bir murdār kāfir ola-
sun, Peyġāmber döşegine oturmaḳ ne yoluñdur!” diyü azarladı. Ebū Süf-
yān daḫı bī-ḥużūr olup, ḳalḳup, Ebū Bekr evine gidüp ḳızından şikāyete 
başladı.  

Ba‘dehu Ebū Bekr’e yalvarup “Peyġāmber’den bizüm ‘öẕrimüz dile-
yesüz ki bilmezlikle bir iş işledük. Günāhımuza ḳalmasun. Yine bizümle 
ṣulḥı yeñilesün.3” diyüp, ve bi’l-cümle eger ‘Ömer’e ve eger ‘Alī’ye bu 
vechle4 yalvardı, gezdi. Hīç birisi Ebū Süfyān’a yüz virmeyüp, “Biz bunı 
Peyġāmber’e añamazuz.” diyü cevāb virdiler. Aḫir nevmīd olup Ebū Süf-
yān yine Mekke’ye çekildi.  

Ba‘dehu Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem münādīlere nidā it-
dürüp sefer tedārükini ıṣmarladı. Ve ammā ne semte gideceklerini kimseye 
bildürmedi. Ṣaḥābe-i kirām daḫı şübheye düşüp sefer ne ṭarafa idügin bil-
mezlerdi. Bu ṭarīḳ ile Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem Medīne’den5 
bir ḳonaḳ çıḳup ḳondılar. Ve leşkeri yoḳlayup beş biñ kişi muhācirīn ve 
enṣārdan daḫı6 beş biñ [327a E] ve eṭrāfdan yarduma gelenlerden bi’l-
cümle on biñ yarar ādem mevcūd bulındı. Ramażān ayınuñ evvelleri idi. 
[432a R1] Ve ol ġazāda ‘Ā’işe raḍiya’llāhu ‘anhā daḫı bile idi. Ve 
Medīne’de Külẟūm bin Ḥuṣayn ḫalīfe naṣb olınmış idi.  

Bu ḥāl ile gidüp menzil-be-menzil ‘Usfān didükleri menzile geldiler. 
Pes ol menzilde Peyġāmber leşkerinden Ḥāṭıb bin Ebī Belte‘a Mekke 

 

1  Nüshalarda burada yer alan “herḳī (N1, R1), hertī (E)” kelimesi anlam gereği metne 
alınmadı. 

2  çeküp: - E, N1 
3  yeñilesün: tecdīd eylesün N1, R1 
4  bu vechle: - N1, R1 
5  Medīne’den: Medīne N1, R1 
6  daḫı: - E, N1 
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ḫalḳına bir nāme yazup, Ḥażret-i Server’üñ ‘aẓīm leşker ile Mekke’ye 
ṭoġrılduġın bildürüp, ‘Ömer bin Hişām cāriyesine virüp, ol daḫı1 ṣaçı 
içinde gizleyüp, odun devşürmek şeklinde kenāre çıḳup, Mekke’ye ṭoġrıl-
duḳda Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selām gelüp,2 Faḫr-i ‘Ālem’e ḫaber virüp, Ḥażret-i 
Peyġāmber daḫı Ḥażret-i ‘Alī’yi ardınca ve Zübeyr bin ‘Avvām’ı gönde-
rüp, anlar varup, yitişüp nāmeyi ve ol cāriyeyi ṭutup getürmişler idi. Bu 
ṭarīḳ ile yollar ṭutılup ve leşker żabṭ olınup aṣlā Mekke’ye ḫaberler vāṣıl 
olmamış idi.  

Berü cānibde Ḳureyşīler daḫı muḥkem vehme düşüp, Ebū Süfyān’ı 
custalamaġa gönderdüklerinde ittifāḳ ol gice Peyġāmber’üñ ‘ammisi 
‘Abbās, Ebū Süfyān’a rāst gelüp, Peyġāmber’e götürüp, İslām ‘arż olınup, 
Ebū Süfyān daḫı Müslimān olup, [308b N1] irtesi Peyġāmber’üñ emri ile 
‘Abbās anı bir yol uġraġı yirde ṭurġurup, leşkerüñ silāḥını ve şevketini ve 
yarar atlarını ve keẟretini gösterüp, Ebū Süfyān ḥayrete varup ve İslām’a 
geldügine binā’en Peyġāmber Ḥażreti’nden ḳavm ü ḳabīle içinde bir 
vechle ‘izzet ṭaleb idüp, pes Faḫr-i ‘Ālem aña ‘izzeti revā gördi ki ‘asker 
Mekke’ye varduḳlarında Ebū Süfyān’uñ evine dāḫil olanlar mu‘āf ü mü-
sellem olalar. Bu ṭarīḳ ile Ebū Süfyān’a icāzet virdiler. Bunlar daḫı ceng 
ideler. Eger emān dilerlerse emān vireler. Buña binā’en Peyġāmber Ḥażreti 
münādīlere öñince nidā itdürüp, “Her kim ki Mekke Mescidi’ne gire veyā 
Ebū Süfyān evine dāḫil ola ve yāḫūd kendü evinde epsem oturmış ola, 
mu‘āf ü müsellemdür.” diyü ‘asker-i Mekke ıṣġā itmişler idi. 

Fi’l-vāḳi‘ kendü ile3 olan ‘askerde ve Zübeyr ile olanlarda ṣavaş olmadı. 
Ancaḳ Ḫālid bin Velīd ile Ṣafā Ṭaġı ḳurbında Ḥabeşe ‘askeri muḳābil olup 
Müslimānlardan üç kişi şehīd olmış idi. Ve bi’l-cümle ol gün Peyġāmber 
‘aleyhi’s-selām4 siyāh ‘imāme ṣarınup, Ḥażret-i ‘Alī öñince İslām sancaġın 
götürüp ve bi’l-cümle [432b R1] Server-i Enbiyā cümle ‘askere bu vechle 
tenbīh itmiş idi.  

 

1  daḫı: - N1 
2  gelüp: - N1, R1 
3  ile: eli ile E 
4  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
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Ve “İllā altı kişi ve dört [327b E] ‘avret vardur, anları1 mescidde daḫı 
bulursañuz öldüresüz.” diyü buyurmışdur. Meger anlaruñ biri2 ‘Abdu’llāh 
bin [Sa‘d bin Ebū] Serḥ idi kim kātibü’l-vaḥy iken mürtedd olup 
Medīne’den ḳaçmış idi. İkinci Benī Temīm ḳabīlesinden ‘Abdu’llāh bin 
Ḫaṭal3 idi ki Medīne’ye bile gelmiş iken mürtedd olup, Mekke’ye ḳaçup, 
Faḫr-i ‘Ālem’i şi‘r ile4 hicv idüp Meriyye ve Ḳureynā dimekle ma‘rūfe iki 
cāriyesine ol hicvi ögredüp, her meclisde bir berbaṭ ile çaldurur yürürdi.5 
Ve üçincisi Ḥuveyriẟ bin Nuḳayẕ6 idi ki Peyġāmber’i ṭaş ile urmış idi. Ve 
başına urmış idi. Ve başına7 ṭopraḳ ṣaçmış idi. Ve niçe herzeler söyleyüp 
sögmiş idi. Dördincisi Miḳyes bin Ṣubābe8 idi ki Benī Muṣṭaliḳ 
Ġazāsı’nda bile iken mürtedd olup ḳaçmış idi. Beşinci ‘İkrime İbn Ebū 
Cehil idi ki atasınuñ fesādlarına cān ile mu‘āvin idi. Altıncı Ṣafvān bin 
Ümeyye idi ki āḫir ayda9 ve Ḫandeḳ ġazālarında Ebū Süfyān ile ḥadden 
ziyāde fesād eylemiş idi. Ve ol dört ‘avretüñ birisi Ebū Süfyān ‘avreti ve 
Mu‘āviye anası Hind idi ki Uḥud Cengi’nde Ḥamza’nuñ ḳarnın yarup, 
yüregin çıḳarup, çeyneyüp ve cümle şehīdlerüñ burunların kesmiş idi. Ve 
fuḥş ile daḫı şöhreti var idi. İkincisi ‘Ömer10 bin Hişām cāriyesi Sāre idi ki 
Ḥāṭıb bin Ebī Belte‘a’nuñ11 nāmesini ṣaçı içinde gizleyüp Mekke’ye ḫaber 
virmege segirtmiş idi. İkisi daḫı berbaṭ ile Peyġāmber’üñ hicvin çaġıran 
‘Abdu’llāh bin Ḫaṭal12 cāriyeleri idi. Fe-ammā Mekke fetḥinden ṣoñra  

 

1  anları: - E 
2  biri: - E 
3  Nüshalarda “Ḫanṭal” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Veysel 

Aktürk, Hz. Peygamber Döneminde Öldürülmeleri Emredilenler ve Öldürülme Nedenleri, 
Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2009, s. 178. 

4  şi‘r ile: - R1 
5  çaldurur yürürdi: çaldururdı N1 
6  Nüshalarda “Cüveyris bin Vehb” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. 

bk. Aktürk, agt, s. 188. 
7  Ve başına//başına: Ve mübārek başına ṭaş ve ṭopraḳ R1 
8  Nüshalarda “Miḳsem bin Celāye” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. 

bk. Aktürk, agt, s. 184. 
9  ayda: ābda E 
10  ‘Ömer: ‘Amr R1 
11  Nüshalarda “Belḳa” şeklinde yazılan bu isim “Ebū Belte‘a” olarak metne alındı. bk. Nebi 

Bozkurt, “Hâtıb b. Ebû Beltea”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/hatib-b-ebu-bel-
tea (15.12.2019). 

12  Nüshalarda “Ḫanṭal” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Aktürk, 
agt, s. 178. 
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bunlaruñ cümlesini Mekke uluları [309a N1] şefā‘atle ḳurtardılar. Ancaḳ 
ol cāriyelerden nāme gizleyen Sāre’yi ve sāzendelerden sābıḳu’ẕ-ẕikr Me-
riyye’yi Müslimānlar bulup depelediler.  

Ve’l-ḥāṣıl Peyġāmber Ḥażreti bu şevketle Mekke’ye ṭoġrılup, ṭaşrada 
çāderleri ḳurılup ve kendüler ṭoġrı Ḥarem’e varup ve devesinden inüp, 
yedi kerre ṭavāf idüp ve namāz ḳılup, ba‘dehu mescidi açdurup, cümle 
bütleri yüzleri üstine süridürek ṭaşra çıḳarup, gelen giden çeynesin diyü 
ḳapu öñine bıraḳdurup, ba‘dehu kendüler mescide girüp, anda daḫı namāz 
ḳılup, andan ṭaşra çıḳup, ḳapu ḫalḳasını ṭutup, Bār-i Ḫudā’ya du‘ā ve 
ḥamd ü ẟenā1 eyleyüp, andan ehl-i Mekke’nüñ [433a R1] uluları gelüp, 
günāhların dilemege başlayup, ba‘dehu Peyġāmber Ḥażretleri çāderine va-
rup, cümle ehl-i Mekke bölük bölük [328a E] varup, bī‘at idüp, İslām’a 
gelüp ve ol ḥīnde ﴿ َُورَأَْيَت النَّاَس يَْدُخُلوَن ِيف ِديِن ا�َِّ    ۞  ِإَذا َجاء َنْصُر ا�َِّ َواْلَفْتح
 sūresi nāzil olup ve bi’l-cümle üç güne dek3 cemī‘-i ḫalḳ īmāna أَفْـَواًجا﴾2
gelüp ve Ḥażret-i Server’üñ eliyle bī‘at idüp, ba‘dehu Faḫr-i ‘Ālem 
ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem ‘Ömer raḍiya’llāhu ‘anh Ḥażretlerini ḳā’im-
maḳām idüp, ḫalḳuñ ekẟeri anuñ eliyle daḫı bī‘at eyleyüp ve ‘Ömer’i 
Peyġāmber yirine bilüp, ba‘dehu nevbet ḫātūnlara geldükde Peyġāmber 
Ḥażretleri el virmede tereddüd eyleyüp ṭururken Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selām 
gelüp, ﴿  ًئا َوَال َ� أَيـَُّها النَِّيبُّ ِإَذا َجاءَك اْلُمْؤِمَناُت يـَُباِيْعَنَك َعَلى َأن الَّ ُيْشرِْكَن ِ��َِّ َشيـْ

َوأَ  أَْيِديِهنَّ  َبْنيَ  يـَْفَرتِيَنُه  بِبُـْهَتاٍن  َ�ِْتَني  َوَال  أَْوَالَدُهنَّ  َوَاليـَْقتُـْلَن  يـَْزِنَني  َوَال  َوَال  ْرُجِلِهنَّ َيْسرِْقَن   
 āyeti nāzil oldı. Ya‘nī “Yā Muḥammed, ḳaçan يـَْعِصيَنَك ِيف َمْعُروٍف فـََباِيْعُهنَّ ﴾ 4
saña mü’mine ḫātūnlar gelseler ve senden bī‘at eylemek isteseler sen anlara 
diyesün ki tañrıyı bir bilsünler ve aña şerīk ḳoşmadın ṣaḳınsunlar, daḫı 
ḫırsızlıḳ itmesünler, daḫı zinā eylemesünler, daḫı oġlancıḳların öldürme-
sünler. -Zīrā ki zamān-ı Cāhiliyyet’de ḳabā’il-i ‘Arab ḳız olan evlāddan5 ‘ār 

 

1  ḥamd ü ẟenā: ẟenā vü ḥamd R1 
2  “Allah’ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah’ın 

dinine girdiğini gördüğünde...”, Nasr 48/18.  
3  üç güne dek: - N1, R1 
4  “Ey Peygamber! Mü’min kadınlar, Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapma-

mak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydu-
rup getirmemek, hiçbir iyi işte sana karşı gelmemek konusunda sana biat etmek üzere 
geldikleri zaman, biatlarını kabul et.”,  Mümtehine 60/12.  

5  Evlāddan: evlādın N1, R1 
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idüp, bugün yarın ere virmeyelüm diyü yir ile gömeḳorlardı. Sebebi bu idi 
ki āyet-i kerīmede ol daḫı beyān olındı.- Ve daḫı kimseye bühtān ü iftirā 
eylemesünler. Daḫı erlerinüñ ve Peyġāmber’üñ emrine muṭī‘ olsunlar.” 

Pes Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem bu şarṭları Mekke ḫātūn-
larına bildürdi. Evvelā Ebū Süfyān’uñ ‘avreti Hind ve ‘aḳabince sā’ir 
ḫātūnlar īmāna geldiler. Ve ammā bī‘atde Peyġāmber ‘aleyhi’s-selām anlara 
el ṣunmayup, ancaḳ bir çanaġa bir miḳdār ṣu ḳoyılup, andan Faḫr-i ‘Ālem 
ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem ol ṣuya mübārek elin ṣoḳup, andan ṣoñra bī‘at 
iden ḫātūnlar daḫı ellerin ṣoḳup, bu ṭarīḳ ile cümlesi bī‘at idüp Müslimān 
oldılar.1 Ki ol gün [309b N1] ramażān-ı şerīfüñ yigirminci güni idi.  

Andan ṣoñra Peyġāmber ‘aleyhi’s-selām on beş gün ve bir rivāyetde on 
yedi gün Mekke’de oturup, ba‘dehu şevvāl ayınuñ içinde Ḥuneyn Ġazāsı’n 
eylediler. Egerçi evvel emrde İslām ‘askeri ṣınup perīşān olmış idi; [433b 
R1] fe-ammā ṣoñra Peyġāmber ‘aleyhi’s-selām ḳaṭırından inüp, piyāde 
küffāra ḥamle ḳılup, 2«أ� النّيب ال كذب أ� إبن عبد املطّلب» diyü yüriyüp, 
irişdügi kāfiri ḳılıçlayup, gök firişteleri [328b E] daḫı Peyġāmber yardu-
mına gelüp, küffār-ı ḫāksār bir vehcle ṣınmış idi ki her bir Müslimān otuz3 
ḳırḳ kāfir depelemiş idi. Ve Peyġāmber Ḥażreti bi’ẕ-ẕāt kendüsi ṣavaş ey-
lemek ol ġazāda vāḳi‘ olmış idi. Ve ġanīmet māli ḥadden ziyāde olup 
aṣḥāb4 mā-beyninde ḳısmet olınmış idi.  

Andan ṣoñra Ṭā’if üzerine geldiler. Yigirmi beş gün ṣavaşup5 ḳal‘ayı 
ḳuşatdılar. Egerçi ki ḳal‘a alınmadı ve ammā bāġların ve bāġçelerin ḳırdı-
lar. Ve ‘avret ve oġlandan altı biñ miḳdārı esīr alup, andan çekilüp, Ci‘rāne 
nām maḥalle ḳonup, ġanīmeti ḳısmet murād idindüklerinde6 esīr olan ‘av-
retlerüñ erleri ve aḳribāsı daḫı Ṭā’if’den çıḳup, Peyġāmber’e gelüp, emān 
dileyüp ve cümlesi Müslimān olup, Peyġāmber Ḥażretleri ol altı biñ esīri 

 

1  bī‘at//oldılar: Müslimān olup bī‘at itdiler R1 
2  Hadîs-i Şerîf, "Yalan değil, ben peygamberim. Ben Abdülmuttalib'in oğluyum.” (Fey-

zü'l-Kadîr, 3: 38, Hadis no:  2684.) 
3  otuz: - N1, R1 
4  aṣḥāb: - N1, R1 
5  ṣavaşup: ṣavaş olup R1 
6  idindüklerinde: itdüklerinde N1, R1 
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ḳısmet itmeyüp, yine anlara baġışlayup ve kendüler Ci‘rāne’den ḳalḳup,1 
Mekke’ye gelüp, ‘umre-i taṭavvu‘ itdükden ṣoñra ‘Attāb bin Esīd’i2 
Mekke’ye emīr naṣb idüp ve ol yılda ḥacc farż olup, ‘Attāb Müslimānlar 
ile ḥacc idüp, andan ṣoñra Peyġāmber ‘aleyhi’s-selām enṣār ile Mekke’den 
çıḳup, Medīne’ye çekilüp ve ol senede ẕi’l-ḥicce ayında Faḫr-i ‘Ālem 
ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellemüñ Māriye’den bir oġlı dünyāya geldi. Adını 
İbrāhīm ḳodı. Ve3 Faḫr-i ‘Ālem’üñ4 ḳızı Zeyneb ol yılda vefāt eyledi.  

[Hicretüñ Ṭoḳuzıncı Yılı Ḥādiẟeleri] 

Ve ammā ṭoḳuzıncı yılda altı ay ve beş gün geçdükden ṣoñra Tebük 
Ġazāsı’na vardılar. Ve ‘Alī kerrema’llāhu vechehu Ḥażretlerini Medīne’de 
kendülerüñ ehl ü ‘iyālini gözetmek içün alıḳodılar. Fe-ammā münāfıḳlar 
“Nedür ki Peyġāmber ‘Alī’ye incinmişdür ki anuñ-içün ḳodı, gitdi.” di-
mekle ‘Alī atlanup, Peyġāmber’e yitişüp, münāfıḳlaruñ sözini beyān eyle-
dükde “Yā ‘Alī, sen benüm kendü nefsüm gibisün. Ve Hārūn Mūsā’ya nice 
ise sen de baña öylesün. Ya‘nī ‘azīz ḳarındaşumsun. Ve benden ṣoñra 
Peyġāmber gelmelü olaydı, sen olurduñ.”5 diyü tesellīler virüp, ‘askerden 
dönmesi lāzım olan żu‘afā ile yine ‘Alī’yi Medīne’ye dönderüp ve kendüler 
Tebük şehrine [434a R1] varup, āsānlıġla alup, ḫalḳı ḫarāca kesilüp, an-
dan Dūme didükleri ḳal‘aya varılup, anlar daḫı ṣulḥ eyleyüp, ol seferde 
hergiz ceng ü cidāl olmayup, āsānlıġla fetḥler müyesser olup,6 andan Faḫr-i 
‘Ālem dönüp, Medīne’ye gelecekleri gün münāfıḳlar Medīne’den ṭaşra bir 
mescid [310a N1] yapup, namāz bahānesiyle [329a E] cem‘ olup Peyġām-
ber’i müsāvī iderlerdi.  

Ol gün Faḫr-i ‘Ālem’i ḳarşuladılar. “Yā Resūla’llāh, ba‘żı ḫastelerimüz 
ve gözsüzlerimüz yaġmurlı günlerde sizüñ mescidiñüze varmaları müşkil 

 

1  Ci‘rāne’den ḳalḳup: Ci‘rāne’de ḳalup N1, R1 
2  Nüshalarda “Esed” şeklinde yazılan bu isim “Esīd” olarak metne alındı. bk. Fahrettin 

Atar, “Attâb b. Esîd”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/attab-b-esid (15.12.2019). 
3  Faḫr-i//ve: - N1 
4  ‘Ālem’üñ: ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellemüñ R1 
5  Hadîs-i Şerîf, (Sahih-i Tirmizî, c.5, s.301, Hadis No: 3808; Sünen-i İbn Mâce, c.1, s.42, 

Hadis No: 115.) 
6  olup: eyleyüp E 
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olmaġla anlar içün bir başḳaca mescid bünyād1 eyledük. Fe-ammā buyu-
ruñ, sizüñ de mübārek ḳademiñüz mescidimüze baṣmış olsun.” diyü 
tażarru‘ eyledüklerinde Peyġāmber Ḥażreti daḫı varmaġı muḳarrer itmiş-
ken2﴾ ََّوالَِّذيَن اختََُّذوْا َمْسِجًدا ِضرَارًا وَُكْفرًا َوتـَْفرِيًقا َبْنيَ اْلُمْؤِمِنَني َوِإْرَصاًدا لَِّمْن َحاَرَب ا�﴿
 āyeti nāzil olmaġla3 der-‘aḳab varmaḳdın rücū‘ eylediler. Ve aṣḥābına emr 
idüp ol mescidi yıḳdurdılar. Ve cümle aġaclarını oda yaḳdurdılar.  

Ve ol yıl içinde Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem Ḥażret-i 
İmām4 ‘Alī’yi gönderdi ki luṭf u keremle meşhūr olan Ḥātim-i Ṭā’ī’nüñ 
oġlı ‘Adī’yi ṭutup getüre. Pes ‘Adī, Ḥażret-i ‘Alī’nüñ ḫaberin alup Şām’a 
ḳaçdı. ‘Alī varduḳda ancaḳ bir ḳız ḳarındaşını buldı ki yaşlu ‘avret idi. Ve 
Ḥātim’üñ büt-ḫānesini yıḳup ve içinde Ḥātim’den ḳalma Maḥzūm ve 
Beyżā adlu iki ḳılıc bulup, anları Peyġāmber’e getürmiş idi. Ba‘dehu 
Peyġāmber ‘aleyhi’s-selām Ḥātim’üñ ḳızını ġāyetle ḫoş ṭutdı. Ve ri‘āyetle 
Şām’a gönderdi. Ol daḫı varup ḳarındaşı ‘Adī’yi getürdi. Pes ‘Adī, Faḫr-i 
‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve selleme5 geldi. Ayaġa ḳalḳup, elin eline alup ba-
basınuñ ve kendüsinüñ seḫāsına binā’en bir vechle ‘izzet eyledi ki daḫı bir 
kāfire ol raġbet vāḳi‘ olmamış idi. Ḥattā ḫalvetine getürdükde kendüler 
yirde oturup, ‘Adī bunuñ nübüvvetini kereminden añlayup, “Eger6 
pādişāh imişse maġrūr olurdı, bu tevāżu‘ı idemezdi.” diyüp, fi’l-ḥāl īmāna 
gelüp ve anı işidüp, ḳabā’il-i ‘Arab bi’l-külliyye īmāna gelüp ve ol senede 
eṭrāf ü cevānibden Peyġāmber Ḥażretlerine vāfir ilçiler gelüp, ḥattā ol yıla 
“Senetü’l-vüfūd” dinilüp, ya‘nī “İlçi Yılı” diyü ad virilüp ve ol yıl 
‘Abdu’llāh bin Übey [434b R1] [bin] Selūl ölüp, Ebū Bekr ḥüccāc ile 
Ka‘be’ye varup ve ol mevsimde berā’etu’n-mina’llāhi7 sūresi oḳınmasını 
emr eyleyüp ve ol yıldan ṣoñra “Müşrikler Mekke’ye gelmesünler.” diyü 

 

1  bünyād: binā N1, R1 
2  “Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, mü'minler arasına ayrılık 

sokmak için ve öteden beri Allah [ve Resulüne] karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit 
yapanlar vardır.”, Tevbe 9/107.  

3  olmaġla: oldı N1, R1 
4  İmām: - E 
5  Bu dua cümlesi E nüshasında bulunmamaktadır. 
6  Eger: - E, N1 
7  Tevbe 9/1. 
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nehy olınup ve “Beytu’llāh’ı kimse ‘uryān ile ṭavāf eylemesün.” diyü ol se-
nede emr olınmış idi.  

Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem ḳızı Ümmü Külẟūm daḫı ol 
tārīḫde vefāt eyledi. Ve bi’l-cümle Tebük Ġazāsı’ndan ġayrı1 Peyġāmber 
‘aleyhi’s-selām artuḳ ġazā2 eylemedi. Zīrā ki eṭrāf ü cevānib īmāna gelüp, 
[329b E] küfr üzerine ḳalanlar daḫı ṣulḥ eyleyüp, hīç bir ṭarīḳ ile ġazāya 
varılmaḳ lāzım olmamış idi.  

[Resūlu’llāh’uñ İtdügi Ġazālar] 

İmdi, āgāh ol ki Resūlu’llāh’uñ itdügi ġazālar cümle yigirmi üç ġaz-
vedür ki ṭoḳuzında3 ceng ü cidāl ve ḥarb ü ḳıtāl vāḳi‘ olmışdur. Ki anlar 
Bedr ve Uḥud ve Benī Muṣṭaliḳ ve Benī Ḳurayẓa [ve] Ḫandeḳ [ve] Ḫayber 
[ve] Fetḥ-i Mekke [ve] Ḥuneyn [ve] Ṭā’if ġazālarıdur, yigirmi beşdür. Ve 
on ġazāda ḳıtāl vāḳi‘ ol[ma]mışdur. Ki onıncı Ġāye Ġazāsı olur. 

Ammā [310b N1] Buḫārī ve Müslim ve Tirmiẕī, Zeyd bin 
Erḳam’dan istiḫrāc idüp, pes Zeyd’e “Resūlu’llāh ḳaç ġazā eylemişdür?” 
diyü su’āl olınduḳda, “On ṭoḳuz.” diyü cevāb virüp, ve “Ḳaçında bile 
idiñüz?” didüklerinde “On yedisinde bile idüm.” diyüp ve “Ol ġazāları 
ḳanġısı idi?” dinildükde4 “Ẕātü’l-‘uşeyre5 -ve bir rivāyetde Ulü’l-‘uşeyre6-” 
diyü cevāb virmişlerdür.  

Ve ammā Buḫārī, Büreyde’den rivāyet eyledügi üzere Faḫr-i ‘Ālem 
ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem on altı ġazā eylemişdür. 

Ve Müslim, Büreyde’den iki vech rivāyet eylemişdür ki biri Buḫārī 
beyān eyledügi gibidür. Ve bir rivāyeti Peyġāmber ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sel-
lem on ṭoḳuz ġazā idüp sekizinde ḳıtāl vāḳi‘ olduġıdur.  

 

1  ġayrı: - E, N1 
2  ġazā: - N1 
3  ṭoḳuzında: ṭoḳuzda 
4  dinildükde: - E, N1 
5  ‘uşeyre: ‘useyr E 
6  ‘uşeyre: ‘useyr E 
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Ammā ehl-i tevārīḫ beyān eylemişlerdür ki Zeyd bin Erḳam ve Bü-
reyde, “Ġazavātı on ṭoḳuzdur. Yāḫūd on altıdur.” didüklerinden murād 
meşhūr olan ġazālarıdur. Zīrā Zeyd bin Erḳam’dan evvelki ġazāları su’āl 
olınduḳda Ẕātü’l-‘uşeyre1 diyü ta‘yīn eyleyüp, ḥālā Peyġāmber ‘aleyhi’s-
selām Ẕātü’l-‘uşeyre’den2 evvel Buvāṭ ve Ebvā ġazāların eylemişler idi. Bu 
taḳdīrce bu rivāyetlerüñ her biri ṣaḥīḥdür.  

Ve bi’l-cümle ‘asker gönderdükleri ḳırḳ yedi ve kendüleri ḥāżır ol-
duḳları cümle ġazāları yigirmi idi. Ve küffār ile muḳātele vāḳi‘ olan ġazāları 
ṭoḳuzdur. Ve’l-ḥāṣıl İşrāḳu’t-tevārīḫ’de beyān olınduġı üzere [435a R1] 
cümle altmışa ḳarībdür.  

[Hicretüñ Onıncı Yılı Ḥādiẟeleri] 

Ve ammā3 onıncı yılda Resūlu’llāh4 ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem ḥacca 
varup ol yıl Mekke’de ḥadden ziyāde ġalebeliḳ olup ve Peyġāmber ‘aleyhi’s-
selām ‘Arafāt Ṭaġı’nda ḫuṭbe oḳıyup, cemī‘-i ḫalḳa ḥacc itmenüñ erkānını 
bildürüp ve “Bu5 benüm āḫir ḥaccümdür.” diyü Müslimānları vedā‘ idüp, 
ehl-i İslām’uñ nāle vü ġırīvleri göklere irüp, büyük ve küçük aġlayup ve bu 
āyet ol tārīḫde nāzil oldı ki ﴿ َْعَلْيُكم َوأَْمتَْمُت  ِديَنُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت  نِْعَمِيت    اْليَـْوَم 
 ya‘ni “Bugün ben sizüñ dīniñüzi [330a E] , َوَرِضيُت َلُكُم اِإلْسَالَم ِديًنا﴾6
kemāle irgürdüm.7 Ve size virdügüm ni‘metleri daḫı tamām eyledüm. 
Ya‘nī eksik yir ḳomadum. Dīn cihetinden İslām’ıñuzdan rāżī oldum.” diyü 
Ḥaḳ celle ve ‘alā ḳullarına beyān eylemişdür.  

İmdi, ol zamān itdügi ḥacca “Ḥaccü’l-vedā‘” dirler. Ve bir rivāyetde 
“Ḥaccü’t-tamām” ıṭlāḳ iderler. Ve bi’l-cümle Peyġāmber ‘aleyhi’s-selām 
hicretden evvel on üç kerre ḥacc idüp hicretden ṣoñra Ḥaccü’l-vedā‘’a 

 

1  ‘uşeyre: ‘useyr E, R1 
2  ‘uşeyre’den: ‘useyr’den E, R1 
3  Ve ammā: - N1 
4  Resūlu’llāh: - N1 
5  Bu: - R1 
6  “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din 

olarak İslam'ı seçtim.”, Maide 5/3.  
7  irgürdüm: irdürdüm N1 
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varmışdur ki cümle on dört ḥacc1 olur. Ve müddet-i ‘ömrinde iki ‘umre 
itmişdür ki biri Ḥudeybiyye’den ve biri Ṭā’if’den gelürken Ci‘rāne’de2 
iḥrām giyüp ‘umre eylemişdür. Ve ol yıl içinde oġlı İbrāhīm vefāt eyledi. 
Ve Cerīr İbn ‘Abdu’llāh el-Becelī ol senede īmāna geldi.  

[Hicretüñ On Birinci Yılı Ḥādiẟeleri] 

Ve ammā on birinci yılda tamām iki ay geçdükden ṣoñra Resūlu’llāh 
ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem ‘Ā’işe’nüñ evinde iken baş aġrısı ‘ārıż olup ve 
Meymūne’nüñ evinde iken ḫasteligi artup, andan ṣoñra ḫātūnlarınuñ iẕni 
ile ‘Ā’işe’nüñ evine gelüp, her birisi anda gelüp, ḫidmetine cān [311a N1] 
ü göñül ile mübāşeret idüp, on ikinci gün olduḳda -ve bir rivāyetde on 
dördinci günde- rebī‘u’l-evvel ayınuñ on ikinci güni, yevmü’l-iẟneynde, 
ḳuşlıḳ vaḳtinde vefāt eylediler. Ki zemīn ü zamāna zelzele3 ve taḥte’ẟ-ẟerāya 
ve āsmāna velvele düşüp ezvāc ü aḥbābınuñ4 fiġānı gök firiştelerini feryāda 
getürdi. Ve yārān ü aṣḥābınuñ çeşm-i giryānı5 deryā-yı ‘ummāna zemzeme 
yitürdi.6 Pes mübārek cismini ṣoymadılar ve göñlegini çıḳarmasına cür’et 
ḳılmadılar. Ol ḥāl ile ‘Alī raḍiya’llāhu ‘anh ve ‘ammisi ‘Abbās ve oġulları 
Faḍl ve Ḳuẟem ve Usāme [435b R1] ve Ṣāliḥ ittifāḳ ile yayḳadılar. Ve üç 
bez7 ile kefenlediler. Ṭondan ve göñlekden ve ‘imāmeden nesne ḳomadı-
lar. Ba‘dehu ‘A’işe’nüñ ḥücresinde ol yatduġı mevżi‘i ḳazup, Usāme’den 
ġayrısı ḳabr içine girüp, Resūlu’llāh’ı mülāyemetle indürüp,8 envā‘-ı ta‘ẓīm 
ü te’ennī ile rābi‘ā gicesi dün yarusında ve bir rivāyetde ẟülāẟā gicesi defn 
eylediler. Ve defn olınduḳdan ṣoñra Bilāl İbn Rebāḥ başı ucından başlayup 
ayaġı ucına varınca bir ḳırba ṣu ile ṣulamış idi.  

 

1  ḥacc: - R1 
2  Nüshalarda “Ca‘ferān” şeklinde yazılan bu yer ismi tashih edilerek metne alındı. bk. Mü-

tercim Âsım Efendi, Kāmûsu’l-muhît Tercümesi el-Okyânûsu’l-basît fî Tercemeti’l-
kāmûsi’l-muhît, “Ci‘râne” Maddesi, www.kamus.yek.gov.tr (E.T: 20.06.2020) 

3  zelzele: lerze R1 
4  aḥbābınuñ: eḥibbānuñ N1, R1 
5  giryānı: gūyānı N1 
6  yitürdi: bitürdi E 
7  bez: beyāż bezler E 
8  mülāyemetle indürüp: - N1, R1 
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Ve aṣḥābına vaṣiyyeti bu oldı ki “Dā’imā Ḳur’ān-ı [330b E] ‘Aẓīm’üñ 
aḥkāmı ile ‘amel idesüz. Ve benüm ehl ü evlād ü ta‘alluḳātumı ḫoş ṭutup, 
görüp gözedesüz.” 

Pes ‘Alī ve ‘Abbās ve ‘Abbās’uñ1 oġulları Faḫr-i ‘Ālem’üñ meyyiti ya-
nında ṭurdı. Ve ġamla aġlamada ve ḥüzn ü mātemle ciger ṭaġlamada idiler. 
Ve ammā sā’ir aṣḥāb ü aḫyār, ḫuṣūṣā muhācirīn ü enṣār ḫilāfet içün cenge 
bil baġlamada idiler.  

Ammā Cevāmi‘’de Enes raḍiya’llāhu ‘anhdan rivāyet olınmışdur ki 
Resūlu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem vefāt eyledükde ṣaḥābe mā-beyninde 
böyle söyleşdi ki her ḳanġısı ilerü varursa ol Faḫr-i ‘Ālem’üñ mezārını ḳaza 
ve anuñ ardınca gelen ṭopraġını çıḳara. Pes evvelā Ebū Ṭalḥa Zeyd bin 
Sehl el-Enṣārī geldi. Ravża-i Muṭahhara’sını ol yardı. Ba‘dehu Ebū 
‘Ubeyde [bin] Cerrāḥ rāst gelüp ṭopraġını ol çıḳardı. Ve ḳabr-i şerīfüñ al-
tına bir ḳırmızı ḳaṭīfe döşediler ki ḥāl-i ḥayātında daḫı ol ḳaṭīfeyi Faḫr-i 
‘Ālem örtinürdi ve döşenürdi. Andan ṣoñra Cebrā’īl ve melā’ike ve erler ve 
‘avretler ve İslām’a gelen cinnīler ve perīler bölük bölük olup başḳa başḳa 
Faḫr-i ‘Ālem’üñ namāzını ḳıldılar. Hīç bir kimesne imāmet eylemedi. Ve 
bir ferde daḫı2 iḳtidā olınmadı. 

Ve’l-ḥāṣıl Resūlu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem3 rebī‘u’l-evvel ayınuñ 
on ikinci güni iẟneyn güninde dünyāya geldi. Ve yine iẟneyn güni nübüv-
vete vāṣıl oldı.4 Ve yine iẟneyn güni Mekke’den çıḳdı. Ve iẟneyn güni 
Medīne’ye girdi. Ve vefātları daḫı yine rebī‘u’l-evvel ayınuñ on ikinci güni 
iẟneyn güninde vāḳi‘ oldı. Ve müddet-i ‘ömr-i şerīfleri altmış üç yıl ve 
zamān-ı nübüvvetleri yigirmi üç yıl [311b N1] oldı. Egerçi ki artuk ve 
eksik dimişlerdür, ve ammā eṣaḥḥı budur ki ẕikr olınmışdur. 

 

 

 

1  ‘Abbās’uñ: - N1, R1 
2  daḫı: - E, N1 
3  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
4  nübüvvete//oldı: nübüvvet virildi E 
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[Ammā Resū’lullāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellemüñ  
Ṣıfāt-ı Ṭayyibesi Beyānındadur] 

Ammā Resū’lullāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellemüñ ṣıfāt-ı ṭayyibesi [436a 
R1] beyānında Buḫārī ve Müslim ve Ebū ‘Īsā ve e’imme-i ḥadīẟden niçeler 
Enes’den ve Berā İbn ‘Āzib’den ve aṣḥāb-ı kirāmuñ ġayrısından ve ḫuṣūṣā 
‘Alī bin Ebī Ṭālib’den rivāyet idüp ki anlar Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām1 ṣıfātı 
beyānında buyurmışlardur ki Resūlu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem2 ḳatı 
uzun boylı degül idi. Ve ḳatı ḳısa olup ḳaṣīrü’l-ḳāme diyecekleyin de3 de-
gül idi. Ve lākin orta boylı, mu‘tedil ḳāmetlü ve mevzūn hey’etlü idi. Ve 
omuzı başları birbirinden ıracuḳ idi. Ya‘nī ki yaṣṣı yaġrınlu idi. [331a E]  

Ve bir vechle beyāżlıḳ olur ki aṣlā anda ḳırmızılıḳ ḳarışmayup mücer-
red aḳlıḳ üzere görinür ve bir gūne ḳara yaġız olur ki aḳlıḳdan gendüm-
gūnlıġa ḳarışur. İkisinden daḫı olmayup buġday eñlünüñ beyażlıġı ḳızıl-
lıġla ḳarışıḳ olan nev‘den idi. Zīrā ādem diyü şol ḳara yaġıza dirler ki aḳlıġı 
ġālib olup gendüm-gūnlıḳ anda bedr olmış ayuñ yüzindeki nişān gibi gö-
rine. Ammā esmer aña dirler ki gendüm-gūn ola. Ve ammā aḳlıġla ḳara-
lıġla ḳarışıḳ görine. Maḳbūl u maṭbū‘ olan levn budur. İmdi, Faḫr-i ‘Ālem4 
ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem öyle idi.  

Ve mübārek gövdesi ġāyetle güzel idi. Ḫuṣūṣā tenāsüb-i a‘żāsı cümle 
bī-bedel5 idi. Ve mübārek ṣaçları ne ḳatı ḳıvırcıḳ ve ne ḳıvırcıḳsız idi. Belki 
i‘tidāl üzere ḳıvırcıġı var idi. Ve ġāyetle siyāh idi. Ve uzunlıġı yaġrından 
aşaġa inmiş idi. Ve mübārek yañaḳları ḳatı etlü ve yumrı degül idi. Eñegi 
küçürek olmaġla çihresi müdevverligi ḳatı ziyāde olanlardan degül idi. Zīrā 
bu iki ḥālet esbāb-ı ḥüsne noḳsān getürür ‘alāmet idügi ma‘lūmdur.  

Ve bi’l-cümle çihresinüñ müdevverligi veyā keflerinüñ rengi ve etlü-
ligi i‘tidāl üzere idi. Ve mübārek gözlerinüñ siyāhı ḳatı siyāh idi. Ve 
beyāżı ziyāde beyāż idi. Ve azacıḳ ḳızıllıġı daḫı var idi ki ikisi de sermāye-i 

 

1  anlar//selām: Resūlu’llāh N1 | Resūlu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellemüñ R1 
2  Resūlu’llāh//sellem: Resūl-i Ekrem R1 
3  diyecekleyin de: diyecek N1, R1 
4  Faḫr-i ‘Ālem: Resūlu’llāh E 
5  cümle bī-bedel: cümleye bedel N1, R1 
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ḥüsn ü melāḥatdendür. Ve kirpikleri ṣıḳ ve siyāh idi. Ve uzunlıḳda her 
birisi mümtāz ü yek-tā idi. Ve omuz başlarınuñ kemikleri ġāyetle 
mülā’im idi. Ve iki yaġrınları arasında ḳıl bitmemiş idi. Ve mübārek 
elinüñ ayası ve ṭabanları1 kemāl-i mülāyemetden yire berāber döşenürdi. 
Gūyā ki bir āb-ı revān idi [ki] aḳduġı zamānda ḫāk ile anuñ arasından 
[436b R1] ṣu ṣızmaz idi.  

Ve iltifāt itmelü olsalar sā’irler gibi yalıñuz vechi ile iltifāt eylemez idi. 
Belki a‘żāsınuñ mülāyemetinden kendüler her neye mültefit olsalar cümle 
a‘żāsı ve cemī‘-i cesedi bile ol cānibe dönerdi. Ve söze geldükleri zamānda 
[312a N1] kelāmı birbine ulaşdurı söylemezlerdi. Belki kese kese söyler-
lerdi ki sözlerin işiden kimesneler her nice gerekse fehm iderdi. Aṣlā añla-
maduḳ yir ḳalmazdı. Ve iki yaġrını mā-beyninde nübüvvet ḫātemi, ya‘nī 
risālet mühri var idi. Ve kendüler Ḫātemü’n-nebiyyīn olduḳları andan 
daḫı āşkār idi. [331b E]  

Ve ammā ḫātemü’n2-nübüvvet ne resm üzere olduġında birḳaç rivāyet 
vardur. Biri budur ki Buḫārī raḍiya’llāhu ‘anh3 ‘Abdu’llāh bin Sercis’den4 
rivāyet idüp, “Birgün Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām5 ile yaḫnī ve etmek -ve bir 
rivāyetde tirīd- yiyüp, ba‘dehu 6 «رسول اّ� غفر اّ� لك �» , ya‘nī ‘Allāh’uñ 
maġfireti senüñ üzerüñe olsun.’ diyü du‘ā itdükde Resūlu’llāh daḫı ‘Senüñ 
de üstüñe olsun.’ diyü buyurup ve ba‘żılar ḳavlince 7«غفر اّ� لك»  di-
meyüp 8 «استغفر لك» , ya‘nī ‘Senüñ içün Allāh’dan maġfiret ṭaleb eylerin.’ 
diyüp, Faḫr-i ‘Ālem daḫı 9«نعم ولك» ya‘nī ‘N’ola benüm içün de kendüñ 
içün de maġfiret ṭaleb eyle.’ didükden ṣoñra » وللمؤمنني لذنبك  واستغفر 
 ya‘nī ‘Kendüñüñ ve erden ve ‘avretden olan Müslimānlaruñ واملؤمنات»10

 

1  ṭabanları: ṭonları N1, R1 
2  ḫātemü’n: temü’n E 
3  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
4  Nüshalarda “Sercin” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Ebû Ab-

dillah Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî, el-Câmi‘ li-Ahkâmi’l-Kur’ân, Dârü’l-kütübi’l-
Mısriyye, Kāhire 1964, C. 16, s. 242.  

5  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
6  “Ey Allah’ın Resûl’ü, Allah’ın mağfireti senin üzerine olsun.”  
7  “Allah’ın mağfireti senin üzerine olsun.”  
8  “Senin için Allah’tan mağfiret dilerim.”  
9  “Evet ve senin için.”  
10  “Günahların ve mümin erkek ve kadınlar için mağfiret dile.”  
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daḫı günāhları içün istiġfār eyle.’ diyü emr eylediler. Ba‘de ẕālik ṭolaşdum. 
Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selāmuñ1 ḳafāsına varup ḫātem-i nübüvvetine naẓar 
ḳıldum. Şöyle gördüm ki iki yaġrınınuñ mā-beyninde ve ṣol cānibinde kü-
rek ucındaki kemürdekde, bir müdevver şeklde idi ki sigil2 gibi siyāh beñler 
ile münaḳḳaş ü müzeyyen olmış idi. Gūyā ki māh-ı Pervīn dā’ire-i ittiḥāda 
girüp bir yire gelmiş idi.  

Ve ammā muḥaddiẟīnden Tirmiẕī, Cābir bin Semüre’den rivāyet idüp 
ḫātem-i nübüvvet Resūlu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellemüñ3 iki 
yaġrı[nı]nuñ arasında bir ġurre-i ḥamrāya beñzerdi ki gögercin yumurdası 
deñlü var idi. Ya‘nī ādemüñ cesedinde yufḳa yirde ẓāhir olan bez gibi berk 
ü müdevver idi. Ve renginde gül ġoncesi gibi ḳızıllıḳ muḳarrer idi.  

Ammā Müslim rivāyeti üzere4 ḥacle dügmesine beñzerdi. Ya‘nī gelin 
ve güyegüye maḫṣūṣ olan perde5 ki ‘Arab’da nāmūsiyye ve Rūm’da cibinlik 
[437a R1] dirler, mühr-i nübüvvet anuñ dügmesi gibi müdevver idi.  

Ve Ebū Sa‘īd [el-Ḫudrī] rivāyetinde baḍ‘a-i nāşire gibi idi. Ya‘nī be-
den üstinde bir miḳdār yükserek bitmiş et pāresine beñzer idi.  

Ve bi’l-cümle Resūlu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem nāsuñ eñ kerīmi 
idi. Ya‘nī muttaṣıl ḫalḳā ‘aṭā ve iḥsān itmekde idi. Ve hīç anlarda olan 
göñül geñligi ve ḥavṣala vüs‘ati bir kimesnede yoḳ idi ki a‘dānuñ bunca 
cefāsına ṣabr ü taḥammül iderdi. Ve cemī‘-i ‘ömrinde gerek mübālaġa ve 
gerek laṭīfe vāḳi‘a muḫālif söz söylemeyüp cümle sözleri ṣadāḳat ü is-
tiḳāmetlerine [332a E] delālet eylerdi. Ve ṭabī‘atleri ġāyetle mülāyemet 
üzere6 idi. Ve ‘işret cihetiyle daḫı cemī‘-i nāsuñ ekremi ve cūd [u] keremle 
cümlenüñ mükerremi idi. [312b N1] Şöyle ki añsuzın bir kimesne 
Resūlu’llāh’ı görse ve andan evvel hergiz görmemiş olsa elbetde mehābe-
tinden üşenürdi. Ve anı bilüp, iḫtilāṭ idüp muṣāḥabet eylese bi’ż-żarūre 
maḥabbet iderdi. 

 

1  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
2  sigil: şekl E 
3  Bu dua cümlesi E nüshasında bulunmamaktadır. 
4  üzere: üzerine E, N1 
5  perde: yirde N1 
6  mülāyemet üzere: mülāyemetle R1 
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Ve bi’l-cümle Resūlu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellemi görenler ve cemāl 
ü kemālini ve ṣıfāt ü aḫlāḳını vaṣf idenler “Ne andan evvel anuñ gibi vücūd 
gördük ve ne ṣoñra görecegiz.” diyü beyān eylemişlerdür.  

Ve ammā İmām Ḥasan bin ‘Alī raḍiya’llāhu ‘anhumā Hind bin Ebī 
Hāle’den rivāyet idüp, “Resūlu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem ḥadd-i 
ẕātında ulu idi. Ya‘nī ‘aẓīmü’ş-şān yaradılmış idi. Ve ḫalḳ-ı ‘ālem daḫı anı 
bi’ż-żarūrī1 ululayup ta‘ẓīm iderlerdi. Ḫuṣūṣā mübārek cemāli bedr gicele-
rinde ay nice żiyā virürse ol vechle nūrānī idi. Ve serv-ḳāmetleri alçaḳ boy-
lulardan yüce ve ḳatı boylulardan ḳıṣa idi. Ya‘nī i‘tidāl üzere idi. Ve 
mübārek başı ne büyük ve ne küçürek ve alnı giñ ve beşeresi nūrānī, ḳaşları 
uzun ve incü2 dişleri birbirine ulaşmış ve mübārek burnınuñ ucı bir miḳdār 
etlürek, ammā küçürek idi. Ve mübārek ṣaḳalı ḳabaraḳ, ḫuṣūṣā ḥüsn ü3 
ḫulḳı behcetlü ve mübārek aġzı ne büyük ve ne ḳatı küçürek ve dişleri 
seyrek ve boynı ḫām gümüş gibi muṣaffā ve gövde, ya‘nī gögsi ve ḳarnı 
berāber olup endāmı serv-i bālā gibi mevzūn u mu‘allā, kemüklerinüñ ucı 
ḳaluñraḳ ve gögsi yaṣṣıraḳ, ṣaçları uzun ve ince ki göbegi4 ile lebbesi,5 ya‘nī 
gögsinüñ [437b R1] a‘lāsı mā-beynine ulaşmaz idi. Bundan mā‘adā 
mübārek ḳolları ve omuz başları ve gögsinüñ ḳıṣıġına varınca ḳıldan bir 
ḫaṭṭı var idi. Ve eli ayaları giñ idi. Ve ökçeleri ḳatı etli degül idi. Ve ayaḳları 
yaṣṣı idi. Ve adımın atduḳça öñini ve eṭrāfını gizleyürek yürürdi. Ve yapca 
yapca giderdi. Ayaġı altına ḥaşerātdan bir nesne de rāst gelse incinmezdi. 
Ve her kime rāst gelse öñürdi6 selām virmege isti‘cāl iderdi. Ve sür‘at üze-
rine yürürlerdi. Ve yoluñ alçaḳ cānibiñden gitmegi yeg görürlerdi. Ve gök-
yüzine baḳduġından yiryüzine [332b E] baḳması artuḳ idi. Ya‘nī ekẟeriyyā 
başın aşaġı egüp giderdi.”  

Ve ammā Buḫārī ve Müslim ve Tirmiẕī raḥimehumu’llāh Enes 
raḍiya’llāhu ‘anhdan bu vechle rivāyet eylemişlerdür ki bu ẕikr olınan ṣıfātı 
beyān itdükden ṣoñra Enes raḍiya’llāhu ‘anh buyurmışdur ki “Resūlu’llāh 

 

1  bi’ż-żarūrī: - N1, R1 
2  incü: ince ve E, N1 
3  ḥüsn ü: ḥüsn-i E 
4  göbegi: gevmegi E 
5  ile lebbesi: kebtesi N1, R1 
6  öñürdi: selāmın öñürdi ya‘nī E 
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ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem güzel beñizlü idi. Ve derledügi zamānda derinüñ 
her ḳaṭresi dürr gibi, ya‘nī incü ṣıfatında görinürdi. Ve daḫı ben bir1 ḥarīre 
ve aṭlās didükleri ḳumāşa yapuşmadım, Resūlu’llāh’uñ eli ayasından yu-
mışaḳ ola, mülāyim ola. Ya‘nī Faḫr-i ‘Ālem’üñ elleri ḥarīrden ve dībācdan 
niçe vechle mülā’im idi. Daḫı bir misk2 ü ‘anber ḳoḫulamadum ki Server-i 
Kā’ināt’uñ rā’iḥasından anlaruñ ḳoḫusı yeg ola. Ve altmış üç yıl ‘ömr sü-
rüp vefāt eylediler. [313a N1] Ve öldükleri zamānda mübārek başında ve 
ṣaḳalında aġarmış ḳılı ṣayılsa cümlesi yigirmiye varmazdı.”  

Ve ammā aḫlāḳ-ı ḥaseneleri ki Ṣaḥīḥayn-ı Müslim ü Buḫārī’den, 
ḫuṣūṣā Tirmiẕī ve Nesā’ī’de3 ki ‘Ā’işe raḍiya’llāhu ‘anhādan rivāyetle beyān 
olınmışdur, bu vechledür ki “Resūlu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem yara-
maz söz söylemezdi. Ve yanında fāḥiş söz söylendügine daḫı rıżā virmezdi. 
Ve çārşūda ve bāzārda kimse ile söyleşmezdi. Ve ol maḳūle keẟretde iḫtilāṭı, 
muṣāḥabeti iḫtiyār itmezdi. Ve bir kimesneden kendü ḥaḳḳına bir4 günāh 
ṣādır olsa cezāsına ḳaṣd itmezdi. Belki ‘afv itmegi ve günāhından geçmegi 
evlā görürdi. Ve cemī‘-i ‘ömrinde Resūlu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem 
ġazā yüzindeki a‘dādan ġayrı ehlinden ve ‘iyālinden ve ḫuddāmından 
[438a R1] ve ġayrıdan kimesneyi dögmemiş idi. Ḫuṣūṣā birini iḫtiyār it-
melü olsa günāha mü’eddī olmayup kendüne āsān olanı iḫtiyār eylerdi. Ve 
bir nesnenüñ ki bir cānibi günāh ‘add olınmalu olsa5 ḫalḳı andan men‘ 
iderdi. Ve Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem6 kendü nefsi içün kim-
seyi intiḳām ḳaṣd itmiş degül idi. Meger Allāhu Te‘ālā’nuñ emrini ṭutma-
yanlar içün ola ki ol bābda ġażabı ḫalḳ-ı ‘ālemden ziyāde idi. Ve intiḳāmı 
her cihetle muḳarrer idi. Bunlardan mā‘adā na‘līn giymede ve yürimede ve 
evden çıḳmada ve ṣaḳalın ṭaramada ve yunup arınmada ve kendüyi taṭyīb 
itmede teyemmüni severdi. Ve vaḳtüñ mübārekini gözedürdi.”  

 

1  ben bir: - N1, R1 
2  misk: müşg N1, R1 
3  Nesā’ī’deki: Nīsānī’deki E 
4  bir: - R1 
5  olsa: ola E 
6  Faḫr//sellem: Sulṭānü’l-enbiyā N1, R1 
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Ve ‘Ā’işe raḍiya’llāhu ‘anhādan “Resūlu’llāh evde olduḳça1 ne işle 
muḳayyedlerdür?” diyü su’āl [333a E] olınduḳda cevāb virmiş idi ki 
“Faḫr-i ‘Ālem evde olduḳça ve namāz vaḳtlerinüñ aralıġı düşdükçe ehl ü 
‘iyālinüñ ḫidmeti ile ve namāz vaḳtleri yitişdükçe mescide varup 
Ḫālıḳ’ınuñ ṭā‘at ü ‘ibādeti ile muḳayyedler idi.”  

Ve ammā Enes raḍiya’llāhu ‘anh rivāyeti ile ẟābit olan aḫlāḳı bunlar-
dur ki Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem ḳaçan bir kimesneyi2 ḳarşu-
lasa ve anuñla muṣāfaḥa eylese, ya‘nī elini eline alsa tā ol kimesne elini 
çekmeyince Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām3 mübārek elini çekmezdi. Ve ol ki-
şiden bir yaña mübārek4 yüzini döndürmezdi, tā kendüsi yüz döndürme-
yince.  

Ve bundan ġayrı Medīne cāriyelerinden bir cāriye on yıl5 Resūl 
‘aleyhi’s-selāma ḫidmet idüp, ba‘dehu aḫlāḳından bu vechle ḫaber virmiş-
dür ki “Ben Resūl ‘aleyhi’s-selām gibi6 ehline ve ‘iyāline merḥametlü ki-
mesne görmedüm. Ki ol7 on yıluñ içinde baña bir kerre ‘uf’ dimek vāḳi‘ 
olmadı. Ya‘nī ‘uf’ dimek bir cüz’ī söz iken benüm ḥaḳḳumda anı bile söy-
lemedi. Ve ‘N’içün bunı böyle eylemedüñ?’ ve yāḫūd ‘Böyle eyleseydüñ.’ 
dimedi.” 

Ve [Enes bin Mālik rivāyet ider ki] “Aña virilen ḫulḳ-ı8 ḥasen bir 
maḫlūḳa virilmemiş idi. Ḫuṣūṣā birgün içerüye girdi. Ebū ‘Umeyr adlu bir 
küçürek ḳarındaşumı gördi ki elinde bir ḳuş yavrısı ile oynardı. Ḥattā oy-
nayuraḳ öldürmiş idi. Ve ol yavrınuñ öldügine maḥzūn olup ṭururdı. 
Vaḳtā ki Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem anı maḥzūn [438b R1] 
gördi, ‘N’içün ġuṣṣalıdur?’ diyü ṣordı. Ben daḫı vāḳi‘-i ḥāli beyān [313b 

 

1  olduḳça: olduḳda N1 
2  kimesneyi: kimesne ḳarşusına gelüp R1 
3  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
4  mübārek: - N1, R1 
5  yıl: - N1 
6  selām gibi: selāmdan N1 
7  ol: - N1 
8  ḫulḳ-ı: ḫalḳ u E 
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N1] itdügümde 1 «أ� عمري ما فعل النغري �» ya‘nī “Yā Ebā ‘Umeyr, ḳuş yav-
rısı nice2 oldı ve neden öldi?’ diyü ḫāṭırcıġını ele aldı.”  

“Ve bundan mā‘adā Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām3 ġāyetde4 bahādır idi. 
Zīrā bir gice dün yarusında ehl-i Medīne mābeyninde bir feryād vāḳi‘ 
oldı. Pes her kişi ol feza‘ içün evinden ṭaşra çıḳduḳda Faḫr-i ‘Ālem ol 
feryād ḳopan yirden dönüp gelürken gördiler ki anlardan evvel kimse5 
ṭaşra çıḳmamış idi. ‘Ale’l-ḫuṣūṣ Uḥud Ġazāsı gibi ṣınġınlıḳda ve 
ġazavātuñ her birinde Server-i Enbiyā ‘aleyhi’s-selām6 yirinden ayrılmaḳ 
vāḳi‘ olmamış idi.” 

“Ve bunlardan mā‘adā seḫā ve keremde hergiz naẓīri yoġ-ıdı. Niteki 
ben birgün Resūlu’llāh ile yolca giderdüm. Ve arḳasında bir kenārları 
ḳaluñ iḥrāmları var idi. Yemen vilāyetinde Necrān’dan gelmiş idi. Pes bir 
A‘rābī cerrāra rāst geldük. Resūlu’llāh’uñ iḥrāmına muḥkem yapuşdı. Ve 
ḳuvveti yitdükçe çekdi. Şöyle gördüm ki [333b E] bir7 kenārı yırtıldı. 
Andan ṣoñra ‘Yā Muḥammed, Allāhu Te‘ālā’nuñ saña virdügi mālden 
baña8 mürüvvet eyle.’ diyü söyledi. Egerçi ben bu ḥāle bī-ḥużūr oldum. 
Ve illā Resūl ‘aleyhi’s-selām aṣlā9 incinmeyüp ve ol A‘rābī’ye iltifāt idüp 
ve evżā‘ına gülümseyüp10 ‘Şuña bir miḳdār nesne virüñ.’ diyü iḥsān ü 
‘aṭāya emr eyledi.”  

Ve ammā ‘Abdu’llāh bin Übey rivāyetiyle naḳl olınan aḫlāḳı bunlar-
dur ki Resūl ‘aleyhi’s-selām11 ẕikru’llāhı çoḳ iderdi. Ve dünyā kelāmını 
ġāyetle az söylerdi. Ḫuṣūṣā namāzı uzadurdı. Ve ḫuṭbeyi az oḳurdı. Ya‘nī 
ḫuṭbede taṭvīl-i kelām eylemezdi. Ve yolca giderken eri ölmiş ṭul ve faḳīre 

 

1  Hadîs-i Şerîf, “Ey Ebâ Umeyr, Nuğayr [adlı kuşa] ne oldu?” (Buhârî, Edeb, 112; İbn 
Mâce, Edeb, 24) 

2  nice: n’içün N1, R1 
3  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
4  ġāyetde: ġāyet N1, R1 
5  kimse: - N1 
6  Bu dua cümlesi N1 nüshasında bulunmamaktadır. 
7  bir: - N1, R1 
8  baña: - N1, R1 
9  Resūl//aṣlā: Resūlu’llāh N1 | aṣlā: - R1 
10  gülümseyüp: gülmeyüp N1, R1 
11  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
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ḫātūnlar ve miskīnler ve mecẕūmlar ‘arż-ı ḥācet içün yanına gelseler çoḳlıḳ 
eglemezdi. Ḥācetleri ne ise ‘ale’l-fevr ḳażā eylerdi.  

Ve ammā Ḥüseyn bin ‘Alī raḍiya’llāhu ‘anhumā rivāyeti ile ẟābit olan 
aḫlāḳı bunlardur ki beyān olınur: Pes İmām Ḥüseyn Ḥażretleri 
raḥimehu’llāh1 eydür ki “Birgün babamdan Resūlu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi 
ve sellemüñ2 sırrını su’āl eyledügümde bu vechle taḳrīr eyledi ki ‘Resūl 
‘aleyhi’s-selām3 dā’imā beşāşet üzere idi. Ya‘nī mübārek yüzi muttaṣıl gül-
mek şeklinde idi. Ve aḫlāḳı ġāyetle güzel idi. [439a R1] Ve mülāyemeti 
ḥadden bīrūn idi. Ḳatı ḳatı söylemegi sevmezdi. Ve açuḳ sözlere, ya‘nī 
fāḥiş kelāma ve fuḥş üzere muṣāḥabete rıżā virmezdi. Ve kimseyi ta‘yīb 
idüp ‘aybını yüzine urmazdı. Ve bir nesneyi ārzū eylese andan teġāfül 
iderdi. Ya‘nī görmezlenürdi. Ve mültefit olmazdı. Ammā bir vechle ki di-
belik kendüsini andan me’yūs itmezdi. Ve nevmīd olmaġı da cā’iz gör-
mezdi. Mücerred anı bilmezlikden gelüp ne isterdi ve ne istemezdi. Ve ne 
bu ḥāṣıl olmaz, dirdi. Belki bu ḥāl üzere ḳoyup yine ‘ibādet ü ṭā‘atle 
muḳayyed olurdı. Ve dā’imā üç nesneden nefsini men‘ iderdi ki biri 
riyādur, ikincisi ikẟārdur, ya‘nī [314a N1] ẕikru’llāhdan ġayrı nesneyi 
çoġaltmaḳdur, ve üçincisi mā-lā-ya‘nī nesneleri irtikāb itmek, ya‘nī dīn-i 
İslām’a ve āḫirete yaramayan nesneleri ḳavlen ve fi‘len terk eylemek. Ve üç 
nesneyi ḫalḳa terk itdürdi. Evvelā bir kişiyi ẕemm eylemegi, ẟāniyen ġay-
beti, ya‘nī ardınca söz söylemegi, ẟāliẟen keşf-i ‘avret itmegi, ya‘nī şer‘an 
örtilmesi lāzım olan ud yirlerini açıḳ ṭutmaġı.’ ”  

Bunlardan mā‘adā Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām4 ẟevābı recā olmayan5 
sözi [334a E] söylemezdi. Ya‘nī her sözinde ẟevāb ḳaṣd iderdi. Ve söyle-
dügi zamānda yanında oturanlara baş aşaġa egdürüp ve her birini sükūn u 
vaḳār ile durġurup diñledürdi. Gūyā ki anlaruñ başları üzerinde ḳuşlar var 
idi ki ürkmesün diyü ḳımıldamazlardı.6 Teslīm ü edeb7 ile peyġāmberüñ 

 

1  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
2  Resūlu’llāh//sellemüñ: Resūl ‘aleyhi’s-selāmuñ E 
3  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
4  Bu dua cümlesi N1 nüshasında bulunmamaktadır. | Resūlu’llāh//selām: - R1 
5  olmayan: olınmayan E 
6  ḳımıldamazlardı: ḳımdanmazlardı E 
7  edeb: ādāb N1, R1 
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kelāmını diñlerler idi. Ve kendüler sözi tamām idüp sükūt1 itdügi zamānda 
anlar da münāsebetle söylerler idi. Ammā birbirlerinüñ sözinde nizā‘ it-
mezler idi. Biri söyledükde mā‘adāsı epsem oturup diñlerler idi. Anlara 
ḍıḥk vāḳi‘ olduġı yirde bi’ż-żarūrī gülüşdüklerinde Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu 
‘aleyhi ve sellem tebessüm iderlerdi. Ya‘nī gülümserdi. İller gibi gülmezdi. 
Ve anlar bir yirde ta‘accüb eylese Server-i Enbiyā daḫı ta‘accüb şeklin gös-
terürdi. Ve bir ġarīb gelüp2 cefāsı āşkāre, ya‘nī edebden ḫāric bir söz söylese 
ve yāḫūd ġılẓetle cerr eylese Resūl aleyhi’s-selām3 ṣabr iderdi. Ve eger aṣḥābı 
ṣabr idemeyüp anı çekerlerse, ya‘nī men‘ eylerlerse »  رأيتم طالب حاجة إذا 
 diyü buyururdı. Ma‘nāsı “Ḳaçan ki bir ḥācet ṭaleb [439b R1] فارفدوا» 4
ider kimesne göresüz, istedügin virüñ.” diyü naṣīḥat eylerdi.  

Ve ammā Cābir raḍiya’llāhu ‘anh rivāyeti ile ẟābit olan aḫlāḳı budur 
ki ḳaçan ki bir dilenci Resūlu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellemden5 nesne6 
cerr eylese “Yoḳdur.” dimezdi. Elbetde yā bir nesnecik ‘aṭā iderdi ve yāḫūd 
“Şimdi mümkin degüldür. Gene gelesün.” diyü va‘de iderdi. Ḥattā birgün 
bir kimesne Faḫr-i ‘Ālem’e geldi. “Baña ‘aṭā vü iḥsān eyle.” diyü söyledi. 
Pes Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem “Şimdi yanumda nesne 
yoḳdur. Fe-ammā yine uġra ki baña bir nesnecik geldükde şimdi saña vi-
recegümi anuñla ḳażā eyleyeyin.” diyü buyurduḳda ‘Ömer raḍiya’llāhu 
‘anh anda ḥāżır bulınup, “Yā Resūla’llāh ḳādir olmaduġuñ nesneyi Allāhu 
Te‘ālā teklīf eylememişdür. Neden ki bu sā’ile böyle cevāb viresüz?” 
didükde Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām Ḥażret-i ‘Ömer’üñ bu sözini ḳabūl ey-
lemedi. Ve her cihetle kerīh söz gördi. Bu ḥālde enṣārdan birisi kelāma 
gelüp “Yā Resūla’llāh, sen in‘ām ü iḥsānuñı eyle. Faḳīr olam, diyü ‘arş ṣāḥi-
binden üşenme.” [didi]. Pes Resūl ‘aleyhi’s-selām7 tebessüm eyledi. Ve 
mübārek cemālinde beşāşeti ẓāhir oldı. Ol kişiye cevāb virüp, “Fī nefsi’l-

 

1  sükūt: sükūn E, N1 
2  gelüp: gelse N1, R1 
3  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
4  Hadîs-i Şerîf, “İhtiyacı olan birini gördüğünüzde ona yardımcı olun.” (Takıyyüddin Ali 

bin Abdülkâfî es-Sübkî, Seyfü’l-meslûl alâ Men Sebbe’r-Resûl, Dârü’l-feth, Ammân 2000, 
s. 464.)  

5  dilenci//sellemi: sā’il Resūlu’llāh’dan N1 | sā’il Resūl-i Ekrem’den R1 
6  nesne: - E, N1 
7  Resūl//seām: Resūl-i Ekrem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem R1 
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emr buña me’mūruz.”, ya‘nī [314b N1] “Ḥaḳ celle ve ‘alā bize ṣadaḳa vir-
megi ve fuḳarāya iḥsān eylemegi emr eylemişdür. Her ne ṭarīḳ ile ittifāḳ 
idersek ma‘ẕūruz.1” [334b E] diyü buyurdı.  

Ve Ammā Mu‘cizātuhu2 

Ve ammā3 mu‘cizāt-ı keẟīreleri ki rivāyāt-ı ṣaḥīḥa ile beyān olınmış-
dur, biñ mu‘cizeden ziyādedür. Ve muḥaddiẟīn ḳavlince biñe yitmişdür. 
Ve bi’l-cümle ṣayılması mümkin degüldür. Ve illā meşhūr olanlardan yüz 
mu‘cizesini beyān eyleyelüm. Risāleti bāġından bir gül-i ṣad-berg olsun. 
Ve nübüvveti resā’ilinden yüz varaḳlu bir risāle gibi şöhret bulsun.  

İmdi, ol mu‘cize-i ‘aẓīme ki yevm-i ḳiyāmete dek bāḳīdür, evvelā 
Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm ve Furḳān-ı Kerīm’dür ki gerek kendülerüñ ḥużūrında, ge-
rekse anlardan ṣoñra kimse aña bāṭıldur, diyemez. Ve eñ ḳaṣīr sūresi gibi 
bir kimse söz söyleyemez.  

Ve biri mübārek parmaġıyla işāret idüp ay iki şaḳḳ olduġıdur ki maş-
rıḳda ve maġribde bu mu‘cizesi gün gibi [440a R1] ẓāhir ü meşhūrdur.  

Ve biri Ebū Cehil’e āteşden ḫandeḳ gösterdügi ve ḳanadları iẓhār ey-
ledügi mu‘cize-i ‘acībedür.  

Ve biri ceẕa‘uñ, ya‘nī ḳuzınuñ andan ayru gelmesi ve iştiyāḳ ile feryād 
eylemesidür. Tā yine Faḫr-i ‘Ālem’e ḳavuşınca…  

Ve biri Mekke ulularını żiyāfet itdükde ve andan ġayrı birḳaç maḥalde 
daḫı ṭa‘ām ü şarāb ziyādeligidür. Ki her ṣunduḳlarınca alınan bir loḳma 
yirine niçe loḳma daḫı ziyāde olurdı.  

Ve biri umūr-ı ġā’ibeden, ya‘nī geçmişden ve gelecekden ḫaber 
virdükleridür ki eger küffāruñ su’āllerinde ve eger ġayrı maḥallerde vāḳi‘ 
olmışdur.  

 

1  ma‘ẕūruz: ma‘ẕūrdur N1, R1 
2  Ve//Mu‘cizātuhu: - E, N1 
3  Ve ammā: Resūl-i Ekrem ṣalla’llahu ‘aleyhi ve sellemüñ R1 
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Ve biri mübārek barmaḳlarından defe‘ātla ṣular aḳıdup ḫalḳuñ ṣusız-
lığı def‘ olduġıdur.  

Ve biri mübārek avucında bir ṭaş pāresi kelāma gelüp lisān-ı faṣīḥ ile 
söyledügidür.  

Ve biri yenilecek ṭa‘ām kendünüñ ḥużūr-ı şerīfinde tesbīḥ ü tehlīl it-
dügidür.  

Ve biri ṭaş ve aġac aña selām virüp “es-Selāmu ‘aleyke yā Resūla’llāh” 
didükleridür.  

Ve biri aġulanmış ḳuzı kendüye söyledügidür. Ve küffāruñ ḳaṣd-ı fāsi-
dini beyān eyledügidür.  

Ve biri aġaclaruñ inḳıyādıdur ki birbirine çatılup ve egilüp Faḫr-i 
‘Ālem’üñ öñini ve ardını göstermeyüp perde olduḳlarıdur.  

Ve biri ba‘īr1 gelüp aña şikāyet ve miḥnetini ḥikāyet eyledügidür.  

Ve biri bir ḳurd gelüp nübüvvetine şehādet ve risāletini lisān-ı faṣīh ile 
rivāyet itdügidür.  

Ve biri ṣaḥābe-i kirāmdan Ḳatāde’nüñ Uḥud Ġazāsı’nda bir gözi 
çıḳup eline gelmiş iken Faḫr-i ‘Ālem mübārek eliyle yirine [335a E] 
ḳoyup, diliyle ṣıġayup ol sā‘at büsbütün olduġıdur.  

Ve biri Bedr Ġazāsı’nda müşriklerüñ helāk olacaḳ yirlerinden ḫaber 
virdügidür ki ol maḥalden ḳurtılmayup ve ötesine gidemeyüp2 helāk ol-
duḳlarıdur.  

Ve biri yevm-i ḳıyāmete dek vāḳi‘ olacaḳ ḥādiẟelerinden ḫaber virdü-
gidür. Ve muttaṣıl ḫaber virdügi üzere ol ḥavādiẟ ẓuhūr eylemededür. 
[315a N1] 

Pes İşrāḳu’t-tevārīḫ’de yazılan mu‘cizātı bunlardur ki ẕikr olındı. Fe-
ammā Ṭaberī’de beyān olınduġı üzere hicretden evvel ṣādır olan mu‘cize-
lerinden niçesi ẟābit ü ẓāhirdür. Ve biri Ḳureyşīlerüñ mecma‘ı olan 

 

1  ba‘īr: ba‘īre N1, R1 
2  ve gidemeyüp: - N1, R1 
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Dārü’n-nedve’de bir büyük yek-pāre ṭaş iki yarılup ve içinde ān-ı vāḥidede 
mersin aġacı gibi aġac [440b R1] bitüp ve ol ḥālde çerb1 ü şīrīn yimişler 
virüp, yiyen2 gözsizüñ gözi3 açılup ve ṣaġıruñ ḳulaḳları işidüp ve dilsizlerüñ 
dili tekellüm idüp, ba‘dehu iki yarılup, nıṣfı yine ṭaş içinde gizlenüp ve 
nıṣfı lisān-ı faṣīḥ ile nübüvvetine şehādet idüp, ba‘dehu yine cümlesi içine 
pinhān olup ve yine ol ḥīnde gün var4 iken gün gidüp, ay ve5 yılduzlar 
ṭoġup, ḥattā ay iki pāre olup, biri yirinde ṭurup ve birisi Peyġāmber Ḥażret-
lerine inüp, ba‘dehu işāreti ile yine yirine varup, gice gidüp, üslūb-ı sābıḳ 
üzere gündüz olduġıdur.  

Ve biri Ḥabeşe sulṭānı Necāşī öldükde Faḫr-i ‘Ālem Medīne’de 
namāzın ḳılup tārīḫ ile ḥisāb olınduḳda vefātı ol güne rāst geldügidür.  

Ve ammā Mu‘cizātu Cemī‘i’l-enbiyā nām risālede daḫı niçe mu‘cizeleri 
mesṭūrdur ki her biri gün gibi meşhūrdur. Ve biri Uḥud Ġazāsı olduġı 
günde Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām Uḥud Ṭaġı kenārında oturup, ṣu isteyüp, 
bulınmayup, pes yaralanan6 mübārek elini bir ṭaş üzerine urup, fi’l-ḥāl ol 
ṭaşdan bir leẕīẕ ṣu çıḳup, Müslimānlar ve ḥayvāncıḳlar içdügidür.  

Ve biri Ḳureyş kāfirleri mu‘cize ṭaleb eyledüklerinde bir aġacı kendüye 
çaġırup, pes aġac yirinden çıḳup, Ḥażret-i Server’e gelüp, ba‘dehu işāreti 
ile yine menziline gitdügidür.  

Ve biri Ḳureyşīlerüñ bellülerinden ‘Utbe kendü ḳavmiyle Faḫr-i 
‘Ālem’e gelüp mu‘cize ṭaleb eyledükde Seyyid-i Benī Ādem ṣaġ eliyle bir 
ṭaş alup ve ol ṭaş avucında tesbīḥe başlayup [335b E] ve şehādet kelimesin 
getürüp, ba‘dehu Ebū Bekr ve ‘Ömer ve ‘Oẟmān ve ‘Alī raḍiya’llāhu ‘an-
hum her biri ellerine alduḳlarında bu7 mu‘cize ẓāhir olduġıdur.  

Ve biri ehl-i Yemen on iki biñ kişi Ka‘be-i Müşerrefe ziyāretine gelüp 
ve Hubel adlu mülebbes ü mücevher bütlerin bile getürüp, pes Faḫr-i 

 

1  çerb: ḥarb N1, R1 
2  yiyen: ekl iden N1, R1 
3  gözi: güci E 
4  var: - E 
5  ay ve: - N1, R1 
6  yaralanan: pārelenen R1 
7  bu: bir N1, R1 
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‘Ālem kendülerini dīne da‘vet idüp, anlar mu‘cize ṭaleb itdüklerinde ol 
büti bir çıbuḳla urup, “Ben kimüm?” didükde zebān-ı faṣīḥ ile şehādet ke-
limesin getürdügidür.  

Ve biri Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām1 Medīne’ye gelüp Ebū Eyyūb-ı 
Enṣārī’nüñ evine ḳonduḳda enṣār gelüp “Bu yirler ḥāṣıla yaramaz yirler-
dür.” didüklerinde Faḫr-i ‘Ālem mübārek eliyle bir avuç arpa [441a R1] 
eküp, ol bitüp ve biçilüp ve dögilüp etmek idüp yidükleridür.  

Ve biri Fāṭıma raḍiya’llāhu ‘anhāyı gelin eyledüklerinde cümle 
ḫātūnları [315b N1] ḥāżır iken Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem2 
mübārek elini āṭeşe ṣoḳup, niçe zamān bişüp, ṭurup, ba‘dehu çıḳarup, aṣlā 
yanmaduġı ve żarar olmaduġıdur.  

Ve biri birgün bir bataḳlu menzile ḳonup, āteş yaḳmaḳ murād idin-
düklerinde menzil ṭar ve ṣulu olmaġla kendüler ḳalḳup, āḫar menzile 
göçdüklerinde evvelki menzilüñ aġacları yanlarınca bile göçüp ve nereye 
dolaşursa bile ṭolaşduḳlarıdur.  

Ve biri Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām3 ‘Arafāt’da ṭurduḳlarında 
melā’ikenüñ indüklerini ve bölük bölük ṭavāf itdüklerini gördükleridür.  

Ve biri Ṭā’if Ġazāsı’na varduḳlarında bir bulutı kendülere çaġırup, ol 
daḫı gelüp, da‘vete icābet ve lisān-ı faṣīḥ ile tekellüm ü ḥikāyet eyledü-
gidür.  

Ve biri ba‘żı A‘rābī’yi dīne da‘vet eyledüklerinde mīve zamānı degül 
iken “Aġaclarımuz yimiş virsün.” diyü mu‘cize istemeleriyle Faḫr-i ‘Ālem 
ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem du‘ā idüp, aġacları vāfir mīveler bitürdügidür.  

Ve biri Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām4 Bedr Ġazāsı’na varduḳlarında Ebū 
Bekr ve Selmān ve Ṣuḥayb ve ṣaḥābe-i kirāmdan niçesi yanlarında ḥāżır 
iken ḳarınları acıġup, ammā yiyecek içecek nesne bulmayup, ancaḳ Ebū 

 

1  Bu dua cümlesi N1 nüshasında bulunmamaktadır. | Resūlu’llāh/selām: Resūl-i Ek-
rem R1 

2  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
3  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
4  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
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Bekr raḍiya’llāhu ‘anh ḳatında bir avuç miḳdārı un bulınup, pes Faḫr-i 
‘Ālem ol unı alup, külle ḳarışdurup ve aṣḥāba tevzī‘ idüp, her biri 
Medīne’ye gelince ġıdālanup, aġızlarında ‘aselden ve ballu ḳaymaḳdan 
ṭatlu olduġıdur.  

Ve biri Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām1 ‘Aḳīḳ ehlini īmāna da‘vet itdükle-
rinde kūyleri yanında bir ṭaġ vāḳi‘ [336a E] olup iñen2 ekin biçen3 yirleri 
olmayup, pes4 ol ṭaġ ol maḥalden ḳalḳup, yirleri vāsi‘5 olmasın diledükle-
rinde Faḫr-i ‘Ālem’üñ du‘āsı berekātıyla6 ol ṭaġ yirinden ḳalḳup, Şām 
vilāyetine varup, anlaruñ mezra‘aları [ve] mer‘āları7 vāsi‘ olduġıdur.  

Ve biri Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām8 mescid yapmaḳ isteyüp ve lākin ol 
maḥalde ṭopraḳ ve bināya lāzım olan ṭopraġı ve mederi9 ve ṭaş ve kesek ele 
girmedükde du‘ā idüp, emr-i Ḥaḳ ile bir yil esüp, bināya lāzım olan keres-
teyi getürdügidür.  

Ve biri Benī Naḍīr vilāyetini fetḥ eyledükde anda sākin eyledügi Müs-
limānlar ṣu ḳıtlıġından şikāyet idüp, pes Faḫr-i ‘Ālem [441b R1] bir ṭaş 
yedi kerre ṭavāf idüp, hemān-dem ol ṭaşdan aḳarṣular ẓāhir olduġıdur.  

Ve biri ‘Utbe bin Ebī Leheb, Server-i Enbiyā’nuñ yolı üzerinde āteş 
gömüp, mübārek ayaḳlarını yaḳsun diyü ḳaṣd eyledükde Resūlu’llāh 
‘aleyhi’s-selām10 ol maḥalden geçüp, aṣlā nār żarar eylemeyüp, ba‘dehu ol 
āteş yirinden ḳalḳup, ‘Utbe’nüñ evine naḳl idüp, evini ve cümle meṭā‘ u 
esbābını yaḳup kül eyledügidür.  

 

1  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
2  iñen: - N1, R1 
3  biçen: - R1 
4  olmayup pes: olmamaġla N1, R1 
5  yirleri vāsi‘: yirlerine vüs‘at N1, R1 
6  du‘āsı berekātıyla: du‘āsıyla E 
7  mer‘āları: - N1, R1 
8  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
9  ve mederi: - N1, R1 
10  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
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Ve biri Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām1 Zeyd bin Eslem’üñ nāḳası żāyi‘ 
olup bulınmaduḳda du‘ā idüp, bir ṭaş yarılup, içinden bir deve çıḳup, 
Zeyd aña binüp yolından ḳalmaduġıdur.  

Ve biri Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu [316a N1] ‘aleyhi ve sellem Mekke’den 
çıḳup, Ebū Bekr ile ġāra girüp, ba‘dehu ġārdan çıḳduḳlarında yırtıcı cān-
verler yanına düşüp yol yoldaşı olduḳlarıdur.  

Ve biri Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām2 Medīne’ye hicret itdüklerinden 
ṣoñra Mekke’de sākin olduḳları evinden dā’imā misk rā’iḥaları ẓāhir olup 
Ḳureyşīlerden niçesi īmāna gelüp Müslimān olduḳlarıdur.3  

Ve biri Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām4 Tebük Ġazāsı’na varduḳda üç fer-
saḫ yirden küffāruñ pususını görüp aña göre tedārükle ceng ü cidāle ḥāżır 
olduḳlarıdur.  

Ve biri Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām Ṭā’if’e varup, pes Ṭā’if ṭā’ifesi bir yi-
mişlü aġac isteyüp, mu‘cize ṭaleb itdüklerinde Resūl ‘aleyhi’s-selām5 bir ṭaşuñ 
üzerine mübārek ayaġını baṣup, fi’l-ḥāl ol ṭaşdan bir yimişlü aġac ẓāhir olup, 
Ṭā’if ḫalḳı yimişinden yiyüp īmāna geldükleridür.  

Ve biri Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām6 Ḥudeybiyye Ġazāsı’nda iken 
Fāṭıma raḍiya’llāhu ‘anhā Faḫr-i ‘Ālem’i çaġırup, pes Server-i Kā’ināt 
Ḥudeybiyye’den işidüp cevāb virdügidür.  

Ve biri ‘Āmir ḳabīlesi Faḫr-i ‘Ālem’e gelüp “Ṣuyımuz ṭuzlıdur.” diyü 
şikāyet eyledükde Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām7 bir maḥalle mübārek ayaġını 
baṣup, pes ol [336b E] ḳabīle ol maḥalli ḳazup, bir ṭatlu ṣu ḳuyusı ẓāhir 
olduġıdur.  

 

1  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
2  Resūlu’llāh//selām: de N1, R1 
3  gelüp//olduḳlarıdur: geldükleridür E, N1 
4  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
5  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
6  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
7  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
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Ve biri Ḫalḳ bin Esed, Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selāma1 gelüp, ḳara çalıdan 
yimiş bitmesini mu‘cize ṭaleb eyledükde Faḫr-i ‘Ālem du‘ā idüp, fi’l-ḥāl ol 
çalıdan yimiş2 bitüp Ḫalḳ īmāna geldügidür.  

Ve biri Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām3 sefer üzerinde iken ıraḳdan bir 
ḫayme ve ḳubbe görüp, yanına varup, inüp ḫayme ṣāḥibinden yoġurddan 
ve südden yiyecek istedükde ḫayme [442a R1] ṣāḥibesi olan Ümmü 
Ma‘bed4 nām ḫātūn ‘öẕr dileyüp,5 “Cümle ḳoyunlarımuz otlaġa gitmişdür. 
Şimdi süde ve yoġurda ḳudretimüz yoḳdur. Ancaḳ bunda bir dişi ḳoyunı-
muz ḳalmışdur ki ża‘īf olmaġla süriden alıḳonılmışdur.” didükde 
Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām6 “Ol ḳoyuncıġı baña yaḳın getür.” diyüp, pes 
Ümmü Ma‘bed7 ḳoyunı yaḳın getürdükde Faḫr-i ‘Ālem fi’l-ḥāl ḳoyun üze-
rine elin ḳoyup, mu‘cizesi ile ḳuzılayup, ya‘nī gözi öñinde ṭoġırup ve Ser-
ver-i Kā’ināt kendü eliyle bir çanaḳ ṭolusı südin ṣaġup, yiyüp, içüp gitdük-
den ṣoñra Ümmü Ma‘bed’üñ8 eri gelüp, mā-vaḳa‘adan ḫaber alup ve ismi 
Muḥammed olup resūlu’llāh idügin işitdükde, “Ne cānibe gitmişlerdür?” 
diyü Faḫr-i ‘Ālem’üñ ardına düşüp, yitişüp, yanında olan kimesneleriyle 
bile secdeye varduġı ḳıṣṣadur.  

Ve biri Resūlu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem ba‘żı Ḳureyşīlerle Bāyiġa 
ḫalḳı gelüp mu‘cize istedüklerinde gökyüzine işāret itmesiyle gökde buluṭ 
yoġ-iken yaġmur yaġdurup niçesi İslām’a geldügidür.  

Ve biri Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām9 küffārdan ḳaçup, ṭaġa çıḳup, bir 
ṭaşa ṭayanduḳda ol ṭaş üzerinde ṭayanduġı bellü olup, ba‘dehu küffār ge-
lüp, ṭaşda10 mübārek cismi yir itdügini gördükde īmāna geldükleridür.  

 

1  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
2  bitmesini//yimiş: - N1, R1 
3  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
4  Ma‘bed: Mu‘īd E 
5  ‘öẕr dileyüp: ‘öẕrlenüp E 
6  Bu dua cümlesi N1 nüshasında bulunmamaktadır. | Resūlu’llāh//selām: Resūl-i Ekrem 

R1 
7  Ma‘bed: Mu‘īd E 
8  Ma‘bed’üñ: Mu‘īd’üñ E 
9  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
10  ṭaşda: ṭaġda ṭaşda N1, R1 
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Ve biri Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām1 Tebük Ġazāsı’nda iken Ḥażret-i 
‘Ömer’üñ nāḳası yol azıdup, [316b N1] yavu ḳılınduḳda ba‘żı münāfıḳīn 
ṭa‘n idüp, “Yā Muḥammed, yirlerden ve göklerden ve ġaybden ve ḳıyāmet-
den ḫaber virmegi bilürsün. Neden ki ‘Ömer’üñ devesi ḳanda idügini bil-
meyesün?” didüklerinde Cebrā’īl2 ‘aleyhi’s-selām gelüp, ḫaberin virüp, pes 
Faḫr-i ‘Ālem “Varuñ, fülān derede, fülān aġaca yuları ilişmişdür.” diyü 
cevāb virüp3 fi’l-vāḳi‘ ol ḥāl ile bulınduġıdur.  

Ve biri Kinde ḳavminüñ seyyidi niçe tevābi‘i ile Faḫr-i ‘Ālem’e gelüp, 
“Eger peyġāmber iseñ bizüm niçe [337a E] yıllıḳ4 ḳurımış deve derileri-
müz var. Anları yine dirildüp, deve idüp mu‘cize göster.” didüklerinde 
Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām5 ol derileri ḳumla doldurup ve mübārek elini 
üzerlerine ḳoduḳda silkinüp, ḳalḳup, cānlu develer olup niçesi īmāna gel-
dükleridür.  

Ve biri Yemenīlerden Faḫr-i ‘Ālem’e bir kimesne gelüp, “Ḳoyunları-
muz ḳırıldı, ḳalmadı.” diyü şikāyet [442b R1] itdükde Server-i Kā’ināt6 
bir ḳoyun getürdüp, mübārek eliyle arḳasını ṣıġaduḳda gebe olup, yetmiş 
ḳuzı ḳuzılayup ve min-ba‘d Yemenīlerüñ ḳoyunlarına berekāt geldügidür.  

Ve biri Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām7 birgün aṣḥābdan on iki kişi ile Benī 
‘Āmir ḳabīlesine giderlerdi. Iraḳdan bir toz belürdi. Bunlar ẓann itdiler ki 
[Benī] ‘Āmir’üñ atlusı ola. Vaḳtā ki yaḳın geldiler, gördiler ki arslanlar ve 
ḳaplanlar ve bi’l-cümle yırtucı cānverler sürüsi imiş. Gelüp ādābla Faḫr-i 
‘Ālem’e selām virüp ve lisān-ı faṣīḥ ile söyleşüp8 anda olan ṣaḥābe9 bu ḥāli 
görüp ve söyleşdüklerin10 ḫuṣūṣıdur.  

 

1  Bu dua cümlesi N1 nüshasında bulunmamaktadır. | Resūlu’llāh//selām: Resūl-i Ekrem 
R1 

2  Cebrā’īl: Cibrīl E, N1 
3  pes//virüp: - N1, R1 
4  yıllıḳ: yıllar E 
5  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
6  Kā’ināt: Enbiyā N1, R1 
7  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
8  söyleşüp: söyleyüp N1 
9  ṣaḥābe: aṣḥāb N1, R1 
10  görüp//söyleşdüklerin: gördi ve söyleşdüklerini görüp işitdükleri ḫuṣū ṣıdur R1 
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Ve biri Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selāmdan1 ehl-i Ṭā’if mu‘cize istedükle-
rinde işāretiyle ṭaġları yirinden göçüp, āḫar yire naḳl idüp, anlaruñ ekin 
yirleri vāsi‘ olduġıdur.  

Ve biri Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem, ‘Alī kerrema’llāhu vec-
hehuyı bir ġazāya gönderüp, pes ḥīn-i cengde dir‘i,2 ya‘nī demürden3 
göñlegi ṣınup tā ol maḥalden Resūlu’llāh Ḥażretine feryād eyledükde mā-
beyni ḳırḳ fersaḫ yir iken Server-i Kā’ināt işidüp, aña bir cevşen atup, fi’l-
ḥāl ‘Alī’ye yitişüp, giyüp a‘dāya nuṣret ü ẓafer bulduġıdur.  

Ve biri ‘īd-i şerīfde Fāṭıma raḍiya’llāhu ‘anhā giyinmiş ve ḳuşanmış 
olduġı ḥīnde Faḫr-i ‘Ālem’e girüp, ve lākin beşeresinde melālet eẟerini gör-
mekle “Yā Fāṭıma, bu feraḥ u sürūr güninde melūl olmaġa sebeb nedür?” 
diyü ṣorduḳda “Ḥasan ve Ḥüseyn raḍiya’llāhu ‘anhumā4 ve sā’irlerüñ 
oġlancıḳlarına ve anlaruñ libāslarına baḳup5 kendülerde ol maḳūle giysi 
olmaduḳlarına maḥzūn olduġını bildürmegin Resūlu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi 
ve sellem6 dibāġat olınmaduḳ iki deri isteyüp, mübārek eliyle ṣıġayup, fi’l-
ḥāl ol deriler a‘lā aṭlāslar olduġıdur.  

Ve biri Faḫr-i ‘Ālem’e Benī Süleym’den bir gözsüz ḳarı gelüp, gözine 
nūr virilmesini recā eyledükde Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām7 mübārek eliyle 
anuñ gözine işāret idüp, fi’l-ḥāl a‘mālıġı gidüp, gözleri [337b E] açılup8 
nūrānī olduġıdur.  

Ve biri bādiye beglerinden Ḫuzeyme bin Münẕir nām kimesne Faḫr-i 
‘Ālem’e gelüp ḳadīmden bir ḥasībe vü nesībe [317a N1] ḫātūnı alup, ve 
lākin ḳarıduġına ġuṣṣalanup tekrār bikr olmasına ve tāzeligine du‘ā recā 
eyledükde [443a R1] Faḫr-i ‘Ālem ba‘żı esmā’u’llāh oḳıyup, fi’l-ḥāl ol 
ḫātūn bikr olup ve tāzelenüp eri īmāna geldügidür.  

 

1  Bu dua cümlesi N1 nüshasında bulunmamaktadır. | Resūlu’llāh//selāmdan: Resūl-i Ek-
rem’den R1 

2  dir‘i: ved‘i N1 
3  demürden: - N1 
4  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
5  baḳup: - N1, R1 
6  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
7  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
8  açılup: - E 
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Ve biri Faḫr-i ‘Ālem’e bir A‘rābī gelüp, keler didükleri cānverüñ birini 
getürüp, “Eger sen nebī iseñ saña söylesün.” didükde ol cānver dile gelüp, 
şehādet kelimesin getürüp A‘rābī īmāna geldügidür.  

Ve biri Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām1 du‘ā idüp bir evüñ ḳapusı ḫalḳası 
demür iken altun olup, görenlerden niçeler īmāna gelüp Müslimān ol-
duḳları mu‘cize-i2 ‘acībedür.  

Ve biri Benū Ḥāriẟ3 ḳabīlesi Faḫr-i ‘Ālem’den mu‘cize ṭaleb idüp, 
“Bize ṭopraḳdan āteş yaḳ, görelüm.” didüklerinde odun4 yoġ-iken mücer-
red ṭopraḳdan Faḫr-i Ālem ‘aleyhi’s-selām5 āteş yaḳup mu‘cize gösterdük-
leridür.  

Ve biri Faḫr-i ‘Ālem’e6 ‘Alī kerrema’llāhu vechehu faḳrından şikāyet 
eyledükde Ḥaḳ subḥānehu ve te‘ālādan du‘ā idüp, ‘Alī’nüñ üzerine otuz 
dāne altun çekirge yaġdurup, anuñla borcın ödeyüp, artup,7 ḳalanuñ8 na-
faḳasına ve ma‘āşına ḫarc eyledügidür. Ve bu sebeble Benī Hāşim’den yedi 
kāfir İslām’a geldügidür.9  

Ve biri Faḫr-i ‘Ālem ‘aleyhi’s-selām,10 Ebū Süfyān’uñ evine girüp, 
Mekke kāfirleri aña ṣıġınmış olup, pes ol evüñ dört diregi olup, anlar ki 
ṭururken Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām11 üstüvānlara işāret idüp, cümlesi dü-
şüp, ev yine yirinde ṭurup, yıḳılmayup, anda olan küffār bu sebeble īmāna 
geldükleridür.  

Ve biri birgün Faḫr-i ‘Ālem ‘aleyhi’s-selāma12 Benī Temlik13 re’īsleri 
gelüp, “Yirlerimüz serāb olup, ya‘nī ṭuman çöküp, ṣulu yirler gibi görinüp, 

 

1  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
2  mu‘cize-i: ḥücre-i N1 
3  Ḥāriẟ: Ḥādiẟ N1, R1 
4  odun: ḥaṭab N1, R1 
5  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
6  Faḫr-i ‘Ālem’e: - E 
7  artup: - N1, R1 
8  ḳalanuñ: fülānuñ R1 
9  Ve bu//geldügidür: - R1 
10  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
11  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
12  Bu dua cümlesi E nüshasında bulunmamaktadır. 
13  E nüshasında bu kelime bu şekilde harekelenmiştir. 
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fe-ammā ṣuyı olmayup ḥayvāncıḳlarımuz ṣuya muḥtāclardur. Pes Ḥaḳ 
subḥānehu ve te‘ālāya du‘ā eyle ki ol ṣu gibi görinen yirler gerçekden ṣu 
olsun.” didüklerinde Server-i Kā’ināt du‘ā idüp, ol serāblar ṭatlu ṣular1 ol-
duġı mā-cerādur.  

Ve biri birgün Benū Nehşel ḳabīlesi Faḫr-i ‘Ālem’e gelüp, “Yirlerimüz 
ḳumlı yirlerdür. Hīç nesne ḥāṣıl alamazuz.” didüklerinde Resūlu’llāh 
‘aleyhi’s-selām2 du‘ā idüp, ol yirlerüñ ḳumı ḳuçcaġızlar şeklinde ol maḥal-
den uçup, āḫar vādīlere göçüp, niçe kimesneler bu sebeble īmāna [338a E] 
geldükleridür.  

Ve biri Resūlu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem ‘Īsā’dan ötüri vaż‘ olınan 
ṭaşlaruñ üzerine elin ḳoyup, du‘ā eyledükde ol ṭaşlar yirinden yıḳılup ol 
sebeble nās ġanī olduḳlarıdur.  

Ve biri Faḫr-i ‘Ālem ‘aleyhi’s-selām her3 ḳaçan ki bütlere muḳābil olsa 
cemī‘-i bütler aña secde iderdi. [443b R1]  

Ve biri Ḫandeḳ ve Ḥuneyn ġazālarında Server-i Kā’ināt ‘aleyhi’ṣ-ṣalāt4 
mübārek elini ceybinden çıḳarduḳca güneşüñ nūrı gibi nūrlar ẓāhir olurdı. 
Tā ki anı gören küffār münhezim olurlardı.  

Ve biri Faḫr-i ‘Ālem ‘aleyhi’s-selām5 küffār beglerinden birine ādem 
gönderüp, “Yā İslām’a gel, ve yāḫūd6 cenge ḥāżır ol.” diyüp, ba‘dehu Ḫay-
ber fetḥinden ṣoñra üzerine leşker çeküp, bu ṭarīḳ ile yolları baḥre ṭayanup, 
a‘dā ise Faḫr-i ‘Ālem geçemesün, diyü gemilerin ṣaḳlayup, pes Faḫr-i ‘Ālem 
‘aleyhi’s-selām7 baḥr kenārına [317b N1] geldükde işāret eyleyüp, fi’l-ḥāl 
deryā iki yarılup, Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām8 ‘askeriyle geçüp, görenlerden 
niçe kāfirler Müslimān olduḳlarıdur.  

 

1  ṣular: ṣu N1, R1 
2  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
3  ‘aleyhi’s//her: - N1, R1 
4  ṣalāt: ṣalātu ve’s-selām R1 
5  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
6  ve yāḫūd: yā N1, R1 
7  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
8  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
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Ve biri Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām1 Tebük Ġazāsı’na varduḳlarında bir 
mevżi‘a ḳondılar ki anda ṣu yoġ-ıdı. Pes Faḫr-i ‘Ālem ‘aleyhi’s-selām2 ṣu 
yoḳlamaḳ içün Zübeyr’i gönderdi. Ne ḳadar ki o ṭaġı gezüp3 ṣu aradı, bu-
lamadı. Vaḳtā ki Peyġāmber’e gelüp cevāb virdi ve bir ṭaş getürdi,4 Faḫr-i 
‘Ālem mübārek elini ol ṭaşuñ üzerine ḳodı. Fi’l-ḥāl bir ṭatlu ṣu çıḳup cümle 
‘asker ṣulandı.  

Ve biri enṣārdan biri5 ḳatl olınup öldüren kim idügi bilinmeyüp, pes 
Faḫr-i ‘Ālem ‘aleyhi’s-selām6 eline ‘aṣā alup ol maḳtūli urduḳda Allāhu 
Te‘ālā aña ḥayāt virüp kendüyi kim öldürdügini i‘lām itdügidür.  

Ve biri Yevmü’l-aḥzāb’da Faḫr-i ‘Ālem ‘aleyhi’s-selām7 küffār ile 
muḥārebe üzere iken aṣḥābuñ ḳarınları acıġup, açlıḳdan Server-i Kā’ināt’a 
şikāyet eyledüklerinde8 anlar daḫı mübārek elini ḳaldurup, du‘ā idüp Me-
lik-i Müte‘āl anlaruñ üzerine gökden ṭa‘ām ve menn9 ve ‘asel gönderdügi 
ve yedi gün bu ṭarīḳ ile tena‘‘umda olduḳlarıdur.  

Ve biri ehl-i ‘Aṭfān Faḫr-i ‘Ālem’e gelüp,10 “Bize gökden bişmiş 
ṭavuḳlar insün.” diyü mu‘cize ṭaleb eyledüklerinde Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-
selām11 du‘ā idüp gökden bişmiş ṭavuḳlar indügidür.  

Ve biri Faḫr-i ‘Ālem ‘aleyhi’s-selām12 Tebük Ġazāsı’na varduḳlarında 
ol vādīlerden bir ḳabīle geldiler. Ve altun dökilmiş bütlerini getürdiler. 
“Eger sen peyġāmber iseñ du‘ā eyle ki bu altun büt aġac olsun.” diyü 
mu‘cize ṭaleb eylediler. Pes Faḫr-i ‘Ālem ‘aleyhi’s-selām13 [338b E] du‘ā 
eyledi. Ol büt ṭurduġı yirde aġac olup niçeler ol sebeb ile īmāna geldi.  

 

1  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
2  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
3  gezüp: gezdi N1, R1 
4  getürdi: gösterdi N1 
5  biri: - N1 
6  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
7  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
8  eyledüklerinde: idüp N1, R1 
9  ve menn: - R1 
10  gelüp: - E, N1 
11  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
12  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
13  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
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Ve biri1 [444a R1] Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām2 Ḳal‘a-i Ḫayber’üñ ve 
ehlinüñ ḫaberi gelmedükde ġuṣṣalanup ve ḫāṭır-ı şerīflerine ġubār yö-
renüp,3 pes Ḥaḳ celle ve ‘alā anlaruñ cemī‘ yirlerini ve ekinlerini helāk 
idüp, yirlerinde4 ekinden ve mīveden aġaclarında nesne ḳalmayup, 
ba‘dehu Faḫr-i ‘Ālem ḳal‘a-i mezbūreyi fetḥ eyledükde du‘ā idüp ve bir 
avuç ḳum ṣaçduḳda Allāhu Te‘ālā ol yirlere tekrār5 ḳuvvet virüp, fi’l-ḥāl 
mīve aġacları yitişüp ve ekinler yişerüp ucuzlıḳ olduġıdur. 

Ve biri Faḫr-i ‘Ālem Ḥażretlerine Benī Esed ḳabīlesi gelüp, mekr 
ḳaṣd6 itdüklerinde anlardan evvel bir ḳurd gelüp, zebān-ı faṣīḥ ile mekrle-
rinden ḫaber virüp, ḥāżır olan ṣaḥābe istimā‘ itdükleridir.  

Ve biri Faḫr-i ‘Ālem ‘aleyhi’s-selām7, Ṭā’if’e gitdükde yir dürilüp, 
devşürilüp ve kendüler ṭayy-i mekān idüp, bir sā‘atde Ṭā’if’e yitişdükle-
ridür.  

Ve biri Selām bin Yezīd el-Ḥanefī birgün Resūlu’llāh’a gelüp, bir ḳara 
çalı getürüp, altun olmasını ve bir mu‘cize göstermesini ṭaleb eyledükde 
Server-i Kā’ināt ‘aleyhi’ṣ-ṣalāt8 du‘ā idüp ol çalı ṣāfī9 altun olduġıdur.  

Ve biri Resūlu’llāh mescidde ḫuṭbe oḳurken bir ṭā’ife geldi. “Yā 
Resūla’llāh, çoḳ zamāndur yaġmur yaġmadı. [318a N1] Ve ṭavarlarımuz 
ṣusızlıḳtan helāk oldı.” diyü yaġmur ṭaleb10 eylediler.11 Pes Faḫr-i ‘Ālem 
‘aleyhi’s-selām12 du‘ā eyleyüp fi’l-ḥāl şol ḳadar yaġmurlar yaġdı ki 
Medīne’nüñ evleri yıḳılmaġa13 yaḳlaşdı. Ve tekrār gelüp def‘i içün du‘ā 
ṭaleb eyledüklerinde Server-i Enbiyā ‘aleyhi’s-selām14,  أللهّم حّول إلينا وال»

 

1  biri: biri daḫı R1 
2  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
3  yörenüp: gelüp N1, R1 
4  yirlerinde: - N1 
5  tekrār: tekrāren N1 | - R1 
6  olduġıdur//ḳaṣd: - N1 
7  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
8  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
9  ṣāfī: - N1, R1 
10  ṭaleb: - N1 
11  ṭaleb eylediler: dilediler R1 
12  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
13  yıḳılmaġa: ḫarāb olmaġa N1, R1 
14  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
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 ya‘nī “Yā Rabbī, yaġmurı bizüm eṭrāfımuza yaġdur, üzerimüze علينا»1
yaġdurma.” diyü du‘ā itmekle fi’l-ḥāl bulutlar ber-ṭaraf oldı. Ve 
Medīne’de yaġmur diñüp eṭrāfına yaġmaġa başladı.  

Ve biri Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām2 ehl-i Mıṣr’dan incinüp ‘aẕāb içün 
du‘ā eyledükde Ḥaḳ celle ve ‘alā ol yıl Mıṣr üzerine ol ḳadar çekirge gön-
derdi ki cümle ekinlerin yidiler. Ve ol yıl ḳaḥṭ u ḳılletde3 ḳaldılar. Āḫirü’l-
emr Faḫr-i ‘Ālem’e gelüp, du‘ā ṭaleb idüp anuñ du‘āsıyla ḳaḥṭ u ḳılletden4 
ḫalāṣ olduḳlarıdur.  

Ve biri Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām5 Yemen vilāyetinden Baḥrān ḳav-
mine du‘ā eyledükde Ḥaḳ celle ve ‘alā6 anlara bit musallaṭ idüp [444b 
R1] ve anlara7 niçe belālar eyleyüp, āḫir yine Faḫr-i ‘Ālem Ḥażretlerinüñ8 
du‘āsıyla Allāhu Te‘ālā9 anları ol belādan ḳurtarduġıdur.  

Ve biri [339a E] Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām10 Benī Kilāb ṭā’ifesi üze-
rine varduḳda aġlaşup, “Ṣuyımuz yoḳdur.” diyü ṣu ṭaleb itdüklerinden ve 
anlardan yüz döndürüp ve ‘aleyhlerine du‘ā idüp, cümle ḳuyuları ve göze-
leri11 ṭopṭolı ḳan olup, ba‘dehu yine Resūlu’llāh’a gelüp, tażarru‘ eyledük-
lerinde tekrār yine du‘ā idüp, ṣular yirine gelüp evvelkiden ṭatlu olduġıdur.  

Ve biri Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selāma12 birgün Küleyb13 bin Yezīd gelüp, 
mu‘cize ṭaleb eyledükde Faḫr-i ‘Ālem ‘aleyhi’s-selām14 bir ḳılıcı eline aldı. 
Ṣıġayuraḳ15 ḥamīre dönderdi.16 Ba‘dehu bölük bölük idüp ayırdı. Andan 

 

1  “Ey Allah’ım, bize değil; etrafımıza [yağsın].”  
2  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
3  ḳılletde: ḳıtlıḳda R1 
4  ḳaḥṭ u ḳılletden: ḳaḥṭdan N1, R1 
5  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
6  celle ve ‘alā: te‘ālā E 
7  anlara: - N1, R1 
8  ‘Ālem Ḥażretlerinüñ: ‘Ālem’üñ E 
9  Te‘ālā: - N1, R1 
10  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
11  gözeleri: gözleri E 
12  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
13  Küleyb: Kelb N1, R1 
14  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
15  ṣ ıġayuraḳ: ṣıġanuraḳ E, N1 
16  dönderdi: gönderdi E, N1 
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ṣoñra tekrār mübārek elini ol pārelerüñ üzerine ḳodı. Yine evvelki gibi ḳılıc 
oldı. Ve Küleyb bu sebeble Müslimān oldı.  

Ve biri Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām1 Uḥud Ġazāsı’nda küffār ile 
ṣavaşduḳdan ṣoñra ṭaġ üzerine çıḳup ve aṣḥāb yanına cem‘ olup, kimi ya-
ralu ve kimi berelü oturup, Resūlu’llāh’uñ mübārek cemāline baḳduḳla-
rında cümlesine aġlaşmaḳ vāḳi‘ olup, pes ol ḥālde ṭaġ ve ṭaş daḫı yanlarınca 
bile aġlayup ve marīż ü ḫaste iñiler2 gibi iñleyüp āvāz-ı ḥazīn itdügidür.  

Ve biri Evs ve3 Ḫazrec ḳabīleleri ḫuṣūmet iderek Resūlu’llāh’a geldük-
lerinde Faḫr-i ‘Ālem daḫı kimüñ ise ḥaḳ bilüp da‘vālarını faṣl itdügidür.  

Ve biri Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām4 ġazālarından birinde ṭaġ üzerine 
çıḳduḳda ḳuçcaġızlar eṭrāfına cem‘ olup eṣvāt-ı ṭāyyibe ile çaġrışduḳları-
dur.5  

Ve biri Faḫr-i ‘Ālem ‘aleyhi’s-selām6 Ḳal‘a-i Ḫayber’e gelüp, aṣḥāb ile 
üç gün iḳāmet itdüklerinde her gün yırtucı cānverler gelüp, Faḫr-i 
‘Ālem’üñ eṭrāfına ṭolaşup lāzım olan mühimmātı getürdükleridür.  

Ve biri Resūlu’llāh’a Ḥaḳ celle ve ‘alā yili musaḫḫar ḳılup ve bar-
maḳları mā-beyninde debūr adlu7 bir yil çıḳup, ol sebeble Ḥaḳ celle ve ‘alā 
kendüleri manṣūr u muẓaffer ḳılduġıdur. [318b N1]  

Ve biri Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selāmuñ8 ḫāteminde lā ilāhe illa’llāh 
Muḥammedün resūlu’llāh yazılup cemī‘-i eşyāya anuñla ẓafer bulduġıdur.  

Ve biri Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām9 Ḳurayẓa’da Yehūd ṭā’ifesiyle 
muḳābele idüp, ḳal‘aları içinden muḥārebe eyledüklerinde Resūlu’llāh 

 

1  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
2  iñiler: - N1 | ḫasteler R1 
3  Evs ve: - N1, R1 
4  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
5  çaġrışduḳlarıdur: baġrışduḳlarıdur N1 
6  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
7  debūr adlu: dīver olur N1 | dīvār olup R1 
8  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
9  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
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[445a R1] ‘aleyhi’s-selām1 2﴾َما َكاَن إِبـْرَاِهيُم يـَُهوِد�� َوالَ َنْصرَانِي�ا﴿ āyetini oḳı-
yup, pes altındaki ḳaṭır hevā yüzine ḳalḳup, ḥālā ki Faḫr-i ‘Ālem’i ḳaṭır 
üzerinde hevāda3 [339b E] görüp niçesi İslām’a geldügidür.  

Ve biri Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām4 şarḳdan ġarba yiryüzini bucaḳ bu-
caḳ görüp, ḫazā’in ü defīnelerden ve cevāhirden ne var ise mübārek gözle-
rine görilüp ve gördügini nāsa vaṣf idüp ve ḫaberin virüp, “Yaḳıncacıḳda 
benüm ümmetüm bu mülklere mālik olur.” diyü buyurduḳlarıdur.  

Ve biri Faḫr-i ‘Ālem ‘aleyhi’s-selām5 Ḥudeybiyye nām maḥalle geldük-
lerinde bir avuç ṣu ṣaçup, bāġları ve bāġçeleri fi’l-ḥāl yeşerüp mīveler ḥāṣıl 
olduġıdur.  

Ve biri Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām6 Fedek Ġazāsı’ndan döndükleri 
zamānda Fedek’üñ evleri içindeki ḫalḳı ile üç fersaḫ bile yüriyüp, ba‘dehu 
emr idüp, “Dön!” didüklerinde döndügi ḳıṣṣadur.  

Ve biri Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām7 Māriye içün ḫafiyyeten bir ev yap-
maḳ isteyüp, fi’l-ḥāl melekler gelüp ‘Ā’işe’den ve Ḥafṣa’dan gizlü Māriye 
içün bir ev yapduḳlarıdur.  

Ve biri Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām8 bir nesne yazdurmaḳ isteyüp, daḫı 
“Yazuñ.” diyü emr itmeyüp, kāġıdlar9 öñlerinde devşürilüp ṭururken 
ḳaçan ki alurlar, açarlar, baḳarlar, ḫāṭırlarına lā’iḥ olanı içinde yazılmış bu-
lurlar idi.  

 

1  Bu dua cümlesi N1 nüshasında bulunmamaktadır. | Resūlu’llāh//selām: Resūl-i Ekrem 
R1 

2  “İbrahim, ne Yahudî idi, ne de Hristiyan.”, Âl-i İmrân 3/67.  
3  ḳatır//hevāda: üzerinde peyġāmberi hevā yüzinde ḳatır üzerinde E 
4  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
5  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
6  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
7  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
8  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
9  kāġıdlar: kāġıd E 
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Ve biri Faḫr-i ‘Ālem ‘aleyhi’s-selām1 deryā kenārına varduḳda ṣunuñ 
üzerinde yüriyüp mübārek ayaḳları ıṣlanmaduġı ve batmaduġı ve niçe ki-
mesneler bu sebeble Müslimān olduġıdur.  

Ve biri Server-i Kā’ināt2 mescid içün3 ‘Oẟmān’dan bir ḫurmā aġacı 
ṣatun alup yıḳmaḳ murād idindüklerinde kimse kesmeksüzin ve 
yaḳmaḳsuzın işāretleriyle ol aġac yıḳılup düşdügidür.  

Ve biri Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām4 aṣḥābdan Cābir’üñ iki oġlını ve 
Sime bint Muġīre’yi ve ḳadīmī ādemlerden üç neferi iḥyā eyledügidür.  

Ve biri Faḫr-i ‘Ālem ‘aleyhi’s-selām5 enṣārdan ṭoḳuz nefer kimesneyi 
baraṣdan ve niçeleri emrāż-ı muḫtelifeden ḳurtarduġıdur.  

Ve biri Mekke-i Mükerreme’yi fetḥ itdükleri günde on nefer a‘māyı 
gözsüzlikden ḳurtarup gözlerine nūr geldügidür.  

Ve biri Faḫr-i ‘Ālem6 ‘aleyhi’s-selām7 Medīne’ye girüp İslām’a da‘vet 
eyledükde evlādlarından ve gizlü gizlü işlerinden kendülere ḫaber virdü-
gidür.  

Ve biri Resūlu’llāh [445b R1] Ḥażretlerine Fāṭıma raḍiya’llāhu ‘anhā 
Ḥasan ile Ḥüseyn’üñ açlıġından şikāyet eyledükde, “Ellerüñi göge ḳaldur.” 
diyü emr idüp, anlar da öyle itdüklerinde gökden bir bişmiş balıḳ ve bir 
miḳdār üzüm ve ḳavun8 mā’ide inüp ve oturup yidükleridür.  

Ve biri Faḫr-i ‘Ālem ‘aleyhi’s-selām9 “Gözüm [319a N1] uyur [340a 
E] ammā ḳalbüm uyumaz. Ve uyanıḳlıḳda gördügümi düşümde daḫı gö-
rürüm.” buyurduḳlarıdur.  

 

1  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
2  Server-i Kā’ināt: Sulṭān-ı Enbiyā N1, R1 
3  içün: içinde N1 
4  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
5  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
6  Faḫr-i ‘Ālem: Sulṭān-ı Enbiyā N1, R1 
7  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
8  ve ḳavun: - E, N1 
9  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
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Ve biri Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām1 ehlini ve aḳribāsını īmāna da‘vet 
eyledükde mu‘cize isteyüp, pes mübārek elini hevāya ṭutup içine tāze üzüm 
ve ḳavun geldügidür.  

Ve biri Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām2 Bedr güninde küffāruñ sırlarını ve 
tenhālarında söyleşdüklerini bunca ba‘īd yirden işidüp ṣaḥābe-i3 kirāma 
ḫaber virdügidür.  

Ve biri Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām4 daḫı ‘Īsā Peyġāmber gibi balçıḳdan 
ḳuş düzüp, uçurmasını teklīf itdiler ki nübüvvetine delīl olup küffāruñ 
īmāna gelmesine sebeb ola. Pes Faḫr-i ‘Ālem ‘aleyhi’s-selām5 du‘ā eyledi. Ve 
‘Īsā ‘aleyhi’s-selām6 gibi anuñ düzdügi daḫı ḥayāt bulup izn-i Ḥaḳ ile uçdı, 
gitdi.  

[Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve selleme Cebrā’īl  
‘aleyhi’s-selām ḳaç kerre nüzūl eyledüginüñ beyānındadur] 

Ve bu ẕikr olınan mu‘cizātdan mā‘adā niçe mu‘cizeleri daḫı vardur 
ki ḥadd ü iḥṣādan7 müberrādur. Ve sā’ir ulü’l-‘azm peyġāmberlere 
Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selām ḳaç kerre nāzil olduġı her nebīnüñ mu‘cizātından 
ṣoñra beyān olınmışdur. Ve ammā Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sel-
lem Ḥażretlerine Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selām yigirmi dört biñ kerre nüzūl ey-
lemişdür.  

[Ve ammā mi‘rāc ḳıṣṣası] 

Ve ammā mi‘rāc ḳıṣṣası ki tevārīḫ kitāblarında yazılmamışdur, fe-
ammā yazılması lāzım ü lā-büddür. Zīrā Resūlu’llāh’uñ mi‘rācını inkār 

 

1  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
2  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
3  ṣaḥābe-i: aṣḥāb-ı N1, R1 
4  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
5  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
6  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
7  iḥṣādan: iḥṣārdan E 
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eylemek nübüvvetini inkār eylemekdür. Pes bu bābda i‘tikād-ı pāk her ci-
hetle lāzımdur.  

İmdi, ḫafī olmasun ki mi‘rāc-ı Resūl hicretden bir yıl evvel »  ًعش رجبا
-feḥvāsınca Receb ayınuñ yigirmi yedinci gicesinde ve bir ri  ترى عجباً »1
vāyetde Rebī‘u’l-evvel’üñ yigirmi yedisinde vāḳi‘ olmışdur.  

Ve mi‘rācdan murād ne idüginde ‘uḳalā niçe söz beyān eylemişlerdür. 
Meẟelā Sulṭān-ı Enbiyā ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem2 mi‘rācı, ya‘nī ol ‘ālī 
mertebelere vuṣūl bulup cenneti ve ḥūr u ḳuṣūrını ve Ḥażret-i Ḥaḳḳ’uñ 
‘arşını ve bunca melā’ikesini seyr itdügi yā budur ki artuḳ dünyāya nev‘an 
meyli olmasun [446a R1] içün ve yāḫūd ‘ilmü’l-yaḳīn bildügi nesneleri 
‘aynü’l-yaḳīn müşāhede idüp yaḳīni ziyāde olmaġ-içün ola. Ve yāḫūd 
dünyāda iken cenneti ve cehennemi görüp ve kendüye anlardan ḳorḳu yö-
renmeyüp3 ḳıyāmetde gördügi zamānda ümmetinüñ şefā‘atine meşġūl ol-
maġ-içün ve dār-ı āḫiretde anlardan inḳıbāż bulmamaġ-içün ola.  

Ve ammā Ḥasan raḍiya’llāhu ‘anh bu vechle beyān eylemişdür ki 
Resūlu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem Bār-i Te‘ālā’dan ‘ilm ziyādeligin di-
leyüp, [340b E] 4 ﴾رَّ بِّ زِْدِين ِعْلًما﴿ dimişdür. Pes ‘ilmi bi’l-vāṣıṭa ḥāṣıl ol-
mışdur. Ziyādeligi istedügi ol idi ki göklere ‘urūc idüp ol tañrısına ve 
Ḫālıḳ’ı aña ḫiṭāb idüp ḳul ile Mevlā mā-beyninde bir vechle mu‘āmele 
vāḳi‘ ola. Ki bilā-vāṣıṭa ‘ilmi ziyāde ola, ya‘nī mā-beyninde vāsıṭa5 olmaḳsı-
zın Bārī Te‘ālā’ya ve cemī‘-i mā-sivāya ‘ilm ü vuḳūf taḥṣīl eyleye.  

Ve ba‘żılar dimişlerdür ki mi‘rācdan murād Faḫr-i ‘Ālem nūrı ile yir-
yüzi6 müşerref olup berḳ urduġı gibi gökler daḫı cemāli nūrı ile [319b N1] 
ve maḳdemi bereketiyle münevver olmaḳ idi. Zīrā ḳaçan ki Server-i 
Kā’ināt ve Mihter-i Mevcūdāt7 mi‘rāc gicesindeki seyrinde bir ‘aẓīm melek 
üstine uġrayup selām virdi, melek de selāmın aldı, fe-ammā yirinden 

 

1  “Yaşa, Receb ayını gör [bak, bu ayda neler oluyor, ne tür] ilginçlikler [yaşanıyor].”  
2  Sulṭān-ı//sellem: Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām E 
3  yörenmeyüp: gelmeyüp N1, R1 
4  “Rabbim! İlmimi arttır.”, Tâhâ 20/114.  
5  ‘ilmi//vāsıṭa: - N1, R1 
6  yüryüzi: pür nūrı N1, R1 
7  Mihter-i Mevcūdāt: - N1, R1 
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ḳalḳup ta‘ẓīm eylemedi, pes ol meleke Ḥaḳ celle ve ‘alā ilhām eyledi ki 
Peyġāmber’üñ selāmını redd eyleye. Ve ta‘ẓīm ü tekrīminde daḳīḳa fevt 
eylemeyüp ayaġa ḳalḳa. Ve bu ḥīnde ḳalḳup iḥtirām itmedügi içün yevm-i 
ḳıyāmete dek ‘uḳūbetden ḳurtılmaya. Bundan ma‘lūm oldı ki mi‘rācdan 
maḳṣūd1 gökler ve melekler Faḫr-i ‘Ālem’üñ envār-ı ṭal‘atı ve āẟār-ı bere-
keti ile müşerref ü münevver olmaḳ imiş.  

Ve ammā Server-i Enbiyā ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellemüñ2 mi‘rācı 
ṣaḥābe-i kirāmdan Übey bin Ka‘b ve Ebū Sa‘īd el-Ḫudrī ve İbn Mālik ve 
Ḥuẕeyfe bin Yemān ve Selmān-ı Fāris[ī] ve ‘Oẟmān bin ‘Affān ve Ṣuheyb-i 
Rūmī ve Mālik bin Ṣa‘ṣa‘a ve İbn Mes‘ūd ve İbn ‘Abbās ve Ebū Hüreyre 
ve ‘Alī bin Ebī Ṭālib ve ‘Ā’işe bint Ṣıddīḳ ve Ümmü Hānī bint Ebī Ṭālib 
raḍiya’llāhu ‘anhum ecma‘īn rivāyetleriyle Resūlu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve 
sellem buyurmışdur ki “Receb ayınuñ yigirmi yedisinde [446b R1] iẟneyn 
gicesinde yatsu namāzını Mekke’de ḳıldım. Ve iki rek‘atını daḫı Ḳuds-i 
Şerīf’de Mescid-i Aḳṣā’da ve ṣalāt-ı vitri Allāhu Te‘ālā’nuñ ‘arşında ve yine 
ṣabāḥ namāzını gelüp mescidde edā eyledüm. Ve ol gicede görmedügüm 
nesneleri gördüm. Ve bundan evvel, ya‘nī evvel gün yolca giderken Ebū 
Cehil-i la‘īne rāst gelmiş idüm.3 Ve baña ṭa‘n idüp ‘Sen de kendüñi 
Allāh’uñ resūli ẓann eylersün. Ḫuṣūṣā ‘Yirler ve gökler benden ötüri ḫalḳ 
olınmışdur.’ diyü söylersün. Ḥālā ki faḳr ü fāḳadan ḳurtılmazsun. Ve bi-
züm gibi bāġlar ve bāġçeler ve māl ü menāl4 ve ḳullar ve cāriyeler ve develer 
ve evler ve çayırlara mālik degülsün. Eger sen gerçek5 peyġāmber imiş iseñ, 
eger sen ve eger ehl ü ‘iyālüñ bu maḳūle [341a E] faḳr u fāḳada ḳalmaz-
duñ.’ diyü nā-şāyeste kelimāt itmesiyle nev‘an melūl ü maḥzūn olup 
Ümmü Hānī evine varduġumda Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selām6 gelüp, yüz yigirmi 
dört biñ miftāḥ getürüp, ‘Yā Muḥammed, al bu miftāḥları ki dünyānuñ 
cemī‘-i ḫazīnelerine mālik olup istedügüñ gibi ṣarf idesün. Ve murāduñca 
herkese iḥsān ü ‘aṭā eyleyesün.’ didükde ben daḫı ‘Yā Cebrā’īl, bu mālüñ 

 

1  maḳṣūd: murād-ı maḳṣūd R1 
2  ṣalla’llāhu//sellemüñ: ‘aleyhi’s-selāmuñ N1, R1 
3  gelmiş idüm: geldüm N1, R1 
4  ü menāl: - N1, R1 
5  gerçek: ḥaḳ R1 
6  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
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benden ḥisābı istenür mi, istenmez mi?’ diyü ṣorup, Cebrā’īl daḫı1 ḥisābı 
var idügini bildürüp, pes ‘Benüm ümmetüme müte‘alliḳ olan ḥisābdan 
ġayrı ḥisābla muḳayyed olmaġı istemezin.’ diyü ol miftāḥları yine 
Cebrā’īl’e redd idüp, andan yatsu namāzını ḳılup, uyur uyanıḳ2 mā-bey-
ninde iken gice ḳarañulıġında Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selām3 geldi. Ve benüm 
boynuma muḥkem ṣarıldı. Ve iki gözlerüm mā-beynini öpdi.4 ‘Ṭur yā 
Muḥammed.’ diyü söyledi.  

Pes ben beliñledüm ve hayḳırmayla5 yirümden ṣıçradum. ‘Sen kim-
sün?’ diyü aña ṣordum. Ol daḫı ‘Ḳarındaşuñ Cibrīl’üm.’ didi.6 Ben daḫı 
‘Ne ḫaber, bir nesne mi [320a N1] emr olındı, yoḫsa vaḥy mi nāzil oldı?’ 
didügümde ‘Ol maḳūle nesne yoḳ. Ve lākin göklerüñ melekleri saña mun-
taẓırlardur. Ve Ḥaḳ celle ve ‘alā seni maḳām-ı aḥadiyyete da‘vet eylemiş-
dür.’ diyü cevāb virdükde fi’l-ḥāl yirümden ṭurdum. ‘Acele ile āb-dest alup 
Cibrīl ile ḳapudan ṭaşra oldum.  

Ve anı gördüm [ki] üç kimesne bir Burāḳ’ı ṭutup ṭururlar.7 Ya‘nī be-
nüm içün bir Burāḳ getürmişler ki levni ḳardan aḳ, ḳaṭırdan küçürek ve 
[447a R1] ḥimārdan büyücek idi. Ve ol üç kimesneler baña selām virdiler. 
Ben daḫı selāmların aldum. Ve ‘Bunlar kimlerdür?’ diyü Cibrīl’e ṣordum. 
Pes ‘Bunlar İsrāfīl ve Mīkā’īl ve ‘Azrā’īl’dür.’ diyü cevāb virdi. Ve ‘Burāḳ’a 
bin.’ diyü baña teklīf eyledi.  

Vaḳtā ki Burāḳ’a yaḳlaşdum ve binmege ‘azīmet ḳıldum, epsem ṭurup 
teslīm olmadı.8 Ṣoñra9 ṣıçrayup ser-keşlige başladı. Āḫirü’l-emr Cibrīl 
‘aleyhi’s-selām10 ‘[O], Muḥammed’dür.’ diyü11 söyledi. Burāḳ daḫı beni 

 

1  daḫı: baña R1 
2  uyanıḳ: uyanıḳlıḳ R1 
3  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
4  öpdi: örtdi N1, R1 
5  hayḳırmayla: ḥayḳırmaġla N1, R1 
6  didi: diyü bildürdi R1 
7  ṭutup ṭururlar: ṭutupdurlar N1 
8  olmadı: oldı R1 
9  Ṣoñra: - E 
10  Bu dua cümlesi N1 nüshasında bulunmamaktadır. 
11  diyü: - N1 
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bilüp kendüyi muṭī‘ u münḳād eyledi. Pes ol Burāḳ’a bindüm. Anuñla1 
hevā yüzine çekildüm. Göz yumup açınca Beytü’l-maḳdis’e geldüm. An-
dan Mescid-i Aḳṣā’ya girüp yüz biñ ve yigirmi dört biñ2 peyġāmber ile 
cem‘ oldum. Cümle ayaġa ḳalḳdılar. Ve baña ta‘ẓīm ü tekrīm ile selām 
virdiler.  

Ba‘dehu namāza ṭurdum. Anlar baña iḳtidā idüp ben cümlesine 
imāmet eyledüm. Andan ṣoñra tekrār Burāḳ’a bindüm. Ve Cebrā’īl ve 
Mīkā’īl ve ‘Azrā’īl ve İsrāfīl [341b E] dört yanumda ṭurup bu ḥāl ile semā-
yı dünyāya, ya‘nī ki evvelki ḳat göge vardum ki ismi Refī‘’dür. Pes gögüñ 
ḳapusı açıldı. Ve anda Ḥażret-i Ādem’i gördüm. Ve Cibrīl anı baña bildü-
rüp selām virdüm. Ol daḫı 3 «مرحباً �البن الصاحل والنّيب الصاحل» ya‘nī 
‘Merḥabā, ey ṣāliḥ oġul4 ve ey tañrınuñ resūli.’ diyü selāmum aldı. Ve ol 
ḥīnde, ya‘nī evvelki gökde Mīkā’īl ve İsrāfīl ve ‘Azrā’īl yanumdan ġā’ib 
oldı. Ancaḳ benümle Cebrā’īl ḳaldı.  

Ba‘dehu ikinci ḳat göge yitişdüm. Adı ‘Avn’dur. Ve anda Yaḥyā ve ‘Īsā 
‘aleyhimā es-selāmı görüp selām virdüm. Anlar daḫı tekrīm ile redd-i selām 
eylediler. Andan ṣoñra üçinci ḳat feleke5 çıḳdum ki ismi Ḳayzūm’dur. 
Anda Yūsuf ‘aleyhi’s-selāmı görüp ve aña daḫı selām virdüm. Baña ḫayr 
du‘ā eyledi. Ve benümle bulışduġına mesrūr olup ḥüsninüñ nıṣfını baña 
baġışladı.  

Ba‘dehu dördinci göge vardum ki adı Zāhire’dür. Anda daḫı İdrīs 
Peyġāmber’i gördüm. Aña daḫı selām virüp, ol daḫı selāmumı redd idüp 
geçdüm. Andan beşinci göge yitişdüm ki anuñ ismi Ṣāfiye’dür. Anda 
Hārūn ‘aleyhi’s-selāmı gördüm. Aña daḫı selām virüp ilerü gitdüm. Ve al-
tıncı göge vardum. Mūsā ‘aleyhi’s-selāmı anda6 gördüm. Aña daḫı selām 
virüp anlar daḫı7 redd-i selām [447b R1] eyledi. Ve anı işitdüm ki Mūsā 
‘aleyhi’s-selām āh eyledi. Ve niçün āh itdüklerinden su’āl olınduḳda ‘Aña 

 

1  Anuñla: - N1 | Ve R1 
2  yüz//biñ: yüz biñ dört E 
3  “Merhaba sana [ey] salih oğul, salih peygamber.” 
4  oġul: oġlı E, N1 
5  feleke: göge R1 
6  anda: - N1, R1 
7  anlar daḫı: - E, N1 
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āh eyledüm1 ki benden ṣoñra oġlum meẟābesinde bir kimesneye peyġām-
berlik virildi. Benüm ümmetümden anuñ ümmeti artuḳ görmek muḳarrer 
oldı.’ diyü cevāb [320b N1] virdi.  

Andan ṣoñra yedinci göge vardum ki adı Lāmi‘a’dur. Andan İbrāhīm 
‘aleyhi’s-selāmı gördüm. Aña daḫı selām virüp geçdüm. Ve bi’l-cümle 
Ādem ve İbrāhīm ‘aleyhimā es-selām selāmum alduḳlarında » ًالبن مرحبا� 
-diyü söylediler. Ve sā’ir peyġāmberler redd-i selām it الصاحل والنّيب الصاحل» 2
dükde  3 «مرحباً �الخ الصاحل والنّيب الصاحل » ta‘bīr eylediler. Ya‘nī ol ikisi 
‘Ṣāliḥ oġlımuzdur.’ didiler. Ve ḳalanları ‘Ṣāliḥ ḳarındaşımuzdur.’ diyü söy-
lediler.4  

Andan ṣoñra yedinci ḳat gökde bir ‘aẓīm melek gördüm ki ismi Rūḥ 
idi. Ve ‘aẓameti bir derecede idi ki eger Ḥaḳ subḥānehu ve te‘ālā aña emr 
eylese yirleri5 ve gökleri bir loḳma yirine yudabilürdi. Pes anuñ ‘aẓametini 
görüp ‘Senüñ ġıdāñ nedür?’ diyü ṣorduḳda ‘Ġıdām bi’smi’llāhi’r-
raḥmāni’r-raḥīmdür.’ diyü cevāb virdi. [342a E]  

Andan ṣoñra ṣol cānibime iltifāt eyledüm. Bir büyük melek daḫı gör-
düm ki āteşden bir kürsī üzerinde otururdı. Ve ‘Bu kimdür?’ diyü ṣor-
duġumda ‘Ḫāzinü’n-nārdur. Ya‘nī cehennem bunuñ ḥıfẓındadur.’ diyü 
Cibrīl cevāb virdi. Pes aña daḫı yaḳın vardum. Selām virdüm. Cebrā’īl 
‘aleyhi’s-selām6 daḫı ‘Gelen Muḥammed’dür.’ diyü bildürdi. Hemān-dem 
başını ḳaldurup ve baña bir naẓar eyledi ki a‘żām ditredi.  

Andan dūzaḫı gördüm ki yedi ḳapusı var idi. Evvelkisi cehennem idi, 
müşrikler içün idi. İkincisi caḥīm idi, peyġāmberi tekẕīb idenler ve yalan 
söyleyenler içün idi. Üçincisi ḥuṭame idi, eksik ṣatanlar ve bey‘ u şirāsına 
ḥīle ḳatanlar içün idi. Ve dördincisi sa‘īr idi, namāz terk idenler içün idi. 
Beşincisi saḳar idi, ribā-ḫōrlar içün idi. Altıncısı leẓā idi, şarāb içenler içün 

 

1  eyledüm: iderüm R1 
2  “Merhaba sana [ey] salih oğul, salih peygamber.” 
3  “Merhaba sana [ey] salih kardeş, salih peygamber.” 
4  Ya‘nī//söylediler: - N1, R1 
5  yirleri: iderdi ḫuṣūṣā R1 
6  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 



140 | TENKİTLİ METİN - 2. Rükün 

idi. Yedincisi hāviye idi, ādem öldürenler, ya‘nī bi-ġayri ḥaḳḳin ḳatl-i nefs 
idenler içün idi.  

Andan1 geçüp bir aḳ buluṭa yitişdüm. Pes ol buluṭ beni götürdi, 
ġāyetle yüce yirlere alup gitdi. Tā ki cennete vardum. Ve ḥūr u ḳuṣūrını 
gördüm.2 Ve ġılmānını ve cemī‘-i ni‘metlerini temāşā eyledüm. Andan 
ṣoñra Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selām beni ḳanadı üstinde götürdi. [448a R1] Ṭur-
mayup sür‘atle hevā yüzine gitdi. Ve muttaṣıl evc-i a‘lāya pervāz itdi. Tā ki 
bir aġaca yitişdüm ki fīl ḳulaḳları gibi yapraḳları var idi. Ve anı büyüklikde 
dünyā ḳadar gördüm. Ve ‘Bu nedür?’ diyü Cibrīl’e ṣordum. Cibrīl daḫı 
‘Sidretü’l-müntehā’dur.’ diyü cevāb virdi. Pes ol aġacuñ altında dört ırmaġ 
aḳardı ki ikisi bāṭınī idi. Cennet ırmaḳlarından idi. Ve ikisi ẓāhirī idi ki 
dünyā ırmaḳlarından biri Nīl ve biri Furāt idi. Ve üstinde beş ḥicāb çekil-
miş idi ki biri ḳardan, ikincisi3 buzdan, üçincisi4 buluṭdan, dördincisi5 gü-
müşden, beşincisi altundan idi. Ve ‘Eger bu perdeler olmaya idi, [321a 
N1] ‘arşuñ nūrından melekler yanar kül olurdı.’ diyü Cebrā’īl ḫaber virdi.  

Ve anda bir büyük ve rengi yeşil, ‘acīb ü ġarīb müẕehheb [bir] bisāṭ6 
gördüm. Refref didükleri oldur. Vaḳtā ki anuñ üstine oturdum, Cebrā’īl 
baña bir kāse şarāb ve bir kāse süd ṣundı. Ben süd kāsesini aldum. Ḫamr 
kāsesine naẓar ṣaldum. Pes [342b E] ‘Süd fıṭrāt7 idi ki sen anı iḫtiyār ey-
ledüñ.’ diyü cevāb virdi. Ve ‘Bu benüm maḳāmumdur.’ diyü anda ḳaldı. 
Daḫı ilerü bir ḳadem geçmedi. Ve8 ‘Sen var maḳāmuñı seyr eyle.’ diyü 
baña söyledi. Ben daḫı ‘Yā Cebrā’īl, niçün bu maḳūle yirde yalıñuz ḳor-
sun?’ didügümde ‘Bu benüm ta‘yīn olınmış maḳāmumdur. Şöyle ki bun-
dan bir barmaḳ ilerü varsam yanar, ḫarāb olurum.’ diyü cevāb virdüginden 

 

1  Andan: - N1, R1 
2  gördüm: - E 
3  ikincisi: ve biri N1, R1 
4  üçincisi: ve biri N1, R1 
5  dördincisi: ve biri N1, R1 
6  bisāṭ: - N1, R1 
7  fıṭrāt: ḳaṭarāt N1 
8  geçmedi ve: geçmeyüp E | Ve: - R1 
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ṣoñra beni ditreme ṭutdı. Ve cemī‘-i endāmuma ḳorḫu ile lerze düşdi.1 
Cebrā’īl ise ‘Ḳorḳma.’ diyü naṣīḥate2 başladı.  

Ve biz bu ḥālde iken Refref, ya‘nī ol bisāṭ-ı3 müẕehheb ü müşerref 
yuḳaruya götürildi. Yücelikde bir maḥalle varup nihāyet buldı ki anda aḳ 
nūrdan bir deryā var idi. Ve bir ‘aẓīmü’ş-şān melek ol baḥr kenārında ayaġ 
üzerine ṭurmış idi ki eger maşrıḳdan maġribe varınca dünyā ve yirler ve 
deñizler ve hevā anuñ eli ayasında olaydı, ancaḳ bir ḫardal dānesi deñlü 
görine idi. Ya‘nī çaḳ şu deñlü ‘aẓameti ve heybeti ve ḍaḫāmeti var idi ki 
ḳaçan ben4 ol meleki gördüm, Refref üzerinde secdeye vardum. Ve secdede 
iken 5 «غياث املستغيثني اغثين وارزقين عبداً يكّلمين �» diyü çaġırdum. Ya‘nī ‘Ey 
meded [448b R1] isteyicilerüñ yardumcısı, baña yardum eyle. Ve bu 
demde benümle söyleşecek bir ḳul iḥsān eyle.’ didügümde bir nidā işitdüm 
ki 6 «إّيل � أمحد» ‘Baña gel, yā Aḥmed.’ diyü āvāz geldi.  

Vaḳtā ki7 daḫı ilerüye vardum, gördüm ki8 ol melek nūrdan bir kürsī 
üzerinde oturmış ve ṣaġ elinde bir legen ve ṣol elinde bir terāzū ṭutup ṣuyı 
ol legene ölçerdi. Ba‘dehu terāzūya döküp vezn iderdi. Pes ben aña selām 
virdüm. Ve ‘Sen kimsün?’ diyü ṣordum. ‘Ben Mīkā’īl’üm.’ diyü cevāb 
idüp, ben daḫı9 didüm ki ‘Ya ne işlersün ve bu ṣuyı ölçüp ṭartmadın ne 
ḳaṣd eylersün?’ Eyitdi ki ‘Ṣuyı ölçerin ve vezn ile bulutlara dökerin ki her 
vilāyete varalar. İnsān üzerine raḥmet yaġmurların yaġduralar.’  

Ve bi’l-cümle ‘acīb nesneler gördüm. Ve ġarīb temāşālara yitişdüm. 
Andan ṣoñra daḫı ilerüye vardum. Gördüm10 [ki] ṣaf ṣaf melekler secdeye 
varmışlar. Ve işitdüm ki içlerinden birisi dir ki ‘Ben bunda insān āvāzını 
işideyorurın.11 Ve yaḳınımuzda benī Ādem’den kimse var, ẓann iderin. 

 

1  düşdi: itdi E, N1 
2  naṣīḥate: naṣīḥat itmege R1 
3  bisāṭ-ı: basṭ-ı N1 
4  ben: - N1, R1 
5  “Ey yardım dileyenlerin yardımcısı, bana yardım et ve konuşacağım bir kişi bağışla.” 
6  “Ey Ahmed, bana doğru [gel].” 
7  ki: - N1, R1 
8  gördüm ki: - N1, R1 
9  diyü//daḫı: - N1 
10  Gördüm: - N1, R1 
11  işideyorurın: işidürin N1 | işidüre R1 
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Ḥālā ki bu bir yüce maḳāmdur ki bir zamānda buraya ādem ayaġı baṣma-
mışdur.’ [321b N1 | 343a E] didükde bir āvāz daḫı işitdüm ki »  اسكنوا
 ya‘nī ‘Epsem oluñ, söylemeñ. Ki benüm فقد جاء حبييب لواله ما خلقتكم»1
Ḥabīb’üm gelmişdür. Ve eger bu gelen Ḥabīb’üm ḫalḳ olınmaya idi, ben 
sizi ḫalḳ idemeyedüm.’ dinildükde ol secdede olan melā’ike bir uġurdan 
niyāz ü tażarru‘a başlayup, ‘Yā Rabbī, bize icāzet vir ki başımuzı secdeden 
ḳalduralum. Ve Ḥabīb’inün mübārek yüzine baḳup cemāli nūrıyla müşer-
ref olalum.’ didüklerinde Cenāb-ı Ḥaḳ’dan anlara izn virildi. Ve cümlesi 
secdeden başını ḳaldurup ve benüm yüzüme baḳup baña selām virdi.  

Andan ṣoñra bir miḳdār daḫı ilerüye vardum. Ḳat ḳat ṣaf baġlamış ve 
‘ibādetle ayaġ üzerinde ṭurmış melekler gördüm. Ve içlerinde bir büyük 
melek ṭururdı ki dünyāda olan ḫurde ṭaşlar ve ḳumlar ve aġaçlardaki yap-
raḳlar ve yaġmur yaġduḳca düşen ḳaṭreler ve gökyüzindeki yılduzlar ve 
deñizlerdeki mevcler ve yiryüzine gelen ādemīler miḳdārınca gözleri var 
idi. Ve her bir gözi ile aġlayup gözyaşların [449a R1] dökerdi. Şöyle ki 
gözi yaşınuñ bir ḳaṭresi yiryüzine ineydi, şarḳdan ġarba yiryüzini ḳaplayup 
ṣuya ġarḳ eylemek muḳarrer idi. Ve lākin ol ḳaṭreler yiryüzine inmeyüp 
Allāhu Te‘ālā’nuñ emriyle her birinden bir melek ḫalḳ olınurdı. Ve 
ḳıyāmet günine varınca anuñ gözi yaşı dökmesi ve her ḳaṭresinden bir me-
lek yaradılması muḳadder idi.  

Pes ol meleke ‘Sen kimsün?’ diyü ṣorduḳda2 ‘İsrāfīl’üm.’ diyü cevāb 
virdi. Andan geçüp3 Rabb’imüñ ‘arşına vardum. Sekiz ‘aẓīmü’ş-şān melek 
ol ‘arşı götürür gördüm. Pes ol maḳāma varduḳda4 na‘līnümi çıḳardum. 
Ve ‘arş üzerinde vitr-i vācibi ḳılup secdeye vardum. Ve üzeri yanumda bir 
āvāz işitdüm ki 5 « مالئكيت ارفعوا احلجاب بيين وبني عبدي �»ya‘ni ‘Ey benüm 
meleklerüm, ḳulumla benüm mā-beynümdeki perdeleri giderüñ.’ diyü 
emr olındı. Hemān-dem benümle Bārī Te‘ālā’nuñ arasında yetmiş biñ 
ḥicāb götürildi.  

 

1  “Susun, benim Habîb’im geldi. Eğer o olmasaydı, sizi yaratmazdım.” 
2  ṣorduḳda: ṣorduġumda R1  
3  geçüp: - N1, R1 
4  varduḳda: vardum N1, R1 
5  “Ey meleklerim, benimle kulum arasındaki örtüyü kaldırın.” 
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Andan ṣoñra niçe biñ ṣaflar gördüm ki ba‘żı ṣaflaruñ melekleri secdede 
ve ba‘żınuñ rükū‘da ve ba‘żınuñ ḳıyāmda ve ba‘żınuñ ḳu‘ūdda idi. Ya‘nī 
her ṣafdaki melekler ‘ibādet ü ṭā‘atden ḫālī degüller idi. Ve Allāhu 
Te‘ālā’nuñ ḫavfından aṣlā secde yirinden gözlerin ayırmazlardı. [343b E]  

Pes ol ḥīnde baña dehşet ve bir ṭarīḳ ile ḥayret vāḳi‘ oldı ki aṣlā bende 
nefes ḳalmadı, gitdi. Ve Ḥaḳ celle ve ‘alānuñ ḫavf u ḫaşyeti varlıġum 
naḳdini eritdi. Ve bi’l-cümle beşeriyyetden bende nesne ḳalmadı. Andan 
ṣoñra 1 «إّيل � أمحد» diyü bir āvāz geldi. Ya‘nī ‘Baña gel yā Aḥmed.’ diyü bir 
āvāz işidildi. [322a N1] Anı gördüm ki ben daḫı yuḳaruya gitdim. Ḳıyāsen 
beş yüz yıllıḳ yol ilerüye2 ‘azm itdüm.  

Ba‘dehu 3 « أدن مّين» ‘Yā Muḥammed ki ben senüñ Ḫālıḳ’uñam’ diyü 
bir nidā istimā‘ itdüm. Pes ben daḫı yaḳın vardum. Anı gördüm ki öñümi 
ve ardumı ve ṣolumı ve ṣaġumı4, üstümi ve altumı bir ‘aceb nūr ḳapladı. 
Gözlerüm ḳamaşdı. Ve ol nūr beni baḳmadın men‘ eyledi. Ve bi’l-cümle 
ẓāhir gözleri yumıldı. Ve bāṭınumdan iki göz açıldı ki anlaruñla Ḫālıḳ’umı 
gördüm. Der-ḥāl düşüp secdeye vardum.  

Andan ṣoñra Ḥaḳ celle ve ‘alā 5«أدن مّين � حمّمد» didi. Ya‘nī ‘Baña 
daḫı yaḳın [449b R1] gel yā Muḥammed.6’ diyü emr eyledi.   فدنوت دنو »
 ya‘nī gözüñ ḳarası aḳına nice yaḳın ise ben daḫıسواد العني إىل بياضها» 7
Rabb’üme ol vechle yaḳın oldum. Ammā bu yaḳınlıḳ ki vardur, kirām 
yaḳınlıġı idi, ecsām yaḳınlıġı degül idi. Efḍāl ile idi, ittiṣāl ile degül idi. 
İnbisāṭ ile idi, bisāṭ ile olmamış idi. ‘Abduñ ervāḥıyla ḳarīb olması idi, eş-
bāḥ ile yaḳınlıḳ degül idi. Esrār ile idi ve yār ile degül idi. Rüsūm ile yaḳın-
lıḳ idi, cüsūm ile yaḳınlıḳ degül idi. Zīrā Ḥaḳ subḥānehu ve te‘ālā yaḳın-
dur. Ammā yaḳınlıġı yapışmaġla ve ulaşmaġla degüldür. Ve ḳullarından 
ba‘īddür. Ammā ıraḳlıġı ayrılıġla8 degüldür.  

 

1  “Ey Ahmed, bana doğru [gel].” 
2  ilerüye: ilerü yol R1 
3  “Bana yaklaş.” 
4  ṣolumı ve ṣaġumı: ṣaġ ve ṣolumı N1, R1 
5  “Ey Muhammed, bana yaklaş.” 
6  yā Muḥammed: - N1, R1 
7  “Bunun üzerine gözün karasının beyaza yakın oluşu kadar yaklaştım.” 
8  ayrılıġla: ayrılmaġla R1 
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Bundan ṣoñra ‘Yirüñde ṭur.’ diyü emr olındı. Ben daḫı müteḥayyir 
olup ṭururken 1 «التحيّات ّ� والصلوت والطيّبات» dimekligüme ilhām olındı. 
Pes ben 2«التحيّات ّ� والصلوت والطيّبات» ya‘nī ‘Du‘ālar ve namāzlar ve her 
pāk ü pākīze nesneler Allāh’a maḫṣūṣdur.’ didüm. Bārī Te‘ālā3 daḫı 
 ya‘nī ‘Ey benüm peyġāmberüm, ol «السالم عليك ايّها النّيب ورمحة اّ� وبركاته» 4
Allāhu Te‘ālā’nuñ selāmı ve raḥmeti ve berekātı senüñ üzerüñe olsun.’ diyü 
buyurdı.”  

Fe-ammā Efḍalü’l-mevcūdāt ‘aleyhi’s-selāmu ve’ṣ-ṣalāt, Ṣāni‘-i Kā’ināt 
ḳıbelinden olan selām yalıñuz kendüye taḫṣīṣ olınduġını mürüvvetden 
‘add itmeyüp sā’ir enbiyā ve evliyā ve ṣuleḥā daḫı Bār-i Te‘ālā’nuñ ol 
iḥsānından maḥrūm olmamasın recā idüp [344a E]  »  السالم علينا وعلى عباد
 ya‘nī “Allāhu Te‘ālā’nuñ selāmı hem bizüm üzerimüze olsun اّ� الصاحلني» 5
ve hem ṣalāḥ u diyānetle muttaṣıf olan ḳulları üzerine olsun.” diyü du‘ā 
eyledi.  

Pes Bārī Te‘ālā’ya ḳarīb olan melekler ki Ḥabīb’i ile anuñ bu vechle 
mülāṭafasını ve bu maḳūle mükālemesini müşāhede eylediler, anlar daḫı 
 ya‘nī her birisi başḳa «أشهد أن ال إٓله إ ّال اّ� وأشهد أّن حمّمداً عبده ورسوله»6
eyitdiler ki “Biz şehādet iderüz ki dünyāda ve ‘uḳbāda ve yiryüzinde ve 
semāda ve bi’l-cümle mā-sivāda Allāhu Te‘ālā’dan ġayrı ilāh yoḳdur. Ve 
daḫı şehādet eylerüz ki Muḥammed anuñ [450a R1] ḳulıdur. Ve ‘āmme-i 
mevcūdāta gönderdügi [322b N1] resūlidür.” Andan ṣoñra Bārī Te‘ālā, 
Ḥabīb’ine emr eyledi ki kendüsi didügini ve Resūl’i söyledügini ve 
melā’ikesi edā eyledügini ḥıfẓ idüp her namāzda oḳıya. Bā‘iẟ budur ki et-
taḥiyyātü li’llāhi āḫirine varınca namāzdan cüz’ olmışdur. 

Andan ṣoñra Faḫr-i ‘Ālem buyurdı ki “Ḥaḳ celle ve ‘alā7 baña niçe 
nesneler vaḥy eyledi. Evvelā vaḥy eyledügi bu idi ki ‘Yā Muḥammed, 

 

1  “Selamlar, salâtlar ve güzellikler Allah’a aittir.” 
2  “Selamlar, salâtlar ve güzellikler Allah’a aittir.” 
3  Te‘ālā: Te‘ālā’nuñ ṭaraf-ı sa‘ādetlerinden R1 
4  “Ey peygamber; Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun.” 
5  “Selam, bizim ve Allah’ın salih kulları üzerine olsun.” 
6  “Allah’tan başka bir ilahın olmadığına ve Hz. Muhammed’in onun kulu ve resulü oldu-

ğuna şehadet ederim.” 
7  celle ve ‘alā: te‘ālā E 
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‘arşdan ferşe varınca hīç benden ġayrıyı gördüñ mi?’ diyü ṣordı. Ben daḫı 
‘Yā Rabb, görmedüm.’ diyü cevāb virdüm. Andan ṣoñra buyurdı: ‘Sen be-
nümsün. Ve ben senüñüm. Ve seni1 ümmetüñ ḫuṣūṣında utandurmazum. 
Ya‘nī ümmetüñi sā’ir ümmet gibi ‘aẕāb ü ‘iḳābda mü’ebbed ü muḫalled 
ḳılup enbiyā arasında seni ḫacīl düşürmezdüm. Ve lākin saña ümme-
tüñden üç nesne şikāyet eylerin. Birisi budur ki ben cehennemi yaratdum. 
Ve anda her kāfir içün bir çuḳur ḫalḳ itdüm. Ḥālā ki ümmetüñ içün de-
rekāt yaratdum. Pes senüñ ümmetüñ gice ve gündüz çalışurlar ki kendüleri 
ol ḳuyulara bıraġalar. İkincisi2 budur ki ben kendüme Mu‘iz ve Müẕil diyü 
ad virdüm. Ya‘nī ‘izzeti ve ẕilleti virici ben idügümi beyān eyledüm. Ḥāl 
budur ki3 senüñ ümmetüñ ‘izzeti benden istemezler. Baña ‘ibādet yirine 
ellere el ḳavuşdurup4 benüm ġayrumdan ‘izzet ü sa‘ādet ṭaleb eylerler. Ve 
üçincisi5 budur ki ben anlara yarınki günüñ ‘ilmini teklīf eylemezin. Anlar 
benden yarınki günüñ rızḳını ṭaleb ḳılurlar. Ya‘nī ki ben her günüñ ‘ibāde-
tini ve ṭā‘atini ki taḳdīr eyledüm, ol günde edā iderler. Ve anlar benüm 
Rezzāḳ idügümi tevekkül idemeyüp yarınlıḳ, nice bir yarınlıḳ, bir niçe yıl-
lıḳ6 rızḳların recā eylerler. Andan ṣoñra yā Muḥammed, bu gice iḥsān di-
leyecek [344b E] ve niçe dürlü ‘aṭālara muḳārin olacaḳ gicedür. Murāduñ 
ne ise iste.’ diyü buyurdı.  

Ben daḫı 7﴾ َرَبـََّنا الَ تـَُؤاِخْذَ� ِإن نَِّسيَنا أَوْ  َأْخطَْأ�﴿ ya‘nī ‘Yā Rabbī, unıdup 
ve yāḫūd ḫaṭā idüp bizden bir8 günāh ṣādır olur ise niçün böyle eyledüñ, 
dime. Ve bize ol vechle ‘aẕāb ü ‘itāb9 itme.’ diyü du‘ā eyledükde ‘Yā 
Muḥammed, ben senüñ ümmetüñden ḫaṭāyı ve unıdup bir günāh işlemegi 
ve yigrenmegi ile işleri irtikāb itmegi giderdüm. [450b R1] Fe-ammā ben-
den ne dilerseñ dile.’ diyü tekrār emr eyledi.  

 

1  Ve seni: - R1 
2  İkincisi: ẞāniyen N1, R1 
3  Ḥāl budur ki: Ḥālā N1, R1 
4  ḳavuşdurup: ḳavuşup N1 | ḳavuşurup R1 
5  Ve üçincisi: ẞāliẟen N1, R1 
6  yarınlıḳ//yıllıḳ: niçe bir yıllıḳ N1, R1 
7  “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma.”, Bakara 2/286. 
8  bir: - N1, R1 
9  ‘itāb: ‘iḳāb N1, R1 
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Ben daḫı 1﴾قـَْبِلَنا ِمن  الَِّذيَن  َعَلى  َمحَْلَتُه  ِإْصرًا َكَما  َنا  َعَليـْ َحتِْمْل  َوالَ  ﴿رَبـََّنا 
 ma‘nāsı ‘Yā Rabbī; bize, ya‘nī ümmetüme şol aġır günāhları yükletme ki 
bizden evvel gelenlere yükletmişdüñ.’ diyüp ve yine Ḥaḳ subḥānehu ve 
te‘ālā ‘Maḳṣūduñ ne ise iste.’ diyü emr idüp, ben daḫı ﴿  ْلَنا َما َال رَبـََّنا َوَال ُحتَّمِ
-ya‘nī ‘Yā Rabbī, şol ṭāḳat getüreme طَاَقَة لَ َنا ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرَمحَْنآ﴾ 2
yecegimüz nesneleri bize yükletme. Daḫı bizi ‘afv eyle. Ve günāhlarımuz 
yarlıġa.’ diyü tażarru‘ idüp -Ve bu maḥalde müfessirīn dimişlerdür ki 
“va‘fu ‘annā” ef‘ālden3 olan günāhlara “vaġfir lenā” aḳvālden olan4 ḫaṭālara 
“ve’rḥamnā” her ḥālde vāḳi‘ [323a N1] olan cürmlere göredür. Ve ba‘żılar 
ḳavlince “va‘fu ‘annā” kebā’ire, “vaġfir lenā” ṣaġā’ire, “ve’rḥamnā” yevme 
tuble’s-serā’ir[e]5 muḳābil ẕikr olınmışdur.- andan ṣoñra   �َأَنَت َمْوَالَ� فَانُصْر﴿
 ya‘nī ‘Yā Rabbī, sen bizüm Ḫālıḳ’ımuzsun. Pes imdi َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ ﴾ 6
bizi kāfirler ‘askerine ġālib ve manṣūr u muẓaffer7 eyle.’ diyü du‘ā eyle-
düm.”  

Ba‘dehu “Yā Muḥammed, ümmetüñe elli vaḳt namaz farż eyledüm. 
Ve seni anlara bu hediyye ile gönderdüm. Var imdi yine dünyāya nüzūl 
eyle.8 Ve bu farż eyledügüm namāzları ümmetüñe söyle.” diyü emr olın-
duḳda Sulṭān-ı Enbiyā ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem9 “Yā Rabbī, bu yaḳın-
lıḳdan ıraḳlıġa nice gideyin?” diyü tażarru‘ eyleyüp, Bār-i Ḫudā daḫı “Yā 
Muḥammed, var dünyāya ki şimdi seni bu maḳāma gizlü getürdük. Bir de 
daḫı āşkāre getürelüm.” diyüp ve bir rivāyetde “Şimdi seni yalıñuz çıḳar-
duḳ, bir de daḫı ümmetüñle bile çıḳaralum.” diyü tesellī buyurup, pes 
Resūl-i Ekrem10 ol maḳāmdan dönüp, yine Ḥażret-i Mūsā’ya uġrayup, 
Mūsā ‘aleyhi’s-selām ne emr olınduġını ṣorup, Peyġāmber ‘aleyhi’s-selām11 

 

1  “Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme.”, Bakara 2/286.  
2  “Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize 

acı!”, Bakara 2/286.  
3  ef‘ālden: ef‘ālinden N1, R1 
4  aḳvālden olan: aḳvālinden N1, R1 
5  “Bütün sırların yoklanacağı gün…”, Tarık 86/9.  
6  “Sen bizim mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.”, Bakara 2/286.  
7  u muẓaffer: - N1, R1 
8  eyle: eyle diyü tenbīh R1 
9  Sulṭān-ı//sellem: Peyġāmber ‘aleyhi’s-selām E 
10  Resūl-i Ekrem: Faḫr-i ‘Ālem ‘aleyhi’s-selām E 
11  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
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daḫı elli vaḳt namāz idügin ḫaber virdükde Mūsā ‘aleyhi’s-selām “Yā 
Muḥammed, [345a E] dön yine1 elli vaḳt namāzuñ taḫfīfini recā eyle ki 
senüñ ümmetüñ aña ṭāḳat getürememek muḳarrerdür.2 Zīrā ki ben Benī 
İsrā’īl ḳavmine niçe vechle naṣīḥatler ve ‘iṣyān ü ṭuġyānları derdine3 ‘ilāclar 
idüp yine ṭāḳat getüre[meye]ceklerini tecribe ḳılmışumdur.” dimekle 
Faḫr-i ‘Ālem ‘aleyhi’s-selām4 yine Rabb-i ‘İzzet’e varup, on vaḳti baġışla-
nup, tekrār Mūsā’ya uġraduḳda yine dönüp, on [451a R1] vaḳti daḫı ‘afv 
olınup, üçinci mertebede Mūsā ‘aleyhi’s-selāmuñ ibrāmıyla5 dönüp, bu 
kerre ḳırḳı baġışlanup, ancaḳ on vaḳt namāz buyurılup, andan ṣoñra Mūsā 
‘aleyhi’s-selām “On vaḳt çoḳdur. Ümmetüñüñ buña ṭāḳati yoḳdur.” di-
mekle yine dönüp, bu def‘a beş vaḳt namāz farż olınup, Resūlu’llāh 
‘aleyhi’s-selām6 ḥüsn-i rıżāyla tecvīz eyledükde,  أمضيت فريضيت وخّففت عن»
-ya‘nī “Farż eyledügüm beş vaḳt namāzı imżā eyledüm. Ve ḳulla عباديت»7
ruma ol emr itdügüm ṭā‘at ü ‘ibādeti azaldup āsān eyledüm.” diyü bir nidā 
işidildi.  

Pes ol maḥalde Server-i Kā’ināt ‘aleyhi’ṣ-ṣalāt Ḥażretlerine8 üç nesne 
‘aṭā olınmış idi ki birisi beş vaḳt namāz, ikincisi Sūre-i Baḳara’nun āḫirleri9 
ki beyān olınmışdur ve üçincisi müşriklerden ġayrısınuñ günāhı yarlıġan-
masıdur ki Meṣābīḥ’de bu vechle muḳayyeddür. Ve mi‘rāc ḫuṣūṣında bu 
ẕikr olınan tafṣīl 10 ﴾فََأْوَحى إىل َعْبِدِه َما أَْوَحى﴿ āyet-i kerīmesinden istinbāṭ 
olınmışdur.  

Ve ammā ‘ulemādan ba‘żılar su’āl itmişlerdür ki “Faḫr-i ‘Ālem 
ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem11  Mekke’den ‘urūc itmeyüp, evvel Ḳuds-i Şerīf’e 
varup, Mescid-i Aḳṣā’da namāz ḳılup, andan ‘urūc eylemesine sebeb 

 

1  yine: - N1, R1 
2  getürememek muḳarrerdür: getüremez ve getürmek mümkin degüldür R1 
3  ṭuġyānları derdine: ṭuġyānlarına R1 
4  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
5  ibrāmıyla: İbrāhīm’le E 
6  Bu dua cümlesi N1 nüshasında bulunmamaktadır. 
7  “Farz [ibadetimi] kararlaştırdım. Bana yapılacak ibadeti hafiflettim.” 
8  Server-i//Ḥażretlerine: Faḫr-i ‘Ālem’e N1, R1 
9  āḫirleri: ecrleri N1, R1 
10  “Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti.”, Necm 53/10.  
11  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
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nedür?” Ve lākin bu su’āle üç vech ile cevāb virilmişdür. Biri budur ki 
Peyġāmber ‘aleyhi’s-selām1 [323b N1] mi‘rācdan ve göklerde gördügi 
‘acā’ibden ḫaber virdükde küffār tekẕīb idüp inanmayacaġını Ḥaḳ 
subḥānehu ve te‘ālā bilmekle evvelā Beytü’l-maḳdis’e iletdi ki evvelā yiryü-
zinde itdügi ḳaṭ‘-ı menāzilden kāfirlere bildüre. Kimse tekẕīb idemeyüp 
göklerde itdügi seyre şāhid gibi ola. İkincisi budur ki Allāhu Te‘ālā Beyt-i 
Maḳdis’üñ şerefini ve fażlını2 Peyġāmber’üñ namāzı ile ve anda varmasıyla 
tamām eylemek murād eylemişdür. Zīrā Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām3 buyur-
mışlardur ki  »ّال إىل ثلثة مساجد مسجد احلرام النّه مولده ومسجد  إتشّد الرحال   ال
 ya‘nī “Yükleriñüzi [345b E] املدينة النّه فهجره ومسجد االقصى النّه مراه»4
baġlamañ ve ziyāretine ‘azm eylemeñ, illā üç mescidüñ ziyāreti içün: biri 
Mekke Mescidi’dür ki Resūlu’llāh’uñ ṭoġduġı yirdür.  

İkincisi Medīne Mescidi’dür ki Faḫr-i ‘Ālem aña hicret eylemişdür. 
Üçincisi Mescid-i Aḳṣā’dur ki seyr eyledügi yirdür. Ya‘nī mesīresidür.” Ve 
üçinci cevāb budur ki Beytü’l-maḳdis ki vardur, [51b R1] maḥşer yiridür. 
Ḳıyāmet güninde ḫalḳ anda cem‘ olsa gerekdür. Pes peyġāmberini ol 
maḥalle iletdi ki kendünüñ şerefi ve mübārek ḳademinüñ bereketi Beyt-i 
Maḳdis’e vāṣıl olup ol bereketle ümmetinüñ ḥisābı rūz-ı ḳıyāmetde āsān ola.  

Ve ammā İbn Şihāb, Enes’den ve Enes, Ebū Ẕer’den; ol daḫı 
Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selāmdan rivāyet eyledügi mi‘rāc ḳıṣṣasınuñ evveli ki 
Meṣābīḥ’de ol daḫı mesṭūrdur, Peyġāmber ‘aleyhi’s-selām Mekke’de olur-
ken evinüñ saḳfı iki şaḳḳ olup, yarılup, andan Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selām5 
nüzūl idüp, der-ḥāl Faḫr-i ‘Ālem’üñ mübārek gögsini açup, zemzem-i şerīf 
ṣuyıyla yayḳayup, ba‘dehu īmān ü ḥikmet ü ma‘rifet şarābıyla ṭolu bir al-
tun legen getürüp, Peyġāmber’üñ gögsini içine döküp, boşaldup, andan 

 

1  Peyġāmber//selām: Faḫr-i ‘Ālem N1 | Sulṭān-ı Enbiyā R1 
2  fażlını: fażīletini R1 
3  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
4  Hadîs-i Şerîf, “Ancak şu üç mescit için yüklerinizi bağlayın, [onları ziyaret edin]: Mescid-i 

Haram (Çünkü Hz. Muhammed orada doğdu.), Medine Mescidi (Çünkü Hz. Muham-
med oraya hicret etti.), Mescid-i Aksa (Çünkü onu gördü.)” (Buharî, Enbiyâ, 8; Müslim, 
Mesâcid, 2) 

5  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
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ṣoñra1 gögsini yine doldurup, ba‘dehu mübārek elinden yapışup, yuḳaruya 
‘urūc eylemişlerdür. Pes bu aralıḳda mi‘rāc ḳıṣṣası tamām oldı.  

[Peyġāmber ‘aleyhi’s-selāmuñ Āzādlu Ḳulları ve Cāriyeleri  
ve Ḫidmetkārları ve Kātibleri ve Mü’eẕẕinleri ve Refīḳları  

ve Silāḥları Beyānındadur] 

Geldük imdi Peyġāmber ‘aleyhi’s-selāmuñ āzādlu ḳulların ve cāriyele-
rin ve ḫidmetkārların ve kātiblerin ve mü’eẕẕinlerin ve refīḳların ve silāḥın 
beyān eyleyelüm.2  

[Āzādlu ḳulı ve cāriyeleri ve ḫidmetkārları] 

Ma‘lūm ola ki3 Peyġāmber’üñ āzādlu ḳulı ve cāriyeleri ve ḫidmetkār-
ları İşrāḳu’t-tevārīḫ’de beyān olınduġı üzere ḳırḳ üçdür. Ve ammā Ṭaberī 
ḳavlince on yedi kişidür. Evvelā āzād itdügi Zeyd bin Ḥāriẟ’dür ki müşterā 
ḳulıdur. İkinci Zeyd’üñ oġlı Üsāme, üçinci ẞevbān-ı Yemenī ki müşterā 
ḳulıdur. Dördinci Şehrān-ı Ḥabeşī ki bir ḫātūnından4 mīrāẟ degmişdür. 
Beşinci Ebū Rāfi‘, altıncı Selmān, yedinci …5 sekizinci Āsiye -Ve bir ri-
vāyetde adı A‘ne’dür.- ṭoḳuzıncı Ebū Ümeyye6 idi ki Peyġāmber’e7 baġış-
lanmış idi, onıncı Żamīre idi ki Güştāsb evlādından idi, on birinci Riyāḥ 
idi, devecisi idi. On ikincisi Mihrān idi ki Mıṣr sulṭānı Muḳavḳıs, 
Māriye’yi gönderdükde göndermiş idi. On üçinci Ebū Bekr[e] ki [324a 
N1] adı Lebeẟe’dür.8 Ve ġayrılaruñ ismi ma‘lūm degüldür. [346a E]  

Ve ammā cāriyeleri on bir idi. Ve ḥürrü’l-aṣl olup kendüye ḫidmet 
idenler altı kişi idi. Ki biri Enes bin Mālik, andan ṣoñra [452a R1] Ḥāriẟe 

 

1  ṣoñra: - N1, R1 
2  eyleyelüm: eylemeye R1 | idelüm R1 
3  Ma‘lūm//ki: İmdi E 
4  ḫātūnından: ḫātūndan N1, R1 
5  R1 nüshasında burada bir kelimelik boşluk vardır. | yedinci …: - E, N1 
6  Ümeyye: Emniyye N1 
7  Peyġāmber’e: - R1 
8  E nüshasında bu kelime bu şekilde harekelenmiştir. | Lebeẟe’dür: Lebeşe’dür R1 
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oġullarıdur ki Hind ve Esmā ve biri Rebī‘a bin Ka‘b ve biri Mes‘ūd idi, 
na‘līnini ḥıfẓ iderdi. Ve biri ‘Uḳbe İbn ‘Āmir idi, ḳaṭırına ḫidmet eylerdi. 

[Ve ammā vaḥy kātibleri] 

Ve ammā vaḥy kātibleri ki dā’imü’l-evḳāt Mefḫar-ı Mevcūdāt’uñ ḫid-
metinden ḫālī degüller idi, cem‘an yigirmi yedi kimesne idi ki ẕikr olınur: 
Evvelā Ebū Bekr bin [Ebī] Ḳuḥāfe1 ve ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb ve ‘Oẟmān bin 
‘Affān [ve] ‘Alī bin Ebī Ṭālib [ve] Zübeyr [bin ‘Avvām], ‘Āmir bin Füheyre 
[ve] ‘Āṣ oġulları Ḫālid [ve] Ebān [bin] Sa‘īd [ve] ‘Abdu’llāh bin Erḳam 
[ve] Ḫanẓale bin Rebī‘ [ve] Übey bin Ka‘b [ve] ẞābit bin Ḳays bin Şemmās 
[ve] Şüraḥbīl bin Ḥasene [ve] Muġīre bin Şu‘be [ve] ‘Abdu’llāh bin Zeyd 
[ve] Cehm bin Salt2 [ve] Ḫālid bin Velīd [ve] ‘Alā bin Ḥaḍramī3 [ve] ‘Amr 
bin ‘Āṣ [ve] ‘Abdu’llāh bin Revāḥa [ve] Muḥammed bin Mesleme [ve] 
‘Abdu’llāh bin Übey bin Mes‘ūd [ve] Mu‘ayḳīb bin [Ebū] Fāṭıma [ve] 
Zeyd bin ẞābit [ve] Mu‘āviye bin Ebī Süfyān. 

[Ve ammā mü’eẕẕinleri] 

Ve ammā mü’eẕẕinleri evḳāt-ı ḫamsede ḥāżır bulınurlardı. Ve rāst ge-
lişine göre Peyġāmber ‘aleyhi’s-selāmuñ4 mescidinde eẕān-ı şerīf5 oḳurlardı. 
Dört nefer kimesnedür ki birisi Bilāl bin Rebāḥ, ikinci6 ‘Amr bin Ümmü 
Mektūm el-‘Āmirī, üçincisi7 Sa‘d el-Ḳuraẓ, dördincisi8 Ebū Maḥẕūre 
raḍiya’llāhu te‘ālā ‘anhum ecma‘īn. 

 

1  bin//Ḳuḥāfe: - E 
2  Nüshalarda “Cehīm bin Ṣab (N1, R1), Cehīm bin Ṣalt (E)” şeklinde yazılan bu isim 

“Cehm bin Salt” olarak metne alındı. bk. İbn Hacer el-Askalânî, Fethu’l-bârî bi-şerhi 
Sahihi’l-Buhârî, Bulak 1300, IX, s. 18. 

3  Nüshalarda “Muḥallā bin Ḫuḍrī (N1), Memlā bin Ḫadraṣī (E), Muḥallā bin Ḥaḍramī 
(R1)” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Ahmet Önkal, “Alâ b. 
Hadramî”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/ala-b-hadrami (07.03.2020). 

4  Peyġāmber//selāmuñ: Resūlu’llāh’uñ N1, R1 
5  şerīf: - N1 
6  ikinci: ẟāniyen N1, R1 
7  üçincisi: ẟāli ẟen N1, R1 
8  dördincisi: rābi‘an N1, R1 
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[Ve ammā refīḳları ve ḥārisleri ve mübārizleri] 

Ve ammā refīḳları ve ḥārisleri ve mübārizleri daḫı beyān olınmaḳ 
lāzımdur. İmdi, ḫafī olmasun1 ki Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellemüñ 
dā’imü’l-evḳāt yoldaşları ve her cihetle ḥāldaşları Ebū Bekr [ve] ‘Ömer [ve] 
‘Oẟmān [ve] ‘Alī [ve] Ḥasan [ve] Ḥüseyn [ve] Ḥamza [ve] Ca‘fer [ve] Ebū 
Ẕer [ve] Miḳdād [ve] Selmān [ve] Ḥuẕeyfe [ve] ‘Ammār [ve] Bilāl 
raḍiya’llāhu ‘anhum ecma‘īn.  

Ve ammā Bedr Ġazāsı olduġı günde ki Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām2 
‘Arīş’de bir miḳdār ımızġanmışlar idi, ol ḥīnde bekci olan Sa‘d bin Mu‘āẕ 
ve Ẕekvān bin ‘Abdiḳays idi. Ve Uḥud Ġazāsı’nda kendülerüñ yanından 
ayrılmayup ḥirāset iden Muḥammed bin Mesleme el-Enṣārī ve Ḫandeḳ 
Ġazāsı’nda bekcilik iden Zübeyr bin ‘Avvām ve ‘Abbād bin Bişr idi. Bun-
lardan Sa‘d bin Ebī Vaḳḳāṣ defe‘āt ile Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selāmı3 bekle-
mişdür. Ve Ḫayber’de bī-taṣfiye gicesinde Ebū Eyyūb ḥirāset itmişdür. 
Vādi’l-ḳurā’da Bilāl [452b R1] bekcilik itmişdür. Bunlardan ṣoñra ḳaçan 
ki 4 ﴾ َِواّ�ُ يـَْعِصُمَك ِمَن النَّاس﴿ āyet-i kerīmesi nāzil oldı ki ma‘nāsı5 “Yā 
Muḥammed, Allāhu Te‘ālā seni nāsuñ żararından ṣaḳlayabilür.” dimek-
dür, artuḳ [346b E] Resūl-i Ekrem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem6 kendülerini 
bekletdürmediler. Ol āyet-i kerīme feḥvāsınca Cenāb-ı Ḥaḳḳ’a tevekkül ve 
Bārī Te‘ālā’nuñ ‘aẓametine7 tevessül eylediler. 

Ve ammā şol mübārizler ki Server-i Enbiyā’nuñ öñinde boyınların bu-
rurlardı8 ve ġazālarda cümleden evvel ḥamleyi anlar ḳılurlardı, beş nefer 
kimesne idi ki ‘Alī bin Ebī Ṭālib [ve] Zübeyr bin ‘Avvām [ve] Muḥammed 
bin Mesleme [ve] ‘Āṣım bin Eflaḥ ve Miḳdād rıḍvānu’llāhi ‘aleyhim 
ecma‘īn.  

 

1  olmasun: olmaya N1, R1 
2  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
3  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
4  “Allah, seni insanlardan korur.”, Maide 5/67.  
5  ma‘nāsı: - N1, R1 
6  Resūl-i//sellem: Faḫr-i ‘Ālem ‘aleyhi’s-selām E | Resūl-i Ekrem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem 

Ḥażretleri R1 
7  ‘aẓametine: ‘i ṣmetine E, N1 
8  bururlardı: ururlardı E 
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 [Ve ammā silāḥları ve zırhları] 

Ve ammā cenge müte‘alliḳ [324b N1] olan silāḥlarından1 meẟelā se-
kiz ḳılıc var idi ki birinüñ adı Me’ẟūr idi ki babası ‘Abdu’llāh’dan irẟ ile 
intiḳāl itmişdür. Ve biri daḫı Ẕü’l-feḳār’dur ki Bedr Ġazāsı’nda kendülere 
gelmişdür. Ṣoñra Uḥud Ġazāsı’nda ‘Alī kerrema’llāhu vechehuya virmişler 
idi. Ve ammā Ẕü’l-feḳār ḥaḳḳında niçe vech ile iḫtilāf vardur. Bir rivāyetde 
gökden inmişdür. Ve eṣaḥḥı budur ki Ẕü’l-feḳār’ı ve Düldül’i Mıṣr ve İs-
kenderiyye sulṭānı, Faḫr-i ‘Ālem’e hediyye göndermişdür. Ve ba‘żılar ḳav-
lince Ḥabeşe sulṭānı Melik Necāşī göndermişdür. Ve bir ḳavlde İbn 
Ḥaccāc’uñ2 ḳılıcı idi ki Bedr Ġazāsı’nda Server-i Enbiyā’ya virilmiş idi. Ve 
bi’l-cümle Ẕü’l-feḳār’uñ tafṣīli Tevārīḫ-i Ḫallikānī’de mesṭūrdur. 

Ve bir ḳılıcı daḫı var idi ki adı Ḳaḍīb idi. Faḫr-i ‘Ālem’e anı Sa‘d bin 
‘Ubāde virmiş idi. Ve üç ḳılıc daḫı Benī Ḳaynuḳā‘ silāḥlarından kendülere 
gelmiş idi ki ismleri Ḳala‘ī [ve] Bettār [ve] Ḥatf idi. Ve iki ḳılıcı daḫı3 var 
idi ki birinüñ ismi Mecẕūm ve birinüñ Resūb idi. Ġālibā ‘Alī kerrema’llāhu 
vechehu Ḥātim-i Ṭā’ī evinden getürdügi ḳılıclar anlardandur.  

Ve ammā ṣırıḳları dört idi ki birinüñ ismi Menẟenī idi. Ve Benī Ḳay-
nuḳā‘’dan daḫı üç ṣırıḳ alınmışdur.4 Ve bunlardan ġayrı ḥarbeden büyücek 
ve ṣırıḳdan küçürek, üç demrenlü bir cıdası var idi ki lisān-ı ‘Arab’da aña 
‘aneze5 dirler idi. Ve bir ‘aṣāsı daḫı var idi ki aña miḫṣara6 ıṭlāḳ iderler idi. 
Adı ‘Urcūn7 idi. Ve bir çomaġı daḫı var idi ki aña ‘Arab miḥcene dirler 
[idi]. Ve bir rivāyetde [453a R1] anuñ ucı egri idi. Ya‘nī ki çevgān gibi idi. 
Ve bir ince çıbuġı daḫı var idi ki adı Memşūḳ idi.  

Ammā zırhları üç idi ki ikisi Benī Ḳaynuḳā‘’dan alınmış idi. Birinüñ 
adı Ġıṣne ve birinüñ adı Sa‘diyye idi. Ve bir zırhı daḫı var idi ki ismi 
Ẕātü’l-fużūl [idi]. Ve ba‘żılar ḳavlince Dāvūd ‘aleyhi’s-selām Cālūt’ı ḳatl 

 

1  silāḥlarından: - R1 
2  Ḥaccāc’uñ: Ḥaccāḥ’uñ N1 
3  Benī//daḫı: - R1 
4  alınmışdur: ḳalmışdur R1 
5  ‘aneze: ġanīre N1, R1 
6  miḫṣara: miḥżara N1 | miḥcere R1 
7  ‘Urcūn: ‘Arab’da cevn N1, R1 
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eyledükde giydigü zırh da Server-i Enbiyā’da idi. Zīrā ‘Abdü’l-Muṭṭalib 
Zemzem [347a E] Ḳuyusı’ndan çıḳarduġı yüz Dāvūdī zırh içinde cā’izdür 
ki ol zırh bile çıḳmış ola. Ve Mekke’nüñ ḳapusına ol ṣarf olınmayup alıḳo-
nılmış ola.  

Ve ammā yayları dört ḳabża idi ki birinüñ ismi Revḥā ve birinüñ 
Beyżā idi. Şevḥa didükleri aġaçdan idi. Ve birinüñ adı Ṣafrā1 idi. Neb‘ 
didükleri aġaçdan düzilmiş idi. Ve birine daḫı Keẟūm dirler idi. Ve bir 
bilüki daḫı var idi ki ismi Kāfūr idi. ‘Arab dilinde aña ca‘be dirler. Ve bir 
iç yüzi ve ṭaşrası ṣaḫtiyānlanmış ḳuşaġı var idi ki üç gümiş ḫalḳası var idi.  

Ve bir ḳalḳanı daḫı var idi ki bir kimesne armaġan göndermiş idi. 
Ḥattā üstinde bir ṭavşancıl resmi var idi ki Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi 
ve sellem mübārek elini anuñ üzerine ḳomaġla Ḥaḳ subḥānehu ve te‘ālā ol 
ṣūreti gidermiş, bī-nişān itmiş idi. Ve bir tolġa daḫı var idi ki ismi Subūġ2 
idi. Ve ammā sancaġı iki idi. Biri [325a N1] beyāż idi. Ve birinüñ adı 
‘Uḳāb idi ki ol siyāh idi.  

[Ve ammā at, ḳaṭır, ḥimār ve develeri] 

Ve ammā Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellemüñ atları yedi re’s idi. 
Birisi Nebī ‘aleyhi’s-selām3 evvel mālik olduġı at idi ki ismi Sekb4 idi. Ve 
biri Temīm-i Dārī gönderdügi at idi ki adı Verd idi. Ṣoñra anı ‘Ömer bin 
Ḫaṭṭāb’a baġışladı. Ve birinüñ ismi Ḍarib5 idi. Ve birinüñ Mürteciz ve 
birinüñ Liẕāz6 ve birinüñ Leḥīf7 ve birinüñ Sebḥa8 idi.  

 

1  Ṣafrā: Ṣafer N1, R1 | E nüshasında “Ṣafrā” şeklinde harekelenmiştir. 
2  subūġ: subū‘ R1 
3  Nebī//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
4  Nüshalarda “Sekt” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Şemsüddin 

Muhammed b. Yûsuf es-Sâlihî eş-Şâmî, Sübülü’l-hüdâ ve’r-Reşâd, Dârü’l-kütübi’l-il-
miyye, Beyrut 1971, C. 7, s. 641. 

5  Ḍarib: Ḫarib N1, R1 
6  Nüshalarda “Riẕāz” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Şemsüddin 

Muhammed b. Yûsuf es-Sâlihî eş-Şâmî, age. 
7  Nüshalarda “Taḥḳīḳ (N1, R1), Taḫfīf (E)” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne 

alındı. bk. Şemsüddin Muhammed b. Yûsuf es-Sâlihî eş-Şâmî, age. 
8  Sebḥa: Sence N1, R1 
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Ve ammā ḳaṭırları dört re’s idi. Birisi İskenderiyye sulṭānı Muḳavḳıs 
gönderdügi Düldül idi ki Faḫr-i ‘Ālem ḳaṭır cinsinden aña mālik olmış idi. 
Ve biri Eyle ṣāḥibi gönderdügi Beyżā idi.1 Ve biri Dūmetü’l-cendel [453b 
R1] ṣāḥibi gönderdügi ḳaṭır idi. Ve biri daḫı Fiḍḍa adlu bir ḳaṭır idi.2 

Ve bunlardan mā‘adā bir ḥimārı var idi ki adı Ya‘fūr3 ve bir rivāyetde 
‘Afūr4 idi. Anı daḫı Muḳavḳıs göndermiş idi. 

Ve ammā develeri dört idi ki ismleri ‘Aḍbā5 [ve] Ḳaṣvā [ve] Merve [ve] 
Ba‘ūm [idi]. Ve bunlardan ġayrı ṣaġılur develeri yedi var idi. Ve yüz re’sden 
ziyāde bir süri ḳoyunı var idi.  

[Ve ammā eşyā ve eẟvābı] 

Bunlardan mā‘adā Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām6 ekẟer-i evḳātda cum‘a 
güni olduḳda bir ḳırmızı iḥrām giyerlerdi ki rengi ẕātī idi. Ṣoñradan bo-
yanma degül idi. Ve kendülere maḫṣūṣ bir serīr ve bir ḳaṭīfe döşeme ve bir 
küçürek ṣandūḳ ki içinde āyīne ve fīl kemüginden ṭaraḳ ve sürmedān ve 
misvāk ve miḳrāż [347b E] muḳarrer idi. 

Ve bi’l-cümle7 bunlardan ġayrı bir kāse ki içinde üç yirden yaṣṣı gümiş 
taḫte ile mīḫlanmış idi. Ve bir ṭaş ibrīḳ8 ki aña muḥaṣṣab dirler, ve bir 
giysi9 yayḳayacaḳ legen ki bir nev‘ baḳırdan idi. Ve bir ṭas ki ol daḫı baḳır-
dan idi, ve bir büyük çanaḳ ki adı Ġarrā idi, dört ādem güçle götürürdi. 
Ve ba‘żı evḳātda Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām10 ‘ūd ile buḫūrlanurdı. Ve bir 
miḳdār kāfūr daḫı ṭarḥ iderlerdi.  

 

1  Ve//idi:  Ve birdi ile ṣaçı gönderdügi beyżā ḳaṭır idi N1, R1  
2  Bu cümle N1 ve R1 nüshalarında öncesindeki cümleden önce gelmektedir. 
3  Ya‘fūr: Ta‘fūr N1, R1 
4  ve//‘Afūr: - N1, R1 
5  ‘Aḍbā: Ġaḍbā N1, R1 
6  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
7  bi’l-cümle: - E 
8  ibrīḳ: ibrīḳa N1, R1 
9  giysi: Esbāb N1, R1 
10  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
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Ve ammā bunca emlāk ü esbābdan vefāt itdükleri zamānda iki yeñi 
ḳaftān ve bir ‘Affānī izār ve Ṣuḥārī1 bezlerinden iki ḳaftān daḫı ve bir göm-
lek2 Ṣuḥāre bezinden3 ve bir gömlek Seḥūl bezinden ve bir cübbe, ya‘nī üst 
ferācesi Yemen metā‘ından ve bir siyāh giysi4 ki iki cānibinden ‘alemleri 
var idi, aña Ḫamīṣa dirler idi. Ve bir beyāż giysi5 daḫı ve üç dört dāne 
ḳırmızı ‘araḳıyye ve beş ḳarış uzunlıḳda bir izār daḫı ve bir yemenī çār-şeb 
ve iki dāne siyāh iç edekleri ki Necāşī göndermiş idi. 

[Ve ammā ezvāc-ı ṭāhiresi] 

Ve ammā ezvāc-ı ṭāhiresi,6 ya‘nī ḫātūnları ki ‘ulemā anuñ tertībinde 
ve ḳaç ḫātūn idüginde ve ḳanġısına duḫūl itdüginde ve itmedüginde iḫtilāf 
eylemişlerdür. Fe-ammā ‘ulemādan niçesinüñ ittifāḳı bunuñ üzerinedür ki 
Resūl ‘aleyhi’s-selām7 evvel nikāḥ eyledügi ḫātūn Ḫuveylid ḳızı Ḫadīce’dür. 
Andan ṣoñra Zem‘a ḳızı Sevde’dür. Andan ṣoñra Ebū Bekr ḳızı ‘Ā’işe, 
[325b N1] andan ṣoñra ‘Ömer ḳızı Ḥafṣa, andan ṣoñra Ümmü Seleme, 
andan ṣoñra Cüveyriye, andan ṣoñra Ḫuzeyme ḳızı Zeyneb, andan [454a 
R1] ṣoñra Caḥş ḳızı Zeyneb, andan ṣoñra Zeyd ḳızı Reyḥāne, andan ṣoñra 
Ümmü Ḥabībe, andan ṣoñra8 Ṣafiyye, andan ṣoñra9 Meymūne, andan 
ṣoñra10 Ḍaḥḥāk ḳızı Fāṭıma, andan ṣoñra11 Nu‘mān ḳızı Esmā’dur.  

Ammā ba‘żılar dimişlerdür ki Ḥafṣa’dan ṣoñra Ümmü Ḥabībe, andan 
Caḥş ḳızı Zeyneb, andan Meymūne, andan Ümmü Seleme, andan 
Ḫuzeyme ḳızı Zeyneb, andan Ṣafiyye, andan Mu‘āviye ḳızı ‘Umre, andan 
Cüveyriye, andan Ḳays ḳızı Ḳuteyle, anda Ümmü Şerīk, andan Ḫaṭīm ḳızı 
Leylā’dur.  

 

1  Ṣuḥārī: i ṣḥārī N1, R1 
2  gömlek: - N1 
3  bezinden: bezlerinden N1 
4  giysi: esbāb N1, R1 
5  giysi: esbāb N1, R1 
6  ezvāc-ı ṭāhiresi: ezvācı E 
7  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1 
8  ṣoñra: - E 
9  ṣoñra: - E 
10  ṣoñra: - E 
11  ṣoñra: - E 
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Egerçi ki bu bābda iḫtilāfāt çoḳdur. Ve illā ‘ulemānuñ ittifāḳı bunuñ 
üzerinedür ki ḫalvetine duḫūl eyledügi ḫātūnlar cem‘an on iki ḫātūndur: 
Ḫadīce, Sevde, ‘Ā’işe, Ḥafṣa, Zeyneb bint Ḫuzeyme, Ümmü Seleme, Zey-
neb bint Caḥş, Ümmü Ḥabībe, Cüveyriye, Reyḥāne, Meymūne, 
Ṣafiyye’dür. Ve bunlardan daḫı üçi [348a E] Resūlu’llāh’dan evvel vefāt 
eylemişlerdür ki anlar Ḫadīce ve Zeyneb bint Ḫuzeyme el-Hilāliyye ve 
Reyḥāne bint Zeyd’dür. Ve ol ṭoḳuz ḫātūn Faḫr-i ‘Ālem vefāt itdükden 
ṣoñra ḳayd-ı ḥayātda ḳalmışlardur. Ve bu bābda aṣlā iḫtilāf yoḳdur. 

[Ḫadīce bint Ḫuveylid bin Esed bin ‘Abdi’l-‘Uzzā bin Ḳuṣay bin 
Kilāb el-Ḳureyşiyye]: Ammā evvelki ḫātūnı ki Ḫadīce bint Ḫuveylid bin 
Esed bin ‘Abdi’l-‘Uzzā bin Ḳuṣay bin Kilāb el-Ḳureyşiyye’dür. Pes Resūl 
‘aleyhi’s-selām1 nesebi ve2 Ḫadīce’nüñ nesebi Ḳuṣay bin Kilāb’da cem‘ ol-
mışdur. Ve Ḫadīce vālidesi Fāṭıma bint Zeyd bin Eṣam’dur. Ve zamān-ı 
Cāhiliyyet’de Ḫadīce’ye Ṭāhire diyü ad virilmiş idi. Ve illā Ḫadīce, Ebū 
Ḫāle [Hind bin Nebbāş] bin Zürāre et-Temīmī’nüñ taḥt-ı nikāḥında idi 
ki andan iki oġul ṭoġurmış3 idi. Birinüñ adı4 Hind ve birinüñ adı Ḫāle idi. 
Andan ṣoñra Ḫadīce ṭul ḳalup ‘Atīḳ bin ‘Ābid el-Maḫzūmī anı nikāḥlan-
mış idi ki andan daḫı bir ḳızcaġız ṭoġırup ismini Hind ḳomış idi. Andan 
ṣoñra yine ṭul ḳalup ḳırḳ yaşından ziyādece yaşda iken Resūl ‘aleyhi’s-
selām5 nikāḥlanmış idi. Ol zamānda Faḫr-i ‘Ālem kendüsi yigirmi beş ya-
şında idi. Ve ba‘żılar ḳavlince yigirmi birinde idi. Pes Resūl ‘aleyhi’s-selām6 
Ḫadīce’den [454b R1] evvel evlenmemiş idi. Ve tā Ḫadīce olmayınca bir 
daḫı ḫātūn almaḳ vāḳi‘ olmamış idi.  

İmdi, ḫafī olmaya ki Ḫadīce raḍiya’llāhu ‘anhā ümmetden eñ evvel 
īmāna gelendür. Ki erden ve ‘avretden ve oġlan ve ḳızdan evvel kimesne 
īmāna gelmemişdür. Ḫuṣūṣā dīn-i İslām yolına mālini ve nefsini beẕl idüp 
Server-i Enbiyā’dan7 aṣlā māl ü melekin dirīġ itmemişdür. Ve “Dünyā 

 

1  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1 
2  Resūl//ve: Resūlu’llāh ile R1 
3  oġul ṭoġurmış: oġlı ṭoġmış N1, R1 
4  adı: - N1 
5  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1 
6  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
7  Server-i Enbiyā’dan: Faḫr-i ‘Ālem’den N1, R1 
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ḫātūnlarından dört ḫātūn ki cümleden ḫayrludur.” diyü Faḫr-i ‘Ālem 
‘aleyhi’s-selām1 ḫaber virmişdür. “Biri Meryem bint ‘İmrān ve biri Āsiye ve 
biri Ḫadīce bint Ḫuveylid ve biri Fāṭıma bint Resūl ‘aleyhi’s-selāmdur2.”3  

Ve Faḫr-i Kā’ināt’üñ4 cümle evlādı Ḫadīce’den vücūda gelmişdür. 
Ancaḳ İbrāhīm Māriye-i Ḳıbṭiyye’den [326a N1] ṭoġmışdur. Ba‘de ẕālik 
Ḫadīce raḍiya’llāhu ‘anhānuñ5 sinni altmış beş yıla yitişüp, Server-i Enbiyā 
ile yigirmi beş yıl tamām dirlik dirilüp ve hicretden üç yıl ve dört ay evvel 
vefāt idüp Mekke-i Müşerrefe’de Ḥacūn didükleri ṭaġda defn olındı ki ol 
zamānda Resūl ‘aleyhi’s-selām6 nübüvvete geleli on yıla ḳarīb olmış idi.    

[Sevde bint Zem‘a]: İkinci Sevde bint Zem‘a bin Ḳays bin ‘Abdişems 
bin ‘Abdivedd bin Nuḍar bin Mālik bin Cīl7 bin ‘Āmir bin Lü’ey’dür ki 
Resūl ‘aleyhi’s-selām8 ile Sevde’nüñ nesebi Lü’ey bin [348b E] Ġālib’de 
cem‘ olmışdur. Ve Sevde’nüñ vālidesi Şemūs bint Ḳays bin Zeyd bin ‘Amr 
bin Lebīd bin Ḫidāş9 bin ‘Āmir bin Ġanm bin ‘Adiyy bin Neccār’dür.10  

İmdi, ḫafī olmaya ki Sevde ḳadīmden İslām’a gelüp ‘ammisi oġlı 
Sekrān’uñ taḥt-ı nikāḥında iken bī‘at eylemişdür. Ve eri olan Sekrān daḫı 
anuñla bile İslām’a gelüp ve hicret-i ūlāda ikisi bile Mekke’ye hicret idüp 
ve hicret-i ẟāniyede Ḥabeşe vilāyetine hicret eyleyüp, tekrār Mekke’ye gel-
düklerinde Sekrān fevt olup ve bir rivāyetde daḫı Ḥabeşe’de vefāt idüp, 
andan ṣoñra Sevde’yi Peyġāmber ‘aleyhi’s-selām11 nikāḥlanup, Mekke’ye 
anuñla bile dāḫil olup, ba‘dehu hicret-i ẟāliẟede ki Medīne’ye hicret eyle-
diler, sekizinci yıl tamām olduḳda Bedr Ġazāsı’nuñ ‘aḳabince birgün 
[455a R1] Sevde, Resūlu’llāh’a girüp, aḳribāsından ol ġazālarda ḳatl 

 

1  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
2  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1 
3  Hadîs-i Şerîf, (Ahmed B. Hanbel, Müsned, C. 1, s. 36 ; Hakim, Müstedrek, C. 2, s. 594) 
4  Kā’ināt’üñ: ‘Ālem’üñ N1, R1 
5  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
6  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
7  Cīl: Cebel N1, R1 
8  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
9  E nüshasında “Ḫudāş” şeklinde harekelenmiştir. 
10  Neccār’dür: Necārī’dür N1, R1 
11  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
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olınanları añup, aġladuḳda Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām1 Sevde’ye ṭalāḳ vi-
rüp, ba‘dehu kendü günini ‘Ā’işe’ye baġışlayup, Resūlu’llāh’dan istişfā‘ it-
mekle tekrār nikāḥ idüp, ṣoñra Mu‘āviye zamānında sene2 erba‘a ve 
ḫamsīn3 Şevvāl’inde Medīne-i Münevvere’de vefāt idüp defn olınmış idi.  

‘Ā’işe raḍiya’llāhu ‘anhā:4 Bint Ebī Bekr eṣ-Ṣıddīḳ’dur. Vālidesi 
Ümmü Rūmān bint ‘Āmir bin ‘Uveymir bin ‘Abdişems’dür ki Benī 
Kināne evlādındandur. Ki Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selāma düşinde bir ḥarīr 
ḫırḳa5 içinde gösterilüp 6 «هذه زوجتك يف الدنيا واالخرة» “Bu senüñ dünyada 
ve āḫiretde ḫātūnuñdur.” diyü ḫaber virilüp, ba‘dehu Mekke’de nübüv-
vetden on yıl geçdükden ṣoñra şevvāl ayında ki hicretden üç yıl evvel idi, 
Resūl ‘aleyhi’s-selām7 anı nikāḥlanup, Buḫārī ḳavlince ol zamānda ‘Ā’işe 
altı yaşında olup, hicretden ṣoñra Medīne’de ṭoḳuz yıl, beş ay dirlik diri-
lüp, Faḫr-i ‘Ālem ‘aleyhi’s-selām8 vefāt eyledükde on sekiz yaşında bulınup 
ve Resūl ‘aleyhi’s-selām9 andan ġayrı ḫātūnı bikr almayup ve ḥadd-i ẕātında 
‘Ā’işe raḍiya’llāhu ‘anhā faḳīhe ve ‘ālime ve faṣīḥa ve ‘ārife olup, ḫuṣūṣā 
‘Arab’uñ tevārīḫini ve şi‘rlerini künhi ve tafṣīli ile bilüp ve bir vechle 
muḥaddiẟe idi ki Resūl ‘aleyhi’s-selāmdan10 biñ iki yüz on ḥadīẟ-i şerīf11 
rivāyet itmişdür.  

Ammā Buḫārī ve Müslim ittifāḳ itdükleri üzere yüz yetmiş dört ve 
andan mā‘adā Buḫārī yalıñuz elli dört ḥadīẟ-i [326b N1] şerīf12 ve Müslim 
altmış sekiz ḥadīẟ-i şerīf13 rivāyet [349a E] idüp bāḳīleri sā’ir Cevāmi‘’de-
dür ki ṣaḥābe ve tābi‘īnden niçe cemā‘at rivāyet eylemişlerdür, iki yüz 
ḥadīẟe ḳarībdür.  

 

1  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
2  sene: - N1, R1 
3  erba‘a ve ḫamsīn: elli dört tārīḫinde N1, R1 
4  Bu dua cümlesi E nüshasında bulunmamaktadır. 
5  ḫırḳa: çuḳa R1 
6  “Bu, senin dünya ve ahirette eşindir.” 
7  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
8  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
9  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
10  Resūl//selāmdan: Resūlu’llāh’dan N1, R1 
11  şerīf: - E 
12  şerīf: - E 
13  şerīf: - E 
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Ḥattā Ebū Mūsā-yı Eş‘arī dimişdür ki “Ḳaçan aṣḥāb-ı Resūl bir nesne 
müşkil olsa ol nesneyi biz ‘Ā’işe’den ṣorarduḳ. Her ḥāl ile anı kendümüz-
den a‘lem bulurduḳ.”  

Bundan mā‘adā ‘ulemādan niçe kimesneler ittifāḳ itmişlerdür ki 
Ḫadīce’den ġayrı cemī‘-i ḫātūnlardan efḍali ‘Ā’işe ola. Ve bir ṭā’ife [455b 
R1] dimişlerdür ki ‘Ā’işe efḍaldür. Ve İbn A‘rābī ve bir cemā‘at dimişler-
dür ki Ḫadīce efḍaldür.1 

Ve ammā vefātı hicretüñ elli yedinci yılında ve Ramażān ayınuñ on 
yedisinde ẟülāẟā gicesinde vāḳi‘ olmışdur. Ki müddet-i ‘ömri altmış beş yıla 
ḳarīb olmış idi. Ve namāzını Ebū Hüreyre ḳılmışdur ki ol zamānda ḫalīfe 
ol idi. Ve gice ile defn olınması emr olınup Medīne’de Baḳī‘ didükleri 
mezāristānda defn olınmış idi.  

[Ḥafṣa bint ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb]: Biri2 Ḥafṣa bint ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb 
raḍiya’llāhu ‘anhādur.3 Ki hem ‘Adeviyye ve hem Ḳureyşiyye idi. Ve vāli-
desi Zeyneb bint Maż‘ūn bin Vehb bin Ḫuẕāfe bin Cumaḥ idi. Ve Ḥafṣa 
raḍiya’llāhu ‘anhā Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selāmdan evvel Ḥuneys bin 
Ḫuẕāfe’nüñ taḥt-ı nikāḥında idi ki anuñla bile hicret itmiş idi. Pes 
Ḥuneys, Bedr Ġazāsı’ndan ṣoñra Medīne’de vefāt eyledi. Ḥafṣa ṭul ḳaldı.4 
Ba‘dehu Resūl ‘aleyhi’s-selām5 anuñla nikāḥlandı ki hicretüñ üçinci yılı ve 
bir rivāyetde ikinci senesi idi.  

Andan ṣoñra Resūl ‘aleyhi’s-selām6 anı bir ṭalāḳ boşadı. Vaḳtā ki ‘Ömer 
raḍiya’llāhu ‘anh işitdi, maḥzūn olup başına ṭopraḳlar ṣaçdı. Andan Cebrā’īl 
‘aleyhi’s-selām7 gelüp, Ḥafṣa dā’imā ṣā’ime ve ‘ibādet ü ṭā‘ate ḳā’ime olup, 
cennetde daḫı ḫātūnı olacaġını ḫaber virmekle, ḫuṣūṣā “ ‘Ömer raḍiya’llāhu 
‘anh Ḥażretlerine şefḳat ü merḥamet vācibdür.” dimekle ve bi’l-cümle8 
Allāhu Te‘ālā yine anı nikāḥlanmañı emr eyledügini bildürmekle Faḫr-i 

 

1  Ve İbn//efḍaldür: - N1, R1 
2  Biri: - E, N1 
3  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
4  ḳaldı: idi R1 
5  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
6  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
7  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
8  bi’l-cümle: - R1 
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‘Ālem ‘aleyhi’s-selām1 tekrār nikāḥlanup, ṣoñra hicretüñ ḳırḳ beşinci yılınuñ 
Şa‘bān ayında ve bir rivāyetde ḳırḳ birinci senesinde altmış yaşında iken 
vefāt idüp Medīne’de defn olınmışdur. Egerçi ba‘żılar “Zamān-ı2 
‘Oẟmān’uñ ḫilāfetinde vefāt eyledi.” diyü beyān eylemişlerdür ve ammā ev-
velkisi ṣaḥīḥdür. 

[Zeyneb bint Ḫuzeyme]: Ve ammā beşinci Zeyneb bint Ḫuzeyme 
bin Ḥāriẟ ‘Abdu’llāh bin ‘Amr bin ‘Abdimenāf bin Hilāl bin ‘Āmir bin 
[349b E] Ṣa‘sa‘a el-Hilāliyye el-‘Āmiriyye’dür. Ve zamān-ı Cāhiliyyet’de 
aña Ümmü’l-mesākīn, ya‘nī “ġarībler anası” diyü çaġırurlardı. Ġurebā ve 
fuḳarāyı görüp gözetdügi içün ol ismle şöhret virmişler idi. Pes Zeyneb 
muḳaddemā ‘Abdu’llāh bin Caḥş’uñ taḥt-ı nikāḥında idi ki ‘Abdu’llāh 
Uḥud Ġazāsı’nda ḳatl olınmış idi.  

Ve ba‘żılar ḳavlince [456a R1] ‘Ubeyde bin Ḥāriẟ’üñ taḥt-ı nikāḥında 
idi ki ol daḫı Uḥud Ġazāsı’nda şehīd olmış idi. Ba‘dehu Resūl-i Ekrem 
hicretüñ üçinci yılında Zeyneb’i nikāḥlandı. Ammā anuñla ġāyetle az di-
rildi. Ḥattā bir rivāyetde sekiz ay ve ‘inde’l-ba‘ż [327a N1] iki ay ve yāḫūd 
üç ay ancaḳ cem‘ oldılar. Andan ṣoñra hicretüñ dördinci senesinüñ 
Rebī‘u’l-āḫir ayında3 vefāt idüp Medīne’de Baḳī‘4 didükleri mezāristānda 
defn olınmış idi. Ḥattā ba‘żılar ḳavlince Zeyneb yine Peyġāmber’üñ ez-
vācından olan Meymūne’nün ana bir ḳız ḳarındaşı idi. 

 [Ümmü Seleme]: Ve ammā altıncısı Ümmü Seleme’dür ki Hind 
bint Ebī Ümeyye Süheyl5 bin Muġīre bin ‘Abdu’llāh bin ‘Amr bin 
Maḫzūm’dur. Ve vālidesi ‘Ātike bint ‘Āmir bin Rebī‘a bin Mālik bin 
Ḫuzeyme bin ‘Alḳame bin Firās’dur.6 Pes Hind ki Ümmü Seleme’dür, 
muḳaddemā Ebū Seleme bin ‘Abdi’l-Esed’üñ7 taḥt-ı nikāḥında idi ki ken-
düsi ve eri Ḥabeşe vilāyetine hicret idenlerüñ evveli idi. Ve anlar Ḥabeşe’de 

 

1  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
2  zamān-ı: - N1, R1 
3  Rebī‘u’l-āḫir ayında: Rebī‘u’l-āḫir’inde N1, R1 
4  Baḳī‘: Buḳ‘a R1 
5  Süheyl: Sehl R1 
6  Firās’dur: Firāş’dur E, R1 
7  esed’üñ: eşed’üñ E 
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iken evvelā Zeyneb’i, ṣoñra Seleme’yi, ṣoñra ‘Ömer’i, ṣoñra Dürre’yi1 
ṭoġurmış idi. Ve Ḥabeşe’den geldügi zamānlarda ki Medīne’ye dāḫil oldı-
lar, hevdec üzerine binüp girmiş idi. Ḥattā andan evvel daḫı bir ḫātūn hev-
dece binmemiş idi. Pes Ebū Seleme hicretüñ dördinci yılında ve ba‘żılar 
ḳavlince üçinci senesinde vefāt idüp Resūl ‘aleyhi’s-selām2 Ümmü Se-
leme’yi nikāḥlandı.  

Ol ḥīnde3 içinde maḳtel-i Ḥüseyn ṭopraġı olan şīşeyi Faḫr-i ‘Ālem, 
Ümmü Seleme’ye teslīm idüp, “Ḳaçan ki yā Ümmü Seleme, bu şīşenüñ 
içindeki ṭopraḳ kan olduġını göresün, ciger-gūşem Ḥüseyn raḍiya’llāhu 
‘anh4 ḳatl olınduġını bilesün.” diyü virmişler5 idi. Ümmü Seleme daḫı 
dā’imā6 ol ḳarūreyi ṣaḳlardı. Ṣabāḥ ve aḫşam çıḳarup içindeki ṭopraġa 
naẓar iderdi. Ḳaçan ki Yezīd bin Mu‘āviye’ye beglik degmiş idi, Ümmü 
Seleme daḫı İmām Ḥüseyn ile bile gitmiş idi. Ve bir ṣabāḥ Ümmü Seleme 
ḳarūreye baḳdı. İçindeki ṭopraġı gördi, vaḳtinde [350a E] baḳdı. Ṣāfī ḳan 
olmış gördi. Ve ol gice Resūl ‘aleyhi’s-selām7 daḫı düşine girüp İmām 
Ḥüseyn’üñ şehādetinden aña ḫaber virdi. Pes Ümmü Seleme irtesi ki 
[456b R1] ṣabāḥ oldı, bir cāriyesini çār-şūya gönderüp ḫaber tecessüs itdi. 
Fi’l-ḥāl cāriye Ḥażret-i Ḥüseyn ḳatl olınduġını işidüp geldi, ḫaber virdi. 
Ümmü8 Seleme daḫı ḥāli bilüp feryād ü fiġān eylemege başladı.  

Ve bi’l-cümle Ümmü Seleme seksen dört yıl ‘ömr sürüp Yezīd’üñ 
zamān-ı emāreti9 evā’ilinde ki hicretüñ elli ṭoḳuzı ve bir rivāyetde altmış 
ikisi idi, ammā eṣaḥḥı budur ki elli ṭoḳuzında vefāt idüp, Ebū Hüreyre 
raḍiya’llāhu ‘anh ve ba‘żılar ḳavlince Sa‘īd bin Zeyd namāzın ḳılup 
Baḳī‘’de defn eylediler.  

 

1  Nüshalarda “ ‘Amr, Rüdde” şeklinde yazılan bu isimler “ ‘Ömer, Dürre” olarak metne 
alındı. bk. M. Yaşar Kandemir, “Ümmü Seleme”, DİA, https: //islamansiklope-
disi.org.tr/ummu-seleme (21.12.2019). 

2  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
3  Ol ḥīnde: Ve içinde E 
4  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
5  virmişler: söylemişler R1 
6  dā’imā: - R1 
7  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
8  Ümmü: Ebū N1, R1 
9  emāreti: emārātı N1, R1 
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Ve ammā faḳīhe ve ‘ālime ve muḥaddiẟe idi. Ḥattā İbn ‘Abbās ve 
‘Ā’işe ve ḳızı Zeyneb ve oġlı ‘Ömer ve Sa‘īd bin Müseyyeb tābi‘īnden ve 
ṣaḥābeden niçe kimesneler andan eḥādīẟ rivāyet eylemişlerdür. 

[Zeyneb bint Caḥş]: Ve ammā yedincisi Zeyneb bint Caḥş bin Ri’āb 
bin Ya‘mer bin Ṣabire bin Mürre bin Keẟīr bin Ġanm bin Dūdān bin Esed 
bin Ḫuzeyme’dür ki atası1 Resūlu’llāh’uñ [327b N1] atası2 ile Ḫuzeyme 
bin Müdrike’de bulışmışdur. İsmi Burre’dür. Ve vālidesi Ümeyme bint 
‘Abdü’l-Muṭṭalib’dür ki Peyġāmber ‘aleyhi’s-selāmuñ3 atasınuñ4 ḳız ḳarın-
daşıdur.  

Pes Zeyneb muḳaddemā Zeyd bin Ḥāriẟe’nüñ taḥt-ı nikāḥında idi ki 
Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selāmuñ5 āzādlusıdur. Ba‘dehu Zeyd, Zeyneb’e ṭalāḳ 
virüp ‘iddeti tamām olduḳdan ṣoñra Buḫārī ve Nesā’ī, Enes’den rivāyet 
itdükleri üzere Resūl ‘aleyhi’s-selām6 Zeyd’e buyurup, “Var Zeyneb’e anı 
ben nikāḥlanmaḳ istedügümi söyle.” diyü emr itdükde Zeyd evine varup, 
Zeyneb’i ḥamīr yoġururken bulup, fe-ammā Zeyneb’i gördükde aṣlā yüzine 
baḳmaġa ḳādir olmayup, fi’l-ḥāl yüzin ardına döndürüp, Zeyneb’e baḳmaġa 
her vechle7 ḥicāb iderek, “Yā Zeyneb, beni Resūlu’llāh gönderdi ki seni ẕikr 
ideyorur.” diyü ḫaber virüp, Zeyneb daḫı “Allāh emr eylemeyince ben bir iş 
işlemezin.” diyü cevāb virüp, andan ṣoñra ﴿  َوطَرًا َها  نـْ ّمِ زَْيٌد  َقَضى  فـََلمَّا 
 āyeti nāzil olmaġla Faḫr-i ‘Ālem, Zeyneb’i nikāḥ idüp ol daḫı َزوَّْجَناَكَها﴾8
vardı.9 Aṣlı bu idi ki sā’ir ḫātūnlara dā’imā faḫr eylerdi. “Sizi Resūlu’llāh’a 
babañuz tezvīc eylemişdür. Fe-ammā beni [350b E] Allāhu Te‘ālā10 ken-
düsi tezvīc itmişdür.” diyü söylerdi. [457a R1]  

 

1  atası: ebesi E, R1 
2  atası: ebesi E, R1 
3  Peyġāmber//selāmuñ: Resūlu’llāh’uñ N1, R1 
4  atasınuñ: anasınuñ E 
5  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
6  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
7  baḳmaġa//vechle: her cihetle baḳmaġa N1 | her vechle baḳmaġa R1 
8  “Zeyd, eşinden yana isteğini yerine getirince (eşini boşayınca), onu seninle evlendirdik.”, 

Ahzab 33/37.  
9  vardı: - E 
10  Te‘ālā: - N1 
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Pes1 Resūl ‘aleyhi’s-selām2 anı nikāḥlanduḳda hicretüñ beşinci yılı idi. 
Ve Resūlu’llāh’uñ bu ḥadīẟ-i şerīfi anı tavṣīfen idi ki birgün ḫātūnlarına 
-ya‘nī “İçiñüzden eñ tīz baña yaḳın ola «أسرعكّن حلاقاً يب أطولكّن يداً »3
caġıñuz ḳolları eñ uzun olanıñuzdur.” diyü buyurduḳlarında ‘Ā’işe 
raḍiya’llāhu ‘anhā Zeyneb bint Caḥş ḥaḳḳında cevāba gelüp, “Dīn yolında 
Zeyneb’den ḫayrlusı ve andan ziyāde Allāh’dan ḳorḳulı4 ve ṣaḥīḥ sözli ve 
raḥm ü şefḳati çoḳ, ṣadaḳāt ü ḥasenātı cümleden artuḳ ve eliyle işleyüp, 
çalışup taṣadduḳ itmiş ve anuñla Allāh’a taḳarrüb taḥṣīl eylemiş bir ḫātūn 
daḫı yoḳdur.” diyü buyurmış idi. 

Ve Resūlu’llāh’dan ṣoñra ḫātūnlarından eñ evvel Zeyneb vefāt eyle-
mişdür. Ve tārīḫ-i vefātı hicretüñ yigirmisinde ve bir rivāyetde yigirmi bi-
rinde vāḳi‘ olmışdur ki ol tārīḫde sinn-i şerīfleri elli üç yıl olmış idi. Ve 
namāzını ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb ḳılup Medīne’de defn olındı. Viṣāl ki üstinde 
meyyit götürilür, evvelā anuñ-içün düzilmişdür. Ve ‘Ā’işe ve Ümmü 
Ḥabībe ve Enes ve ṣaḥābeden niçe kimesneler andan eḥādīẟ rivāyet eyle-
mişlerdür. 

[Ümmü Ḥabībe bint Ebū Süfyān]: Ve ammā sekizincisi Ümmü 
Ḥabībe bint Ebū Süfyān Ṣaḫr bin Ḥarb bin Ümeyye bin ‘Abdişems’dür. 
Ki aṣlda Ümmü Ḥabībe’nüñ adı Remle’dür. Mu‘āviye’nüñ ḳız ḳarında-
şıdur. Ve vālidesi Ṣafiyye bint Ebī ‘Āṣ’dur ki ‘Oẟmān bin ‘Affān’uñ ba-
basınuñ ḳız ḳarındaşıdur. Pes Ümmü Ḥabībe muḳaddemā ‘Ubeydu’llāh5 
bin Caḥş’uñ taḥt-ı nikāḥında idi ki anuñla bile Ḥabeşe vilāyetine hicret 
itmiş idi. Ve Ḥabeşe’de iken Ḥabībe’yi ṭoġırup Ümmü Ḥabībe diyü kün-
yet virilmiş idi. Ba‘de-zamānin ‘Ubeydu’llāh bin Caḥş, Ḥabeşe vilāye-
tinde vefāt idüp hicretüñ altıncı yılında Melik Necāşī kendü 

 

1  Pes: - R1 
2  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1 
3  Hadîs-i Şerîf, “İçinizde bana en çabuk kavuşacak olanınız, kolu en uzun olanınızdır.” 

(Müslim, Fezâilü’s-Sahâbe:  101; Tabakât, 8:  108.) 
4  ḳorḳulı: ḳorḳar N1 | ḳorḳarı R1 
5  Nüshalarda “ ‘Abdu’r-raḥmān (N1, R1), ‘Abdu’llāh (E)” şeklinde yazılan bu isim “ 

‘Ubeydu’llāh” olarak metne alındı. bk. Aynur Uraler, “Ümmü Habîbe”, DİA, https: //is-
lamansiklopedisi.org.tr/ummu-habibe (21.12.2019). 
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ḫazīnesinden [328a N1] dört yüz filori mehr-i mü’eccel virüp Resūl 
‘aleyhi’s-selām1 içün Ümmü Ḥabībe’yi ‘aḳd-ı nikāḥ itdürmiş idi.  

Ve ammā Nesā’ī ve Ebū Dāvūd, Ümmü Ḥabībe’nüñ kendüden ri-
vāyet itdükleri üzere Melik Necāşī ol zamānda dört yüz altun virmeyüp 
dört biñ dirhem gümiş virmiş idi. Andan ṣoñra Resūlu’llāh’a mektūb ile 
i‘lām idüp, Faḫr-i ‘Ālem daḫı ḥüsn-i ḳabūl ile ḳabūl idüp, ba‘dehu Melik 
Necāşī anı Şüraḥbīl bin Ḥasene ile Medīne’ye gönderüp Faḫr-i [457b R1] 
‘Ālem ‘aleyhi’s-selām2 [351a E] anuñla Medīne’de cem‘ olmış idi. Ve bir 
rivāyetde Melik Necāşī Ḥabeşe’de mehrini edā idüp ve gönderüp ‘aḳd-i3 
nikāḥ Medīne’de vāḳi‘ olmış idi. Ve Server-i Enbiyā cānibinden vekīl olan 
bir rivāyetde ‘Oẟmān bin ‘Affān idi. Ve bir rivāyetde Ḫālid bin Sa‘īd bin 
‘Āṣ idi.  

Ṣoñra hicretüñ ḳırḳ dördinci yılında ve ba‘żılar ḳavlince4 ḳırḳ üçinci 
senesinde Medīne’de vefāt eyledi. Ve ḳarındaşı Mu‘āviye ve ‘Utbe ve Enes 
bin Mālik ve Zeyneb bint Ebī Seleme ve ṣaḥābeden niçeler Ümmü 
Ḥabībe’den eḥādīẟ-i şerīfe5 rivāyet itmişlerdür. 

[Cüveyriye bint Ḥāriẟ]: Ammā ṭoḳuzıncı Cüveyriye bint Ḥāris bin 
Ebī Ḍırār bin Ḥabīb bin ‘Ābid bin Mālik bin Ḫuzeyme el-Muṣṭaliḳ’dür. 
Ki Resūl ‘aleyhi’s-selām6 anı Mureysī‘ Ġazāsı’nda, ya‘nī Benī Muṣṭaliḳ cen-
ginde esīr eyledi. Ve ammā Dāvūd ve ‘Ā’işe’den rivāyetle beyān itdügi 
üzere Cüveyriye bint Ḥāriẟ ol zamānda ẞābit bin Ḳays bin Şemmās’uñ 
daḫı ibn ‘amminüñ ḥiṣṣelerine düşmiş idi. Ḥattā Cüveyriye kendü nefsini 
bahāya kesdürüp cerr itmek içün Resūl ‘aleyhi’s-selāma7 gelmiş idi. Ve 
ammā ġāyetle ḥüsn ü cemāl ṣāḥibesi olup, ḫuṣūṣā gözleri mübālaġa ile gü-
zel olmaġla Faḫr-i ‘Ālem’e ḫātūn olmaḳ8 daḫı göñlinden geçmiş idi. Ḳaçan 
ki ayaġ üzerine ḳalḳup, “Yā Resūla’llāh ben Cüveyriye bint Ḥāriẟ’üm ki 

 

1  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1 
2  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
3  ‘aḳd-i: ‘aḳd u E, N1 
4  ḳavlince: - N1 
5  şerīfe: - N1, R1 
6  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
7  Resūl//selāma: Resūlu’llāh’a N1, R1 
8  ‘Ālem’e//olmaḳ: ‘Ālem Ḥażretinüñ ḫātūnı olmaġı R1 
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ẞābit bin Ḳays’uñ ḥiṣṣesine düşüp kendü nefsümi bahāya kesdüm. Ve 
Resūlu’llāh’dan bahāya mu‘āvenet umageldüm.” diyü söyledi. Faḫr-i 
‘Ālem ‘aleyhi’s-selām1 “Bundan ḫayrlusı bu degül midür ki senüñ bahāñı 
bi’t-tamām edā eyleyem ve seni nikāḥlanup ḫātūn idinem.” diyü buyur-
duḳda “Siz bilürsüz, yā Resūla’llāh.” diyü cevāb virüp andan ṣoñra bu min-
vāl üzere Resūlu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem hicretüñ beşinci yılında ve 
bir rivāyetde altıncı yılında Cüveyriye’yi nikāḥlandı.  

Fe-ammā Resūl-i Ḫudā’dan2 evvel Müsāfa‘a Ṣafvān’uñ ve bir ri-
vāyetde Ṣafvān bin Mālik’üñ taḥt-ı nikāḥında idi, dimişlerdür. Ki ol 
zamānda ismi Berre idi. Ṣoñradan Server-i Enbiyā ‘aleyhi’s-selām3 Cüvey-
riye diyü ad virmiş idi. Fe-ammā ‘Ā’işe raḍiya’llāhu ‘anhādan menḳūldür 
ki “Hīç Cüveyriye gibi ḳavm ü ḳabīlesine ḫayrlu bir ḫātūn gelmemişdür. 
Zīrā Resūl4 [458a R1] ‘aleyhi’s-selām kendüyi alup nikāḥ itmekle ol ġazāda 
Benī Muṣṭaliḳ’dan ḳızdan ve ‘avretden [351b E] ne miḳdār ḫātūn alınmış 
ise anuñ sebebi ile aṣḥāb-ı kirām cümlesini āzād idüp nikāḥlanmışlar idi.” 
[328b N1]  

Ṣoñra5 Cüveyriye raḍiya’llāhu ‘anhā hicretüñ elli altıncı yılında, 
Rebī‘u’l-evvel’inde altmış beş yaşında iken vefāt eyledi. Rāvīlerden İbn 
‘Abbās ve Cābir ve İbn ‘Ömer Cüveyriye’den eḥādīẟ rivāyet itmişlerdür. 

[Reyḥāne bint Zeyd]: Ve ammā onıncısı Reyḥāne bint Zeyd bin 
‘Amr’dur. Ve bir rivāyetde Reyḥāne bint Şem‘ūn bin Zeyd bin ‘Amr’dur. 
Ki Benī Naḍīr’dendür. Ve ba‘żılar ḳavlince Benī Ḳurayẓa’dandur. Muḳad-
demā ‘Abdü’l-Ḥakem nām kimesnenüñ taḥt-ı nikāḥında iken Resūl 
‘aleyhi’s-selām6 anı esīr idindi. Ba‘dehu āzād idüp hicretüñ altıncı yılında 
nikāḥlandı. Ve bir rivāyetde tā ölince Resūl7 ‘aleyhi’s-selām anı mülkiyyet 
üzere mutaṣarrıf oldı.  

 

1  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
2  Resūl-i Ḫudā’dan: Resūlu’llāh’dan E 
3  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
4  Resūl: Resūlu’llāh R1 
5  Ṣoñra: - N1 
6  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
7  Resūl: Resūlu’llāh N1, R1 
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Ba‘de-zamānin Resūl ‘aleyhi’s-selām1 ḥaccetü’l-vedā‘dan döndükden 
ṣoñra vefāt idüp Baḳī‘ nām maḥalde2 defn olındı ki ṣaḥīḥi budur. Ve ammā 
ba‘żılar ḳavlince hicret-i nebeviyyenüñ3 on altıncı yılında,4 ya‘nī Resūl 
‘aleyhi’s-selāmuñ5 vefātından ṣoñra6 vefāt idüp namāzın ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb 
ḳılup defn olındı. 

[Meymūne bint Ḥāriẟ]: Ve ammā on birincisi Meymūne bint Ḥāriẟ 
bin Ḥazn bin Buḥayr7 bin Hezūm bin Rūyibbe8 bin ‘Abdu’llāh bin Hilāl 
bin ‘Āmir bin Ṣa‘ṣa‘a el-Hilāliyye el-‘Āmiriyye’dür. Ve vālidesi Hind bint 
‘Avf bin Züheyr bin Ḥarẟ’dur.9 Ve Ḥimyer’dendür.10 Ve ba‘żılar ḳavlince 
Kināne’[den]dür, dimişlerdür. Ki aṣlda ismi Berre idi. Ṣoñra’dan Resūl 
‘aleyhi’s-selām11 Meymūne diyü ad virmiş idi. Ve ammā Faḫr-i ‘Ālem’den 
evvel tā zamān-ı Cāhiliyyet’den Mes‘ūd bin ‘Amr eẟ-ẞeḳafī’nüñ ‘avreti idi. 
Ṣoñra andan daḫı müfāraḳat idüp, Ebū Rühm bin ‘Abdi’l-‘Uzzā taṣarru-
fında iken meẕkūr Ebū Rühm fevt olup, Resūl ‘aleyhi’s-selām12 hicretüñ 
yedinci yılında Ẕi’l-ḳa‘de ayında şeref-i ‘umretü’l-ḳażādan gelürken 
Mekke’den on mīl ba‘īd olan Serif13 nām menzilde nikāḥlandı. Ba‘de-
zamānin ḥikmet Allāh’uñdur, hicretüñ14 altmış birinci yılında ve bir ri-
vāyetde altmış üçinde, ve yāḫūd altmış altısında tā ol menzilde, ya‘nī Resūl 
‘aleyhi’s-selām15 kendüyi nikāḥlanduġı Serif nām maḥalde [458b R1] vefāt 
idüp namāzın İbn ‘Abbās ḳılup defn oldı.  

 

1  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
2  Baḳī‘//maḥalde: Baḳī‘’da E 
3  hicret-i nebeviyyenüñ: hicretüñ E 
4  yılında: senesinde N1, R1 
5  Resūl//selāmuñ: Resūlu’llāh’uñ N1, R1 
6  ṣoñra: - N1 
7  Buḥayr: Nüceyr N1, R1 
8  Rūyibbe: Rūviyye N1 | Rūbiyye R1 
9  Ḥarẟ’dur: Ḥavẟ’dur N1, R1 
10  Ḥimyer’dendür: Ḥimyerī’dür R1 
11  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
12  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
13  Nüshalarda “Şeref” biçiminde yazılan bu isim “Serif” olarak metne alındı. bk. M. Yaşar 

Kandemir, “Meymûne”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/meymune 
(21.12.2019). 

14  hicretüñ: ve hicretüñ N1 
15  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
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Ve Meymūne raḍiya’llāhu ‘anhā ‘Abbās ḫātūnı Ümmü Fażl’üñ ve Ebū 
Bekr ḫātūnı Esmā bint ‘Umeys’üñ ana bir ḳız ḳarındaşı idi. [352a E] Ve 
Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem Ḥażretlerinüñ1 ṣoñ ḫātūnı idi ki 
bundan ṣoñra kimseyi almamışlar idi. Ve Resūl ‘aleyhi’s-selāmuñ2 vāfir 
eḥādīẟ-i şerīfesini ḥıfẓ eylemiş idi. Ḥattā İbn ‘Abbās ve ‘Abdu’llāh bin Zeyd 
bin ‘Āṣım3 [ve] ‘Abdu’llāh bin Şeddād el-Hādī4 [ve] ‘Aṭā bin Yesār5 ve 
ṣaḥābeden ve tābi‘īnden niçeler andan rivāyet eylemişlerdür.  

[Ṣafiyye bint Ḥuyey]: Ve ammā on ikincisi Ṣafiyye bint Ḥuyey bin 
Aḫṭab bin Şu‘be bin ẞa‘lebe bin ‘Ubeyd bin Ka‘b bin Ḫazrec bin Ebī 
Ḥabīb bin Naẓīr’dür ki Benī İsrā’īl’den Hārūn bin ‘İmrān neslinden idi. 
Ve vālidesi Berre bint Semev‘al6 idi. Pes Ṣafiyye muḳaddemā Kināne bin 
Ebī Ḥuḳayḳ’uñ ‘avreti idi. [329a N1] Eri Ḫayber’de hicretüñ yedinci yı-
lında ḳatl olınup ve Ṣafiyye esīr olup, ḥattā Diḥye bin Ḫalīfe el-Kelbī’nüñ 
ḥiṣṣesine düşmiş iken Resūl ‘aleyhi’s-selām7 andan ṣatun aldı. Andan 
Ṣafiyye İslām’a gelüp, Faḫr-i ‘Ālem ‘aleyhi’s-selām8 āzād idüp ve āzādligini 
mehr-i mü’eccel yirine ṭutup kendüye nikāḥ eyledi.  

Ve ammā Buḫārī ve Müslim ve Ebū Dāvūd ve Nesā’ī, Enes’den rivāyet 
ile beyān itdükleri üzere “Resūl ‘aleyhi’s-selām9 Ḫayber üzerine varup, 
‘ināyet-i Ḥaḳ ile ḳal‘anuñ fetḥi müyesser olduḳda Ṣafiyye’nüñ eri ḳatl olın-
duġını ve tāze gelinligi ve ḥüsn ü cemāli vaṣf olınmaġla Resūl ‘aleyhi’s-
selām10 alınan esīrler içinde anı kendü içün intiḫāb eyleyüp ve bir küçürek 
bisāṭ üzerine maḫlūṭ yem yimiş ḳoyup, andan ṣoñra ‘Resūlu’llāh’uñ 

 

1  sellem Ḥażretlerinüñ: sellemüñ E 
2  Resūl//selāmuñ: Resūlu’llāh’uñ N1, R1 
3  Nüshalarda “Aṣam” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İsmail 

Lütfi Çakan, “Abdullah b. Zeyd b. Âsım”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/abdul-
lah-b-zeyd-b-asim (08.03.2020). 

4  el-Hādī: el-Hādī Kerīb E | el-Hād R1 
5  Yesār: Leyār N1, R1 
6  Nüshalarda “Żurre bint Şem‘āl” biçiminde yazılan bu isim “Berre bint Semev‘al” olarak 

metne alındı. bk. Aynur Uraler, “Safiyye”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/safiyye 
(21.12.2019). 

7  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
8  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
9  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
10  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
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Ṣafiyye içün güyegülik ṭa‘āmıdur.’ diyü emr idüp, eṭrāfa çaġırmaḳ murād-ı 
şerīfleri olup ben daḫı ol vechle çaġırup, Faḫr-i ‘Ālem ‘aleyhi’s-selām1 
Ṣafiyye ile bu ṭarīḳ ile cem‘ olmış idi.” diyü ḫaber virmişdür.  

Ba‘dehu hicretüñ ellinci yılında ve ba‘żılar ḳavlince elli ikinci sene-
sinde vefāt idüp Baḳī‘’de defn olınmış idi. Ve Enes [ve] İbn ‘Ömer ve 
Müslim bin Ṣafvān rıḍvānu’llāhi ‘aleyhim ecma‘īn Ṣafiyye’den eḥādīẟ ri-
vāyet itmişlerdür.  

[Resūlu’llāh’uñ dīger ḫātūnları] 

Pes Resūl ‘aleyhi’s-selām2 ümmehāt-ı mü’minīn olan ezvācı ki duḫūl-
lerinde ‘ulemānuñ ve ehl-i siyerüñ [459a R1] aṣlā iḫtilāfı yoḳdur, aḥvālleri 
tafṣīl üzerine beyān olındı. Ve ammā bunlardan mā‘adā ḫātūnları ki Resūl 
‘aleyhi’s-selām3 anlara duḫūl itdüklerinde ve nikāḥları ‘akdinde ve ḫıṭbele-
rinde ve kendüleri Resūlu’llāh’a ‘arż itdüklerinde ve nefslerini Faḫr-i 
Kā’ināt’a baġışladuḳlarında iḫtilāf eylemişlerdür, anları beyān eylemek 
vācibdür. [352b E] 

[Esmā bint Nu‘mān]: İmdi, anlardan biri Esmā bint Nu‘mān’dur ki 
aña İbnetü’l-cevn daḫı dirler. Ḥattā ‘Ā’işe raḍiya’llāhu ‘anhā4 anuñ 
ḥaḳḳında dimişdür: Esmā, Resūl ‘aleyhi’s-selāma5 dāḫil olduḳda   �� أعوذ»
 ya‘nī “Ben senden Allāh’a sıġınurın.” diyü Faḫr-i ‘Ālem’e ḫiṭāb منك»6
idüp, Resūl ‘aleyhi’s-selām7 daḫı anuñ cevābında “Benden ta‘avvüẕ eyle-
düñ. Ya‘nī ki ‘avdet idüp ḳavm ü ḳabīleñle olmaġı murād idindüñ. İmdi, 
Allāhu Te‘ālā seni ehlüñe döndersün.” didi ve ṭalāḳ virdi.  

 

1  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
2  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
3  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
4  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
5  Resūl//selāma: Resūlu’llāh’a N1, R1 
6  “Senden Allah’a sığınırım.” 
7  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
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Ve ammā ba‘żılar ḳavlince bu ḳıṣṣa Benī Süleym’den bir cemīle1 
ḫātūna vāḳi‘ oldı ki Resūlu’llāh’uñ sā’ir ḫātūnları anuñ cemāline baḳup, 
“İbtidā duḫūl itmelü olduḳda ‘ādet budur ki böyle diyesüz.” diyü »  أعوذ
-dimegi ta‘līm itmişler idi. Ol daḫı öyle didükde Resūl ‘aleyhi’s �ّ� منك»2
selām3 yanına getürmeyüp aña ṭalāḳ virmiş idi.  

Ve biri Ḳuteyle bint Ḳays ve biri daḫı Fāṭıma bint Ḍaḥḥāk eṭ-
Ṭā’iyye ve biri daḫı ‘Amre bint Ma‘viye ve ba‘żılar ḳavlince Yezīd4 ḳızıdur 
ki nikāḥlanup ve yine duḫūlden evvel ṭalāḳ virmiş idi.  

Ve biri daḫı Leylā bint Ḫaṭīm idi ki birgün Peyġāmber ‘aleyhi’s-selām5 
güneşe ḳarşu mescid içinde otururken ardından geldi. [329b N1] İki elle-
rini Resūlu’llāh’uñ omuzına ḳodı ve “Ben Ḫaṭīm ḳızı Leylā’yın. Dilerin ki 
beni ḥelāllıġa ḳabūl idesün.” didi. Faḫr-i ‘Ālem daḫı “N’ola?” diyü cevāb 
virdi. Ve lākin aḳribāsı Leylā’yı ortaya alup, “Sen yaşlu ḫātūnsun. Resūl 
‘aleyhi’s-selām6 seni görmemekle n’ola?” dimişdür. “Anuñ7 genc ü cemīle 
ḫātūnları vardur. Faḫr-i ‘Ālem senden ḥaẓẓ itmemek muḳarrerdür.” di-
mekle Leylā daḫı Resūlu’llāh’a lā’iḳ degüldügini bilüp, evvelki sözine 
peşīmān olup, tekrār Faḫr-i ‘Ālem’e gelüp, “Yā Resūla’llāh, ben saña lā’iḳ 
degülüm. Ḫaṭā eylemişüm.” diyü cevāb virmiş idi.  

Biri daḫı Esmā bint Ṣalt’dür ki Benī Süleyme’dendür. Ve bir ri-
vāyetde [459a R1] ismi Sebā’dur.  

 

1  Benī//cemīle: Selīmde bin Cemīle N1 | Burada kast edilen “Fāṭıma bint Ḍaḥḥāk” olma-
lıdır. bk. Hakan Temir, “Hz. Peygamber’in Zifaf Gerçekleşmeden Boşadığı İddia Edilen 
veya Vefatıyla Boş Kalan Hanımları”, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (3), 
Kasım 2018, s. 588.  

2  “Senden Allah’a sığınırım.” 
3  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
4  Yezīd: Zeyd R1 
5  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
6  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
7  Anuñ: Anuñ gibi N1, R1 
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Ve biri daḫı Ümmü Şerīk’dür ki adı Ġuzeyye’dür.1 Cābir ḳızıdur. 
Ammā Nesā’ī beyān eyledügi üzere Nebī ‘aleyhi’s-selām nikāḥlanmamış-
dur.2 Ancaḳ kendüsini Faḫr-i ‘Ālem’e ‘arż idenlerdendür.  

Ve biri daḫı Ḫavle bint Hüzeyl’dür ki Resūl ‘aleyhi’s-selām3 
nikāḥlandı. Ve duḫūlden evvel yolca gelürken vefāt eyledi.  

Ve biri daḫı Serāf4 bint Ḫalīfe-i Kelbiyye’dür ki Diḥye’nüñ ḳız 
ḳarındaşıdur.  

Ve biri daḫı [353a E] Cund ‘Ayr’dur5 ki Cindeb ḳızıdur. Pes Resūl 
‘aleyhi’s-selām6 anı nikāḥlandı. Ve üzerine dāḫil olup, soyup ḳaftānın çıḳar-
duḳda gövdesinde bir beyāżlik gibi nesne görüp ṭalāḳ virmiş idi.  

Ve biri daḫı Ümmü Hānī’dür ki ‘Alī kerrema’llāhu vechehunuñ ḳız 
ḳarındaşı ve Ebū Ṭālib’üñ ḳızıdur. Pes Resūl ‘aleyhi’s-selām7 nübüvvetden 
evvel anı dilemiş idi. Ṣoñradan Hübeyre daḫı dileyüp babası Ebū Ṭālib, 
Hübeyre’ye nikāḥ idüp, ḥattā andan Ca‘de ve ẞemīn adlu iki veled ṭoġırup, 
andan ṣoñra Ümmü Hānī İslām’a gelüp, İslām’ı anı Hübeyre’den ayırup 
ve Medīne’ye hicret itdükde Nebī ‘aleyhi’s-selām8 tekrār anı dileyüp, ‘öẕr 
itmekle Resūl ‘aleyhi’s-selām9 daḫı ‘öẕr idüp almaduġında ittifāḳ vardur.  

Ve biri daḫı Ḍubā‘a bint ‘Āmir bin Ḳurt bin Seleme’dür.  

Ve biri daḫı Ümeyme bint Seraḥil’dür ki Resūl ‘aleyhi’s-selām10 anı 
nikāḥlandı. Ve ammā duḫūlden evvel ṭalāḳ virdi. Ḥattā Mevṣilī, el-Cem‘ 
beyne’ṣ-Ṣaḥīḥayn nām kitābda ‘Ā’işe raḍiya’llāhu ‘anhādan11 rivāyet 

 

1  Ġuzeyye: Ġurbe R1 
2  nikāḥlanmamışdur: nikāḥlanmışdur N1, R1 
3  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
4  Serāf: Şerāf R1 
5  ‘Ayr’dur: ‘Amir’dür N1 | ‘Amīr’dür R1 | Belâzurî bu hanımın Amre bint Yezîd oldu-

ğunu rivayet etmektedir. (Ahmed b. Yahyâ b. Câbir el-Belâzurî, Ensâbu’l-Eşrâf, thk. 
Süheyli Zekkâr-Riyad Ziriklî, Dârü’l-fikr, Beyrut 1417/1996, C. II, s. 94.)  

6  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
7  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
8  Nebī//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
9  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
10  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
11  ‘Ā’işe//‘anhādan: ‘Ā’işe’den N1, R1 
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eylemişdür ki Faḫr-i ‘Ālem ‘aleyhi’s-selām1 Ümeyme’yi alup, üzerine duḫūl 
eyledükde mübārek ellerini, ya‘nī ḳollarını anuñ altına döşedükde 
Ümeyme ke-ennehu ikrāhla vaż‘ itdügi eclden Resūl ‘aleyhi’s-selām2 fi’l-ḥāl 
ibā idüp,3 emr idüp, aña iki ḳaftān giydürüp ve ṭalāḳ virüp evine gönder-
miş idi. 

Ve biri daḫı Ṣafiyye bint Besāme bin Fażla’dur.  

Ve biri daḫı Cemre bint Ḥāriẟ’dür ki Peyġāmber ‘aleyhi’s-selām4 
Ḥāriẟ’den5 dileyüp, Ḥāriẟ daḫı “Yā Resūla’llāh, size yaramaz. Gövdesinde 
ba‘żı çıbanları vardur.” diyü ta‘allül itdükde Resūl ‘aleyhi’s-selām6 ferāġat 
idüp, ammā Ḥāriẟ evine varduḳda didügi gibi ḳızınuñ gövdesinde çıbanlar 
ẓāhir [460a R1] olmış bulmış idi. 

Ve biri daḫı Sevde bint Ḳureşiyye7 idi.  

Ve biri daḫı Ḥavle bint Ḥakīm bin Ümeyye [330a N1] idi ki aña 
daḫı Ümmü Şerīk diyü künyet virilmiş idi.  

Ve biri daḫı Ümāme bint Ḥamza idi ki Resūl ‘aleyhi’s-selāmuñ8 ‘am-
misi kızı vāḳi‘ olur. Egerçi ki bikr iken Faḫr-i ‘Ālem’e ‘arż olındı, ve illā9 
“Reḍā‘dan10 ḳarındaşum ḳızıdur.” diyü almamışdur.  

Biri daḫı Ġurre bint Ebū Süfyān bin Ḥarb’dur ki Resūl ‘aleyhi’s-
selāmuñ11 ḫātūnı Ümmü Ḥabībe’nüñ ḳız ḳarındaşı idi. Pes Ümmü Ḥabībe 
Ġurre’yi Resūlu’llāh’a12 ‘arż eyledi. Ve lākin ḳabūl itmeyüp, ḥattā mübārek 
yüzini döndürüp, [353b E] 13« ّال تعرضّن علي بناتكّن وال إخواتكن» ya‘nī 

 

1  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır.  
2  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
3  ibā idüp: Ebā Esīd’e E, N1 
4  Peyġāmber//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
5  Ḥāriẟ’den: - N1, R1 
6  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
7  Sevde//Ḳureşiyye: Süveyde bint Ḳureyşe N1, R1 
8  Resūl//selāmuñ: Resūlu’llāh’uñ N1, R1 
9  illā: - N1, R1 
10  Reḍā‘’dan: İrḍa‘dan N1, R1 
11  Resūl//selāmuñ: Resūlu’llāh’uñ N1, R1 
12  Resūlu’llāh’a: Resūl-i Ekrem’e N1, R1 
13  “Bana kızlarınızı ve kız kardeşlerinizi sunmayın.” 
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“Baña ḳızlarıñuzı ve ḳız ḳarındaşlarıñuzı ‘arż eylemeñ ki anları almazın.” 
diyü ḫātūnlarına ḥüccet ḳomışlar idi.  

[Faḫr-i ‘Ālem’üñ cāriyeleri] 

Ve ammā Faḫr-i ‘Ālem’üñ cāriyeleri dörtdür.  

[Māriye bint Şem‘ūn el-Ḳıbṭiyye]: Evvelkisi Māriye bint Şem‘ūn el-
Ḳıbṭiyye’dür ki anı Faḫr-i ‘Ālem’e Mıṣr ve İskenderiyye sulṭānı Muḳavḳıs-ı 
Ḳıbṭī göndermiş idi. Ḥattā Māriye’nüñ ḳız ḳarındaşı Sīrīn’i1 daḫı bile irsāl 
eylemiş idi ki Resūl ‘aleyhi’s-selām2 anı Ḥassān bin ẞābit’e baġışladı. Ve 
Māriye’yi kendüsi taṣarruf idüp oġlı İbrāhīm andan vücūda gelüp, ṣoñra 
hicretüñ on altıncı yılında ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb’uñ zamān-ı ḫilāfetinde vefāt 
idüp Baḳī‘’da defn olındı.  

[Reyḥāne bint Şem‘ūn]: İkincisi Reyḥāne bint Şem‘ūn ve bir ri-
vāyetde Reyḥāne bint Zeyd’dür. Yuḳaruda tafṣīli beyān olınmışdur. Zīrā 
Faḫr-i ‘Ālem ‘aleyhi’s-selām3 anı mülk-i yemīn ile taṣarruf itdükleri muḳar-
rerdür. 

Üçincisi: Bir cāriye daḫı vardur ki anı ḫātūnı Zeyneb bint Caḥş 
Resūlu’llāh’a baġışlamış idi.  

Dördincisi: Bir cāriye daḫı vardur ki ġazālarda alınan esīrlerden idi.  

[Evlād-ı Kirāmları] 

Evlād-ı kirāmları4 ḳızdan ve erkekden yedidür.  

 

1  Nüshalarda “Şīrīn” şeklinde yazılan bu isim “Sīrīn” olarak metne alındı. bk. Aynur Ura-
ler, “Mâriye”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/mariye (22.12.2019). 

2  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1 
3  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
4  Evlād-ı kirāmları: - E | Evlādları N1 
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[Ḳāsım]: Lākin üç erkekden evveli Ḳāsım’dur. Resūl ‘aleyhi’s-selām1, 
Ebü’l-Ḳāsım diyü anuñla mükennādur. İmdi, ḫafī olmaya ki ancaḳ iki yıl 
‘ömr sürüp nübüvvet gelmezdin evvel2 Mekke’de vefāt eylemişdür. 

[‘Abdu’llāh]: İkincisi ‘Abdu’llāh’dur ki bir ismi Ṭāhir ve biri daḫı3 
Ṭayyib’dür ki ol daḫı4 vaḥyden evvel vücūda gelmekle bu ismler ile [460b 
R1] müsemmā5 ḳılınmış idi. Ve hicretden evvel Mekke’de vefāt itmiş idi.  

Ve meẕkūrlardan Ḳāsım ve ‘Abdu’llāh, Ḫadīce bint Ḫuveylid’den vü-
cūda gelmişdür. Ve ba‘żılar ‘Ā’işe raḍiya’llāhu ‘anhādan6 rivāyet eylemiş-
lerdür ki “Ben Faḫr-i ‘Ālem’den bir erkek oġlancıḳ düşürmiş idüm ki Resūl 
‘aleyhi’s-selām7 anuñ daḫı adını ‘Abdu’llāh ḳoyup baña Ümmü ‘Abdu’llāh 
diyü künyet virmiş idi.”  

[İbrāhīm]: Ve üçincisi İbrāhīm’dür ki hicretüñ sekizinci yılında Ẕi’l-
ḥicce ayında Medīne’de Māriye’den vücūda gelmiş idi. Ve yine hicretüñ 
onıncı8 yılı Rebī‘u’l-evvel ayınuñ onıncı güni, yevm-i ẟülāẟāda vefāt eyle-
mişdür. Ve Baḳī‘’da defn olınmışdur. Ve bi’l-cümle bir yıl, dört ay ‘ömr 
sürmiş idi.  

[Zeyneb]: Ve ammā ḳızlardan olan evlādı dörtdür ki evveli Zey-
neb’dür ki zamān-ı Cāhiliyyet’de ve ‘āmü’l-fīlüñ üçinci yılında Ḫadīce 
raḍiya’llāhu ‘anhādan ṭoġmışdur ki ol zamānda Faḫr-i ‘Ālem ‘aleyhi’s-
selām9 otuz yaşında idi. Pes Zeyneb bir rivāyetde [330b N1] ḳızlarınuñ eñ 
büyügidür. Ve bir rivāyetde cümle evlādınuñ ulusıdur. Ya‘nī ki evvel vele-
didür.10 [354a E] Ṣoñra Nebī ‘aleyhi’s-selām anı Ebü’l-‘Āṣ Muḳassim bin 
Rebī‘’a ḫātūnlıġa virdi. Ḥattā andan ‘Alī adlu bir erkek oġlı ve Ümāme 

 

1  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
2  nübüvvet//evvel: ḳable’n-nübüvve R1 
3  biri daḫı: bir ismi R1 
4  ol daḫı: - E, N1 
5  müsemmā: müsennā E 
6  ‘Ā’işe//‘anhādan: ‘Ā’işe’den N1, R1 
7  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
8  onıncı: üçinci N1 
9  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
10  veledidür: veled peder N1, R1 
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adlu bir ḳızı daḫı vücūda geldi ki Fāṭıma vefāt itdükden ṣoñra ‘Alī 
raḍiya’llāhu ‘anh Ümāme’yi nikāḥlanmış idi.  

Pes Resūl ‘aleyhi’s-selām1 Medīne’ye hicret itdükde Zeyneb’i Ebü’l-
‘Āṣ’dan ayurmaḳ mümkin olmayup, ol ḥāl üzere ḳalup, ba‘dehu Bedr 
Ġazāsı’nda Ebü’l-‘Āṣ ehl-i İslām elinde esīr olınduḳda Resūlu’llāh 
ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem ıṭlāḳ idüp ve anuñla ‘ahd eyledi ki Mekke’ye 
varduḳda ḫātūnı Zeyneb’i Medīne’ye göndere. Ḥattā Zeyd bin Ḥāriẟ’i ve 
enṣārdan bir kimesneyi daḫı ḳoşdı. Anlar varup, Zeyneb’i alup Medīne’ye 
getürdiler. Ba‘de-zamānin ḳaçan ki Ebü’l-‘Āṣ İslām’a geldi ve Medīne’ye 
hicret eyledi, Resūl ‘aleyhi’s-selām2 ‘aḳd-ı cedīd ile ve ba‘żılar ḳavlince yine3 
eski nikāḥ ile Zeyneb’i Ebü’l-‘Āṣ’a virdi. Niçe zamāndan ṣoñra Medīne’de 
vefāt idüp Server-i Enbiyā ‘aleyhi’s-selām4 kendüler ḳabrine nüzūl eylediler.  

[Ruḳayye]: İkincisi Ruḳayye’dür ki ‘āmü’l-fīlüñ otuz üçinci yılında ol 
daḫı Ḫadīce’den vücūda geldi. Ve büyiyüp yitişdükden ṣoñra Ebū Leheb 
oġlı ‘Utbe’ye [461a R1] ‘aḳd-ı nikāḥ olındı. Fe-ammā duḫūl itmezdin 
muḳaddem 5﴾ ٍتـَبَّْت يََدا َأِيب َهلَب﴿ āyeti nāzil olmaġla Peyġāmber ‘aleyhi’s-
selām6 Ruḳayye’yi ‘Utbe’ye virmedi. Ve daḫı Mekke’de iken ‘Oẟmān’a 
nikāḥlandurdı. Ḥattā ‘Oẟmān raḍiya’llāhu ‘anh Ḥabeşe vilāyetine hicret 
itdükde bile alup, gidüp anda iken ‘Abdu’llāh adlu bir oġlı vücūda gelüp, 
andan ṣoñra Medīne’ye hicret eylediler. Peyġāmber ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve 
sellem Bedr Ġazāsı’nda iken Ruḳayye raḍiya’llāhu ‘anhā Medīne’de vefāt 
eylediler. Ḥattā ‘Oẟmān ol ġazāya bile varmamaġa anuñ ḫasteligi sebeb 
olmış idi.  

[Ümmü Külẟūm]: Üçincisi Ümmü Külẟūm’dur ki ol daḫı 
Ḫadīce’den vücūda gelüp, keẕālik ‘Uteybe bin Ebī Leheb’üñ taḥt-ı 
nikāḥında olup ve ammā daḫı7 duḫūl eylemedin8 Faḫr-i ‘Ālem andan daḫı 

 

1  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
2  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
3  yine: - N1 
4  Server-i//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
5  “Ebû Leheb’in elleri kurusun.”, Tebbet 111/1.  
6  Peyġāmber//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
7  daḫı: - N1, R1 
8  duḫūl eylemedin: duḫūlden evvel R1 
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ayırup, ḥikmet Allāh’uñdur, Ruḳayye vefātından ṣoñra hicretüñ üçinci yı-
lında ol daḫı ‘Oẟmān’a virilüp, ḥattā Ẕi’n-nūreyn dinildügi bu cihetden 
olup, ṣoñra hicretüñ ṭoḳuzıncı yılında vefāt eylemiş idi. Ve ammā Ḥażret-i 
‘Oẟmān’uñ andan evlādı olmamışdur.1 Ve niçe eḥādīẟ-i şerīfe naḳl eyleyüp 
Enes bin Mālik andan çoḳ ḥadīẟ rivāyet itmişdür.2  

[Fāṭıma]: Ve dördincisi Fāṭıma raḍiya’llāhu ‘anhādur ki daḫı nübüv-
vetden beş yıl miḳdārı evvel Ḫadīce raḍiya’llāhu ‘anhā ṭoġırmış idi. Ve 
ba‘żılar ḳavlince vilādeti ‘āmü’l-fīlüñ ḳırḳ [354b E] birinde idi. Ve bi’l-
cümle Resūl ‘aleyhi’s-selāmuñ3 ḳızlarınuñ eñ kiçisidür. Fe-ammā seyyi-
detü’n-nisā’i’l-‘ālemīndür. Pes hicretüñ ikinci yılında Ramażān ayında ‘Alī 
bin Ebī Ṭālib’e nikāḥ olınup, ammā Ẕi’l-ḥicce’de cem‘ olup ve bir ri-
vāyetde Receb [331a N1] yāḫūd Ṣafer ayında, Uḥud Ġazāsı’ndan ṣoñra 
vāḳi‘ olup ve lākin ẟābit olmayup, eṣaḥḥı evvel beyān eyledügimüzdür.  

Ve ‘Alī kerrema’llāhu vechehudan4 Ḥasan ve Ḥüseyn ve Muḥsin ve 
Zeyneb ve Ümmü Külẟūm ve Ruḳayye nām evlād vücūda getürmişdür. 
Ve sinn-i şerīfi yigirmi yedisinde ve yāḫūd yigirmi sekizinde iken 
Medīne’de vefāt eylemişdür ki tārīḫ-i vefātı Resūlu’llāh’uñ5 vefātından 
altı ay ṣoñra ve bir rivāyetde üç ay ṣoñra ve ‘inde’l-ba‘ż yetmiş beş gün 
ṣoñra vāḳi‘ olmışdur.  

Bundan mā‘adā egerçi ba‘żılar ehl-i beytinden rivāyet itmişlerdür ki 
vefātı zamānında Fāṭıma’nuñ ‘ömri on sekiz yıl ola. Ḥālā ki bu ṣaḥīḥ6 de-
güldür. Zīrā ki Fāṭıma raḍiya’llāhu [461b R1] ‘anhā hicretüñ üçinci yı-
lında veled vücūda getürmiş idi ki ol vefḳ eyledi. Ve ammā faḳīhe ve ‘ālime 
ve muḥaddiẟe idi ki ekẟeriyyā ‘Alī bin Ebī Ṭālib ve oġulları Ḥasan ve 
Ḥüseyn ve İbn ‘Abbās ve İbn Mes‘ūd ve ‘Ā’işe ve Ümmü Seleme ve Esmā 
bint ‘Umeys raḍiya’llāhu ‘anhum ecma‘īn Fāṭıma raḍiya’llāhu ‘anhādan ri-
vāyet eylemişlerdür.  

 

1  ‘Oẟmān’uñ//olmamışdur: ‘Oẟmān andan evlād getürmemiş idi E 
2  şerīfe//itmişdür: naḳl eylemişdür R1 
3  Resūl//selāmuñ: Resūlu’llāh’uñ N1 
4  ‘Alī//vechehudan: ‘Alī’den N1 
5  Resūlu’llāh’uñ: Resūl-i Ekrem’üñ R1 
6  ṣaḥīḥ: eṣaḥḥ N1, R1 
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İmdi, ḫafī olmasun ki Peyġāmber ‘aleyhi’s-selāmuñ1 eñ evvel vücūda 
gelen evlādı Ḳāsım, ba‘dehu Zeyneb, ba‘dehu Ruḳayye, ba‘dehu 
‘Abdu’llāh, ba‘dehu Ümmü Külẟūm, ba‘dehu Fāṭımatü’z-zehrā,2 ba‘dehu 
İbrāhīm’dür. Ve ba‘żılar ḳavlince büyükleri Zeyneb, andan Ḳāsım, andan 
Ümmü3 Külẟūm, andan Fāṭıma, andan Ruḳayye, andan ‘Abdu’llāh, andan 
İbrāhīm’dür.  

Pes İbn ‘Abdü’l-ber4 ḳavlince ṣaḥīḥi böyle olmaḳdur. Ve ammā 
Muḥammed bin İsḥāḳ ḳavlince Ḫadīce raḍiya’llāhu ‘anhā Zeyneb’i [ve] 
Ruḳayye’yi [ve] Ümmü Külẟūm’ı ve Fāṭıma’yı [ve] Ḳāsım’ı [ve] Ṭāhir’i 
[ve] Ṭayyib’i ṭoġırdı. Lākin erkekleri nübüvvet gelmezdin evvel vefāt ey-
ledi. Ve ḳızları nübüvvet zamānına yitişdiler. Ḥattā Peyġāmber ‘aleyhi’s-
selām5 ile bile hicret eylediler.  

[Resūl-i Ekrem’üñ ‘ammileri] 

Ve ammā ‘ammisi, ya‘nī Resūl-i Ekrem’üñ babası ‘Abdu’llāh’uñ 
ḳarındaşları eṣaḥḥı budur ki on ikidür. Ve ba‘żılar ḳavlince on birdür. 
Ḥattā bir rivāyetde ṭoḳuzdur. Ammā eṣaḥḥı budur ki on ikidür.6 Evvelā 
Ḥāriẟ’dür ki ‘Abdü’l-Muṭṭalib’e bunuñla künyet virilmişdür. Ya‘nī Ebū 
Ḥāriẟ dinilmişdür. İmdi, Nevfel ve Ebū Süfyān ve Rebī‘a ve ‘Abdu’llāh; 
Ḥāriẟ oġullarıdur. Ve iki ḳızı daḫı vardur ki adları Ümeyye ve Ervā’dur.7  

 

1  Peyġāmber//selāmuñ: Resūl-i Ekrem’üñ N1, R1 
2  Fāṭımatü’z-zehrā: Fāṭıma E 
3  Ümmü: - N1, R1 
4  İbn ‘Abdü’l-ber: ‘Abdü’l-berā N1, R1 
5  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
6  Ve ba‘żılar//ikidür: - N1, R1 
7  Ervā’dur: Erdī’dür R1 
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İkincisi [355a E] Ebū Ṭālib’dür. Emīrü’l-mü’minīn ‘Alī ve ‘Aḳīl ve 
Ca‘fer-i Ṭayyār ve Ṭālib ve Ṭulayḳ1 anuñ oġullarıdur. Ve Cümāne2 ve 
Ümmü Hānī ḳızlarıdur.  

Üçincisi Zübeyr’dür ki ‘Abdu’llāh ve Ṭāhir anuñ oġullarıdur. Ve 
Ḍayā‘a ve Ümmü Ḥakem ḳızlarıdur. 

Dördincisi Ḥamza’dur ki ‘Umāre ve ‘Āmir3 ve Ya‘lā anuñ evlādıdur. 

Beşincisi Ebū Leheb’dür ki ‘Utbe4 [ve] Mu‘attib [ve] ‘Uteybe anuñ 
oġullarıdur. Ve Ġurre ve Ḫālide ve Dürre ḳızlarıdur.  

Altıncısı Ġaydāḳ, yedincisi Muḳavvim’dür ki ‘Abdu’llāh bin Mesrūc 
ḫātūnı Hind anuñ ḳızıdur.  

Sekizincisi Ḍırār, ṭoḳuzıncısı ‘Abbās’dur ki ‘Abdu’llāh, Faḍl, ‘Abdu’r-
Raḥmān, Ḳuẟem, ‘Ubeydu’llāh,5 Keẟīr, Ma‘bed, Ḥāriẟ bunuñ oġullarıdur. 
Ve Peyġāmber [462a R1] ḫātūnı Ümmü Ḥabībe ve Mihriyye ve Ṣıyaḥ ve 
Timām ve Ümeyye ve Ṣafiyye bunuñ ḳızlarıdur.  

Onıncı [331b N1] Ḳuẟem, on birinci ‘Abdü’l-Ka‘b, on ikinci 
Ḥacl’dür ki ismi Muġīre’dür. 

Pes bu on iki nefer kimesne6 bi’l-külliyye ‘Abdü’l-Muṭṭalib oġulları-
dur ki Peyġāmber ‘aleyhi’s-selāmuñ babası ‘Abdu’llāh on üçinci vāḳi‘ olur.  

Ve ammā ‘Abdü’l-Muṭṭalib oġulları cümle on kişidür, diyenler 
‘Abdü’l-Ka‘b yoḳdur, dirler. Ve yāḫūd Muḳavvim didükleri oldur, diyü 
ikisini bir ṣayarlar. Ve Ġaydāḳ ile Ḥacl daḫı birisinüñ ismidür, dirler. Ve 
ammā cümlesi ṭoḳuz diyenler Ḳuẟem daḫı yoḳdur, dirler.  

 

1  Nüshalarda “Ẓulayḳ” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Mütercim 
Âsım Efendi, age, “Ṭulayḳ” Maddesi, www.kamus.yek.gov.tr (E.T: 21.07.2020) 

2  Nüshalarda “Ḥammāme” şeklinde yazılan bu isim “Cümāne” olarak metne alındı. bk. 
Ethem Ruhi Fığlalı, “Ebû Tâlib”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/ebu-talib 
(22.12.2019). 

3  Nüshalarda “Fāṭıma” şeklinde yazılan bu isim “ ‘Āmir” olarak metne alındı. bk. Hüseyin 
Algül, “Hamza”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/hamza (22.12.2019). 

4  ‘Utbe: ‘Uḳbe R1 
5  ‘Ubeydu’llāh: dīger ‘Abdu’llāh R1 
6  kimesne: - R1 
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[Resūl-i Ekrem’üñ ‘ammeleri] 

Ve ammā ‘ammeleri, ya‘nī Peyġāmber ‘aleyhi’s-selāmuñ1 babasınuñ ḳız 
karındaşları bi’l-ittifāḳ altı ḫātūndur ki birisi2 Ümmü Ḥakīm’dür ki aña 
Beyżā daḫı dirler. Ki Keẟīr bin Ḥabīb bin Rebī‘a bin ‘Abdişems’üñ ‘avreti 
idi. Ki andan ‘Āmir ve Ṭalḥa ve Esmā ve Zeyneb adlu oġul getürmişdür.  

İkinci3 Berra’dur ki ‘Abdu’llāh bin ‘Ömer [bin] Maḫzūm anasından 
ṭoġmışdur. Ve ‘Abdü’l-Esed bin Hilāl bin ‘Abdu’llāh bin ‘Ömer bin 
Maḫzūm’uñ ‘avreti idi ki andan Ebū Seleme ve Ebū Hārūn bin ‘Abdi’l-
‘Uzzā’dan daḫı bir veled cihāna getürmişdür.   

Üçinci4 ‘Ātike’dür ki Ümeyye bin Muġīre5 bin ‘Amr bin 
Maḫzūm’dan6 ‘Abdu’llāh ve Züheyrī ve Ḳaryetü’l-kübrā adlu evlād7 getür-
mişdür.  

Ve dördinci Ṣafiyye’dür ki vālidesi Hāle bint Eheyb bin Ḥamza idi. 
Ve Ḫadīce ḳarındaşı ‘Avvām bin Ḫuveylid’den Zübeyr adlu bir oġul daḫı 
vücūda getürmişdür.  

Beşinci Ervā’dur8 ki ‘Ömer bin Vehb bin ‘Utbe’den Ṭayyib’i ṭoġur-
mışdur. Evvelki muhācirlerdendir. 

Altıncı Ümeyme’dür ki [355b E] Uḥud Ġazāsı’nda şehīd olan Caḥş 
bin Ya‘mer’üñ ‘avretidür. 

Ve ammā ‘Abdü’l-Muṭṭalib’üñ bu ẕikr olınan evlādı birḳaç vālideden 
vücūda gelmiş idi ki cümleden Faḫr-i ‘Ālem babası ‘Abdu’llāh ve Ebū 
Ṭālib ve Zübeyr ve ‘Abdü’l-Ka‘b ve Ümmü Ḥakīm ve Ümeyme ve Ervā9 

 

1  Peygāmber//selāmuñ: Resūl-i Ekrem’üñ N1, R1 
2  birisi: evvelā N1, R1 
3  İkinci: ẞāniyen N1, R1 
4  Üçinci: ẞāliẟen N1, R1 
5  Muġīre: Mu‘īre N1, R1 
6  Maḫzūm’dan: Meczūm’dan N1, R1 
7  evlād: veled N1, R1 
8  Ervā’dur: Erdī’dür R1 
9  Ervā: Erdī R1 
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ve Berra ve ‘Ātike bir anadan idiler. Vālideleri Fāṭıma bint ‘Amr bin ‘Ābid 
bin ‘İmrān bin Maḫzūm idi.  

Ve ammā Ḥamza ve Ṣafiyye ve Muḳavvim ve Ḥacl bir anadan idiler 
ki vālideleri Hāle bint Vehb1 bin [‘Abdü]menāf2 bin Zühre idi.  

Ve ammā ‘Abbās ve Ḍırār [462b R1] ve Ḳuẟem bir anadan idiler ki 
vālideleri ẞübeyle3 bint Ḥabāb bin Kelb bin Nemir bin Ḳāsiṭ idi. Ve ya-
lıñuz Ḥāriẟ, Benī4 ‘Āmir ḳızlarından Ṣafiyye bint Cündeb’dendür.  

Ve Ebū Leheb, Lübnā bint Hācer’dendür. Ve Peyġāmber ‘aleyhi’s-
selāmuñ ‘ammilerinden ancaḳ Ḥamza ve ‘Abbās Müslimān olmışdur. 
Mā‘adāsınuñ ekẟeri nübüvvet zamānına yitişmemişdür. Ancaḳ yitişenler 
Ebū Ṭālib ile Ebū Leheb’dür. Anlar daḫı Müslimān olmamışlardur. Ve 
‘ammelerinden Ṣafiyye İslām’a gelüp Resūlu’llāh ile bile hicret itmişdür. 
Ve ba‘żılar dimişler ki Peyġāmber’üñ5 iki ‘ammisi ve Ṣafiyye nām ‘ammesi 
ve ‘Ātike6 ve Ervā7 didükleri iki ‘ammesi daḫı Allāhu Te‘ālā’nuñ ‘aẕabın-
dan ḳurtılacaḳlardur. Mā‘adāsına necāt yoḳdur.  

Zīrā ki ‘ammileri ve ‘ammeleri degül, enbiyānuñ babaları ve anaları 
daḫı küfr üzerine olsalar anlara cehennemden ḫalāṣ müyesser degüldür. 
Niteki Ṣaḥīḥayn’da Ebū Hüreyre’den rivāyet olınmışdur ki Resūlu’llāh8 
ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem buyurmışdur ki [332a N1] İbrāhīm ‘aleyhi’s-
selām ḳıyāmetde anasına ve babasına bulışur ve babası Āzer’üñ yüzinde toz9 
ṭopraḳ görür. Ve “Ben saña ‘Allāh’ı bir bil ve ben peyġāmberin, baña ‘āṣī 
olma.’ dimedüm mi idi!” diyü der-hem virür. Āzer daḫı “Bugün ne dirseñ 
ṭutarın ve saña ‘iṣyān eylemezin.” diyü yalvarur. İbrāhīm ‘aleyhi’s-selām10 
daḫı “Yā Rabbī, sen baña va‘de eylemişdüñ ki beni yevm-i maḥşerde rüsvāy 

 

1  Vehb: Vüheyb E 
2  menāf: Nu‘āḳ N1, R1 
3  ẞübeyle: Dübeyle N1, R1 
4  Benī: bin N1, R1 
5  Peyġāmber’üñ: Resūlu’llāh’uñ N1, R1 
6  ‘Ātike: ‘Ākife N1, R1 
7  Ervā: Erdī R1 
8  Resūlu’llāh: Resūl E 
9  toz: - N1, R1 
10  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
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eylemeyesün. Pes babamuñ bu rüsvāylıġından artuḳ ne maḳūle rüsvāylıḳ 
olur?” diyü ṭaleb-i maġfiret itdükde, Ḥaḳ subḥānehu ve te‘ālā “Ben cenne-
tümi kāfirlere ḥarām eylemişümdür.” diyü cevāb virüp, babası Āzer’e 
maġfiret1 olınmayup, ba‘dehu “Yā İbrāhīm, ayaḳlaruñ altına naẓar eyle.” 
diyü Rabbü’l-‘izzet’den ḫiṭāb olınup, İbrāhīm ‘aleyhi’s-selām2 daḫı naẓar 
eyledükde görse ki babası maḥv olmış ve bir bulaşıḳ nesne gibi erimiş, fi’l-
ḥāl ayaḳlarından aldılar. Ve İbrāhīm’üñ gözleri [356a E] ḳarşusında ce-
hennem āteşine ṣaldılar. Ve bi’l-cümle küffāra maġrifet ve müşriklere cen-
net muḳadder degüldür. 

ṬABAḲA-İ ẞĀLİẞE ÇĀR YĀR-I GÜZĪN 
RIḌVĀNU’LLĀHİ TE‘ĀLĀ ‘ALEYHİM ECMA‘ĪN  

VE Bİ’L-CÜMLE ‘AŞERE-İ MÜBEŞŞERE-İ KİRĀM  
VE SĀ’İR AṢḤĀB-I ‘İẒĀM ḤAŻRETLERİNÜÑ 

AḤVĀLİ3 BEYĀNINDADUR4 

[Ebū Bekr ‘Abdu’llāh bin Ebī Ḳuhāfe ‘Oẟmān] 

İmdi, ‘Aşere-i Mübeşşere’nüñ evvelkisi Ebū Bekr raḍiya’llāhu ‘anh-
dur.5 ‘Abdu’llāh bin Ebī Ḳuhāfe ‘Oẟmān bin ‘Āmir ‘Amr bin Ka‘b bin 
Sa‘īd bin Teym bin6 Mürre’dür. Ki hem Teymī hem Ḳureyşī’dür. Ve Ebū 
Bekr nesebi Faḫr-i ‘Ālem’üñ [463a R1] nesebi ile Mürre bin Ka‘b bin 
Lü’ey’de bulışmışdur. Ve Ebū Bekr’üñ İslām’dan evvel adı ‘Abdü’r-rabbi’l-
Ka‘be idi.7 Ṣoñra Faḫr-i ‘Ālem ‘aleyhi’s-selām8 taġyīr idüp ‘Abdu’llāh ḳo-
mışlar idi.  

 

1  itdükde//maġfiret: - N1, R1 
2  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
3  ḤAŻRETLERİNÜÑ AḤVĀLİ: TAFṢĪLİ N1, R1 
4  BEYĀNINDADUR: TAFṢĪLİNDEDÜR E 
5  Bekr//‘anhdur: Bekr E 
6  bin: - N1, R1 
7  ka‘be idi: ka‘be ve bir rivāyetde Abdu’r-rabbi’l-ka‘b E 
8  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
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Ve ‘Atīḳ dinilmege bā‘iẟ bu idi ki birgün Ebū Bekr, Nebī ‘aleyhi’s-
selāmuñ1 meclisine girdükde Resūl ‘aleyhi’s-selām2 “Yā Ebā Bekr, Allāhu 
Te‘ālā seni cehennem odından āzād eyledi.” diyü muştılamışlar idi. Pes 
‘Atīḳ dimek āzādlu dimekdür. Aña binā’en Ebū Bekr’e ‘Atīḳ dinilmişdür. 
Ḥattā Cāmi‘-i Tirmiẕī’de daḫı böyle beyān olınmışdur.  

Ve bir rivāyetde Resūl ‘aleyhi’s-selām3 buyurdılar ki “Her kim cehen-
nem odından āzād olmış kimesneyi göreyin dirse Ebū Bekr’e naẓar eyle-
sün.”4 diyü buyurdılar.  

Ve ammā Leyẟ bin Sa‘d ḳavlince Ebū Bekr’üñ ḥüsn ü cemāline 
binā’en ‘Atīḳ diyü laḳab virilmişdür. Ve Muṣ‘ab bin Zübeyr ḫaber virdügi 
üzere daḫı laḳabdur ki nesebinden kendüye ‘ayb lāḥiḳ olacaḳ kimesne ol-
mamaġla ol laḳab virilmişdür.  

Ve ammā eñ münāsibi ba‘żılaruñ taḥḳīḳıdur ki İslām’ından evvel ḥüsn 
ü cemāline binā’en ‘Atīḳ dinilüp İslām’ından ṣoñra cehennem āteşinden 
āzād olduġı içün ‘Atīḳ dinilmişdür. Ve ba‘żılar dimişlerdür ki ḳavm ü 
ḳabīlesi ḳoduġı ismi ‘Atīḳ’dur. Ḥālā ki bu ṣaḥīḥ degüldür.  

Ve Ebū Bekr’üñ vālidesi Ümmü’l-ḫayr Selmā bint Saḫr b. ‘Āmir bin 
‘Ömer bin Ka‘b bin Sa‘d bin Teym bin Mürre’dür.  

Ve Ebū Bekr ḳadīmden İslām’a geldüginden ittifāḳ vardur.5 Ve lākin6 
cümleden evvel midür, degül midür, iḫtilāf bundadur. Ve ammā İbn 
‘Abbās ve ‘Amr bin ‘Utbe ve Ḥassān bin ẞābit ve tābi‘īnden niçeler ḳav-
lince eñ evvel īmāna gelen Ebū Bekr’dür. Ve lākin [332b N1] Zeyd bin 
Erḳam ve Ebū Ẕer ve Miḳdād ḫaber virdükleri üzere evvel İslām’a gelen 
‘Alī bin Ebī Ṭālib’dür. Ve ba‘żılar ḳavlince Zeyd bin Ḥāriẟe’dür. [356b E]  

Ve ammā Ḳatāde ve Zührī ve Muḥammed bin İsḥāḳ ve ṣaḥābeden ve 
tābi‘īnden bir cemā‘at ḳavlince eñ evvel īmāna gelen ümmü’l-mü’minīn 

 

1  Nebī//selāmuñ: Resūlu’llāh’uñ N1 | Resūl-i Ekrem’üñ R1 
2  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
3  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
4  Hadîs-i Şerîf, (Tirmizî, Menâkıb, 16) 
5  vardur: vardur ki N1, R1 
6  Ve lākin: - R1 
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Ḫadīce’dür. İbn ‘Abbās’dan daḫı böyle rivāyet olınmışdur. Ve müfessirīn 
ẞa‘lebī daḫı “ ‘Ulemānuñ ittifāḳı budur ki evvel İslām’a gelen Ḫadīce’dür.” 
diyü beyān itmişdür. [463b R1] Hemān ‘ulemānuñ iḫtilāfı Ḫadīce ar-
dınca Müslimān olan kim idügindedür. Ammā Ebū ‘Amr-ı Şehrezūrī 
beyān itdükleri üzere erlerden evvel īmāna gelen Ebū Bekr ve ṣıbyāndan 
‘Alī ve ḫātūnlardan Ḫadice ve āzādlulardan Zeyd, ḳullardan Bilāl’dür.  

Ve Ebū Bekr raḍiya’llāhu ‘anh Peyġāmber ‘aleyhi’s-selām1 ile her 
ġazālarda ve her seferinde ḥāżır olmışdur. Cāhiliyyet’de ve İslām 
zamānında aṣlā Peyġāmber’den ayrılmamışdur. Ve Ebū Bekr eliyle ṣahābe-
den çoḳ kimesne İslām’a gelmişdür. Cümleden ‘Aşere-i Mübeşşere’nüñ 
beşi ki ‘Oẟmān bin ‘Affān ve Ṭalḥa bin2 ‘Ubeydu’llāh ve Zübeyr bin 
‘Avvām ve Sa‘d bin Ebī Vaḳḳāṣ ve ‘Abdu’r-Raḥmān bin ‘Avf, Ebū Bekr 
eliyle Müslimān olmışlardur. Ve Ebū Bekr’üñ babası ve anası ve erkek 
oġulları ve ḳızı Esmā’nuñ oġlı ‘Abdu’llāh, cümlesi ṣaḥābedendür. Ve 
aṣḥāb-ı kirāmdan hīç kimesnede bu maḳūle sa‘ādet cem‘ olmamışdur. Ve 
ṣaḥābeden birine bu cihetle,3 ya‘nī İslām ḥayẟiyyeti ile mütenāsil olmış dört 
kimesne ma‘lūm degüldür. Ancaḳ bu devlet Ebū Bekr’e olmışdur.  

Bundan mā‘adā Muḥammed bin Sa‘d ḫaber virmişdür ki Resūlu’llāh4 
‘aleyhi’s-selām sancaġı ki siyāh idi, Tebük Ġazāsı’nda Ebū Bekr’e virmişdür. 
Ve Uḥud ve Ḥuneyn ġazālarında aṣlā Faḫr-i ‘Ālem’üñ yanından ayrılma-
yup yirinde ẟābit-ḳadem olmışdur.  

Ve bi’l-cümle feżā’iline nihāyet yoḳdur. Cümleden5 [biri] Resūl 
‘aleyhi’s-selāmuñ6 yüz ḳırḳ iki ḥadīẟ-i şerīfi andan rivāyet olınmışdur ki altı 
hadīẟinde Buḫārī ve Müslim müttefiḳlerdür. Ve on bir ḥadīẟinde daḫı ya-
lıñuz Buḫārī ve bir ḥadīẟinde yalıñuz Müslim ve bāḳīsi sā’ir Cevāmi‘’de 
beyān olınmışdur.  

 

1  Peyġāmber//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
2  bin: ve N1 
3  cihetle: vechle R1 
4  Resūlu’llāh: Resūl E 
5  Cümleden: Cümlesi N1, R1 
6  Resūl//selāmuñ: Resūlu’llāh’uñ N1, R1 
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Ve Ebū Bekr raḍiya’llāhu ‘anh Faḫr-i ‘Ālem’üñ yār-ı ġārı olup hīç bir 
zamānda meclis-i şerīflerinden ḫālī degül iken bu vechle az ḥadīẟ rivāyet 
itmesine1 sebeb budur ki Faḫr-i ‘Ālem’üñ eḥādīẟ-i şerīfesi münteşir olma-
dın ve ṣaḥābe vü tābi‘īn eḥādīẟi diñlemege2 ve ezberlemege ve yazınmaġa3 
ihtimām itmedin vefāt eylemişlerdür. Aña binā’en rivāyetleri azdur. [357a 
E] Ve Ebū Bekr’den ḥadīẟ rivāyet idenler ‘Ömer, ‘Oẟmān, ‘Alī ve ṣaḥābe-
den ve tābi‘īnden bir cemā‘atdür.  

Ve’l-ḥāṣıl Ebū Bekr raḍiya’llāhu ‘anh Resūlu’llāh’dan ṣoñra ümmetüñ 
ḫayrlusı [464a R1] idi. Zīrā Buḫārī, Ebī Sa‘īd [el]-Ḫudrī’den rivāyetle 
beyān eylemişdür ki Resūl ‘aleyhi’s-selām4 buyurmışdur ki “Taḥḳīḳ şol ki-
mesne ki ṣoḥbetinde ve mālinde beni ḫalḳ üzerine emīn eyledi, ol kişi Ebū 
Bekr’dür. [333a N1] Eger ben Rabb’ümden ġayrı kimesneyi dōst ṭutmalu 
olaydum, ümmetümden Ebū Bekr’i dōst idinürdüm. Ve lākin Ebū Bekr 
İslām ḳarındaşı ve İslām dōstıdur ki ehl-i īmān mescidinde Ebū Bekr aç-
duġı delükden ġayrı bir delük bāḳī ḳalmasa gerekdür. Ya‘nī mescide nūr-ı 
‘ibādet ve şu‘ā‘-ı ṭā‘at5 ol gösterdügi menfeẕden ve ol pencereden girse ge-
rekdür.” 

Ve ammā Müslim ve Tirmiẕī, İbn Mes‘ūd’dan rivāyet itdükleri üzere6 
bu ḥadīẟüñ7 ṣoñında “Lākin Ebū Bekr benüm ḳarındaşum ve muṣāḥibüm-
dür ki Ḥaḳ subḥānehu ve te‘ālā sizüñ muṣāḥibiñüzi kendüye dōst ṭutınmış-
dur.” diyü buyurmışdur.  

Ve bundan ġayrı ‘Ā’işe raḍiya’llāhu ‘anhā buyurmışdur ki “Resūlu’llāh 
ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem ḫaste iken baña emr eyledi ki ‘Babañı ve dīn 
yolında ḳarındaşuñ olan Ebū Bekr’i baña çaġırıvir ki aña bir vaṣiyyet-nāme 
yazayın. Zīrā ḳorḳarın ki benden ṣoñra her kişi temennīde ola ve içlerinden 
birisi ‘Ben cümleden evlāyın.’ diye. Ḥālā ki Allāhu Te‘ālā ve mü’minler 

 

1  itmesine: itmemesine N1, R1 
2  diñlemege: diñlemekle N1, R1 
3  yazınmaġa: yazmaġa N1 
4  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
5  ṭā‘at: - N1, R1 
6  üzere: - R1 
7  ḥadīẟüñ: ḥadīẟ-i şerīfüñ R1 
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andan ibā eyleye. İllā Ebū Bekr’den kimesne ibā eylemeye.” diyü buyur-
mışdur. 

Ve Buḫārī ve Müslim, İbn ‘Ömer’den rivāyet itmişlerdür ki “Biz1 
Peyġāmber ‘aleyhi’s-selām2 zamānında aṣlā kimesneyi Ebū Bekr’e mu‘ādil 
ṭutmazduḳ. Andan küçicek ‘Ömer’e kimesneyi mu‘ādildür, dimezdük.3” 
diyü İbn ‘Ömer beyān eylemişdür. Ve bir rivāyetde “Ben Resūlu’llāh ile 
söyleşürdüm ki kendülerden ṣoñra ümmetüñ efḍali Ebū Bekr ola.”  

Ammā Ebū Dāvūd, Ebū Hüreyre’den rivāyet eylemişdür ki 
“Resūlu’llāh Ḥażretlerine4 birgün Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selām geldi. [Peyġām-
ber ‘aleyhi’s-selām], ‘Beni elümden aldı. Ve baña şol cennetüñ ḳapusını 
gösterdi ki ümmetüm ile aña girsem gerekdür.’ diyü buyurduḳda Ebū Bekr 
raḍiya’llāhu ‘anh5 ol meclisde ḥāżır olup ‘Yā Resūla’llāh, severdüm ki ben 
senüñle ol cennetde bile olaydum.’ diyince Resūl ‘aleyhi’s-selām6 cevāb vi-
rüp, ‘Yā Ebā Bekr, āgāh ol ki ümmetümden eñ evvel cennete girecek [464b 
R1] sensün.’ ” diyü buyurmışlardur.  

Ve bundan ġayrı Tirmiẕī rivāyet idüp ‘Ömer raḍiya’llāhu ‘anh “Ebū 
Bekr bizüm ulumuz ve ḫayrlumuz7 [357b E] ve Resūlu’llāh ḳatında cüm-
leden artuḳ sevgilümüzdür.” diyü buyurmışdur. Ve bu ma‘nāya delālet 
ider ḥadīẟ-i şerīfüñ nihāyeti yoḳdur. Erbāb-ı baṣīrete bu miḳdār nümūne 
kāfīdür. 

Ve Ebū Bekr raḍiya’llāhu ‘anh Resūl ‘aleyhi’s-selāmdan8 ṣoñra ḫilāfete 
cümleden eḥaḳḳ ü elyaḳ idüginde bu daḫı işāret yiter ki Buḫārī ve Müslim, 
Ebū Mūsā-yı Eş‘arī’den rivāyet idüp “Resūl ‘aleyhi’s-selām9 ḫastelenüp, ma-
rażı müştedd olup mescide varmaġa iḳtidārı olmaduḳda ‘Ebū Bekr’e va-
ruñ, söyleñ ki ḫalḳa imāmet eylesün.’ diyü buyurmışlar idi. Ve ‘Ā’işe 

 

1  Biz: Bizüm N1, R1 
2  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
3  dimezdük: diyemezdük N1 
4  Resūlu’llāh Ḥażretlerine: Resūl ‘aleyhi’s-selāma E 
5  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
6  Resūl//selām: Resūl-i Ekrem N1, R1 
7  ḫarlumuz: ḫayrlumuzdur N1, R1 
8  Resūl//selāmdan: Resūl-i Ekrem’den N1, R1 
9  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
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raḍiya’llāhu ‘anhā ol demde ḥāżır olup ‘Yā Resūla’llāh, Ebū Bekr’üñ baġrı 
yufḳadur. Sizüñ yiriñüze geçüp imāmet itmege ḳādir degüldür.’ didükde 
tekrār Faḫr-i ‘Ālem ‘aleyhi’s-selām1 ‘Ebū Bekr’e varuñ; gelsüñ, imāmet it-
sün.’ diyü buyurup, lākin üç kerre [333b N1] ‘Ā’işe cevāb virdükde mü-
tesellī olmayup, bī-ḥużūr olmaġla ādem gönderilüp, Ebū Bekr getürilüp, 
Resūlu’llāh Ḥażretlerinüñ2 ḥāl-i ḥayātında miḥrāba geçüp ḫalḳa imāmet 
itmiş idi.  

Ve ammā Cāmi‘-i Ebū Dāvūd’da ‘Abdu’llāh bin Zem‘a’dan rivāyet 
olınduġı üzere “Resūl ‘aleyhi’s-selāmuñ3 ḫasteligi ve marażınuñ veca‘ı 
ziyāde olup kendülere elem virdükde Müslimānlardan bir bölük cemā‘at 
ḥużūr-ı şerīflerine gelmişler idi. Bilāl daḫı namāza ṣalā eylemiş idi. Pes 
Faḫr-i ‘Ālem ‘aleyhi’s-selām4 ‘Varuñ Ebū Bekr’e söyleñ ki gelsün, imāmet 
eylesün.’ diyü buyurdılar. Ben daḫı ṭaşra çıḳduḳda Ḥażret-i ‘Ömer’i ḥāżır 
bulmaġla ve Ebū Bekr anda olmamaġla ‘Yā ‘Ömer, ṭur; yuḳaru Müs-
limānlara namāzı ḳılıvir.’ diyü söyledüm. ‘Ömer daḫı ḳalḳup namāza 
tekbīr eyledükde Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām5 ‘Ömer’üñ tekbīrini işitdi. Ve 
miḥrābda olan Ebū Bekr degül idügini bildi. ‘Ḳandadur Ebū Bekr ki bu 
vaż‘dan, ya‘nī anuñ imāmet itmedüginden Allāhu Te‘ālā ve Müslimānlar 
ibā iderler.’ diyü iki def‘a buyurdılar.”  

Ve bir rivāyetde Ḥażret-i ‘Ömer’üñ ṣavtını işitdügi gibi incinmekle 
ṭaşra çıḳup ve mübārek başını ṭaşraya çıḳarup, [465a R1] »  ال ال ال يصّل
 ya‘nī “Yoḳ, yoḳ, yoḳ; elbetde nāsa Ebī Ḳuḥāfe �لناس إّال ابن أيب قحافة» 6
oġlı Ebū Bekr ḳılıvirsün.” diyü buyurmışlar idi. Ḥattā ġażabla söylemişler 
idi. Pes ādem gönderilüp Ebū Bekr getürildi. Ve ol vaḳtüñ namāzını 
‘Ömer ḳılıvirmiş7 iken Resūlu’llāh’uñ emri ile tekrār Ebū Bekr ḳılıvirdi.  

 

1  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
2  Resūlu’llāh Ḥażretlerinüñ: Resūlu’llāh’uñ E 
3  Resūl//selāmuñ: Resūlu’llāh’uñ N1, R1 
4  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
5  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
6  Hadîs-i Şerîf, “Hayır, hayır, Ancak İbn Kuhâfe’nin oğlu [Ebû Bekir] insanlara namaz 

kıldırsın.” (İbn Sa‘d, c. 2, s. 220; Belâzurî, Ensâb, c. 1, s. 554) 
7  ḳılıvirmiş: ḳılmış N1, R1 
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Ve bi’l-cümle Ebū Bekr’üñ fażīletine ve ḫilāfetine, cümleden [358a 
E] artuḳ liyāḳatine bunuñ gibi eḥādīẟ-i şerīfe çoḳdur. Ve illā fehm idene 
bunlar daḫı kāfīdür.  

Bunlardan ṣoñra geldük Ebū Bekr’üñ ḫilāfeti tārīḫine ki hicretüñ on 
birinci yılında ki Rebī‘u’l-evvel’üñ on üçinci güninde ki yevm-i ẟülāẟā idi 
ve Resūl ‘aleyhi’s-selām1 vefātınuñ ikinci güni Ebū Bekr raḍiya’llāhu ‘anh 
Faḫr-i ‘Ālem’üñ yirine ḫalīfe oldılar.  

Ve ammā enṣār ile muhācirīn mā-beyninde çoḳlıḳ nizā‘ olup,2 ḥattā 
enṣār Sa‘d bin ‘Ubāde’yi ḫalīfe itmek isteyüp, āḫirü’l-emr enṣārdan olan 
ulularuñ ve Ḥażret-i ‘Ömer’üñ naṣīḥatiyle Ebū Bekr’den bī‘at olınup, ol 
gün bī‘at itmedük ancaḳ ‘Alī ve Ḥasan ve Ḥüseyn ḳalup, bir rivāyetde anlar 
altı günden ṣoñra bī‘at eyleyüp ve ba‘żılar ḳavlince Fāṭıma’nuñ vefātından 
ṣoñra yetmiş gün geçdükden ṣoñra, anlar da bī‘at idüp ve Ebū Süfyān 
bī‘atına ‘inād idüp, ehl-i Mekke’ye varup, fesāda mübāşeret itmek üs-
tedükde oġlı Mu‘āviye’ye Şām begligi virilmekle ol gice ol daḫı varup, bī‘at 
idüp ve bi’l-cümle bunlar ḫilāfet ġavġāsında olmaġla Peyġāmber’üñ mey-
yiti bir rivāyetde iki gün ve bir rivāyetde üç gün yatup, fe-ammā rā’iḥası 
müteġayyir olmayup, andan ṣoñra defn olınmış idi.  

[Ve ammā ḫilāfeti]: Ve Ebū Bekr zamān-ı ḫilāfetinde Zeyd bin 
Üsāme’yi leşkerle Şām vilāyetine beriyye A‘rāb’ına göndermiş idi ki ḳırḳ 
günüñ içinde vāfir ṭoyum gelmişler idi. [334a N1] Ve yine anuñ 
zamānında nübüvvet da‘vāsın iden Esvedü’l-keẕẕāb Yemen vilāyetinde 
ḳatl olındı. Ve aña uyan mürtedlerüñ ḥaḳlarından gelindi. Ve’l-ḥāṣıl 
nāsuñ ekẟeri mürtedd olmışlar iken Ebū Bekr raḍiya’llāhu ‘anh [465b 
R1] anlaruñ ıṣlāḥında geregi gibi sa‘y ü cidd3 itmiş idi.  

[Ve ammā vefātı]: Ve ammā vefātı bu vechle vāḳi‘ oldı ki aṣlda 
Mekke’de ‘āmü’l-fīlüñ iki yıl, dört ayından ṣoñra ṭoġmış idi. Ve hicretüñ 
on üçinci yılınuñ Cemāẕiye’l-āhire’sinde yevm-i ẟülāẟā gicesi aḫşam ile 
yatsu mā-beyninde vefāt idüp ṣıḥḥatinde ḫilāfeti ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb’a 

 

1  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
2  mā-beyninde//olup: çoḳlıḳ nizā‘ idüp R1 
3  cidd: cehd N1, R1 
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ta‘yīn eylemiş idi. Vefāt eyledükde sinn-i şerīfi altmış üç yıl ve bir ri-
vāyetde altmış beş yıl idi. Ammā evvelkisi ṣaḥīḥdür. Ve vaṣiyyeti üzere 
kendüsini ḫātūnı Esmā bint ‘Umeys yayḳayup ve namāzın Ḥażret-i 
‘Ömer ḳılup Resūl1 ‘aleyhi’s-selāmuñ ḥücresi içinde bir cānibinde defn 
eylediler ki mübārek [358b E] başı2 Resūlu’llāh’uñ mübārek3 omuzları 
başına ṭoġrı vaż‘ olındı.  

Ve müddet-i ḫilāfeti cem‘an iki yıl ve dört ay ve ṭoḳuz gün oldı. 

[‘Ömer bin Ḫaṭṭāb] 

İkincisi ‘Ömer el-Fārūḳ ‘Adevī ve Ḳureyşī, ya‘nī emīrü’l-mü’minīn 
‘Ömer bin Ḫaṭṭāb bin Nüfeyl bin ‘Abdi’l-‘Uzzā bin Riyāḥ bin ‘Abdu’llāh 
bin Rezāḥ bin ‘Adiyy bin Ka‘b’dur. Nesebi Peyġāmber ‘aleyhi’s-selāmuñ4 
nesebi ile Ka‘b bin Lü’ey’de bulışmışdur. Ve Faḫr-i ‘Ālem’e bunuñ 
ḳarābeti Ebū Bekr’üñ ḳarābeti ile berāberdür. Ve künyeti Ebū Ca‘fer’dür.  

Aḳ gövdelü ve ḳızıl beñizlü ve ba‘żılar ḳavlince ḳara yaġız ādem idi. 
Ve vālidesi Ḫanteme bint Hāşim bin Muġīre bin ‘Abdu’llāh bin ‘Ömer 
bin Maḫzūm’dur ki meẕkūr Hāşim ‘Arab içinde Rumḥayn Ṣāḥibi dimekle 
meşhūr u ma‘rūfdur.  

Ve nübüvvet geldügi tārīḫüñ beşinci yılında ve yāḫūd altıncı sene-
sinde, ḳırḳ nefer erden ve on bir nefer ḫātūnlardan Müslimān5 olduḳla-
rında ‘Ömer raḍiya’llāhu ‘anh daḫı Müslimān olmışdur. Ve ba‘żılar dimiş-
lerdür ki ḳırḳıncı nefer-i Müslim ‘Ömer idi. Ya‘nī ki andan evvel otuz 
ṭoḳuz kişi Müslimān olmış idi.  

Ve zamān-ı Cāhiliyyet’de daḫı ḳavm ü ḳabīlesi içinde şerīf iken Ḥaḳ 
subḥānehu ve te‘ālā İslām’ı anuñla ‘azīz eyleyüp ol Müslimān olduġı güni 

 

1  Resūl: Resūlu’llāh N1, R1 
2  başı: - R1 
3  mübārek: - N1, R 
4  Peyġāmber//selāmuñ: Resūl-i Ekrem’üñ N1, R1 
5  Müslimān: Müslimānlar N1 
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her cihetle taṭhīr eyledi. Bā‘iẟ bu oldı ki Fārūḳ diyü tesmiye olındı. Ya‘nī 
ḥaḳḳı bāṭıldan farḳ itdi, diyü ad virildi.  

Ḥattā İbn ‘Abbās raḍiya’llāhu [466a R1] ‘anh şöyle rivāyet itmişdür 
ki Resūl1 ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem,   أللهّم اعّز إسالم �حّب الرجلني إليك عمر»
 ya‘nī “Yā Rabbī, İslām dīnini ‘azīz بن اخلطّاب وعمرو بن هشام يعين أبو جهل»2
ḳıl, iki kimsenün saña eḥabb olmasıyla. Birisi ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb, birisi 
‘Amr bin Hişām’dur. Pes ikisi daḫı ḳavm ü ḳabīlesi içinde ‘azīz ü şerīf ki-
mesne olup anlar İslām’a gelmekle niçelerüñ İslām’ı muḳarrer olmaġın 
Faḫr-i ‘Ālem bu vechle du‘ā eylemiş idi.  

Fi’l-vāḳi‘ ṣoñradan ‘Ömer raḍiya’llāhu ‘anh3 [334b N1] Müslimān 
olduḳda mescidde āşkāre namāz ḳılmaġa cür’et4 olınmış idi. Ve lākin Ebū 
Cehil Müslimān olmayup şirk üzerine ḳatl olındı.  

Ve İbn Mes‘ūd raḍiya’llāhu ‘anh şöyle ḫaber virmişdür ki ‘Ömer 
Ḥażretlerinüñ İslām’ı fetḥ ve hicreti nuṣret ve imāmeti raḥmet ola. Ya‘nī 
ki İslām bir ḳal‘a idi ki fetḥ olınması ‘Ömer’üñ İslām’a geldügi günde vāḳi‘ 
oldı. Ve hicret itmesi ehl-i İslām müşrikler üzerine nuṣret ü ẓafer bulmaġa 
sebeb oldı. Ve imāmet itmesi, ya‘nī ḫilāfeti [359a E] Müslimānlara raḥmet 
oldı, dimekdür.  

Pes ‘Ömer raḍiya’llāhu ‘anh5 Medīne’ye hicret itdükden ṣoñra Bedr 
Ġazāsı’nda ve sā’ir ġazālaruñ küllīsinde Peyġāmber ‘aleyhi’s-selām6 ile ḥāżır 
bulındı. Ve Faḫr-i ‘Ālem ‘aleyhi’s-selām7 ümmetine beyān idüp “Sābıḳda 
gelen ümmetlerden ba‘żı kimesneler var idi, muḥaddiẟler idi. Ya‘nī Bārī 
Te‘ālā ile söyleşürler idi. Eger benüm ümmetümden böyle kişi olaydı, 

 

1  Resūl: Resūlu’llāh N1, R1 
2  Hadîs-i Şerîf, “Ya Rabbi, İslam’ı iki adamdan sana hangisi daha sevgili ise onunla kuv-

vetlendir. Bunlardan biri Ömer b. Hattâb, diğeri Amr b. Hişâm, yani Ebû Cehil’dir.” 
(Tirmizî, Menâkıb, 18; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1/327) 

3  ‘Ömer//‘anh: - R1 
4  cür’et: cesāret N1, R1 
5  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
6  Peyġāmber//selām: Resūl-i Ekrem N1, R1 
7  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
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‘Ömer bin Ḫaṭṭāb olurdı.” diyü buyurmışlardur. Buḫārī’de daḫı bu ḥadīẟ-i 
şerīf mesṭūrdur.  

Ve bu daḫı Buḫārī’de muḳayyeddür ki Resūl1 ‘aleyhi’s-selāmuñ 
ḥużūrında birgün Ḳureyş ḫātūnlarından birḳaç ḫātūn ṭururken ve yüzlerin 
bir miḳdār açmışlar iken ‘Ömer Ḥażretleri ḳapuya gelüp, içerü girmekle 
ṣavt-ı a‘lā ile iẕn ṭaleb eyledükde Resūl ‘aleyhi’s-selām2 daḫı iẕn virüp, 
Ḥażret-i ‘Ömer içerü girüp ve lākin ol ḫātūnlar ‘Ömer’üñ ṣavtını işitdük-
leri gibi ḥicāblarına bürindiler. Pes ‘Ömer raḍiya’llāhu ‘anh3 içerü girdükde 
Faḫr-i ‘Ālem ‘aleyhi’s-selām4 bu ḥālete tebessüm eyledi. ‘Ömer raḍiya’llāhu 
‘anh daḫı Server-i Enbiyā’nuñ5 tebessümini görüp, “Yā Resūla’llāh, [466b 
R1] Allāhu Te‘ālā senüñ ‘ömrüñi tebessümle geçürsün. Bu maḥalde niye 
güldüñüz? Ve gülmeñüze sebeb ne oldı?” diyü ṣorduḳda, “Yā ‘Ömer, anı 
‘acebledüm ve aña güldüm ki bu ḫātūnlar bir miḳdār ḥicāblarını götürüp 
müşkillerini ṣorarlarken ḳaçan ki senüñ āvāzuñı işitdiler, ḥicāblarına 
bürinüp kendülerini tedārük itdiler.” diyü Faḫr-i ‘Ālem6 cevāb virdükde 
‘Ömer Ḥażretleri daḫı ol ḫātūnlara baḳup, “Ey nefslerinüñ düşmenleri, 
neden ki Resūlu’llāh’dan bürinmeyüp, benden üşenüp ḥicāba giresüz?” 
didükde anlar daḫı “Senden artuḳ üşenürüz ki senüñ ġılẓetüñ ve yaramaz 
ḫulḳuñ ziyādedür.” diyü cevāb virüp, Faḫr-i ‘Ālem ‘aleyhi’s-selām7 daḫı “Yā 
‘Ömer, ol Allāhu Te‘ālā’nuñ ḥaḳḳı içün şöyle ki yolca gelürken şeyṭān saña 
rāst gelse senüñ geldügüñ yolı ḳoyup ġayrı yola gitmek ve saña bulışma-
maġa cehd eylemek muḳarrerdür.” diyü buyurdılar. Ya‘nī “Bu ‘avretlerüñ 
senden üşendükleri şeyṭān senden üşendügine delālet ider.” dimekdür.  

Ve Tirmiẕī, İbn ‘Ömer’den rivāyetle beyān eylemişdür ki Allāhu 
Te‘ālā ḥaḳḳı8 ‘Ömer’üñ dili ve ḳalbi üzerine vaż‘ itmişdür. Ya‘nī “ 
‘Ömer’üñ ḳalbine her ne lā’iḥa olsa ve dilinden ne maḳūle kelām cārī olsa 

 

1  Resūl: Resūlu’llāh N1, R1 
2  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
3  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
4  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
5  Server-i Enbiyā’nuñ: Faḫr-i ‘Ālem’üñ N1, R1 
6  ‘Ālem: ‘Ālem Ḥażretleri R1 
7  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
8  ḥaḳḳı: ḥaḳḳında N1 
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ḥaḳdur.” dimekdür. Ve ‘Alī raḍiya’llāhu ‘anh daḫı “Eger vaḳār1 [335a N1 
| 359b E] dile gelüp söylenür olsa ‘Ömer’üñ delīli söylenürdi.” diyü bu-
yurmışdur.  

Ve Cābir raḍiya’llāhu ‘anh daḫı rivāyet itmişdür ki “Birgün ‘Ömer 
raḍiya’llāhu ‘anh Ebū Bekr’e ḫiṭāb idüp, “Resūlu’llāh’dan2 ṣoñra eyi, 
dükeli ḫalḳuñ ḫayrlusı [kimdür]?” didükde Ebū Bekr daḫı “Yā ‘Ömer,3 
dükeli ḫalḳuñ ḫayrlusı sensün ki Resūl ‘aleyhi’s-selām4 senüñ ḥaḳḳuñda 
buyurmışdur ki 5«ما طلعت الشمس على رجل خٍري من عمر» ya‘nī “Güneş 
‘Ömer’den ḫayrlusı kimsenüñ üstine ṭoġmamışdur.” dimekdür. 

Bundan mā‘adā ‘Uḳbe6 bin ‘Āmir beyān eylemişdür ki Resūlu’llāh 
ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem7 buyurmışdur ki   لو كان بعدي نبّياً لكان عمر بن »
 ya‘nī “Eger benden ṣoñra peyġāmber gelmelü olaydı ‘Ömer bin اخلطّاب» 8
Ḫaṭṭāb peyġāmber olurdı. 

Ve bi’l-cümle ‘Ömer Ḥażretlerinüñ fażīletine müte‘alliḳ eḥādīẟ-i 
şerīfenüñ nihāyeti yoḳdur. Ve ammā baṣīret ehline bunlar daḫı kāfīdür.  

Ve ‘Ömer Ḥażretleri “emīrü’l-mü’minīn” [467a R1] diyü çaġırılan 
evvel ḫalīfedür. Zīrā andan evvel Ebū Bekr ḫalīfe iken emīrü’l-mü’minīn 
dinilmemişdür. Ve evvelā ehl-i İslām arasında tārīḫ vaż‘ eyleyen oldur. Ve 
Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’i muṣḥafa cem‘ eylemegi evvelā ‘Ömer Ḥażretleri itmişdür. 
Ve mektūba mühr urmaḳ ve eş‘ārı cem‘ idüp dīvān eylemek ve ramażān-ı 
şerīfüñ ḳıyāmına ḫalḳı cem‘ itmek9 ‘Ömer’den ḳalmışdur. 

 

1  vaḳār: vaḳārla N1, R1 
2  Resūlu’llāh’dan: Resūl-i Ekrem’den N1, R1 
3  Yā ‘Ömer: - N1 
4  Resūl//selām: Resūl-i Ekrem  N1, R1 
5  Hadîs-i Şerîf, “Güneş, Ömer’den daha hayırlı birinin üzerine doğmuş değildir.” (Tir-

mizî, Menâkıb, 16) 
6  ‘Uḳbe: ‘Utbe N1 
7  Resūlu’llāh//sellem: Resūl ‘aleyhi’s-selām E 
8  Hadîs-i Şerîf, “Eğer benden sonra bir peygamber gelecek olsaydı o Ömer b. Hattâb 

olurdu.” (Tirmizî, Menâkıb, 48) 
9  itmek: - N1, R1 
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Ve bi’l-cümle menāḳıbına ve feżā’iline nihāyet yoḳdur. Bunlardan 
mā‘adā Resūl ‘aleyhi’s-selāmdan1 beş yüz otuz ṭoḳuz ḥadīẟ-i şerīf2 rivāyet 
itmişdür ki yigirmi altısında Buḫārī ve Müslim ittifāḳ itmişdür. Ve otuz 
dört ḥadīẟde Buḫārī ve yigirmi bir ḥadīẟde Müslim münferidlerdür. Ve 
andan ḥadīẟ rivāyet idenler ‘Oẟmān ve ‘Alī ve Ṭalḥa ve Sa‘d bin Ebī Vaḳḳāṣ 
ve ṣaḥābeden ve tābi‘īnden niçe kimesnelerdür.3 Rıḍvānu’llāhi te‘ālā ‘aley-
him ecma‘īn. 

Ve ḫalīfe olmaları egerçi ki Ebū Bekr’üñ vefātından ṣoñra vāḳi‘ oldı, 
ve illā daḫı ḥayātda iken aña ‘ahd idüp ta‘yīn eylemiş idi. Ve müddet-i 
ḫilāfeti on bir yıl ve beş ay ve yigirmi bir gün vāḳi‘ oldı. Ve ammā ‘Acem 
vilāyetlerinüñ ekẟeri, ḫuṣūṣā Mıṣr ve Şām ve İskenderiyye ve Beytü’l-
maḳdis ve ‘Irāḳ, Ḥażret-i ‘Ömer zamānında fetḥ olındı. Ve zamān-ı ḫilāfe-
tinde dört biñ mescid ta‘mīr olınup dört biñ kenīse ehl-i İslām eliyle ḫarāb 
oldı. Ve Baṣra şehrini Ḥażret-i ‘Ömer bünyād itdi.  

Ve şehādeti Muġīre’nüñ bir Ḥabeşī ḳulı zaḫmıyla oldı. İsmi [360a E] 
Fīrūz, laḳabı Ebū4 Lü’lü’e idi. Bir rivāyetde Mecūsī5 ve ba‘żılar ḳavlince 
Naṣrānī idi. Pes Muġīre İbn Şu‘be günde ol ḳulı iki aḳçeye kesüp, ol daḫı 
“Çoḳdur.” diyü Ḥażret-i ‘Ömer’e şikāyete gelüp, ‘Ömer raḍiya’llāhu ‘anh 
daḫı ḳuluñ ṣan‘atın ṣorduḳda, “Dülgerlik ve naḳḳāşlıḳ ve demürcilik ve 
ḳuyumcılıḳ bilürin.” didükde “Bu ḳadar ṣan‘at bilene iki aḳçe çoḳ degül-
dür.” dimesiyle ‘Ömer Ḥażretlerine kīn baġlayup, iki ṭarafı keskin bir zehr-
lenmiş ḫancer ile mescide [335b N1] gelüp, [hicretüñ] yigirmi üçinci yı-
lınuñ Ẕi’l-ḥiccesi’nden dört gün bāḳī ḳalmış idi. Ve Ṭaberī yazduġı [467b 
R1] üzere ayuñ āḫir güni [idi]. Ve bi’l-cümle çehār-şenbe güni ṣabāḥla ge-
lüp, ‘Ömer miḥrāba geçüp, tekbīr itdügi gibi ol kāfir yitişüp, altı yirde 
mecrūḥ idüp ve eñ müşkil yarası ḳaṣıġında vāḳi‘ olmış idi. Ṣu ve süd6 

 

1  Resūl//selāmdan: Resūlu’llāh’dan N1, R1 
2  şerīf: - N1, R1 
3  kimesnelerdür: kimesneler E, N1 
4  Ebū: - N1, R1 
5  Mecūsī: Mecūsī idi N1, R1 
6  Ṣu ve süd: Ṣu içürdiler ve süd E 
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içürdiler. Cümlesi ol zaḫmdan gelüp ṭaşra aḳdı. Bildiler ki ḳābil-i ‘ilāc de-
güldür.  

Ve ammā Ḥażret-i ‘Ömer urılduġı günden evvel Ka‘bü’l-aḥbār “Yā 
‘Ömer, senüñ ‘ömrüñden hemān üç gün ḳalmışdur. Zīrā ben bu gice kitāb 
ḳarışdururken cümle aṣḥābdan ḫalīfe olanlaruñ müddet-i ḫilāfetlerin ḥisāb 
eyledüm. Senüñ ‘ömrüñden üç gün ḳalmış buldum. ‘Ale’l-ḫuṣūṣ aduñ bile 
yazılmışdur. Münāsib olan budur ki vaṣiyyet idesün.” diyüp ‘Ömer 
Ḥażretlerine söyledi. ‘Ömer Ḥażretleri daḫı Ka‘b’uñ sözini fikr idüp, ḥik-
met Allāh’uñdur, irtesi ṣabāḥ namāzında mecrūḥ olup Ka‘b’uñ sözi vāḳi‘ 
u muvāfıḳ oldı.  

Andan Ḥażret-i ‘Ömer ḫilāfet umūrını ‘Oẟmān [ve] ‘Alī ve Ṭalḥa ve 
Zübeyr ve ‘Abdu’r-Raḥmān bin ‘Avf ve Sa‘d bin Ebī Vaḳḳāṣ mā-beynle-
rinde müşāvere olınmaḳ üzere vaṣiyyet eyledi. Ḥattā kendünüñ ‘ammisi 
oġlı Sa‘īd1 bin Zeyd daḫı ol müşāverede bile olmaġ-içün söyledüklerinde 
“Bir evden bir kişiye kifāyet eylemez mi!” diyü cevāb virdi. Andan ṣoñra 
beytü’l-mālden alup kendü meṣāliḥi içün ḫarc eyledügini ḥisāb idüp, “Eger 
‘Ömer’üñ māli bu seksen altı dirheme vefā eyler ise edā idesün. Ve illā Benī 
‘Adī ḳabīlesinden isteyüp cem‘ idesün.” diyü vaṣiyyet eyledi.  

Ba‘dehu oġlı ‘Abdu’llāh’ı ‘Ā’işe raḍiya’llāhu ‘anhāya gönderüp, “Var 
söyle ki ‘Ömer saña selām eyledi ve icāzet istedi ki muṣāḥibleri yanında, 
ya‘nī Faḫr-i ‘Ālem ile Ebū Bekr civārında [360b E] defn olına. Zinhār, edā 
itdükde ‘Ömer’i emīrü’l-mü’minīn dime ki ben bugün emīrü’l-mü’minīn 
degülüm.” diyü buyurdı.  

Vaḳtā ki oġlı ‘Abdu’llāh, ‘Ā’işe Ḥażretlerine gelüp selāmın ulaşdurdı 
ve iẕn ṭaleb eyledi, ‘Ā’işe raḍiya’llāhu ‘anhā aġlayuraḳ “N’ola, iẕn virdüm. 
Ve ben egerçi ol maḳāmı kendüm içün [468a R1] isterdüm. Ve lākin 
nefsümden anı taḳdīm itdüm. Anlara īẟār eyledüm ki anda defn olına.” 
diyü buyurdı.  

 

1  Nüshalarda “Sa‘d” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Mehmet 
Efendioğlu, “Saîd b. Zeyd”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/said-b-zeyd 
(11.03.2020). 
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Vaḳta ki ‘Abdu’llāh bin ‘Ömer bu cevāb ile babası ḥużūrına geldi ve 
“ ‘Abdu’llāh geleyor.” diyü ‘Ömer’e ḫaber virildi, fi’l-ḥāl ḳuvvetlenüp 
“Beni ḳalduruñ.” diyüp ve aña bir kimesne ṭayanup, ṭurup oġlını gör-
dükde, “Ne ḫaber, yā ‘Abdu’llāh?” didi. Oġlı daḫı “Ol nesne ki murāduñ 
idi, ḥāṣıl oldı. ‘Ā’işe icāzet virdi.” diyü cevāb virdi. ‘Ömer daḫı “el-Ḥamdu 
li’llāh, cümleden mühimm olan bu idi.” diyü şükr eyledi.  

Andan yine oġlına ıṣmarlayup, “Vefāt itdükden ṣoñra namāzumı ḳı-
lup getüresün ve Sulṭān-ı Enbiyā ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellemüñ1 Ravża-i 
Muṭahhara’sına irgüresün. [336a N1] Ḳapuda ṭurup,2 benden selām idüp, 
‘ ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb’dur. İçerü girmege icāzet ister.’ diyesün. Eger Ravża-i 
şerīfeden icāzet ṣadāsı gelürse defn idesün. Eger gelmezse iletüp Müs-
limānlar mezārları içine gömesün.3” diyü vaṣiyyet idüp, fi’l-vāḳi‘ meyyitini 
götürüp,4 Peyġāmber’üñ mezār-ı şerīfi ḳapusına geldükde icāzet isteyüp ol 
Ravża-i Muṭahhara’dan icāzet ṣadāsı geldükden ṣoñra defn olınmış idi.  

Ve namāzını vaṣiyyeti mūcibince Resūlu’llāh mescidinde Ṣuheyb 
ḳıldı. Ve oġlı ‘Abdu’llāh ve ‘Oẟmān bin ‘Affān ve Sa‘īd bin Zeyd ve 
‘Abdu’r-Raḥmān bin ‘Avf ḳabrine inmiş idi. Ve urılduġı günden ṣoñra be-
şinci günde defn olındı ki hicretüñ yigirmi dördinci yılınuñ Muḥarrem’i 
ġurresi idi. Ve eḥad güni idi. Ve ammā vefātı urılduġı gün aḫşamın ve 
ba‘żılar ḳavlince irtesinüñ irtesi vāḳi‘ oldı.  

Pes Ṭaberī yazduġı üzere ancaḳ Muġīre ḳulınuñ ḫanceri ile ‘Ömer 
raḍiya’llāhu ‘anh vefāt eyledi. Ve ammā İşrāḳu’t-tevārīḫ’de yazılduġı üzere 
on üç kimesne mecrūḥ olup yedisi vefāt eyledi. Ve mā‘adāsı ḫalāṣ buldı. 
Andan ṣoñra ol mel‘ūn kendü kendüsini urup ḳatl eyledi. Ve cānını ce-
henneme irgürdi. 

 

 

 

1  Sulṭān-ı//sellemüñ: Peyġāmber Ḥażretlerinüñ E 
2  ṭurup: ṭurasun N1, R1 
3  gömesün: defn idesün N1, R1 
4  götürüp: görüp getürüp N1, R1 
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[‘Oẟmān bin ‘Affān] 

Üçincisi ‘Oẟmān Ẕi’n-nūreyn, ya‘nī emīrü’l-mü’minīn-i Ḳureyşī ve 
Emevī ‘Oẟmān [361a E] bin ‘Affān bin Ebi’l-‘Āṣ [468b R1] bin Ümeyye 
bin ‘Abdişems bin Menāf bin Ḳuṣay’dur. Nesebi Faḫr-i ‘Ālem’üñ nesebi 
ile ‘Abdümenāf bin Ḳuṣay’da bulışmışdur. Ve künyeti Ebū ‘Abdu’llāh’dur. 
Ve ammā zamān-ı Cāhiliyyet’deki künyeti Ebū ‘Amr1 idi. Ṣoñra 
Ruḳayye’den ‘Abdu’llāh vücūda geldükde Ebū ‘Abdu’llāh oldı.  

Ve lākin kendüsi orta boylu ve aḳ beñizlü ve ḳara gözlü, yaṣṣı 
yaġrınlu, uzun ṣaḳallu, kerīmü’n-nefs kişi idi. Ve Ẕi’n-nūreyn didükleri 
Peyġāmber Ḥażretlerinüñ Ruḳayye ve Ümmü Külẟūm [nām] iki ḳızın 
alup iki def‘a güyegüsi olduġı içün[dür]. Ve “Benden ġayrı Peyġāmber 
Ḥażretine iki kerre güyegü olmış kimesne yoḳdur.” [dimişdür]. 

Vālidesi Ervā bint Küreyz bin Rebī‘a bin Ḥabīb bin ‘Abdişems’dür ki 
Müslime iken vefāt eylemişdür. Ve ‘Oẟmān Ḥażretleri Ebū Bekr eliyle 
Müslimānlaruñ evvelidür. Ya‘nī Dārü’l-Erḳam’a girmedin ve Resūlu’llāh 
Ḥażretine varmadın, ṭaşrada Ebū Bekr öñinde Müslimān olmışdur. Ve iki 
hicret ṣāḥibidür ki evvelā Ḥabeşe’ye, ẟāniyen Medīne’ye hicret itmişdür.  

Ve Ebū Bekr ḳızı Esmā raḍiya’llāhu ‘anhā rivāyet itmişdür ki “Ḳaçan 
ki ‘Oẟmān bin ‘Affān Resūlu’llāh ḳızı Ruḳayye ile Ḥabeşe vilāyetine hicret 
itdükde, Faḫr-i ‘Ālem ‘aleyhi’s-selām2, “Ol Allāh ḥaḳḳı içün, İbrāhīm 
Peyġāmber ile Lūṭ Nebī’den ṣoñra hicret idenlerüñ evveli ‘Oẟmān’dur.”3 
diyü buyurmışdur. Ya‘nī ki ẟevābı sā’ir muhācirlerden niçe vech ile ar-
tuḳdur, dimekdür.  

Ve ‘Oẟmān raḍiya’llāhu ‘anh Bedr Ġazāsı’ndan ġayrı her ġazāda ḥāżır 
olmışdur. Anda daḫı ḫātūnı Ruḳayye ḫaste olmaġla [336b N1] 
Resūlu’llāh’uñ emri ile yoldan dönüp, Medīne’ye gidüp Bedr’de ḥāżır bu-
lınmamışdur. Ve lākin Resūlu’llāh anda daḫı ġanīmetden naṣībini, ya‘nī4 

 

1  Nüshalarda “Ebū ‘Ömer” şeklinde yazılan bu isim “Ebū ‘Amr” olarak metne alındı. bk. 
İsmail Yiğit, “Osman”, DİA, https://islamansiklopedisi.org.tr/osman (22.10.2020). 

2  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
3  Hadîs-i Şerîf, (Taberânî, I, 90; Hâkim, IV, 51) 
4  naṣībini ya‘nī: - N1, R1 
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ḥiṣṣesini ayırup, getürüp1 2 «وبّشر احلاضرين يومئذ» feḥvāsınca anı daḫı 
maġfiretle muştulamışdur.  

Bir daḫı Ḥudeybiyye’de olan Bī‘atü’r-rıḍvān’da ḥāżır olmamışdur. 
Resūl ‘aleyhi’s-selām3 ol zamānda ‘Oẟmān’ı ṣulḥ içün Mekke’ye göndermiş-
dür. Ḥattā Tirmiẕī, Enes’den rivāyet itmişdür ki Resūl ‘aleyhi’s-selām4 
Bī‘atü’r-rıḍvān’a emr eyleyüp, bī‘ata mübāşeret olınduḳda Resūl ‘aleyhi’s-
selām5 “Ve hem ‘Oẟmān, Bārī Te‘ālā’nuñ ve hem Resūl’inüñ [469a R1] 
ḥācetine gitmişdür.” diyü mübārek ellerini biri birine urdı. Ve eyitdi ki 
“Resūlu’llāh’uñ eli ‘Oẟmān’a bunlaruñ ellerinden ḫayrludur. Ya‘nī [361b 
E] bunlaruñ ellerinden nefslerine ‘ā’id olan ḫayrdan ‘Oẟmān’a benüm 
elümden rāci‘6 olan ḫayr ziyādedür.” diyü buyurdı.  

Bundan mā‘adā Ṭalḥa bin ‘Ubeydu’llāh7 daḫı ‘Oẟmān raḍiya’llāhu 
‘anh ḥaḳḳında Resūl ‘aleyhi’s-selāmdan8 rivāyet itmişdür [ki] Faḫr-i ‘Ālem 
‘aleyhi’s-selām9 10 «لكّل نّيب رفيق ورفيقي يف اجلّنة عثمان» ya‘nī “Her nebīnüñ 
elbetde bir yoldaşı vardur. Benüm cennet içinde refīḳum ‘Oẟmān’dur.” 
diyü buyurmışlardur. Keẕālik ‘Abdu’r-Raḥmān bin Semüre daḫı beyān it-
mişdür. 

‘Oẟmān raḍiya’llāhu ‘anh Peyġāmber ‘aleyhi’s-selāma geldükde biñ al-
tun ve bir rivāyetde on biñ altun, üç yüz ṭavar getürüp, cümlesini ceyş 
‘usreti içün, ya‘nī Mekke’den ḳalḳup Medīne’ye hicret itdükleri sefer mü-
himmātı içün Faḫr-i ‘Ālem’e niẟār eylemiş idi. Ḥattā ol miḳdār altunı 

 

1  getürüp: getürdükde Medīne’ye gitdükde, ya‘nī ‘avdetde ḥiṣ ṣesini ‘Oẟmān’a virmişdür 
N1, R1 

2  “O gün hazır olanlara müjdele.” | Bağlamından bir âyet-i kerîme olduğu fikri hasıl olan 
bu ibare Kur’ân-ı Kerîm’de geçmemektedir. bk. Mahmut Çanga, Kur’ân-ı Kerim Lügati 
İlavelerle Mu’cemü’l-müfehres, Timaş Yayınları, İstanbul 2007. 

3  Resūl//selām: Resūl-i Ekrem  N1, R1 
4  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
5  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
6  rāci‘: rāciḥ N1 
7  Nüshalarda “ ‘Abdu’llāh” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Bün-

yamin Erul, “Talha b. Ubeydullah”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/talha-b-
ubeydullah (11.03.2020). 

8  Resūl//selāmdan: Resūl-i Ekrem’den  N1, R1 
9  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
10  Hadîs-i Şerîf, “Her peygamberin bir arkadaşı vardır. Benim cennetteki arkadaşım Os-

man’dır.” (Tirmizî, Menâkıb, 18; İbn Mâce, Mukaddime, 11/109) 
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Resūl ‘aleyhi’s-selāmuñ1 göñlegi etegine dökivirmiş idi. Faḫr-i ‘Ālem daḫı “ 
‘Oẟmān bu işledügi işden żarar eylemedi. Ya‘nī ḳıyāmet güninde ḳat ḳat 
mükāfāt olınmaḳ muḳarrerdür.” diyü buyurmışlardur.  

Ve İbn ‘Ömer raḍiya’llāhu ‘anh ‘Oẟmān ḥaḳḳında Resūlu’llāh 
ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellemden2 rivāyet itmişdür ki Faḫr-i ‘Ālem fitneyi ẕikr 
eyledükde “ ‘Oẟmān ẓulmen ḳatl olınsa gerekdür.” diyü ḫaber virmişler-
dür. 

Ve bi’l-cümle ‘Oẟmān Ḥażretlerinüñ fażīletine müte‘alliḳ olan eḥādīẟ-i 
şerīfenüñ nihāyeti yoḳdur. Ve Server-i Enbiyā’dan yüz ḳırḳ altı ḥadīẟ-i 
şerīf3 rivāyet itmişdür ki Buḫārī ve Müslim üç ḥadīẟde müttefiḳdür. Ve 
Buḫārī sekizinde ve Müslim beşinde münferidlerdür. Ve andan ḥadīẟ ri-
vāyet idenler Zeyd bin Ḫālid el-Cühenī ve İbn Zübeyr4 ve Sa‘īd5 bin Zeyd 
ve ṣaḥābe ve tābi‘īnlerden niçe kimesnelerdür. Rıḍvānu’llāhi te‘ālā ‘aleyhim 
ecma‘īn. 

Ve tārīḫ-i ḫilāfetleri hicretüñ yigirmi dördinci yılınuñ Muḥar-
rem’inüñ evvel güninde ki yevm-i eḥad idi ve ol günde ‘Ömer raḍiya’llāhu 
‘anh defn olınmış idi. Ve ammā ‘Oẟmān raḍiya’llāhu ‘anh hicretüñ otuz 
beşinci yılı Ẕi’l-ḥicce’sinüñ on sekizinci güninde şehīd oldı. Yevm-i cum‘a 
idi. Ve yigirmi [469b R1] gün evinde ḳapanup gitdükden ṣoñra Ḥāriẟ bin 
Bedr nām ḳāṭı‘u’ṭ-ṭarīḳ ḥarāmīnüñ elinde ḳatl olındı. Ve ba‘żılar ḳavlince 
Mıṣrludan Esved en-Nücey6 nām kimesne ve bir rivāyetde ikisinden ġayrı 
bir kimesne ḳatl eyledi. [337a N1] Ḥattā ‘Oẟmān raḍiya’llāhu ‘anh 
Ḥażretlerinüñ öñinde Muṣḥaf-ı Şerīf açıḳ bulınup,  ﴿ ََوُهو اّ�ُ    َفَسَيْكِفيَكُهُم 
 āyetinüñ üzerine ḳanı ṭamladı. Ve ‘Oẟmān’uñ evin السَِّميُع اْلَعِليمُ ﴾ 7

 

1  Resūl//selāmuñ: Resūl-i Ekrem’üñ  N1, R1 
2  Resūlu’llāh//sellemden: Resūlu’llāh’dan E, N1 
3  şerīf: - N1 
4  Zübeyr: Zeyd N1, R1 
5  Nüshalarda “Sā’ib” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Mehmet 

Efendioğlu, “Saîd b. Zeyd”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/said-b-zeyd 
(11.03.2020). 

6  en-Nücey: el-Baḫī N1, R1 
7  “Allah, onlara karşı seni koruyacaktır. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”, Bakara 

2/137. 
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çevirüp ceng iden [362a E] Mıṣr ile Medīne ḫalḳı idi. Murād andan in-
cinüp bu ḫuṣūṣı irtikāb itmişler idi. Ḥażret-i ‘Alī araya ḳarışmayup kendü 
‘āleminde idi.  

Ve ‘Oẟmān zamānında olan fütūḥātdan biri Cezīre-i Ḳıbrīs fetḥidür 
ki Mu‘āviye, ‘Oẟmān raḍiya’llāhu ‘anh1 iẕniyle gemilere girüp, varup, fetḥ 
idüp2 Rūm sulṭānına olan yedi biñ sikke altun anlara virilmek üzere ṣulḥ 
eylemiş idi.  

Ve Ḥażret-i ‘Oẟmān’uñ namāzını Cübeyr bin Muṭ‘im ve bir rivāyetde 
Ḥakīm bin Ḥizām ve yāḫūd Zübeyr bin ‘Avvām ḳılıvirüp Ḥaşşüḳevkeb3 
didükleri gūristānda defn eylediler ki Baḳī‘’dan ṭaşra bir yirdür. Vefāt itdügi 
zamānda seksen sekizinde ve bir rivāyetde ṭoḳsanında idi. Ve müddet-i 
ḫilāfeti on iki yıldan birḳaç gün eksicek4 vāḳi‘ olup on yıl biri biri ardınca 
nāsuñ öñine düşüp ḥacc eyledi. Ve muṣḥaflardan muṣḥafa Ḳur’ān-ı 
‘Aẓīm’i5 ol cem‘ ü tertīb eyledi. Anuñ tertīb itmesiyle Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm ġayrı 
vechle yazılmadın ve taġyīr olınmaḳdın emīn oldı.  

[‘Alī bin Ebī Ṭālib] 

Dördincisi ‘Alī el-Murtażā’dur. Babası Ebū Ṭālib’dür ki ismi ‘Abdü-
menāf’dur. Ve ‘Abdü’l-Muṭṭalib bin Hāşim bin ‘Abdimenāf oġlıdur. Ve 
emīrü’l-mü’minīn ‘Alī’nüñ künyeti Ebü’l-Ḥasen ve Ebū Türāb’dür. Ken-
düsi Faḫr-i ‘Ālem’üñ ‘ammisi oġlıdur. Ve6 vālidesi Fāṭıma bint Esed bin 
Hāşim’dür ki İslām’a gelüp, Medīne’ye hicret idüp İslām üzerine vefāt ey-
lemişdür. Ve ‘Alī kerrema’llāhu vechehu bir rivāyetde eñ evvel İslām’a gel-
mişdür. Ve Benī Hāşim’den olan ḫulefānuñ evvelidür. Ḫuṣūṣā Rabbānī 
‘ālimlerüñ biri ve bahādırlaruñ serveri ve zāhidlerüñ ser-defteri ve faṣīḥu’l-

 

1  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
2  idüp: - N1, R1 
3  Nüshalarda “Ḥayşükevkeb (E), Ḥabeşkevkeb (N1), Ceyşkevkeb (R1)” şeklinde yazılan bu 

yer adı tashih edilerek metne alındı. bk. İsmail Yiğit, “Osman”, DİA, https: //islaman-
siklopedisi.org.tr/osman (11.03.2020). 

4  eksicek: eksik R1 
5  Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’i: Ḳur’ān’ı E 
6  Ve: Ve emīrü’l-mü’minīn ‘Alī’nüñ R1 



198 | TENKİTLİ METİN - 2. Rükün 

lisān şā‘irlerüñ bihteri [470a R1] ve evliyā-yı ‘iẓāmuñ sulṭān-ı1 muẓafferi 
ve mihteridür. Ve daḫı bāliġ olmadın İslām’a gelüp ve ġazālaruñ her bi-
rinde envā‘-ı şecā‘at ü şehāmetle ḥāżır olup ancaḳ Tebük Ġazāsı’nda bu-
lınmamışdur. Resūl ‘aleyhi’s-selām2 kendü ehli üzerine ḫalīfe naṣb idüp 
alıḳomış idi. Ḥattā “Yā Resūla’llāh, beni ḫātūnlar ve oġlancıḳlarla3 mı 
alıḳoduñ?” didükde “Yā ‘Alī, sen benüm yanumda Mūsā ḳatında Hārūn 
gibi olmaġa rāżī degül misün ki ma‘a hāẕā benden ṣoñra nebī yoḳdur.”4 
Ve yine “Sen Hārūn menzilesindesün”5 diyü buyurdılar.  

Ve İmām Tirmiẕī raḥmetu’llāhi ‘aleyh ‘Alī kerrema’llāhu vechehunuñ 
Menāḳıb’ında İbn ‘Ömer’den rivāyetle beyān eylemişdür ki “Resūl 
‘aleyhi’s-selām6 aṣḥāb [362b E] ile ḳarındaş olup [‘Alī raḍiya’llāhu ‘anh] 
‘İkişer ikişer ṣaḥābe-i kirām bir birleriyle ḳarındaş eyledüñ. Ve ammā 
beni bir kimse ile ḳarındaş eylemedüñ.’ didükde Server-i Enbiyā  »  أنت
 ya‘nī ‘Yā ‘Alī, dünyāda ve āḫiretde sen benüm أخي يف الدنيا واالخرة » 7
[337b N1] ḳarındaşumsun.’ diyü buyurmışlar idi.”  

Ve Müslim raḥimehu’llāh Sehl bin Sa‘d’dan rivāyetle beyān itmişdür 
ki Resūl ‘aleyhi’s-selām8 Ḫayber Ḳal‘ası fetḥinde iken ḳal‘a bir miḳdār berk-
lenüp birḳaç gün alınmaduḳda “Yarın ben sancaġı bir kimesneye vireyin 
ki Allāh’ı da ve Resūl’ini de cān ü göñülden seve. Ve Ḥaḳ celle ve ‘alā da 
ve Resūl’i de ol kimesneyi seve.” diyü buyurduḳlarında aṣḥāb birbirine 
baḳışup, “ ‘Acabā kime vire ki?” diyü söyleşüp, ḥattā ‘Ömer raḍiya’llāhu 
‘anh “Ben begligi sevmezin. İllā ki yarınki emāretden ḥaẓẓ eylerin.” diyü 
söyleyüp, irtesi olduḳda Resūl ‘aleyhi’s-selām9 Ḥażret-i ‘Alī’yi isteyüp, anlar 
daḫı ol ḥīnde göz aġrusına mübtelā olmış bulınmaġla gözleri baġlu gelüp, 
fi’l-ḥāl Faḫr-i ‘Ālem mübārek diliyle ‘Alī’nüñ gözlerini yalayup, ‘ale’l-fevr 

 

1  sul ṭān-ı: sul ṭān u R1 
2  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
3  oġlancıḳlarla: oġlancıḳlara R1 
4  Hadîs-i Şerîf, (Buhârî, Fezâilü ashâbi’n-nebî, 9; Megâzî, 78) 
5  Hadîs-i Şerîf, (Buhârî, Fezâilü ashâbi’n-nebî, 9, Megâzî, 78) 
6  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
7  Hadîs-i Şerîf, “Sen benim dünyada ve ahirette kardeşimsin.”  
8  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
9  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 



Künhü’l-Ahbâr  | 199 

aġrusı ve ḳanı gidüp, gözleri iyü olup, sancaḳ-ı şerīf1 ‘Alī’ye ṣunılup ‘ināyet-i 
Ḥaḳ ile ḳal‘anuñ fetḥi daḫı2 müyesser olmış idi.  

Bundan mā‘adā ḳaçan ki ﴿ َتـَع َوِنَساءَ�  فـَُقْل  َوأَبـَْناءُكْم  أَبـَْناءَ�  نَدُْع  اَلْوْا 
-āyeti nāzil oldı, Resūl4 ‘aleyhi’s-selām ‘Alī kerrema’llāhu vec َوِنَساءُكمْ ﴾3
hehuyı5 ve Fāṭıma ve Ḥasan ve Ḥüseyn’i da‘vet eyledi. Ve du‘ā idüp,   أللهّم»
 ya‘nī “Yā Rabb, benüm ehlüm bunlardur.” diyü [470b R1] هؤالء اهلي»6
buyurdı. Ve keẕālik 7﴾ ِإالَّ اْلَمَودَّةَ  ِيف اْلُقْرَىب﴿ āyeti nāzil olduḳda8 aṣḥāb-ı 
güzīn rıḍvānu’llāhi ‘aleyhim ecma‘īn meveddeti lāzım olan eḳāribi istifsār 
idüp, Faḫr-i ‘Ālem ‘aleyhi’s-selām9 daḫı 10«علي وفاطمة وأبنامها» diyü buyur-
mışlardur.  

Ve bi’l-cümle menāḳıb-ı laṭīfesine nihāyet yoḳdur. Ve fażīlet ü 
belāġatine delālet ider eḥādīẟ-i şerīfe ġāyetle çoḳdur. Ve lākin Resūl 
‘aleyhi’s-selām11 ḥużūrında cümleden ziyāde sevgilü olması ve cümleden ar-
tuḳ sevilmesi ile sā’irinden efḍal olması murād olınmasun ki imāmet ü 
ḫilāfet efḍal olanlaruñ ḥaḳḳıdur. Ve bu bābda ‘Alī kerrema’llāhu vechehuya 
ḥāşā ġadr olınmamışdur. Fe-ammā te’ḫīrine bā‘iẟ bu idi ki ol ḥażretüñ Çār 
Yār’ı ḫilāfet ṣadrına geçmek ve şer‘-i Muḥammedī üzere her birisi kesüp 
biçmek,12 umūr-ı dīniyye[yi] taḳviyet itmek muḳarrer idi. Pes İmām ‘Alī 
kerrema’llāhu vechehu13 ḫilāfetinde te’ḫīr olınmamış olsa aṣlā Ebū Bekr ve 
‘Ömer [363a E] ve ‘Oẟmān’a icrā-yı şer‘-i Muḥammedī’de bir behre viril-
memiş olurdı. Zīrā taḳdīr-i Rabbānī’de emīrü’l-mü’minīn ‘Alī’nüñ ‘ömr-i 
şerīfi anlardan ziyāde olmaġla bu ma‘nā ehline ḫafī degüldür, sebebi bu 

 

1  şerīf: - E 
2  daḫı: - N1 
3  “De ki:  "Gelin, oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım…”, 

Âl-i İmrân 3/61. 
4  Resūl: Resūlu’llāh N1, R1 
5  ‘Alī//vechehuyı: ‘Alī’yi N1, R1 
6  “Ey Allah’ım, bunlar benim ailemdir.” 
7  “Akrabalıktan doğan sevgiden başka [bir ücret istemiyorum].”, Şura 42/23. 
8  olduḳda: oldı R1 
9  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
10  “Ali, Fâtıma ve o ikisinin oğulları.” 
11  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
12  kesüp biçmek: kesüp ve biçüp R1 
13  Bu dua cümlesi R1 nüshasında bulunmamaktadır. 
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idi. Her biri fażīletine göre ḫilāfet ṣadrına geçüp icrā-yı şer‘-i şerīfe1 mücidd 
ü sā‘ī olmışlar idi.  

[Ḥilyesi]: Ve ammā ‘Alī kerrema’llāhu vechehu ṣaruşın ve buġday 
eñlürek, orta boylu ve yaṣṣı yaġrınlu, büyük gözlü, semüzerek, ḳarnı büyük 
kişi idi. Ḥattā biline on dört ḳarış2 ḳuşaḳ ancaḳ ṭolanurdı. Ve ba‘żılar 
[338a N1] ḳavlince ziyāde beyāż tenlü idi. Ve gövdesi ḳıllu ve ṣaḳalı çoḳ 
ve mübārek başınuñ iki yanlarında, ya‘nī öñinden cāniblerinde ḳıl bitme-
yüp ġāyetle beyāż idi. Ve mübārek ṣaḳalı bir ḫāliṣ rengde3 idi ki ol rengde 
ṣaḳal ġāyetle az olurdı. Ve rengle boyamaġla daḫı ol gūne levne girmek 
müyesser degül idi.  

Ve fevḳa’l-ḥad şecā‘at ü şehāmetden mā‘adā fażīlet ü belāġati ve naẓm 
ü neẟrde vāḳi‘ olan feṣāḥati, ḫuṣūṣā ‘ilm-i cifrdeki mahāreti ve du‘ālar ve 
ḥırzlar inşāsındaki ḳudreti nev‘-i maḫlūḳdan az kimesneye virilmiş idi.  

Bunlar da Server-i Enbiyā’dan4 beş yüz seksen altı ḥadīẟ-i şerīf rivāyet 
itmiş idi ki yigirmisinde Buḫārī ve Müslim müttefiḳlerdür. Ve Buḫārī 
ṭoḳuzında ve Müslim [471a R1] on beşinde münferidlerdür. Ve ‘Alī ker-
rema’llāhu vechehudan ḥadīẟ rivāyet idenler üç oġlı Ḥasan ve Ḥüseyn ve 
Muḥammed el-Ḥanīfe ve İbn Mes‘ūd ve İbn ‘Ömer ve İbn ‘Abbās ve Ebū 
Mūsā ve İbn Zübeyr ve Ebū Sa‘īd ve Ebū Hüreyre ve Cābir ve ṣaḥābeden 
ve tābi‘īnden niçe kimesnelerdür. Rıḍvānu’llāhi te‘ālā ‘aleyhim ecma‘īn.  

Ve ibtidā-yı ḫilāfetleri yevm-i cum‘ada vāḳi‘ olup ol gün5 ‘Oẟmān ḳatl 
olınup hicretüñ otuz beşinci yılınuñ Ẕi’l-ḥicce’sinüñ on sekizinci güni idi. 
Ve müddet-i ḫilāfetleri cümle dört yıl ve ṭoḳuz ay ve birḳaç gün ziyādece 
vāḳi‘ oldı.  

Ba‘dehu Ḫavāric’den birḳaç mel‘ūn “ ‘Alī ve Mu‘āviye ve ‘Amr bin 
‘Āṣ ḳatl olınmayınca Müslimānlar rāḥat olmaz.” diyü üçi daḫı ḳavl itdiler 
ki ramażān ayınuñ on yedinci güni geldükde ṣabāḥ namāzında bu meṣāliḥi 

 

1  şerīfe: Muḥammedīde R1 
2  ḳarış: - R1 
3  rengde: renginde N1 
4  Server-i Enbiyā’dan: Faḫr-i ‘Ālem’den N1, R1 
5  gün: - N1, R1 
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görüp ber-ṭaraf eyleyeler. Bu ‘ahd üzere ‘Abdu’r-Raḥmān [bin ‘Amr] bin 
Mülcem, Ḥażret-i ‘Alī niyyetine Kūfe’de ḳaldı. Ve ‘Amr bin Bekr ve ‘Amr 
bin ‘Āṣ içün Mıṣr’a çekildi. Ve Mübārek bin ‘Abdu’llāh, Mu‘āviye içün 
Şām’a ‘azīmet eyledi. [363b E] Tā ki Ramażān ayınuñ on yedinci güni 
geldükde her biri ṣabāḥ namāzından evvel fesād üzerine iḳdām eyleyeler.  

Fi’l-vāḳi‘ Mübārek, Şām’a varup miḥrābda Mu‘āviye’yi yaraladı. Ve 
‘Amr bin Bekr, Mıṣr’a varup ‘Amr bin ‘Āṣ ṣanup imāmete geçen Sehl1 bin 
‘Amr nām nā’ibi çaldı, öldürdi. Ve ‘Abdu’r-Raḥmān [bin ‘Amr] bin Mül-
cem didükleri mel‘ūn yine Ḫavāric’den Niyyet2 İbn Nücūh3 ve Vidān4 
nām melā‘īnüñ mu‘āvenetiyle zehrlenmiş ḳılıçlar ile Kūfe Mescidi’ne ge-
lüp, Ḥażret-i ‘Alī kendüsi eẕān oḳıyup, aşaġa inüp, mescide girdügi gibi ve 
bir rivāyetde miḥrāba geçüp, tekbīr eyledügi gibi İbn Mülcem ol zehrlü 
ḳılıçla depeden çaldı. Ḳafāsını iki pāre eyledi.  

Emīrü’l-mü’minīn ‘Alī raḍiya’llāhu ‘anh ol zaḫmdan5 üçinci günüñ 
gicesi [ki] eḥad gicesi6 idi ve ramażān-ı şerīfüñ on ṭoḳuzıncı güni idi, vefāt 
eyledi. Ve oġullarından Ḥasan ve Ḥüseyn ve ‘Abdu’llāh bin Ca‘fer yudılar. 
Ve Ḥasan raḍiya’llāhu ‘anh [338b N1] namāzını ḳıldı. Ve Kūfe içinde 
sulṭān serāyınuñ ortasında ṣabāḥ namāzında7 defn eylediler. Ve ḳatl iden 
mel‘ūnı [471b R1] daḫı İmām Ḥüseyn raḍiya’llāhu ‘anh8 āteşe yaḳdurdı.  

Ve Ḥażret-i ‘Alī’nüñ evlādından Ḥasan ve Ḥüseyn ve Muḥsin, Fāṭıma 
raḍiya’llāhu ‘anhādandur. Ve ‘Abbās ve Ca‘fer ve ‘Abdu’llāh ve ‘Oẟmān; 
Ḥizām9 bin Rebī‘a10 ḳızındandur. Ve ‘Avnu’llāh, ‘ammisi ḳızı Esmā’dan 
ve ‘Ubeydu’llāh11 ve Ebū Bekr, Mes‘ūd bin Ḫalīl12 ḳızı Leylā’dan ve 

 

1  Sehl: Süheyl R1 
2  Niyyet: Bint N1, R1 
3  Nücūh: Nücūre R1 
4  Vidān: Dudān N1, R1 
5  zaḫmdan: zaḥmetden E 
6  gicesi: - N1, R1 
7  ṣabāḥ namāzında: namāz-ı ṣubḥda R1 
8  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
9  Ḥizām: Ḥarem E, R1 
10  Burada kastedilen “Ümmü’l-benîn bint Hizâm” olmalıdır. bk. Mustafa Öz, “Ali Evlâdı”, 

DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/ali-evladi (24.12.2019).  
11  ‘Ubeydu’llāh: Ebū ‘Abdu’llāh E, R1 
12  Nüshalarda “Ḫālid” şeklinde yazılan bu isim “Ḫalīl” olarak metne alındı. bk. agmd. 
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Muḥammed el-Ekber ile Muḥammed el-Ḥanefiyye dirler [oġlı] Ca‘fer 
ḳızı Ḫavle’den ve Muḥammed el-Evsaṭ,1 Ebü’l-‘Āṣ bin Rebī‘a ḳızı 
Ümāme’den ki Peyġāmber2 ‘aleyhi’s-selām ḳızı Zeyneb’üñ ḳızıdur ve 
‘Ömer, Ümmü Ḥabībe’den ki cümle on beş erkek oġlı var idi.  

Ve Zeyneb-i Kübrā ve Ümmü Külẟūm-i Kübrā ve Ümmü’l-Ḥasen ve 
Remletü’l-kübrā ve Ümmü Hānī ve Meymūne ve Rebībe-i Ṣuġrā ve 
Remle-i Ṣuġrā ve Ümmü Külẟūm-i Ṣuġrā ve Ruḳayye ve Fāṭıma ve 
Ümāme ve Ḫadīce ve [Ümmü] Kirām ve Ümmü Seleme ve Ümmü Ca‘fer 
ve Cümāne3 ve Nefīse4 ki cümle on sekiz ḳızı var idi. Ve ammā5 ġayrı oġul-
larından evlād gelmeyüp ancaḳ Ḥasan ve Ḥüseyn ve Muḥammed el-
Ḥanefī ve ‘Abbās ve ‘Ömer’den nesl-i şerīfi üredi. Ve ‘Alī cümleden artuḳ 
‘Ömer’i severdi. 

Ve Ḥażret-i ‘Alī kerrema’llāhu vechehu6 şehīd olduḳda altmış üç ve 
ba‘żılar ḳavlince altmış beş yaşında idi. Ve Ḥażret-i Fāṭıma vefāt itmeyince 
ġayrı ḫātūn almamış idi.  

[Ṭalḥa bin ‘Ubeydu’llāh] 

Ve beşincisi Ṭalḥa bin ‘Ubeydu’llāh7 bin ‘Oẟmān bin ‘Amr bin Ka‘b 
bin Sa‘d bin Mürre’dür ki nesebi Faḫr-i ‘Ālem’üñ nesebi ile [364a E] 
Mürre bin Ka‘b’da bulışmışdur. Ve bi’l-cümle Ṭalḥa raḍiya’llāhu ‘anh 
Teymī ve Ḳureyşī’dür. Künyeti Ebū Muḥammed’dür. Ve vālidesi Ṣa‘be 
bint ‘Abdu’llāh bin ‘Ubbād el-Ḥaḍramī’dür. ‘Alā bin Ḥaḍramī’nüñ ḳız 
ḳarındaşıdur. Ve Müslime iken vefāt itmişdür. 

Ve Ṭalḥa raḍiya’llāhu ‘anh ḳadīmī Müslimānlardandur ki Ebū Bekr 
eliyle İslām’a gelmişdür. Ve Bedr Ġazāsı’ndan ġayrı her bir ġazāda ḥāżır 

 

1  el-Evsaṭ: el-Esved E | el-Evse R1 
2  Peyġāmber: Resūlu’llāh N1, R1 
3  Nüshalarda “Ḥammāme” şeklinde yazılan bu isim “Cümāne” olarak metne alındı. bk. 

agmd. 
4  Nüshalarda “Taḳiyye” şeklinde yazılan bu isim “Nefīse” olarak metne alındı. bk. agmd. 
5  ammā: - N1, R1 
6  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
7  ‘Ubeydu’llāh: ‘Abdu’llāh E, R1 
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olmışdur. Ancaḳ Bedr Ġazāsı’nda bulınmamışdur.1 Resūl ‘aleyhi’s-selām2 
Sa‘īd bin Zeyd ile Ebū Süfyān ḳāfilesinüñ ḫaberin ṭuyup bilmege gönder-
miş idi. Ṣoñradan yine Bedr’de gelüp mülāḳāt eylediler. Ve ikisi de māl-i 
ġanīmetden ḥiṣṣelerin aldılar.  

İmām Tirmiẕī raḥimehu’llāh Cābir’den rivāyet ile beyān eylemişdür 
ki “Resūlu’llāh3 ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem Ṭalḥa’ya birgün naẓar eyleyüp, 
‘Her kim yiryüzinde yürür şehīd göreyüm dirse Ṭalḥa bin ‘Ubeydu’llāh’a 
baḳsun.’ diyü buyurmışlar idi.” Ve “Uḥud Ġazāsı’nda Faḫr-i [472a R1] 
‘Ālem’üñ yanından ayrılmayup ve ol gün Faḫr-i ‘Ālem iki aġır zırh al-
tında nev‘an ḳalīlü’l-mecāl olup, bir ṭaşuñ üzerine çıḳmaḳ istedükde 
Ṭalḥa, Faḫr-i ‘Ālem’üñ altına yatup, Resūlu’llāh mübārek ayaḳlarıyla üs-
tine baṣup, Ṭalḥa daḫı ḳalḳınup, bu vechle Zübde-i Kā’ināt’ı ol ṭaş üze-
rine çıḳarduḳlarında Ṭalḥa’ya cennet vācib oldı.” diyü buyurmışlar idi. 
[339a N1]  

Ve bundan mā‘adā yine ol günde Ṭalḥa’nuñ barmaġı ‘amelden ḳalup, 
saḳaṭ olup ve kendüsi ol ġazāda yigirmi dört yirde yaralanup ve bir ri-
vāyetde yetmiş beş yirde yarası ve beresi olmaġla ol gün Resūl ‘aleyhi’s-
selām4 anuñ adını Ṭalḥatü’l-ḫayr ḳomış idi.  

Ve Ebū Bekr raḍiya’llāhu ‘anh “Uḥud Ġazāsı bi’l-külliyye Ṭalḥa’ya 
yara[r] oldı. Ya‘nī Ṭalḥa’nuñ oldı.” diyü buyurmış idi. Ve Resūl ‘aleyhi’s-
selām5 Ẕātü’l-‘uşeyre6 güninde Ṭalḥatü’l-feyyāż diyü ad virdi. Ve Ḥuneyn 
Ġazāsı’nda Ṭalḥatü’l-cūd diyü tesmiye buyurdı.  

Ve sinn-i şerīfi altmış dört yıla yitişdükde hicretüñ otuz altıncı yılınuñ 
Cemāẕiye’l-ūlā’sınuñ onıncı güninde ki yevm-i ḫamīs idi, bir rivāyetde 
Mervān [bin] Ḥakem elinde ḳatl olındı. Ve ba‘żılar ḳavlince boġazına oḳ 
urılup, ol yaradan ölüp Baḳar’da defn eylediler.  

 

1  Ve Bedr//bulınmamışdur: - R1 
2  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1 | Resūl-i Ekrem R1 
3  Resūlu’llāh: Resūl E 
4  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1 | Resūl-i Ekrem R1 
5  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
6  ‘uşeyre: ‘useyr E, R1 
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Ammā Ma‘ārif’de ẕikr olınmışdur ki Ṭalḥa raḍiya’llāhu ‘anh1 muḳad-
demā bir ḳanṭarada defn olınup, üç yıldan ṣoñra ‘Ā’işe raḍiya’llāhu 
‘anhānuñ vāḳı‘asına girüp,2 kerīh rā’iḥalardan şikāyet idüp, ‘Ā’işe-i ṣıd-
dīḳa3 tekrār meyyitini çıḳardup ve lākin yine tāze bulup, aṣlā taġayyür gel-
memiş olup,4 andan ṣoñra evi içinde defn idüp, şimdiki ḥālde ol [364b E] 
vilāyetde mezārı ma‘rūf u meşhūr olup teberrüken ziyāretgāh olınduġı 
ma‘lūmdur.  

Ve Ṭalḥa, Faḫr-i ‘Ālem’den otuz sekiz ḥadīẟ rivāyet idüp ikisinde 
Buḫārī ve Müslim münferidlerdür.  

[Zübeyr bin ‘Avvām] 

Altıncısı Zübeyr bin ‘Avvām bin Ḫuveylid bin Esed5 bin ‘Abdi’l-‘Uzzā 
bin Ḳuṣay’dur. Nesebi Faḫr-i ‘Ālem’üñ nesebi ile Ḳuṣay bin Kilāb’da bu-
lışmışdur. Bu taḳdīrce Zübeyr, Esedī ve Ḳureyşī’dür. Ve künyeti 
‘Abdu’llāh’dur. Nesebi Faḫr-i ‘Ālem’üñ nesebi ile birdür. Ve vālidesi 
Ṣafiyye bint ‘Abdü’l-Muṭṭalib’dür ki Resūlu’llāh’uñ [472b R1] ‘ammesi6 
düşer. Ve Ṣafiyye Müslime iken vefāt eylemişdür. Zübeyr daḫı Ebū Bekr 
eliyle İslām’a gelen ḳadīmī Müslimānlardandur. 

Ve bi’l-cümle on altı yaşında iken İslām’a gelüp,7 ḥattā ‘ammesi bir 
evüñ içine ḳoyup, “Mürted ol.” diyüp, āteşüñ dütüniyle8 ‘aẕāb idüp, yine 
İslām’dan dönmeyüp, ol dütün9 ‘aẕābını ḳabūl idüp īmān nūrından ken-
düsini ayırmamışdur. Ve ikinci hicreti Ḥabeşe’ye ve üçinci hicreti 
Medīne’ye vāḳi‘ olmışdur.  

 

1  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
2  girüp: girdükde N1, R1 
3  ‘Ā’işe-i ṣıddīḳa: ‘Ā’işe raḍiya’llāhu ‘anhā E 
4  taġayyür//olup: taġyīr olmamış N1, R1 
5  Esed: Esedī E 
6  ‘ammesi: ‘ammisi E 
7  gelüp: gelen N1 
8  dütüniyle: duḫānıyla N1, R1 
9  dütün: duḫān N1, R1 
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Ve vāḳi‘ olan ġazālaruñ her birinde ḥāżır olmışdur. Ve Allāh yolına 
ḳılıç çekenlerüñ evveli Zübeyr’dür. ‘Ale’l-ḫuṣūṣ Resūl ‘aleyhi’s-selām1 ile 
Uḥud Ġazāsı’nda yirin bekleyüp ṭurmışdur. Ḥattā Faḫr-i ‘Ālem ‘aleyhi’s-
selām2 buyurmışdur [ki] “Meded yitişecek günlerde ve ġazālarda her bi-
rinüñ bir ḥavārīsi3, ya‘nī refīḳı vardur. Benüm refīḳum Zübeyr’dür.” di-
mek[de]dür. Ve Benī Ḳurayẓa Ġazāsı’nda daḫı Zübeyr Müslimānlaruñ 
ḫayr ḫaberleriyle geldükde Resūl ‘aleyhi’s-selām4, 5 «فداك أيب وأّمي» ya‘nī 
“Benüm babam ve anam saña fedā olsun.” diyü buyurmış idi. 

Ve bundan mā‘adā Resūl ‘aleyhi’s-selām6 daḫı Mekke’de iken 
muhācirīni birbiriyle ḳarındaş eyledüklerinde Zübeyr’[i] İbn Mes‘ūd ile 
ḳarındaş7 eylemişler idi. [339b N1] Ba‘dehu Medīne’ye varılup muhācirīn 
ile enṣārı ikişer ikişer ḳarındaş eyledükde Zübeyr’i Seleme bin Selām ile 
ḳarındaş eylemiş idi.  

Ve bi’l-cümle Zübeyr raḍiya’llāhu ‘anh8 ġāyetle yarar atlu ve şecā‘atlu 
ve heybetlü kimesne idi. Ḥattā Buḫārī, ‘Urve’den rivāyetle beyān eylemiş-
dür ki aṣḥāb-ı Nebī rıḍvānu’llāhi te‘ālā ‘aleyhim ecma‘īn Yermūk güninde 
Zübeyr’e ḫiṭāb idüp, “Ḥāżır ol ki9 sen atlanup cenge çıḳduḳda biz de se-
nüñle cenge ḥāżıruz.” didüklerinde Zübeyr anlaruñ üzerine ḥamle ey-
ledi.10 Ve anlaruñ Zübeyr cümlesine11 ḳarşu varup Zübeyr’üñ boynına 
iki ḍarb urdılar. Ol iki zaḫmuñ arasında bir zaḫmı daḫı var idi ki Bedr 
Ġazāsı’nda urılmış idi. Ḥattā [365a E] ‘Urve, “Ben ol zamān oġlancıḳ 
idüm. Ṣavaş ile muḳayyed olmayup Zübeyr’üñ ol yaralarına el ṣoḳup 
Yevmü’l-cemel’de12 oynardum.” diyü beyān itmişdür.  

 

1  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
2  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
3  ḥavārīsi: cevārīsi N1, R1 
4  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1 
5  “Annem, babam sana feda olsun.” 
6  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1 
7  eyledüklerinde//ḳarındaş: - N1, R1 
8  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
9  N1 nüshasında “Ḥāżır ol ki” ibaresi mükerrer yazılmıştır. 
10  eyledi: idüp N1, R1 
11  cümlesine: ḥamlesine E, N1 
12  cemel’de: ḥamelde E 
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Ve’l-ḥāṣıl Zübeyr, ‘Ā’işe raḍiya’llāhu ‘anhā ile Baṣra vilāyetinde Se-
fevān nām maḥalle varduḳda ḍalālete [473a R1] düşenlerden bir cemā‘at 
gelüp ḳatl eylediler. Ve ammā ṣaḥīḥ rivāyet budur ki ‘Umeyr bin 
Cürmūz’uñ1 ḍārbından hicretüñ otuz altıncı yılınuñ Cemāẕiye’l-ūlā’sı 
evāsıṭında maḳṭūl oldı. Ve ol tārīḫ[de] altmış dört yaşında idi. Evvelā 
Vādi’s-sibā‘ nām maḥalde defn olınmış iken ba‘dehu çıḳarılup Baḳar’da 
defn eylediler.  

[Sa‘d bin Ebī Vaḳḳāṣ] 

Yedincisi Sa‘d bin Ebī Vaḳḳāṣ Mālik bin Vehb bin ‘Abdimenāf bin 
Zühre bin Kilāb’dur ki Nebī ‘aleyhi’s-selāmuñ2 nesebi ile Sa‘d’uñ nesebi 
Kilāb bin Mürre’de tamām cem‘ olmışdur.  

Ve künyeti Ebū İsḥāḳ’dur. Ve nesebinde Zührī ve Ḳureyşī’dür.3 Ve 
vālidesi Ḥamne bint Süfyān bin ‘Abdişems bin ‘Abdimenāf’dur ki Faḫr-i 
‘Ālem’üñ anası ḳarındaşlarındandur. Ve ḳadīmden İslām’a gelüp Ebū Bekr 
eliyle Müslimān olanlardandur. Ḥattā Müslimān olduġı zamānda on yedi 
yaşında idi. Ve kendüsi “Ben İslām’a gelenlerüñ üçincisi ve ‘Arab’dan 
Müslimān olanlaruñ evveliyin.” diyü buyurmışdur. Ḫuṣūṣā ġazāda evvel 
oḳ atan ve Allāhu Te‘ālā yolına evvel ḳan aḳıdan Sa‘d bin Ebī Vaḳḳāṣ’dur.  

Ve bir rivāyetde aña Fārisü’l-İslām dimişlerdür. Ve her ġazāda, ḫuṣūṣā 
Bedr’de Resūl ‘aleyhi’s-selām4 ile bile bulınup ve Uḥud ṣavaşında Faḫr-i 
‘Ālem ḥużūrında bir vechle şecā‘at ü şehāmet göstermişdür ki ol ġazāda bir 
ferdden5 Resūl ‘aleyhi’s-selām6 ḥużūrında ol ṣavaş ṣādır olmamışdur.  

 

1  Nüshalarda “ ‘Ömer bin Cezm (N1, R1), ‘Ömer bin Cerm (E)” şeklinde yazılan bu isim 
“‘Umeyr bin Cürmūz” olarak metne alındı. bk. Mehmet Efendioğlu, “Zübeyr b. Avvâm”, 
DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/zubeyr-b-avvam (25.12.2019). 

2  Nebī//selāmuñ: Faḫr-i ‘Ālem’üñ N1, R1 
3  Nüshalarda “Zühre ve Ḳureyş diyü” şeklinde yazılan bu kısım anlam gereği tashih edile-

rek metne alındı. 
4  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
5  bir ferdden: bedrden N1 | yirinden R1 
6  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
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Ve Zührī raḥimehu’llāh “Sa‘d, Uḥud güninde küffāra biñ oḳ atmış-
dur.” diyü beyān itmişdür.  

Ve Buḫārī ve Müslim ve Tirmiẕī emīrü’l-mü’minīn ‘Alī kerrema’llāhu 
vechehudan rivāyetle beyān itmişdür ki Uḥud güninde kimesne ḥaḳḳında 
Resūl ‘aleyhi’s-selām1 babasın ve anasın cem‘ eyledügini işitmedüm. Ve illā 
Sa‘d bin Mālik’e 2 «سعد ارم فداك أيب وأّمي � » didügün işitdüm.3 Ya‘nī “Oḳ 
at ey Sa‘d, benüm babam ve anam saña fedā olsun.” dimekdür. Ve yine ol 
gün Faḫr-i ‘Ālem4 ‘aleyhi’s-selām 5«أللهّم اشدد رميته وأجب دعوته» ya‘nī “Yā 
Rabb, atıcılıġını artur ve du‘āsın ḳabūl ḳıl.” [340a N1] [diyü buyurdı]. Ve 
bir rivāyetde Faḫr-i ‘Ālem 6« أللهّم استجب سعد إذا دعاك» [365b E] ya‘nī 
“Yā Rabb, Sa‘d7 saña du‘ā eyledükçe du‘āsını ḳabūl eyle.” dimekdür. Pes 
Sa‘d her cihetle müstecābü’d-da‘ve olmış idi.  

Ve ‘Ömer raḍiya’llāhu ‘anh zamān-ı ḫilāfetinde [473b R1] ekẟeriyyā 
Sa‘d’i ser-leşker idüp, ba‘żı ġazālara gönderüp, ḫuṣūṣā ‘Acem vilāyeti 
fetḥine cümleden artuḳ anı gönderüp, Ḳādisiye’yi ve Celūlā’yı ol münhe-
zim idüp ve Medā’in-i Kisrā-yı daḫı ol fetḥ eyleyüp, bunlardan mā‘adā 
Kūfe bināsına da8 ol gönderilmiş idi. Ve ‘Irāḳ’a daḫı vālī olup ṣoñra 
‘Oẟmān ḳatl olınduġı sene ‘azl olınup andan ṣoñra vāḳi‘ olan cenglerde 
hergiz bile idi.  

Ve Resūl ‘aleyhi’s-selāmdan iki yüz yetmiş ḥadīẟ rivāyet itmişdür ki 
Buḫārī ve Müslim on beşinde müttefiḳlerdür. Ve yalıñuz beşinde Buḫārī 
ve on sekizinde Müslim9 münferidlerdür. Ve andan eḥādīẟ rivāyet idenler 

 

1  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
2  Hadîs-i Şerîf, “Ey Sa‘d, ok at! Annem, babam sana feda olsun!” (Buhârî, Fezâilü ashâbi’n-

nebî, 15; Müslim, Fezâilü’s-sahâbe, 41-42) 
3  Ve illā//işitdüm: - N1, R1 
4  Faḫr-i ‘Ālem: Resūlu’llāh N1, R1 
5  Hadîs-i Şerîf, “Ey Allah’ım, onun okunu hedefe isabet ettir ve duasını kabul et.” (İbn 

Kuteybe, el-Meârif, s. 241; İbn Abdi’l-Berr, el-İstiâb, II/608) 
6  “Ey Allah’ım, Sa‘d dua ettiğinde onun duasını kabul et.” 
7  Sa‘d: - N1, R1 
8  da: - E, N1 
9  on//Müslim: - R1 
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İbn ‘Ömer ve İbn ‘Abbās ve ‘Ā’işe ve Sā’ib bin Yezīd1 ve tābi‘īnden niçe 
kimesnelerdür.  

Ve hicretüñ elli beşinci senesinde Medīne’ye on mīl ḳarīb olan ‘Aḳīḳ 
nām maḥaldeki ḳaṣrında vefāt idüp andan ṣoñra Müslimānlar boyunları2 
üzerinde götürüp, Medīne vālīsi olan Mervān [bin] Ḥakem namāzın ḳılup 
Baḳī‘’da defn olınmışdur.  

Ve bu daḫı rivāyet olınmışdur ki vefāt itmezdin evvelce ṣūfdan bir es-
kice cübbesini getürüp, “Beni bunuñ içine defn idesüz.” diyü vaṣiyyet ey-
lemiş idi. Meger ki Bedr Ġazāsı’nda müşriklere bulışduḳda ol cübbe 
arḳasında bulınmış idi. Ve kefen idinmek içün vefātına anı ṣaḳlamış idi. 
Fi’l-vāḳi‘ anuñ içine ṣarup defn eylediler.  

Ve vefāt itdükde ‘ömri yetmiş seneden ziyāde idi. Ve ‘Aşere-i Mübeş-
şere’nüñ eñ ṣoñra vefāt eyleyeni Sa‘d olmış idi. 

[Sa‘īd bin Zeyd] 

Sekizincisi Sa‘īd bin Zeyd bin ‘Amr bin Zübeyr bin Nüfeyl bin 
‘Abdi’l-‘Uzzā bin Riyāḥ bin ‘Abdu’llāh bin Ḳurṭ bin Rezāḥ3 bin ‘Adī bin 
Ka‘b’dur ki nesebi Faḫr-i ‘Alem’üñ nesebi ile Ka‘b bin Lü’ey’de cem‘ ol-
mışdur. Ve kendüsi ‘Adevī ve Ḳureyşī olup künyeti Ebü’l-a‘ver’dür. Ve 
vālidesi Fāṭıma bint Ba‘ce4 bin Ümeyye’dür ki Ḫuzā‘a ḳabīlesindendür. Ve 
ḫātūnı Fāṭıma bint Ḫaṭṭāb’dur ki Ḥażret-i ‘Ömer’üñ ḳız ḳarındaşıdur.  

Ve Sa‘īd daḫı oġlancıḳ iken ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb yanında olup anuñ 
terbiyesiyle neşv ü nemā bulmışdur. Ve Resūl ‘aleyhi’s-selām5 Erḳam 
Evi’ne6 [366a E] girmezdin evvel Müslimān olmışdur. Ve evvelki 

 

1  Yezīd: Zeyd N1, R1 
2  boyunları: bunları R1 
3  Ḳurṭ//Rezāḥ: Farṭ Zerāḥ N1, R1 
4  Ba‘ce: La‘ce R1 
5  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
6  Burada kasıt Dârülerkām olmalıdır. Bk. M. Asım Köksal, “Dârülerkam”, DİA, https: 

//islamansiklopedisi.org.tr/darulerkam (25.12.2019). 
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muhācirlerdendür ki Resūl ‘aleyhi’s-selām1 Ebū Ka‘b ile anı ḳarındaş eyle-
miş idi.  

Ve Sa‘īd raḍiya’llāhu ‘anh müstecābü’d-da‘ve ādem idi. Ve Faḫr-i 
‘Ālem [474a R1] ‘aleyhi’s-selāmdan ḳırḳ sekiz ḥadīẟ-i şerīf2 rivāyet itmişdür 
ki ikisinde Buḫārī ve Müslim müttefiḳlerdür. Ve birinde Buḫārī münfe-
ridlerdür. Ve andan eḥādīs rivāyet3 idenler İbn ‘Ömer ve İbn Ḥāriẟ4 ve 
Ebü’ṭ-Ṭufeyl ve tābi‘īnden niçe kimesnelerdür.  

Ve kendüsi hicretüñ elli birinci yılında yetmiş beşinden ziyāde iken 
‘Aḳīḳ’da vefāt idüp, [340b N1] andan Müslimānlar götürüp, Medīne’ye 
getürüp, İbn ‘Ömer ve bir rivāyetde Sa‘d bin Ebī Vaḳḳāṣ yuyup ve 
namāzını İbn ‘Ömer ḳılup ve yine İbn ‘Ömer ve Sa‘d raḍiya’llāhu 
‘anhu[mā]5 ḳabrine inüp defn eylemişler idi. Ve ba‘żılar ḳavlince Kūfe’de 
vefāt idüp yine Kūfe’de defn olınmışdur.  

[‘Abdu’r-Raḥmān bin ‘Avf] 

Ṭoḳuzıncısı ‘Abdu’r-Raḥmān bin ‘Avf6 bin ‘Abdi‘avf7 bin ‘Abdi’l-
Ḥāriẟ bin Zühre bin Kilāb’dur. Nesebi Sulṭān-ı Enbiyā ṣalla’llāhu ‘aleyhi 
ve sellemüñ8 nesebi ile Kilāb bin Mürre’de bulışmışdur. Ve kendüsi Zührī 
ve Ḳureyşī’dür. Ve künyeti Ebū Muḥammed’dür. Ve zamān-ı Cāhiliy-
yet’de adı ‘Abdü‘amr iken Resūl ‘aleyhi’s-selām9 ‘Abdu’r-Raḥmān diyü ad 
virmişler idi.  

Ve bu daḫı Nebī ‘aleyhi’s-selām Dār-ı Erḳam’a girmezdin evvel Ebū 
Bekr eliyle İslām’a geldi. Ve iki hicreti Ḥabeşe’ye, andan ṣoñra hicreti 
Medīne’ye vāḳi‘ oldı. Ve Resūl ‘aleyhi’s-selām10 ile Bedr Ġazāsı’nda ve 

 

1  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
2  şerīf: - N1 
3  rivāyet: naḳl N1, R1 
4  Ḥāriẟ: Ḥureyẟ E, R1 
5  Bu dua cümlesi E nüshasında bulunmamaktadır. 
6  bin ‘Avf: - E, N1 
7  bin ‘Abdi‘avf: - R1 
8  Sulṭān//sellemüñ: Faḫr-i ‘Ālem’üñ E 
9  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
10  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
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andan ṣoñra vāḳi‘1 olan ġazālarda bile ḥāżır oldı. Ḥattā Uḥud Ġazāsı’nda 
yigirmi bir yirde zaḫm yiyüp yaralandı. Ve ol günde otuz bir nefer ḳul āzād 
eyledi.  

Ve bi’l-cümle in‘ām ü iḥsānı ve ṣadaḳātı bol kimesne idi. Ḥattā bir 
def‘a2 biñ altun ve andan ṣoñra ḳırḳ biñ altun, andan ṣoñra bir def‘a daḫı 
ḳırḳ biñ altun, ba‘dehu beş yüz re’s at, andan ṣoñra beş yüz deve daḫı ki 
her bir deve onar altuna alınmış idi, Resūlu’llāh’uñ ‘ahdi üzerine bu ṭarīḳ 
ile mālini taṣadduḳ eylemiş idi.  

Ve Tirmiẕī beyān eylemişdür ki ‘Abdu’r-Raḥmān bin ‘Avf ümmehāt-ı 
mü’minīn içün bir bostān vaḳf eyledi. Dört yüz biñ aḳçeye idi.  

Ve bundan ġayrı Zührī beyān eylemişdür ki ‘Abdu’r-Raḥmān ölür 
olduġı zamānda Bedr Ġazāsı’ndan bāḳī ḳalan kimesneler içün dört yüz 
altun vaṣiyyet idüp, pes Bedr’den bāḳī ḳalma yüz nefer ādem bulınup 
[474b R1] her birine ‘Abdu’r-Raḥmān mālinden dörder altun [366b E] 
edā olınmış idi.  

Ve anuñ ḥaḳḳında Resūl ‘aleyhi’s-selām3   إّن عبد الرمحن بن عوف أمني يف»
-ya‘nī “ ‘Avf oġlı ‘Abdu’r-Raḥmān göklerde ve yir السماء وأمني يف االرض» 4
yüzinde emīndür.” diyü buyurdı. Ya‘nī yiryüzindeki maḫlūḳ anuñ emānet 
ü istiḳāmetine nice mu‘teḳidler5 ise gökyüzindeki melekler daḫı anuñ 
ṣadāḳātine mu‘teriflerdür6, dimekdür.   

Ve mezbūr ‘Abdu’r-Raḥmān bin ‘Avf, Faḫr-i ‘Ālem’den altmış beş 
ḥadīẟ-i şerīf7 rivāyet itmişdür ki Buḫārī ve Müslim ikisinde müttefiḳlerdür. 
Ve beşinde Buḫārī münferidlerdür. Ve andan eḥādīẟ rivāyet idenler İbn 
‘Ömer ve İbn ‘Abbās ve Cābir ve Enes ve ṣaḥābeden ve tābi‘īnden niçe 
kimesnelerdür.  

 

1  vāḳi‘: - N1, R1 
2  def‘a: def‘ada N1, R1 
3  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
4  Hadîs-i Şerîf, “Şüphesiz ki Abdurrahman bin ‘Avf yeryüzünde ve gökyüzünde emindir.” 

(M.Yûsuf Kandehlevi, Hadislerle Müslümanlık, 4, 1661) 
5  mu‘teḳidler: muḳtedirler N1 
6  mu‘teriflerdür: mu‘arriflerdür N1, R1 
7  şerīf: - N1 
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Ve Tebük Ġazāsı’nda Nebī ‘aleyhi’s-selām1 anuñ ardında namāz ḳılup 
fevt olan rek‘ātı anuñ üzerine tamām eylemişdür. Ya‘nī ‘ādet üzere 
‘Abdu’r-Raḥmān’a iḳtidā itmişdür.  

Ve vilādeti tārīḫi ‘āmü’l-fīlüñ on yılından ṣoñra ve vefātı hicretüñ otuz 
ikinci yılında vāḳi‘ oldı ki ol zamānda sinn-i şerīfi yetmiş beşine varmış idi. 
Ve namāzını ṣaḥābeden niçe kimseler ve Sa‘d bin Ebī Vaḳḳāṣ [341a N1] 
[edā itmişdür]. Ve [cenāzesini]2 getürüp Baḳī‘’de defn olınmış idi. Ve al-
tundan ve gümişden vāfir3 māli ḳalduġından mā‘adā biñ deve ve yüz re’s 
at ve üç biñ ḳoyun muḫallefātı ḥisāb olınmış idi. Ve dört ḫātūnı ḳaldı ki 
yalıñuz birisi4 sekizden bir ḥiṣṣenüñ rub‘ı ile seksen biñ altuna ṣulḥ olındı.5 

[Ebū ‘Ubeyde bin Cerrāḥ] 

Onıncısı Ebū ‘Ubeyde bin Cerrāḥ’dur ki ismi ‘Āmir bin ‘Abdu’l[lāh 
bin] Cerrāḥ6 bin Hilāl bin Üheyb bin Münye7 bin Ḥāriẟ bin Fihr bin 
Mālik’dür ki nesebi Faḫr-i ‘Ālem’üñ nesebi ile Fihr bin Mālik’de bulışmış-
dur. Ve ‘Oẟmān bin Maẓ‘ūn ile bir yirde Müslimān olup ve hicret-i ẟāni-
yede Ḥabeşe’ye hicret idüp gitmişdür.  

Ve bi’l-cümle Fihrī ve Ḳureyşī idi. Ve ol ‘aṣrdaki ümmetüñ emīni 
idüginde ittifāḳ var idi. Ḥattā Buḫārī ve Müslim ve Tirmiẕī Enes’den 
rivāyetle beyān eylemişlerdür [ki] Resūl ‘aleyhi’s-selām8 [475a R1]   إّن »
 ya‘nī “Her ümmetüñ لكّل أّمة أميًنا  وإنّ   أميننا  أيّتها   األّمة  أبو عبيدة بن اْجلرّاح»9
bir emīni vardur. Ve bizüm ümmetimüzüñ emīni Ebū ‘Ubeyde’dür.” 
diyü buyurmışlardur. Ve ammā Müslim bu ḥadīẟ-i şerīfi ziyāde ile rivāyet 
idüp, ehl-i Yemen Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selāma gelüp, “Yā Resūla’llāh, 

 

1  Nebī//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
2  Nüshalarda “ecīlāh deyrüñ” şeklinde yazılan bu kısımda anlam gereği tashih yapıldı. 
3  vāfir: ve aḳar N1 
4  ḳaldı//birisi: ḳalmış idi N1, R1 
5  olındı: oldı N1, R1 
6  Cerrāḥ: Cerrāḥ’dur ve N1, R1 
7  Münye: Żabte E | Müneyte R1 
8  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
9  Hadîs-i Şerîf, “Her ümmetin bir emini vardır. Bu ümmetin emini de Ebû Ubeyde b. 

Cerrâh’tır.” 
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bizüm ile bir ādem gönder ki sünneti ve İslām’ı bize ögrede.” didükle-
rinde [367a E] Resūl1 ‘aleyhi’s-selām Ebū ‘Ubeyde’yi elinden ṭutup, “Bu 
ümmetüñ emīni budur.” diyü göstermişler idi.  

Ve her ġazālarda Faḫr-i ‘Ālem ile ḥāżır olup ve Uḥud Ġazāsı’nda Ser-
ver-i Enbiyā’nuñ yanından ayrılmayup, ḥattā ṭoġulġa ḫalḳalarından Resūl 
‘aleyhi’s-selāmuñ2 mübārek yüzine geçen iki ḫalḳayı daḫı ol çıḳarmış idi.  

Ve babası ve anası Bedr Ġazāsı’nda kendünüñ elinde esīr olup, 
Resūl3 ‘aleyhi’s-selām ḥaḳḳında fāsid sözlerini işitdükde “Bir daḫı böyle 
dimeñ.” diyü anları nehy idüp ve lākin anlar mütenebbih olmayup, yine 
nā-sezā kelimāt eyledüklerinde ikisini bile ḳatl eyleyüp, Ḥaḳ subḥānehu 
ve te‘ālā ﴿ َََّوَرُسوَلُه َوَلْو   َال جتَُِد قـَْوًما يـُْؤِمُنوَن ِ��َِّ َواْليـَْوِم اْآلِخِر يـَُوادُّوَن َمْن َحادَّ ا�
 āyeti nāzil oldı. Ya‘nī “Yā Muḥammed, sen Allāh’a ve َكانُوا آَ�ءُهمْ ﴾4
ḳıyāmet günine īmān getüren kimesneleri Allāh’a ve resūline müte‘alliḳ 
fāsid söz söyleyenlere maḥabbet ider bulmazsun. Gerekse babaları ve 
gerekse oġulları ve ḳızları olsun.” dimekdür. Ya‘nī bir kişi ki Allāh’a ve 
resūline müte‘alliḳ nā-şāyeste kelimāt eylese nedür ki babam, anamdur 
ve yāḫūd evlādumdur, diyü ḥimāyet eylemez. Belki dīn-i İslām ġayre-
tine anları öldürmeyince ferāġat eylemez. Niteki Ebū ‘Ubeyde’de vāḳi‘ 
olmışdur. 

Ba‘de ẕālik Ebū ‘Ubeyde hicretüñ on sekizinci yılında ardında vāḳi‘ 
olan ‘Amvās ṭā‘ūnından vefāt idüp bir bostānda defn olındı. Ve vefātı 
tārīḫinde elli sekiz yaşında bulındı. »  رضي اّ� تعاىل عنه وعن متام العشرة املبّشرة
    �جلّنة على لسان سّيد البشر �الماكن املتعّددة» 5

 

1  Resūl: Resūlu’llāh N1, R1 
2  Resūl//selāmuñ: Resūl-i Ekrem’üñ N1, R1 
3  Resūl: Resūlu’llāh R1 
4  “Allah’a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun, babaları, [oğulları, kardeşleri 

yahut kendi soy sopları] olsalar bile, Allah’a ve peygamberine düşman olan kimselere 
sevgi beslediğini göremezsin.”, Mücadele 58/22. 

5  “Allah ondan ve insanların efendisi [Hz. Muhammed’in] dilinden çeşitli mekanlarda cen-
netle müjdelenmiş kişilerin tamamından razı olsun.” 
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[VE AMMĀ SĀ’İR-İ AṢḤĀB-I GÜZĪN  
MENḲABELERİ BEYĀNINDADUR] 

Ve ammā sā’ir-i aṣḥāb-ı güzīn rıḍvānu’llāhi ‘aleyhim ecma‘īn menḳa-
beleri ve muḳaddemeleri [475b R1] iki1 faṣl ile beyān olınmaḳ lāzımdur 
ki biri anlaruñ2 fuḳahāsında [341b N1] ve biri ḥuffāẓ-ı ḥadīẟ tafṣīlinde-
dür. Zīrā anlaruñ daḫı tābi‘īn üzerine fażīletleri ve ‘ulüvv-i rütbeleri3 
muḳarrerdür.  

Ve Ammā Muḳaddime ki Aṣḥāb-ı Kirāmuñ  
Menāḳıb-ı ‘Aliyye4 ve Merātib-i Behiyyeleri İ‘lāmındadur 

İmdi, ḫafī olmaya ki Resūl ‘aleyhi’s-selām5 6«يلو�م قرين مث  الناس  «خري 
 ya‘nī “Ḫalḳuñ ḫayrlusı benüm zamānumda gelendür. Andan ṣoñra gelen-
lerüñ ardınca gelenlerdür.” diyü buyurmışdur. Ve ṣaḥābe-i kirāmuñ 
‘aẓīmü’ş-şānlıḳlarına bundan büyük delīl olur mı ki Faḫr-i ‘Ālem7 ‘aleyhi’s-
selām8 ile anlar muṣāḥabet eylemişdür. Yalıñuz bir kerrede Resūlu’llāh’a 
bulışdılarsa, yine de9 kāfīdür. ‘Ale’l-ḫuṣūṣ ki [367b E] defe‘āt ile 
muṣāḥabet eyleyüp, İslām ḳılādesini anlaruñ boyunlarına geçürüp ve anla-
ruñla Resūlu’llāh mā-beyninde küllī maḥabbet ü meveddet ẓāhir olup ve 
bi’l-cümle anlaruñ her birinde niçe vechle şeref ve ‘ulüvv-i menzilet vardur 
ki kendülerden ṣoñra gelenlerüñ merātibinden ziyādedür.  

Ve ḫāṣṣalarınuñ cümleden biri budur ki anlaruñ hīç birisinüñ 
‘adāletinden su’āl olınmaz. Belki ‘adālet didükleri anlaruñ ẕātlarına nis-
betle bir ferāġat olınmış nesnedür. Zīrā anlar10 Kitābu’llāh’da olan 

 

1  iki: ve iki E 
2  anlaruñ: anuñ R1 
3  rütbeleri: rütbe R1 
4  ‘Aliyye: ‘Aliyyeleri R1 
5  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
6  Hadîs-i Şerîf, “İnsanların en hayırlıları benim asrımda yaşayanlardır. Sonra bunları 

takip edenlerdir.”(Müslim, Fezâilü’s-sahâbe, 214, (2535); Tirmizî, Fiten, 45) 
7  Faḫr-i ‘Ālem: Resūlu’llāh N1, R1 
8  ‘aleyhi’s-selām: ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem R1 
9  yine de: - E | de: - R1 
10  su’āl//anlar: - N1, R1 
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delīller ile ve Sulṭān-ı Enbiyā ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellemüñ1 sünneti ile 
ve icmā‘-ı ümmetde mu‘temedün bih olanlaruñ icmā‘ıyla emr-i ma‘rūf 
ve nehy-i münker eylemede mücidd ü sā‘īlerdür. Bu delīl ile ki Ḥaḳ celle 
ve ‘alā 2 ﴾ ِاْلُمنَكر َعِن  َوتـَنـْهَ ْوَن  ِ�ْلَمْعُروِف  َ�ُْمُروَن  لِلنَّاِس  ُأْخرَِجْت  أُمٍَّة  َخْريَ  ﴿ُكنُتْم 
 buyurmışdur.3 Ya‘nī “Maḫlūḳāt içün ẓāhir olan ümmetlerüñ ḫayrlusı siz-
lersüz ki emr-i ma‘rūf ve nehy-i ‘ani’l-münker eylersüz.” dimekdür. Ve bu 
āyet-i kerīme aṣḥāb-ı Resūl ḥaḳḳında idüginde ḳadīmden olan müfessirler 
ittifāḳ eylemişlerdür.  

Ve andan mā‘adā 4 ﴾ ِوََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِّتُكونُوْا ُشَهَداء َعَلى النَّاس﴿
 āyet-i kerīmesi daḫı nāzil olup müfessirīn bu āyeti “Server-i Enbiyā 
zamānındakine ve bu zamāndaki ümmete ve gelecek ümmete5 ḫiṭābdur.” 
diyü buyurmışlardur. Ve bundan ġayrı ﴿حمَُّمٌَّد رَُّسوُل ا�َِّ    ۞  وََكَفى ِ��َِّ َشِهيًدا
  .āyeti daḫı aṣḥāb ḥaḳḳında nāzil olmışdur َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّاء َعَلى اْلُكفَّارِ ﴾6

Ve bu bābda vārid olan eḥādīẟ-i şerīfe āyet-i [476a R1] Ḳur’āniyye’den 
artuḳdur. Cümleden biri Ebū Sa‘īd el-Ḫudrī Resūl ‘aleyhi’s-selāmdan7 ri-
vāyet eyledügi ḥadīẟdür. Ṣıḥḥatinde ittifāḳ vardur. Bu vechle ki Resūl8 
‘aleyhi’s-selām » ّوا أصحايب، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد  ال تسب
-ya‘nī “Benüm muṣāḥiblerüme ve mecli ذهباً ما أدرك مد أحدهم وال نصيفه»9
süme dāḫil olanlara ve benüm yüzüm görüp kelāmum işidenlere ṣaḳınuñ, 
sögmeñ ki ol Allāh ḥaḳḳı içün ki benüm nefsüm anuñ ḳabżındadur,10 eger 
sizden biriñüz Uḥud Ṭaġı ḳadar altun taṣadduḳ eyleseñüz benüm 

 

1  Sulṭān-ı//sellemüñ: Peyġāmber ‘aleyhi’s-selāmuñ E 
2  “Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder-

siniz.”, Âl-i İmrân 3/110. 
3  buyurmışdur: - N1 
4  “Böylece, sizler insanlara birer şahit (ve örnek) olasınız ve Peygamber de size bir şahit (ve 

örnek) olsun diye sizi orta bir ümmet yaptık.”, Bakara 2/143. 
5  gelecek ümmete: gelecege E, N1 
6  “Şahit olarak Allah yeter. Muhammed, Allah’ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, in-

karcılara karşı çetindirler.”, Bakara 2/143. 
7  Resūl//selāmdan: Resūl-i Ekrem’den N1, R1 
8  Resūl: Resūlu’llāh N1, R1 
9  Hadîs-i Şerîf, “Sakın benim ashâbıma sövmeyiniz! Nefsim kudret elinde olan Allah’a ye-

min ederim ki, Uhud Dağı kadar altını sadaka olarak verseniz, sahabilerimden birisinin 
iki avuç hurma sadakasına, hattâ bunun yarısına bile yetişemezsiniz.” (Ebû Dâvud et-
Tayâlisî, Müsned, 21, 83) 

10  ḳabżındadur: ḳabżasındadur N1 
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aṣḥābımuñ mertebesi ġāyetine yitişemezsüz. Nihāyetine degül nıṣfına bile 
irişemezsüz.1” diyü buyurmışdur.  

Ve bundan ġayrı Tirmiẕī, ‘Abdu’llāh bin Muġaffel’den2 rivāyet ile 
beyān eylemişdür ki “ ‘Abdu’llāh dimişdür, ‘Ben Resūlu’llāh’dan işütdüm, 
söylerdi. [342a N1 | 368a E] » ّيف   ا�ّ ا�ّ    يف أصحايب ا�ّ يبلغ احلاضر الغائب ا� 
أبغضهم فببغضي   بعدي فمن أحبهم فبحيب أحبهم، ومن  أصحايب ال تتخذوهم غرضاً 

 يوشك أن ، ومن آذى ا�ّ أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاين، ومن آذاين فقد آذى ا�ّ 
 ya‘nī “Allāh Allāh, benüm aṣḥābum ḥaḳḳında ki meclisümde ḥāżır �خذه» 3
olanlar ġā’iblere ve geleceklere benüm eḥādīẟümi yitişdürürler. İmdi, 
zinhār benden ṣoñra anlara ġarażla ṭutmañ ki her kim anları severse beni 
sevmiş olur. Ve ben daḫı anı severin. Ve her kim anlara buġż iderse baña 
buġż itmiş olur. Ben daḫı anlara buġż eylerin. Ve her kim anlara eẕā eyleye 
baña eẕā eylemiş olur.4 Ve baña eẕā eyleyen daḫı Allāh’a eẕā5 ḳaṣd itmiş 
olur. İmdi, şol kimesne ki Allāh’a eẕā ḳaṣd eyleye, lāzım olur ki Allāhu 
Te‘ālā anı ‘aẕābla ṭuta. Ve her kimi ki Allāhu Te‘ālā ‘aẕābı ile aḫẕ eyleye, 
lāzım olur ki anı cehennemden ḫalāṣ eylemeye.” dimekdür.  

Ve bu ḥadīẟ-i şerīfden mā‘adā bir beyt rivāyetiyle6 Resūl ‘aleyhi’s-
selām7 buyurmışdur:   ما من أحٍد من أصحايب ميوت �رٍض ، إال بُعث قائًدا ونورًا»
-ya‘nī “Aṣḥābumdan hīç bir kimesne yoḳdur ki bir yirde öl هلم يوم القيامة» 8
dükde Allāhu Te‘ālā ḳıyāmet güninde nūr irişdürmeye ve öñlerine düşüp 
hidāyet idici göndermeye. Ya‘nī benüm aṣḥābum gerek arż-ı muḳaddesde 

 

1  Nihāyetine//irişemezsüz: - N1, R1 
2  Nüshalarda “Ma‘ḳıl” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Süleyman 

‘Abdullah es-Sellûmî, Usûlü’l-İsmâ‘iliyye, Dârü’l-fazîle, Riyad 2001, C. 1, s. 159. 
3  “Şu an olanlar olmayanlara aktarır ki ashâbım hakkında Allah’tan korkun! Ashâbım hak-

kında Allah’tan korkun! Sakın benden sonra onlara düşman olup sövmeyin! Onları se-
ven, bana olan sevgisinden dolayı sevmiş olur. Onlara kızıp kin duyan da, bana olan kin 
ve düşmanlığından dolayı böyle yapmış olur. Onlara sıkıntı veren bana sıkıntı vermiş, 
bana sıkıntı veren de Allah’a eza etmiş olur. Allah’a eza eden de büyük bir felaketle yüz 
yüze gelmiş olur...” | Müellif başa hadisin aslında olmayan “Orada olanlar olmayanlara 
ulaştırır.” anlamında bir cümle yerleştirmiştir. bk. Tirmizî, Menâkıb:  59; el-İsâbe, 1:  10.  

4  Ben//olur: - R1 
5  eẕā: - N1, R1 
6  rivāyetiyle: daḫı rivāyetle N1, R1 
7  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
8  Hadîs-i Şerîf, “Bir yerde ölen ashabımdan hiçbirisi yoktur ki kıyamet günü oranın ahali-

sine bir nur ve onlara [cennete ulaşmakta] bir rehber olmasın.” (Tirmizî, Menâkıb, 3864)   
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gerekse āḫar yirde ve bi’l-cümle her nerede vefāt iderlerse anlara hidāyet 
nūrı gönderilmek muḳarrerdür.” [476b R1] dimekdür.  

Ve bu ḥadīẟ-i şerīf daḫı aṣḥāb-ı güzīn1 ḥaḳḳında Enes’den menḳūldür 
ki Faḫr-i ‘Ālem ‘aleyhi’s-selām2 buyurmışdur:   أصحايب يف أميت «مثل 
-ya‘nī “Benüm ümmetüm ara كامللح يف الطعام وال يصلح الطعام إال �مللح»3
sında aṣḥābum fi’l-meẟel ṭa‘ām içinde ṭuz gibidür ki eger ṭuz ḳoyılmasa4 
ṭa‘āmuñ ıṣlāḥı müyesser degüldür. Niteki aṣḥābum olmasa ümmetümüñ 
ṣalāḥı müyesser olmaduġı gibi.”  

Andan ṣoñra cemī‘-i ümmet ittifāḳ itmişlerdür ki ṣaḥābe-i kirāmuñ 
cümlesinde ‘adālet muḳarrerdür. Gerekse fitne zamānına yitişenler olsun, 
gerekse fitneden evvel vefāt eyleyenler olsun. Ḥattā icmā‘-ı ‘ulemā daḫı5 
bunuñ üzerinedür. Ve anlar ḥaḳḳında şübheye düşenler taḥḳīḳ ictihādla-
rında6 aṣḥābuñ menāḳıbından gördükleri mevādduñ te’vīl ü taṭbīḳında 
ḫaṭā eylemişlerdür. Ḥaḳ subḥānehu ve te‘ālā uçmaġı anlaruñ üzerine ḳıl-
mışdur. Zīrā [368b E] anlar şerī‘at nāḳılları ve dīn sancaḳları ve ıraḳ yaḳın 
‘alāmetleridür.  

Bundan mā‘adā Ḥāfıẓ Aḥmed-i Beyhaḳī, “İmām Şāfi‘ī bir risālesinde 
aṣḥāb-ı kirāmı añup ve lā’iḳ olduḳlarınca medḥ u ẟenā eyleyüp andan ṣoñra 
menāḳıbların beyāna başladuḳda dimişdür ki ‘Aṣḥābuñ her biri eger ‘ilmde 
ve ictihādda ve taḳvāda ve eger ‘aḳlda ve ‘ulūm istidrākine ve mesā’il is-
tinbāṭına vesīle olan umūrda bizden yuḳarudur. Ve anlaruñ bizüm içün 
olan re’yleri biz kendü nefsimüz içün itdügimüz re’ylerden bize olan 
re’yleri ziyādedür.’ [diyü] beyān eylemişdür.” [342b N1]  

Andan ṣoñra ṣaḥābe-i kirāmuñ çoḳluġında ve azluġında iḫtilāf vardur. 
Ve illā Resūl ‘aleyhi’s-selām7 zamānında ġāyetle çoġ-ıdı. Ḥattā Ebū ‘Amr-ı 

 

1  güzīn: kirām R1 
2  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
3  Hadîs-i Şerîf, “Ashabımla ümmetimin misali yemekte tuzun misali gibidir. Yemek ancak 

tuzla salih olur.” (Ramuz el-hadîs, s. 390, 3. hadis)  
4  ḳoyılmasa: ḳonılmasa N1, R1 
5  daḫı: - N1, R1 
6  Nüshalarda “iştihārlarında (N1), iştihādlarında (E, R1)” şeklinde yazılan bu kelime an-

lam gereği tashih edilerek metne alındı. 
7  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
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Şehrezūrī Ebū Zür‘a-i Rāzī’den rivāyet eylemişdür ki ḳaçan 
Resūlu’llāh’dan eḥādīẟ rivāyet idenler ne ḳadar kimesne idügi su’āl olın-
duḳda anlaruñ ne ḳadar kimesne idügin kim żabṭ idebilür? Ve lākin Resūl 
‘aleyhi’s-selām1 ile ḥaccetü’l-vedā‘da ḳırḳ biñ kişi ve Tebük Ġazāsı’nda yet-
miş biñ kişi ḥāżır olmışdur ki cümlesi ṣaḥābe idi.  

Ve yine Ebū ‘Amr, Ebū Zür‘a’ya ṣorup “ ‘Nebī ‘aleyhi’s-selāmuñ2 
eḥādīẟi dört biñ ḥadīẟdür.’ dinildi mi?” didükde Ebū Zür‘a bu sözden bī-
ḥużūr olup “Saña böyle diyenlerüñ Allāhu Te‘ālā dişlerin [477a R1] ḳır-
sun ki bu ḳavl zındīḳlaruñdur. Zīrā Resūl ‘aleyhi’s-selāmuñ3 eḥādīẟi nice 
ṣayılabilür ki? Faḫr-i ‘Ālem’i görenden ve ḥadīẟin işidenlerden ve andan 
eḥādīẟ rivāyet idenlerden yüz on dört biñ ṣaḥābe Resūl ‘aleyhi’s-selāmdan4 
eḥādīẟ aḫẕ eylemişlerdür.” didükde Ebū Zür‘a’ya didiler ki “Bu didügüñ 
miḳdārı ṣaḥābe Resūlu’llāh’ı ḳanda gördiler? Ve nerede andan ḥadīẟ işitdi-
ler?” diyü su’āl olınduḳda buyurdılar ki “Ehl-i Mekke ve ehl-i Medīne ve 
ikisi mā-beyninde olanlar daḫı A‘rāb ṭā’ifesi ve daḫı Faḫr-ı ‘Ālem ile ḥac-
cetü’l-vedā‘a bile varanlar ve bi’l-külliyye Faḫr-i ‘Ālem’i görenler ve anlar-
dan eḥādīẟ işidenlerdür. Ve ammā ehl-i ḥadīẟ olanlaruñ ṭarīḳı üzere Resūl 
‘aleyhi’s-selāmı5 her kim görürse ṣaḥābedendür.”  

Ve lākin Buḫārī ḳavlince aṣḥāb ki Resūlu’llāh’ı görüp ve yāḫūd 
muṣāḥabet idüp müşerref olan Müslimānlardur. Ve Ebü’l-Muẓaffer-i 
Sem‘ānī’den naḳl olınduġı üzere muḥaddiẟīn şol kimesneye ṣahābedendür, 
dirler ki Resūlu’llāh’dan6 tamām ḥadīẟ ve yāḫūd bir kelime rivāyet [369a 
E] itmiş olalar.  

Ve ehl-i uṣūl ḳā‘idesince ṣaḥābe şol kimesneye dirler ki Resūl ‘aleyhi’s-
selām7 ile niçe zamān ṣoḥbet eyleye. Ve müddet-i medīd kendüne 
mütāba‘atda emrine iṭā‘atle meclis-i şerīfinde iḳāmet itmiş ola. Ve Faḫr-i 

 

1  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
2  Nebī//selāmuñ: Resūl-i Ekrem’üñ N1, R1 
3  Resūl//selāmuñ: Resūl-i Ekrem’üñ N1, R1 
4  Resūl//selāmdan: Resūl-i Ekrem’den N1, R1 
5  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
6  Resūlu’llāh’dan: Resūl-i Ekrem’den N1, R1 
7  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
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‘Ālem’den eḥādīẟ-i şerīfeye müte‘alliḳ niçe umūr-ı mühimme aḫẕ eylemiş 
ola.  

Ve ammā Ebū ‘Amr-ı Şehrezūrī, Sa‘īd bin Müseyyeb’den1 rivāyet it-
mişdür ki aṣḥāb-ı Resūlu’llāh’ı kimesne ṣayamaz. Meger ki Faḫr-i ‘Ālem 
ile2 bir yıl ve yāḫūd iki3 yıl iḳāmet idüp birḳaç ġazālarda bile bulına.  

Ve uṣūliyyūn ḳavline delālet eyler ki Ebū ‘Amr-ı Şehrezūrī, Şu‘be bin 
Mūsā’dan rivāyet itmişdür ki Şu‘be birgün Enes bin Mālik’e varup, “Hīç 
sizden ġayrı aṣḥāb-ı Resūl’den ḳalmamış mıdur?4” didükde Enes 
raḍiya’llāhu ‘anh “A‘rāb’dan Faḫr-i ‘Ālem’i görmiş kimesneler vardur. Ve 
lākin muṣāḥabet-i şerīfi ile müşerref olmış kimse ḳalmamışdur.” diyü 
cevāb virmiş idi.  

Andan ṣoñra āgāh ol ki ṣaḥābenüñ efḍali Ebū Bekr, andan ṣoñra 
‘Ömer, andan ṣoñra ‘Oẟmān, andan ṣoñra ‘Alī’dür. Ve ehl-i sünnet ve 
cemā‘at mā-beyninde böyledir. Ve ammā [343a N1] ‘ulemā-yı müteḳad-
dimīn bi’l-külliyye [477b R1] ‘Oẟmān’ı ‘Alī üzerine taḳdīm eyler. Ve ehl-i 
sünnetden Kūfe ḫalḳı ‘Oẟmān üzerine5 ‘Alī’yi taḳdīm ḳılurlar. Ve Süfyān-ı 
ẞevrī daḫı evvelā ‘Alī’yi ‘Oẟmān üzerine taḳdīm eylemiş idi. Ve lākin ṣoñra 
rücū‘ itmiş idi. Ḫaṭṭābī daḫı Süfyān-ı ẞevrī gibi evvelā ‘Alī’yi taḳdīm idüp 
ṣoñradan rücū‘ eylemişdür.6 Ve Ḫaṭṭābī’den naḳl eyleyenler Muḥammed 
bin İsḥāḳ bin Ḫuzeyme’dür. Ve ba‘żılar daḫı ‘Alī’yi ‘Oẟmān üzerine 
taḳdīm eylemişlerdür. Ve ammā ‘Oẟmān’ı ‘Alī7 üzerine taḳdīm eyleyenler 
şunlardur ki ehl-i sünnet ve ehl-i ḥadīẟ meẕhebi üzerine ẟābit olmışlardur.  

Ve ammā ṣaḥābenüñ ṣınf ṣınf efḍaliyyeti daḫı beyān olınmışdur. 
Cümleden Ebū Manṣūr-ı Baġdādī bu ṭarīḳ ile ḫaber virmişdür ki “Bizüm 
aṣḥābımuz ittifāḳı üzerine ṣaḥābenüñ cümleden efḍali Çār Yār-ı bā-ṣafādur 
ki ve anlardan geçince ‘Aşere-i Mübeşşere’nüñ bāḳī ḳalan altısıdur.8 Andan 

 

1  Müseyyeb’den: Seyyib’den N1, R1 
2  ile: - R1 
3  iki: - R1 
4  ḳalmamış mıdur: ḳalmamışdur E 
5  üzerine: - N1, R1 
6  Ḫaṭṭābī//eylemişdür: - R1 
7  ‘Oẟmān’ı ‘Alī: ‘Oẟmān’uñ N1, R1 
8  altısıdur: altısıdur ki N1, R1 
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ṣoñra Bedr Ġazāsı’nda bulınanlar ve anlardan geçince Uḥud Ġazāsı’nda 
ḥāżır olanlar ve anlardan1 ṣoñra Ḥudeybiyye’de Bī‘atü’r-rıḍvān’da dāḫil 
olanlardur.2”  

Ve ammā Şehrezūrī beyān eyleyüp muhācirīn ve enṣārdan şunlar ki iki 
ḳıblede3 namāz ḳılmışlardur, ya‘nī ḳıble Mekke’ye dönmedin İslām’a ge-
lüp [369b E] Ḳuds-i Şerīf’e, ba‘dehu Mekke’ye ṭoġrı ‘ibādet eylemişlerdür. 
Ve Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’de anlar “sābıḳūn-ı evvelūn” diyü añılup tafḍīl4 olın-
mışdur. Ve İbn Müseyyeb ve müfessirīnden bir cemā‘at bu ḳavl üzeri-
nedür.  

Ve ammā Şa‘bī ḳavlince ehl-i Medīne’dür ve İslām cihetinden 
ṣaḥābenüñ evveli Ebū Bekr’dür ve pāyānı5 yuḳaruda geçmişdür. Ve 
ṣaḥābe-i kirām vefāt idüp eñ ṣoñra ḳalanı Ebü’ṭ-Ṭufeyl ‘Āmir bin 
Vāẟile’dür ki hicretden yüz yıl ṣoñra vefāt eylemişdür. Ve ammā nevāḥīde 
olanlar ile ḥisāb olınduġı taḳdīrce Medīne’de olan ṣaḥābeden çaḳ ṣoñra 
vefāt eyleyeni Cābir bin ‘Abdu’llāh’dur ki Aḥmed bin Ḥanbel, Ebū 
Ḳatāde’den rivāyet itmişdür. Ve ba‘żılar ḳavlince Medīne’de eñ ṣoñra vefāt 
iden Sehl6 bin Sa‘īd ve bir ḳavlde daḫı Sā’ib bin Yezīd’dür.7  

Ve Mekke’de olan ṣaḥābenüñ çaḳ ṣoñra vefāt eyleyeni ‘Abdu’llāh bin8 
‘Ömer ve ba‘żılar ḳavlince Cābir bin ‘Abdu’llāh’dur.  

Ve ammā ‘Alī bin Ḥudeybī ḳavlince Mekke’de ölenlerüñ āḫiri Ebü’ṭ-
Ṭufeyl’dür ki cümle ṣaḥābenüñ āḫiridür. Ve Baṣra’da ölenlerüñ [478a R1] 
āḫiri Enes bin Mālik’dür.  

İbn ‘Abdü’l-ber dimişdür ki Faḫr-i ‘Ālem’i görenlerde Enes’den ṣoñra 
vefāt eyleyen ancaḳ Ebü’ṭ-Ṭufeyl’dür. Ve Kūfe’de vefāt idenlerüñ ṣoñı 
‘Abdu’llāh bin Ebī Evfā ve Şām’da ölenlerüñ āḫiri9 ‘Abdu’llāh bin Yesīr ve 

 

1  ve anlardan: andan R1 
2  olanlardur: olanlar E 
3  ḳıblede: ḳabīlede E 
4  tafḍīl: taf ṣīl N1, R1 
5  pāyānı: beyānı N1, R1 
6  Sehl: Süheyl R1 
7  Nüshalarda “Zeyd” şeklinde yazılan bu isim imla birliği gözetilerek tashih edildi. 
8  bin: - N1, R1 
9  ölenlerüñ āḫiri: olanlardan E 
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ba‘żılar ḳavlince Ebū Ümāme’dür. Ve Mıṣr’da vefāt idenlerüñ āḫiri 
‘Abdu’llāh bin Ḥāriẟ bin Cez’ ve Filisṭīn’de vefāt idenlerüñ āḫiri Ebū Ümmī 
bin Ümmü Ḥarām’dur.1 [343b N1] Ve Dımaşḳ’da ölenlerüñ āḫiri Vāẟile2 
bin Esḳa‘ ve Ḥimṣ’den ‘Abdu’llāh bin Yesīr ve ‘Āne’den3 Zehrmās (?) bin 
Ziyād ve Cezīre’den ‘Ares bin ‘Umeyr ve bādiye A‘rāb’ından Seleme bin 
Ekva‘’[dur]. Ve ba‘żılar dimişlerdür ki Seleme ölmezdin birḳaç gün evvel 
Medīne’ye inüp vefāt eylemişdür.  

Ve ṣahābeden iki kimesne vardur ki zamān-ı Cāhiliyyet’de altmış yıl 
ve İslām’a geldüklerinden ṣoñra [daḫı] altmış yıl ‘ömr sürdiler. Ve ikisi de 
hicretüñ elli dördinci yılında Medīne’de vefāt eylediler ki birisi Ḥakīm bin 
Ḥizām’dur.4 ‘Āmü’l-fīlden on üç yıl evvel Ka‘be içinde ṭoġmışdur. Ve ikin-
cisi Ḥassān bin ẞābit bin Münẕir bin Ḥarām-ı Enṣārī’dür.  

Ve İbn İsḥāḳ dimişdür ki “Ḥassān ve babası [370a E] ẞābit ve 
ecdādından Münẕir ve Ḥarām yüz yigirmişer yıl ‘ömr sürmişlerdür.” Ve 
Ḥāfıẓ bin Ebī Nu‘aym “Bunlardan ġayrı ‘Arab içinde bu vechle ‘ömr sür-
miş bir nesl işidilmemiş ve bilinmemişdür.” diyü beyān itmişdür. Ve 
ammā ‘Abdu’r-Raḥmān bin Ḥassān böyle ẓann iderdi ki bu vechle ‘ömr 
sürmek ol neslüñ ḫāṣṣasından ola. Ve lākin kendüsine ol vechle vāḳi‘ ol-
mayup ḳırḳ beş yaşında iken vefāt eyledi. 

Ammā Faṣl-ı Evvel ki Ṣaḥābe-i Kirāmuñ  
Fuḳahāsı Beyānındadur5 

İmdi, ḫafī olmaya ki müteḳaddimīn ve selef-i ṣāliḥīn mā-beynlerinde 
ṣaḥābenüñ meşhūr olan fuḳahāsı on bir nefer kimesnedür ki ẕikr olınur: 
‘Ömer [ve] ‘Alī [ve] İbn ‘Abbās [ve] İbn ‘Ömer [ve] ‘Abdu’llāh bin Zübeyr 
[ve] ‘Abdu’llāh bin ‘Amr bin ‘Āṣ [ve] İbn Mes‘ūd [ve] Zeyd bin ẞābit [ve] 

 

1  Ḥarām’dur: Ḥarām E 
2  Vāẟile: Vā’ile N1, R1 
3  Nüshalarda “ ‘Āye” şeklinde yazılan bu yer adı tashih edilerek metne alındı. bk. Şihâbüd-

din Ebî Abdillâh Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemü’l-büldān, Dâru Sâdır, Beyrut 1977, C. 4, s. 
72. 

4  Ḥizām’dur: Ḥarām’dur E, R1 
5  Ammā//beyānındadur: - N1, R1 
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Übey bin Ka‘b [ve] Ebū Mūsā el-Eş‘arī [ve] Ebü’d-Derdā. Āẟārdan Müs-
taḳżīn’de1 (?) daḫı böyle naḳl olınmışdur.  

Ve illā Aḥmed bin Ḥanbel “Fetāvāda aṣḥāb-ı Nebī’den ekẟeriyyā 
mesā’il-i şer‘iyyede rivāyet olınan ‘Abdu’llāh bin ‘Abbās’dur ki 
‘Abdu’llāh’uñ evvelidür. Andan ṣoñra ‘Abdu’llāh bin ‘Ömer ve ‘Abdu’llāh 
[478b R1] bin Zübeyr ve ‘Abdu’llāh bin ‘Amr bin ‘Āṣ’dur.” [dimişdür]. 
Ve ammā “ ‘Abdu’llāh bin Mes‘ūd daḫı ‘Abādile’dendür.” diyü Aḥmed 
bin Ḥanbel’e añlatduḳlarında “Ol ‘Abādile’den degüldür.” diyü cevāb 
virdi.  

Andan ṣoñra Ḥāfıẓ Aḥmed-i Beyhaḳī, “Aḥmed bin Ḥanbel murādını 
taġyīr idüp bundan ötüri ‘ ‘Abādile’den degüldür.’ dedi. Pes İbn 
Mes‘ūd’dan muḳaddem vefāt eylemişdür.” [dimişdür]. Ve lākin ẕikr olı-
nan ‘Abādile niçe zamān ‘ömr sürüp mesā’il-i şer‘iyyede anlaruñ ‘ilmlerine2 
iḥtiyāc olınmış idi. Ve sābıḳu’ẕ-ẕikr ‘Abdu’llāh ḳaçan ki bir ḫuṣūṣda ittifāḳ 
itseler “Bu ‘Abādile ḳavlidür.” Ve yāḫūd “ ‘Abādile fi‘lidür.” diyü fuḳahā 
ıṭlāḳ iderler. 

Ve ammā Ebū ‘Amr-ı Şehrezūrī ḳavlince gerek İbn Mes‘ūd, gerekse 
aṣḥābdan sā’ir ‘Abdu’llāh ismi ile müsemmā olanlar ki ‘Abādile’den ‘add 
olınur, cem‘an iki yüz yigirmi nefsdür. Ve bu ḳavl ehl-i ḥadīẟ meẕhebin-
cedür. Ve ammā müctehid İbn Mes‘ūd’ı ‘Abādile-i fuḳahādan3 ṣayarlar.  

Ve ‘Alī bin ‘Abdu’llāh el-Medenī ḳavlince ‘Abdu’llāh [bin] 
Mes‘ūd’dan [344a N1] ve Zübeyr bin ẞābit’den ve İbn ‘Abbās’dan ġayrı 
ṣaḥābeden bir kimesne yoḳdur ki anuñ daḫı İbn ‘Abbās’dan ġayrı aṣḥābı 
olup dā’imā ḳavli ile ḳā’im olalar.  

Ve Mesrūḳ dimişdür ki “Ben aṣḥāb-ı Nebī’nüñ [370b E] ‘ilmini altı 
kimesnede nihāyet bulmış buldum ki anlar ‘Ömer ve ‘Alī ve Übey ve Zeyd 
ve Ebü’d-Derdā ve İbn Mes‘ūd.  

 

1  Müstaḳżīn’de: Müstaḳbiż’inde E 
2  ‘ilmlerine: ‘amellerine N1, R1 
3  ‘Abādile-i fuḳahādan: ‘Abādile fuḳahāsından N1, R1 
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Ve ammā Şa‘bī ḳavlince ‘ilm-i şerīf aṣḥāb-ı Nebī’den altı kimesneden 
aḫẕ olınmışdur. Üçi ‘Ömer ve İbn Mes‘ūd ve Zeyd’dür ki mertebe-i ‘ilm-
lerinde birbirlerine beñzerlerdi. Ve ba‘żı mesā’ili birbirlerinden ṣorarlardı. 
Ve üçi daḫı ‘Alī ve Eş‘arī ve Übey’dür ki anlar daḫı ‘ilmde birbirlerine 
aḳrān ve ba‘żısı ba‘żısından müşkilātı cūyān idi. 

Ve’l-ḥāṣıl yuḳaruda ẕikr itdügümüz üzere fuḳahā-yı ṣaḥābe ki on bir 
kimesnedür, anlaruñ tafṣīli lāzımdur. İmdi, evveli ‘Ömer bin 
Ḫaṭṭāb’dur;1 ikincisi ‘Alī bin Ebī Ṭālib’dür ki ‘Aşere-i Mübeşşere’de tafṣīl 
olınmışdur.  

[Ebü’l-‘Abbās ‘Abdu’llāh bin ‘Abbās] 

Ve üçincisi Ebü’l-‘Abbās2 ‘Abdu’llāh bin ‘Abbās bin ‘Abdi’l-Muṭṭalib 
[el]-Hāşimī’dür ki Peyġāmber ‘aleyhi’s-selāmuñ ‘ammisi oġlı vāḳi‘ olur. Ve 
Ebü’l-‘Abbās’uñ3 vālidesi Lübābe bint Ḥāriẟ [479a R1] bin ‘Āmir bin 
Ṣa‘ṣa‘a’dur ki Nebī ‘aleyhi’s-selāmuñ4 ḫātūnı Meymūne bint Ḥāriẟ’üñ ḳız 
ḳarındaşıdur.  

Ve İbn ‘Abbās raḍiya’llāhu ‘anh5 hicretden üç yıl ve ba‘żılar ḳavlince 
iki yıl evvel Şi‘b’de vücūda gelüp Resūl ‘aleyhi’s-selām6 kendünüñ mübārek 
tükrügi ile anuñ ṭamaġını ovup7 ‘ilm ü fażlına her cihetle himmet itmiş 
idi. Ve Faḫr-i ‘Ālem vefāt itdügi zamānda on üç yaşında ḳalmış8 idi.  

[Ḥilyeleri]: Ve ḥilyeleri9 etlü, cānlu ve uzun boylu,10 beyāż tenlü ve 
şekli güzel ve yüzi güler ve ṣaḳalı çoḳ kimesne idi. Ḫuṣūṣā mübārek ṣaḳalını 

 

1  Ḫaṭṭāb’dur: Ḫaṭṭāb’dur ki ẕikr olındı R1 
2  Nüshalarda “Ebü’l-‘āṣ (N1, R1), Ebü’l-ḳıyās (E)” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek 

metne alındı. bk. İsmail Lütfi Çakan, Muhammed Eroğlu, “Abdullah b. Abbas”, DİA, 
https: //islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-b-abbas (13.03.2020). 

3  Ebü’l-‘Abbās’uñ: Ebü’l-Ḳıyās’uñ E 
4  “Ve//selāmuñ” ibaresi E nüshasında mükerrer yazılmıştır. 
5  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
6  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
7  ovup: urup N1, R1 
8  ḳalmış: - R1 
9  ḥilyeleri: ammā E 
10  etlü//boylu: uzun boylu, etlü, cānlu R1 
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ekẟer-i evḳātda ḥınnā ile boyardı. Ve ‘Aṭṭār raḥimehu’llāh dimişdür ki “Ay 
bedr olduġı gicelerde ne ḳadar ki baḳdum, ben anı İbn ‘Abbās’uñ cemāli 
ḳadarınca görmedüm. 

Ve bi’l-cümle İbn ‘Abbās ümmetüñ ḫayrlusı idi. Ve zamānındaki 
e’imme anuñ ‘ilminden iḳtibās iderlerdi. Ve ṣaḥābe-i kirām müşkilleri 
zamānında aña mürāca‘at ḳılurlardı. Ve daḫı tāze cüvān iken fażlına baḳup 
cümleden artuḳ anı ta‘ẓīm iderler idi. Ḫuṣūṣā ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb 
raḍiya’llāhu ‘anh1 anı kendüye yaḳın idüp eger umūr-ı dīniyyede ve eger 
mühimmāt-ı dünyeviyyede anuñla müşāvere ḳılurdı. Ve Faḫr-i ‘Ālem 
‘aleyhi’s-selām2 ḥikmet ü tefeḳḳuh ve ‘ilm-i3 te’vīl içün aña du‘ā eylemiş idi 
ki bu vechle ‘ālim ü fāżıl ü müdebbir olmış idi.  

Niteki Buḫārī [371a E] ve Müslim ve Tirmiẕī kendüden rivāyetle 
beyān eylemişlerdür. Resūl ‘aleyhi’s-selām4 5«أللهّم عّلم الكتاب» ve bir ri-
vāyetde 6 «عّلم احلكمة» ya‘nī “Yā Rabbī, sen buña kitābı ve yāḫūd ḥikmeti 
ta‘līm eyle.” diyü du‘ā itmiş idi. Ve daḫı İbn ‘Abbās Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selāmı 
iki kerre görmiş idi. Ve İbn Mes‘ūd 7«نعم ترمجان القرأن إبن عّباس» ya‘nī “İbn 
‘Abbās Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’üñ ne güzel tercemānı olur.” diyü tavṣīf itmişdür. 
[344b N1]  

Ve Mesrūḳ raḥimehu’llāh dimişdür ki “Ḳaçan biz8 ‘Abdu’llāh bin 
‘Abbās’ı görsek ‘Ḫalḳuñ güzel yüzlüsidür.’ dirüz. Ve söylese, sözin işitsek 
‘Nāsuñ efṣaḥıdur.’ diyü söylerüz. Ve eḥādīẟ-i şerīfe naḳl eylese 
‘Maḫlūḳātuñ a‘lemidür.’ diyü beyān eylerüz.”  

Ve’l-ḥāṣıl İbn ‘Abbās’uñ menāḳıbı çoḳdur. Ve Faḫr-i ‘Ālem’den biñ 
altı yüz eḥādīẟ-i şerīfe9 rivāyet itmişdür ki ṭoḳsan beşinde Buḫārī [479b 
R1] ve Müslim müttefiḳlerdür. Ve yigirmi sekizinde Buḫārī ve ḳırḳ 

 

1  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
2  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
3  ‘ilm-i: ‘ilm ü E 
4  Resūl//selām: Faḫr-i ‘Ālem N1, R1 
5  “Ey Allah’ım, [ona] kitabı öğret.”  
6  “[Ona] hikmeti öğret.”  
7  “İbn Abbas, Kur’ân’ın ne güzel tercümanıdır.”  
8  biz: ben N1, R1 
9  eḥādīẟ-i şerīfe: ḥadīs E 
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ṭoḳuzında Müslim münferidlerdür. [Kendüsinden ḥadīẟ rivāyet idenler] 
Ümāme bin Sehl1 ve tābi‘īnden birḳaç cemā‘atdür.  

Ve İbn ‘Abbās raḍiya’llāhu ‘anh2 Mıṣr’a varup hicretüñ yigirmi seki-
zinci yılında ‘Abdu’llāh bin Sa‘d bin [Ebī] Serḥ ile İfrīḳiyye’ye ġazā eylemiş 
idi. Ve āḫir-i ‘ömrinde mübārek gözinüñ nūrı ṭutılup a‘mā olmış idi. Ve 
sene ẟemān ve sittīn3 tārīḫinde ‘Abdu’llāh bin Zübeyr’üñ zamān-ı ḫilāfe-
tinde yetmiş bir yaşında iken Ṭā’if’de vefāt idüp namāzını Muḥammed bin 
Ḥanefiyye ḳılmış idi.  

Ve ‘Abbās’uñ; Fażl ve ‘Abdu’llāh ve ‘Ubeydu’llāh [ve] Ḳuẟem [ve] 
‘Abdu’r-Raḥmān [ve] Sa‘īd [ve] Vāriẟ [ve] Keẟīr [ve] ‘Avn [ve] Temmām4 
adlu on oġlı var iken yine mücerred İbn ‘Abbās ẕikr olınup5 ismi ta‘yīn 
olınmasa6 murād olınan ‘Abdu’llāh’dur. Cihet-i fażīleti ile İbn ‘Abbāslıḳ 
hemān aña künyet olmışdur.  

Ve ‘Abbās evlādınuñ ḳabrleri birbirlerinden ayru düşüp, meẟelā 
‘Abdu’llāh’uñ Ṭā’if’de, Fażl’uñ Yermūk’de, Ḳuẟem’üñ Semerḳand’da,7 
Sa‘īd’üñ İfrīḳiyye’de, ‘Ubeydu’llāh’uñ ve sā’ir ḳarındaşlarınuñ Medīne’de 
olmaġla ‘Arab içinde bir nesnenüñ perākendeliği añılmalu olsa “Evlād- 
‘Abbās ḳabrleri gibi perīşāndur.” diyü ḍarb-ı meẟel olmışdur. Rıḍvānu’llāhi 
‘aleyhim ecma‘īn. 

[‘Abdu’llāh bin ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb] 

Dördincisi Ebū ‘Abdu’r-Raḥmān ‘Abdu’llāh bin ‘Ömer bin 
Ḫaṭṭāb’dur ki nesebinüñ tafṣīli ‘Aşere-i Mübeşşere’den ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb-ı 
Ḳureyşī menḳabesinde beyān olınmışdur. Ve ‘Abdu’llāh Ḥażretleri bāliġ 
olmazdın evvel babasıyla bile İslām’a gelüp ve babasından evvel hicret idüp 
Ḫandeḳ Ġazāsı’nda ve andan ṣoñra olan ġazālaruñ her birisinde ḥāżır 

 

1  Sehl: Süheyl R1 
2  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
3  sene//semān: altmış sekiz N1, R1 
4  Temmām: - R1 
5  olınup: olınur R1 
6  olınmasa: olınması N1 
7  Semerḳand’da: Semerḳand’dadur N1, R1 
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olmışdur. Ve ammā Uḥud Ġazāsı’na gitdüklerinde [371b E] Peyġāmber 
‘aleyhi’s-selāma ‘arż olınup, lākin daḫı küçürekdür, diyü ġazāya uydurılma-
yup ve ammā Nāfi‘ ḳavlince evvelā Nebī ‘aleyhi’s-selām Uḥud Ġazāsı’na 
uydurılmasına rıżā virüp, ba‘dehu ma‘ḳūl görmeyüp redd eylemişler idi. 
Zīrā ol tārīḫde ancaḳ on dört yaşında idi.  

 Ve’l-ḥāṣıl vera‘ u taḳvāsına ġāyet, fażīlet ü ‘ilmine nihāyet yoġ-ıdı. 
Ḫuṣūṣā fetvā virmekde ve ḫalḳuñ meṣāliḥin şer‘ ile1 görmekde bir derecede 
cidd ü cehd idüp,2 “Şer‘-i şerīfe muḫālefet ola.” [480a R1] diyü Ḥażret-i 
Ḥaḳ’dan ḳorḳardı ki ol iḥtiyāṭ sā’irlerde nādir idi.  

Ve bi’l-cümle menāḳıbına nihāyet yoḳdur. Ve Resūl ‘aleyhi’s-
selāmdan3 biñ altı yüz ḥadīẟ-i şerīf4 [345a N1] rivāyet eylemişdür ki yüz 
altmışında Buḫārī ve Müslim müttefiḳler ve seksen birinde Buḫārī ve otu-
zında Müslim münferidlerdür. Ve andan eḥādīẟ rivāyet idenler ṣaḥābeden 
ve tābi‘īnden niçe kimesnelerdür.  

Ve kendüsi vaḥy5 gelmezdin bir yıl evvel vücūda gelüp ve hicretüñ 
yetmiş üçinci yılında ‘Abdu’llāh bin6 Zübeyr ḳatlinden üç ay ṣoñra seksen 
yedi yaşında iken Mekke’de vefāt idüp muhācirīn maḳberesinde defn 
olındı.7 Ve bir rivāyetde seksen altı yaşında vefāt idüp Faḫḫ nām maḥalde 
defn olınmışdur. 

[‘Abdu’llāh bin Zübeyr] 

Beşincisi Ebū Bekr ‘Abdu’llāh bin Zübeyr’dür ki nesebinüñ tafṣīli 
‘Aşere-i Mübeşşere’de beyān olınmışdur. Vālidesi Esmā bint Ebū 
Bekr’dür. Kendüsi hicretden8 yigirmi ay ṣoñra dünyāya gelüp 
muhācirīnden hicretden ṣoñra evvel ṭoġan oġlan ‘Abdu’llāh olmışdur. 

 

1  şer‘ ile: - N1, R1 
2  idüp: iderdi ve E 
3  Resūl//selāmdan: Resūlu’llāh’dan N1, R1 
4  şerīf: - N1 
5  vaḥy: daḫı N1, R1 
6  bin: - N1, R1 
7  olındı: olınup N1 
8  hicretden: hicretden ṣoñra E 
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Ḥattā Resūl-i Ekrem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem1 bir temr ile ‘Abdu’llāh’ı 
isteyüp ve ol ḫurmāyı çeyneyüp, andan ‘Abdu’llāh’uñ aġzına virüp, 
ba‘dehu mübārek eliyle ṭamaġını2 ovup3 ḫayr4 du‘ā eylemiş idi.  

Ve bi’l-cümle dünyā ṭa‘āmından ‘Abdu’llāh’uñ ḳarnına eñ evvel Resūl 
‘aleyhi’s-selāmuñ mübārek tükürügi olmışdur.5 Andan ṣoñra Resūl ‘aleyhi’s-
selām6 vālidesinüñ babası Ebū Bekr olmaġla anuñ künyetini Ebū Bekr 
ḳoyup ve Ḥażret-i Ebū Bekr’üñ ismi ‘Abdu’llāh olduġına binā’en anuñ 
daḫı ismini ‘Abdu’llāh ḳomış idi.  

Ḥilyeleri:7 Ve ammā kendüsi8 boz yüzlü ve ġāyetle kūsece kimesne 
idi. Şöyle ki aṣlā yüzinde ve ṣaḳal yirinde ḳılı yoġ-ıdı. Ve ġāyetle ṣā’im ve 
‘ibādetine ḳā’im ve raḥmeti ġālib, namāzı çoḳ ḳılar9 şaḫṣ idi. Ḥattā şöyle 
rivāyet itmişlerdür ki her giceyi [372a E] iḥyā eylerdi. Şöyle ki bir gice 
ṣabāḥa dek ḳā’im ve bir gice seḥer vaḳtine dek rāki‘10 ve bir gice ṣabāḥ 
namāzına dek sācid olduġı ḥālde iḥyā-yı dehr iderdi.  

Ve bundan ġayrı ġāyetle bahādır ve ḳuvveti vāfir ve iḥsānı mütekāẟir 
kimesne idi. Ḥattā ‘Abdu’llāh bin Sa‘d bin [Ebū] Serḥ ile İfrīḳiyye ġazāsına 
vārup ve İfrīḳiyye [480b R1] begi yüz yigirmi biñ ādemle gelüp ve Müs-
limānlar ancaḳ yigirmi biñ kişi olup, ehl-i İslām ġuṣṣalanup, ıżṭırābları 
müştedd oldukda begleri “Ḳanı Zübeyr?” diyü baḳup ve ehl-i İslām’dan 
bir ṭā’ife ile ‘askerden ayrılup ve küffāruñ begini ṭutup, ḳatl idüp ve bi’l-
cümle İfrīḳiyye fethi mücerred Zübeyr’üñ ikdāmıyla olup ve Yezīd bin 
Mu‘āviye’den ṣoñra hicretüñ altmış dördinci senesinde ḫilāfet ṣadrına ge-
çüp kendüden bī‘at olındı. Ve andan evvel ḫalīfe diyü şöhret virilmemiş 
idi.  

 

1  Resūl-i//sellem: Resūl ‘aleyhi’s-selām E 
2  ṭamaġını: dimāġını N1, R1 
3  ovup: urup R1 
4  ḫayr: - N1 R1 
5  eñ//olmışdur: giren Resūlu’llāh’uñ tükrügi eñ evvel giren oldur N1, R1 
6  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
7  Ḥilyeleri: - E 
8  Ve//kendüsi: - N1, R1 
9  ḳılar: ḳılan N1 
10  rāki‘: rāci‘ E 
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Ve zamān-ı ḫilāfetinde Ḥicāz ve Yemen ve ‘Irāḳ ve Ḫorāsān ve bun-
lardan ġayrı niçe vilāyetüñ ḫalḳı emrine muṭī‘ olmış idi. Ancaḳ Şām ḫalḳı 
iṭā‘at itmemiş idi. [345b N1] Ve nāsuñ öñine düşüp, sekiz ḥacc idüp, tā 
‘Abdü’l-Melik bin Mervān zamānına dek ṭurup, ṣoñradan Ḥaccāc bin 
Yūsuf üzerine gelüp, Mekke’yi muḥāṣara idüp, āḫir1 hicretüñ yetmiş üçinci 
yılında Cemāẕiye’l-āḫire ayınuñ yedisinde ẟülāẟā güni ḳatl ü ṣalb eylemiş 
idi. 

Ve’l-ḥāṣıl menāḳıbında nihāyet yoḳdur. Ve Faḫr-i ‘Ālem ‘aleyhi’s-
selāmdan otuz üç ḥadīẟ rivāyet idüp üçinde Buḫārī ve Müslim müttefiḳler-
dür. Ve ikisinde Müslim münferidlerdür. Ve andan eḥādīẟ rivāyet idenler 
ḳarındaşı ‘Urve ve2 oġlı ‘Āmir bin ‘Abdu’llāh ve ġayrılarıdur. 

[‘Abdu’llāh bin ‘Amr bin ‘Āṣ] 

Altıncısı Ebū Muḥammed ‘Abdu’llāh bin ‘Amr bin ‘Āṣ bin Vā’il bin 
Hāşim bin Sa‘īd bin Sa‘d bin Sehm bin3 ‘Amr bin Ḥuṣayṣ bin Ka‘b bin 
Lü’ey’dür ki hem Sehmī hem Ḳureyşī’dür. Ve nesebi Faḫr-i ‘Ālem’üñ ne-
sebi ile Ka‘b bin Lü’ey’de bulışmışdur.  

Ve babasından evvel İslām’a gelüp ve yaşda babası andan [yigirmi] üç 
yaş büyük4 olup, fe-ammā ehl-i ‘ilm ü ehl-i fażl olduġından mā‘adā 
tilāvetde ve ‘ibādetde ictihādı var idi. Ve5 gökden inen kitāblaruñ ekẟerin 
ve bir rivāyetde dört kitābı bi’t-tamām oḳumış idi. Ve Resūl ‘aleyhi’s-
selāmdan6 eḥādīẟ yazmasına ve cem‘ eylemesine icāzet almış idi.  

Ve bi’l-cümle çoḳlıḳ7 feżā’ili vardur. Ve Resūl ‘aleyhi’s-selāmdan8 yedi 
yüz ḥadīẟ-i şerīf9 rivāyet itmişdür ki on yedisinde Buḫārī [372b E] ve 

 

1  āḫir: - N1 
2  ve: - N1, R1 
3  Sehm bin: - N1 
4  babası//büyük: babasından üç yaş küçük N1, R1 
5  Ve: ki ve E 
6  Resūl//selāmdan: Resūl-i Ekrem’den N1, R1 
7  çoḳlıḳ: çoḳ N1, R1 
8  Resūl//selāmdan: Resūl-i Ekrem’den N1, R1 
9  şerīf: - N1 
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Müslim müttefiḳlerdür. Ve sekizinde Buḫārī ve yigirmisinde Müslim 
münferidlerdür. Ve tābi‘īnden niçeler andan eḥādīẟ [481a R1] rivāyet it-
mişlerdür.  

Ve hicretüñ altmış üçinci yılında ve bir rivāyetde altmış yedinci yı-
lında Mıṣr’da ve ‘inde’l-ba‘ż Mekke’de vefāt eylemişdür. Ve bir ḳavlde alt-
mış yılında Filisṭīn’de ve ba‘żılar zu‘mınca elli beşinci yılında Ṭā’if’de vefāt 
eylemişdür. Ve ammā vefātı tārīḫinde ekẟer-i ‘ulemānuñ ḳavli budur ki 
yetmiş iki yaşında bulınmış ola.  

[‘Abdu’llāh bin Mes‘ūd] 

Yedincisi Ebū1 ‘Abdu’r-Raḥmān [‘Abdu’llāh] bin Mes‘ud bin Ġāfil 
bin Ḥabīb2 bin Fār3 bin Maḥrūm bin Ṣāhile bin Kāhil4 bin Ḥāriẟ bin 
Temīm bin Sa‘d bin Hüẕeyl’dür ki nesebi Faḫr-i ‘Ālem’üñ nesebi ile Müd-
rike bin İlyās’da bulışmışdur. 

Ḥilyeleri:5 Ve kendüsi6 buġday eñlü, aruġaraḳ, alçaḳ boylu kişi idi. 
Ḥattā uzun boylu ādemler otursa ol ayaġın üzere ṭursa berāber görinürdi. 
Ya‘nī ġāyetle ḳaṣīrü’l-ḳāme idi.  

Ve Resūl ‘aleyhi’s-selām7 daḫı Erḳam Evi’ne girmedin İslām’a gelen-
lerdendür. Ve bir rivāyetde ‘Ömer bin Me’n İslām’a gelmezdin evvel 
‘Abdu’llāh bin Mes‘ūd İslām’a gelmişdür.  

Ve ikinci hicreti Ḥabeşe’ye ve üçinci hicreti Medīne’ye vāḳi‘ olmışdur. 
Faḫr-i ‘Ālem ‘aleyhi’s-selām8 anı kendü ḫidmetine żamm itmiş idi. Ḥattā 
Faḫr-i ‘Ālem’üñ ḫavāṣṣından ve esrārına vāḳıf olanlardan ve misvākini ve 

 

1  Ebū: - N1, R1 
2  Nüshalarda “Saḥ (N1, R1), Semḥ (E)” şeklinde yazılan bu isim “Ḥabīb” olarak metne 

alındı. bk. İsmail Cerrahoğlu, “Abdullah b. Mes‘ûd”, DİA, https: //islamansiklope-
disi.org.tr/abdullah-b-mesud (27.12.2019). 

3  Fār: Fā’ir R1 
4  Kāhil: Kāmil N1, R1 
5  Ḥilyeleri: - E 
6  Ve kendüsi: - N1, R1 
7  Resūl//selām: Resūl-i Ekrem N1, R1 
8  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
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na‘līnini görüp1 gözedenlerden idi. Ve bi’l-cümle kemāl-i mülāzemetle 
Faḫr-i ‘Ālem’üñ [346a N1] ḫidmetine seferde ve ḥażarda müdāvemet 
idenlerden idi.      

Ve Buḫārī ve Müslim, Ebū Mūsā-yı Eş‘arī’den rivāyet itmişlerdür ki 
“Ḳarındaşum Yemen’den geldügi zamānda İbn Mes‘ūd’ı ve vālidesini 
Resūl ‘aleyhi’s-selāmuñ2 ehl-i beytinden bulduḳ. Şöyle ki muttaṣıl Resūl 
‘aleyhi’s-selāmuñ3 ḥaremine girer çıḳardı.  

Bundan mā‘adā Buḫārī’de ‘Abdu’r-Raḥmān bin Yezīd’den rivāyet 
olınmışdur [ki] “Biz Ḥuẕeyfe’ye ṣorup ‘Resūl ‘aleyhi’s-selām4 hey’etinde ve 
aḫlāḳında5 yaḳın olandan bize ḫaber vir.’ didügümüzde ‘Ben Faḫr-i 
‘Ālem’e bu bābda Ümmü ‘Abd oġlından yaḳın kimesneyi bilmezin. Ve 
aṣḥāb-ı Nebī’den maḥfūẓ olanlarda daḫı Allāh’a vesīle olmaḳda ve daḫı 
Resūlu’llāh’a andan aḳreb kimse yoġduġı6 ma‘lūm olmışdur.’ ” 

Keẕālik Müslim, İbn Mes‘ūd’dan rivāyet itmişdür ki “Ol Allāh ḥaḳḳı 
içün ki andan ġayrı tañrı yoḳdur, Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’de bir sūre yoḳdur ki ben 
anı ne maḥalde nāzil [481b R1] olduġını bilmeyem. Daḫı bir āyet yoḳdur 
ki nereden nüzūl eyledügini bilmeyem. Ve eger ben Kitābu’llāh’da [373a] 
benden a‘lem kimesne var idügini bileydüm, ben aña deve gönderüp, bin-
dürüp getürdürdüm. Ve yāḫūd kendüm varurdum.” diyü beyān eylemiş-
dür.  

Ve Resūl ‘aleyhi’s-selām7 ile Bedr Ġazāsı’nda ve andan ṣoñra olan 
ġazālarda ḥāżır olmışdur. Ve ḳıblenüñ ikisinde namāz ḳılmışdur. Ve Resūl 
‘aleyhi’s-selām8 anuñ cennete girecegine şehādet eylemişdür. Ve anuñ 
ḥaḳḳında buyurmışdur ki  » ّعبد وسخطت ألميت    يت ما رضي هلا ابن أمّ رضيت ألم

 

1  görüp: - N1, R1 
2  Resūl//selāmuñ: Resūl-i Ekrem’üñ N1, R1 
3  Resūl//selāmuñ: Resūl-i Ekrem’üñ N1, R1 
4  Resūl//selām: Resūl-i Ekrem N1, R1 
5  aḫlāḳında: aḫlāḳda R1 
6  yoġduġı: yoḳ idügini N1, R1 
7  Resūl//selām: Resūl-i Ekrem N1, R1 
8  Resūl//selām: Resūl-i Ekrem N1, R1 
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 ya‘nī “Benüm ümmetümden şol kimesne ki İbn ما سخط هلا ابن أمّ  عبد»1
Mes‘ūd rıżā virmiş ola, ben daḫı aña rāżī olurın.2 Ve şol ḫuṣūṣa ki İbn 
Mes‘ūd ḳā’il olmayup incine, ben daḫı aña ḳā’il olmayup incinürin.” diyü 
beyān eylemişdür. 

Ve bi’l-cümle menāḳıbına nihāyet yoḳdur. Ve ṣaḥābenüñ ulularından 
ve sādāt u fuḳahāsındandur. Ḥattā Resūl ‘aleyhi’s-selāmdan3 sekiz yüz ḳırḳ 
sekiz ḥadīẟ rivāyet itmişdür ki altmış dördinde Buḫārī ve Müslim mütte-
fiḳlerdür. Ve yigirmi birinde Buḫārī ve otuz beşinde Müslim münferidler-
dür. Ve andan ḥadīẟ rivāyet idenler ṣaḥābeden ve tābi‘īnden niçe kimesne-
lerdür.  

Ve ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb’uñ zamān-ı ḫilāfetinde Kūfe’ye ḳādī oldı. Ve 
‘Oẟmān’uñ ḫilāfeti tārīḫinde ṣadr olup, ba‘dehu Medīne’ye getürilüp, alt-
mış yaşından ziyādece4 iken hicretüñ otuz ikinci yılında Medīne’de vefāt 
idüp Baḳī‘’da defn olındı. Ve ammā ba‘żılar ḳavlince Kūfe’de vefāt eyleyüp 
ve yine anda defn olındı. Ve ammā ba‘żılar ḳavlince Kūfe rivāyeti eṣaḥdur.5  

[Zeyd bin ẞābit] 

Sekizincisi Ebū Sa‘īd Zeyd6 bin ẞābit bin Ḍaḥḥāk bin Zeyd bin 
Lūrān7 bin ‘Amr bin ‘Abdi‘afv bin Ġanm bin Mālik bin Neccār8’[dür]. 
Enṣārī [ve] Neccārī’dür9 ki hem kātibü’l-vaḥy idi ve hem Muṣḥaf-ı Şerīf’i 
ve hem Resūl ‘aleyhi’s-selāmuñ10 mürāselelerin yazardı. Ve babası ḳatl olın-
duġı zamānda [346b N1] kendüsi altı yaşında bulınup ve Faḫr-i ‘Ālem 

 

1  Hadîs-i Şerîf, “Ümmü Abd’ın oğlunun (İbn Mes‘ûd’un) ümmetimden razı olduğu kişi-
den ben de razı olurum. Ümmü Abd’ın oğlunun (İbn Mes‘ûd’un) kızdığı kişiye ben de 
kızarım.” (Hidâyetü’s-sârî ilâ Dirâseti’l-Buhârî, I/506) 

2  rāżī olurın: rıżā viririn N1, R1 
3  Resūl//selāmdan: Resūl-i Ekrem’den N1, R1 
4  ziyādece: ziyādecede E 
5  Bu cümle E nüshasında bulunmamaktadır. 
6  Zeyd: - R1 
7  Lūrān: Lūdān N1, R1 
8  Neccār: Buḫār N1, R1 
9  Neccārī’dür: Buḫārī’dür N1, R1 
10  Resūl//selāmuñ: Resūl-i Ekrem’üñ N1, R1 
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‘aleyhi’s-selām1 Medīne’ye varduḳda on beş yaşında idi. Ve Resūl ‘aleyhi’s-
selām2 varmazdın evvel on altı sūre ezberlemiş idi. [482a R1]   

Ba‘dehu Resūl ‘aleyhi’s-selām3 “Yehūd kitābın ögreñ.” diyü emr eyle-
miş idi. Tā ki Yehūdīlerden mektūb geldükde ol oḳıya. Ve anlara mektūb 
yazılmalu olduḳda ol yaza. Pes Ebū Sa‘īd on beş günüñ içinde Yehūdīlerüñ 
mektūblarını oḳımaġı ve yazmaġı bi’t-tamām ögrenüp ve kendü yazduġı 
mektūblar ile Yehūdīlerüñ īmāna gelmesinde olan ẟevābı anlara bildür-
mege ḳaṣd itdi.  

Ve Bedr Ġazāsı’nda [373b E] Resūl ‘aleyhi’s-selām4 ile bile çıḳdı. Fe-
ammā küçürek olmaġla Faḫr-i ‘Ālem ‘aleyhi’s-selām gitmesini münāsib gör-
medi. Ve Uḥud Ġazāsı’nda bile bulınduġında iḫtilāf olındı. Ve ammā 
Ḫandeḳ’de ve andan ṣoñra olan ġazālarda bile ḥāżır oldı. Ḥattā Tebük 
Ġazāsı’nda Resūl ‘aleyhi’s-selām5 aña Benī Neccār ḳabīlesinüñ sancaġını 
virdi. Ve “Seni sā’irler üzerine taḳdīm eyleyen Ḳur’ān’dur.” diyü buyurdı. 
Ve ‘Ömer raḍiya’llāhu ‘anh zamān-ı ḫilāfetinde ḥacca gitdükçe Medīne’de 
Zeyd bin ẞābit’i kendü yirine alıḳordı. Ve ‘Oẟmān’uñ zamān-ı ḫilāfetinde 
beytü’l-māl üzerine naṣb olınmış idi.  

Ve’l-ḥāṣıl ‘ulemā-yı rāsiḫīnden ve menāḳıbına nihāyet yoḳ idi. Ve 
Resūl ‘aleyhi’s-selāmdan6 ṭoḳsan iki ḥadīẟ-i şerīf rivāyet itmişdür ki beşinde 
Buḫārī ve Müslim müttefiḳlerdür. Ve dördinde Buḫārī ve birinde Müslim 
münferidlerdür. Ve andan ḥadīẟ rivāyet idenler İbn ‘Ömer ve İbn ‘Abbās 
ve Enes ve7 Ebū Hüreyre ve ṣaḥābeden ve tābi‘īnden bir cemā‘atdür.  

Ve kendüsi hicretüñ elli dördinde altmış beş yaşında iken Medīne’de 
vefāt eyledi. Ve ba‘żılar ḳavlince hicretüñ ḳırḳ dördinde ve yāḫūd ḳırḳ be-
şinde müteveffā oldı.  

 

1  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
2  Resūl//selām: Resūl-i Ekrem N1, R1 
3  Resūl//selām: Resūl-i Ekrem N1, R1 
4  Resūl//selām: Resūl-i Ekrem N1, R1 
5  Resūl//selām: Resūl-i Ekrem N1, R1 
6  Resūl//selāmdan: Resūl-i Ekrem’den N1, R1 
7  Enes ve: - N1, R1 
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Ve ammā ‘ilm ü fażl cihetinden şol deñlü ‘aẓīmü’ş-şān idi ki Buḫārī, 
‘Umāre bin ‘Umāre’den rivāyet eyler ki “Zeyd bin ẞābit vefāt eyledükde 
İbn ‘Abbās ḥużūrında idük.1 2«هذا ذهاب العلماء ذهب اليوم علم كثري» didi. 
Ya‘nī ‘Zeyd’üñ ölmesi ‘ulemānuñ gitmesi tamām ölüsidür. Ve bi’l-cümle 
bugün ṣaḥīfe-i rūzgārdan çoḳ ‘ilm gitmişdür.’ diyü buyurdı.” 

[Übey bin Ka‘b] 

Ṭoḳuzıncısı Ebü’l-Münẕir Übey3 bin Ka‘b bin Ḳays bin ‘Ubeyd bin 
Zeyd bin Ma‘viye4 bin ‘Amr bin Mālik bin Neccār’dur ki [482b R1] hem 
Neccārī5 hem Enṣārī’dür. Ḫuṣūṣā her cihetle ‘ālim ü ḳāriyy-i 
Kelāmu’llāh’dur. Ve ‘Aḳabe’de vāḳi‘ olan bī‘at-ı ẟāniyede bile bulınmışdur. 
Ve Resūl ‘aleyhi’s-selām6 Medīne’ye geldükde kitābetin itmişdür.7 Ve Bedr 
Ġazāsı’nda ve andan ṣoñra olan ġazālarda ḥāżır olmışdur. Ve ümmetüñ 
aḳre’i idi. Ya‘nī Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm tilāvetinde ve ḳırā’atında aña mu‘ādil az 
kimesne var [347a N1] idi.  

Ve Tirmiẕī’de mesṭūrdur ki Nebī ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem buyur-
mışdur ki 8«أقرأ أّميت أّيب بن كعب» didi.9 Ya‘nī “Benüm10 ümmetimüñ 
ġāyetle iyü ḳırā’at bileni Übey bin Ka‘b’dur.” dimekdür. Ve Menāḳıb’ında 
vāḳi‘11 olan eḥādīẟ-i şerīfenüñ keẟreti muḳarrerdür.  

Ve Faḫr-i ‘Ālem ‘aleyhi’s-selāmdan12 yüz altmış dört ḥadīẟ rivāyet it-
mişdür ki üçinde Buḫārī ve Müslim müttefiḳlerdür. Ve üçinde [374a E] 
Buḫārī ve yedisinde Müslim münferidlerdür.  

 

1  idük: olurduḳ E 
2  “Bu, âlimlerin ölümüdür. Bugün çok ilim öldü.”  
3  Übey: İbn Übey E 
4  Ma‘viye: Mu‘āviye N1, R1 
5  Hem Neccārī: - N1, R1 
6  Resūl//selām: Resūl-i Ekrem N1, R1 
7  itmişdür: - N1, R1 
8  Hadîs-i Şerîf, “Ümmetimin [Kur’ân-ı Kerîm’i] en güzel okuyanı Übey bin Ka‘b’dır.”  
9  didi: - E 
10  Benüm: - N1, R1 
11  vāḳi‘: - R1 
12  ‘Ālem//selāmdan: ‘Ālem’den N1, R1 
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Ve hicretüñ otuzıncı yılında1 ‘Oẟmān’uñ zamān-ı ḫilāfetinde 
Medīne’de vefāt idüp anda defn olındı. Ve ammā İbn ‘Abdü’l-ber ḳavlince 
vefātı zamānında iḫtilāf olınup ve lākin ekẟerīnün ittifāḳı budur ki Ḥażret-i 
‘Ömer’üñ zamānı ḫilāfetinde vefāt eylemişdür.  

[Ebū Mūsā ‘Abdu’llāh el-Eş‘arī] 

Onıncısı Ebū Mūsā ‘Abdu’llāh bin Ḳays bin Süleym bin Ḥaṣṣār2 bin 
Ḥāriẟ bin ‘Āmir bin ‘Add bin Bekr bin ‘Āmir bin ‘Āẕer bin Vā’il bin3 
Nāḥiye bin Cemāhir bin Eş‘ar’dur ki hicretden evvel Mekke’ye geldi. Ve 
İslām’a gelüp, ba‘dehu Ḥabeşe’ye hicret idüp, andan ṣoñra aṣḥāb-ı sefīne-
den4 Ca‘fer bin Ebī Ṭālib ile ve anuñ sā’ir yoldaşları ile bile Resūl ‘aleyhi’s-
selāma5 hicret idüp, Ḫayber Ḳal‘ası fetḥinden ṣoñra geldüklerinde anlara 
daḫı ġanīmetden ḥiṣṣe virilüp ve ol fetḥde anlardan ġayrı ġā’ibden kimes-
neye ḥiṣṣe virilmemişdür. 

Ve bi’l-cümle Ebū Mūsā ġāyetle ‘ālim ü fāżıl ve zühd ü taḳvāsı ġālib 
kimesne idi. Resūl ‘aleyhi’s-selām6 anı Zebīd ve ‘Aden ve Yemen sāḥiline 
ḳullanmış idi. Ve ṣoñra ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb daḫı zamān-ı ḫilāfetinde 
Kūfe’ye ve Baṣra’ya gönderüp, ḳullanup ve Ürdün’de Ebū ‘Ubeyde’nüñ 
vefātına ḥāżır oldı. Ve Baṣra’ya varduḳda Ḥażret-i ‘Ömer cānibinden hic-
retüñ [483a R1] on yedisinde vālī olmış idi. Andan ṣoñra ‘Ömer 
raḍiya’llāhu ‘anh aña nāme gönderüp, “Ahvāz’a sefer eyle.” diyüp, pes Ebū 
Mūsā Ahvāz’a ‘asker çeküp vardı. Bir rivāyetde ceng ile ve bir ḳavlde ṣulḥ 
ile fetḥ eyledi. Andan varup hicretüñ yigirmi üçinde Iṣfahān’ı fetḥ eyledi. 
Ba‘dehu hicretüñ elli senesinde altmış üç yaşında iken Mekke’de vefāt ey-
ledi.  

 

1  otuzıncı yılında: otuz senesinde N1, R1 
2  Ḥaṣṣār: Ḫiṣār E 
3  Vā’il bin: - N1, R1 
4  sefīneden: sefiyyeden E | suffeden R1 
5  Resūl//selāma: Resūl-i Ekrem’e N1, R1 
6  Resūl//selām: Resūl-i Ekrem N1, R1 
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Ve Resūl ‘aleyhi’s-selāmdan1 üç yüz altmış dört ḥadīẟ rivāyet eylemiş-
dür ki ellisinde Buḫārī ve Müslim müttefiḳlerdür. Ve dördinde Buḫārī ve 
on beşinde Müslim münferidlerdür. Ve andan ḥadīẟ rivāyet idenler 
ṣaḥābeden bir cemā‘at ve tābi‘īnden güzīde ādemlerdür. 

[Ebü’d-Derdā ‘Uveymir bin Zeyd] 

On birincisi Ebü’d-Derdā ‘Uveymir2 bin Zeyd bin Ḳays bin ‘Ā’iş bin 
Ümeyye bin Mālik bin ‘Āmir bin ‘Adiyy bin Ka‘b bin Ḫazrec’dür3 ki hem 
Enṣārī ve hem Ḫazrecī’dür. Ve hicret-i ūlādan bir sehl zamān ṣoñraca 
İslām’a gelmişdür. Bir rivāyetde anlaruñ4 çaḳ ṣoñra İslām’a gelenidür. An-
dan ṣoñra nūr-ı İslām5 ile ḳalbi münevver olup faḳīh ü kāmil ve ḥakīm ü 
fāżıl [374b E] ve ‘ālim-i bī-mu‘ādil olmış idi. Ve Resūl ‘aleyhi’s-selām6 anı 
Selmān7 el-Ḫayr ile ḳarındaş eylemiş idi. Ve Uḥud’dan ṣoñra olan ġazāla-
ruñ her birinde [347b N1] ḥāżır olup ancaḳ Uḥud Ġazāsı’nda bile idü-
ginde iḫtilāf olınmışdur.  

Ve ‘Oẟmān raḍiya’llāhu ‘anh Ḥażretlerinüñ8 zamān-ı ḫilāfetinde Dı-
maşḳ’a ḳāḍī gönderilüp hicretüñ otuz birinci senesinde vefāt eylemişdür ki 
ḳabri Dımaşḳ’da Ümmü’d-Derdā ravżasında bir küçürek ḳuyu9 yanında 
vāḳi‘ olmışdur.  

Resūl10 ‘aleyhi’s-selāmdan yüz yetmiş ṭoḳuz ḥadīẟ rivāyet itmişdür ki 
ikisinde Buḫārī ve Müslim müttefiḳlerdür. Ve üçinde Buḫārī ve sekizinde 
Müslim münferidlerdür. Ve andan eḥādīẟ rivāyet idenler İbn ‘Ömer ve İbn 

 

1  Resūl//selāmdan: Resūl-i Ekrem’den N1, R1 
2  Nüshalarda “A‘vīm” şeklinde yazılan bu isim “ ‘Uveymir” olarak metne alındı. bk. Ab-

dullah Aydınlı, “Ebü’d-Derdâ”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/ebud-derda 
(28.12.2019). 

3  Ḫazrec’dür: Ḫazārec E 
4  anlaruñ: olanlaruñ E 
5  İslām: īmān N1, R1 
6  Resūl//selām: Resūl-i Ekrem N1, R1 
7  Selmān: Müslimān N1, R1 
8  ‘Oẟmān//Ḥażretlerinüñ: Ḥażret-i ‘Oẟmān’uñ N1, R1 
9  ḳuyu: ḳapu R1 
10  Resūl: Resūl-i Ekrem N1, R1 
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‘Abbās ve Enes ve Ebū Ümāme ve Feḍāle1 bin ‘Ubeyd ve Yūsuf bin 
‘Abdu’llāh bin Selām ve tābi‘īnden niçe kimesnelerdür. Rıḍvānu’llāhi te‘ālā 
‘aleyhim ecma‘īn. 

Faṣl-ı ẞānī ki Ṣaḥābe-i Kirāmdan  
Ḥuffāẓ-ı Ḥadīẟ Olanlar Beyānındadur 

İmdi, ḫafī olmasun ki anlaruñ tafṣīli [483b R1] bu maḳūle iḫtiṣār 
ḳaṣd olınan kitāblarda müyesser degüldür. Zīrā her biri Resūl ‘aleyhi’s-
selām2 ile muṣāḥabet idüp ehādīẟ-i şerīfesinden niçe gevherler aḫẕ eyle-
mişlerdür. Ve andan ġayrı her biri refī‘u’ş-şān [ve] fā’iḳu’l-aḳrān kimes-
nelerdür. Ve anlar Aḥmed bin Ḥanbel naḳl itdügi üzere altı nefsdür. Zīrā 
buyurmışdur ki aṣḥāb-ı Nebī’den eḥādīẟ-i Resūl’i çoḳlıḳ rivāyet idenler 
altı kişidür. Biri Ebū Hüreyre ve İbn ‘Ömer ve ‘Ā’işe ve Cābir ve İbn 
‘Abbās ve Enes raḍiya’llāhu te‘ālā ‘anhum. 

Ve ammā ba‘żılar ‘Abdu’llāh bin ‘Ömer bin ‘Āṣ’ı bile ilḥāḳ idüp ye-
didür, dimişlerdür. Ve bu ẕikr olınan yedi kişi ki eḥādīẟ ḥıfẓında ve 
cem‘inde cidd ü cehd idenlerdür.  

[Ebū Hüreyre ‘Abdu’r-Raḥmān bin Ṣaḫr] 

Evveli Ebū Hüreyre ‘Abdu’r-Raḥmān3 bin Ṣaḫr’dur ki Ṭūs vilāye-
tindendür. Zamān-ı Cāhiliyyet’de ismi ‘Abdüşems ve bir rivāyetde 
‘Abdü‘amr iken İslām’a geldükde Faḫr-i ‘Ālem ‘aleyhi’s-selām4 ismini 
‘Abdu’r-Raḥmān ḳoyup ve bir küçürek kedisi olup, dā’imā yanında ge-
türdügi5 içün künyeti Ebū Hüreyre buyurup, ba‘de-zamānin künyeti is-
mine bir derece ġālib olmış idi ki ṭut ki hergiz ismi yoġ-ıdı.  

 

1  Nüshalarda “Faṣ ṣāle” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. M. Yaşar 
Kandemir, “Fedâle b. Ubeyd”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/fedale-b-ubeyd 
(14.03.2020). 

2  Resūl//selām: Resūl-i Ekrem N1, R1 
3  Nüshalarda “ ‘Abdu’llāh” şeklinde yazılan bu isim akabinde gelen yerlerde “ ‘Abdu’r-

raḥmān” olarak yazıldığı için yazım birliği gözetilerek tashih edildi. 
4  Bu dua cümlesi N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
5  getürdügi: götürdügi R1 
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Ve Ḥākim Ebū Aḥmed daḫı böyle beyān eylemişdür ki Ḫayber yı-
lında1 İslām’a gelüp Faḫr-i ‘Ālem ile ol ġazāda bile ḥāżır olmış idi. Ve an-
dan ṣoñra dā’imā Resūlu’llāh’uñ meclis-i şerīfine mülāzım ve ḫidmetine 
muvāẓıb olup [375a E] ‘ilme raġbet ve açlıġına ḳanā‘at idüp Resūl ‘aleyhi’s-
selām2 her ḳanda giderse bile giderdi. Ve ġāyetle ḳuvvet-i ḥāfıẓası olup ki-
mesne ḫāṭırında ṭutmaduġı aḫbār u esrārdan3 cümle künhi ile söylerdi.  

Ve Aḥmed bin Ḥanbel dimişdür ki ṣaḥābenüñ cümleden ziyāde ḥadīẟ 
bileni Ebū Hüreyre’dür.4 Ve ṣaḥābenün ḫavāṣṣı ekẟer-i eḥādīẟini andan işi-
düp ḥıfẓ eylemişlerdür. Ve Buḫārī dimişdür ki “Ṣaḥābeden ve tābi‘īnden 
sekiz yüzden ziyāde kimesne andan eḥādīẟ rivāyet itmişlerdür ki İbn ‘Abbās 
ve İbn ‘Ömer ve Cābir ve Enes ve Vāẟile bin Esḳa‘ [348a N1] anlardan-
dur.”  

Ve Ṣaḥīḥ-i Buḫārī, Ebū Hüreyre’den rivāyet eylemişdür5 ki “Resūl 
‘aleyhi’s-selāmuñ6 eḥādīẟini ḥıfẓ iden aṣḥābda benden artuḳ ḥıfẓ itmişi 
yoḳdur. Meger ki ‘Abdu’llāh bin ‘Ömer benden ziyāde ola. [484a R1] Ol 
yazdı ve ben yazmadum.” diyü söylemişdür.  

Ve muḥaddiẟīn dimişlerdür ki ma‘a hāẕā ya‘nī Ebū Hüreyre eḥādīẟi 
yazmaz iken yine andan beş biñ ḥadīẟ rivāyet olınmışdur. Ve7 ‘Abdu’llāh 
bin ‘Ömer’den yedi yüzden ziyāde ḥadīẟ ancaḳ rivāyet8 olınmışdur. Ve bu-
nuñ vechi bu idi ki Ebū Hüreyre dā’imā Medīne’de sākin olurdı. Faḫr-i 
‘Ālem’üñ mülāzemetine ve eḥādīẟi cem‘ine naṣb olınmış idi.9 ‘Ale’l-ḫuṣūṣ 
Medīne ehl-i İslām’uñ merci‘i olup her ḫuṣūṣ ki vāḳi‘ olurdı, Medīne’den 
intişār bulurdı. Ve ammā ‘Abdu’llāh bin ‘Ömer Mıṣr’da sākin olmaġla aña 

 

1  yılında: senesinde N1, R1 
2  Resūl//selām: Resūl-i Ekrem N1 
3  aḫbār u esrārda: aḫbār-ı ḥayẟiyyetle cümle esrār ü aḫbārdan E 
4  Hüreyre’dür: Hüreyre N1, R1 
5  eylemişdür: olınmışdur E 
6  Resūl//selāmuñ: Resūl-i Ekrem’üñ N1, R1 
7  Ve: Ve bu R1 
8  ancaḳ rivāyet: rivāyet ancaḳ R1 
9  olınmış idi: itmiş idi E 
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az kimesne gelürdi. Sebebi bu idi ki Ebū Hüreyre’nüñ rivāyet itdügi 
eḥādīẟ1 anuñ rivāyet itdüginden ziyāde idi.  

Ve ammā Taḳıyyü’d-dīn-i Endülüsī Ebū Hüreyre’den beş biñ üç yüz 
yetmiş dört ḥadīẟ rivāyet olınduġını ve ṣaḥābeden bu miḳdār rivāyet itmiş 
kimesne yoġduġını ve aña yaḳın kimesne daḫı2 az idügini beyān itmişdür.  

Ve Ebū Hüreyre ṣāḥib-i eḥādīẟ olanlaruñ evvelidür. Zīrā Ebū Bekr 
İbn Ebū Dāvūd-ı Sicistānī dimişdür ki “Ebū Hüreyre Ḳum’da ve ben Si-
cistān’da olup anuñ rivāyet itdügi ḥadīẟleri cem‘ iderdüm. Ve ‘Ben seni 
ġāyetle severin.’ diyü söylerdüm. Pes Ebū Hüreyre ‘Ben dünyāda olan3 
eḥādīẟ ṣāḥiblerinüñ evveliyin.’ diyü baña beyān eylerdi.” 

Ṣoñra hicretüñ elli birinci yılında4 yetmiş sekiz yaşında iken 
Medīne’de ‘Ā’işe vefātından az zamān ṣoñra vefāt idüp Baḳī‘’da defn olın-
mış idi. [375b E]   

İkincisi İbn ‘Abbās, üçincisi İbn ‘Ömer’dür ki ikisinüñ de fuḳahāda 
tafṣīli geçmişdür. Dördincisi ‘Ā’işe raḍiya’llāhu ‘anhādur ki anuñ daḫı 
ẕikri ezvāc-ı Nebī’de beyān olınmışdur.  

[Enes bin Mālik] 

Beşincisi Enes bin Mālik bin Naḍr bin Ḍumeḍim bin Zeyd bin 
Ḥarām bin Ḥudeb5 bin ‘Āmir bin Ġanm bin6 ‘Adiyy bin Neccār’dur ki 
hem Enṣārī hem Neccārī’dür. Ve Resūl ‘aleyhi’s-selām7 aña “Ebū Ḥamze” 
diyü künyet virmiş idi. Ve sebebi baḳlayı sevdügi içün idi ki ḥamze baḳla 
ma‘nāsınadur. Ve ba‘żılar dimişdür ki8 baḳla gibi ol daḫı ḥubūbātdan bir 
ġayrı nesnedür.  

 

1  eḥādīẟ: ḥādiẟ N1, R1 
2  daḫı: - N1, R1 
3  olan: - N1 
4  birinci yılında: bir senesinde N1, R1 
5  Ḥudeb: Cideb E 
6  Ġanm bin: - N1 
7  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
8  ki: - R1 
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Ve Resūl ‘aleyhi’s-selām1 hicret idüp Medīne’ye geldükde Ebū 
Ṭalḥa’ya [484b R1] “Benüm için oġlanlarıñuzdan bir ḫidmetkār buluñ.” 
diyü buyurduḳlarında Ebū Ṭalḥa daḫı Enes’i getürüp, tamām on yıl Faḫr-i 
‘Ālem’e ḫidmet idüp ve ġazālarda Resūlu’llāh2 ḥużūrında oḳ atanlaruñ bi-
risi Enes olup ve Muḥammed bin ‘Abdu’llāh-ı Enṣārī ḳavlince Enes 
raḍiya’llāhu ‘anh Faḫr-i ‘Ālem ile Bedr Ġazāsı’na bile varup ve bi’l-cümle 
her ġazāda [348b N1] bile bulınup ve ṣaḥābeden anuñ gibi evlādı çoḳ ki-
mesne nādir olup, ḥattā Buḫārī’de kendüden rivāyetle beyān olınmışdur 
ki “Baṣra ḥüccācı gelecek yol üzerinde yüz yigirmiden ziyāde ṣulbī3 
evlādum defn eyledüm.” diyü buyurmışdur.  

Ve Ma‘ārif’de İbn Ḳuteybe4 daḫı “Baṣra ḫalḳından üç kimesne vardur 
ki her birinüñ yüz erkek evlādı vücūda gelmeyince vefāt eylemediler. İmdi, 
anlar Enes bin Mālik ve Ebū Bekr ve Ḫalīfe bin Bedr’dür.” diyü beyān 
itmişdür. Ve Enes’üñ Baṣra’da bir zībā bostānı var idi ki yılda iki kez mīve 
ve sebze ḥāṣıl olurdı. Ve anda bir reyḥān var idi ki andan müşg rā’iḥası 
gelürdi.  

Ve’l-ḥāṣıl Enes menāḳıbına nihāyet yoġ-ıdı. Ve andan Resūl ‘aleyhi’s-
selāmuñ5 iki biñ iki yüz seksen altı ḥadīẟi rivāyet olınmışdur ki yüz seksen 
altısında Buḫārī ve Müslim müttefiḳlerdür. Ve seksen üçinde Buḫārī ve 
yetmiş birinde Müslim münferidlerdür. Bāḳīsi sā’ir Cevāmi‘’de mesṭūrdur.  

Ve Baṣra’dan ṭaşra bir fersaḫ ba‘īd yirde hicretüñ ṭoḳsan üç buçuḳ 
yılında yüz yedi yaşında vefāt idüp Ḳaṣr-ı Enes dimekle ma‘rūf yirde defn 
olınmışdur. Egerçi ki ‘ömrinde iḫtilāf vardur, ve lākin eṣaḥḥı budur.  

Ve Buḫārī raḥimehu’llāh Enes’üñ tārīḫinde beyān eylemişdür ki Enes 
vefāt eyledükde Müverriḳ, 6« ذهب اليوم نصف العلم » [376a E] ya‘nī “Bugün 
‘ilmüñ7 nıṣfı gitmişdür.” diyüp, “Neden dirsün?” didüklerinde “Ḳaçan 

 

1  Resūl//selām: Resūl-i Ekrem N1 | Resūlu’llāh R1 
2  Ebū//Resūlu’llāh: - R1 
3  ṣulbī: ṣabī N1, R1 
4  Nüshalarda “Ḳayẟebe” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Zülfikar 

Tüccar, “el-Maârif”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/el-maarif (14.03.2020). 
5  Resūl//selāmuñ: Resūlu’llāh’uñ N1 | Resūl-i Ekrem’üñ R1 
6  “Bugün ilmin yarısı öldü.”  
7  ‘ilmüñ: ‘ulemānuñ N1, R1 
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ehl-i hevāda bir kimesne ḥadīẟde bize muḫālefet eylese biz aña ‘Gel Enes’e 
gidelüm.’ didügümüzde sākit olup muḫālefeti zā’il olurdı.” diyü cevāb vir-
miş idi. 

[Cābir bin ‘Abdu’llāh] 

[Altıncısı] Cābir bin [‘Abdu’llāh] bin ‘Amr Ḥarām1 bin ‘Ömer bin 
Sevād2 bin Seleme bin Sa‘d bin ‘Alī bin Esed bin Sāride bin Yezīd bin 
Ḥaşīm bin Ḫazrec’[dür. Ḫazrecī] ve Selemī’dür. Ve künyeti Ebū 
‘Abdu’llāh’dur. Ve ṣaḥābenüñ, ḫuṣūṣā ḥuffāẓ-ı ḥadīẟüñ ulularındandur.  

Ve Resūl ‘aleyhi’s-selāmdan3 biñ ḳırḳ beş ḥadīẟ [485a R1] rivāyet it-
mişdür ki on altısında Buḫārī ve yigirmi sekizinde Müslim4 münferidler-
dür. Ve kendüsi ‘Aḳabe’de bī‘at idenlerdendür.5  

Ve Buḫārī Ṣaḥīḥ’inde Cābir’den rivāyet itmişdür ki6   أ� وأيب وخايل من»
 ya‘nī “Ben ve babam ve vālidemüñ ḳarındaşı, ‘Aḳabe’de أصحاب العقبة»7
bī‘at idenlerdendür.” dimişdür. Ve Ṣaḥīḥ-i Müslim’de andan rivāyet olın-
mışdur ki Resūl ‘aleyhi’s-selām8 ile on yedi ġazāsında9 vardum. Ancaḳ 
Bedr’de ve Uḥud’da ḥāżır olmadum ki babam beni gitmekdin alıḳomış idi. 
Ḳaçan ki Uḥud Ġazāsı’nda babam ḳatl olındı, andan ṣoñra Resūl ‘aleyhi’s-
selāmdan10 aṣlā ayrılmadum.” diyü buyurmışdur. 

Ve’l-ḥāṣıl Resūl ‘aleyhi’s-selām11 ‘askerinüñ yarar atlularından idi. Ve 
āḫir-i ‘ömrinde mübārek gözlerinüñ nūrı gidüp ve ṣoñra hicretüñ yetmiş 
üçinde ṭoḳsan dört yaşında iken Medīne’de vefāt itdi.  

 

1  Ḥarām: Ḥizām E 
2  Sevād: Sūdār N1 | Sevdā’ E 
3  Resūl//selāmdan: Resūl-i Ekrem’den N1, R1 
4  Müslim: - E 
5  idenlerdendür: idenlerden N1 
6  on//ki: - R1 
7  “Ben, babam ve dayım Akabe biatında olan kişilerdeniz.”  
8  Resūl//selām: Resūlu’llāh N1, R1 
9  ġazāsında: ġazāya R1 
10  Resūl//selāmdan: Resūl-i Ekrem’den N1, R1 
11  Resūl//selām: Resūl-i Ekrem N1, R1 
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Yedincisi ‘Abdu’llāh bin ‘Amr bin ‘Āṣ’dur ki nesebi yuḳaruda 
fuḳahāda tafṣīl [349a N1] olınmışdur. Ve kemāl-i feḳāhetinden mā‘adā 
ḥıfẓda ve ḥadīẟ żabṭında Ebū Hüreyre’ye ḳarībdür. Ve illā rivāyet olınan 
eḥādīẟde Ebū Hüreyre’ye yaḳın degüldür ki bundan rivāyet olınan aña nis-
bet eḳaldür. Zīrā ol1 bir yirde sākin olmış idi ki ḥadīẟüñ şāyi‘ olması ve 
şöhret bulması mümkin degül idi. »  أعاذ� اّ� من موطن يعاوق نشر العلم أو
      ينافيه آمني � رّب العاملني» 2

[ṬABAḲA-İ RĀBİ‘A Kİ MEẔĀHİB-İ DĪN VE KİBĀR-I 
E’İMME-İ MUḤADDİẞĪN OLAN ṢAḤĀBE-İ YAḲĪN 

VE ERBĀB-I ‘İZZ Ü TEMKĪN BEYĀNINDADIR] 

Ṭabaḳa-i rābi‘a ki meẕāhib-i dīn ve kibār-ı e’imme-i muḥaddiẟīn olan 
ṣaḥābe-i yaḳīn ve erbāb-ı ‘izz ü temkīn raḥmetu’llāhi’l-meliki’l-mu‘īn ‘aley-
him ilā yevmi’l-ba‘ẟ ve’d-dīn tafṣīlinde iki nev‘ ile beyān olınmışdur.  

Ammā Nev‘-i Evvel ki E’imme-i Meẕāhib Beyānındadur 
[İmām-ı A‘ẓam Ebū Ḥanīfe Nu‘mān bin ẞābit] 

Evveli Ebū Ḥanīfe Nu‘mān bin ẞābit’dür ki Kūfe şehrindendür. İsmi 
Nu‘mān ve künyeti Ebū Ḥanīfe’dür. E’immenüñ a‘ẓamı ve fuḳahānuñ ek-
remi ve3 mükerremi idügi müẟbet [375b E] ü müsellemdür. Ve nesebinde 
iḫtilāf olınup aṣḥāb-ı ḥadīẟ ve Şāfi‘iyye ḳavlince ẞābit bin Zūṭā bin Māh4 
bin Teymu’llāh bin ẞa‘lebe oġlıdur. Ki ṣāḥib-i ḳırā’at olan Ḥamza ez-
Zeyyāt5 ḳabīlesindendür ki mezbūr Ḥamza ḥarrār6 idi. Ya‘nī deve 

 

1  ol: - N1 
2  “Allah bizi ilmin engellendiği veya sürüldüğü yerlerden muhafaza eylesin. Âmin, yâ 

Rabbe’l-âlemîn.”  
3  ekremi ve: ekrem-i R1 
4  Nüshalarda “Rūẓā bin Māmūlī” şeklinde yazılan bu isim “Zūṭā bin Māh” olarak metne 

alındı. bk. Mustafa Uzunpostalcı, “Ebû Hanîfe”, DİA, https: //islamansiklope-
disi.org.tr/ebu-hanife#1 (28.12.2019). 

5  Zeyyāt: Zübāb N1, R1 
6  Nüshalarda “ḫazzār (E), ḥazzār (N1, R1)” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih 

edilerek metne alındı.  
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yüñinden ṭoḳınup dikilmiş cübbeler ṣatardı. Ba‘żılar dirler ki Zūṭā-yı 
Kābil ḫalḳından ve bir rivāyetde Bābil vilāyetinden idi. Teymu’llāh bin 
ẞa‘lebe’nüñ āzādlu ḳulı idi. Ve İmām-ı A‘ẓam Ḥażretleri’nüñ babası ẞābit, 
İslām üzerine vücūda gelmişdür.  

Ve ba‘żılar dimişlerdür ki ẞābit bin [485b R1] Ḳays el-Mer-
zübān’dur ki Buḫtunnaṣr evlādındandur. Ve İsmā‘īl bin Ḥammād1 ki 
İmām-ı A‘ẓam’uñ oġlınuñ2 oġlıdur, “Ben İsmā‘īl bin Ḥammād3 bin 
Nu‘mān bin ẞābit bin Nu‘mān bin4 Merzübān evlādındanum ki Fārs 
vilāyetinüñ ḥürrü’l-aṣl olan ādemlerindenüm. Ve Ḥaḳ subḥānehu ve 
te‘ālānuñ ‘aẓameti ḥaḳḳı içün aṣlā bizüm neslimüzden müşterā ḳul olmış 
yoḳdur. Ve benüm ceddüm Nu‘mān bin ẞābit hicretüñ sekizinci yılında 
vücūda gelüp ve babası ẞābit daḫı oġlancıḳ iken ‘Alī bin Ebī Ṭālib’e va-
rup aña gelecek evlādına bereket ü ẕürriyyet içün ḫayr du‘āsın almışdur. 
Ve biz recā eylerüz ki Ḥaḳ subḥānehu ve te‘ālā ol du‘āyı icābet idüp bize 
de ve evlādımuza da bereket ve ḫayrlu ẕürriyyet müyesser eyleye.” diyü 
buyurmışdur.  

Ve bi’l-cümle Ebū Ḥanīfe Ḥażretlerinüñ ‘aẓametine ve feḳāhet ü 
fażīletine nihāyet yoḳdur. Ve İsmā‘īl bin ‘Abbād anuñ vaṣfında dimişdür: 

Naẓm 

    5 واستعمل الرأي فيما وافق االثراً           أبو حنيفة احىي العلم جمتهداً 

“Ebū Ḥanīfe Ḥażretleri ‘ilmi iḥyā eyledi. Ve riyāż-ı dīnüñ neşv ü 
nemāsına cidd ü cehdini dürüst idüp sünnet-i Resūl’e muvāfıḳ olan umūrı 
münāsib gördi.” 

 

 

1  Ḥammād: Ḥimār E | Ḫimār R1 
2  oġlınuñ: - N1, R1 
3  Ḥammād: Ḫimār E 
4  bin: - N1, R1 
5  “Ebû Hanife, ilmi ictihat ederek yaşattı. Kitaplardaki [Kur’ân ve sünnete] uygun görüş-

lerden istifade etti.” 
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Naẓm 

  1ألذي يف طريق الدين قد عثراً     ّال  إ له على الناس فضل ليس ينكر 

Ya‘nī “Anuñ sā’ir nāsdan niçe vech ile fażīleti vardur ki kimesne inkār 
eyleyemez. Ve illā şol kimesne anuñ fażlını2 inkār ider ki dīn-i İslām 
ṭarīḳında şerr ü şirrete ve ġubār-ı nedāmete [349b N1] ḳaṣd itmiş ola.”  

Ve bundan mā‘adā faḫr-i Ḫˇārezm olan ‘allāme Maḥmūd bin ‘Ömer-i3 
Zemaḫşerī buyurmışdur: 

Naẓm 

  لتحصى وما حتصى حقائق نعمان        أ� جبلي نعمان إّن حصاكما 

 4حقائق نعمان شقائق نعمان      جالئل كتب الفقه طالع جتد �ا 

Ma‘nāsı “Ey Nu‘mān [377a E] Ṭaġları,5 sizüñ ḫurde ṭaşlarıñuz ṣayıl-
maḳ ḳābildür;6 ve ammā Nu‘mān bin ẞābit’üñ ḥaḳā’iḳı ṣayılmaḳ mümkin 
degüldür. Ve bir şübhe eyleyen kimesne, eger bu ḫuṣūṣuñ ġavrına yitişmek 
isterseñ fıḳh kitāblarınuñ büyüklerini müṭāla‘a eyle ki anlarda Nu‘mān bin 
ẞābit’üñ ḥaḳā’iḳını şaḳā’iḳ-ı nu‘mān didükleri çeçek gibi bī-ḳıyās bulur-
sun.” dimekdür. 

Ve bunlardan mā‘adā7 Ebū Manṣūr ẞe‘ālibī Ravżatü’l-cinān ve Nüz-
hetü’l-cenān adlu kitābında üçinci faṣlında beyān itmişdür: 

 

 

 

1  “Onun, diğer insanlardan kimsenin inkar edemeyeceği, sadece din yolunda tökezleyen-
lerin inkar edeceği, üstünlükleri vardır.” 

2  Fażlını: fażīletini N1, R1 
3  ‘Ömer-i: - R1 
4  “Ey Nu‘mân Dağları, sizin çakıl taşlarınız sayılsa da Nu‘man [bin Sâbit’in] doğru tespit-

leri sayılamayacak [kadar çoktur. Onun] görkemli fıkıh kitaplarını dikkatle incele. Orada 
Nu‘mân [bin Sâbit]’in gerçek bilgilerinin şakaik-ı nu’man çiçeği gibi zarif olduğunu an-
larsın.” 

5  ṭaġları: ṭaġları ki E 
6  ḳābildür: ḳābil degüldür N1 
7  şaḳā’iḳ-ı//mā‘adā: - R1 
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Naẓm1 [486a R1]  

  وأعظم الناس يف دين اهلدى اثراً        أبو حنيفة أعالء الناس مرتبة   

  2والسحر منظومه والدّر إن نثراً         العدل سريته والصدق شيمته   

Ya‘nī “Ebū Ḥanīfe Ḥażretleri mertebe cihetinden ḫalḳuñ a‘lāsıdur. Ve 
cümleden3 fāżıl ü dānāsıdur. Ve dīn-i İslām ṭarīḳında eẟer cihetinden 
nāsuñ a‘ẓamı ve cümlenüñ mu‘azzez ü mükerremidür. Ve’l-ḥāṣıl ‘adl anuñ 
‘ādetidür. Ve ṣıdḳ didükleri ḥüsn-i4 ḫulḳı ve ṭabī‘atidür. Ve her kelāmı bir 
siḥr-i ḥelāl ve neẟr ü naẓm ile her sözi dürr ü le’āldür.” dimekdür. 

Ve bi’l-cümle İmām-ı A‘ẓam Ḥażretleri orta boylu ve şekli güzel ve 
kelimātı leẕīẕ ve ḫulḳı bī-bedel, meclisi vaḳārlu, keremi kāmil, yārānına 
telaṭṭufı şāmil bir vücūd-ı şerīf idi.  

Ve [İmām] Şāfi‘ī Ḥażretleri buyurmışdur ki5 “İmām Mālik’e ‘Ebū 
Ḥanīfe’yi gördüñ mi?’ diyü ṣorduḳlarında cevāb virüp ‘Şöyle ki gördüm, 
eger saña ‘Bu ṭurduġuñ ṭaġı altun eyle.’ diyü söylese anuñ ḥücceti ile ḳā’im 
ola idi.6’ didi.”  

Ve bundan mā‘adā İmām Şāfi‘ī Ḥażretleri buyurdılar ki7 “Eger bir 
kimesne ‘ilm-i fıḳhda mütebaḥḥir olmaḳ dilese Ebū Ḥanīfe’ye varup gel-
sün. Ve daḫı bir kimesne ki ‘ilm-i ḥadīẟi taḥṣīl eylemek dilese ol kişiye 
lāzımdur ki Mālik’e varup gele. Ve şol kişi ki ‘ilm-i ferā’iżi8 ve fıḳhı 
tekmīl itmek murād eylese Ebū Ḥanife’nüñ etegin elden ḳomasun.”  

Ve Şāfi‘ī aṣḥābından ba‘żı buġż u ḥased ehli İmām Şāfi‘ī ḥużūrında 
İmām-ı A‘ẓam’ı ẕemm ṭarīḳında añduḳlarında İmām Şāfi‘ī anları 

 

1  Naẓm: - R1 
2  “Ebû Hanîfe mertebe olarak insanların en yücesidir. Bıraktığı iz bakımından İslam di-

ninde insanların en büyüğüdür. Adalet onun fıtratı, doğruluk onun karakteridir. Onun 
manzumeleri sihirdir, düz yazıları ise inci gibidir.” 

3  ḫalḳuñ//cümleden: nāsuñ a‘ẓamı ve cümlenüñ R1 
4  ḥüsn-i: ḥüsn ü N1, R1 
5  ki: - E, N1 
6  idi: - R1 
7  ki: - N1 
8  ferā’iżi: naẓar E 
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meclisinden ḳaldurup, artuḳ meclisine getürtmeyüp, ḥattā imām kendüsi 
fi’l-ḥāl Ebū Ḥanīfe’nüñ vaṣf-ı şerīfinde on beyt naẓm idüp medḥ eylemiş-
dür. 

Ve bi’l-cümle İmām-ı A‘ẓam1 Ḥażretlerinüñ menāḳıbına nihāyet ve 
feżā’iline ḥadd ü ġāyet yoḳdur. Şöyle ki2 tafṣīl eylemek istesek niçe kitāb ü 
resā’il peydā olup yine künhi ile beyānına ḳādir olmayacaġımuz muḳarrer-
dür.  

Ve’l-ḥāṣıl imām-ı ‘ālim ü ‘āmil ve3 hümām-ı [377b E] kāmil ü fāżıl, 
şerī‘at ‘ulūmında rütbe-i ‘āliyeye vāṣıl olduġından mā‘adā4 [350a N1] 
zamānında ṣaḥābe-i kirāmdan dört kimesne var idi ki biri Baṣra’da Enes 
bin Mālik, ikinci Kūfe’de ‘Abdu’llāh bin Ebī Evfā, üçinci Medīne’de Sehl 
bin Sa‘d es-Sā‘idī,5 dördinci Mekke’de Ebü’ṭ-Ṭufeyl ‘Āmir bin Vāẟile idi. 
[486b R1] Egerçi ki ehl-i ḥadīẟ ve aṣḥāb-ı Şāfi‘ī, “Ebū Ḥanīfe anlaruñ bi-
risine yitişmişdür. Ve anlardan nesne aḫẕ eylemişdür.” dirler. Ve illā Ebū 
Ḥanīfe Ḥażretlerinüñ aṣḥābı ḳavlince ṣaḥābeden bir cemā‘ate yitişmişdür. 
Ve anlardan eḥādīẟ daḫı rivāyet itmişdür. Ḥattā 6 «الدال على اخلري كفاعله»
 hadīẟini ve 7 «طلب العلم فريضة على كّل مسلم ومسلمة» ḥadīẟini Enes bin 
Mālik’den rivāyet eylemişdür.   

Ve bi’l-cümle meşāyiḫ-i Ḥanefiyye’nüñ cümlesi muḳarrer itmişler-
dür ki Ebū Ḥanīfe Ḥażretleri aṣḥābdan yedi kimesneye yitişüp anlardan 
ḥadīẟ rivāyet eylemişdür. Ve anlar8 Enes bin Mālik ve ‘Abdu’llāh bin 
Ḥāriẟ bin Cez’ ez-Zübeydī ve ‘Abdu’llāh bin Ebī Evfā ve ‘Abdu’llāh Enīs 
ve Vāẟile bin Esḳa‘ ve Cābir bin ‘Abdu’llāh ve ‘Ā’işe bint Naḥcer’dür ki 
Ṭabaḳāt-ı Ḥanefiyye’de bu vechle beyān olınmışdur.  

 

1  A‘ẓam: - N1, R1 
2  ki: - N1, R1 
3  ‘āmil ve: - N1, R1 
4  mā‘adā: ġayrı E 
5  es-Sā‘idī: es-Sā‘idīn R1 
6  Hadîs-i Şerîf, “Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.” (Tirmizî, İlm, 14)  
7  Hadîs-i Şerîf, “İlim talep etmek kadın, erkek her Müslüman’a farzdır.” (İbn Mâce, Mu-

kaddime, 17)   
8  Ve anlar: - R1 
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Ve aṣḥāb-ı aġrāżdan ba‘żılar İmām-ı A‘ẓam Ḥażretlerine ḳaderiyye-
dendür, dimekle Rezīn bin Mu‘āviye1 ki ehl-i ḥadīẟüñ ve Şāfi‘iyye 
‘ulemāsınuñ ulularındandur, Cāmi‘u’l-uṣūl’de Ebū Ḥanīfe’yi ḳaderiy-
yenüñ mu‘teḳadātından tenzīh idüp ṣıḥḥat-i nezāhetine ve ẕāt-i pākinüñ 
nüzhetine bu delīlleri īrād idüp, “Eger ḥażret andan münezzeh olmasa 
āfāḳda ẕikri böyle ve ‘ilmi yiryüzinde bu vechle ṭabaḳa ṭabaḳa2 müterettib 
ü mü’eẟẟir olmazdı. Ve meẕhebi ve feḳāheti çaḳ böyle ma‘mūlun bih olup 
ḳavline ve fi‘line mürāca‘at olınmazdı.” [dimişdür].  

Ve’l-ḥāṣıl eger ol ẕāt-ı şerīfde esrār-ı ilāhiyyeden bir sırr-ı ḫafī olmaya 
idi, Ḥaḳ subḥānehu ve te‘ālā İslām’uñ şarṭını anda cem‘ eylemezdi. Ve 
meẕhebinde ve taḳlīdinde olan kimesneleri çoġaldup bu zamāna gelince ve 
tā devr-i3 ḳıyāmete varınca anuñ re’yi ile ‘amel olınmazdı.  

Ve Ebū Ca‘fer-i Ṭaḥāvī ki İmām-ı A‘ẓam meẕhebinde olan ‘ulemānuñ 
ulularındandur, ‘Aḳīde-i Ebū Ḥanefiyye adlu bir kitāb te’līf eylemişdür ki 
ol ‘aḳīde ehl-i sünnet ve cemā‘at aḳīdesi üzeredür. Muta‘aṣṣıbīn isnād it-
düklerinden anda nesne yoḳdur.  

Ve Ebū Ḥanīfe [378a E] Ḥażretleri uṣūl-i dīnde ve uṣūl-i fıḳhda ve 
ferā’iżde ve ‘ilm-i fıḳhda kitāb te’līf idenlerüñ bāb bāb beyān eylemegi 
tertīb idüp mesā’il-i şer‘iyyeyi tedvīn eyleyenlerüñ evvelidür. Ve uṣūl-i 
dīnden [487a R1] taṣnīf eyledügi kitāblar bunlardur: kitāb-ı Uṣūlü’l-ekber, 
kitāb-ı Sevādü’l-a‘ẓam ve kitāb-ı ‘Ālim ve Müte‘allim. Ve Muḳātil bin Sü-
leymān yazduġı risāle ve ‘Oẟmān el-Bettī’ye4 yazduġı risāle ve kitāb-ı el-
Vaṣiyye. Ve su’āl ve cevābı daḫı evvelā İmām-ı A‘ẓam Ḥażretleri [350b N1] 
vaż‘ eylemişdür.  

 

1  Nüshalarda “Ma‘viye” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Ali Ars-
lan, “Kâdî Iyâz ve Endülüs’te Hadis İlmi”, International Journal of Cultural and Social 
Studies, August 2016, Volume 2, s. 273. 

2  ṭabaḳa ṭabaḳa: - N1, R1 
3  devr-i: rūz-ı R1 
4  Nüshalarda “Besnī” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Murteza 

Bedir, “Osman el-Bettî”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/osman-el-betti 
(16.03.2020). 
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Ve İmām Şāfi‘ī ve İmām Mālik’üñ uṣūl-i dīnde muṣannef kitābları 
yoḳdur. Ancaḳ Ebū Ḥanīfe Ḥażretleri te’līf eylemişdür ki Ṭabaḳāt-ı Ḥane-
fiyye’de bu vechle beyān olınmışdur. 

Ve İmām-ı A‘ẓam ‘ilm-i fıḳhı Ḥammād bin Ebī Süleymān’dan taḥṣīl 
idüp ṣoñra ‘Aṭā bin Ebī Rebāḥ’a ve Ebū İsḥāḳ-ı Sebī‘ī’ye1 ve Muḥārib bin 
Diẟār’a ve Heyẟem bin Küleyb’e2 ve Muḥammed bin Münkedir’e ve İbn 
‘Ömer’üñ ‘ammisi oġlı Nāfi‘’a ve Hişām bin ‘Urve’ye ve Simāk bin 
Ḥarb’a3 diñletdi. Ya‘nī anlardan daḫı istifāde ve ta‘allüm itdi.  

Ve andan rivāyet ü istifādeyi fażīlet idenlerüñ meşhūrları bunlardur ki 
ẕikr olınur: ‘Abdu’llāh Mübārek [ve] Vekī‘ bin Cerrāḥ [ve] Yezīd bin 
Hārūn [ve] ‘Alī bin ‘Āṣım [ve] Muḥammed bin Ḥasan4 eş-Şeybānī [ve] 
Ḳāḍī Ebū Yūsuf ve bunlardan ġayrı niçe şāgirdleri vardur.  

Ve Mervān bin Muḥammed-i Emevī’nüñ zamān-ı ḫilāfetinde Kūfe 
vālīsi olan İbn Hübeyre ol ḥażreti Kūfe’ye ḳāḍī itmek isteyüp, ḳabūl eyle-
medükde hergün on degnek urup, “Elbetde ḳabūl eyle.” diyü on günde 
yüz degnek urup, ve lākin Ebū Ḥanīfe Ḥażretleri ḳabūl itmemekle ṣalıvi-
rüp artuḳ daḫı teklīf eylemedi.5 Ba‘dehu ḫulefā-yı ‘Abbāsiyye’den Manṣūr 
İmām-ı A‘ẓam’ı Kūfe’den göçürüp, Baġdād’a getürüp, niçe zamāndan 
ṣoñra ol daḫı ḳāḍīlıḳ teklīf eyleyüp, ḳabūl eylemedükde “Elbetde ḳabūl 
eylemek gereksün.” diyü ḥabs idüp, ḥażret-i imām “Ḳāḍīlıġı ḳabūl eyle-
mezin.” diyü yemīn eyleyüp, ḫalīfe daḫı “Ḳāḍīlıġı ḳabul eylemeyince ḥabs-
den çıḳarmazın.” diyü yemīn eyleyüp,6 āḫirü’l-emr hicretüñ yüz ellinci yı-
lında kendüsi yetmiş yaşında iken ḥabsde vefāt eyleyüp Ḫayzürān dimekle 
ma‘rūf olan maḳābir-i Müslimīn içinde defn olınmışdur. Ki el-ān ḳabr-i 
şerīfi Baġdād’da ma‘lūmdur.  

 

1  Sebī‘ī’ye: Sebīḳī’ye N1, R1  
2  Nüshalarda “Ḥabīb” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Yavuz Kök-

taş, “Şâşî, Heysem b. Küleyb”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/sasi-heysem-b-ku-
leyb (16.03.2020). 

3  Ḥarb’a: Ḥarīm’e N1, R1 
4  Ḥasan: Ḥüseyn N1 
5  eylemedi: eylemeyüp E 
6  ḫalīfe//eyleyüp: - N1 
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Ve ammā Hind meşāyiḫinüñ Ḥanefi’l-meẕheb olanlarından naḳl 
olınduġı üzere Ebū Ḥanīfe [487b R1] Ḥażretleri ẟülāẟā güninde [378b E] 
vefāt eylemişdür. Ḥattā ol gün yevm-i ta‘ṭīl olup ‘ulemā taḥṣīl-i iştiġālden 
ol günde münḳaṭı‘ olduḳları aña binā’endür.  

Yā Rabbī, anı raḥmetüñle rāżī eyle ve kemāl-i ‘ināyetüñle andan rāżī 
ol ki maġrib ü maşrıḳı fıḳh u fetvā ile ṭoldurmışdur. Ve taḳvā ṭarīḳında 
cümleden yaḳīn olan mesā’ili Ḥaḳ Te‘ālā’nuñ ḳullarına beyān eylemişdür.  

[Ebū Ḥanīfe’nüñ meşhūr şāgirdleri] 

Ve 1 «أشهر أصحابه شخصان مهامان وايضامها إمامان» ya‘nī “Ebū Ḥanīfe 
Ḥażretlerinüñ ḳatı meşhūr olan şāgirdlerinden iki şerīf kimesnelerdür ki 
İmām-ı A‘ẓam mertebesinden aşaġa ol ikisi daḫı imāmdur.  

[Ebū Yūsuf Ya‘ḳūb bin İbrāhīm]: Evvelkisi Ḳāḍī Ebū Yūsuf Ya‘ḳūb 
bin İbrāhīm bin Ḥabīb bin Ḥasan bin Sa‘d bin Ma‘d bin ‘Urme bin 
Ma‘viye Selemī bin Yuḥayle’dür2 ki ‘ilm-i fıḳhı İmām-ı A‘ẓam’dan taḥṣīl 
itdüginden [351a N1] mā‘adā Ebū İsḥāḳ-ı İsferāyīnī’ye3 ve Süleymānī bin 
Teymī’ye ve Yaḥyā bin4 Sa‘īd el-Enṣārī’ye ve Süleymān A‘meş’e ve Hişām 
bin ‘Urve’ye ve ‘Aṭā bin Sā’ib’e ve Muḥammed bin İsḥāḳ bin Yesār’a ve 
Leyẟ bin Sa‘d’e diñledüp anlardan daḫı istifāde ve ta‘allüm itmişdür.  

Ve andan rivāyet5 ü ta‘allüm-i fıḳh u şerī‘at idenler Muḥammed bin 
Ḥasan-ı Şeybānī ve Bişr bin Velīd-i Kindī ve ‘Alī bin Ca‘d ve Aḥmed bin 
Ḥanbel ve Yaḥyā bin Ma‘īn ve Aḥmed bin Menī‘ ve daḫı niçe kimesne-
lerdür. Ve kendüsi Baġdād’da sākin olup evvelā Mūsā-yı Hādī, ṣoñra 

 

1  “Onun iki azimli öğrencisi de [onun gibi] iki önde gelen imamdır.”  
2  Yuḥayle: Buḥayle N1 
3  Nüshalarda “Siyānī (N1), Siyetānī (E)” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne 

alındı. bk. Salih Sabri Yavuz, “İsferâyînî, Ebû İshak”, DİA, https: //islamansiklope-
disi.org.tr/isferayini-ebu-ishak (16.03.2020). 

4  N1 nüshasında burada hat bozuktur. 
5  rivāyet: rü’yāt N1 
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Hārūnu’r-reşīd Baġdād’a ḥākimü’ş-şer‘ naṣb idüp ehl-i İslām içinde 
ḳāżiyyü’l-ḳużāt ıṭlāḳı eñ evvel Ebū Yūsuf’a vāḳi‘ olmışdur. 

Ve bi’l-cümle imām-ı ‘āmil1 ve ḥāfıẓ u faḳīh ü fāżıl ü kāmil idi. Ve 
fıḳhda ve ḥadīẟde her ḥālde ve her2 maḥalde ḥāżır ü müstaḥżır ve vaż‘-ı 
vaḳār u ḳudretle güzīde-i ekābir idi. Hicretüñ yüz on üçinci yılında vücūda 
gelüp yüz seksen iki senesinde, altmış ṭoḳuz yaşında iken vefāt eylemiş idi. 
Raḥimehu’llāh.  

[Ebū ‘Abdu’llāh Muḥammed bin Ḥasan eş-Şeybānī]: İkincisi Ebū 
‘Abdu’llāh Muḥammed bin Ḥasan bin Ferḳad eş-Şeybānī’dür ki aṣlı Şām 
vilāyetinde Ḥarestā3 dimekle ma‘rūf olan ḳaryedendür. Ve babası ‘Irāḳ 
vilāyetinden gelüp, İmām Muḥammed Vāsıṭ nām ḳaṣabada vücūda gelüp 
ve ammā neşv ü nemāsı Kūfe’de vāḳi‘ olup, ‘ilm-i fıḳhı Ebū Ḥanīfe4 
Ḥażretlerinden mā‘adā Mis‘ar bin Kidām’a ve [Süfyān es-]ẞevrī’ye ve 
Mālik bin Miġvel’e5 diñledüp ve Mālik bin Enes’den ve Ebī ‘Amr’dan ve 
Evzā‘ī’den ve Ḳāḍī Ebū Yūsuf’dan yazınup, dā’imā Baġdād’da sākin olup 
[379a E] ve andaki ṭāliblere eḥādīẟ-i şerīf naḳl eyleyüp ifāde-i ‘ulūma 
cümle himmetini ṣarf itmiş idi.  

Ve andan rivāyet ve aḫẕ-ı fıḳh6 u fażīlet idenler Muḥammed bin İdrīs-i 
Şāfi‘ī ve Ebū ‘Abdu’llāh-ı Rāzī ve Ebū ‘Ubeyd Ḳāsım bin Sellām ve İsmā‘īl 
bin Tevbe ve ‘Alī bin Müslim ve daḫı niçe kimesnelerdür.  

Ve kendüsinden rivāyet olınmışdur [ki] “Babamdan baña otuz biñ 
dirhem7 gümüş mīrāẟ degüp, on beş biñ dirhemini ‘ilm-i naḥv ü şer‘ taḥṣīli 
içün infāḳ8 idüp ve on biñ dirhemini daḫı ḥadīẟ ü ‘ilm-i fıḳh taḥṣīline 

 

1  imām-ı ‘āmil: imām ü ‘ālim E 
2  her: - N1 
3  Nüshalarda “Ḥareznā (E), Ḫareznā (N1)” şeklinde yazılan bu yer adı tashih edilerek metne 

alındı. bk. Ahmet Duran, “İmam Muhammed eş-Şeybânî’nin Hayatı ve Hanefi Fıkhının 
Tedvinindeki Yeri”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, S. 9, 2007, s. 172. 

4  Ḥażretleri//Ḥanīfe: - R1 
5  Nüshalarda “Maḳūl” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Duran, 

agm, s. 177. 
6  fıḳh: fıḳha N1 
7  dirhem: - N1, R1 
8  taḥṣīli//infāḳ: taḥṣīline ḫarc N1 
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ḫarcanup1 ve üç yıl ve daḫı bir gün İmām Mālik ḳapusına varup, gelüp 
ṭaleb-i ‘ilm ile iḳāmet idüp, andan ṣoñra baña Rey ḳażāsını tevcīh itdürdi.” 
diyü ḫaber virmişdür. 

Ve bi’l-cümle ‘ilm ü fażl ile bir derecede şöhret buldı ki İmām Şāfi‘ī 
Ḥażretleri medḥ u ẟenāda mübālaġa itmek üzere idi. Ve’l-ḥāṣıl Hārūnu’r-
reşīd aña ḳāḍīlıḳ virüp, kendüyle bile Ḫorāsān’a çıḳup, Rey şehrine var-
duḳda hicretüñ yüz seksen ṭoḳuzıncı yılında elli yedi yaşında iken vefāt 
idüp anda defn olınmış idi. [351b N1] Ve ammā hicretüñ yüz otuz ikinci 
senesinde vücūda gelmiş idi.  

[İmām Şāfi‘ī Muḥammed bin İdrīs] 

Ve e’imme-i meẕāhibüñ ikincisi İmām Şāfi‘ī’dür ki Muḥammed bin 
İdrīs bin ‘Abbās bin ‘Oẟmān bin Şāfi‘ bin Sā’ib bin ‘Ubeyd2 bin Yezīd bin 
Hāşim bin Muṭṭalib bin ‘Abdimenāf bin Ḳureyş’dür.3 Ki ecdādından ẕikr 
olınan Şāfi‘, yürimege ve ḥareket itmege başlamış oġlancıḳ iken Nebī 
‘aleyhi’s-selāma yitişmişdür. Ve anuñ babası Sā’ib, Bedr güninde4 İslām’a 
gelüp ve imām-ı5 Benī Hāşim sancaġı altında yüriyüp, niçe fedā’īlikler 
idüp andan ṣoñra Müslimān olmışdur.  

Ve Şāfi‘ī Ḥażretlerinüñ ismi ki Muḥammed’dür, künyeti daḫı Ebū 
‘Abdu’llāh’dur. Ve hicretüñ yüz elli senesinde, ya‘nī İmām-ı A‘ẓam6 
Ḥażretleri vefāt eyledügi zamānda İmām Şāfi‘ī Şām vilāyetinde Ġazze nām 
ḳaṣabada vücūda gelüp ve iki yaşında iken Mekke’ye götürilmişdür. Ve 
ba‘żılar ḳavlince tārīḫ-i mezbūrede Yemen vilāyetinde vücūda gelüp ve bir 
rivāyetde yine Şām tevābi‘inde ‘Asḳalān’da [488a R1] ṭoġmışdur. Ve 
ammā eṣaḥḥı yine evvel ẕikr itdügimüzdür.  

 

1  ve//ḫarcanup: - N1 | ḫarc idüp R1 
2  ‘Ubeyd: ‘Ayd N1, R1 
3  Ḳureyş’dür: Ḳureyşī’dür E 
4  güninde: düninde N1 
5  imām-ı: atam N1, R1 
6  A‘ẓam: - N1, R1 
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Ve istifāde-i fıḳh u ḥadīẟde ve sā’ir ‘ulūmda Mālik bin Enes’e ve 
Muḥammed bin Ḥasan-ı Şeybānī’ye ve İbrāhīm [379b E] bin Sa‘d’a ve 
Süfyān bin ‘Uyeyne’ye1 ve Dāvūd bin ‘Abdu’r-Raḥmān’a ve ‘Abdü’l-‘Azīz 
bin Ebī Revvād’a2 ve ‘Abdü’l-‘Azīz bin [‘Abdu’llāh bin] Ebū Seleme-i 
Mācişūn’a3 ve ‘ammisi Muḥammed bin ‘Alī bin Şāfi‘’a ve bunlardan ġayrı 
niçe ululara daḫı diñledüp ‘ulūm u fünūnı taḥṣīl ü tekmīl eylemişdür.  

Ve andan rivāyet idüp muḥaddiẟ olanlar Süleymān bin Dāvūd-ı 
Hāşimī ve Aḥmed bin Ḥanbel ve Ebū ẞevr İbrāhīm bin Ḫālid ve Ḥüseyn 
bin ‘Alī-i Kerābīsī4 ve Ḥasan bin Muḥammed bin Za‘ferānī5 ve anlardan 
ġayrı daḫı niçe fużalādur.  

Ve bi’l-cümle İmām Şāfi‘ī Ḥażretleri kendü zamānında dünyānuñ 
imāmı ve yiryüzinüñ ‘ālim ü hümāmı6 idi. Ve Ḥaḳ subḥānehu ve te‘ālā 
‘ulūmdan ve mefāḫirden anda şol ḳadar nesne cem‘ eylemiş idi ki ol ‘aṣrda 
ve andan ṣoñra gelenlerden bir imāmda ol feżā’ili cem‘ eylememiş idi. 
‘Ulemādan mu‘temedün ‘aleyh olan ulular Şāfi‘ī Ḥażretlerinüñ zühd ü 
taḳvāsında ve ẟervet ü seḫāsında, ḫuṣūṣā ḥüsn-i sīretinde ve ‘arżınuñ 
nezāhetinde ittifāḳ eylemişlerdür. Ve ‘ulüvv-i ḳadri bir mertebededür ki 
vaṣfında ıṭnāb idenler ḳāṣır ve medḥinde ishāb eyleyenler muḳtaṣırdur.  

Ve ‘Abdu’r-Raḥmān bin Aḥmed bin Ḥanbel buyırup “Şāfi‘ī niçe 
ādem idi ki ‘Sen7 aña her zamānda du‘ā eylersün. [Bunuñ sebebi nedür]?’ 
diyü babama ṣorduḳda baña cevāb virüp, ‘İmām Şāfi‘ī Ḥażretleri gün-
düzde āftāb gibi nūr-baḫşā ve ḫalḳuñ ‘āfiyeti meẟābesinde rāḥat-efzā idügi 

 

1  Nüshalarda “ ‘Aynī” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Bilal Ay-
bakan, “Şâfiî”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/safii (16.03.2020). 

2  Nüshalarda “Derdāverdī (N1), Muḥammed ed-Derāverdī (E)” şeklinde yazılan bu isim 
tashih edilerek metne alındı. bk. Aybakan, agmd. 

3  Nüshalarda “Māḥişūn” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Ayba-
kan, agmd. 

4  Nüshalarda “Kerā’isī” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Aybakan, 
agmd. 

5  Nüshalarda “ ‘Afrānī” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Aybakan, 
agmd. 

6  ‘ālim//hümāmı: ‘ālimi R1 
7  Sen: - E, N1 
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bundan daḫı ma‘lūmdur ki ol vücūd-ı şerīfden ‘ivaż iki1 imām-ı hümām 
aña ḫalef olmışdur.’” diyü beyān eylemiş idi. [352a N1]  

Ve Ebū ẞevr, Şāfi‘ī’yi vaṣf idüp “Her kim ki ‘ ‘İlm ü fażīletde ve ẟebāt 
ü feṣāḥatde Muḥammed bin İdrīs aḳrānı kimesne gördüm.’ diyü zu‘m ey-
lerse taḥḳīḳ kiẕb eylemişdür. Zīrā ḥāl-i ḥayātında aña ḳarīn olur kimesne 
yoġ-ıdı. Ve vefāt itdükden ṣoñra daḫı aña ‘ivaż olacaḳlayın kimesne vücūda 
gelmedi.” diyü ḫaber virmiş idi.  

Ve hicretüñ yüz ṭoḳsan beşinde Baġdād’a gelüp, iki yıl sākin olup, 
andan Mekke’ye varup ve hicretüñ yüz ṭoḳsan sekizinde2 [488b R1] yine 
Baġdād’a gelüp, birḳaç ay iḳāmet idüp, andan Mıṣr’a gidüp, hicretüñ iki 
yüz dördinci senesinde ki Receb ayınuñ āḫir güni idi, elli dört yaşında 
iken3 Mıṣr’da vefāt [380a E] idüp anda defn olındı.  

[İmām Mālik bin Enes] 

[Ve e’imme-i meẕāhibüñ üçincisi] İmām Mālik bin Enes bin Ebī 
‘Āmir bin ‘Umeyr bin Ḥāriẟ bin ‘Oẟmān bin Ḥuẟeyl bin ‘Amr bin 
Ḥarẟ’dur ki Benī Ḥimyer bin Sebe’’dendür. Ve künyeti Ebū 
‘Abdu’llāh’dur. Ve kendüsi Ḥicāz vilāyetinüñ imāmı ve ḥadīẟ ü fıḳhda 
belki cümle nāsuñ imām-ı hümāmıdur. Ve aña bu hemān faḫr yiter ki 
İmām Şāfi‘ī gibi ẕāt-ı şerīf anuñ aṣḥābındandur.4  

Ve ‘ilm-i şerīfi aḫẕ eylemesi Muḥammed bin Şihāb-ı Zührī’den ve 
Yaḥyā bin Sa‘īd5 el-Enṣārī’den ve ‘Abdu’llāh bin ‘Ömer’üñ ḳarındaşı oġlı 
Nāfi‘’den ve Muḥammed bin Münkedir’den ve Hişām bin ‘Urve bin Zü-
beyr’den ve Zeyd bin Eslem’den ve Sa‘īd bin Ebī Sa‘īd el-Maḳbürī’den ve 
Maḫreme bin Süleymān’dan ve Rebī‘a bin Ebī ‘Abdu’r-Raḥmān’dan vāḳi‘ 
olmışdur. Ve bunlardan ġayrı niçe ululara diñletmişdür.  

 

1  iki: ve iki E 
2  “beşinde//sekizinde” ibaresi R1 nüshasında mükerrer yazılmıştır. 
3  andan//iken: andan ṣoñra N1, R1 
4  aṣḥābındandur: aṣḥābından ola N1, R1 
5  Sa‘īd: Sa‘d N1, R1 
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Ve kendüden daḫı ‘ilm-i şerīf aḫẕ eyleyen e’imme-i bilāddan İmām 
Şāfi‘ī ve Muḥammed bin İbrāhīm bin Dīnār ve Ebū Hāşim Muġīre bin 
‘Abdu’r-Raḥmān ve Ebū ‘Abdu’llāh ‘Abdü’l-‘Azīz bin Ebī Ḫāzim ve daḫı 
niçe kimesnelerdür.  

Ve İmām Mālik Ḥażretleri ‘ilmi ve dīni ziyāde ta‘ẓīm eyleyenlerden 
idi. Ve ḳaçan ḥadīẟ naḳl eylemek dilese muḳaddemā āb-dest alup ve laṭīf 
bisāṭlar ile döşenmiş olan evinüñ ṣadrına geçüp, vaż‘-ı vaḳār u heybetle 
oturup ve ṣaḳalını ṭarayup ve gül-ābdan ve buḫūr ṣularından ve bi’l-cümle 
mubaḫḫarātdan isti‘māl eyleyüp, andan ṣoñra ḥadīẟ naḳl eylemege baş-
lardı. Ve bu ḫuṣūṣuñ sebebi kendüsinden su’āl olınduḳda “Ben Sulṭānü’l-
enbiyā ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellemüñ1 eḥādīẟine ta‘ẓīm eylemegi severin.” 
diyü cevāb virürdi. Ve Yaḥyā bin Sa‘īd el-Ḳaṭṭān, “İmām Mālik gibi 
ḥadīẟüñ eṣaḥḥı[nı]2 rivāyet eyler kimesne yoḳdur.” diyü vaṣf eylemişdür.  

Ve Şāfi‘ī Ḥażretleri buyurmışdur ki 3«النجم فمالك  العلماء  ذُكر  «إذا 
 ya‘nī “Ḳaçan ki ‘ulemā bir yirde ẕikr olınsa İmām Mālik anlaruñ içinde 
yılduz gibidür.” Ve yāḫūd necm aṣl ma‘nāsına olup “Sā’ir ‘ulemā fürū‘ ve 
Mālik anlara aṣldur.” dimek olur. “Ve daḫı Mālik’den emīn ve anuñ gibi 
luṭf4 u iḥsāna yaḳın kimesne yoḳdur. Ḥattā bir def‘a ḳapusında Ḫorāsān 
[489a R1] atlarından bir ayġır at ve Mıṣr’dan gelme güzīde ḳatırlar görüp 
‘Bunları kim göndermişdür?’ diyü kendüye5 ṣorduġumda ‘Benden saña he-
diyye olsun.’ diyü buyurup6 [352b N1] ‘Yoḳ, elbetde kendüñüz için de 
lāzımdur. Bārī içlerinden birisini alıḳoñ.’ didügümde ‘Bir yirde 
Resūlu’llāh7 ‘aleyhi’s-selām defn olmış ola, [380b E] ol vilāyetüñ ṭopraġını 
atum ayaġıyla çignemege ḥicāb eylerin.’ diyü cevāb virüp cümlesini baña 
baġışladı.” diyü buyurmışdur. 

Ve bi’l-cümle menāḳıbına nihāyet yoḳdur. Ve ṭalāḳ-ı mekre ḫuṣūṣın-
daki ḥadīẟ rivāyetinde Manṣūr ile olan ḳıṣṣası Hārūnu’r-reşīd ile 

 

1  Sulṭānü’l//sellemüñ: Resūl ‘aleyhi’s-selāmuñ E 
2  eṣaḥḥını: ṣıḥḥatini R1 
3  “Âlimlerden söz edildiğinde [İmâm] Mâlik [bu âlimlerin içerisinde] yıldız gibidir.”  
4  luṭf: laṭīf R1 
5  kendüye: - R1 
6  diyü buyurup: diyüp N1, R1 
7  Resūlu’llāh: Resūl E 
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Medīne’den çıḳmada vāḳi‘ olan menḳabesi kütüb-i tevārīḫde mesṭūr ve 
elsine-i ‘ulemāda meẕkūr u meşhūrdur.  

Ve kendüler hicretüñ ṭoḳsan beşinde vücūda gelüp yüz yetmiş ṭoḳu-
zıncı senesinde seksen dört yaşında iken Medīne-i Münevvere’de vefāt ey-
lemişdür.  

[Aḥmed bin Ḥanbel] 

Dördinci Aḥmed bin Muḥammed bin1 Ḥanbel bin Hilāl bin Esed bin 
İdrīs bin ‘Abdu’llāh bin İdrīs bin ‘Avf bin Ḳāsiṭ bin Zemāren2 bin Şebāb 
bin Dehl bin ẞa‘lebe bin Kināne bin Ṣa‘b bin ‘Alī bin Bekr bin Vā’il bin 
Ḳāsiṭ bin Heyẟ3 bin Aḳṣā bin ‘Ömer4 bin Ḫuẕeyle bin Esed bin Rebī‘a bin 
Nizār bin Mu‘den bin ‘Adnān’dur. Ve künyeti [Ebū] ‘Abdu’llāh ve ḳabīlesi 
Şeybānī’dür.  

Ve vālidesi aña ḥāmil iken Mervez5 şehrinden çıḳup, Baġdād’a gel-
dükde hicretüñ yüz altmış dördinci senesinüñ Rebī‘u’l-evvel’inde İmām 
Aḥmed vücūda gelüp ve ba‘żılar ḳavlince Mervez’de ṭoġup süd emer oġlan-
cıḳ iken Baġdād’a getürilmişdür.  

Ve İşrāḳu’t-tevārīḫ ṣāḥibi yazduġı üzere daḫı ‘āmil ü kāmil ve ṣalāḥ u 
diyānetde ve ḥadīẟde ve sā’ir ‘ulūmda fāżıl bir vücūd-ı şerīf idi. Ve ‘ilmi 
İmām Şāfi‘ī’den ve Mālik’den ve Ḳāḍī Ebū Yūsuf’dan ve bunlaruñ emẟāli 
niçe fużalādan aḫẕ eylemiş idi. Ve kendüden daḫı ‘aṣrınuñ imāmları ve 
dehrinüñ fażīletle ma‘rūf olan hümāmları istifāde-i ‘ulūm itmişler idi.  

Ve bi’l-cümle imāmü’l-muḥaddiẟīndür ki Müsned adlu kitāb taṣnīf 
idüp kendüden ġayrılar ittifāḳ eylemedügi6 eḥādīẟden niçe ḥadīẟ-i şerīf 

 

1  Muḥammed bin: - R1 
2  Zemāren: Remāren E 
3  Heyẟ: Heyt N1, R1 
4  ‘Ömer: Da‘mer E 
5  Nüshalarda “Merdüz” şeklinde yazılan bu isim “Mervez” olarak metne alındı. bk. M. 

Yaşar Kandemir, “Ahmed b. Hanbel”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-b-
hanbel#1 (29.12.2019). 

6  eylemedügi: eyledügi N1 
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cem‘ eylemişdür. Ve ba‘żılar dimişlerdür ki İmām Aḥmed on kerre yüz biñ 
ḥadīẟ ḥıfẓ [489b R1] eylemişdür.  

Ve mādām ki İmām Şāfi‘ī Ḥażretleri ḳayd-ı ḥayātda idi, anuñ şeref-i 
ṣoḥbetinden dūr olmayup aṣḥābınuñ ḫavāṣṣından olmış idi. Ḥattā Şāfi‘ī 
raḥmetu’llāhi ‘aleyh “Ben Baġdād’dan gitdüm ve İbn Ḥanbel’den Vāẟiḳī1 
nām vāfıḳa kimesneyi anda alıḳodum.” diyü buyurmışdur.  

Ve İmām Aḥmed’e “Ḳur’ān maḫlūḳdur.” didürmek içün cebr ü ikrāh 
olup, ḥattā dögilüp [381a E] ve ḥabs olınup yine “Ḳur’ān maḫlūḳdur.” 
dimeyüp i‘tiḳād-ı pāki üzere ḳalmış idi.  

Ḥilyeleri:2 Orta boylu, güzel yüzlü, aḫlāḳı laṭīf kimesne idi. Ve 
ṣaḳalını ekẟer-i evḳātda ḥınnā ile boyardı.  

Ve andan ḥadīẟ ve sā’ir ‘ulūm aḫẕ eyleyenler Muḥammed bin İsmā‘īl-i 
Buḫārī ve Müslim bin İsmā‘īl-i Nīşābūrī ve bunlara mu‘ādil niçe fāżıllar 
idi. [353a N1]  

Ve bi’l-cümle kendü zamānesinüñ āḫirinde ‘ilmde ve zühd ü taḳvāda 
anuñ gibi bir ẕāt-ı şerīf yoġ-ıdı.  

Ve hicretüñ iki yüz ḳırḳ birinci senesinüñ Rebī‘u’l-evvel’inüñ onıncı 
güni, yevm-i cum‘ada ḳuşlıḳ zamānında ve ba‘żılar ḳavlince tārīḫ-i 
mezbūruñ Rebī‘u’l-āḫir’inde, yetmiş yaşında iken nefs-i Baġdād’da vefāt 
idüp, cenāzesine ḥāżır olanlar3 yazılup, sekiz kerre yüz biñ ādemle altmış 
biñ ḫātūn4 namāzını ḳılup, Bābü’l-ḥarb’de5 vāḳi‘ olan maḳābirde defn 
olınmışdur.  

İmām Aḥmed İslām’a geldügi günde Naṣārā6 ve Yehūd ve Mecūs’dan 
yigirmi biñ kimesne mürd olmış idi. Ve kendünüñ ‘iẓem-i şānı ve ‘ulüvv-i 
‘unvānı bundan daḫı işāret olınmış idi.  

 

1  Nüshalarda “Vāẟḳanī” şeklinde yazılan bu isim anlam gereği tashih edilerek metne 
alındı. 

2  Ḥilyeleri: Ve kendüsi E 
3  olanlar: olmışlar R1 
4  ḫātūn: ‘avret N1, R1 
5  ḥarb’de: ḥaram’da R1 
6  Nasārā: Nasārī N1, R1 
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Ve iki ṣāliḥ ü ‘ālim oġlı dünyāya gelmiş idi ki birinüñ adı Ṣāliḥ idi. 
Kendüden evvel vefāt eylemiş idi. Ve biri ‘Abdu’llāh idi ki hicretüñ iki yüz 
ṭoḳsan senesine dek ḳayd-ı ḥayātda idi. Ve imāmuñ künyeti anuñ ismi ile 
vāḳi‘ olmış idi.   

  1إنتهت العبارات والبيان اّليت هي من تواريخ املشهورة �بن خّلكان.

Ammā Nev‘-i ẞānī ki E’imme-i Ḥadīẟ2  
ve Ḥuffāẓ-ı Seb‘a Beyānındadur 

[Evveli] İmām Mālik muḥaddiẟdür ki Muvaṭṭā’ ṣāḥibidür. Ve tafṣīli 
ve ẕikri nev‘-i evvelde beyān olınmışdur.  

[Buḫārī Muḥammed bin İsmā‘īl] 

İkincisi Buḫārī Muḥammed bin İsmā‘īl bin İbrāhīm bin Muġīre bin 
Berdizbeh’dür ki3 künyeti Ebū ‘Abdu’llāh’dur. Ve nesebi Cu‘fī ve Buḫārī 
dimekle ma‘rūfdur. Cu‘fī dinilmege sebeb budur ki ceddinüñ babası olan 
Muġīre, Mecūsī iken Buḫārā vālīsi Yemān-ı Buḫārī eliyle İslām’a gelmiş-
dür ki [490a R1] Cu‘fī didükleri4 ol Yemān-ı Buḫārī’dür. Ve anuñ eliyle 
İslām’a gelmegin bu5 nisbet ecdādından berü Muḥammed-i Buḫārī’ye daḫı 
sirāyet itmişdür.  

Ve aṣlda Cu‘fī, kürsī vezni üzere Yemen’den bir ḳabīlenüñ atasıdur ki 
aña Cu‘fī bin Sa‘d el-‘Aşīre bin Medcaḥ dirlerdi. Ve Yemān-ı Buḫārī daḫı 
ol ḳabīleden ayrılmış gibi olmaġın Cu‘fī diyü nisbet eylemişler idi.  

Ve ammā İmām Buḫārī raḥmetu’llāhi ‘aleyh on yaşında iken ṭaleb-i 
‘ilm ile [381b E] meşāyiḫe varup gelmege başlamış idi. Ve on birinden 
ṣoñra istifāde niyyeti ile göçüp her vilāyetüñ muḥaddiẟlerine ‘azm idüp, 

 

1  “Tarih kitaplarının meşhurlarından İbn Hallikân’ın [Vefeyât’ından alıntıladığımız] 
sözler ve açıklamalar sona erdi.” | Bu cümle R1 nüshasında bulunmamaktadır. 

2  Ḥadīẟ: - R1 
3  ki: ve R1 
4  didükleri: - N1, R1 
5  bu: buña N1, R1 
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Ḫorāsān ve Cibāl ve1 ‘Irāḳ ve Ḥicāz ve Şām ve Mıṣr vilāyetlerinde oḳıyup, 
yazup meşāyiḫ-i ḥuffāẓuñ her birinden ḥadīẟ aḫẕ idüp, cümleden Mekkī 
bin İbrāhīm-i Belḫī ve ‘Abdān bin ‘Oẟmān-ı Mervezī [ve] ‘Ubeydu’llāh2 
bin Mūsā-yı ‘İbsī ve Ebū ‘Āṣım-ı Şeybānī ve Muḥammed bin ‘Abdu’llāh-ı 
Enṣārī ve Muḥammed bin Yūsuf-ı Ḳīrtānī ve Ebū Nu‘aym Fażl bin 
Dükeyn3 ve ‘Alī bin Medīnī ve Aḥmed bin Ḥanbel ve Yaḥyā bin Ma‘īn ve 
İsmā‘īl bin Ebī Üveys4 el-Medenī ve bunlardan ġayrı niçe fużalādan5 is-
tifāde-i ‘ulūm ve cem‘-i ḥadīẟ eylemiş idi. Ve kendüsi daḫı her ḳanġı mem-
leketde ḥadīẟ naḳl eylediyse ol şehrüñ fużalāsı andan aḫẕ-ı ḥadīẟ eylemişler 
idi. [353b N1]   

Ve Firebrī raḥmetu’llāhi ‘aleyh dimişdür ki “Kitāb-ı Buḫārī’yi ṭoḳsan 
biñ kimesne diñlemişdür. Ve benden ġayrı andan ḥadīẟ rivāyet eyler ki-
mesne ḳalmamışdur.” Pes sebebi budur ki her zamānda ve her bir6 
vilāyetde Firebrī’den ġayrı kimesneden Ṣaḥīḥ-i Buḫārī rivāyet olınmamış-
dur. 

Ve Buḫārī raḥimehu’llāh buyurmışdur ki “Ben kitāb-ı Ṣaḥīḥ’i altı yüz 
biñ miḳdārı ḥadīẟe yitişdürdüm. Ve anda hīç bir ḥadīẟ yazmadum ki evvelā 
iki rek‘at namāz ḳılmış olmayam.”  

Ve ḳaçan ki İmām Buḫārī Baġdād’a geldi, aṣḥāb-ı ḥadīẟ olan ‘ulemā 
anuñ geldügini işitdiler. Yüz ḥadīẟ-i şerīf iḫtiyār idüp her birinüñ metnini 
ve isnādını döndürdiler. Bir ḥadīẟüñ metnini7 āḫar ḥadīẟüñ isnādına ve 
anuñ isnādını bir ġayrı8 ḥadīẟüñ metnine taḥvīl eyleyüp on kimesneye onar 

 

1  Cibāl ve: Cibāl-i N1, R1 
2  ‘Ubeydu’llāh: ‘Abdu’llāh N1, R1 
3  Nüshalarda “Dükīs” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. M. Yaşar 

Kandemir, “Ebû Nuaym, Fazl b. Dükeyn”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/ebu-
nuaym-fazl-b-dukeyn (17.03.2020). 

4  Nüshalarda “Eyves” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İsmail 
Hakkı Ünal, “İsmâil b. Ebû Üveys”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/ismail-b-
ebu-uveys (17.03.2020). 

5  Fużalādan: fużżādan E 
6  bir: - N1 
7  ve isnādını//metnini: - N1, R1 
8  bir ġayrı: āḫar N1, R1 
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ḥadīẟ ta‘yīn eylediler ki Buḫārī meclise geldükde bir bir su’āl eyleyeler. Pes 
şol vaḳt ki [490b R1] Buḫārī meclise geldi ve aṣḥāb-ı ḥadīẟ1 ile meclis 
ṭopṭolu oldı, ol on kimesneler ẕikr olınan ḥadīẟleri Buḫārī’den ṣormaġa2 
başladılar.  

Ve’l-ḥāṣıl cümlesi ol yüz ḥadīẟi ṣordılar. Buḫārī “Bilmezin.” dimekden 
ġayrı söz söylemedi. Egerçi ki ‘ulemā Buḫārī’nüñ “Bilmezin.” didügini 
tecāhül degül idügini bilürler idi, ve ammā ġayrılar gerçekden bilmez,3 
ḳıyās iderler idi. Ḳaçan bu ṭarīḳ ile ol4 on kişi su’āllerin tamām idüp fāriġ 
oldılar, Buḫārī Ḥażretleri ol evvel söyleyen kimesneye iltifāt idüp, “Ol 
ḥadīẟ ki sen su’āl eylemiş idüñ, [382a E] anuñ isnādı böyle ve metni böy-
ledür.” diyü bu vechle yüz ḥadīẟi ezberinden oḳıyup, isnādlarını ṣıḥḥat 
üzere beyān idüp, anlaruñ taġyīr ü taḥvīlinüñ fā’idesi olmayup, her kişi 
Buḫārī’nün ḥıfẓını ve fażīletini bilüp geregi gibi iẕ‘ān eylemişler idi.  

Ve’l-ḥāṣıl menāḳıbı bir baḥrdur ki bu beyān itdügümüz andan nehr-
dür.  

Ve tārīḫ-i vilādeti hicretüñ yüz ṭoḳsan dördinci senesi5 Şevvāl’inüñ 
onıncı güni, cum‘a namāzından ṣoñra ve vefātı Semerḳand’a ḳarīb olan 
Hartenk nām ḳaryede hicretüñ iki yüz elli altı senesinde vāḳi‘ olup müd-
det-i ‘ömri altmış iki yaşdan üç gün eksicek ḥisāb olınmış idi. Ve ardınca 
erkek evlādı ḳalmamış idi. 

[Müslim bin Ḥaccāc] 

Üçincisi Müslim bin Ḥaccāc bin Müslim-i Ḳuşeyrī’dür ki künyeti 
Ebü’l-Ḥüseyn’dür.6 Ve taḥṣīl-i ‘ilm içün ‘Irāḳ ve Ḥicāz ve Mıṣr ve Şām 
vilāyetlerine geçüp Yaḥyā-yı Nīşābūrī’den ve Ḳuteybe bin Sa‘īd’den ve 
İsḥāḳ bin Rāhūye’den ve ‘Alī bin Ca‘d’dan ve Aḥmed bin Ḥanbel’den ve 

 

1  ḥadīẟ: ḥadā’iẟ N1, R1 
2  ṣormaġa: su’āle N1, R1 
3  gerçekden bilmez: gerçek N1, R1 
4  ol: - R1 
5  senesi: - N1, R1 
6  ḥüseyn’dür: ḥasenī’dür R1 
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‘Ubeydu’llāh el-Ḳavārīrī’den1 ve Şüreyḥ bin Yūnus’dan ve ‘Abdu’llāh bin 
Mesleme-i Ḳa‘nebī’den2 ve Ḥarmele bin3 Yahyā’dan ve Ḫalef bin 
Hişām’dan ve bunlaruñ emẟāli niçe fużalādan ḥadīẟ aḫẕ eylemiş idi.  

Ve kendüden daḫı niçe ‘ālimler aḫẕ-ı ḥadīẟ4 eylemişler idi. Ve 
Baġdād’a birḳaç def‘a varup ḥadīẟ naḳl eylemiş idi. Ve kendüsi “Bir ṣaḥīḥ 
mesnedi [354a N1] üç yüz biñ diñlenilmiş ḥadīẟden taṣnīf eyledüm.” diyü 
beyān eylemişdür.  

Ve Ebū ‘Alī bin5 ‘Alī-i Nīşābūrī, “Yiryüzinde ‘ilm-i ḥadīẟde Müslim 
bin Ḥaccāc’uñ kitābından eṣaḥ bir kitāb daḫı yoḳdur.” diyü tavṣīf eylemiş-
dür.  

Ve Aḥmed bin Mesleme, Müslim’i vaṣf idüp “Ben Ebū Zür‘a’yı ve 
Ebū Ḫātim’i gördüm ki6 Müslim bin7 Ḥaccāc’ı ol ‘aṣr ‘ulemāsınuñ cüm-
lesinden [491a R1] taḳdīm ü tercīḥ iderlerdi.” diyü ḫaber virmişlerdür.  

Ve Ebū ‘Amr Muḥammed bin Aḥmed bin Ḥamdān-ı Ḫayrī8 
raḥmetu’llāhi ‘aleyh taḳrīr-i kelām idüp “Ben Ebü’l-‘Abbās bin ‘Uḳde’ye 
‘Muḥammed bin İsmā‘īl-i Buḫārī mi a‘lemdür, yoḫsa ‘ilm ile Müslim mi 
müsellemdür?’ diyü tekrār tekrār ṣorduġumda ‘İkisi daḫı ‘ālimdür.’ diyü 
cevāb virüp, aṣlā birbirinden tercīḥ eylemeyüp, ba‘dehu ‘Yā Ebā ‘Amr,9 
Buḫārī içün ehl-i Şām ġalaṭ eyleyeceklerdür. Ki10 anlaruñ kitābların [382b 
E] alup, naẓar eyleyüp, içlerinden biri yazmalu olduḳda künyeti ile yazup 
ve yine ol kimesneyi bir ġayrı yirde yazduḳda ismi ile yazup, bu ṭarīḳ ile 

 

1  Nüshalarda “ ‘Abdu’llāh Ḳavvārī” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. 
bk. Zekeriya Güler, “Kavârîrî”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/kavariri 
(17.03.2020). 

2  Nüshalarda “Ḳabġīsen (N1, R1), Ḳabġīsī (E)” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek 
metne alındı. bk. Salahattin Polat, “Ka‘nebî”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/ka-
nebi (17.03.2020). 

3  N1 nüshasında bu kelimeden sonra imlası muğlak bir sözcük gelmektedir. 
4  ḥadīẟ: yaẟ R1 
5  ‘Alī bin: - N1, R1 
6  Müslim bin//ki: - N1, R1 
7  Ḥaccāc’uñ//bin: - R1 
8  Ḫayrī: Ḥayrī E 
9  Nüshalarda burada bu isim “ ‘Ömer” olarak yazılmıştır. Daha önce “ ‘Amr” olarak geçtiği 

için yazım birliği gözetilerek tashih edildi. 
10  Ki: Ve N1, R1 
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bir kişi iki kimesne tevehhüm olınsa gerekdür. Fe-ammā Müslim yaz-
duġında ġalaṭ olınmaḳ nādirdür ki maḳāṭī‘ ü mürāseli bile1 yazılmışdur. 
Ve aṣlā ġalaṭ iḥtimāli ḳalmamışdur.” diyü buyurmış idi.  

Ve “Buḫārī Nīşābūr’a ṣoñra geldüginde Müslim anuñ meclisine 
mülāzemet idüp ve dā’imā aña iḫtilāf eyleyüp, ḥattā Dārü’l-ḳuṭnī de2 eger 
Buḫārī olmaya idi, Müslim gide mi idi ve daḫı gele mi idi? Ya‘nī 
Buḫārī’den ġayrı kimesneye Müslim3 bu vechle varup gelmeye4 idi.” diyü 
ikisinüñ de fażīletini beyān eylemişdür.  

Ve bi’l-cümle İşrāḳu’t-tevārīḫ ṣāḥibi, Müslim ḥaḳḳında »  ومناقبه غرر
 ya‘nī “Anuñ menāḳıbı çoḳdur. Ve bu ẕikr olınan وما ذكر منها ندر» 5
ġāyetle azdur.” diyü ḫaber virmişdür. Ve ammā tārīḫ-i vilādeti hicretüñ iki 
yüz altı senesinde ve vefātı iki yüz altmış bir yılınuñ Recebü’l-müreccebi-
nüñ beşinde ve eḥad gicesinde vāḳi‘ [olup] Nīşābūr’da defn olınmışdur. 
Ve öldügi zamānda elli beş yaşında bulınmışdur.  

[Ebū Dāvūd Süleymān bin Eş‘aẟ] 

Dördincisi Süleymān bin Eş‘aẟ bin İsḥāḳ bin Beşīr bin Şeddād bin 
‘Amr bin ‘İmrān’dur ki Ezdī ve Sicistānī’dür. Ve künyeti Ebū Dāvūd’dur. 
Ve bi’l-cümle ‘ilm-i ḥadīẟde bir imām-ı hümāmdur ki semā‘-ı ḥadīẟ içün 
ṭavāf-ı ṭarīḳ6 ile vilāyetinden göçdi. Ve ‘Irāḳ ve Ḫorāsān ve Mıṣr ve Şām 
‘ulemāsından eḥādīẟ yazınup cem‘ eyledi.  

Ve ammā ḥadīẟ aḫẕ eylemesi Müslim bin İbrāhīm’den ve Süleymān 
bin Ḫarb’dan ve ‘Oẟmān bin Ebī Şeybe’den ve Ebü’l-Velīd et-Ṭayālisī’den 
ve ‘Abdu’llāh bin Mesleme-i Ḳa‘nebī’den7 ve Müsedded bin 

 

1  mürāseli bile: mürāsele ile R1 | mürāseli ile N1 
2  Dārü’l-ḳuṭnī de: Dārü’l-ḳuṭn’da N1, R1 
3  Müslim: - R1 
4  gelmeye: gele mi N1 
5  “Onun parlak menkıbeleri pek çoktur. Bizim anlattıklarımız bunların pek azıdır.”  
6  ṭavāf-ı ṭarīḳ: ṭaraf-ı ṭarīḳ N1 | ṭavāf ṭarīḳı E 
7  Nüshalarda “Ḳa‘benī” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Salahat-

tin Polat, “Ka‘nebî”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/kanebi (17.03.2020). 
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Müserhed’den1 ve Yaḥyā bin Ma‘īn’den ve Aḥmed bin Ḥanbel’den ve 
Ḳuteybe bin Sa‘īd’den ve Aḥmed bin Yūnus’dan ve bunlaruñ emẟāli niçe 
kimesnelerden vāḳi‘ oldı.  

Ve kendüden aḫẕ-ı ḥadīẟ eyleyenler oġlı [491b R1] ‘Abdu’llāh ve Ebū 
‘Abdu’r-Raḥmān-ı Nesā’ī ve Aḥmed bin Muḥammed el-Ḫallāl2 ve Ebū 
‘Alī Muḥammed bin Aḥmed bin ‘Amr el-Lü’lü’ ve daḫı ba‘żı kimesneler-
dür.  

Ve bi’l-fi‘l rivāyet olınan kitābını cem‘ eylemezdin evvel yiryüzinde 
vāfir seyāḥat eyledi. [354b N1] Andan ṣoñra kitābın cem‘ eyleyüp Baṣra’da 
sākin oldı. Ba‘dehu Baġdād’a geldi.3 Kitāb-ı Sünen’i4 anda rivāyet eyledi. 
Andan ṣoñra [383a E] ehlini Baġdād’dan Baṣra’ya göçürdi. Ve ammā 
kitābını ḳadīmden taṣnīf eyleyüp Aḥmed bin Ḥanbel’e ‘arż idüp icāzet is-
temiş idi. Ve ol daḫı vāfir istiḥsān eylemiş idi.  

Ve Ebū Bekr bin Vāsit5 dimişdür ki “Ebū Dāvūd raḥimehu’llāh ‘Ben 
Resūl-i Ekrem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellemden6 beş yüz biñ ḥadīẟ yazınup, 
ba‘dehu kitāb-ı Sünen’de derc eyledügüm dört biñ sekiz yüz ḥadīẟ-i şerīf7 
intiḫāb eyledüm. Ve ṣaḥīḥini ve aña beñzerini ve müteḳārib olanı ẕikr ey-
ledüm. Ve ol eḥādīẟden yalıñuz dört ḥadīẟ insānuñ dīnine kāfidür ki biri8 
 ya‘nī “Her ‘amel,10 ḥāliṣ niyyet ile gerekdür; ḫuṣūṣā11 «إّمنا االعمال �لنيّات» 9

 

1  Nüshalarda “Merhed” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Zekeriya 
Güler, “Müsedded b. Müserhed”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/musedded-b-
muserhed (17.03.2020). 

2  Nüshalarda “bin Ḥallāl” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Şükrü 
Özen, “Hallâl, Ebû Bekir”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/hallal-ebu-bekir 
(17.03.2020). 

3  geldi: gelüp R1 
4  Nüshalarda “Sünneti” şeklinde yazılan bu kelime, Ebû Dâvûd’un en meşhur eserinin adı 

olduğu için tashih edilerek metne alındı.  
5  Vāsit: Dāsit E 
6  Resūl-i//sellemden: Resūlu’llāh’dan E 
7  şerīf: şerīfe N1 
8  biri: evveli N1, R1 
9  Hadîs-i Şerîf, “Şüphesiz ki ameller niyetlere göredir.”  
10  ‘amel: a‘māl N1, R1 
11  ḫuṣūṣā: - E, N1 
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Ḥaḳ’da maḳbūl ola.” İkinci1 2«من أحسن إسالم املرء تركه مااليعنيه» ya‘nī 
“Mā-lā-ya‘nī olan nesneyi terk eylemesi ādemüñ īmānı güzelligindendür.” 
Üçinci3 4 «ال يكون املؤمن مؤمناً حّىت يرضى الخيه ما يرضى لنفسه» ya‘nī 
“Mü’min mü’min olmaz, tā kendü nefsi içün neye rıżā virürse her mü’min 
ḳarındaşı içün rıżā virmeyince. Ya‘ni bu ṭarīḳ-ı ḥaḳdan çıḳmayup kendüye 
ne ṣanursa illere daḫı anı ṣanmayınca īmānı dürüst olmaz.” dimekdür. 
Dördinci5   وإّن احلرام بّني، وبينهما مشتبهات ال يعلمهّن كثري من الناس، فمن اتّقى»

فقد   احلرام، كالراعي  الّشبهات  يف  وقع  الّشبهات  يف  وقع  ومن  وعرضه،  لدينه  استربأ 
يرعى حول احلمى، يوشك أن يرتع فيه، أال وإّن لكل ملك محى، أال وإّن محى هللا  
-Ma‘nā-yı şerīfi “Ḥelāl de ḥarām da ẓāhirdür. Ya‘nī beyān olınmış حمارمه »6
dur. Ve lākin ḥelāl ile ḥarām mā-beyninde birbirine beñzer niçe nesne7 
vardur ki ḫalḳuñ çoġı anı bilmezler. Ve ḥelāli ḥarāmdan ve ḥarāmı ḥelāl-
den ke-mā-hüve-ḥaḳḳuhu teşḫīṣ ḳılmazlar. İmdi, şunlar ki şübhelü nesne-
lerden ṣaḳınmayalar, ḥarāma düşmeleri muḳarrerdür. Ḫāricde miẟāli şol 
çūbān gibi ki beglik ḳorınuñ eṭrāfında [492a R1] ṭavarları güder. Fe-
ammā iḥtimāl vardur ki ṭavarlarını żabṭ idemeyüp ve ol ḳorıdan daḫı otara. 
Ve dögülüp ve sögülüp ḫışma uġramasına sebeb ola. Pes imdi münāsib 
olan budur ki ol maḳūle şübhelü yirlere yaḳın uġramaya. Zīrā her 
pādişāhuñ bir ḳorısı olduġı gibi Ḥaḳ subḥānehu ve te‘ālānuñ daḫı ḳorısı 
vardur ki maḥārimidür. Bu taḳdīrce ehl-i İslām olanlara lāzımdur ki ol 
maḳūle şübehātdan kendüyi ṣaḳınup [383b E] ḥelāli ve ḥarāmı kemāliyle 
teşḫīṣ eyleye.”  

 

1  İkinci: ẞāniyen N1, R1 
2  Hadîs-i Şerîf, “Kendisini [doğrudan] ilgilendirmeyen şeyi terketmesi, kişinin iyi müslü-

man oluşundandır.”  
3  Üçinci: ẞāliẟen N1, R1 
4  Hadîs-i Şerîf, “Sizden biri, kendisi için istediğini [din] kardeşi için de istemedikçe gerçek 

îmâna eremez.”  
5  Dördinci: Rābi‘an N1, R1 
6  Hadîs-i Şerîf, “Şurası muhakkak ki, haramlar apaçık bellidir, helaller de apaçık bellidir. 

Bu ikisi arasında (haram veya helal olduğu) şüpheli olanlar vardır. İnsanlardan çoğu bun-
ları bilmez. Bu durumda, kim şüpheli şeylerden kaçınırsa, dinini de, ırzını da tebrie etmiş 
olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur, tıpkı koruluğun etrafında sü-
rüsünü otlatan çoban gibi ki, her an koruluğa düşebilecek durumdadır. Haberiniz olsun, 
her melikin bir koruluğu vardır, Allah'ın koruluğu da haramlarıdır.”  

7  nesne: - E, N1 
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Ve’l-ḥāṣıl Ebū Dāvūd şöyle fāżıl ü kāmil idi ki Ebū Bekr el-Ḫallāl 
ḳavlince zamānında eger müṭāla‘asına ve eger taḥrīrine ve ma‘rifetine ġālib 
olur kimesne yoġ-ıdı. Bundan mā‘adā İbrāhīm bin Iṣfahānī ve Ebū Bekr 
Ṣadaḳa, Ebū Dāvūd’ı bir vechle vaṣf iderler imiş ki fużalādan az kimesne 
öyle mevṣūf olurmış.  

Ve ammā bu ẕikr olınan [355a N1] e’imme-i ḥadīẟüñ her birinüñ 
kitābına ba‘żı vilāyet ehālīsi ziyāde raġbet idüp, cümleden ‘Irāḳ ve Mıṣr ve 
Maġrib ‘ulemāsı ekẟeriyyā Ebū Dāvūd’uñ Sünen’i ile ifāde vü istifāde eyle-
yüp ve ammā Ḫorāsān fużalāsınuñ ekẟeri Buḫārī ve Müslim kitāblarına 
ziyāde raġbet itdükleri muḳarrerdür.  

Ve İbn A‘rābī, Ebū Dāvūd’uñ kitābı vaṣfında taḳrīr-i maḳāl eyleyüp, 
“Eger bir ehl-i ‘ilmüñ yanında Muṣḥaf-ı Şerīf ile Ebū Dāvūd’uñ Sünen’i 
bulınsa ‘ilmden ġayrı kitāblara iḥtiyāc çekmeyüp umūr-ı dīniyyesi tedārü-
kine anlar kāfīdür.” diyü buyurmışdur.1 

Ve bi’l-cümle Ebū Dāvūd’uñ fażīletine ve ‘ulüvv-i rütbesine ve ma‘ri-
fetine ve menḳabe-i celīlesine nihāyet yoḳdur. Hicretüñ iki yüz ikinci se-
nesinde vücūda gelüp iki yüz yetmiş beş senesi2 Şevvāl’inde yetmiş üç ya-
şında iken Baṣra’da vefāt eylemişdür.  

[Tirmiẕī Muḥammed bin ‘Īsā] 

Beşincisi Tirmiẕī Muḥammed bin ‘Īsā bin Sevre bin Mūsā bin 
Ḍaḥḥāk’dür. Künyeti Ebū ‘Īsā ve nisbeti3 Sülemī ve Tirmiẕī’dür. Ve dedesi 
mezbūr Mervez şehrinden iken Leyẟ bin Sinān zamānında Tirmiẕ’e4 göç-
miş idi.  

Ve kendüsi ḥuffāẓ-ı a‘lāmuñ birisidür ki ‘ilm-i fıḳhda yed-i ṣāliḥası ve 
ḳuvvet-i rāsiḫası vardur. Ve ḥadīẟi e’imme-i ḥadīẟ ulularından niçe kimes-
neden aḫẕ eyleyüp ve meşāyiḫden ṣadr-ı evvel olanlardan Ḳuteybe bin 

 

1  buyurmışdur: buyurmışdur ki E, R1 
2  senesi: senesinde ve E 
3  nisbeti: nesebi E 
4  Tirmiẕ’e: Tirmiẕī E 
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Sa‘īd’e ve İsḥāḳ bin Mūsā’ya ve Maḥmud bin Ġaylān’a ve Sa‘d bin 
‘Abdu’r-Raḥmān’a [492b R1] ve Muḥammed bin Beşşār’a ve ‘Alī bin 
Ḥucr’a ve Aḥmed bin Menī‘’a ve Muḥammed bin Müttaḳī’ye ve Süfyān 
bin Vekī‘’a ve Muḥammed bin İsmā‘īl-i Buḫārī’ye ve bunlardan ġayrı daḫı 
niçe fużalāya yitişüp isti‘āde-i kelimāt itmişdür.1  

Ve kendüsinden daḫı Muḥammed bin Aḥmed2 bin Maḥbūb [el]-
Maḥbūbī-i Merverrüzī aḫẕ-ı ‘ilm itmişdür. Ve Tirmiẕī’nüñ kitābını cüm-
leden artuḳ rivāyet eylemek ṭarīḳıdur.  

Ve’l-ḥāṣıl İmām Tirmiẕī’nüñ menāḳıb-ı ḥamīdesi [384a E] ve ‘ilm-i 
ḥadīẟde teṣānīf-i pesendīdesi muḳarrerdür. Ve Cāmi‘u’ṣ-ṣaḥīḥ’ı kitāblaruñ 
güzīdesi ve ḳā‘ide ve3 tertīb cihetinden cümleden ziyādesi ve tekrār-ı 
ḥayẟiyyeti ile cümleden eḳaldür.4 Ve meẕāhib ẕikrinde ve vücūh-i istidlālde 
ve ṣaḥīḥ ve ḥasen ve ża‘īfden5 envā‘-ı ḥadīẟ beyān olınmaḳda ve cerḥ [ü] 
ta‘dīlde ve āḫirinde Kitābü’l-‘ilel beyān olınup içinde ve yed-i ḥasene olın-
maḳda6 ol kitābuñ taṣarrufātı ġayrılarda yoḳdur.  

Ve Tirmiẕī kendüsi “Ben bu kitābı taṣnīf eyleyüp Ḥicāz vilāyetinüñ 
fuḳahāṣına ‘arż eyledüm. Ḥüsn-i ḳabūl ile rıżā virdiler. Ba‘dehu ‘Irāḳ 
fużalāṣına gösterdüm. Anlar daḫı ḳā’il oldılar. Pes bu kitāb her kimüñ ki 
evinde bulınup müṭāla‘asıyla müşerref7 ola, gūyā ki Peyġāmber ‘aleyhi’s-
selām anuñ evinde ṭurup anuñla muṣāḥabet üzeredür.” diyü beyān itmiş-
dür. [355b N1]  

Ve Tirmiẕī raḥimehu’llāh hicretüñ yetmiş ṭoḳuzında Receb ayınuñ 
iẟneyn gicesinde Tirmiẕ’de vefāt eylemişdür. Raḥimehu’llāh. 

 

1  itmişdür: itmişdür ki E 
2  Nüshalarda “Aḥmed bin Muḥammed” şeklinde yazılan bu isim “Muḥammed bin 

Aḥmed” olarak metne alındı. bk. M. Yaşar Kandemir, “Tirmizî”, DİA, https: //islaman-
siklopedisi.org.tr/tirmizi (30.12.2019). 

3  ḳā’ide ve: ḳā’ide-i N1, R1 
4  eḳaldür: eḳalden E, N1 
5  Nüshalarda “ḥasīn ve ‘Arabī” şeklinde yazılan bu ibare tashih edilerek metne alındı. bk. 

Başaran ve Sönmez, age, s. 116, 119. 
6  olınmaḳda: olınmaḳda ve E, N1 
7  müşerref: muṣarraf N1 
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[Aḥmed bin Şu‘ayb en-Nesā’ī] 

Altıncısı Nesā’ī Aḥmed bin Şuayb bin Alī bin Baḥr bin Sinān’dur ki 
künyeti Ebū ‘Abdu’r-Raḥmān’dur. Ve fażīletle ma‘rūf olan ‘ulemā ve 
fuḳahānuñ biridür.  

Ve Ḥākim Ebū ‘Abdu’llāh-ı Nīşābūrī “Ben Ḥāfıẓ Ebū ‘Alī’den birḳaç 
def‘a işitdüm ki e’imme-i Müslimīn’den dört kimesneyi ögerdi. Ve cüm-
leden evvel Ebū ‘Abdu’r-Raḥmān’ı ẕikr eylerdi.” diyü beyān itmişdür.  

Ve Aḥmed-i Nesā’ī meşāyiḫ ü ekābire yitişüp Ḳuteybe bin Sa‘īd’den 
ve İsḥāḳ bin İbrāhīm’den ve Ḥumeyd bin Mes‘ade’den ve ‘Alī bin 
Ḥucr’dan1 ve Muḥammed bin ‘Abdi’l-a‘lā’dan ve Ḥāriẟ2 bin Miskīn’den 
ve Hennād bin Serī’den ve Muḥammed bin Beşşār’dan ve Maḥmud bin 
Ġaylān’dan ve Ebū Dāvūd Süleymān bin Eş‘aẟ-ı Sicistānī’den ve bunlar-
dan ġayrı daḫı meşāyiḫ-i3 ḥuffāẓdan ḥadīẟ aḫẕ eylemişdür.  

Ve kendüsinden daḫı Ebū Bişr-i Dūlābī ki aḳrānından4 idi, ve Ebü’l-
Ḳāsım-ı Ṭaberānī ve Ebū Ca‘fer-i Ṭaḥāvī ve Muḥammed bin Hārūn bin 
Sa‘īb ve Ebū Meymūne bin Rāşid ve İbrāhīm bin Muḥammed bin Ṣāliḥ 
[493a R1] bin Sinān ve daḫı niçe kimesneler aḫẕ-ı ḥadīẟ eylemişlerdür. Ve 
kendünüñ ḥadīẟde ve ‘ilmde5 niçe taṣnīfi vardur.  

Ve bi’l-cümle vera‘ u taḳvāsı ġālib ‘ālim ve dīnde ve ḥadīẟde taḥarrīsi 
vāfir kāmil idi. Ve kemāl-i vera‘ ü taḳvāsı6 bundan daḫı ma‘lūmdur ki 
kitābında Ḥāriẟ7 bin Miskīn’i añduḳda [384b E] “Andan oḳurlardı. Ve 

 

1  Nüshalarda “Ḥaşrem” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. M. Yaşar 
Kandemir, “Nesâî”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/nesai (17.03.2020). 

2  Nüshalarda “Ḥarẟ” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Mehmet 
Erdoğan, “Hâris b. Miskîn”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/haris-b-miskin 
(17.03.2020). 

3  meşāyiḫ-i: meşāyiḫden ve N1, R1 
4  aḳrānından: aḳrātdan N1 
5  ‘ilmde: ‘ilelde E 
6  ġālib//taḳvāsı: - R1  
7  Nüshalarda “Ḥarẟ” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. 

ERDOĞAN, agmd. 
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ben işidürdüm.” diyü yazmışdur. 1 «حدثنا وأخرب�» ya‘nī “Baña böyle didi 
ve bu vechle ḫaber virdi.” dimişdür.  

Zīrā Ḥāriẟ ile Nesā’ī mā-beyninde bir bürūdet vāḳi‘ olup Ḥāriẟ Mıṣr 
ḳāḍīsi olduḳda ve daḫı evvelde aṣlā Nesā’ī’ye ol ruḫṣatı virmezdi ki mecli-
sine dāḫil olaydı. Ve lākin Nesā’ī ẓarāfet ile meclisine varup, ādem arasın-
dan kendüyi göstermeyüp açmazdın Ḥāriẟ’üñ ḥadīẟini diñlerdi. Sebebi ol 
idi ki “Andan oḳurlardı. Ve ben diñlerdüm.” diyü yazmışdur. 2«حدثنا»
 dimege kiẕb iḥtimālin virüp iḫtiyār itmemişdür.3   وله مناقب جليلة واالنس»
 عن االسهاب كليلة» 4

Ve kendüsi hicretüñ üç yüz üçinde Mekke-i Mükerreme’de5 vefāt 
idüp anda defn olınmışdur. Ve Tirmiẕī ve Nesā’ī’nüñ tārīḫ-i vilādetleri 
bilinmemekle müddet-i ‘ömrleri daḫı beyān olınmaġa mümkin olmamış-
dur.  

[Ve Ammā Ḥuffāẓ-ı Seb‘a] 

Pes bu maḥalde e’imme-i ḥadīẟ ẕikri tamām olup ḥuffāẓ-ı seb‘a ẕikrine 
mübāşeret olındı. Ve ammā ḥuffāẓ-ı seb‘a ki e’imme-i ḥadīẟüñ ardlarınca 
ṭoġup anlaruñ cevāmi‘ini ve sā’ir teṣānīfini tetebbu‘ idüp andan ṣoñra 
taṣnīfini bir vechle laṭīf eylemişler idi, ki anlaruñ teṣānīfiyle eṭrāf ü 
eknāfda6 intifā‘ ziyāde olmış idi.  

[‘Alī bin ‘Ömer ed-Dāreḳuṭnī] 

İmdi anlaruñ esbaḳı İbn ‘Ömer Dāreḳuṭnī-i [356a N1] Baġdādī’dür 
ki hicretüñ üç yüz altısı Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Baġdād’da ṭoġdı. Ve üç yüz seksen 
beş Ẕi’l-ḳa‘de’sinde yetmiş ṭoḳuz yaşında iken Baġdād’da vefāt eyledi.  

 

1  “Bize söyledi ve haber verdi.”  
2  “Bize söyledi.”  
3  itmemişdür: itmişdür N1, R1 
4  “Onun değerli menkıbeleri vardır. Ancak insanlar ayrıntıdan sıkılır. [Bu yüzden daha 

fazla ayrıntıya girmedik].”  
5  Mekke-i Mükerreme’de: Mekke’de N1, R1 
6  eknāfda: kenāfda N1, R1 
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[Ḥākim en-Nīşābūrī] 

Andan ṣoñra Ḥākim Ebū ‘Abdu’llāh bin Muḥammed-i1 Nīşābūrī’dür 
ki hicretüñ üç yüz yigirmi birinci senesinüñ Rebī‘u’l-evvel’inde Nīşābūr’da 
vücūda geldi. Ve sene ḫamse ve erba‘a mi’e2 Ṣafer’inde seksen dört yaşında 
iken yine Nīşābūr’da vefāt eyledi.  

[‘Abdü’l-Ġanī el-Ezdī] 

Ba‘dehu Ebū Muḥammed ‘Abdü’l-Ġanī bin Sa‘īd el-Ezdī’dür ki 
vilāyet-i Mıṣr ḥāfıẓıdur. Hicretüñ üç yüz ikisi Ẕi’l-ḳa‘de’sinde vücūda ge-
lüp sene tis‘a ve erba‘a mi’e3 Ṣafer’inde yetmiş yedi yaşında iken maḥrūse-i 
Mıṣr’da vefāt itmişdür.  

[Ebū Nu‘aym el-Iṣfahānī] 

Andan ṣoñra Ebū Nu‘aym [493b R1] Aḥmed bin ‘Abdu’llāh-ı 
Iṣfahānī’dür ki sene erba‘a ve ẟelāẟīn ve ẟelāẟe mi’e4 tārīḫinde dünyāya ge-
lüp sene ẟelāẟīn [385a E] ve erba‘a mi’e5 Ṣafer’inde ṭoḳsan altı yaşında iken 
Iṣfahān’da vefāt eylemişdür.  

[Ebū Ömer en-Nemerī] 

Ba‘dehu Ebū ‘Ömer bin ‘Abdi’l-berr en-Nemerī’dür ki ehl-i maġribüñ 
ḥāfıẓıdur. Ve hicretüñ üç yüz altmış sekizi Rebī‘u’l-āḫir’inde vücūda gelüp 
ve dört yüz altmış üçi tārīḫinüñ6 Rebī‘u’l-āḫir’inde ṭoḳsan beş yaşında iken 
Endülüs vilāyetlerinden7 Şāṭıbe didükleri şehrde vefāt eylemişdür.  

 

1  Nüshalarda “Bey‘” şeklinde yazılan bu isim “Muḥammed” olarak metne alındı. bk. M. 
Yaşar Kandemir, “Hâkim en-Nîsâbûrî”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/hakim-
en-nisaburi (30.12.2019). 

2  Ve sene//mi’e: Dört yüz beş tārīḫi N1, R1 
3  sene//mi’e: dört yüz ṭoḳuz tārīḫi N1, R1 
4  sene//mi’e: üç yüz otuz dört N1, R1 
5  sene//mi’e: dört yüz otuz tārīḫi N1, R1 
6  tārīḫinüñ: tārīḫinde N1 
7  Endilüs vilāyetlerinden: Endülüs’de R1 
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[Ebū Bekr Aḥmed el-Beyhaḳī] 

Andan ṣoñra Ebū Bekr Aḥmed bin Ḥüseyn-i Beyhaḳī’dür ki hicretüñ 
üç yüz seksen dördi senesinde1 Beyhaḳ’da ṭoġup, sene ẟemān ve ḫamsīn ve 
erba‘a mi’e2 Cemādiye’l-ūlā’sında yetmiş dört yaşında iken Nīşābūr’da 
vefāt idüp, andan meyyitini Beyhaḳ’a götürüp anda defn olınmışdur.  

[Ḫaṭīb el-Baġdādī] 

Ba‘dehu Ebū Bekr Aḥmed bin ‘Alī el-Ḫaṭīb-i Baġdādī’dür ki sene 
iẟneyn ve tis‘īn ve ẟelāẟe mi’e3 Cemādiye’l-āḫire’sinde vücūda gelüp, dört 
yüz altmış üç senesinüñ4 Ẕi’l-ḥicce’sinde yetmiş bir yaşında iken 
Baġdād’da vefāt eyledi. 5 «رمحهم هللا وا�� ومجيع املسلمني إنّه هو أرحم الرامحني»  

[Ebū Ḥāmid Muḥammed bin Muḥammed el-Ġazzālī] 

Ba‘de ẕālik İşrāḳu’t-tevārīḫ ṣāḥibinüñ ḫātimesini ḫātemü’l-mücte-
hidīn, imām-ı e’imme-i dīn, hādiyy-i du‘ātü’l6-Müslimīn Ebū Ḥāmid 
Muḥammed bin Muḥammed el-Ġazzālī Ḥażretlerinüñ ẕikri ile ḫatm idüp 
ol ḥażretüñ vaṣfını deryā dibindeki gevhere ve e’imme leşkerinüñ ardınca 
gelen ser-‘askere teşbīh eylemişdür.  

İmdi, İmām Ġazzālī Ḥażretleri aṣlında Ṭūsī’dür. Zīrā Ġazzāle Ṭūs kūyla-
rından bir kūyuñ adıdur. Aña nisbet olınup Ġazzālī dinilmişdür. Ve ammā 
muḫaffefdür, müşedded degüldür. Teşdīd ile oḳımaḳ ḫaṭā-yı fāḥişdür.7  

 

1  dördi senesinde: dört tārīḫinde N1, R1 
2  sene//mi’e: dört yüz elli sekiz N1 | elli sekiz R1 
3  sene//mi’e: üç yüz ṭoḳsan iki tārīḫi N1, R1 
4  senesinüñ: tārīḫi N1, R1 
5  “Allah onlara, bize ve bütün Müslümanlara merhamet etsin. Şüphesiz ki o merhametli-

lerin en merhametlisidir.”  
6  hādiyy-i du‘ātü’l: hādī ve ‘ādetü’l N1, R1 
7  Burada Gelibolulu Mustafa Âlî ilgili İslam âliminin nisbesinin doğru telaffuzunun 

“Ġazālī” olduğunu, “Ġazzālī” biçiminde söylenmesinin bariz hata olacağını belirtmekte-
dir. Biz neşrimizde Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nin imla kurallarını esas 
aldığımız için “Ġazzālī” biçimini tercih ettik. bk. Mustafa Çağrıcı, “Gazzâlî”, DİA, https: 
//islamansiklopedisi.org.tr/gazzali#1 (30.04.2020). 
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Ve bi’l-cümle bir ‘ālim ü kāmil ve bir mütebaḥḥir ü fāżıl idi ki 
zamānında aḳrānı ve inḳırāż-ı dehrinden ṣoñra emẟāli görilmemişdür. Ve 
Cāmi‘u’l-uṣūl’de 1«هو أوحد الدهر وفريد العصر يف علوم الشريعة» ya‘nī “İmām 
Ġazzālī, dehrüñ ġāyet ile vaḥīdi ve ‘ulūm-ı şerī‘atde zamānınuñ ferīdi ol-
duġından ġayrı2 teṣānīf-i şerīfe [356b N1] ve te’līf-i laṭīfe ṣāḥibi idi. Ve 
‘ulūm-ı şer‘iyye fünūnından her fende andan evvel daḫı miẟli görinmemiş 
idi.” diyü beyān olınmışdur.  

Ve kendüsi ‘ilm-i fıḳhı İmāmü’l-Ḥaremeyn Ebü’l-me‘ālī el-Cü-
veynī’den aḫẕ idüp ve andan [494a R1] ġayrı3 ‘ulemā-yı kirām ve meşāyiḫ-i 
‘iẓām ve zühhād-ı hidāyet-encām ve aṣḥāb-ı ṭarīḳatdan [385b E] niçe 
fużalā-yı fiḫām mecālisine mülāḳāt eylemiş idi.  

Ve māl-i dünyādan ve manṣıb ü cāhdan bir mertebe-i celīleye yitişmiş 
idi ki ‘ulemā vü fużalādan birisi ol rütbe-i rātibeye vāṣıl olmamış idi. An-
dan ṣoñra zühd ü taḳvāsından ve ḥużūr-ı Ḥaḳḳ’a yaḳınlıġından olan mer-
tebeye raġbet cihetinden cümlesini terk idüp ol ṭarīḳ-ı hidāyet-refīḳda de-
recāt-ı ‘āliye ve ṭabaḳāt-ı sāmiyeye, ḫuṣūṣā rütbe-i vāfiye ve mertebe-i şāfi-
yeye irişmiş idi.  

Ve zamānında Ḫorāsān ve ‘Irāḳ ve Ḥicāz ve Şām vilāyetlerine va-
rup, her birinde ifāde-i fünūn u ‘ulūm ve ifāża-i zülāl-i kemālāt ü rüsūm 
itdükden ṣoñra tekrār Ḫorāsān’a varup, hicretüñ beş yüz beşi senesi-
nüñ4 Cemāẕiye’l-ūlā’sınuñ dördinci güni yevmü’l-iẟneynde elli sekiz 
yaşında iken vefāt idüp Ṭūs’da defn olınmış idi. Ve anuñ vaṣf-ı şerīfinde 
şāgirdlerinden biri merẟiye ṭarīḳıyla bu ebyātı naẓm eylemiş idi ki ẕikr 
olınur: 

 

 

 

 

1  “O, şer‘î ilimlerde zamanının teki, asrının yeganesidir.”  
2  ġayrı: mā‘adā N1, R1 
3  ġayrı: - R1 
4  beşi senesinüñ: beş senesi N1, R1 
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Naẓm 

  ب  صومنا رونقلألعادى  أدب      أ� حّجة اإلسالم مذ غبت بغتة  

  1تألأل ىف جّو السماء الكواكب     غاب ضوؤها   ذاأمل تر أّن الشمس إ

Ma‘nāsı, “Ey ḥüccetü’l-islām olan imām-ı hümām, añsuzın ki sen 
ġā’ib olduñ; mertebe-i ‘ilmde senden dūn olan ‘adūlaruña revnaḳ u 
manṣıbdan behreler ẓāhir oldı. Ḫāricde miẟāli güneş gibidür ki żiyāsı ġā’ib 
olduḳda gökler yüzindeki yılduzlar yalduramaġa ve kendüleri gösterüp żiyā 
virmege başladılar.” dimekdür.  

أللهّم أرمحه ومجيع من تقّدمه ومن �خره من العلماء الكرام والفضالء العظام  

ومجيع اخلواّص والعوام من أهل االسالم � حّي � قّيوم � ذا اجلالل واالكرام 

اّ�   رضوان  الصاحلني  السلف  من كلمات  نقلته  ما  آخر  عليهم هذا  تعاىل 

   [357a N1 | 494b R1]2أمجعني.
 

 

 

1  “Ey İslam’ın delili, sen ansızın ortadan kaybolduğundan beridir hasımlar yüce mertebeler 
ve parlaklık bulmaya başladı. Görmez misin ki güneşin ışığı kaybolduğunda gökyüzünde 
yıldızlar parlamaya başlar.” 

2  “Ey Hayy ve Kayyum olan, celal ve ikrâm sahibi olan Allah’ım; ona ve ondan önce ve 
sonra gelen -seçkin âlimlerden, yüce bilginlerden ve üstün-sıradan Müslümanlardan- her-
kese merhamet et. [Bizden] önceki salih [şahsiyetlerin] sözlerinden aktardıklarımız bu-
rada sona erdi. Allah onların hepsinden razı olsun” | N1 nüshasında burada kitabın ana 
bölümlerinden biri bitip yenisi başlamış gibi hatime cümlesi yazılıp ser-levha açılarak 
devam edilmiştir. | E nüshasında burada Künhü’l-ahbâr’ın II. rüknü sona ermektedir. 



[II. RÜKNÜN II. KISMI]1 

Bi’smi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm2 

[VAḲ‘A-İ CEMEL’DE ŞEHĪD OLANLAR] 

Ḫafī olmaya ki aṣḥāb-ı Resūlu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellemden3 
Vaḳ‘a-i Cemel’de4 şehīd olanlar ḫuṣūṣı ki İmām Aḥmed taḥḳīḳ itmişdür, ol 
fitne-i ‘aẓīm ibtidā olınduḳda aṣḥāb-ı kibār cem‘an on biñ sādāt-ı baḫt-yār 
idügini ve ol zümreden eẟnā-yı cengde ḥāżır olanlar ancaḳ5 yüz miḳdārı 
ẕevāt-ı kübrā ve ba‘żılar ḳavlince ol cengde bile bulınan aṣḥāb-ı6 sü‘edā otuz 
kimesne hüveydā7 olduġı beyān olınmışdur. Ve ammā Şa‘bī raḥmetu’llāhi 
‘aleyh8 “Ol muḥārebede ḥāżır olan aṣḥāb-ı kibār ancaḳ ‘Alī ve Ṭalḥa ve Zü-
beyr ve ‘Ammār’dur. Eger beşdür, diyü birin9 iẟbāt iderlerse baña keẕẕāb 
ıṭlāḳı sezāvārdur.” diyü beyān itmiş iken müverriḫ-i niḥrīr Mevlānā İbn 
Keẟīr, ‘Ā’işe ve İbn Zübeyr ve İmām Ḥasan ve İmām Ḥüseyn ve Muḥam-
med bin Ebī Bekr ve Sehl bin Ḥuneyf ve daḫı niçe kimseler anda ḥāżır idü-
gini bildürmişdür.  

 

 

1  Bu bölümün yer aldığı nüshalarda burada yeni bir sayfaya geçilmiş ve ser-levha açılmıştır. 
Bu bakımdan buranın Künhü’l-ahbâr’ın II. rüknünün II. kısmı olduğu anlaşılmaktadır. 
Künhü’l-ahbâr’ın II. rüknünün II. kısmı, sadece N1, R1 ve aslında III. rükün nüshası 
olan HZ (Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, No. H. 1358) nüsha-
larında yer almaktadır. Bu bakımdan bu kısmın tenkitli metni N1, R1 ve HZ nüshaları 
üzerinden kurulmuştur. | 357a N1 | 494b R1 | 18a HZ  

2  “Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla…” | Bi’smi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm: - N1, R1  
3  Resūlu’llāh//sellemden: Resūlu’llāh’dan N1, R1 
4  HZ nüshasında “Vaḳ‘a-i Cemel’de” ibaresi “olmaya ki”den sonra gelmektedir. 
5  ḥāżır//ancaḳ: ancaḳ ḥāżır olanlar Hz 
6  aṣḥāb-ı: aḥbāb-ı HZ 
7  hüveydā: hevā N1 
8  ‘aleyh: ‘aleyh ḳavlince HZ 
9  birin: yirin N1 
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[Ṭalḥa bin ‘Ubeydu’llāh] 

İmdi, Vāḳı‘a-i Cemel’de ḳatl olınanlaruñ1 evveli Ṭalḥa bin 
‘Ubeydu’llāh2 bin ‘Oẟmān bin ‘Ömer bin Ka‘b bin Sa‘d bin Mürre bin 
Ka‘b bin Lü’ey bin Ġālib bin Fihr bin Mālik bin Naḍr bin Kināne’dür. 
Künyeti Ebū Muḥammed [el]-Ḳureyşī [et]-Teymī’dür. Ḫuṣūṣā ki beyne’l-
aṣḥāb “Ṭalḥatü’l-ḫayr” dimekle ma‘rūf ve kerem-i şān ve seḫā-yı bī-
kerānına binā’en “Ṭalḥatü’l-feyyāż” ismiyle daḫı mevṣūf idi.  

Ve ba‘żılar ḳavlince Resūlu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem yevm-i 
Uḥud’da “Ṭalḥatü’l-ḫayr” ve yevm-i Bedr’de “Ṭalḥatü’l-feyyāż”3 ve yevm-i 
Ḥuneyn’de “Ṭalḥatü’l-cūd” diyü müsemmā ḳılmış idi.4  

Ve Ḥażret-i Ebū Bekr-i Ṣıddīḳ eli ile ḳadīmī İslām’a gelenlerdendür. 
Ve Resūl-i Ekrem ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem5 ile bile hicret idüp 
aṣḥābı birbirleriyle ḳarındaş6 itdükleri zamānda Ṭalḥa, Ebū Eyyūb-ı Enṣārī 
ile ‘aḳd-ı uḫuvvet buyurmışlar idi.  

Ġazā-yı Bedr’den ġāyrı da ḫidmet-i Ḥażret’den dūr olmamışdur. Ol 
zamānda Şām’da bulınmaġın ancaḳ ol ġazāda mehcūr olmışdur. Ve ‘Aşere-i 
Mübeşşere’nüñ biri [495a R1] daḫı Uḥud Ġazāsı’nda Ḥażret-i Resūl’üñ 
mübārek arḳasında iki zırh bulınup bir yüksek ṭaş üstine ṣu‘ūdları müte‘as-
sir olduḳda Ṭalḥa’nuñ arḳasına binüp [357b N1] ol ṣaḫreye7 çıḳduḳla-
rında “Ṭalḥa’ya cennet vācib oldı.” buyurmışlar.  

Ḥattā Ebū Bekr-i Ṣıddīḳ yevm-i Uḥud añılduḳça “Ol bir gün idi ki8 
cümlesi Ṭalḥa’nuñ idi. Ya‘nī cennet ile tebşīr buyurıldı.” dirler idi. Ve ol 
günde Resūlu’llāh ḫidmetinde bir elleri şell olup vefātına dek ol ḥāl ile 
ḳaldı. 

 

1  olanlaruñ: olanlar N1, R1  
2  Nüshalarda “ ‘Abdu’llāh” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Bün-

yamin Erul, “Talha b. Ubeydullah”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/talha-b-
ubeydullah (30.04.2020). 

3  feyyāż: feyyāżda N1 
4  ḳılınmış idi: ḳılındı R1 
5  Resūl-i//sellem: Resūlu’llāh N1, R1 
6  ḳarındaş: ḳardaş N1 
7  ṣaḫreye: ṣaḫara N1 
8  ki: - N1, R1 
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Ve bi’l-cümle [18a HZ] vefātına dek Ḥażret-i Resūl-i Ekrem ‘aleyhi’ṣ-
ṣalātu ve’s-selām1 ḫidmetinden ayrılmadı. Keẕālik Ebū Bekr ve ‘Ömer 
raḍiya’llāhu ‘anhumā ḫilāfetlerinde daḫı ḫidmetlerinden cidden ayrıl-
madı.2 Ancaḳ ‘Oẟmān bin ‘Affān ḫuṣūṣında bī-ḳaydlıḳ3 iḫtiyār eyledi. Ve 
Vāḳı‘a-i Cemel’de Ḥażret-i ‘Alī kendüye pend ü nuṣḥ itmegin kenāra çe-
kilüp ba‘żı ṣufūf miyānında ṭururken dizine bir oḳ ṭoḳındı. Bindükleri 
atuñ bögrine Ṭalḥa’nuñ etegi mīḫlandı. Ḥattā bir ḳulı kendüyi ma‘reke-
den çıḳarup Baṣra’ya iletdi. Anda mecrūḥen4 vefāt itdi.  

Ammā ba‘żılar ḳavlince ma‘rekede ḳatl olınup Ḥażret-i ‘Alī beyne’l-
maḳtūleyn meyyitini gördükde yüzinden ṭopraġı5 silüp,  � رمحة اّ� عليك»
  .buyurdılar أ� حمّمد»6

[Ḥilyeleri]: Ḥüsnü’l-vech, keẟīrü’ş-şa‘r,7 ebyażü’l-levn ādem idi. Ve 
bi’l-cümle yevm-i Cemel’de otuz altı tārīḫi Cemāẕiye’l8-āḫire’sinüñ yigir-
minci güni sinn-i şerīfi altmışda9 iken dār-ı beḳāya naḳl idüp Muḥallā 
cānibinde defn olındılar.  

Vefātından ṣoñra bir ṣāliḥ kişi Ṭalḥa’yı üç gice ‘ale’t-tevālī rü’yāsında 
gördi. Her birinde ṣūret-i10 bī-ḥużūr ile görüp “Ḳabrümi āḫar yire taḥvīl 
idüñ.” diyü ḫaber virdi. Vaḳtā ki ol şaḫṣ ol ḥīnde Baṣra’da ḥākim olan 
‘Abdu’llāh bin ‘Abbās ḥużūrına gelüp rü’yāsını söyledi, Baṣra’da on biñ 
aḳçeye bir ev ṣatun alup meyyitini ol maḥalle naḳl itdiler. Ṣol cānibine 
gelen cesedi gögermiş, ammā hemān gömildügi günden şekli taġyīr11 ol-
mamış buldılar. 

 

1  Ekrem//selām: - N1, R1 
2  Keẕālik//ayrılmadı: - R1 
3  Nüshalarda “baḫrlıḳ” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
4  mecrūḥen: mecrūḥla R1 
5  Bu kelime R1 nüshasında mükerrer yazılmıştır.  
6  “Ey Ebû Muhammed, Allah’ın rahmeti senin üzerine olsun.”  
7  şa‘r: şa‘īr R1 
8  cemāẕiye’l: - HZ 
9  altmışda: altmış N1 
10  ṣūret-i: ṣūreti N1 
11  taġyīr: müteġayyir HZ 
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Ve Ḥażret-i Ṭalḥa Faḫr-i ‘Ālem’den1 otuz sekiz ḥadīẟ-i şerīf rivāyet 
itmişdür, diyü beyān olınmışdur. 

[Zübeyr bin ‘Avvām] 

Zübeyr bin ‘Avvām2 bin Ḫuveylid bin Esed bin ‘Abdi’l-‘Uzzā bin 
Ḳuṣay bin Kilāb bin Mürre bin Ka‘b ilā āḫirihi. Künyetleri Ebū ‘Abdu’llāh 
[el]-Ḳureyşī [el]-Esedī ve vālidesi ‘Abdü’l-Muṭṭalib ḳızı Ṣafiyye’dür ki 
Resūl-i Ekrem ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellemüñ3 [495b R1] ‘ammesi idi. 
Kendüler on yaşında iken İslām’a geldiler. Ve ‘Aşere-i Mübeşşere ma‘şerine 
dāḫil oldılar.  

Evvelā Ḥabeşe’ye, ẟāniyen Medīne’ye hicret itdiler. Ve cemī‘-i 
ġazālarda Resūlu’llāh ile bile bulındılar. Ve Ebū Bekr-i Ṣıddīḳ’uñ muṣāḥib-
lerinden ve ḳarābeti devletine rāġıblardan olmaġın Esmā ile müsemmā ḳız-
ların aña tezvīc itdiler. Ḥattā veled-i reşīdleri ‘Abdu’llāh, Ḥażret-i Ebū 
Bekr ḳızından vücūda geldi.  

Ammā yevm-i Cemel’de ki Ḥażret-i ‘Alī ba‘żı eḥādīẟ ü āẟār ile mezbūrı 
mütenaṣṣıḥ u müte’eẟẟir buyurdı, ḳıtālden rücū‘la Medīne’ye gitdi. Eẟnā-
yı rāhda ki Aḥnef bin Ḳays ḳabīlesine uġradı, Zübeyr’i [358a N1] görüp, 
“Bu ol kimesnedür ki bunca ḳavmi cem‘ idüp, öñlerine düşüp ma‘rekeye 
iletdi ve anlar ḳıtāl ṣafların tertīb itdükde kendüsi ehline rücū‘ı münāsib 
gördi.” [didi]. 

Fe-lā-cerem ‘Amr bin Cürmūz ba‘żı rüfeḳāsıyla ardına düşüp yitişdük-
leri yirde ḳatl itdiler. Ba‘żılar ḳavlince mezbūr ‘Amr bin Cürmūz namāzda 
bulup ve bir ḳavlde Vādi’s-sibā‘ nām maḥalde uyurken bulup ḳatl eyledi.  

Ammā ḫātūnı ‘Ātike bint Zeyd, ‘Abdu’llāh bin Ebī Bekr taḥt-ı 
nikāḥında iken ol ḳatl olınduḳda ‘Ömer bin4 Ḫaṭṭāb’a varmış idi. Ve 
Ḥażret-i ‘Ömer[‘üñ] ḳatlinden ṣoñra kendüyi Zübeyr almışdur. Bunlar 

 

1  Faḫr-i ‘Ālem’den: Resūl-i Ekrem ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellemden HZ 
2  Zübeyr bin ‘Avvām: ‘Avvām bin Zübeyr R1 
3  Resūl-i//sellemüñ: Resūlu’llāh’uñ N1, R1 
4  ‘Ömer bin: - R1 
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daḫı ḳatl olınduḳda [18b HZ] üç maḳtūlüñ menkūḥası olduġı mażmūnla 
merẟiye naẓm eyledi. 

Vaḳtā ki ‘Amr bin Cürmūz Zübeyr’i ḳatl eyledi, başın alup ri‘āyet 
ümmīdiyle ‘Alī’ye geldi. Ammā Ḥażret-i ‘Alī ol ḳātili yanına getürmeyüp, 
-ya‘nī “Zübeyr’i ḳatl eyleyene cehennemi muş «بّشر قاتل بن صفّية �لنار» 1
tılañ” diyü buyurdı.  

Bunlar[uñ] daḫı tārīḫ-i vefātları otuz altı tārīḫi Cemāẕiye’l-āḫire’sinüñ 
āḫirindedür.2  

[Ḥilyeleri]: Ḳara yaġız, mu‘tedilü’l-laḥm, ḫafīfü’l-liḥye ādem idi. Alt-
mış altı ve ‘inde’l-ba‘ż altmış yedi yaşında intiḳāl itdiler.3 Fe-ammā ġāyetde 
māldār ve nīk ü bed görmiş kimesne olup elli ṭoḳuz4 biñ kerre biñ ve sekiz 
yüz biñ aḳçe metrūki ḳısmet olındı. Raḥmetu’llāhi te‘ālā ‘aleyhi. 

‘Ammār bin Yāsir 

Uzun boylu, esmerü’l-levn bir şeyḫ-i kebīr idi. Ḥarb-i Ṣıffīn güni eline 
Ḥażret-i ‘Alī cenābından5 rāyet alup, “Üç kerre bu sancaġ-ıla Resūlu’llāh 
‘aleyhi’ṣ-ṣalātu ve’s-selām6 ḥużūrında mücidd-i ḥarb ü ḳıtāl oldum. Şimdi 
dördinci def‘adur ki [496a R1] vaḥy-i Resūlu’llāh emri ile ceng ü cidāl 
eylemege ruḫṣat buldum. Taḥḳīḳ bilürin [ki] biz ehl-i sefer, anlar ehl-i baġī 
vü ḍalāldür.” didi. Ve meydāna çıḳup Şām ‘askerine ḥamle eyledi.  

Ve anlardan daḫı bir gürūh ‘Ammār’a ḥamle ḳıldı. Ba‘dehu Ebü’l-
ġādiye-i7 Ḳarārī zaḥm urup mecrūḥ itdi. Ve İbn Cevā8 Seksekī mübārek 
başını kesdi. Ol ḥīne dek niçeler ḥaḳ, ‘Alī cānibinde idügine şübhe idüp, “ 

 

1  “Safiyye’nin oğlu [Zübeyr]’in katilini ateş ile müjdele.”  
2  āḫirindedür: evāḫirindedür HZ 
3  intiḳāl itdiler: vefāt ve intiḳāl eylediler HZ 
4  ṭoḳuz: - HZ 
5  Nüshalarda bu kelimeden sonra “ki” bağlacı gelmektedir. Anlam gereği bu bağlaç metne 

alınmadı. 
6  ‘aleyhi’s//selām: - N1, R1 
7  ġādiye-i: fārīne-i HZ 
8  Nüshalarda “Cüveyre” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İbn 

Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, Mektebetü’l-ma‘ârif, Beyrut 1992, C. 7, s. 268. 
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‘Acabā iṣābet bizde midür?” dirler iken ‘Ammār ki şehīd oldı, Ḥażret-i 
Resūlu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem 1 «ويح عمّ ار تقتله الفئة الباغية»ve   آخر»
 buyurduḳları ḥadīẟ mūcibince baġī ve ‘iṣyān شربة يشر�ا عّمار ضياح لنب» 2
iden ‘asker, Mu‘āviye cānibinde olanlar idügi ẓāhir oldı. Ve ‘Ammār’ın 
āḫir ġıdāsı tefaḫḫuṣ olınduḳda ḳable’l-ḥamle kendüye ‘aṭş ġālib olup ṣu 
istedükde ḥāżır bulınmayup bir kāse leben ṣunılduġı ve çaḳ ṣoñra içdügi 
ġıdāsı ol olduġı muḳarrer olıcaḳ mażmūn-ı ḥadīẟ-i şerīf iki vech ile ẟābit 
oldı. Ammā Mu‘āviye [358b N1] ‘inādında muṣirr olup, “ ‘Ammār’ı ḳatl 
iden, evinden çıḳarup, bu maḥalle getürüp ehl-i Şām’a musallaṭ ḳılandur.” 
diyü te’vīl itmek üzere oldı.  

Ammā Ḥażret-i ‘Ammār eşher-i aṣḥāb-ı kibār olup »  إذا اختلف الناس
 ḥadīẟ-i şerīfi anuñ ḥaḳḳında buyurılmışdur. Ya‘nī كان إبن مسّية مع احلقّ »3
ki “Ehl-i İslām nāmına iki fırḳa iḫtilāfa düşse ‘Ammār ḳanġı cānibde ise 
Ḥaḳ ol ṭarafdadur.” diyü4 ḫaberi virilmişdür. 

Ve bi’l-cümle ‘Ammār şehīd olduġı gün Hāşim bin ‘Utbe’ye ḫiṭāb 
idüp » ّة حتت ظالل السيوف واملوت يف أطراف األسّنة وقد فتحت أبواب اجلّنة اجلن
 ya‘nī ki “Yā Hāşim, cennet وتزينت احلور العني اليوم ألقى األحبة حمّمداً وحزبه»5
ḳılıçlaruñ gölgesi altındadur. Ölüm ḥāleti ise sizlerüñ eṭrāfındadur. Ḥālā 
göklerüñ ebvābı açıldı. Ve ḥūr-ı ‘īn zeyn olup ṣaçlaruñ[dan] dimāġımuza 
būy-ı misk ü ‘anber ṣaçıldı. Bu dār-ı fānīyi serāy-ı bāḳīye degişecek gün-
dür.” diyü at bıraḳdılar. Bu iḳdām ile şehādet sa‘ādetine nā’il oldılar.  

Ve ‘Ammār ḳatl olınduḳda sinn-i şerīfi ṭoḳsandan ziyāde idi. 
Raḥmetu’llāhi ‘aleyh.  

 

1  Hadîs-i Şerîf, “Vah Ammâr! Kendisini âsi bir topluluk öldürecek.” (Buhârî, Salât, 63) | 
Nüshalarda hadisin imlası bozuktur.   

2  Hadîs-i Şerîf, “[Ammâr], senin dünyada son içeceğin şey süt şerbeti olacaktır.” (İbnü’l-
esîr, Üsdü’l-gâbe, III, 134) | Nüshalarda hadisin imlası bozuktur.  

3  Hadîs-i Şerîf, “Her ne zaman insanlar ihtilafa düşerse Sümeyye’nin oğlu (Ammâr) hakla 
birliktedir.” (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-kebîr, C. 10, s. 95, h: 10071)  

4  diyü: - N1, R1 
5  “Cennet kılıçların gölgesinin altında, ölüm mızrakların ucundadır. Cennetin kapıları 

açılmış, iri gözlü huriler süslenmişlerdir. Bu gün dūstlara kavuşuyorum. Muhammed’e 
ve onun topluluğuna kavuşuyorum.” | Nüshalarda bu ibarenin imlası bozuktur. İmla tas-
hih edilerek metne alındı. bk. Ali Sa‘d Ali Hicâzî, Dürerün min-Âli Beyti Hayrü’l-mür-
selîn Muhammed (sav.), Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut 1971, s. 311. 
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[Ḫabbāb bin Eret bin Cendele bin Sa‘d bin Ḫuzeyme]1 

Bunlar da2 ol senede vefāt eylediler. Dār-ı Erḳam’dan evvelā İslām’a 
gelüp Bedr Ġazāsı’nda ve ba‘dehu olan mücāhedede bile bulınup Ḥażret-i 
‘Ömer mezbūra küllī i‘zāz [496b R1] ü ikrām iderdi. “Bu ri‘āyete müs-
taḥiḳ bir sensün, bir Bilāl’dür.” diyü buyur[ur]dı. Kūfe’de vefāt idüp 
şehrden ṭaşra cümleden evvel anlar defn olındı. Ve ḥīn-i vefātda sinn-i 
şerīfleri altmış üçde bulındı. Raḥmetu’llāhi ‘aleyh. 

Ḫuzeyme bin ẞābit bin el-Fākih3 

Bin ẞa‘lebe bin Sā‘ide el-Enṣārī ki Ẕü’ş-şehādeteyn’dür. Ve yevm-i 
fetḥde rāyet-i Benī Ḥuṭame anuñla idi. Ve Ṣıffīn Cengi’nde Ḥażret-i ‘Alī ile 
bile bulınup ol eyyāmda ḳatl olındı. Ve Ḥīn-i vefātı otuz yedi tārīḫinde idi.4 

 Ve Ḫuzeyme’[nüñ],5 künyetleri Ebū ‘Umāre’dür.6 Ve fetḥ-i Mekke 
güni rāyet-i Benī Ḥuṭame ile engüşt-nümā olan sālārdur. Ve Ḥażret-i ‘Alī 
ile Ḥarb-i Ṣıffīn’de bile bulınup Ẕü’ş-şehādeteyn şöhretiyle nāmdārdur.  

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında ise imla muğlaktır. | İlerle-
yen kısımlardan da anlaşılacağı üzere Gelibolulu Mustafa Âlî Künhü’l-ahbâr’ın II. rüknün 
II. kısmını kaleme alırken ana kaynak olarak İbn Kesîr’in el-Bidâye ve’n-Nihâye adlı eserini 
kullanmıştır. Bundan dolayı burada el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak metin tamiri ya-
pıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 7, s. 311. 

2  Ḫuzeyme//el-Fākih: - N1, R1 
3  Nüshalarda burada hal tercümesi verilecek kişinin adı kısmı boş bırakılmıştır. Künhü’l-

ahbâr’ın II. rükün II. kısmının ana kaynağı olan el-Bidâye ve’n-Nihâye’de İbn Kesîr hicrî 
37. yıl vefeyatında Ḫuzeyme bin ẞābit’in nisbesini sehven “bin ẞa‘lebe bin Sā‘ide” şek-
linde bildirdiği için (age, C. 7, s. 311) Gelibolulu Âlî bunu farklı bir şahsın hal tercümesi 
olarak almış olmalıdır. Nitekim “Ḫuzeyme bin ẞābit el-Fākih” ve “Hüzeyle” biyografile-
rinde verilen bilgiler hemen hemen aynıdır. 

4  N1 ve R1 nüshalarında burada hal tercümesi başlığı olduğu izlenimi veren bir boşuk var-
dır. HZ nüshasında ise “Hüzeyle” şeklinde bir hal tercümesi başlığı vardır. Künhü’l-
ahbâr’ın II. rükün II. kısmının ana kaynağı olan el-Bidâye ve’n-Nihâye’de İbn Kesîr hicrî 
37. yıl vefeyatında Ḫuzeyme bin ẞābit’in nisbesini sehven “bin ẞa‘lebe bin Sā‘ide” şek-
linde bildirdiği için (age, C. 7, s. 311) Gelibolulu Âlî bunu farklı bir şahsın hal tercümesi 
olarak almış olmalıdır. Nitekim burada ve öncesinde gelen “Ḫuzeyme bin ẞābit” biyog-
rafisinde verilen bilgiler hemen hemen aynıdır. 

5  Ḫuzeyme: Hüzeyle HZ 
6  Nüshalarda “ ‘Ammār” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Asri 

Çubukcu, “Huzeyme b. Sâbit”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/huzeyme-b-sabit 
(01.05.2020). 



Künhü’l-Ahbâr  | 277 

Sebebi budur ki Ḥażret-i Peyġāmber ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem bir 
A‘rābī’den bir feres ṣatun aldılar. Der-‘aḳab ba‘żı ‘uyūb içün reddini ve 
ẟemeninüñ ḳabżını murād idindiler. Ve lākin A‘rābī “Ben bu atı size ṣat-
madum.” diyü inkār eyledi. Ve Ḥażret-i Resūl “Ben senden aldum.” diyü 
i‘tirāfını beyān ü1 iẓhar eyledi. Ammā A‘rābī inkārda mücidd olup “El-
betde şāhidden lā-büddür ve lāzımdur.” dimegin Ḫuzeyme Ḥażretleri »  أ�
 didi. Fe-lā-cerem redd-i bey‘ ve ḳabż-ı ẟemen-i rec‘ muḳarrer أشهد لك»2
olduḳdan ṣoñra Ḥażret-i Peyġāmber, Ḫuzeyme’ye ṣordılar; “Sen ḫod be-
nümle ḥāżır degüldüñ. Pes ne vechle şehādet itdüñ.” diyü3 buyurdılar. 
[359a N1] Anlar, 4 «نصّدقك على أخبار السماء وال نصّدقك على أخبار االرض؟»
 didi. Ya‘nī ki “Ben senüñ göklere ve Bārī Te‘ālā’ya müte‘alliḳ aḫbāruñı 
taṣdīḳ iderdüm. Bu ḳanda ḳaldı, umūr-ı arżiyyeye müte‘alliḳ kelām-ı 
şerīfüñi taṣdīḳ eylemeyem!” diyü söyledi. Şehādeti Ḥażret’i taṣdīḳan idü-
gini beyān eyledi. Ve iki şāhid yirine ṭutılur, “Ẕü’ş-şehādeteyn” ‘unvānıyla 
iştihār buldı. Raḥmetu’llāhi ‘aleyhi. 

‘Abdu’llāh bin Erḳam bin Ebi’l-Erḳam5 

Ki ‘āmü’l-fetḥde İslām’a gelüp Ḥażret-i Resūl’üñ küttāb-ı ma‘ālī-
cenābından idi.  

 

 

 

 

1  beyān u: - N1, R1 
2  “Ben sana şahitlik yaparım.” | Nüshalarda görülen imla hataları tashih edilerek metne 

alındı. bk. Abdülmelik b. Abdullah el-Cüveynî, Nihâyetü’l-matlab fî Dirâyetü’l-mezheb, 
Darü’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut 2010, C. 14, s. 117. 

3  diyü: - R1, HZ 
4  “Biz seni gökten gelen bilgiler konusunda tasdik etmişken yeryüzündeki bilgiler hususunda 

tasdik etmez olur muyuz?!” | Nüshalarda görülen imla hataları tashih edilerek metne alındı. 
bk. Abdülmelik b. Abdullah el-Cüveynî, age, C. 14, s. 117. 

5  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında ise imla muğlaktır. | el-
Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak metin tamiri yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 7, s. 311. 
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‘Abdu’llāh bin Büdeyl bin Verḳā’ el1-Ḫuzā‘ī  

Ki2 Ḥarb-i Ṣıffīn’de ṣaġ ḳoluñ serdārı idi. Ḳatl olınduḳdan ṣoñra ol 
ḫidmet Mālik bin Eşter’e buyurıldı. 

‘Abdu’llāh bin Ḫabbāb bin Eret3 

Sābıḳu’ẕ-ẕikr [Ḫabbāb bin Eret]’üñ oġlıdur. Resūlu’llah ṣalla’llāhu 
te‘ālā ‘aleyhi ve sellem zamānında vücūda gelüp ḫayr ile vaṣf olınmış [497a 
R1] bir ẕāt-ı kerīm idi. Ḫavāric cenginde ḳatl olındı.  

Bu meẕkūrīn cemī‘an bir senede vefāt itmişlerdür.  

[Ammā Otuz Yedi Tārīḫi Dīger Vefeyātı] 
‘Abdu’llāh bin Sa‘d bin Ebī Serḥ4  

Bunlar daḫı küttāb-ı vaḥyuñ biridür. Ol ḫidmet-i ma‘ālī-menziletle 
şeref kesbinden ṣoñra dīn-i İslām’dan rücū‘ idüp ve ba‘de’l-irtidād ‘āmü’l-
fetḥde yine İslām’a geldi. Ḥażret-i ‘Oẟmān’uñ reḍā‘an ḳarındaşı olmaġın 
günāhı ‘afv buyurıldı. Ḥattā Ḥażret-i ‘Oẟmān ḫilāfeti zamānında ‘Amr bin 
‘Āṣ yirine Mıṣr ḥükūmetine gönderildi. Ve İfrīḳiyye ve bilād-ı Nūbe’ye ve 
Ẕātü’ṣ-ṣavārī’ye vech-i baḥrda ġazālar idüp Endülüs’i fetḥ itdi. Ve Ḥażret-i 
‘Oẟmān [19b HZ] muḥāṣara olınduġı eyyāmda Muḥammed bin Ebī 
Ḫuzeyfe taġallüb idüp anı Mıṣr’dan çıḳardı. Ve ol senede vefāt itdi. 
Raḥmetu’llāhi ‘aleyh. 

 

 

 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 7, s. 311. 
2  Ḫuzā‘ī ki: - R1 
3  R1 nüshasında başlık boş bırakılmıştır. N1 nüshasında ise “ ‘Abdu’llāh bin Ebī Serḫ” 

şeklinde bir başlık bulunmaktadır. bk. İbn Kesîr, age, C. 7, s. 311. 
4  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında ise imla muğlaktır. | el-

Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak metin tamiri yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 7, s. 311. 
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Rebī‘ bin Mu‘avviẕ bin ‘Afrā1 

Resūlu’llāh ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellemden eḥādīẟ-i keẟīre2 rivāyet 
idüp ve ekẟer-i ġazālarda ḫidmet-i ‘ālī-‘āyīnlerinde bulınup mecrūḥlara 
mu‘ālece ḳılurlardı.  

Ḥābis bin Sa‘d eṭ-Ṭā’ī3 

Bunlar daḫı Mu‘āviye ile Ḥarb-i Ṣıffīn’de bile bulınup ḳatl olınmış-
lardur.  

Ve bi’l-cümle Ṭalḥa’dan bu maḥalle gelince vāḳi‘ olan vāḳı‘āt otuz 
yedi tārīḫindeki vāḳı‘ātdur. 

[Ammā Otuz Sekiz Tārīḫi Vefeyātı] 
[Sehl bin Ḥuneyf]4 

[Sehl bin Ḥuneyf] bin Vehb bin ‘Alīm bin ẞa‘lebe-i Enṣārī ki Ġazā-
yı Bedr’de ve baḳiyye-i mücāhedede bile bulınup İmām ‘Alī bin Ebī 
Ṭālib’e muṣāḥib idi. Ve Ḥarb-i Cemel’de [ve] ġayrı muḥārebelerinde ol 
ḥażretle neberd ü rezme5 rāġıb idi. Otuz sekiz6 tārīḫinde vefāt itdi. Ve 
namāzını Ḥażret-i ‘Alī ḳılup beş tekbīr ve ‘inde’l-ba‘ż altı tekbīrāt itdi. 
Ve ehl-i Bedr’den olmasıyla izdiyād-ı tekbīrāta bā‘iẟ ‘add eyledi.  

 

 

 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 7, s. 313.   
2  keẟīre: - HZ 
3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. Saffet Köse, “Hâbis b. Sa‘d”, DİA, 

https://islamansiklopedisi.org.tr/habis-b-sad (03.08.2020). 
4  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 7, s. 318.   
5  neberd ü rezme: tīr düzmeye R1 | tīr düzürme N1 
6  sekiz: yedi HZ 
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Ṣinvān bin Beyżā1 

Süheyl bin Beyżā’nuñ ḳarındaşıdur ki cümle ġazālarda Resūlu’llāh 
‘aleyhi’ṣ-ṣalātu ve’s-selām2 ḫidmetinden ḫālī olmayup işbu sene Ra-
mażān’ında vefāt eyledi. Ardınca evlādından kimesne ḳalmadı. 

Ṣuheyb bin Sinān-ı Rūmī 

Aṣlı vilāyet-ı Yemen’den olup vālidi kisrā ‘ummālinden idi. [359b 
N1] Ve menzilleri Nehr-i Furāt üzere Mevṣil ḳurbında iken Rūm ‘askeri 
ḳabīlelerini ġāret ḳılup Ḥażret-i Ṣuheyb’i ṣaġīrü’s-sinn iken esīr itdiler. 
Niçe zamān anlarda ṭurduḳdan ṣoñra anlardan daḫı [497b R1] Benū 
Kelb3 ḳabīlesine esīr oldı. Getür[il]üp Mekke-i Mükerreme’de bey‘ olın-
duḳda4 ‘Abdu’llāh bin Cud‘ān iştirā idüp i‘tāḳ eyledi. Bir zamān Beled-i 
Emīn’de cehāletle mütemekkin olduḳdan ṣoñra Resūlu’llāh ṣalla’llāhu 
‘aleyhi ve sellem ba‘ẟ olınduḳda ‘Ammār [bin] Yāsir ile bir günde İslām’a 
geldi. Ve şol zamān ki Ḥażret-i Resūlu’llāh Medīne’ye hicret buyurdı, 
birḳaç gün ṣoñra Ṣuheyb ve āli hicret idüp ardlarınca giderken zümre-i 
müşrikīnden5 bir ḳavm-i vācibü’l-levm Ṣuheyb’üñ yolına çıḳup men‘ 
ḳaṣdın itdüklerinde “Beni bilürsüz ki tīr-endāz-ı hecā-sāz-ı bī-bāküm. Her 
bir sehmümden şimdi sehmger olup ekẟeriñüzi helāk iderin. Eger 
murādıñuz māl ise fülān maḥalde defīne itmişümdür. Varuñ, aluñ, sizüñ 
olsun.” didükde çekilüp gitdiler. Ve defīnesini taṣarruf itdiler. Ḥattā 
Resūlu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellemüñ ḥużūrına geldükde ki bu ḫuṣūṣı 
taḳrīr itdi, “Yā Ebā Yaḥyā,6 bu bey‘ ü şirāda ‘aẓīm fā’ide itdüñ.” diyü 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında ise imla muğlaktır. | el-
Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak metin tamiri yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 7, s. 318.   

2  ‘aleyhi’s//selām: - N1, R1 
3  Nüshalarda “Kelūb” şeklinde yazılan bu kelime tashih edilerek metne alındı. bk. İbn 

Kesîr, age, C. 7, s. 319. 
4  olınduḳda: olınduḳdan ṣoñra N1, R1 
5  Nüshalarda “ẟerkīnde (N1), terkīnde (R1, HZ)” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği 

tashih edilerek metne alındı. 
6  Ebā Yaḥyā: Ebü’l-cin HZ 
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buyurılup Ḥaḳ subḥānehu ve te‘ālā ﴿  َوِمَن النَّاِس َمن َيْشرِي نـَْفَسُه ابِْتَغاء َمْرَضاِت
  .āyet-i kerīmesi nāzil oldı ا�ِّ ﴾ 1

Ḥammād bin Seleme2 ḳavlince Ġazā-yı Bedr’de bile idi. Ve Ḥażret-i 
‘Ömer yaralanduḳda tā Ḥażret-i ‘Oẟmān’a ḫilāfet muḳarrer olınca ümmet-i 
celīleye Ṣuheyb Ḥażretleri imāmet eyledi. Ve Ḥażret-i ‘Ömer’in daḫı 
namāzın anlar ḳıldı. Zīrā ki ḥażretüñ muṣāḥib ü ṣıddīḳ dūstı idi. 

 ḥadīẟ-i şerīfi anuñ vaṣfında «نعم العبد صهيب لو مل خيف ا�ّ  مل يعصه» 3
buyurılmışdur. “Sinni yetmişde iken Medīne’de4 vefāt eyleyüp anda med-
fūndur.” diyü Ravża mü’ellifi minhu ile beyān itmişdür. Ve illā bizden 
[20a HZ] aḫẕ itdügi yād olmamışdur.  

[Ḥilyeleri]: Mu‘tedilü’l-ḳāme, aḥmerü’l-beşere, keẟīrü’ş-şa‘r, farḳu’l-
ḥācibeyn ādem idi. Ve lisānında küllī ‘ucm olup beşereleri dā’imā beşāşet 
üzere idi.  

Egerçi ki otuz sekiz tārīḫinde vefāt itdüklerin İbn Eẟīr taḥrīr eyledi. 
Ammā merḳad-i münevvereleri ne maḥalde idügini ta‘yīn itmedi. Ẓāhir 
budur ki Rūmiyye-i Ṣuġrā’ya tābi‘ Çorum nām ḳaṣabada medfūndur. 
Anda medfūn olan anlardur, dirler.  

Ve meclis ü laḳab itmek [498a R1] müsemmāda te’ẟīrine ẕāhib olan-
lar ḳavlince Rūmī laḳabı ẕāt-ı büzürgvārlarında ceẕbeyle ẓāhir olup ken-
düleri Rūmiyye-i Ṣuġrā’ya çeküp merḳad-i şerīfleri ṣaḥīḥ anda olmasına 
delīldür. Ġālibā anuñ def‘aten küffār-ı Rūm’a giriftār olmaları daḫı ceẕb-i 
laḳabdan nāşī olmış gibidür. 

 

 

 

1  “İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah'ın rızasını kazanmak için kendini feda eder.”, Ba-
kara 2/207. 

2  Nüshalarda “Ḥimār bin Segme” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. 
İbn Kesîr, age, C. 7, s. 319. 

3  Hadîs-i Şerîf, “Suheyb ne güzel kuldur. Eğer Allah’tan korkmasaydı da yine ona isyan 
etmezdi.” (Aclûnî, Keşfü’l-hafâ, 2, 323)  

4  Medīne’de: - HZ 
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Muḥammed bin Ebī Bekr1 

Ḥażret-i Resūlu’llāh ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellemüñ2 [360a N1] 
ḥayātında vücūda gelüp vālideleri Esmā bint ‘Umeys’dür.3 Ammā vālidesi 
Esmā bint ‘Umeys Ḥażret-i Ṣıddīḳ vefātından ṣoñra Ḥażret-i ‘Alī nikāḥ 
itmegin Muḥammed anlaruñ ḥacrında neşv ü nemā buldı. Ve ḫidmet-i 
ḫilāfete me’mūr olduḳlarında mezbūrı Mıṣr’a ḥākim naṣb itdiler. İşbu 
tārīḫde sinn-i şerīfleri otuza varmadın bilād-ı Mıṣriyye’de şehīd oldılar. 
Niçe rūzgār İmām ‘Alī ve Ḥażret-i ‘Ā’işe ol ḥażretüñ mātemin ṭutdılar. 

Ḥikāyet olınur4 ki mezbūr Muḥammed’üñ vālidesi Ḥażret-i Ebū Bekr 
ve ‘Alī’nüñ zevcesidür. Ḳadīmden Mekke’de İslām’a gelüp Ḥabeşe’ye hic-
retde zevc-i dīgeri Ca‘fer bin Ebī Ṭālib5 ile bile bulınup [ve] Ca‘fer-i 
Ṭayyār ile Ḫayber’e6 bile gelüp anda ‘Abdu’llāh ve [Muḥammed ve] ‘Avn 
nām veled-i reşīdin ṭoġurduḳdan ṣoñra Ca‘fer ki şehīd oldı, Ḥażret-i Ṣıd-
dīḳ’a varup sābıḳu’ẕ-ẕikr7 Muḥammed’i vücūda getürdi.8 Ve anlar vefātın-
dan ṣoñra İmām ‘Alī gibi ṣıddīḳa vardı. Yaḥyā ve ‘Avn nāmıyla ferzend-i 
sa‘īdi daḫı anlardan ṭoġurdı. Ve kendüsi ümmü’l-mü’minīn [Meymūne] 
bint Ḥāriẟ’üñ9 ve Ḥażret-i ‘Abbās ḫātūnı Ümmü’l-Fażl’uñ vālidesi cāni-
binden hem-şīresidür. Bunlar da sene-i mezbūrede naḳl itdiler.  

 

1  R1 nüshasında bu başlık boş bırakılmıştır. 
2  Resūlu’l//sellemüñ: Resūlu’llāh R1 | Resūlu’llāh’uñ N1 
3  Nüshalarda “ ‘Umeyl” şeklinde yazılan bu isim “ ‘Umeys” olarak metne alındı. bk. Adem 

Apak, “Muhammed b. Ebû Bekir es-Sıddîk”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/mu-
hammed-b-ebu-bekir-es-siddik (01.01.2020). 

4  olınur ki: ẕikr olınur ki HZ 
5  Nüshalarda “Abṭāl ile” şeklinde yazılan bu ibare tashih edilerek metne alındı. bk. İbn 

Kesîr, age, C. 7, s. 319 
6  Nüshada “Ṭayyārlar ḥasībīn” şeklinde yazılan bu ibare tashih edilerek metne alındı. bk. 

İbn Kesîr, age, C. 7, s. 319. 
7  sābıḳu’ẕ-ẕikr: - HZ 
8  Gelibolulu Âlî burada el-Bidâye ve’n-Nihâye’deki anlatımları yanlış yorumlamış görünmek-

tedir. Çünkü İbn Kesîr’in tarihindeki anlatımlara göre Esmâ bint Umeys eşi Ca’fer b. Ebî 
Tâlib ile Hayber’e gittikten sonra Abdullah, Muhammed ve Avn adlı çocukları oldu. Ca’fer 
vefat edince Hz. Ebû Bekir ile evlendi. Hz. Ebû Bekir’den Muhammed b. Ebû Bekir doğdu 
(İbn Kesîr, age, C. 7, s. 319).  

9  Nüshalarda “Ḥarẟ (N1, R1), Hicret (HZ)” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne 
alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 7, s. 319. 
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[Ammā Otuz Ṭoḳuz Tārīḫi Vefeyātı] 

Ba‘dehu otuz ṭoḳuz tārīḫi duḫūl idüp [şunlar] vefāt idenlerdendür:    

Sa‘d el-Ḳuraẓī1 

Ki Resūlu’llāh ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem zamānında Mescid-i 
Ḳubā’da mü’eẕẕin idi. Ve Ḥażret-i ‘Ömer’üñ ḫilāfeti zamānında Mescid-i 
Nebevī’ye mü’eẕẕin naṣb olındı. Aṣlda ‘Ammār bin Yāsir’üñ āzādlusı olup 
kendüsi Ḥażret-i Ebū Bekr ve ‘Ömer ve ‘Oẟmān ve ‘Alī öñlerinde keçi 
gütmişdür. Eyyām-ı ‘īdde [eẕān oḳuyınca] evlādında cihet-i te’ẕīn bāḳī 
ḳalmışdur.2 

‘Uḳbe bin ‘Amr bin ẞa‘lebe3 

Künyeti4 Ebū Mes‘ūd [el-Bedrī] idi. Mā’-i Bedr’i teskīn itmegin aña 
nisbet olınmışdur. Ammā Ġazā-yı Bedr’de bile [498b R1] bulınmayup 
‘Aḳabe’de ḥāżır olmışdur. Ekābir-i ṣaḥābeden olup Ḥażret-i ‘Alī ḳıtāle git-
dükçe Kūfe’de ḳā’im-maḳāmı anlar olagelmişdür.  

[Ammā Ḳırḳ Bir Tārīḫī Vefeyātı] 

Ammā ḳırḳ tārīḫi mürūr idüp ḳırḳ bir tārīḫi dāḫil olduḳda fevt olan-
lardandur: 

 

 

 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında ise imla muğlaktır. | el-
Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak metin tamiri yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 7, s. 322.   

2  Nüshalarda imlası boşluk ve hatalar içeren bu son cümle el-Bidâye ve’n-Nihâye’ye göre 
tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 7, s. 322.  

3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 7, s. 322.   
4  künyeti: - N1, R1   
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Rifā‘a bin Rāfi‘ bin Mālik bin1 ‘Aclān 

Ki Bedr ve ‘Aḳabe’de ve keẕālik anlardan ṣoñra vāḳi‘ olan ġazālarda 
ḥāżır oldılar. 

Rükāne bin ‘Abdiyezīd bin Hişām2 

Bunlar [20b HZ] güreşde ve ḳuvvetde ekẟer-i nāsa ġālib olup 
Resūlu’llāh ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem kendüsiyle güreşdi. Nübüv-
vet ḳuvvetiyle ġālib geldiler. ‘Āmü’l-fetḥde İslām’a gelmelerine ḥīn-i 
müṣādemede müşāhede itdügi ḳuvvet-i nübüvvet bā‘iẟ olmışdur.  

Ṣafvān bin Ümeyye bin Ḫalef bin Vehb bin Ḫuẕāfe-i 
Ḳureyşī 

Ki a‘yān-ı Mekke’nüñ biridür. Yevm-i fetḥde hārib,3 ba‘dehu İslām’a 
ṭālib olup vaḳt-i ‘aṣrda geldi. Emān virilüp kendüden māl ü silāḥ ve ba‘żı 
zırhlar ‘āriyet olındı. Ve Ḥuneyn’de ḥāżır bulındı. [360b N1] Ve zamān-ı 
Cāhiliyyet’de ḳavminüñ sādātından olduġı gibi İslām’a geldükden ṣoñra 
yine ekābir-i Müslimīn’den ‘add olındı. Mekke’de vefāt eyledi. 

‘Oẟmān bin Ṭalḥa bin Ebī Ṭalḥa bin  
‘Abdi’l-‘Uzzā bin ‘Abdu’d-dār4 

Ḳable’l-fetḥ sekiz tārīḫinde mezbūr ‘Oẟmān, Ḫālid bin Velīd ve ‘Amr 
bin ‘Āṣ ile ma‘an İslām’a geldi. Ve Ḥażret-i Resūlu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi 
ve sellem ‘āmü’l-fetḥde Mekke’nüñ miftāḥını mezbūrdan aldı. Ba‘dehu 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında burada birkaç kelimelik boşluk vardır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, 
s. 22.   

2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında ise imla muğlaktır. | el-
Bidâye ve’n-Nihâye’ye ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’ne göre tashihler ya-
pıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 23; Yavuz Ünal, “Rükâne b. Abdüyezîd”, DİA, https: 
//islamansiklopedisi.org.tr/rukane-b-abduyezid (02.05.2020).   

3  Nüshalarda “hāribe” şeklinde yazılan bu kelime seci gereği tashih edilerek metne 
alındı. 

4  bin Ebī//dār: - N1, R1 
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yine aña redd eyledi. 1﴾ِإنَّ اّ�َ َ�ُْمرُُكْم َأن تُؤدُّواْ اَألَماَ�ِت إىل أَْهِلَها﴿ āyetini 
tilāvet buyurdı. Ve “Bu miftāḥı mü’ebbed2 żabṭ eyle. Bunı senden bir ki-
mesne alamaz. Meger ki3 ẓālim ẓulm ile ala.” diyü ḫaber virdi. Ḥażret’üñ 
ḥāl-i ḥayātında Medīne’ye geldi. Ba‘dehu Mekke’de ḳarār idüp ṭaşra git-
medi. 

‘Amr bin Esved es-Sükūnī4 

‘Ubbād ü zühhād ḳısmınuñ vera‘ u taḳvā ile meşhūrlarından olup 
‘Ömer bin Ḫaṭṭāb bunlar ḥaḳḳında buyurmışdur ki “Her kim Resūlu’llāh 
hedyini görmek isterse ‘Amr bin Esved’üñ hedyine naẓar eylesün.” didi. 

‘Ātike bint Zeyd bin ‘Amr bin Nüfeyl bin ‘Abdi’l-‘Uzzā5 

‘Aşere-i mübeşşereden Sa‘īd bin Zeyd’üñ ḳız ḳarındaşıdur. İslām’a ge-
lüp bile hicret eyledi. Ġāyet ḥasnā ve ṣalāḥı ve ḥüsn[i] ile engüşt-nümā 
olmaġın ‘Abdu’llāh [bin] Ebū Bekr kendüyi tezvīc itdi. Ve anlar Ġazā-yı 
Ṭā’if’de şehīd olduḳdan ṣoñra6 tezvīcine Ḥażret-i ‘Ömer rāġıb olup ‘am-
misi oġlı olmaġın [499a R1] anlara vardı. Ve anlar şehādetinden ṣoñra 
Zübeyr bin ‘Avvām tezevvüc ḳıldı. Ol daḫı Vādī-i Sibā‘’da ḳatl olınduḳdan 
ṣoñra egerçi ki Ḥażret-i ‘Alī tezvīcine ṭālib oldı, lākin ḫātūn-ı ṣāliḥa “Ken-
dülerini ṣaḳınurın. İḥtimāldür ki ṭāli‘ümde anlar da terk-i dünyā ide.” di-
megin ferāġat itdiler. Ba‘dehu kimesneye varmayup vefāt itdiler.  

 

 

 

1  “Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi emrediyor.”, Nisa 4/58. 
2  Nüshalarda “mü’eyyed” şeklinde yazılan bu kelime tashih edilerek metne alındı. bk. İbn 

Kesîr, age, C. 8, s. 23. 
3  ki: - N1 
4  es-Sükūnī: - N1, R1 
5  bin ‘Amr//‘uzzā: - N1, R1 
6  Nüshalarda bu kelimeden sonra “tezvīci” kelimesi gelmektedir. Anlamdan sehven yazıl-

dığı anlaşıldığı için metne alınmadı. 
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[Ammā Ḳırḳ Üç Tārīḫi Vefeyātı] 

Ba‘dehu1 ḳırḳ üç tārīḫinde vefāt idenlerdendür: 

‘Amr bin ‘Āṣ bin Vā’il bin Hişām bin Sa‘d bin Sehm2 

Mıṣr ḥükūmetinde vefāt idüp Mu‘āviye yirini oġlı ‘Abdu’llāh bin 
‘Amr’a virdi. Niçe yıllar anda ‘āmil oldı. Künyeti Ebū ‘Abdu’llāh’dur. 
Zamān-ı Cāhiliyyet’de Ḳureyş rü’esāsınuñ biri idi. Ḥattā Ḥabeş pādişāhı 
Necāşī’ye resūl gönderilmişdür [ki] ol semte riḥlet ü hicret iden Müslimīn’i 
‘avdet itdüre. Lākin Necāşī ‘adline binā’en ikrāhı tecvīz itmedi. Ve ‘Amr 
bin ‘Āṣ’a pend ü nuṣḥ idüp anlaruñ reddine ve Necāşī’nüñ İslām’ına sebeb 
oldı. Ve kendüsi fetḥ-i Mekke yılından altı ay evvel Ḫālid bin Velīd ile 
ma‘an İslām’a gelmişdür. Ve Ḥarb-i Ṣıffīn’de Mu‘āviye cānibine çoḳlıḳ 
[21a HZ] ḫidmeti sebḳ itmişdür. Ma‘a hāẕā “Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-
selāmdan biñ ḥadīẟ ḥıfẓ itdüm.” diyü iftiḫār eylemişdür. 

Muhammed bin Mesleme [el-Enṣārī]3 

Bedr Ġazāsı’nda bile bulınup andan ṣoñra olan mücāhedenüñ4 cüm-
lesinde bile idi. Ancak Tebük’de [361a N1] ḥāżır degül idi ki Resūlu’llāh 
‘aleyhi’ṣ-ṣalātu ve’s-selām kendü yirine Medīne’de alıḳomışlar idi. Kibār-ı 
ümmetden olup emānet-i belīġa5 ṣāḥibi idi. Sinni yetmişden mütecāviz 
olup on evlādı ve altı benāt terk itdügi ḥālde vefāt eyledi. Ġāyetde es-
merü’l-levn, ṭavīlü’l-ḳāme ādem idi. 

 

 

 

 

1  Ba‘dehu: - HZ 
2  Nüshalardaki isim takdim tehirleri tashih edildi. bk. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 25.   
3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 27.   
4  mücāhedenüñ: müşāhedenüñ HZ 
5  emānet-i belīġa: - HZ 
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‘Abdu’llāh bin Selām 

İsmi Ḥuṣayn ve künyeti Ebū Yūsuf İsrā’īl’dür ki aḥbār-ı Yehūd’uñ biri 
idi. Ḫuṣūṣā āl-i Yūsuf bin1 Ya‘ḳūb idi. Ve şol dem2 [ki] ‘Abdu’llāh bin 
Selām īmāna geldi, Ḥażret-i Peyġāmber’e niyāz idüp “Yā Resūla’llāh, 
Yehūdā mā-beyninde ben ne ma‘ḳūle kimesneyin, cānib-i şerīfiñüzden 
su’āl olmasın3 niyāz eylerin.” diyü söyledi. Fe-lā-cerem Ḥażret-i Nebiyy-i 
Ekrem ṣaḥābeden birini gönderdi. “İbn Selām sizüñ içiñüzde ne maḳūle 
şaḫṣdur?” diyü tefaḥḥuṣ itdürdi. Kibār-ı Yehūd ke-‘udūli’ş-şühūd kelāma 
geldiler. “Bizim ‘ālimimüz ve ḫayrlu kāmilimüz ve ḥaseb ü neseb [499b 
R1] cihetinden aḫlāḳ-ı ḥaseneyi şāmilimüzdür.” diyü şehādet eylediler. 
Ammā ḳaçan ki İslām’a geldügini işitdiler, “Bizüm şirrīr ibn şirrīrimüz ve 
cāhil ibn cāhil ü ḥaḳīrimüzdür.” diyü ẕemm itdiler. ‘Abdu’llāh bin Selām 
pāy-būs-i Peyġāmber’e ḳıyām eyledi. “Muḳaddemce aḥvālümi tefaḥḥuṣ it-
dürmedin murādum anlaruñ aġrāż-ı fāsidelerini i‘lām4 idi.” diyü söyledi.5  

Resūlu’llāh ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem[üñ] Dārü’s-selām’a 
duḫūline şehādet itmişdür. Ve İslām’a geldükde evvel istimā‘ itdügi ḥadīẟ-i 
şerīf »وصّلوا �لليل والناس ينام    أيّها الناس افشوا السالم واطعموا الطعام وصّلوا االرحام
-olup lafẓ-ı selāmet i‘cāz-ı kelāma delālet muḳarrer ol تدخلوا اجلّنة �لسالم»6
mışdur. Raḥimehu’llāhu te‘ālā. 

 

 

 

1  Yūsuf bin: - HZ 
2  şol dem: ḥarem R1, N1 
3  su’āl olmasın: ṣorılmasun HZ 
4  i‘lām: beyān HZ 
5  Nüshalarda burada normalde hal tercümesi sonunda yer alması gereken “raḥimehu’llāhu 

te‘ālā” duası ile “Ve min-vefeyāt ḳırḳ altı tārīḫindedür.” şeklinde anlamı muğlak bir 
cümle gelmekte ve biyografik bilgilere devam edilmektedir. Ancak bu bilgiler “Abdullah 
bin Selâm” hakkında olduğu için el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashihler yapıldı. 
bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 27. 

6  Hadîs-i Şerîf, “Ey insanlar! Selâmı yayınız, yemek yediriniz, akrabalarınızla alâkanızı ve 
onlara yardımınızı devam ettiriniz. İnsanlar uyurken siz namaz kılınız. Bu sayede 
selâmetle cennete girersiniz” (Tirmizî, Kıyâmet, 42.) | Nüshalardaki eksik ibareler hadis 
kaynağı doğrultusunda tamamlandı. 
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[Ammā Ḳırḳ Dört Tārīḫi Vefeyātı] 

Ammā ḳırḳ dört tārīḫinde vefāt idenlerdendür: 

Ümmü Ḥabībe bint Ebū Süfyān 

Ki Mu‘āviye’nüñ ḳız ḳarındaşıdur. Ve Resūl-i Ekrem menkūḥaların-
dan ve ümmü’l-mü’minīn laḳabı mevṣūfı [olan]lardandur. İsmi Remle’dür. 
Ḳadīmden İslām’a gelüp zevci ‘Ubeydu’llāh1 bin Caḥş ile arż-ı Ḥabeşe’ye 
bile hicret eyleyüp, ba‘dehu ‘Ubeydu’llāh Ḥabeşe’de vefāt itdükden ṣoñra 
Resūlu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem ‘Amr bin Ümeyye eḍ-Ḍamrī’yi 
Necāşī’ye resūl gönderüp ‘aḳd-i nikāḥ itmege tevkīl buyurduḳlarında ‘aḳd 
olındı. Ve Necāşī dört yüz altun2 mehr-i mu‘accelini tamāmen edā eyledi. 
Yedi tārīḫinde ḫidmet-i ḥażrete gelüp sa‘ādet-i ḫidemāt-ı firāş ile şeref ü 
isti‘dād3 kesb iden ḫavātīn-i mu‘aẓẓamātdan4 oldı. Bu sebeble Mu‘āviye’ye 
ḫālü’l-mü’minīn ıṭlāḳ olındı.  

Ümmehāt-ı mü’minīnüñ ‘ābidāt ü seyyidāt ü ru‘ātından idüginde it-
tifāḳ vardur. Ve Ḥażret-i ‘Ā’işe vefāta muḥtażar olduḳlarında Ümmü 
Ḥabībe ile Ümmü Seleme’yi getürtdi. Birbirlerine ḳuma5 olduḳlarına 
binā’en ḳaṣd-ı mażarrātı müş‘ir [361b N1] evżā‘ u eṭvārını teẕekkür idüp 
ḥelālleşmişlerdür.  

[Ammā Ḳırḳ Beş Tārīḫi Vefeyātı] 
[Zeyd bin ẞābit] 

Ammā ḳırḳ beş tārīḫi vefeyātınuñ biri Zeyd bin ẞābit’dür ki küttāb-ı 
vaḥy [21b HZ] olanlaruñ biridür. Ve Şām-ı şerīfde Cāmi‘-i Benī Ümeyye 
maḳṣūresinde maḥfūẓ olan muṣḥaf-ı şerīfi bunlar yazmışdur. Nihāyet 

 

1  Nüshalarda “ ‘Abdu’llāh” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Ay-
nur Uraler, “Ümmü Habîbe”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/ummu-habibe 
(02.05.2020). 

2  altun: - N1, R1 
3  Nüshalarda “istib‘ād” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
4  mu‘aẓẓamātdan: ḫidmet R1 
5  Nüshalarda “ḫura” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
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Ḥażret-i ‘Oẟmān bin ‘Affān fermānıyla yazup anlar vaḳf itmegin Muṣḥaf-ı 
‘Oẟmān diyü şöhret bulmışdur. Ve Mevlānā İbn Eẟīr Tārīḫi’nde [500a 
R1] bu vechle mesṭūrdur. Ve lākin “Zamān-ı Timur’a dek Şām’da maḥfūẓ 
olup ba‘dehu żāyi‘dür.” diyü naḳl bī-vechdür. Zīrā ki ḥālā ol muṣḥaf-ı şerīf 
anda mevcūddur.  

Ammā Zeyd bin ẞābit farṭ-ı ẕekā ile engüşt-nümā olup on beş günde 
lisān-ı Yehūd ve resm-i kitābetlerini ta‘allüm itmişdür. Keẕālik Ḥabeşe ve 
Ḳıbṭiyye ve Rūmiyye lisānların ve kitābların1 iḥāṭa ḳılmışdur. Ve ‘Ömer 
bin Ḫaṭṭāb zamānında seccāde-i ḳażā2 ḫidmetiyle kām-yāb ve beyne’l-
aṣḥāb ‘ālī-cenāb olup Muḥammed bin ‘Amr,3 Ebū Seleme’den rivāyet ider 
ki “Birgün ‘Abdu’llāh bin ‘Abbās Ḥażretleri Zeyd bin ẞābit’üñ ḥīn-i 
rükūbda rikābını ṭutdı. Ve i‘zāz ü ikrām ile atlandurup ta‘ẓīm itdi. “Size 
zaḥmet olmasun, yā ibn ‘amm-i Resūlu’llāh.” didükde “Bize böyle emr 
olınmışdur4 ki ‘ulemāmuza ve küberāmuza bu vechle ḫidmet eyleye[lüm].” 
diyü5 buyurdılar. İbn ‘Abbās Ḥażretleri gibi a‘lem-i nās anlara böyle tekrīm 
idicek, ‘iẓam-ı şānını min-ba‘d tafṣīl zā’id ḳāl ü ḳīl olmaġın iḫtiṣār evlā 
görindi.  

Sinn-i şerīfleri altmış yaşına ḳarīb iken vefāt itdiler. Ve ḥaḳḳında İbn 
‘Abbās buyurdı [ki] 6«لقد مات اليوم علم كثري» ya‘nī ki “Bugün çoḳ ‘ilm unu-
dıldı, gitdi.” buyurdı. Ve Ebū Hüreyre didi: 7 «مات خري االّمة» [ya‘nī “üm-
metüñ ḫayrlusı öldi.”] diyü vaṣf eyledi. Namāzını ḥākim-i Medīne Mervān 
bin Ḥakem ḳıldı. Raḥmetu’llāhi ‘aleyh.  

 

 

 

1  kitābların: kitābetlerin N1, R1 
2  Nüshalarda “seḥāde feṣāḥa” şeklinde yazılan bu ibare anlam ve el-Bidâye ve’n-Ni-

hâye’deki anlatım gereği tashih edilerek metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 30. 
3  Nüshalarda “ ‘Ömer” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İbn Kesîr, 

age, C. 8, s. 30. 
4  olınmışdur: olınmış idi R1 
5  Nüshalarda “ve” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
6  “Bugün çok ilim ölmüştür.”  
7  “Ümmetin hayırlısı öldü.”  
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[Seleme bin Selāme]1 

Bunlar Resūl-i Ekrem Ḥażretlerinden ṭoḳsan iki ḥadīẟ rivāyet eyledi-
ler. Bunlar2 Ġazā-yı Bedr’de ve andan ṣoñra vāḳi‘ olan ġazālarda ḥāżır bu-
lınup sinn-i şerīfleri yetmişde iken fevt oldılar. Ardlarınca evlādından ki-
mesne ḳalmadı. 

[‘Āṣım bin ‘Adī]3 

Uḥud Ġazāsı’nda ve ba‘dehu olan müşāhedede bunlar ḥāżır olup 
Ġazā-yı Bedr’de Resūlu’llāh Ḥażretleri kendüleri Medīne’de kendü yirle-
rine alıḳoyup ḳabā’il ve ehl ü ‘iyāli ḫidemātına me’mūr ḳılınmışdur.4 Yüz 
on beş yaşında iken vefāt itdiler. Raḥmetu’llāhi ‘aleyh. 

Ḥafṣa bint ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb5 

Resūlu’llāh ‘aleyhi’ṣ-ṣalātu ve’s-selām ḫidmetinden evvel Ḥuneys bin 
Ḫuẕāfe-i Sehmī’nüñ taḥt-i nikāḥında olup anuñla bile Medīne’ye hicret 
itmişdür. Bedr Ġazāsı’ndan ṣoñra zevci fevt olup6 ‘iddeti münḳażī ol-
duḳdan ṣoñra babası Ḥażret-i ‘Ömer müşārün ileyhā[yı] evvelā Ḥażret-i 
‘Oẟmān’a, ba‘dehu Ebū Bekr-i Ṣıddīḳ’a teklīf eyledi. Anlar sākit olup bu 
ḥāl üzere birḳaç [362a N1] gün mürūrından ṣoñra [500b R1] Resūlu’llāh 
tezvīc itdi. Ḥattā Ḥażret-i ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb, Ebū Bekr’e ‘itābı müş‘ir 
ḫiṭāb idüp “İbāñuza bā‘iẟ ne idi?” didükde “Resūlu’llāh anı murād 

 

1  Nüshalarda burada herhangi bir başlık veya boşluk bulunmamaktadır. | el-Bidâye ve’n-
Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 30. 

2  Bunlar: Ḥāriẟ bin Ḥareme bunlar HZ 
3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlık “ ‘Amr bin Ümmü 

Mektūm” şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak metin tamiri yapıldı. bk. İbn 
Kesîr, age, C. 8, s. 30.   

4  Gelibolulu Âlî burada İbn Kesîr’in “Resûlullâh (sav.) Bedr Savaşı’na giderken onu Kuba 
ve Âliye ehline halife olarak tayin etti (age, C. 8, s. 30).” cümlesini yanlış tercüme etmiş-
tir.   

5  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 30.   
6  olup: - N1 
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itdüklerini baña teẕekkür itmişler idi. Anuñ içün sükūt itmişdüm ki anlar 
ferāġat iderlerse ben irāde ḳılam.” diyü cevāb virdi.  

Ġāyetle ṣavvāme ve ‘ibādāt ile ḳavvāme1 olup Ḥażret-i Cibrīl   هي»
-ya‘nī [22a HZ] “Cennetde daḫı ḫātūnlarıñuzdan ola زوجتك يف اجلّنة»2
caḳdur.” dimişdür. Ve bir def‘a ṭalāḳ virdüklerinde tekrār nikāḥı vaḥy ile 
buyurılmışdur. İşbu sene şa‘bānında fevt oldılar. Raḥmetu’llāhi ‘aleyhimā. 

[Ammā Ḳırḳ Altı Tārīḫi Vefeyātı] 
[Sālim bin ‘Umeyr]3 

Ve ḳırḳ altı tārīḫinde Sālim bin ‘Umeyr4 fevt oldılar ki Bedr 
Ġazāsı’nda ve andan ṣoñra olan müşāhedi müşāhede itmişlerdür.  

[Surāḳa bin Ka‘b]5 

Bunlar daḫı Bedr’de ve ba‘dehu olan ġazā [vü] mu‘ārekede bile bulın-
mışlardur.  

‘Abdu’r-Raḥmān bin Ḫālid bin Velīd6 

Ḳureyşī [ve] Maḫzūmī’dür.7 Vālid-i mācidi gibi beyne’l-aṣḥāb abṭāl-i 
meşhūrīn ve dil-āverān-ı manṣūrīnden olup ekẟer-i ġazālarda “Emīr-i8 
Cihād” laḳabı olduġı ḳavlde serdār-ı ẓafer-nihād naṣb olınurdı. Vilāyet-i 
Şām’da irtifā‘-ı şān9 ile benām olup ekẟer-i ümerā-yı ẕevi’l-iḥtirām taḥt-ı 

 

1  ḳuvvāme: ḳıyāme HZ 
2  “O, cennette [de] senin eşindir.”  
3  bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 30. 
4  N1 ve R1 nüshalarında burada birkaç kelimelik boşluk vardır.  
5  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlık “Sehl bin Sehl” şek-

lindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak metin tamiri yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, 
s. 31.   

6  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 31.   
7  Nüshalarda “Maḥrūmī” şeklinde yazılan bu kelime tashih edilerek metne alındı. Mustafa 

Fayda, “Abdurrahman b. Hâlid b. Velîd”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/abdur-
rahman-b-halid-b-velid (02.05.2020). 

8  Emīr-i: Emr-i R1 
9  şān: tām HZ 
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ṭā‘atde olmaġın Mu‘āviye kendüye ḫavf ü ḫaşyet-i mā-lā-kelām üzere idi. 
Ḥattā mesmūmen vefāt eyledi. Ḥimṣ vilāyetinde İbn Uẟāl nām re’īsü’ẕ-
ẕimmet mü’eẟẟir1 olup şerbetle semm içürdi. Ba‘żılar ḳavlince Resūlu’llāh 
ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem zamānına yitişüp ḥicābet beyne’l-ketefeyn 
ḥadīẟini rivāyet itmişdür. 

Herim bin Ḥayyān el-‘Abdī2 

Bunlar ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb’uñ ‘ummālinden olup Üveys el-Ḳaranī 
Ḥażretlerine muḳārin olmış idi. ‘İbādet ü zekāt ve ‘ilm ü ma‘rifetle ve farṭ-ı 
merḥamet ü şefḳatle ma‘rūf idi. Ḥażret-i ‘Ömer mezbūrı ‘askere serdār idüp 
gönderdükde içlerinden birine rencīde olup boynını urdı. Fi’l-ḥāl3 acıdı. 
Ba‘dehu ādemlerine ḫiṭāb idüp “Allāhu Te‘ālā sizden rāżī olmasun ki bir söz 
söyledügümde naṣīḥat itmezsüz. Ve ġażabum zamānında beni men‘ ḳılmaz-
suz.” didi. Ve Ḥażret-i ‘Ömer’e 4« عزلت نفسي » diyü nāme gönderdi.  

Rivāyet olınur ki aṣḥāb-ı Resūlu’llāh’dan Hümāme ed-Devsī5 Ḥażret-
leri ile Herim bin Ḥayyān muṣāḥib olup ba‘żı evḳātda Baṣra çār-şūlarından 
sūḳ-ı reyḥāna gelürlerdi. Cennet [501a R1] recāsına du‘alar iderlerdi. 
Ba‘dehu sūḳ-ı ḥaddādīne varurlardı. “Yā Rabbī, bizi cehennem āteşinden 
ṣıyānet buyur.” dirlerdi.  

İmām Ḥasan rivāyet ider ki Herim bin Ḥayyān defn olınduġı gibi 
‘arżen ve ṭūlen ḳabri miḳdārınca bir bulut gelüp, vāfir raḥmet yaġmurları 
yaġdurup güni ile mezār-ı şerīfinde sebzezār-ı maġfiret-āẟārı ẓāhir oldı. Ve 
muḥtażır olduḳda6 vaṣiyyeti recā olındı ki [362b N1]   أوصيكم خبواتيم سورة»

 

1  Nüshalarda “İbn Emāl nām zenīs-i zerā‘īn me’ẟūr” şeklinde muğlak yazılan bu ibare el-
Bidâye ve’n-Nihâye’ye göre tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 31. 

2  Nüshalarda başlık boş bırakılmıştır. Hal tercümesindeki anlatımlarda hareketle başlık 
metne yerleştirilmiştir. 

3  ḥāl: cümle N1, HZ 
4  “Kendimi azlettim.”  
5  Nüshalarda “Ṣaḥm” şeklinde yazılan bu kelime tashih edilerek metne alındı. bk. Mustafa 

Bilgin, “Herim b. Hayyân”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/herim-b-hayyan 
(02.05.2020). 

6  olduḳda: olduḳda ki N1, HZ 
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 āyet-i kerīmesine işāret ﴿ادُْع إىل َسِبيِل رَبَِّك ِ�حلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَةِ ﴾ile 2 النحل» 1
buyurdı. Egerçi ki sinn-i şerīfleri beyān olınmamış, ġālibā ismüñ mü-
semmāda te’ẟīri delāleti ile her kim herem mertebelerine vuṣūli taḥḳīḳ bul-
mışdur. Raḥmetu’llāhi ‘aleyh. 

Ammā Ḳırḳ Yedi Tārīḫi Vefeyātı 
Ḳays bin Āṣım el-Minḳarī3 

Ki zamān-ı Cāhiliyyet’de ve İslām’da sādāt-ı nāsdan olup İslām’a gel-
mezdin evvel şürb-i ḫamrı kendüye ḥarām idüp bu ebyātı inşā itmişdür: 

Naẓm 

   جل الكرميامقابح تفضح الر          رأيت اخلمر منقصة وفيها        

         4وال أشفــي �ا أبدا سقيـــما             أشربـهــا حيــايت فال وا�ّ        

Seyyid-i Beşer bunuñ ḥaḳḳında 5 «هذا سّيد اهل الوبر» [22b HZ] bu-
yurmışdur. Ve ġāyetde cevād ü kerīm olmaġın vefātında şā‘irüñ biri bu 
beyti merẟiye naẓm itmişdür, dirler: 

Naẓm 

 ورمحته ما شاء أن يرتمحا     قيس بن عاصم  عليك سالم ا�ّ 
 إذا ذكرت مثلها متأل الفما          حتية من أوليتُه منك منة  

  6ولكنه بنيان قوم �دما       فما كان قيس هلكه هلك واحد 

 

1  “Size Nahl Sûresi’nin son kısımlarını vasiyet ediyorum.” 
2  “Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır.”, Nahl 16/125. 
3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında ise imla muğlaktır. | el-

Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 31. 
4  “Şarabın insanları eksilttiğini, ayıpladığını; onda şerefli adamı rezil eden çirkinlikler bu-

lunduğunu anladım. Allah’a yemin ederim ki artık hayatım boyunca şarap içmeyecek ve 
hasta olsam bile ondan şifa beklemeyeceğim.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-
Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi.   bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 31. 

5  “O, bedevilerin efendisidir.”  | Nüshalarda “veber (çöl)” kelimesi yerine “ḳabr (kabir)” yazılıdır.  
6  “Kays b. Âsım, Allah’ın selamı sana olsun. Rahmet etmek dilediğinde rahmeti de sana 

olsun. Kendine dūst kıldığın kimseden bir lütuf olarak sana selam olsun. O selamın 
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Ya‘nī ki “Ḳays’uñ vefātı yalıñuz kendünüñ riḥlet-i ẕātı1 degüldür. 
Belki anuñ intiḳāli vāḳı‘ātı niçe kimesnenüñ āsīb-i ḳahr-ı faḳrla yıḳılması 
lāzımātıdur.” dimekdür.  

Ekābir-i nās fuḳahādan ‘ilm ögrenür gibi anlardan ḥilm2 ögrenürlerdi.  

Rivāyet olınur ki birgün aṣḥābıyla otururken bir alay kimesne bir 
maḳtūl ve bir eli baġlu [şaḫṣı] getürürler ki maḳtūl kendülerüñ oġlı ve 
maġlūl ḳarındaşı oġlı olup ferzendüñi ḳatl itdüklerini ḫaber virürler. 
Ḥażret aṣlā yirinden ḳıyām itmez. Ve ıżṭırāb ile taḥrīk-i kelām itmez. Anlar 
kelimātını tamām itdükde evlādından birine ḫiṭāb idüp “ ‘Ammi-zādenüñ 
ellerini çöz. Ve maḳtūl ḳarındaşı vālidesine götür. Ve diyet içün yüz re’s 
‘Arabī develeri ḫidmetine yitür.” diyü cevāb virdükden ṣoñra [501b R1] 
ḳarındaşı oġlına rıfḳ-ıla ‘itāb3 idüp “ ‘Adūñuzı egledüñ4 ve Rabb’üñe ‘āṣī 
olup raḥmetini kesdüñ ve nefsüñe uyup şeyṭāna iṭā‘at itdüñ.” diyü buyur-
dılar.  

Vefāt itdüklerinde otuz iki evlād-ı ẕükūrı ḳalmış idi.  

[Ammā Elli Tārīḫi Vefeyātı] 

Ba‘de zamānin mürūr idüp elli tārīḫi duḫūl itdükde fevt olanlardan-
dur: 

Midlāc bin ‘Amr es-Sülemī5 

Ki aṣḥāb-ı celīlü’l-ḳadrdan olup6 ġazāvātuñ cümlesinde bile bulınmış-
dur.  

 

misli anıldığında ağız doldurur. Kays’ın ölümü bir kişinin ölümü değildir. Aksine o, 
bir kavmin binası idi ki yıkıldı.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-
Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 33. 

1  ẕātı: vefātı HZ 
2  ‘ilm: ḥilm R1 
3  ‘itāb: cevāb HZ 
4  egledüñ: eksidüñ HZ 
5  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 45-46. 
6  olup: - N1, R1 
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Cübeyr bin Muṭ‘im1 

Bin ‘Adī bin Nevfel bin ‘Abdimenāf [el-]Ḳureyşī. Künyeti Ebū 
Muḥammed’dür. Zamān-ı Cāhiliyyet’de Resūlu’llāh menziline gelüp 
Sūre-i Ṭūr’dan 2﴾ َأَْم ُخِلُقوا ِمْن َغْريِ َشْيٍء أَْم ُهمُ  اْخلَالُِقون﴿ āyet-i kerīmesini 
tilāvet iderken istimā‘ itdükde ḳalbine maḥabbet-i İslām düşüp ḫayr ile 
dīn-i Muḥammedī sa‘ādetine fā’iz olmışdur. ‘İlm-i ensābdan sādāt-ı 
Ḳureyş’üñ a‘lemi ve Ḥażret-i Ṣıddīḳ’uñ mu‘allemidür. 

Ḥassān bin ẞābit3 

Fuṣaḥā-yı ‘Arab ve büleġā-yı pāk-meşreb zümresinüñ [363a N1] eş‘ar 
ü efṣaḥı olup ḥaḳḳında Resūl-i Ekrem ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem  
-iltifātı ve ḳaṣīdesi «اهجوا املشركني»buyurmışdur. 5 «أللهّم أيّده بروح القدس» 4
nüñ Ka‘be’nüñ6 mu‘allāsına ta‘alluḳı işārātı anlara vāḳi‘ olmışdur. Ve 
ġanā’im ḳısmet olınduḳda mezīd-i ‘ināyāt-ı Aḥmediyye ile mümtāz ve 
ba‘żı evḳātda sā’ir aṣḥāb bir sehm alup anlar iki, üç sehm ile ser-efrāz ḳılın-
maḳ naṣīb olmışdur. Ve āḫir-i7 ‘ömrinde a‘mā, ammā dīde-i nā-dīde ile 
bīnā ve ṣāḥib-i ‘aynā gibi taḫayyülāt-ı bārīk-ma‘ānīsini8 dānā olduḳları 
muḳarrer idi. 

Ḥakem bin ‘Amr bin Mücedda‘ el-Ġıfārī9 

Ki Rāfi‘ bin ‘Amr’uñ birāderidür. Ve Ḥakem bin Aḳra‘ şöhretiyle de 
meẕkūrdur. Ve Buḫārī’de lüḥūm-ı ḥumur-ı ünsiyyeden nehy ḥadīẟ-i 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 46. 
2  “Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcı-

dırlar?”, Tur 52/35.  
3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 47. 
4  Hadîs-i Şerîf, “Allah’ım, Hassân’ı Rûhulkuds ile teyit et!” (Buhârî, İlim, 68; Bed ʾü’l-

halk, 6) 
5  “Müşrikleri hicvedin” 
6  Nüshalarda “kefiyyesiñ” şeklinde muğlak yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek 

metne alındı. 
7  Ve āḫir-i: Evāḫir-i N1, HZ 
8  Nüshalarda “ḳurābā” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
9  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 47. 
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şerīf[i] bundan rivāyet olınmışdur. Ziyād bin Ebīh bunları Cebel-i Eşel 
Ġazāsı’na gönderüp çoḳlıḳ ġanā’im ḥāṣıl olduḳda ziyāde mektūb geldi ki 
ġanā’imden nüḳūd u derāhim ü dīnārı Mu‘āviye’nüñ ḫizānesine göndere. 
Lākin “Benüm imtiẟālüm Kitābu’llāh’a ve Mu‘āviye’nüñ ḥaḳḳ[ı] ancaḳ 
ḫumsdur.” diyü 1 «ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق » [23a HZ] kelāmını 
yazup Ziyād’a gönderdi. Bu ḫuṣūṣ içün ölince Merve şehrinde ḥabs olın-
duġı meşhūrdur.  

Diḥye bin Ḫalīfe2 el-Kelbī 

Bir3 ṣāḥib-i celīlü’l-ḳadr ve şān-ı şerīf-i mu‘allā-ṣadr idi ki ġāyetde 
cemāl-i cemīle mālik olmaġın ekẟeriyyā Ḥażret-i Cibrīl anlar şeklinde nāzil 
olurdı. [502a R1] Ḳadīmī İslām’a gelüp Bedr’den ṣoñra vāḳi‘ olan 
müşāhedüñ cümlesinde bile bulınmışdur. Ve Ḥażret-i Resūl ṣalla’llāhu 
te‘ālā ‘aleyhi ve sellem kendüyi ḳayṣer-i Rūm’a resūl göndermişdür. Ve Dı-
maşḳ-ı Şām ġarbīsinde Mizze4 nām ḳaryede sākin olup anda vefāt ḳılmış-
dur. Raḥimehu’llāhu te‘ālā.  

Abdu’r-Raḥmān bin Semüre5 

Bin Ḥabīb6 bin Rebī‘a bin ‘Abdişems-i Ḳureyşī. Künyeti Ebū Sa‘īd, 
yevmü’l-fetḥde İslām sa‘ādetiyle sa‘īddür. Ḫorāsān ġazāsın idüp ve Sicistān 
ve Kābil’[i] fetḥ eyledi. Egerçi aṣliyyet-i süknāları Dımaşḳ-ı Şām’da idi, 
ammā gāh Baṣra’da ve gāhī Merve’de daḫı sākin olurdı. Aḫir Baṣra’da vefāt 
idüp namāzın Ziyād ḳıldı. Ve ardınca [çoḳ] evlād-ı [ẕükūrı] ḳaldı. 

 

1  Hadîs-i Şerîf, “Allah’a isyan konusunda yaratılmışlara itaat edilmez.” (Müslim, İmare, 
38) 

2  bin Ḫalīfe: - N1, R1 
3  Bir: - N1 
4  Nüshalarda “Merre (N1, R1), Merve (HZ)” şeklinde yazılan bu kelime “Mizze” olarak 

metne alındı. bk. Ali Yardım, “Dihye b. Halîfe”, DİA, https: //islamansiklope-
disi.org.tr/dihye-b-halife (02.01.2020). 

5  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 47. 
6  Nüshalarda “Ṣayb (N1, R1), Ṣuheyb (HZ)” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek 

metne alındı. bk. Ahmet Önkal, “Abdurrahman b. Semüre”, DİA, https: //islamansiklo-
pedisi.org.tr/abdurrahman-b-semure (02.05.2020). 
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‘Aḳīl bin Ebī Ṭālib 

Bunlar Ḥażret-i ‘Alī’nüñ ḳarındaşıdur. Ḥażretden on yaş müsinn olan 
Ca‘fer-i Ṭayyār’dan sinnen ekẟer ü ekberdür.1 Ḥudeybiyye’den evvel 
İslām’a gelüp Mūte Ġazāsı’nda bile bulınmışdur. Ve aḳribāsından hicret 
idüp Mekke-i Mükerreme’de emvāl ü diyār terk idenlerün metrūkātına 
vāriẟ olmışdur.  

‘Amr bin Ümeyye eḍ-Ḍamrī2 

Bunlar daḫı aṣḥāb-ı kirāmdandur. Uḥud Ġazāsı’ndan ṣoñra İslām’a 
gelüp ef‘āl-i ḥasene ve ḫiṣāl-i maḥmūde ṣāḥibi idi. Ve ḥayyāligi bir merte-
bede idi [ki] kimesne evüñ virmezdi. Ve bād-ı vezān gibi gerdine kimse 
[363b N1] yitişmezdi.  

Ka‘b bin Mālik el3-Enṣārī 

Şā‘ir-i İslām ve māhir-i fuṣaḥā-yı belīġü’l-kelām olup ‘Aḳabe 
Ġazāsı’nda bile bulınmışdur. Tebük Ġazāsı’ndan taḫallüf idüp ba‘dehu 
tevbe virilen üç ṣaḥābenüñ biridür.  

Muġīre bin Şu‘be [bin] Ebī ‘Āmir bin4 Mes‘ūd 

Künyeti Ebū ‘Īsā’dur. Ġazā-yı Ḫandeḳ tārīḫinde on üç kişi ḳatl olın-
duḳda İslām’a geldi. Ve yevm-i ṣulḥda sell-i seyf ile Ḥażret-i Resūlu’llāh 
‘aleyhi’ṣ-ṣalātu ve’s-selāmüñ mübārek başı ucında ḥirāsete meşġūl idi. Ve 
[Yemāme ve Yermūk]5 ġazāsında bile bulınup ol eẟnālarda a‘mā olmışdur. 

 

1  ekẟer ü ekberdür: ekber ü ekẟerdür R1 
2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında ise imla muğlaktır. | el-

Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 46. 
3  Ka‘b//el: - N1, R1 | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 48. 
4  bin: - R1 
5  Nüshalarda “tamām virilmek ve Mūs” şeklinde muğlak yazılan bu kısımda el-Bidâye ve’n-

Nihâye’ye göre tamir edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 48. 
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Ba‘żılar ḳavlince küsūf ḥāletinde şemse naẓar idüp gözlerinüñ nūrı alın-
mışdur.   

Ve He[me]dān fetḥine Ḥażret-i ‘Ömer cānibinden müvellā olmışdur. 
Ve ba‘dehu Baṣra’ya ḥākim gönderüp zināyla töhmet olınduḳda ‘azl bu-
yurmışdur. Ve Ḥażret-i ‘Oẟmān zamānında niçe zamān Kūfe ḥükūmetini 
idüp ṣoñra ‘azl olınmışdur. [502b R1] Ve yine Mu‘āviye zamānında 
Kūfe’ye ḥākim olup ölince mutaṣarrıf olmışdur.  

Şa‘bī1 ḳavlince ḳużāt-ı ümmet dörtdür. Ebū Bekr [ve] ‘Ömer ve İbn 
Mes‘ūd ve Ebū Mūsā’dur. Niteki zühhād-ı millet ya‘nī re’y-i rezīn[e] mālik 
ehl-i fıṭnat dörtdür. Mu‘āviye ve ‘Amr bin ‘Āṣ ve Muġīre ve Ziyād’dur.  

Ammā Tārīḫ-i İbn Şıḥne’de Sulṭān ‘İmādü’d-dīn İmām Şāfi‘ī’den ri-
vāyet idüp “Aṣḥāb-ı Resūlu’llāh’dan Mu‘āviye ve ‘Amr bin ‘Āṣ ve Muġīre 
ve Ziyād’uñ şehādetleri maḳbūl degüldür.” diyü yazılmışdur. ‘İlleti beyān 
olınmaduġından ṣıḥḥat-i neseblerine naḳż [23b HZ] viren rivāyetle 
Muġīre’ye zinā cihetinden olan isnādāt olması muḥtemeldür. Zīrā ki2 ḳırḳ 
dört tārīḫinde Ziyād, Ebū Süfyān’uñ oġlı Mu‘āviye’nüñ olup, Ebū Mer-
yem Ḥimār şehādet idüp Ziyād’uñ anası Sümeyye3 Ebū Süfyān’uñ kendü-
den zinādan ḥāmil olduġı ẟābit olmaġın Benī Ümeyye’ye küllī ‘ār lāḥiḳ 
olup bi’l-āḫire Mu‘āviye Baṣra ve Kūfe ve Ḫorāsān ve Sümnāt ve Hind ve 
Baḥreyn ve ‘Umān eyāletini bir uġurdan Ziyād’a tefvīż ḳılmışdur.  

Keẕālik Ervā bint Ḥāris bin ‘Abdi’l-Muṭṭalib ki Ḥażret-i Peyġām-
ber’üñ ‘ammisi ḳızıdur, Mu‘āviye emāreti zamānında Şām-ı şerīfe varup 
 diyü tekrīm itdükde ol ḫātūn Mu‘āviye’ye ḫiṭāb idüp « مرهباً بك � خالة »4
ve ‘ayn-ı ‘itāb idüp “Ey benüm hem-şīre-zādem, niçün küfrānü’n-ni‘me-
lik itdüñ ve ‘ammi-zādenüñ, ya‘nī ‘Alī’nüñ ṣıḥḥatine isā’et itdüñ. Ve 
ḥaḳḳuñ olmayan nesneyi cebr ile alduñ. Bir ehl-i beyt-i Resūl anda iken 

 

1  Nüshalarda “Şu‘be (N1, R1), Şu‘b (HZ)” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne 
alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 49. 

2  Zīrā ki: Ki zīrā R1 
3  Nüshalarda “Şemiyye” şeklinde yazılan bu isim “Sümeyye” olarak metne alındı. bk. İrfan 

Aycan, “Ziyâd b. Ebîh”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/ziyad-b-ebih 
(02.01.2020). 

4  “Merhaba sana, ey hala.” 



Künhü’l-Ahbâr  | 299 

sizüñ miyānıñuzda āl-i Fir‘avn içindeki Benī İsrā’īl’e döndüñ. Ve ‘Alī, 
Ḥażret-i Peyġāmber’den ṣoñra Ḥażret-i Mūsā’nuñ ḳarındaşı Hārūn 
‘aleyhi’s-selām menzilesinde iken aña ġadr itdüñ.” didükde ‘Amr bin ‘Āṣ 
bī-ḥużūr olup [364a N1]  » ذهاب مع  قولك  عن  اقصري  الفيالة  العجوز  أيّها 
 .ya‘nī “Azġun pīre-zen, sözi uzatma. Ve ‘aḳluñ yoḳ idügini bil عقلك » 1
Ḫalṭ-ı kelām itme.” didükde ol ḫātūn-ı ‘iffet-nümūn ‘Amr’a ḫiṭāb idüp 
“Bre bāġiye ‘avretüñ oġlı, sen daḫı söyler misün ki vālideñ Mekke ‘avret-
lerinüñ bī-‘aff-i2 meşhūr[es]i ve alçaḳ ücretle isti‘māl olınan meẕkūresi 
olup, “Ḳureyş ḳavminden beş kimesne bendendür.” diyü senüñ nesebüñi 
da‘vā itdükde, [503a R1] vālideñe su’āl olındukda, ‘Cümlesi beni taṣar-
ruf itmişdür. Ammā ḳanġısından idügini bilmezin.’ diyü cevāb virdi. Tā 
ki cümleden ḳanġısına eşbeh ise diyü görildi. Babañ nāmına olan ‘Āṣ bin 
Vā’il’e müşābehetüñ sā’irinden ziyāde olmaġın ol seni benimsedi.” diyü 
rüsvāy itdükde ol ḫātūna Mu‘āviye 3 « حاجتك هايت  سلف  عّما  اّ�  « عفا 
 ya‘nī “Geçen ḫuṣūṣları Allāh yarlıġasun. Ḥācetüñ ne ise anı söyle.” diyü 
luṭf-ıla ḫiṭāb eyledükde ol ḫātūn altı biñ dīnār ṭaleb eyledi. Tamāmen 
virilüp iskātına cell-i himmet ḳılındı, diyü tafṣīl Tārīḫ-i İbn Şıḥne’de ve 
ġayrıda menḳūldür. Bu taḳdīrce ol rivāyet ṣaḥīḥ olduġı4 ‘adem-i ḳabūl-i 
şehādetleri ġālibā iḫtilāl-i neseblerine maḥmūldür.  

Ve bi’l-cümle Muġīre nisā ḳısmına tamām ḥarīṣ olup dördin bir uġur-
dan alurdı. Dördine def‘aten ṭalāḳ virürdi. ‘Abdu’llāh bin Nāfi‘ ḳavlince 
üç yüz ‘avret almışdur. Ve ba‘żılar ḳavlince zevcātınuñ ‘adedi elf-i kāmile 
yitişmişdür.  

Cübeyr bin Muṭ‘im’den bu maḥalle gelince vāḳi‘ olan vefeyāt 
Mevlānā Ebü’l-ferec [İbn] Cevzī’[nüñ] Muntaẓam’[ın]da cemī‘an elli 
tārīḫi vāḳı‘ātıdur. Ammā ba‘żılar ḳavlince muḫtelifün fihdür.  

 

1  “Ey zayıf fikirli, yaşlı kadın; aklın gitmiş, sözünü kısa kes.” 
2  Nüshalarda “ba‘īlī-i” şeklinde yazılan bu kelime tashih edilerek metne alındı. 
3  “Geçmişte olanları Allah affetsin. Şimdi bana ihtiyacını bildir.” 
4  olduġı: olduġı üzere HZ 
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[…]1 

Kendüye ve birāderine ḥilm Resūlu’llāh ḫidmetinde vārid oldı. Bun-
ları Ḥażret-i Resūl ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem Ṭā’if hükūmetine gön-
derüp [24a HZ] ba‘dehu Ebū Bekr ve ‘Ömer daḫı zamān-ı ḫilāfetlerinde 
ibḳā itdiler. 

‘Amr bin Ḥamıḳ2 bin Kāhin [el]-Ḫuzā‘ī  

Ḳable’l-fetḥ İslām’a gelüp bile hicret itdi. Resūlu’llāh bunlara şebāb 
‘āleminde temettu‘ içün ḫayr du‘ā itmegin seksenine varınca maḥāsinle-
rinde beyāż vāḳi‘ olmadı. Ma‘a hāẕā Ḥażret-i ‘Oẟmān ḳatline giren dört 
neferüñ birisi bunlardur. Ba‘dehu Ḥażret-i ‘Alī Şī‘a’sından olup Vaḳ‘a-i 
Cemel ve Ṣıffīn’de ḥāżır bulınmışlardur. Āḫir kendüyi Mu‘āviye ḳatl idüp 
başın Şām vilāyetinde gezdürdüklerinden ṣoñra kendü ḥabsindeki zevce-
sine gönderdi. 

Cüveyriye Ḫātūn 

Ġazve-i Benī Muṣṭaliḳ’da esīr olınup, ba‘dehu [Peyġāmber ‘aleyhi’s-
selām] i‘tāḳ itdiler. Ve tezvīcine teveccüh buyurdılar. Zīra ki ẞābit bin 
Ḳays’uñ ḥiṣṣesine düşüp ḥużūr-ı Resūl’e mükātebe3 olmaḳ ṭalebine gel-
dükde belki [364b N1] daḫı ḫayrlusı ola, diyü [503b R1] iştirā ve i‘tāḳ ve 
tezvīc itdüklerinde ol ġazāda alınan yüz neferden ziyāde ehl-i beyti aṣḥāb-ı 
bā-ṣafā Resūlu’llāh’uñ sünneti ile i‘tāḳ itdiler. Ḥattā Ḥażret-i ‘Ā’işe ehl ü 
ḳavmine cevāb virüp4 “Bereketde Berre’den ġayrısını bilmezin.” diyü vaṣf 
eylediler. Zīrā ismleri Berre idi. Ṣoñra Resūlu’llāh Cüveyriye ta‘yīn bu-
yurdı. Ḥadd-i ẕātında melīḥu’l-ḳāl, ṣāḥib-cemāl ve ġālib-yāl5 ü bāl ḫātūn 
idi. Raḥmetu’llāhi ‘aleyhimā. 

 

1  Nüshalarda burada herhangi bir başlık veya boşluk bulunmamaktadır. Münderecatından 
bir hal tercümesi olduğu anlaşılmaktadır. Ancak kime ait olduğu anlaşılmamaktadır.  

2  N1 ve R1 nüshalarında burada birkaç kelimelik boşluk vardır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 48. 
3  mükātebe: mükāteb R1 
4  virüp: idüp N1 
5  Nüshalarda “māl” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “yāl” olarak mete alındı. 
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Ṣafiyye bint Ḥuyey bin Aḫṭab1 

Bunlara “Ümmü’l-mü’minīn-i Naḍriyye2” ıṭlāḳ olınmışdur. Hārūn 
en-Nebī ‘aleyhi’s-selām sülālesindendür. Esīr olınduġı zamānda ki 
Resūlu’llāh ḥużūrına geldi, ‘iẕār-ı gül-renginde māh-ı tābdār gibi müslime 
bulınup “Bu nedendür?” diyü istifsār buyurduḳlarında “Vāḳı‘amda 
Yeẟrib’e varup evc-i Medīne’den ḳamer-i bedri evimüñ üzere iken benüm 
üstüme düşdügini taḥt-ı nikāḥında olduġum3 ibn ‘ammuma ḥikāyet itdü-
gümde ‘Sen Medīne mālikine menkūḥa olmaḳ recāsındasun ancaḳ.’ diyü 
baña bir sille urdı. Bu nişān ol nişāndur.” didükde Resūl-i Ekrem 
ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem vāḳi‘i ile ta‘bīr buyurup aldılar. Ve i‘tāḳ idüp 
tezevvüc ḳıldılar. Vera‘an ve ‘ibādet ü seḫāveten seyyidāt-ı nisānuñ meşāhi-
rinden idi.  

Ümmü Şerīk el-Enṣāriyye4 

‘Āmiriyye daḫı dirler. Kendü nefsini5 Resūlu’llāh’a hibe ṭarīḳıyla ‘arż 
itdükde alup ḳabūl ve tezevvüc itdiler.” diyü Żiyād6 ḳavlince tezvīci tercīḥ7 
ḳıldılar. Ve İbn Cevzī rivāyeti üzere dāḫil oldılar. Ba‘dehu kebīr-i sinnine 
binā’en ṭalāḳ virdiler.  

 

 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında ise imla muğlaktır. | el-
Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 46. 

2  Nüshalarda “manẓariyye” şeklinde yazılan bu kelime tashih edilerek metne alındı. bk. 
İbn Kesîr, age, C. 8, s. 46. 

3  Nüshalarda burada “ne enām” şeklinde muğlak bir ibare vardır. Anlam gereği metne 
alınmadı. 

4  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır.| bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 46. 
5  Kendü nefsini: kendüsini N1, R1 
6  Gelibolulu Âlî’nin burada istifade ettiğini belirttiği İbn Kesîr, İbn Cevzî ve İbn Şıhne 

tarihlerinde ilgili şahsın hal tercümesinde böyle bir isim geçmemektedir (bk. İbn Kesir, 
age, C. 8, s. 46; İbn Cevzî, el-Muntazam fî Târîhi’l-mülûk ve’l-Ümem, Dârü’l-kütübi’l-
ilmiyye, Beyrut 1995, C. 5, s. 236-237; İbn Şıhne, Ravzu’l-menâzır fî İlmi’l-evâ’il ve’l-
Evâhir, Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut 1997, s. 119). 

7  Nüshalarda “tervīḥ” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
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[Ammā Elli Bir Tārīḫi Vefeyātı] 
[Ḥucr bin ‘Adī] 

Ba‘dehu elli bir tārīḫi vefeyātından Ḥucr bin ‘Adī, Kūfī’dür. Beyne’l-
ümmet “Ḥucrü’l-ḫayr” ile ṣalāḥ ü diyāneti minnet, ḳavvāl-i ḥaḳ ve ṣavvām 
u ḳavvām-ı muṭlaḳ olup Ḥażret-i Resūl’e ḳarındaşı Hānī bin ‘Adī ile ma‘an 
gelmişler idi. İẓhār-ı kelām-ı ḥaḳda ṭavd-ı şāmiḫ ve cebel-i rāsiḫ menzile-
sinde olmaġın dā’imā Mu‘āviye’nüñ Ḥażret-i ‘Alī ḥaḳḳında itdügi ġadre 
bī-ḥużūr idi. Ve Şī‘a ḳısmından niçeler anları merci‘ ü melāẕ idüp derdleş-
medin ḫālī olmazlar idi.  

Muġīre Kūfe’de ḥākim iken Ḥucr’uñ kelimātına ṣabr ü tāḳat [24b 
HZ] ü taḥammül iderdi. Ammā Ziyād ki ḥākim oldı, ḥadd-i ẕātında 
ṣalābet ü naḫvet üzere olmaġın güftār-ı [504a R1] Ḥucr’ı haẓma ḳādir 
olamayup, kendüsi minbere çıḳup, “Emīrü’l-mü’minīn Mu‘āviye içün1 
böyle buyurdı.” didükde Ḥucr 2« ّكذبت عليك لعنة ا�» dimegin bu ḫuṣūṣ 
Mu‘āviye cenābına Ḳāḍī Şüreyḥ3 ve ba‘żı rü’esā-yı ḳavm şehādetleriyle ‘arż 
itdi. Tā ki Ḥucr ve aṣḥābından on dört nefer kişi maḥbūsen ve maġlūlen 
Şām’a ṭaleb ḳılındı.  

Fe-lā-cerem bī-cürm-i ehem ve bilā-iẟm mezbūr Ḥucr bin ‘Adī ve 
Şerīk bin Şeddād ve Ṣayfī bin Fesīl ve Ḳabīṣ bin Ḍubay‘a bin Ḥarmele 
el-‘Absī ve Kerīm bin ‘Afīf el-Ḫaẟ‘amī ve Kidām bin Ḥibbān ve ‘Abdu’r-
Raḥmān bin Ḥassān el-‘Uryān4 [365a N1] Dımaşḳ-ı Şām ḳurbındaki 
‘Aẕrā nām ḳaryede ḳatl olınup, namāzları ḳılınup defn olındılar. Ammā 
Ḳāḍī Şüreyḥ ba‘dehu mektūb gönderüp “Şehādetüm Ḥucr’uñ ṣalāḥ u 
diyānetinedür, ḫilāfetine degüldür.” diyü bildürmişdür.  

El-ḳıṣṣa ehālī-i Mıṣr u Şām ü ‘Irāḳ ü Yemen ve sükkān-ı Ḥaremeyn-i 
Şerīfeyn Ḥucr’uñ ḳatline ḳīl ü ḳāl ve Vaḳ‘a-i Cemel ve Vāḳı‘a-i Ṣıffīn gibi 
ḳıtāle şedd-i riḥāl ḳaṣd itdüklerinde Mu‘āviye beẕl-i māl ü menāl ve ba‘żısına 

 

1  Mu‘āviye içün: - HZ 
2  “Yalan söylüyorsun. Allah’ın laneti senin üzerine olsun.” 
3  Nüshalarda “Şer‘” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Şükrü Özen, 

“Kādî Şüreyh”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/kadi-sureyh (03.05.2020). 
4  Nüshalarda imlası hatalı olan bu isimler el-Bidâye ve’n-Nihâye’ye göre tashih edildi. bk. 

İbn Kesîr, age, C. 8, s. 52. 
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ṣūret-i Ḥaḳ’dan ecvibe-i bī-miẟāl virüp fitneyi āşkāre eyledi. Ḥattā Mu‘āviye 
Medīne’ye gelüp Ḥażret-i ‘Ā’işe ḥarem-serāsına varup verā-yı ḥicābdan 
selām virdükde evvel ḫiṭābı ve saḫt-‘itābı “Ḥucr bin ‘Adī ḳatlinde ḥilmüñi 
neden żāyi‘1 ḳılduñ?” didükde “Benüm ḥilmüm ol zamān ġālib oldı ki 
ḥażretüñ gibi vālidemüzi kendümüze mehcūr gördük.” diyü cevāb virdi.  

Ve Ḥucr’uñ ḥaḳḳında ol zamān vāfir merāẟī naẓm olınup ümmet-i 
Muḥammedī mā-beyninde niçe rūzgār şöhret bulmışdur.2 Bu ebyāt anlar-
dan ba‘żdur ki kendü hem-şīresinüñ naẓmıdur: 

Naẓm 

  تبّصر هل ترى حجراً يسري               ترّفع أيّها القمر املنري

  يقتله كما زعم األمري ل          يسري إىل معاوية بن حرب

  له من شّر أمته وزير         يرى قتل اخليار عليه حّقاً 

  ومل ينحر كما حنر البعري       أال � ليت حجراً مات مو�ً 

   [504b R1]  وطاب هلا اخلورنق والسدير            جتّربت اجلبابر بعد حجرٍ 
                3مطري  مزنكأّن مل حييها             وأصبحت البالد هلا حموالً 

Ḥażret-i Cerīr bin4 ‘Abdu’llāh bin Cābir el-Becelī5 

On altı tārīḫi Ramażān-ı şerīfinde mā’ide nüzūlinden ṣoñra İslām’a 
gelüp Medīne’ye dāḫil oldı. Ḥattā andan evvelce Resūlu’llāh ṣalla’llāhu 
te‘ālā ‘aleyhi ve sellem ḫuṭbede “Yā ḳavm, size ḫayrlu bir kimesne 

 

1  żāyi‘: zāyiḳ N1, HZ 
2  bulmışdur: - N1, R1 
3  “Ey parlak ay, yüksel hadi. Bak, Hucr’un yürüdüğünü görebilecek misin? Emirin iddia 

ettiği gibi o, kendisini öldürmesi için Muaviye b. Harb’e gidiyor. En hayırlıların katlinin 
gerçekten [Muaviye b. Harb’in] sorumluluğunda olduğu görülüyor. Onun ümmetin en 
kötülerinden biri olan bir veziri vardır. Keşke Hucr deve gibi boğazlanmayıp birgün ece-
liyle ölseydi. Hucr’dan sonra zorbalar despotluk yaptılar. Havernak ve sedir sarayları on-
lar için rahat bir yer oldu. Bütün beldeler [Muaviye’nin] yönetimine girdi. Sanki artık 
oraları yağmur bulutu canlandırmamaktadır.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-
Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 54. 

4  Cerīr bin: - N1, R1 
5  Nüshalarda “Baḫīl” şeklinde yazılan bu isim “Beceli” olarak metne alındı. bk. Mustafa 

Fayda, “Cerîr b. Abdullah”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/cerir-b-abdullah 
(03.01.2020).  
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gelecekdür ki vechinde mesḥa-i melek vardur.” didüklerinden ṣoñra Cerīr 
ki geldi, aṣḥāb ol mesḥayı görüp Resūlu’llāh’a bildürdiler. Ve Ḥażret-i 
Ḥaḳḳ’a ḥamd idüp dest-būs-ı sa‘ādetiyle müşerref olduḳda ta‘ẓīmen 
ridāların döşediler. Ve beyt-i ḫāṣṣına ḳondurdılar.  

Ve ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb anlar ḥaḳḳında 1 «جرير يوسف هذه االّمة» ya‘nī 
ki “Cerīr ümmet-i Muḥammed miyānında Ḥażret-i Yūsuf-ı Ṣıddīḳ gi-
bidür.” diyü vaṣf iderlerdi. Ve ‘Oẟmān’uñ ḫilāfeti zamānında Hemedān 
ḥākimi idi. Ammā anlar vefātından ṣoñra aṣlā bir cānibe tereddüd itmeyüp 
vefāt idince Cerīr de imāmet itdiler. 

Ca‘fer bin Ebī Süfyān bin Ḥāriẟ bin ‘Abdi’l-Muṭṭalib 

‘Āmü’l-fetḥde babasıyla ma‘an İslām’a geldi. Ammā Ebū Süfyān’dan 
Ḥażret-i Resūl’e niçe eẕā vāḳi‘ olmaġın İslāmları evvelā maḳbūl ṭutılmadı. 
[25a HZ] Ba‘dehu İslām ḥüsni ile Müslim-i müsellem olup Ḥuneyn 
Ġazāsı’nda ḥāżır oldılar. 

Ḥāriẟe bin Nu‘mān-ı Enṣārī 

Bedr’de ve sā’ir müşāhed-i ma‘ālī-ḳadrda mevcūd olup [365b N1] 
fużalā-yı aṣḥābdan idükleri müsellemdür. Ve Ḥażret-i Cibrīl yevm-i 
Ḳurayẓa’da Diḥye [bin Ḫalīfe el-Kelbī] şeklinde Resūlu’llāh aleyhi’ṣ-ṣalātu 
ve’s-selām ile oturup muṣāḥabet itdügini bunlar görmişlerdür. Ve Ḥażret-i 
Resūl “Ben Ḥāriẟe’nüñ ḳırā’atini işitdüm.” [diyü] buyurmışlardur. 

Sa‘īd bin Zeyd 

Bunlar ‘Aşere-i Mübeşşere’nüñ biridür. Ve ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb’uñ 
‘ammi-zādesidür. Ve yine hem-şīresi ‘Ātike, Ḥażret-i ‘Ömer’üñ zevcesidür. 
Kendüler ‘Ömer’den evvel İslām’a gelüp ḫātūnı Fāṭıma ile bile hicret itdi-
ler. Ḥażret-i Resūl’den hīç bir vilāyete müvellā olmayup gözden [ıraḳda] 
vefāt itdiler. Ve ba‘żılar ḳavlince Medīne’ye naḳl eylediler. Bir uzun boylu, 

 

1  “Cerîr, bu ümmetin Hz. Yûsuf’udur.” 
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ḳıllu ādem idi. Sinn-i şerīfi yetmişe ḳarīb iken fevt olup meyyitini Sa‘d bin 
Ebī Vaḳḳāṣ Ḥażretleri yudı. Bunlar Ḥażret-i Peyġāmber’den ḳırḳ sekiz 
ḥadīẟ rivāyet itmişlerdür.  

‘Abdu’llāh bin Üneys el-Cühenī1 

‘Aḳabe’de [ve] Bedr’den ġayrı ġazālarda Ḥażret-i Resūl’üñ [505a R1] 
ḫidmetlerinde bulınan aṣḥāb-ı ma‘ālī-cenābdandur. Eger bunlar ve eger 
Mu‘āẕ zamān-ı Cāhiliyyet’de aṣnām-ı müşrikīni şikest ve küffār menzilet-
lerini pest itmekdin ḫālī degüller idi.  

Ebū Bekre [bin] Mesrūḥ2 

Bunlar ẞeḳafī’dür. Ve aṣḥāb-ı güzīnüñ mükerremlerindendür. Aṣlda 
bunlaruñ ismi Mesrūḥ’dur. Lākin Ṭā’if [muḥāṣarasında bir bekre ile 
ḳal‘adan]3 inmek ile künyetleri Ebū Bekre ile meşrūḥdur. Anası Sü-
meyye’dür ki bunlar ve birāderleri Ziyād ve ġayr-ı bād Muġīre bin Şu‘be 
ile zinā itdüklerine şehādet itmegin Ziyād ve Ebū Bekre, Ḥażret-i ‘Ömer 
cild urup, ba‘dehu cümle şühūda tevbe virdüklerinde cemī‘an tevbe itdiler. 
Lākin Ebū Bekre inābet itmeyüp şehādeti taṣmīm4 eyledi. Lākin Ḥażret-i 
‘Ömer men‘ ḳıldı. 

 

 

 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık yoktur. HZ nüshasında ise başlık “Abdu’r-raḥmān bin 
Üneys el-Cühenī” şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. İbn 
Kesîr, age, C. 8, s. 57.  

2  Nüshalarda “Meşrūḥ” şeklinde yazılan bu isim “Mesrūḥ” olarak metne alındı. bk. Asri 
Çubukcu, “Ebû Bekre”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/ebu-bekre (03.01.2020). 

3  Nüshalarda imlası muğlak olan bu yerde el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak metin tamiri 
yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 57. 

4  Nüshalarda “ta‘ ṣīm” şeklinde yazılan bu kelime tashih edilerek metne alındı. bk. İbn 
Kesîr, age, C. 8, s. 57. 



306 | TENKİTLİ METİN - 2. Rükün 

Meymūne Ḫātūn 

Ḥażret-i Resūl kendüleri ‘umretü’l-ḳażāda tezevvüce ḳabūl itdiler ki 
hicretüñ yedinci tārīḫi idi. İbn ‘Abbās ki Meymūne’nüñ ḳız karındaşı 
Ümmü’l-Fażl’üñ oġlıdur, muḥarrem iken tezvīci vāḳi‘ olduġını ḫaber vir-
diler. Muḳaddemā ism-i şerīfleri Berre idi. Resūlu’llāh ṣalla’llāhu te‘ālā 
‘aleyhi ve sellem Meymūne’ye tebdīl buyurdılar. Vefātları Mekke ile 
Medīne mā-beyninde Serif1 nām maḥalde vāḳi‘ oldı. Ve namāzını İbn 
‘Abbās ḳıldı.  

Ammā Elli İki Tārīḫi Vefeyātı 
Ebū Eyyūb-ı Enṣārī 

Müşāhedüñ ekẟerinde ḥāżır olup2 ve Ḥażret-i Resūl Mekke’den 
Medīne’ye hicret itdüklerinde bunlaruñ menziline ḳonup, ḥarem-serāyı 
nūr ile memlū Beytu’llāh’a dönüp bir ay miḳdārı anda sākin oldılar. Ve 
mescid ü mesākin bināsı tamām olduḳdan ṣoñra taḥvīl buyurdılar. Ve şol 
zamān [ki] bunlar Baṣra’ya sefer idüp İbn ‘Abbās’ı anda ḥākim buldılar, 
sābıḳan Ḥażret-i Resūl’i3 menziline ḳondurduġı iclāle binā’en anlar daḫı 
menzilinden çıḳup, Ebū Eyyūb’ı ḳondurup ve gitdügi zamānda tuḥaf-ı 
mevcūdını ḳırḳ biñ aḳçe ve ḳırḳ ‘abd itḥāfına [366a N1] munżam ḳılup 
ri‘āyet itmişdür.  

Kendüler bilād-ı Rūm’da Ḳosṭanṭıniyye civārında şehādet4 sa‘ādetine 
fā’iz olmışlardur. Mezār-ı şerīfleri andadur. Tafṣīli [25b HZ] Ḳosṭanṭı-
niyye fetḥinde yazılmışdur.  

Müverriḫ İbn Eẟīr ḳavlince Yezīd bin Mu‘āviye ‘askeriyle [505b R1] 
ma‘an Ḳosṭanṭıniyye ġazāsına varup, ḥālet-i iḥtiżārda5 iken Yezīd’i 

 

1  Nüshalarda “Seraḳ” şeklinde yazılan bu kelime tashih edilerek metne alındı. bk. M. Yaşar 
Kandemir, “Meymûne”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/meymune 
(03.05.2020). 

2  ḥāżır olup: mevcūd HZ 
3  Ḥażret-i Resūl’i: Ḥażret’i R1 
4  Nüshalarda “sa‘ādet” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
5  iḥtiżār: iḥtiṣār R1 
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görmege varduḳda “Eger ben ölürsem nāsa benden selām eyle. Ve anlara 
ḫaber vir ki Resūl-i Ekrem ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem buyurmışdur 
 ya‘nī ‘Her kim ki öldügi ḥālde «من مات ال شرك �ّ� شيئاً جعله اّ� يف اجلّنة» 1
şirk bi’llāh ṣıfatı ile muttaṣıf olmasa Allāhu Te‘ālā anı cennete dāḫil eyler.’ 
diyü buyurdı.2 Ve “Benüm cenāzemi alup çeküñ, mümkin olduḳça beni 
‘arż-ı ‘adūdan3 ıraḳlaşduruñ.” diyü vaṣiyyet eyledi. Ammā bir rivāyetde 
“Hemān beni taḥt-ı aḳdāmıñuzda defn idüñ.” dimişlerdür. Eṣaḥḥı budur.  

Ebū Mūsā el-Eş‘arī4 

Bilādında iken İslām’a gelüp Ḫayber fetḥi tārīḫinde Ḥażret-i Ca‘fer 
ile ḫidmet-i Ḥażret-i Resūl-i Ekrem’e geldiler. Faḫr-i Enbiyā zamān-ı 
sa‘ādetlerinde5 Yemen’de ḥükūmet iderdi. Ve ‘Ömer raḍiya’llāhu ‘anh 
ḫilāfetinde Baṣra’da niyābet iderdi. Ve Tüster fetḥine cell-i himmet eyle-
diler. Bunlar Ḥażret-i Resūlu’llāh’dan üç yüz ḥadīẟ rivāyet itmişlerdür. 
Ḥażret-i ‘Alī ile Mu‘āviye beyninde iki ḥakemüñ ‘Alī cānibinde ‘add olınan 
bunlardur. Ve ‘Oẟmān zamānında Kūfe’ye vālī olmışdur. El-ḳıṣṣa 
ṣaḥābenüñ fuḳahāsından ve ḥüsn-i ṣavt ile ma‘rūfu’n-nedr olan kurrāsın-
dandur. Ve Ṣaḥīḥ’de ẟābitdür ki bunlaruñ nefsi vaṣfında Faḫr-i ‘Ālem 
ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem 6 7 «داود آل  مزامري  من  مزماراً  هذا  أويت  «لقد 
 ma‘nā-yı şerīfi ya‘nī ki “Buña āl-i Dāvūd’a virilen sāzlaruñ bir sāz-ı cān-
güdāz [ü] naġme-perdāz[ı] virildi.” dimekdür.  

Bir ḳaṣīrü’l-ḳāme, kūsecü’l-liḥye, naḥīfü’l-cism bir [ẕāt-ı ‘ālī-ḳadr]8 
idi. Ḥażret-i ‘Ömer bunları dört yılda niyābetde ve sā’ir ‘ummāli seneden 

 

1  Hadîs-i Şerîf, “Eğer bir kişi Allah’a şirk koşmadan ölürse Allah onu cennete koyar.” 
(Mecmâu’z-zevâid, 1/50) 

2  buyurdı: söyledi R1 
3  Nüshalarda “ ‘adden” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
4  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 59. 
5  zamān-ı sa‘ādetlerinde: zamānında N1, R1 
6  Bu dua cümlesi R1 nüshasında bulunmamaktadır. 
7  Hadîs-i Şerîf, “Ona Hz. Dâvud’un âlinin nağmelerinden bir nağme verilmiştir.” (Buhârî, 

Fezâilü’l-Kur’ân, 31) 
8  Nüshalarda bu kısımda “kāne künyet ṣāretle illā bir endār güvār” biçiminde muğlak bir 

ibare yer almaktadır. Bu ibare metne alınmadı.  
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seneye tebdīl ile ifnā ḳılurlardı. Vefātları Mekke’de ‘ömri altmış üçde iken 
vāḳi‘dür. 

Ve Ḥakem Ḳıṣṣası’ndan ṣoñra vālih ve ḥicābda kemāl-i şerm ü ḥicābla 
muḫtefī olup kimseye ḳarışmaduḳları şāyi‘dür. Ve Ḥażret-i Resūl’e evvel 
nāzil1 olan sūre-i şerīfe budur, diyü ekẟeriyyā iḳra’ bi’smi rabbike2 sūresini 
tilāvet itdükleri, ammā ẕātı kendülere ittibā‘ ḳaṣd itmeyüp ve ana teba‘iy-
yet eyledükleri eşher-i mevāḳi‘dür. 

‘Abdu’llāh bin Muġaffel el-Müzenī3 

Bunlar şol ṣaḥābe-i celīlü’l-ḳadrdandur ki Bekkā’īn zümresinde dāḫil-
dür. Ve Ḥażret-i ‘Ömer’üñ4 İslām ṭarīḳını ta‘līm [506a R1] ü tefhīm içün 
Baṣra’ya gönderdügi on büzürgvāruñ biridür. Ve Tüster fetḥinde ḳal‘aya 
duḫūl iden bunlardur. Egerçi ki vefātı tārīḫinde iḫtilāf vardur, ammā İbn 
Cevzī5 Muntaẓam’da bu tārīḫde naḳl itdüklerini beyān itmişdür. 

‘İmrān bin Ḥuṣayn bin ‘Ubeyd bin Ḫalef Ebū Nüceyd6 

Bunlar Ḫuzā‘ī’dür. Ḫayber senesinde [366b N1] Ebū Hüreyre ile 
ma‘an İslām’a geldiler. Ve sādāt-ı7 ṣaḥābeden olup ġazālaruñ cümlesinde 
bile bulındılar. Ve ‘Abdu’llāh bin ‘Āmir zamānında bir miḳdār Baṣra 
ḳażāsına ibtilā, ba‘dehu istīfā itdiler. Ḥasan-ı Baṣrī ve İbn Sīrīn bunlar 
ḥaḳḳında buyurdılar ki “Baṣra’ya bizüm ‘aṣrımuzda bunlardan ḫayrlu 

 

1  Nüshalarda “nāz ile” şeklinde yazılan bu ibare anlam gereği tashih edilerek metne alındı.  
2  “Rabb’inin adıyla oku.”, Alak 96/1.  
3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında ise imla muğlaktır. | el-

Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 60. 
4  Nüshalarda “ ‘Amr bin Selām” şeklinde yazılan bu kelime tashih edilerek metne alındı. 

bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 60. 
5  Nüshalarda “Cevzā” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Yusuf 

Şevki Yavuz, Casim Avcı, “İbnü’l-Cevzî, Ebü’l-Ferec”, DİA, https: //islamansiklope-
disi.org.tr/ibnul-cevzi-ebul-ferec#1 (04.05.2020). 

6  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında ise imla muğlaktır. | el-
Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 60. 

7  Nüshalarda “su‘ādāt” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “sādāt” olarak metne 
alındı. el-Bidâye ve’n-Nihâye’de de “sādāt” şeklinde geçmektedir. bk. İbn Kesîr, age, C. 
8, s. 60.  
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rākib gelmedi. Melā’ike-i kirām kendülere selām virürlerdi. [26a HZ] 
Bunlar daḫı redd-i selām iderdi.” diyü ḫaber virdiler. “Ammā maraża 
mübtelā olup eṭıbbā terġīb ile dāġ yaḳdılar. Maraż yirine dāġ yaḳduḳdan 
ṣoñra melā’ike kendüye selām virmez oldı.” diyü bildürdi[ler]. Ammā 
ba‘żılar ḳavlince vefātından evvel yine teslīm-i melā’ike müyesser oldı, 
dinildi. 

Ka‘b bin ‘Ucre el-Enṣārī 

Künyetleri Ebū Muḥammed ve beyne’ṣ-ṣaḥābe sa‘ādetleri ṣalāḥ u 
diyānetlerine mü’eyyeddür. Ḥattā āyet-i fidye-i ẕebḥ bunlar ḥaḳḳında 
nāzil olmışdur.  

Mu‘āviye bin Ḫudeyc bin Cefne el-Kindī1 

Ekẟerīn ḳavlince bunlar da aṣḥābdandur. Ve ‘inde’l-ba‘ż tābi‘īn 
zümresindendür. Fetḥ-i Mıṣr’da bile bulındı. Ve İskender[iyye] fetḥi ile 
‘Ömer ḥużūrına geldi. Ḳıtāl-i Berber ġazāsında bile bulınup anda bir 
gözi żāyi‘ oldı. Ammā Ḥażret-i ‘Alī’den bī‘at itmeyüp dā’imā ‘Oẟmānī 
geçinenler ve Mu‘āviye Mıṣr’ı fetḥ itdükde ‘Abdu’llāh bin ‘Amr [bin] 
‘Āṣ’dan ṣoñra anuñ cānibinden nā’ib olanlardandur.  

[Hānī bin Niyār Ebū Bürde el-Belevī]2 

Bunlar büzi ẕebḥ itmeye maḫṣūṣdur.3 ‘Aḳabe ve Bedr ve sā’ir müşāhe-
dede bile bulınup yevm-i fetḥde rāyet-i rā’iḳ-ı Benī Ḥāriẟe bunlaruñ elinde 
olmışdur.  

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında ise imla muğlaktır. | el-
Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 60-61. 

2  Nüshalarda başlık boş bırakılmıştır. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak metin tamiri 
yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 60. 

3  Nüshalarda “Beri bin Ġārīk ḥālidür” şeklinde muğlak yazılan bu cümle el-Bidâye ve’n-
Nihâye’ye göre tashih edilerek metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 61. 
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Ammā Vefeyāt-ı Elli Üç Tārīḫi 
Rebī‘ bin Ziyād-ı Ḥāriẟī 

Bunlar Ziyād cānibinden Ḫorāsān ḥākimi [naṣb idilmiş] idi. Ve Ḥucr 
bin ‘Adī’nüñ ḳatlini işitdükde bükā ve enīn ile mātemini ṭutup ve ol cum‘a 
minbere çıḳup ḳabż-ı rūḥına du‘ā itmegin ol bir cum‘aya varmadın intiḳāl 
eyledi. Ḥükūmetini Ziyād, mezbūruñ oġlı ‘Abdu’llāh bin Rebī‘’a muḳarrer 
itdi. [506b R1] Lākin iki aydan ṣoñra ol daḫı vālid-i büzürgvārı ṭarīḳına 
gitdi. 

Ruveyfi‘ bin ẞābit 

Bunlar daḫı aṣḥāb-ı kirāmdan olup Mıṣr fetḥinde ḥāżır oldılar. Ve 
ammā raḥmetde ve menāḳıb-ı ḥamīde ile iştihār taḥṣīl idüp Maġrib fetḥin-
den ṣoñra bilād-ı Berḳa’da Mıṣr ḥākimi Mesleme bin Muḫalled1 ṭarafın-
dan vālī iken vefāt eylediler. 

Ziyād bin Ebī Süfyān 

Evā’il-i ḥālde bir zamān Ziyād bin Ebīh ve bir faṣl Ziyād bin Sümeyye 
‘unvānıyla şöhretden ṣoñra Mu‘āviye’nüñ ḫilāfeti zamānından ṣoñra Ziyād 
bin Ebī Süfyān diyü iẟbāt-ı neseb idüp ve bu sene Ramażān’ında maṭ‘ūnen 
vefāt itdiler. Ve Ḥucr’uñ ḳatline cür’etinden ṣoñra yılına varmadın vefātını 
taḥḳīḳ eylediler.  

Ḥikāyet olınur ki mezbūr ġāyetle müteġallib ḥākim ve bī-şefḳat ü nā-
raḥm olup taḥt-ı ḥükūmeti olan vilāyet-i ‘Irāḳ mezbūruñ taġallübinden 
[367a N1] tażarru‘larını ma‘rūż-ı Ḫallāḳ itmekdin ḫālī degül iken 
Mu‘āviye’ye kendüyi ‘arż itdi. Ve “Senüñ-çün ‘Irāḳ’[da]2 ve şimālen ve 
yemīnen vilāyet żabṭ eyledüm. Min-ba‘d murādum ḥükūmet-i Ḥicāz’dur.” 

 

1  Nüshalarda “Seleme bin Muḥalleb” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. 
bk. Asri Çubukcu, “Mesleme b. Muhalled”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/mes-
leme-b-muhalled (04.05.2020). 

2  ‘Irāḳ: ‘Irāḳan HZ 
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diyü recā eyledi. Vaḳtā ki ehālī-i Ḥicāz bu ma‘nāyı işitdiler, ḫavflarından 
‘Abdu’llāh bin ‘Ömer’e gelüp def‘ine du‘ā temennā ḳıldılar.  

Fe-lā-cerem İbn ‘Ömer daḫı Mekke-i Mükerreme’ye ḳarşu ṭurup 
Ziyād’uñ def‘ine du‘ā itdi. Ve cümle mü’minīn āmīn ile ḳabūl-i du‘āya 
āminīn oldı. Der-‘aḳab ‘Irāḳ’da bir eli medfūn oldı. Ve zırh giymege 
māni‘dür, diyü ḳaṭ‘ını Ḳāḍī Şüreyḥ ile meşveret ḳıldı. Ammā Ḳāḍī Şüreyḥ 
münāsib görmedükde meclisden ṭaşra çıḳduḳda ḫalḳ-ı keẟīr “N’içün 
māni‘-i ġayr-ı yesīr oldıñuz?” diyü bī-ḥużūrlıḳ [26b HZ] gösterdi. Ammā 
mezbūr Ziyād “Ṭā‘ūn benümle bir firāşda olmaḳ münāsib midür?” diyü 
cerrāḥ getürüp ḳaṭ‘ını teklīf itdükde eṭıbbā istiġnā itdiler. “Redd-i ḳaderi 
maḫtūm ve izdiyād-ı emr-i maḳdūr ma‘lūm[dur]. Bizüm elimüzden gel-
mez.” diyü ḳaṭ‘-ı yede el urmadılar. Ol ḥāletde ẟāliẟ-i şehr-i Ramażān’da 
fevt oldı. Ḫāṣṣ-ı nās 1﴾ َمُّْبِلُسون فَِإَذا  ُهم  بـَْغَتًة  َأَخْذَ�ُهم  أُوتُوْا  ِمبَا  َفرُِحوْا  ِإَذا  ﴿َحىتَّ 
 naṣṣ-ı şerīfi tilāvetine ruḫṣat-ı iştiġāl buldı. Beş yıl ‘Irāḳ ḥükūmetiyle 
meẕmūm-ı ḫalḳ-ı āfāḳ olduḳdan ṣoñra Cāmi‘-i Kūfe’de defn olındı. 
[507a R1]  

‘Abdu’r-Raḥmān bin Sā’ib-i Enṣārī’den2 menḳūldür ki “Ziyād cümle 
Kūfe ehlini cem‘ eyledi. Ḥattā mescid ve raḥabe ve ḳaṣr ünāsla ṭoldı. Ben 
daḫı ba‘żı enṣār ile ḥāżır bulındum. Maḳṣūdı ‘Alī bin Ebī Ṭālib’den ken-
düye vārid olan berātı ḳırā’at idi.3 Ben daḫı beyne’n-nevm ve’l-yaḳaża anı 
gördüm ki bir ṭavīlü’l-‘unḳ, deve boyunlı, ġarībü’ş-şekl kimesne çıḳageldi. 
‘Sen kimsün?’ didükde ‘Ben naḳḳād-ı ẕü’r-raḳabeyin4 ki ṣāḥib-i ḳaṣra gön-
derildüm.’ [didi]. Fe-lā-cerem uyḳudan uyanur gibi uyandum. Yanumda 
olanlara ‘Gördiñüz mi bu gelen şaḫṣı?’ didüm. Anlar ‘Görmedük.’ diyü 
cevāb virince hemān-dem ḳaṣrdan birisi ḳarşu geldi. ‘Emīr maṭ‘ūn oldı. 
Evli eviñüze varuñ.’ diyü ḫalḳı ṭaġıtdı.  

 

1   “Sonra kendilerine verilenle sevinip şımardıkları sırada, onları ansızın yakaladık da bir 
anda tüm ümitlerini kaybedip yıkıldılar.”, En’âm 6/44.  

2  Sā’ib-i Enṣārī’den: Sā’ib’den HZ  
3  Nüshalarda “itdi” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
4  Nüshalarda “nefādü’r-raḳabe (R1), nefāẕ-ı ẕü’r-raḳabe (N1)” şeklinde yazılan bu terkip 

tashih edilerek metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 62. 
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Ṣa‘ṣa‘a bin Nāciye bin ‘Affān bin ‘Affān bin  
Muḥammed bin Süfyān bin Müşāci‘ bin Dārim1 

Zamān-ı Cāhiliyyet’de ḳavminüñ seyyidi olup üç yüz altmış mev’ūde2 
iḥyā itmişdür. Bir ḫayr-endīş ve ḳavī-kīş ‘ābid idi.  

Cebele bin Eyhem-i Ġassānī 

İsmi Münẕir bin Ḥāriẟ’dür.3 ‘Arab Naṣārā’sınuñ emīr-i kebīri olup 
nesebi İmru’ü’l-Ḳays’a müntehī olmaġla Resūlu’llāh kendüye Şücā‘ bin 
Vehb ile nāme gönderüp İslām’a da‘vet buyurdı. Ol daḫı ḳabūl idüp 
Ḥażret’e mektūbı ile i‘lām ḳıldı. Ammā Vāḳıdī ḳavlince Ḥażret-i ‘Ömer 
ile Yermūk Ġazāsı’nda ḥāżır olup ṣoñra İslām’a geldi. Lākin evvelkisi 
eṣaḥḥdur.  

Ve bu4 daḫı cā’izdür ki Ḥażret-i Peyġāmber zamānında İslām’ını ‘arż 
idüp yine Necāşī gibi5 [367b N1] emāretinde ṭut[a] ve [Ḥażret-i] ‘Ömer 
zamānın[da] da‘veti ile Medīne’ye gele. Zīrā Cebele’nüñ ḳudūmi güni bir6 
yevm-i meşhūrdur ki ricāl ü nisā-yı Medīne7 ḳarşu çıḳdılar. Cebele’nüñ 
vecāhet ve zīb ü zīnetine ḥayrān oldılar ki beş yüz fāris ile şehre girdi. Ekẟeri 
altun ve gümüş ve muraṣṣa‘ raḫtlu8 ḳılādeler urınmış idi. Ve bir menzil 
yaḳlaşduḳda bir gün evvel Ḥażret-i ‘Ömer’e hedāyāsı geldi.9 İrtesi kendüsi 
dāḫil olup ‘Ömer ḥużūrına girdükde çaḳ yanına alup küllī iltifāt ü ikrām 
ḳıldı. Ve ol ḥaccı ma‘an edā eyledi.  

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 63. 
2  N1 ve HZ nüshalarında “mevdūn” yazılan, R1 nüshasında boş bırakılan bu kelime el-

Bidâye ve’n-Nihâye’ye göre metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 63. 
3  Nüshalarda “Ḥarb” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İbn Kesîr, 

age, C. 8, s. 63.  
4  Ve bu: - R1 
5  Burada N1 nüshasında bir satırlık, R1 nüshasında birkaç kelimelik boşluk vardır. 
6  Nüshalarda “bu” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
7  Nüshalarda “Medīne’ye” şeklinde yazılan bu kelime tashih edilerek metne alındı. 
8  raḫtlu: raḫşlu R1 
9  ḳıladeler//geldi: - R1 
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İttifāḳ Benī Fezāre re‘āyāsından bir şaḫṣ, ṭevāfuḳ Cebele’nüñ izārına 
baṣdı. Ol daḫı ġayretlenüp ṣūretine bir sille çaldı.1 Ḥattā bir gözini çıḳardı. 
Vaḳtā ki bir alay Benī2 Fezāre ile ol şaḫṣ Ḥażret-i [507b R1] ‘Ömer’e 
şikāyete vardı, Ḥażret-i ‘Ömer3 daḫı Cebele’ye ṣorduḳda “Urduñ mı?” 
diyü, Cebele daḫı urduġına i‘tirāf itmegin diyetini ḥükm eyledi. “Virmez-
señ senüñ gözüñ çıḳarılup ḳaved4 lāzım olur.” diyü söyledi. Ammā Cebele 
zamān-ı Cāhiliyyet’deki ṭavra sülūk idüp “Ben emīr bin emīr olam, ol bir 
ḥaḳīr bin ḥaḳīr iken cidden farḳı yok mıdur?” didükde Ḥażret-i ‘Ömer 
buyurdı ki [27a HZ] 5 «إّن االسالم مجعك واّ�ه» ya‘nī “İslām senüñle anı bir 
‘add eyledi.” buyurduḳda Cebele bī-ḥużūr olup eyitdi, re’īsü’d-dīn 
kelāmıyla irtidādını meş‘ūr bulup “Yarınki tedārükini göreyin.” diyü emān 
aldı.  

Ve ol ḥarāretle cemī‘-i tevābi‘ini uydurup, hemān ol gice atlanup 
Şām’a vardı. Ḳosṭanṭıniyye’ye çekildi, gitdi. Ol zamānda emīr-i Naṣārā 
olan Heraḳl’a geldi. Fe-lā-cerem Heraḳl kendüye i‘zāz ü ikrām ve istiḳbāl 
ile iḥtirām idüp niçe pāre kūylar ve ḫazīnesinden niçe virgüler virdi. Ve 
‘ālī serāylar muḳarrer ta‘yīn idüp zamān mürūrından ṣoñra ki Ḥażret-i 
‘Ömer, Ceẟẟāme bin Müsāḥiḳ el-Kinānī6 nām şaḫṣı emīr-i Naṣārā olan 
Heraḳl’a risāletle gönderdi, ḥīn-i mülāḳatda “İbn ‘ammuña mülāḳī ol-
duñ mı?”, ya‘nī “Cebele’yi gördüñ mi?” diyü söyledi.  

Vaḳtā ki Ceẟẟāme, Cebele’deki iḥtişām[a ve] serāy ü feres ü libās ü 
cevārī vü ġılmān cihetinden olan ḳadr u ‘unvān-ı tāmm[a] naẓar eyledi, 
“Dārü’s-selāma ‘ivaż7 ġarīb cāh ü iḳbāle vāṣıl olmışsun.” diyü istiġrāb ve 
Şām’a dönüp tekrār İslām’a gelmesini teklīf-i bā-ṣavāb ḳıldı. Ammā Cebele 
“Ba‘de’l-irtidād ḳaṣr-ı İslām’ı [emīn] bilenleri mümkin midür?” didükde, 

 

1  çaldı: urdı HZ 
2  Nüshalarda “bī” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
3  ‘Ömer: - R1 
4  ḳaved: - R1 
5  “Şüphesiz ki İslam seni ve onu bir kılmıştır.” | Bu cümle olduğu gibi el-Bidâye ve’n-Ni-

hâye’den alınmıştır. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 64. 
6  Nüshalarda “Ḥişāme bin Sācī” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. 

Aynı tashih metnin devamına da tatbik edildi. bk. İbn Kesîr, age, C.8, s. 64. 
7  Nüshalarda “ ‘arżına (N1, R1), ‘ivażına (HZ)” şeklinde yazılan bu kelime anlam ve sen-

taks gereği tashih edilerek metne alındı.  
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“Belī mümkindür. Eş‘aẟ bin Ḳays mürted olup küllī ḳıtāle mürtekib ol-
duḳdan ṣoñra yine İslām’a da‘vet ḳıldı. Ḥażret-i Ṣıddīḳ İslām’ını ḳabūl 
idüp ḳız ḳarındaşı Ümmü Ferve’yi1 aña tezvīc ile raġbet ḳıldı.” cevābın 
virdi.  

Ba‘dehu meclis ḳurılup bāde-i nāb ve sāzendelerden muġanniyāt 
peydā olınup [368a N1] Cebele nūş-ı müdām ve Ceẟẟāme “Dīnimüzde 
ḥarāmdur.” diyü ictināb-ı tāmm idüp muṣāḥabet ṣadedinde iken ol cevārī 
Ḥassān bin ẞābit-i Enṣārī eş‘ārından; [509a R1]   

      يوماً جبّلق يف الّزمان االّول               ّ� دّر عصابة �دمتهم
    قرب ابن مارية الكرمي املفضل          أوالد جفنة حول قرب أبيهم  

   بردى يصّفق �لّرحيق الّسلسل       الربيص عليهميسقون من ورد 
 شّم االنوف من الطّراز االّول         بيض الوجوه كرمية أحسا�م  
  2ال يسألون عن السواد املقبل            يغشون حىت ما �ّر كال�م 

bu ebyātı oḳıduḳlarında Cebele’ye mażmūn-ı manẓūm te’ẟīr ve aḥvāl-i 
rūzgārı ta‘accüb-i keẟīr itdükden ṣoñra “Bu ebyāt Ḥassān’uñdur. Bizüm 
devletimüzi3 ve mülkimüzi vaṣf idüp naẓm itmişdür.” diyü Ḥassān’uñ 
ḥālin ve ḫāṭırın ṣordı. Ve tā ki o muġannīlerine iltifāt idüp ve “Beni bun-
dan ziyāde şevḳa getürüñ.” diyü işāret itdükde tekrār taġannümāt-ı bisyār 
[ve] terennümāt-ı bī-şümār ile Cebele’yi mest-i evgār ve gözlerini eşk-bār 
ve āh āteşini pür-şerār itdükleri ḥālde Cebele bu ebyātı inşād eyledi. Ve 

 

1  Nüshalarda “Merve” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İbn Kesîr, 
age, C. 8, s. 64. 

2  “İlk zamanlarda Şam’da birgün kendilerine nedimelik yaptığım topluluğun Allah hayrını 
versin. Onlar Cefne evladı idiler. Dedelerinin mezarının çevresinde oturuyorlardı. Fazi-
letli ve cömert İbn Mariye’nin mezarı çevresinde duruyorlardı. Parlak gülün suyundan 
içiyorlardı. Serin bir su ki selsebil ırmağından gelen suyu andırıyordu. Parlak yüzlü, yüce 
ve soylu kimseler idiler. Birinci sınıf olan şahin burunlu idiler. Köpekleri havlayıncaya 
kadar gece yarılarını buldular. Kendilerine yönelen gece karanlığını hesaba katmıyor-
lardı.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye’ye göre tashih edildi. bk. 
İbn Kesîr, age, C. 8, s. 65. 

3  devletimüzi: ḥavletimüzi N1, R1 
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mürted olduġına nedāmetini ve terk-i dīn-i İslām’a melāletini, belki 
derūnı[nı] ābād1 ve diyāneti bu yüzden īrād eyledi: 

Naẓm 

 حيحة �لعوروبعت �ا العني الصّ            جاج وخنوٌة  تكنفين فيها اللّ 
 رجعت إىل القول الذي قاله عمر         فيا ليت أمي مل تلدين وليتين  

 وكنت أسريا يف ربيعة أو مضر        و� ليتين أرعى املخاض بقفرٍة  
 مع والبصرأجالس قومي ذاهب السّ      و� ليت يل �لشام أدىن معيشٍة  

 2بروقد يصرب العود الكبري على الدّ          أدين مبا دانوا به من شريعٍة  

[Ceẟẟāme eyitdi:] “Ve bi’l-cümle bu ebyātı oḳıduḳdan ṣoñra [27b 
HZ] elin yüzine urup şol ḳadar aġladı ki sirişkiyle rīş ü sebelesi3 seyle ġarḳ 
oldı. Ve giryesi baña daḫı te’ẟīr idüp şiddet-i bükāsı muḳarrer buldı. 
Ba‘dehu beş yüz dīnār Heraḳl’a getürdüp ‘Bunı Ḥassān’a īṣāl eyle.’ didi. 
Ve beş yüz dīnār daḫı baña baḫş itdi. Ammā benüm Cebele iḥsānına 
iḥtiyācum olmaduġına binā’en ḳabūlinden i‘rāż idüp anı daḫı cā’ize-i 
iḥsāna ilḥāḳ itdüm. Ba‘dehu sefere ‘azīmet4 idüp Ḥażret-i ‘Ömer cenābına 
yitdüm. Cebele aḥvālini naḳīr [ü] ḳıṭmīr taḳrīr itdüm. Baña buyurdılar ki 
‘Yā Ceẟẟāme, gerçek Cebele şürb-i ḫamr itdügini ve ba‘de’l-İslām fısḳ u 
fücūr semtine gitdügini gördüñ mi?’ diyü buyurduḳda ‘Ne‘am, gördüm.’ 
didügüm gibi [508b R1] 5 «جتارته رحبت  فما  بباقية  فانية  تعجل  ا�ّ ،  «أبعده 

 

1  Nüshalarda “eyān” şeklinde yazılan bu kelime anlam ve seci gereği tashih edilerek metne 
alındı.  

2  “Beni inat ve gurur çevreledi. Ben de sağlam gözü, kör göze sattım. Keşke annem beni 
doğurmasaydı. Keşke Ömer’in söylediği sözleri dinleseydim. Keşke çölde deve gütsey-
dim. Rebîa veya Mudar kabilelerine esir düşseydim. Şam’da en düşük geçimle geçin-
seydim. Göz ve kulaklarımı kaybetmiş şekilde kendi insanlarımın arasında yaşasaydım. 
Onların bağlı olduğu şeriate bağlı kalsaydım. Büyük bir dal, bakarsın ki sayılamayacak 
derecede mal ve servet olmuştur.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-
Nihâye’ye göre tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 65. 

3  Nüshalarda “re’īs ü seyleti” şeklinde yazılan bu terkip anlam gereği tashih edilerek metne 
alındı.  

4  sefere ‘azīmet: ‘azm-i sefer HZ 
5  “Allah onu uzaklaştırdı. Bâkīyi fânîye çabucak değişti. Alışverişi ona kâr getirmedi.” | Bu 

cümleler olduğu gibi el-Bidâye ve’n-Nihâye’den alınmıştır. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 66. 
| Burada Bakara Sûresi 16. âyete telmih yapılmıştır. | Nüshalarda Hz. Ömer’in ifadesinin 
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 buyurdı. Ya‘nī ki ‘ ‘Acele idüp ni‘met-i bāḳiyeyi fāniyeye degişdi. Ḥālā ki 
ticāretinde fā’ide itmeyüp nişīmen-i hidāyetden dūr düşdi.’ diyü söyledi. 
Ve Ḥassān ṭaleb olınup cevā’izesi teslīm ḳılındı. Ol ḥīnde [368b N1] daḫı 
Āl-i Ġassān’uñ keremlerini müş‘ir ba‘żı ebyāt inşā ḳıldı. Ammā Ḥażret-i 
‘Ömer ol zamānda ‘Cebele’ye ol deñlü nefrīn ve tefcīr ü temnī‘ ile1 irtidāda 
ḳarīn itdügine berāy-ı maṣlaḥat-ı dīn nādim oldı. ‘Şer‘an ruḫṣat yoġ-ısa 
mürüvveten olmaḳda ḫaṭā yoġ-ımış.’ [diyü] buyurdı.”  

Vaḳtā ki Mu‘āviye’nüñ emāreti oldı ve ‘Abdu’llāh bin [Mes‘ade] el-
Fezārī risāletle mülk-i Rūm’a varup Cebele’ye bulışdı, Melik Mūrūẟmez 
zamānı olup “Dımaşḳ civārındaki Ġūṭa ki Arż-ı Buẟeyne2 dimekle ma‘rūf 
yigirmi pāre āb [u] hevāsı mevṣūf ḳaryelerdür, baña ta‘yīn iderse Şām’a 
‘avdet iderin.” ḫaberin gönderdi. Ve Mu‘āviye ol teveccühi vech-i vecīh 
görüp nāme-i emān gönderdükde berīd vāṣıl olmadın Cebele vefāt eyledi, 
diyü İbn [K]eẟīr3 taḥrīr ve İbn Cevzī’nüñ Muntaẓam’ından naḳl ile tasṭīr 
itdi.  

Egerçi ki irtidādına binā’en beyne’l-aṣḥāb yazılması cā’iz degüldür, 
lākin muḳaddemā Resūlu’llāh ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellemüñ rü’yeti 
sa‘ādetiyle mütes‘ad olup, ba‘dehu nedāmeten dökdügi gözyaşlarıdur ki 
selāmına celīl ve ḥikāyesi nādire-i ġarā’ib-sebīl olmaġın tafṣīline cür’et 
olındı. 

 

 

 

 

sonunda Bakara Sûresi 16. âyetin son kısmı olan “Doğru yolu bulamamışlardır.” cümlesi 
de yer almaktadır.     

1  Nüshalarda burada “dür ki” şeklinde bir ibare vardır. Bu ibare anlam gereği metne alın-
madı. 

2  Nüshalarda “ẞeniyye” şeklinde yazılan bu yer adı tashih edilerek metne alındı. bk. İbn 
Kesîr, age, C. 8, s. 66. 

3  İbn Esîr’in el-Kâmil fi’t-Târih’inde hicrî 53. yıl vefeyâtı arasında “Cebele bin Eyhem el-
Gassânî” hal tercümesi bulunmamaktadır. bk. Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut 1987, C. 
3, s. 341-343. 
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Ammā Elli Dört Tārīḫi Vefeyātıdur 
Üsāme bin Zeyd bin Ḥāriẟe el-Kelbī1 

Künyeti Ebū Muḥammed Medenī’dür. Ḥażret-i Resūlu’llāh’uñ 
mu‘taḳa-zādesi olup vālidesi Ümmü Eymen2 ki mu‘taḳa-i Nebī-i maḳbūl-
dür, vaḳtā ki babaları ḳatl olındı, taḥt-ı taṣarrufında olan emāret bunlara 
buyurıldı. Ve mirāren Ḥażret-i Resūlu’llāh ṣaġ dizinde Ḥasan bin ‘Alī ve 
ṣolında Üsāme’yi oturdup 3 «أللهّم إّين أحّبهما فاحّبهما» ya‘nī “Yā Rabbī, 
ben bunları severin, sen de bunları sev.” diyü du‘ā itmişlerdür. Ve 
Ḥażret-i ‘Ömer bunlara rāst geldükde 4 «االمري أيّها  عليك  «السالم 
 buyur[ur]dı. Ve ta‘ẓīm ü maḥabbetini bu edā5 ile ḫalḳa ṭuyur[ur]dı. Ve 
Ḥażret-i Peyġāmber vefātında on ṭoḳuz yaşında [509a R1] bulınmışdur.  

ẞevbān bin Bücdüd6 

Bunlar ‘Arabiyyü’l-aṣl olup künyeti Ebū ‘Abdu’llāh’dur. Resūl-i Ekrem 
Ḥażretlerinüñ āzād [28a HZ] itdügi ḳullarındandur. Dā’imā ḥażretüñ7 ḫid-
metinden ayrılmadı. Ba‘de vefātihi bir zamān Remle’de, ba‘dehu Ḥimṣ’de 
sākin olup andan ba‘żılar ḳavlince Mıṣr’da vefāt eyledi. 

[Ḥāriẟ bin Rib‘ī]8  

Ebū Ḳatāde-i Enṣārī’dür ki Vāḳıdī ḳavlince ismi Nu‘mān’dur. ‘İnde’l-
ba‘ż ‘Amr’dur. Fāris-i nāmdār ve ḫayyāl-i bülend-iştihār olup Uḥud 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 67. 
2  Nüshalarda “E‘ayẕer” şeklinde yazılan bu isim “Eymen” olarak metne alındı. bk. Meh-

met Salih Arı, “Üsâme b. Zeyd”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/usame-b-zeyd 
(04.01.2020). 

3  Hadîs-i Şerîf, “Allah’ım, ben bunları seviyorum; sen de sev!” (Buhârî, Fezâilüssahabe, 18)  
4  “Ey lider, [Allah’ın] selamı senin üzerine olsun.” 
5  edā: īmā N1, R1 
6  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında ise imla muğlaktır. | el-Bidâye 

ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 67. 
7  āzād/ḥażretüñ: - R1 
8  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlık “ Ḳatāde bin 

Nu‘mān” şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn Kesîr, 
age, C. 8, s. 68. 
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Ġazāsı’nda ve ba‘dehu olan müşāhedede ḥāżır olup yevm-i Ẕūḳared’de1 
sa‘y-i meşkūrı ẓuhūr itmişdür. Elli dört yaşında iken Medīne’de vefāt ey-
lediler. Raḥmetu’llāhi ‘aleyh. 

Ḥakīm bin Ḥizām 

Bunlar Ḳureyşī’dür. Künyetleri Ebū Ḫālid-i Mekkī’dür. Ve vālideleri 
Fāḫte bint Züheyr bin Ḥāriẟ’dür ki Ḥażret-i Ümmü’l-mü’minīn Ḫadīce 
bunlaruñ ‘ammesidür. Ve Ḥakīm cevf-i Ka‘be’de ṭoġup [369a N1] 
vilādeti ‘āmü’l-fīlden on üç yıl evvel oldı. Ve Cenāb-ı Resūlu’llāh’a varup 
gelürdi. Ammā kendüler Ḥażret-i Ḫadīce’ye ‘arż-ı ḫulūṣ ḳılurdı. Lākin 
yine İslāmları yevm-i fetḥde vuḳū‘ buldı.  

Ammā Buḫārī ḳavlince Ḥakīm altmış yıl Cāhiliyyet’de ve altmış yıl 
şeref-i diyānetde ‘ömr sürüp2 yüz yigirmi yıl yaşadı. Ve ekābir-i Ḳureyş’de 
bunlara mu‘ādil kerīm ü cevād ve ‘ālimü’l-ensāb, ikẟār-ı birr ü ṣadaḳāta 
mu‘tād kimesne nādir idi.  

Zübeyr bin Bekkār’dan mervīdür ki Ḥakīm ḥacc itdügi senede yüz re’s 
müzeyyen deve ve biñ re’s ḳoyun ihdā idüp ‘Arafāt’da kendüsiyle bile yüz 
nefer ḳul ve cāriye ki mu‘taḳadan [fıḍḍa] eṭvāḳla a‘nāḳları müzeyyen idi, ve 
ol ṭavḳlarda 3«هؤالء عتقاء ا�ّ  عن حكيم بن حزام» yazılmış idi. Ya‘nī ki 
“Bunları li-vechi’llāh Ḥakīm i‘tāḳ itmişdür.” [diyü] eṭvāḳ-ı a‘nāḳa ḳazılmış 
idi.  

Yüz yigirmi yaşında vefāt eyledi. Raḥmetu’llāhi ‘aleyh. 

 

 

 

 

1  Nüshalarda “Ḥurrī Ḳurdaḳ” şeklinde yazılan bu isim “Ẕūḳared” olarak metne alındı. bk. 
Hüseyin Algül, “Gābe Gazvesi”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/gabe-gazvesi 
(05.01.2020). 

2  sürüp: sürdi N1, HZ 
3  “Bunlar Allah için Hakîm b. Hizâm tarafından azat edilmiştir.” 
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Ḥuveyṭıb bin ‘Abdi’l-‘Uzzā [el-‘Āmirī]1 

Bunlar ‘Āmirī’dür. Ve aṣḥāb-ı ma‘ālī-cenāb zümre-i ḥamīdesinden 
[509b R1] olup ‘āmü’l-fetḥde İslām’a gelmişdür. Kendülerden menḳūldür 
ki “Her ḳaçan İslām’a gelmek himmetini itdümse2 iḫtilāṭ itdügüm müş-
rikīnden biri māni‘ oldı. Ve yāḫūd bir nesne ḥādiẟ olup vāḳi‘ oldı. Āḫir 
Mekke-i Mükerreme fetḥ olınduġı gün baña ḫavf-ı küllī ġalebe eyledi. Ge-
zerken zamān-ı Cāhiliyyet’de yārüm olan Ebū Ẕer’e rāst geldüm. Beni 
ṭarīḳ-ı İslām’a delālet idüp Ḥażret-i Peyġāmber ḥużūrına iletdi. Ve emān 
virilmesine żāmin oldı. Ve ‘Varılduḳda » �ّا ورمحة  النيب  أيّها  عليك  السالم 
 diyesün.’ diyü telḳīn itdi. Ammā ḳaçan ki Ḥażret-i Peyġāmberوبركاته» 3
ḥużūrına varıldı, lisānuma 4« ّأشهد أن ال إٓله إ ّال اّ� وإّنك رسول ا�» kelime-i 
ṭayyibesi cārī oldı.”   

Ḥikāyet olınur ki Mervān bin Ḥakem Medīne vālīsi iken birgün 
Ḥuveyṭıb’a ḫiṭāb ve “Bunca şeyḫ-i kebīr iken İslām’da te’ḫīr idüp iḥdāẟ-ı 
şerīfi taḳaddüm itmege bā‘iẟ ne idi?” diyü cevāb istedükde “Va’llāhi her 
çend ki İslām’a sa‘y iderdüm, babañ baña naṣīḥat idüp ‘Sen ḳavminüñ 
‘azīzi bir şeyḫ-i müsinn-i ṣāḥib-temyīz iken böyle bir ḥādiẟ dīne girmek 
ve ḳavmini terk itmek münāsib midür?’ diyü men‘ iderdi.” diyü cevāb 
virdükde [28b HZ] Mervān’a ḫacālet müstevlī oldı. İhāneti müş‘ir su’āl 
itdügine nedāmeti ẓāhir buldı.  

Ve bi’l-cümle ṣanādīd-i aṣhābdandur. Yüz yigirmi yaşında iken 
Medīne’de vefāt eyledi. Ve altmışında5 iken İslām’a geldi. Ve aġniyādan 
olup Mu‘āviye kendüden ḳırḳ biñ dīnāra Mekke’de bir ev ṣatun alduġı 
meşhūrdur. 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 67. 
2  itdümse: itdümse ya‘nī murād eyledümse N1, R1 
3  “Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun ey nebi.” 
4  “Allah’tan başla ilah olmadığına ve senin Allah’ın resulü olduğuna şehadet getirdim.” 
5  altmışında: altmışda R1 
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Ma‘bed bin Yerbū‘ bin ‘Ankeẟe1 

Bunlar Maḫzūmī’dür. ‘Āmü’l-fetḥde İslām’a [369b N1] gelüp ve 
Ḥuneyn Ġazāsı’nda ḥāżır bulınup Ḥażret-i Resūlu’llāh2 ġanā’imden ken-
düye elli re’s deve virüp ismi Ṣarem3 iken Ma‘bed ta‘yīn buyurmışlardur. 
Ve tecdīd-i enṣāb-ı Ḥarem’e manṣūb olanlaruñ biridür. Bunlar da yüz yi-
girmi yaşında iken Medīne’de vefāt eylediler. 

Mürre bin Şerāḥīl el4-Hemedānī 

Ki Mürretüṭ-ṭayyib daḫı dinilür. Ve Ebū Bekr ve ‘Ömer ve ‘Alī ve İbn 
Mes‘ūd ve ġayrılardan [510a R1] ḥadīẟ rivāyet itmişlerdür. Evā’il-i 
‘ömrinde gicesiyle her günde biñ rek‘at namāz ḳılurdı. Kiber-i sinni ża‘fına 
bā‘iẟ olduḳda dört yüz rek‘atla iktifā iderdi. Ve mübārek alnı ikẟār-ı secde-
den aşınmış idi. Ve dā’imā türāb-ālūd idi. Ba‘de vefātihi anı rü’yāda gör-
diler. Nūra müstaġraḳ bir mekānda āsūde olmış. “Ne mekāndur ki?” 
didüklerinde cevāb virüp “Bu bir mekāndur ki ehl-i maṭ‘ūn olmaz ve 
mevtle fenā bulmaz.” diyü cevāb virmişler idi. A‘vām ḳatında kendü ḥāline 
meşġūl olup hīç bir cānibe iḫtiṣāṣ ‘arż itmemiş idi.  

Ve İbn Mes‘ūd’dan bu ḥadīẟi rivāyet itmişler idi: » إّن اّ� يعطي الدنياء
 ma‘nāsı “Allāhu Te‘ālā من حيّب ومن ال حيّب وال يعطي االميان إّال من حيبّ » 5
devlet-i dünyāyı sevdügine de virür, sevmedügine de virür. Ammā sa‘ādet-i6 
īmānı ancaḳ sevdügine naṣīb ḳılur.” Ve bu bir mufaṣṣal ḥadīẟdür. Bu 
maḥalde bir saṭrı īrād ḳılınmışdur. 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında ise imla muğlaktır. | el-
Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 70. 

2  Resūlu’llāh: Resūl R1, HZ 
3  Nüshalarda “Ḫurrem” şeklinde yazılan bu isim el-Bidâye ve’n-Nihâye’ye göre tashih 

edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 70. 
4  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 70. 
5  Hadîs-i Şerîf, “Muhakkak ki Allah, dünyayı sevdiğine de sevmediğine de verir. Fakat 

imanı yalnız sevdiklerine verir.” (Mecmau’z-Zevaid, 1/53; Kenzü’l-Ummal, h. No: 
43431) 

6  sa‘ādet-i: sa‘ādāt-ı R1 
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Nu‘aymān bin ‘Amr1 

İbn Rifā‘a bin Ḥür’dür.2 Bedr Ġazāsı’nda ve ba‘dehu olan müşāhe-
dede ḥāżır olup, ḥattā birgün ḫamr ile Ḥażret-i Peyġāmber’e getürdiler. 
Emr-i şerīfleri ile ḥadd urdılar. Ḥużżār-ı meclisden biri “Buña Allāh la‘net 
eylesün ki ekẟer ḫamr iledür.” didüklerinde Resūlu’llāh ol la‘neti ḳabūl bu-
yurmayup “Allāh’ı ve Resūl’i seven kimseye la‘n yoḳdur.3” buyurdılar.  

Sevde bint Zem‘a4 

Ḥażret-i Ḫadīce’den ṣoñra Resūl-i Ekrem Ḥażretleri bunları tezvīc bu-
yurdılar ki muḳaddemā Sekrān bin ‘Amr’uñ nikāḥında idiler. Ammā mü-
sinne olduḳlarına binā’en ṭalāḳ virdiler. Ve ba‘żılar ḳavlince bunlar kendü 
nevbetini Ḥażret-i ‘Ā’işe’ye baġışlayup sā’ir ḫavātīn-i5 mükerremāt mā-
beyninde āsūde olmasın recā itdüklerinde ol ḥāl üzere ibḳā buyurdılar. 
Ḥattā 6﴾َوِإِن اْمَرأٌَة َخاَفْت ِمن بـَْعِلَها ُنُشوزًا أَْو ِإْعرَاًضا﴿ āyet-i kerīmesi anlar 
ḥaḳḳında nāzile oldı. Ġāyetde zāhide ve ‘ābide ḫātūn idi.  

Ammā Elli Beş Tārīḫi Vefeyātı 
[Erḳam bin Ebi’l-Erḳam]7 

Maḫzūmī’dür. [510b R1] Ve ḳadīmī İslām’a gelenlerdendür. Ḥattā 
yedinci İslām’a gelen bunlar idi, diyü menḳūldür. Ve ‘inde’ṣ-ṣafā sākin ol-
duġı evler Müslimānlara kehf olup maḥall-i müżāyaḳada Resūlu’llāh 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 70. 
2  Nüshalarda “İbn Vefā‘a el-Ḥarẟ” şeklinde yazılan bu isim “İbn Rifā‘a bin Ḥürr” olarak 

metne alındı. bk. M. Yaşar Kandemir, “Nuaymân b. Amr”, DİA, https: //islamansiklo-
pedisi.org.tr/nuayman-b-amr (05.01.2020). 

3  yoḳdur: - N1, HZ 
4  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında ise imla muğlaktır. | el-

Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 70. 
5  ḫavāṭīn-i: ḫātūn-ı HZ 
6  “Eğer bir kadın kocasının, kendisine kötü davranmasından, yahut yüz çevirmesinden en-

dişe ederse…”, Nisa 4/128. 
7  Nüshalarda “Sevde bint Zemġa Ḫātūn” şeklinde yazılan bu başlık el-Bidâye ve’n-Ni-

hâye’ye göre tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 70. 
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ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem ile aña ṣıġınurlardı.1 [370a N1] Ba‘de-
zamānin ol evler ḫulefādan ḫulefāya Mehdī’ye naḳl idüp Hārūnu’r-reşīd 
vālidesi Ḫayzürān2 nām ḫātūnına hibe eyledi. Seksen yaşında iken [29a 
HZ] Medīne’de vefāt idüp namāzını Sa‘d bin Ebī Vaḳḳāṣ Ḥażretleri ḳıl-
dılar.  

Saḥbān [bin Züfer el-Vā’ilī] 

Bunlar Bāhilī ve Vā’ilī’dür ki feṣāḥat[ı] meẟel-i meşhūr olup Saḥbān-ı 
Vā’ilī3 diyü meẕkūrdur. Ve Vā’il bin Ma‘d bin Mālik’dür. Ve Bāhile, 
[Mālik] bin A‘ṣur’uñ ḫātūnıdur. Ki Saḥbān ikisine de nisbetle meşhūrdur.  

Rivāyet olınur ki Saḥbān Ḥażretleri birgün Mu‘āviye’nüñ ḥarem-
serāyına girdiler. Ve anda ḥāżır bulınan ḫuṭabā-yı ḳabā’il ki Saḥbān’ı bi-
lüp, feṣāḥat ḳuṣūrlarına mu‘arrif olup ṭaġıldılar, Saḥbān hemān bedīheten 
bu beyti naẓm idüp oḳıdı: 

Naẓm 

 4إذا قلت أما بعد أين خطيبها           لقد علم احلي اليمانون أنين

Ya‘nī “Bu ṭā’ife benüm fażlumı bildiler. Ve ‘ammā ba‘dü’ didügüm 
gibi benden ne maḳūle ḫuṭbe inşā lā’iḥ olacaġını añlayup ṭaġıldılar.” di-
mekdür.  

Ammā Mu‘āviye mezbūra ḫiṭāb idüp ve bir ḫuṭbe inşāsına işāret-i bā-
ṣavāb itdükde bir ‘aṣā istedi. Ümerādan biri “Emīrü’l-mü’minīn ḥużūrında 
‘aṣāyı n’eylersün?” didükde “Ḥażret-i Mūsā, Rabb-i ‘İzzet’e ḫiṭābı ‘aṣāyla 
itmişdür.” diyü cevāb virdi. Ve vaḳt-i ẓuhrdan ‘aṣra ḳarīb olınca söyledi. 

 

1  ṣ ıġınurlardı: ṣıġınurdı R1 
2  Nüshalarda “Ḫīrān” şeklinde yazılan bu kelime el-Bidâye ve’n-Nihâye’ye göre tashih 

edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 71.  
3  Nüshalarda “Vāhilī” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İsmail 

Durmuş, Mustafa Öz, “Sahbân el-Vâilî”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/sahban-
el-vaili (06.05.2020). 

4  “Yemen kabileleri bilirler ki ben, ‘İmdi…’ diye söze başladığımda onların en iyi hatibi-
yim.” 
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Cidden boġazın arıtlamaḳ ve fi’l-cümle tevaḳḳuf ḳılmaḳ ve ḳaṭ‘-ı kelām 
idüp tekrār başlamaḳ şeklin göstermedi. Mu‘āviye “eṣ-ṣalāt” didi. Ya‘nī 
“Namāz zamānı ḳarībdür.” didükde Saḥbān cevāb virüp,1 “Vaḳt-i ṣalāt 
imāmuñdur. Bizüm de söyledigümüz taḥmīd ü temcīd ü va‘ẓ u teẕkīr ve 
va‘d ü va‘īd-i dil-peẕīr degül midür?” diyü cevāb virdi. Mu‘āviye ve ehālī-i 
meclis Saḥbān’uñ feṣāḥatini ta‘accüb idüp, 2«أنت اخطب العرب» ya‘nī ki 
“Sen ‘Arab ḳavminüñ ḫaṭībleri serdārlarısun.” dinildükde » العرب قال 
-didi. Ya‘nī [511a R1] “Hemān ‘Arab ḳav وحدها بل أخطب اجلن واإلنس»3
minüñ degül, ins ü cin ḫuṭebāsınuñ ser-āmedi degül miyin?” diyü söyledi. 
Mu‘āviye daḫı “Öyledür.” diyü4 taṣdīḳ eyledi.  

Sa‘d bin Ebī Vaḳḳāṣ 

Bunlar Ḳureyşī’[dür]. İsmi5 Mālik bin Üheyb bin ‘Abdimenāf’dür. Ve 
‘Aşere-i Mübeşşere’nüñ biri ve aṣḥāb-ı kirām tīr-endāzlarınuñ serveridür. 
Kendüler buyurmışlardur ki “Ben İslām dīnine6 geldügümde benden ġayrı 
kimesne İslām’a gelmedi. Ve biri daḫı İslām’a gelince mā-beynden yedi 
gün geçdi. Ben İslām içinde sābi‘-i seb‘ olduġum ẓuhūr itdi.”  

İslām’a geldüklerinde sinn-i şerīfleri on yedide idi. Hicretde ve 
Bedr’de ve ba‘dehu olan ġazālarda cemī‘an bile idi. Ve dīn-i İslām’da i‘lā-
yı kelimetu’llāh niyyetine evvel oḳ atan bunlardur. Bundan mā‘adā fāris-i 
nāmdār ve ḫayyāl-i nīzedār ve şecī‘-i refī‘u’l-miḳdār [370b N1] ve şehīm-i 
ḳavī-iḳtidār olup Ḥażret-i Resūl-i Ekrem’üñ ümerā-yı ‘iẓāmından idi. Ve 
Ḥażret-i Ṣıddīḳ’uñ muḳarribān-ı fiḫāmından idi. Keẕālik ‘Ömer zamānı-
nuñ küberā-yı ẕī-şānından idi. Ḥattā Kūfe ḥükūmetine nām-zed ḳılduġı 

 

1  Mu‘āviye//virüp: - R1 
2  “Sen Arapların hitabeti en kuvvetli olanısın.” | Bu cümle el-Bidâye ve’n-Nihâye’den ol-

duğu gibi alınmıştır. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 72. 
3  “ ‘Sadece Arapların mı? Bütün insanların ve cinlerin [hitabeti en kuvvetli olanıyım].’ 

dedi.” | Bu cümle el-Bidâye ve’n-Nihâye’den olduğu gibi alınmıştır. bk. İbn Kesîr, age, 
C. 8, s. 72. 

4  diyü: diyü söyledi HZ 
5  Nüshalarda “ḳarābemi” şeklinde muğlak yazılan bu kelime anlam gereği “ismi” olarak 

metne alındı. 
6  İslām dīnine: İslām’a N1, HZ 
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ve Kūfe’yi tekvīf idüp A‘cām’ı andan nefy itdürdügi [ma‘lūm]dur. Aṣdiḳā 
[vü] ḫullānından mücābü’d-da‘vet-i nāmdār ve Medā’in fetḥi ile bü-
zürgvārdur.  

Ve yine ‘Oẟmān ḫilāfetinde Kūfe niyābeti ile kām-kār ve bir sa‘d-i 
sa‘īd-i vācibü’l-i‘tibār idi. Ve Dūmetü’l-cendel vāḳı‘asında Eyle’de ‘uzlet 
iḫtiyār itmişdür. Ḥattā ḳarındaşı oġlı Hāşim bin ‘Utbe kendüye geldi. “Yā 
‘ammī, ḥālā yüz biñ ṣāḥib-i seyf ‘Emr-i ḫilāfeti senden ġayra virilmek ḥayf-
dur.’ dirler. Ne oturursun?” didükde “Ben ol yüz [29b HZ] biñ seyfden 
bir tīġ-i tīz isterin ki kāfiri ḳavminden temyīz ide. Ve Müslim’e te’ẟīr idüp 
‘adū-yı dīni dil-gīr ide.” [diyü buyurdı]. 

El-ḳıṣṣa 1 «ارم � سعد فداك أّمي وأيب» ḥadīẟ-i şerīfi bunlar ḥaḳḳında 
[vāḳi‘ olmışdur]. Ve Ḥażret-i [Peyġāmber] cem‘-i ẕikr-i vālideyn ile ‘arż-ı 
maḥabbet itmek bunlara [müyesser] olmışdur. Ve ḥaḳḳında “Benüm 
ḫālümdür.”, ya‘nī “Vālidem ḳarındaşıdur.” ta‘ẓīmleri ẟübūt bulmışdur.  

Sinn-i şerīfleri sekseni mütecāviz iken ḫāric-i Medīne’de ‘Aḳīḳ nām 
maḥalde vefāt itdiler. Namāzın Mervān bin Ḥakem ḳılup Baḳī‘’da defn 
eylediler.  

[Ḥilyeleri]: Ḳıṣa boylu, [511b R1] yaṣṣı yaġrınlu etli idi. Ve gövdesi 
kıllu, liḥyesini siyāha boyar bir büzürgvār idi.  

Ve Ḥażret-i Peyġāmber’den iki yüz yetmiş ḥadīẟ-i şerīf rivāyet eyle-
dügi Behcetü’t-tevārīḫ’de mesṭūr u muḳayyeddür. 

Feḍāle bin ‘Ubeyd-i2 Enṣārī 

Bī‘atü’r-rıḍvān ile Uḥud Ġazāsı’na dāḫil oldılar. Ve Mu‘āviye 
zamānında Ebü’d-Derdā’dan ṣoñra Şām ḳażāsına daḫı müvellā oldılar.  

 

1  Hadîs-i Şerîf, “Annem, babam sana feda olsun, at ey Sa‘d!” (İbn Sa‘d, Tabakat, 3/139.) 
2  N1 ve R1 nüshalarında burada birkaç kelimelik boşluk vardır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, 

s. 78. 
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[Ḳuẟem bin ‘Abbās bin ‘Abdi’l-Muṭṭalib]1 

Ḥażret-i Resūlu’llāh ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve selleme2 beyne’l-aṣḥāb 
bunlardan şebīh yoġ-ıdı. Ḥażret-i ‘Alī zamānında Medīne’ye ḥākim gön-
derdiler. Ve Māverā’ü’n-nehr pāy-taḫt[ı] Semerḳand fetḥinde ḥāżır olup 
anda şehādet sa‘ādetine fā’iz oldılar. 

[Ka‘b bin ‘Amr Ebü’l-yüsr]3 

Bunlar Enṣārī’dür. ‘Aḳabe ve Bedr ġazālarında bile bulınup andan 
ṣoñra olan müşāhedede ḥāżır oldılar. Ve bunlar ehl-i Bedr’den çaḳ ṣoñra 
vefāt eyleyendür.  

Ammā Elli Sekiz Tārīḫi Vefeyātı 
Sa‘īd4 bin ‘Āṣ 

Bunlar Ḳureyşī’dür. Babası Bedr Ġazāsı’nda müşriklik ḥālinde ‘Alī 
bin Ebī Ṭālib elinde ḳatl olındı. Ve Sa‘īd, Ḥażret-i Peyġāmber vefātında 
ṭoḳuz yaşında bulınup ‘Oẟmān bin ‘Affān ḥarem-serāsında neşv ü nemā 
buldı. Egerçi ki Ḥażret-i ‘Ömer bunları Sevād ḥükūmetine istiḫdām ey-
ledi, ammā Ḥażret-i ‘Oẟmān feṣāḥatine binā’en Muṣḥaf-ı Şerīf kitābetine 
ta‘yīn idüp ta‘līm ü tekettüb-i Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm ḫidmetine me’mūr olan 
on5 iki [şaḫṣ]uñ  [371a N1] birisi bunlardur. Ve ‘Oẟmān zamānında 
Kūfe’ye daḫı ḥākim oldılar. Ḫuṣūṣā Ṭaberistān ve Cürcān’ı fetḥ itdiler. 
Ve ehālī-i Āzerbaycān ta‘arruż-ı ‘ahd itdükleri içün ġazā eyleyüp aldılar.6 
Ammā ‘Oẟmān vefātında hīç bir ṭarafa tābi‘ olmayup kendü ḥāllerinde 
oldılar. Ve Mu‘āviye’nüñ emāreti muḳarrer olduḳdan ṣoñra ki vardılar, 

 

1  Nüshalarda başlık boş bırakılmıştır. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak metin tamiri 
yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 78. 

2  Resūlu’llāh//selleme: Resūl’e N1, R1 
3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında ise imla muğlaktır. | 

el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 78. 
4  Sa‘īd: Sa‘d N1, R1 | bk. DİA, “Saîd b. Âs”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/said-

b-as (07.05.2020). 
5  on: - R1 
6  aldılar: - R1 
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niçe ‘itāb ü ‘öẕr ile istimā‘-ı cevābdan ṣoñra Sa‘īd’i iki def‘a Medīne 
ḥükūmetine naṣb idüp ve iki kerre ‘azl idüp Mervān bin Ḥakem’e1 virdi-
ler. Zīrā bunlar ḥāşā Ḥażret-i ‘Alī’ye sebb iḫtiyār itmediler. Ammā 
Mervān ol ma‘ṣiyetle iftiḫār itdiler. Ba‘dehu Medīne-i Münevvere’de 
vefāt eylediler.  

Ḥikāyet olınur ki birgün bir ḫātūn Resūlu’llāh ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi 
ve sellemüñ ‘izz-i ḥużūrına maḳrūn olup bir bürde2 getürdiler. [512a R1] 
Ve “Bunı Ekrem-i ‘Arab’a virmegi niyyet itdüm.” diyü Ḥażret-i Resūl’e3 
‘arż eylediler. Ammā Ḥażret-i Peyġāmber Sa‘īd bin ‘Āṣ ḳā’im ṭururken gös-
terdiler. Ve “Buña vir.” diyü emr itdiler. Ve kerem-i şān ve seḫā-yı girānını 
ḥużżār-ı meclis-i şerīflerine4 işāret buyurdılar. Ve ol günden ṣoñra ẞiyāb-ı 
Sa‘īdiyye5 tesmiyesi şöhret buldı. Ve Ferezdaḳ-ı Şā‘ir bu ḫuṣūṣda bu ebyātı 
naẓm itdi: 

Naẓm 

 إذا ما اخلطب يف احلد�ن عاال          ترى الغّر اجلحاجح من قريش 
 6كأ�م يرون به هالال     [30a HZ]  قياما ينظرون إىل سعيد  

Menḳūldür ki birgün bir A‘rābī dört diyete7 medyūn ve şehr-i 
Medīne’ye maḳrūn ve aṣḥāb-ı keremini tefaḥḥuṣ-ı diḳḳat-nümūn itdükde 
evvelā İmām Ḥasan bin ‘Alī, ẟāniyen ‘Abdu’llāh bin Ca‘fer, ẟāliẟen Sa‘īd 
bin ‘Āṣ, rābi‘an ‘Abdu’llāh bin ‘Abbās ḫaberin virdiler. Vaḳtā ki mescidde 
Sa‘īd bin ‘Āṣ’ı ḥāżır bulup ‘arż-ı iḥtiyāc ḳıldı ve menziline varduḳda ḳırḳ 

 

1  Nüshalarda “Yezīd Mervān’a” şeklinde yazılan bu ibare tashih edilerek metne alındı. bk. 
İbn Kesîr, age, C. 8, s. 84. 

2  bürde: perde HZ 
3  Ḥażret-i Resūl’e: ḥażrete N1, HZ 
4  meclis-i şerīflerine: meclislerine N1 
5  Nüshalarda “Sefīdiyye” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İbn 

Kesîr, age, C. 8, s. 84. 
6  “Kureyş’in önde gelen şahsiyetlerinin gece ve gündüz işin hedeften saptığı esnada durup 

Said’e baktıklarını görürsün. Onlar sanki Said’de hilali görüyorlar.” | Nüshalarda görülen 
imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 
84. 

7  diyete: deyne HZ 
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biñ aḳçe ‘aṭā itmegin A‘rābī ġayrılara iḥtiyāc ‘arż itmeyüp diyārına gitdi. 
Raḥmetu’llāhi ‘aleyh. 

Şeddād [bin Evs] bin ẞābit bin Münẕir-i Enṣārī 

Aṣḥāb-ı ‘iẓām ve ṣanādīd-i lāzımü’l-i‘ẓāmdan olup şeb [ü] rūz ‘ibādete 
ḳıyām üzere idi. Ve Ḥassān bin ẞābit’üñ ḳarındaşı oġlı olup tilāvet ü ṭā‘atda 
cānib-i ‘aẓīm idügi mā-lā-kelāmdur. Filisṭīn ve Beytü’l-maḳdis’e varup sinni 
yitmiş beşde iken intiḳāl eyledi. Ve Ebü’d-Derdā bunlaruñ vaṣfını inbā1 
idüp, “Her ümmetde bir faḳīh peydādur. Bu ümmetün faḳīhi Şeddād idügi 
hüveydādur.” [dimişdür]. 

‘Abdu’llāh [bin ‘Āmir] bin Küreyz bin Rebī‘a 

Bunlar Ḳureyşī’dür. Resūlu’llāh ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem 
ḥayātda iken vücūda gelüp mübārek aġzı yarını bunlara yutdurup kerem-i 
nefesle memdūḥ ve mekārim-i luṭf u iḥsānla meşrūḥ ẕāt idi. Ḥażret-i 
‘Oẟmān zamānında Ebū Mūsā yirine Baṣra ḥākimi olup sinni yigirmi 
beşde iken Fārs’a [371b N1] vālī olup Ḫorāsān’ı fetḥ eyledi. Ba‘dehu 
eṭrāfını ve Fārs ve Sicistān ve Kirmān ve Ġazne memleketlerini daḫı tesḫīr 
ḳıldı. Ve bunlaruñ zamānında kisrā-yı ‘ahd olan Yezdicerd ḳatl [512b R1] 
olındı.  

Ve ehl-i Medīne’ye emvāl-i cezīle ta‘rīf itdi. ‘Arż-ı ‘Arafāt’da muḥtażır 
oldı. Ol ḥālde ‘Abdu’llāh bin ‘Ömer ve ‘Abdu’llāh bin ‘Abbās ve ‘Abdu’llāh 
bin Zübeyr ve niçeler ḥāżır bulındılar. “Bunca ṣular getürdiñüz ve Müs-
limīn’e infāḳ-ı keẟīr itdiñüz.” diyü ẟenāsın itdiler. Zīrā ki ‘Arafāt’da ḥiyāż 
peydā idüp ibtidā2 ṣu icrā iden anlardur.  

Ve Mu‘āviye Hind nām cemāl-i tām ṣāḥibesi ḳızını bunlara tezvīce3 
raġbet ḳıldı. Ve ol cemīle bunlara maḥabbet-i bī-‘adīle ḳılup ḫidmetlerini 
bi’ẕ-ẕāt edāya müsāra‘at ḳıldı. Ve ammā birgün ki ‘Abdu’llāh mir’āta 

 

1  Nüshalarda “elbā” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
2  ibtidā: evvelā HZ 
3  tezvice: tezvīc içün R1 | tezvīc HZ 
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baḳup kendü liḥyesindeki beyāż ve andaki cemāl ü bahāyı gördükde bilā-
te’ḫīr ṭalāḳ virdi. Ve “Bunı bir münāsib ü lā’iḳına1 ve ṭurre-i şikenc2 ile 
mıṭraḳ-ı ‘iẕārı varaḳ-ı muṣḥaf gibi berrāḳ olanlaruñ fā’iḳına virüñ.” diyü 
babası evine gönderdi. 

‘Abdu’r-Raḥmān3 bin Ebī Bekr 

Ol ḥażretüñ ekber-i evlādıdur. Ve vālidesi Ḥażret-i ‘Ā’işe vālidesi Zey-
neb4 Ümmü Rūmān’dur. Bedr ve Uḥud ġazālarında müşrikīnle berāber5 
neberd eyledi. Ḥattā Ḥażret-i Ebū Bekr babası iken ḳatline ḳaṣd eyledi. 
Āḫir babası Ebū Bekr, Resūlu’llāh emriyle oġlına ḳarşu vardı. Ve Ḥażret-i 
Peyġāmber ḥaḳḳında 6«أمتعنا بنفسك» buyurduġını bildürdi. Ol ḥāl ile 
īmāna geldi. Ve ḳable’l-fetḥ bile hicret itdi. Fetḥ-i Yemāme ve Şām’da bile 
bulındılar.  

Şol zamān ki Mervān, Yezīd’e bī‘at ṭalebiyle Medīne’ye geldi, ‘Abdu’r-
Raḥmān aña ‘itāb idüp “Emr-i mülki Heraḳliyye ve Kisrāviyye gibi eyle-
düñ.” Ya‘nī ki “Kefere pādişāhlarındaki gibi [30b HZ] evlāda sirāyeti 
tecvīz eyledüñ.” didi. Ba‘dehu bī‘atden ibāsı Mu‘āviye’ye i‘lām olınduḳda 
yüz biñ aḳçe ḥaḳḳ-ı sükūt gönderdi. Ammā ‘Abdu’r-Raḥmān “Ben dīnümi 
dünyāya ṣatmazın.” diyü ḳabūl itmeyüp bī‘atden imtinā‘ ile Mekke’ye va-
rup anda vefāt eyledi. Ya‘nī ki Mekke’den altı mīl ba‘īd olan Ḥubşī’de vefāt 
itmiş iken ekābir-i nās başları üzerinde götürüp Mekke’nüñ bir a‘lā yirinde 
defn itdiler. Ba‘de-zamānin Ḥażret-i ‘Ā’işe Mekke’ye gelüp ziyāret itdi. Ve 

 

1  Nüshalarda “vilāyetine/velāyetine” şeklinde yazılan bu kelime anlam ve seci bakımından 
tashih edilerek metne alındı. 

2  Nüshalarda “ḫuṭbe şikīn” şeklinde muğlak yazılan bu terkip anlam gereği tashih edilerek 
metne alındı. 

3  Nüshalarda “ ‘Abdu’llāh” şeklinde yazılan bu isim “ ‘Abdu’r-raḥmān” olarak metne 
alındı. bk. Mustafa Fayda, “Abdurrahman b. Ebû Bekir es-Sıddîk”, DİA, https: //is-
lamansiklopedisi.org.tr/abdurrahman-b-ebu-bekir-es-siddik (06.01.2020). 

4  Nüshalarda “Seḳbaġ” şeklinde yazılan bu isim “Zeyneb” olarak metne alındı. bk. İshak 
Emin Aktepe, “Ümmü Rûmân”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/ummu-ruman 
(06.01.2020). 

5  Nüshalarda “vāfir” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
6  “Kendinle bizi yararlandır.” | Nüshalardaki imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alı-

narak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 88.  
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ḳabri üstine [513a R1] bir fusṭāṭ-ı maḍrūb örtdi. Lākin anlar gitdükden 
ṣoñra ‘Abdu’llāh bin ‘Ömer ref‘ itdürdi. “ ‘Ameli ile müstaẓıl olmaḳ 
evlādur.” [diyü] buyurdılar.  

Ḥikāyet olınur ki mezbūr ‘Abdu’r-Raḥmān zamān-ı Cāhiliyyet’de 
ticāretle Şām’a revān ve eṭrāf-ı Şām ‘Urbān’ınuñ meliki duḫteri Leylā1 bint 
Cūdī nām dūşīzenüñ cemālinde nigerān ve leṭāfetinde [372a N1] ḥayrān 
olup; 

Naẓm 

     2فمال ابنة اجلودي ليلى وماليا        تذكرت ليلى والسماوة دو�ا   

menḳūldür ki ebyātla ‘aşḳ u ṣabābetini i‘lān itdükden ṣoñra Ḥażret-i 
‘Ömer’üñ ḫilāfeti zamānında ki Şām fetḥine ‘asker gönderdi, serdār-ı ceyşe 
tenbīh idüp “Eger Leylā bint Cūdī’ye ẓafer bulursañ bizüm ‘Abdu’r-
Raḥmān’a viresün.” diyü buyurdı.  

Ḥikmet Ḫudā’nuñdur, ol bikr-i bī-hemtā alındı. Ve ‘Abdu’r-
Raḥmān’a teslīm ḳılındı. Sā’ir ‘avretlerinden taḳdīm idüp kemāl-i ḥubb u 
dād ile tekrīminde anlar ki ‘Ā’işe Ḥażretlerine şikāyet eylediler, birāderi 
‘Abdu’r-Raḥmān’ı çaġırdup, “N’içün ‘adālet itmezsün?” diyü tenbīh bu-
yurduḳda, 3 «وا�ّ  كأين أرشف �نيا�ا حب الرمان» ya‘nī “V’allāhi ben 
Leylā’nün dişlerin ḥabb-i rummān gibi ṣorarın ve kendüyi cümleden 
ziyāde severin.” cevābından niçe eyyām mürūrından ṣoñra ki Leylā’ya bir 
maraż ‘ārıż olup ‘ulyā dişlerinüñ biri düşdükde ‘Abdu’r-Raḥmān Leylā’ya 
cefāya başlayup, bu kerre ‘Ā’işe ḥużūrına anlar şikāyete geldükde, »  عبد �
الرمحن، لقد أحببت ليلى فأفرطت، وأبغضتها فأفرطت، فإما أن تنصفها، وإما أن جتهزها  
 ya‘nī “Yā ‘Abdu’r-Raḥmān, Leylā’nuñ maḥabbetin ifrāṭ إىل أهلها»4

 

1  Nüshalada “Leyle” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İbn Kesîr, 
age, C. 8, s. 89. 

2  “Leylâ’yı andım ama arada Semâve Gölü var. Bana ve Cûdî’nin kızı Leylâ’ya ne olmuş, 
bana nereden gelecek?” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alı-
narak tashih edildi.  bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 90. 

3  “Vallahi ben sanki onun dişlerini nar taneleri gibi içime çekiyorum.”  
4  “Ey Abdurrahman, sen Leylâ’yı sevmekte aşırıya gittin. Ondan nefret etmekte de aşırıya 

gittin. Şimdi ya ona insaflı davran, ya da onu ailesine [göndermek için] hazırla.”  
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eyledüñ. Ba‘dehu buġżında1 ifrāṭ eyledüñ. Pes saña lāzım [olan] maḥabbet 
ü ‘adāvetündeki ifrāṭı tanṣīf itmekdür. Yāḫūd ol derdmendi vilāyetine ve 
ehline göndermekdür.” diyü laṭīfe eylemişdür. 

‘Ubeydu’llāh2 bin ‘Abbās 

Bunlar ibn ‘amm-ı Nebī ve ‘Abdu’llāh [bin] ‘Abbās’uñ bir yaş küçürek 
olan birāderidür. Ki vālideleri Ümmü’l-Fażl Lübābe bint Ḥāriẟ’dür. 
Ammā ‘Ubeydu’llāh,3 ẕevi’l-mekārimüñ sālārı [ve] esḫıyā-yı ‘aṣrınuñ bü-
lend-iştihārı olup birāderi ‘ilm ile şöhret bulduġı gibi bunlar daḫı cūd [u] 
ḥilm ile meşhūr [513b R1] olmışdur. Ammā [‘Alī bin Ebī Ṭālib’üñ] ḫilāfe-
tinde üç yıla ḳarīb Yemen ḥākimi oldı.  

Şol zamān ki Mu‘āviye’nüñ emāreti muḳarrer oldı, ‘Ubeydu’llāh 
ḳaṣdına ‘asker gönderüp iki oġlını ḳatl itdürdi. Artuḳ Yemen’de temek-
küni muḥāl olup kendülerden rivāyet olınur ki birgün ‘Ubeydu’llāh bir 
A‘rāb’uñ ḫaymesine nüzūl itdi. İttifāḳ ol şaḫṣuñ dār-ı dünyāda bir südli 
ḳoyuncıġı olup veled-i ṣaġīri anuñla geçinürken ‘Ubeydu’llāh’uñ sīmāsına 
baḳup “Böyle żayf-i4 ‘aẓīz nādir olur.” diyü ikrāmen ol ḳoyuncıġı [31a 
HZ] boġazladı. ‘Avretinüñ men‘ ü feryādı müfīd olmadı. Bişürüp ‘izz-i 
ḥużūrına getürdi.  

Ammā sem‘-i ‘Ubeydu’llāh’a A‘rābī ḫātūnıyla nizā‘ı nev‘an mesmū‘ 
olmaġın tenāvülden ṣoñra ḫazīnedārına “Yanuñda ne miḳdār mevcūd 
nuḳūd vardur?” didi. Ḫazīnedār daḫı “Beş yüz altun vardur.” didükde ol 
daḫı getürdüp A‘rābī’ye teslīm itdi. Ḫazīnedār sa‘y-i ṣūret [372b N1] gös-
terüp eyitdi: “Beş aḳçelıḳ ḳoyun muḳābelesine beş yüz dīnār isrāf eylemek 
lā’iḳ mıdur?” diyü güftār itdükde ol daḫı “Degüldür.” didi. “Zīrā ki ḳılletle 

 

1  buġżında: - R1 
2  Nüshalarda “Fażl” şeklinde yazılan bu isim “ ‘Ubeydu’llāh” olarak metne alındı. bk. Ab-

dullah Karahan, “Ubeydullah b. Abbas”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/ubey-
dullah-b-abbas (06.01.2020); İbn Kesîr, age, C. 8, s. 90. 

3  Nüshalarda Ubeydullâh b. Abbâs hal tercümesi boyunca “ ‘Ubeydu’llāh” yerine “ 
‘Abdu’llāh” yazılmıştır. Bu yerlerde tashihler yapıldı. bk. Karahan, agmd; İbn Kesîr, age, 
C. 8, s. 90-91. 

4  Nüshalarda “ża‘īf ü” şeklinde yazılan bu ibare anlam gereği tashih edilerek metne alındı.  
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āşkārdur. Ol A‘rābī zīrā ki luṭf u keremde baña ġālib olmışdur. Cümle mā-
meleki olan ġanemi ve ‘ömri ḥāṣılı ferzend-i mükerremi ma‘nen baña fedā 
eyledi. Ben ancaḳ mevcūdumdan yanumda ḥāżır bulınan nuḳūdı aña i‘ṭā 
eyledüm. 1 «هيهات من كرمي ومن مكارمه» didi. Ve ol meblaġı tamāmen 
baġışladı.  

Vaḳtā ki bu ḫuṣūṣı Mu‘āviye’ye ḥikāyet itdiler, ‘Ubeydu’llāh’ı sevmez 
iken inṣāf yüzinden taḥsīn itdi. » ّ� ّمن أي بيضة خرج ومن أي   در عبيد ا� 
 didi. Ya‘nī ki “ ‘Ubeydu’llāh’uñ ḫayrı Allāh içündür. Ve nice شيء درج»2
evlā himmet hümāsıdur ve ne maḳūle beyżadan çıḳmışdur?” diyü pesend 
eyledi. Vefātları Medīne’de ve ‘inde’l-ba‘ż Yemen’de vāḳi‘dür. 

Ḥażret-i ‘Ā’işe bint Ebū Bekr 

Bunlar Resūl-i Ekrem ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellemüñ eḥabb-i 
zevcātıdur. Ve bunca ḫavātīn-i mükerremātı [beyninde] ancaḳ bunları bikr 
almışlardur. Vālideleri Ümmü Rūmān bint ‘Āmir’dür. [514a R1] Ve ken-
dülerüñ künyeti Ümmü ‘Abdu’llāh’dur. Ve bunlardan ġayrı hīç bir 
ḫātūnuñ ilḥāḳında iken vaḥy nāzil olmamışdur. Ḥażret-i Ḫadīce vefātın-
dan ṣoñra rü’yālarında iki üç def‘a bürde3 içinde Ḥażret-i ‘Ā’işe’yi bir me-
lek kendülere gösterdi. Ve 4«هذه زوجتك» [didi.] Ya‘nī “Yine aṣlda 
ḫātūnuñ budur.” diyü bildürdi. Ba‘dehu Ṣıddīḳ’dan isteyüp altı yaşında 
iken Mekke’de nikāḥ ḫuṭbesin oḳındı. Ve duḫūlleri üç yıl ṣoñra ṭoḳuz ya-
şında Bedr Ġazāsı’ndan ṣoñra ol māh-ı bedr ile vuḳū‘ buldı ki hicretden 
iki yıl ṣoñra māh-ı Şevvāl’de idi. Berā’et ü ‘iṣmetine5 Ḥaḳ celle ve ‘alā on 
āyāt-ı kerīme tenzīl buyurdı. Ve Ḥażret’üñ vefātı ‘Ā’işe menzilinde vāḳi‘ 
olup genc-i muṭalsam-ı risālet ol ḥarām-serāyda defn olındı. 

 

1  “Heyhat; nerede benim ihsanım, nerede onun bağışladıkları!”  
2  “Allah Ubeydullah’ın hayrını versin. O, hangi yumurtadan çıkmış ve hangi rahime gir-

miştir; [yani onun annesi, babası kimdir biliyor musunuz]?”  
3  Nüshalarda “birdi” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
4  “Bu, senin eşindir.” 
5  Nüshalarda “berāt ü ġuṣ ṣına” şeklinde yazılan bu terkip anlam gereği tashih edilerek 

metne alındı. 
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Ve bi’l-cümle Ḥażret-i Peyġāmber ḫātūnlarınuñ enfa‘ u a‘lemi ve 
aḥdeẟ ü aḥsen ü mükerremidür. Feṣāḥat ü kelām ve eş‘ār-ı belāġat-
niẓāmdan lā-naẓīr idükleri müsellemdür. Ve » هذه عن  دينكم  شطر  خذوا 
 anlaruñ ḥaḳḳında vārid olmaġın ‘ulemā-yı ümmet ve fużalā-yı احلمرياء»1
fenn-i ḥadīẟ-i ma‘ālī-rütbet ekẟeriyyā müşkillerini anlardan istiftā iderlerdi.  

Leyle-i ibrāda ḳılādeleri düşmegin Resūlu’llāh ol ḳılāde bulınmaḳ içün 
ol maḥalde ṣabāḥlanup, ittifāḳ vużū’ içün kimesnede ṣu bulınmaduġına 
binā’en2 Ḥaḳ subḥānehu ve te‘ālā Ḥażretleri teyemmüm āyetini inzāl idüp 
ümmet-i Muḥammed’e bu deñlü ruḫṣat-ı celīleye Ḥażret-i ‘Ā’işe ḳılādesi 
sebeb olmışdur.  

İşbu sene ramażānınuñ on yedisinde sinn-i şerīfleri altmış yedide iken 
vefāt itdiler. Ve vaṣiyyetleri mūcibince gice ile Baḳī‘’da defn olınup 
namāzını [31b HZ] Ebū Hüreyre Ḥażretleri ḳıldı. 

Ammā Elli [373a N1] Ṭoḳuz Tārīḫi Vefeyātı 
‘Abdu’llāh bin Mālik3 

İsmi Cündeb bin Naḍle’dür. Ve İbn Necībe diyü ma‘rūfdur. Ḳadīmī 
İslām’a gelenlerden olup Resūlu’llāh ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem ile 
çoḳ muṣāḥabet itmişdür. Ṣā’imü’d-dehr ve ḳā’imü’l-‘ām ve’ş-şehr [idi]. 
Mervān cānibinden ‘amelde iken Medīne’den otuz biñ mīl4 ba‘īd Baṭnü-
reym nām maḥalde vefāt eyledi. Raḥmetu’llāhi ‘aleyh. [514b R1] 

 

 

 

1  Hadîs-i Şerîf, “Dininizin yarısını bu Hümeyra’dan (Hz. Aişe’den) alınız.” (Suyûtî, ed-
Dürer, s. 113) 

2  bulınmaduġına binā’en: bulınmaduġından R1 
3  N1 ve R1 nüshalarında “Seyyib bin Necībe”, HZ nüshasında “ ‘Abdu’llāh bin Mālik İbn 

Neşbīb bin Necībe” şeklinde yazılan bu başlık el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih 
edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 99. 

4  Nüshalarda eksik olan bu kelime el-Bidâye ve’n-Nihâye doğrultusunda metne eklendi. 
Bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 99. 
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Ḳays bin Sa‘d bin ‘Ubāde 

Bunlar Enṣārī’dür ve aṣḥāb-ı kirāmuñ muḫtārıdur. On yıl 
Resūlu’llāh’a ḫidmet idüp ümerānuñ şurṭası menzilesinde ol ḥażretüñ ḫid-
metin eylerdi. Ve ġazāda livā-yı sa‘ādet-iḥtivāların daḫı ekẟeriyyā bunlar 
getürürdi. Ḥażret-i ‘Alī zamānında ol ḥażretüñ ḫidmetin idüp1 Mıṣr’a 
ḥākim oldılar. Ḥüsn-i re’y-i siyāsetde Mu‘āviye’ye ve ‘Amr bin ‘Āṣ’a ẟāliẟ 
bulındılar.  

Ve bi’l-cümle Ṣıffīn ve Nehrevān cenglerinde Ḥażret-i ‘Alī’den ayrıl-
mayup tā vefātları zamānına dek sa‘ādet-i ḫidmetlerine fā’iz olup, ba‘dehu 
Medīne’ye geldiler. Ammā şol zamān ki Mu‘āviye’nüñ emāreti muḳarrer 
olup ve Ḥażret-i ‘Alī’ye şehādet müyesser olup bunları kerhen Şām’a ge-
türtdi, eẟnā-yı kelāmda “Yā Ḳays, sen aḥbār-ı Yehūd’uñ birisün.” diyü 
düşnām itdükde “V’allāhi Mu‘āviye, sen zamān-ı Cāhiliyyet’de bir ṣanem-
[perest] idüñ ki kārihen İslām’a dāḫil olduñ. Ve ṭāyı‘an İslām’dan çıḳduñ.” 
diyü cevāb virüp Mu‘āviye’yi ‘āciz itdi.  

Seḫā vü keremi bir derecede idi ki Süfyān-ı ẞevrī rivāyet ider ki “Bir 
kimesne Ḳays’dan2 otuz biñ aḳçe istiḳrāż eyledi. Ba‘de-zamānin ki edā it-
mege geldi, ‘Biz virdügümüzi alanlardan degülüz.’ diyü ḳabūl itmedi. Zihī 
seḫā vü kerem, zihī ‘aṭāyā vü himem. 

Ve bir ṭabaḳada ṭavīlü’l-ḳāme idi ki ḳadd-i bālāya mālik olan tü-
vānālar ṣadrına ancaḳ gelürdi. Ammā cism ü re’si ṣaġīr ve liḥyesi ancaḳ 
ẕeḳanında şey’-i yesīr var idi. 

Ma‘ḳıl bin Yesār el-Müzenī3 

Bunlar daḫı ṣaḥābe-i hidāye-i seḥābe zümresinden olup nās taḥt-ı şe-
cerede bī‘at iderken aġṣān-ı4 şecere[yi] Resūlu’llāh’uñ vech-i şerīfinde[n] 
bunlar ref‘ iderdi. Ḥażret-i ‘Ömer ḫilāfetinde bunları Baṣra eyāletine 

 

1  ol//idüp: - N1, R1 
2  Ḳaysdan: bundan HZ 
3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 103. 
4  Nüshalarda “a‘ḳān” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 

bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 103. 
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gönderdi. Anda meşhūr olan Nehr-i Ma‘ḳıl’ı1 bunlar ḥafr itdürdi. 
‘Ubeydu’llāh bin Ziyād zamānında Baṣra’da idi, [anda] vefāt itdi. 

Ḥażret-i Ebū Hüreyre2 

Bunlaruñ ismi ‘Abdu’r-Raḥmān bin Ṣaḫr’dur. Ḥażret-i Peyġāmber 
ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem ism-i şerīflerini ta‘yīn buyurmışdur. Ve 
birgün [bir] hüreyre-i vaḥşiyye bulup yavrıları ile evine getürdükde babası 
görüp anda Ebū Hüreyre dimişdür, diyü İbn [K]eẟīr3 taḥrīr itmişdür.  

Ammā [515a R1] vālidelerinüñ ismi Meymūne bint Ṣufeyḥ’dür. 
Ḥuffāẓ-ı ṣaḥābeden olup [373b N1] ekẟer-i meşāhīrīnden eḥādīẟ-i şerīfe 
rivāyet itmişlerdür. Ḫayber fetḥi ile İslām’a geldiler. Evā’il-i ḥālde her 
ḳanġı ḥadīẟi istimā‘ itseler nisyānları ġālib olmaġın birgün Faḫr-i 
‘Ālem’den nefy [ü] izāle-i nisyān içün du‘ā recā itdüklerinde “Ḥażret-i 
Resūlu’llāh ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem buyurdı ki ‘Ridāñı aç.’ didiler. 
Açdum. Ve ‘Yine devşür.’ didi. Devşürdüm. Min-ba‘d artuḳ işitdügümi 
unıtmadum.” diyü rivāyet itmişlerdür.  

Ve kendülerden aṣḥāb ü tābi‘īnden sekiz yüz kişi ḥadīẟ rivāyet itmiş-
dür.4 [32a HZ] Ve ḳuvvet-i ḥāfıẓaları ġālib olmaġın Ḥażret-i Peyġām-
ber’den beş yüz biñ ḥadīẟ-i şerīf rivāyet itdükleri mervīdür. Ḥażret-i 
Peyġāmber ve ‘Ömer raḍiya’llāhu ‘anh zamānında Baḥreyn eyāletine naṣb 
olındı. Ve Mu‘āviye zamānında Medīne ḥükūmetine nām-zed ḳılındı. Ve 
dā’imā vird-i zebānları 5«أللهّم ال تدركين سنة ستني» kelāmı olmaġın elli 
ṭoḳuz tārīḫi evāḫirinde vefāt idüp ‘Aḳīḳ’dan Medīne’ye getürdiler. Ve 
Baḳī‘’da defn itdiler. Allāhumme’rḥamhu. 

 

1  Nüshalarda “maḳṣalı” şeklinde yazılan bu kelime el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tas-
hih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 103. 

2  Ḥażret-i//Hüreyre: Ebū Hüreyre Ḥażretleri R1 
3  İbn Esîr’in el-Kâmil fi’t-Târîh’inde hicrî 59 senesi hadiseleri ve vefeyâtı arasında “Ebû 

Hüreyre” hal tercümesi bulunmamaktadır. Ayrıca ilgili bilgi el-Bidâye ve’n-Nihâye’de yer 
almaktadır. Bu yüzden burada metin tamiri yapılmıştır. bk. İbn Esîr, age, C. 3, s. 363-
367; İbn Kesîr, age, C. 8, s. 103. 

4  Ve kendülerden//itmişdür: - R1 
5  “Ey Allah’ım, beni altmış senesine ulaştırma. ” 
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Ammā Altmış Tārīḫi Vefeyātı 
Ṣafvān bin Mu‘aṭṭal 

Ḫuzā‘ī’dür. Ehl-i mekr1 ümmü’l-mü’minīn ‘Ā’işe ḥaḳḳında bunla-
ruñla müttehim idüp berā’etine āyāt-ı Ḳur’āniyye nāzil olmışdur. Ammā 
sādāt-ı Müslimīn’dendür. Ġāyetde keẟīrü’n-nevm olup gāh olurdı ki gün 
ṭoġardı, Ṣafvān uyanmazdı. [Kendüye] “Namāzuñı uyanduḳda edā eyle”, 
[diyü] buyurılmışdur. ‘Āḳıbet şehādet sa‘ādetine fā’iz olup ḳatl olındı. 

Ebū Müslim ‘Abdu’llāh bin ẞüveb 

Ḫavlānī ve Yemenī’dür. Zīrā ki Ḫavlān, Yemen nevāḥīsindendür.2 
Ammā bunlar egerçi ki Resūlu’llāh ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem 
zamānına yitişdiler, lākin mülāḳāt sa‘ādetine fā’iz olmamaġın tābi‘īnden 
oldılar. 

Menḳūldür ki Esved el-‘Ansī3 da‘vā-yı nübüvvet itdükde mezbūrı ge-
türdüp “Benüm peyġāmberligüme şehādet ider misün?” didükde eyitdi, 
“Senüñ nübüvvetüñi bilmem, ammā Muḥammed ḥaḳ resūl idügine 
şehādet iderin.” didükde Esved-i Keẕẕāb ġażaba geldi. Ebū Müslim’i āteş-i 
[515b R1] fürūzāna atdurdı. Lākin āteş aña żarar itmedi. Ümmet-i 
Muḥammed’den Ḥażret-i İbrāhīm Ḫalīl mu‘cizesi ẓuhūr eyledi. Fī nefsi’l-
emr kendüler daḫı Ḥażret-i İbrāhīm neslinden idi. Ve şekl ü şemā’ilinde 
daḫı anlara teşbīh olınurdı.  

Vaḳtā ki Ḥażret-i Peyġāmber’e mülāḳāt niyyetine hicret idüp geldi, 
anlar vefāt itmiş olmaġın Ḥażret-i Ebū Bekr ve ‘Ömer’e bulışdı. Ḥattā 
‘Ömer, Ḥaḳ subḥānehu ve te‘ālāya şükr idüp “el-Ḥamdu li’llāh ki Ḥażret-i 
Ḥaḳ baña ümmet-i Muḥammed’den Ḥażret-i İbrāhīm sergüzeştine 
maẓhar düşmiş ve anlaruñ mu‘cizesinüñ ‘aynı kerāmetlü mu‘ammer bir 

 

1  Nüshalarda “enker” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne alındı.  
2  Nüshalarda bu cümleden sonra “Niteki Ḫavlān Şām nevāḥīsindendür.” şeklinde bir cümle 

daha gelmektedir. İki cümle arasında tenakuz olmasından dolayı el-Bidâye ve’n-Nihâye 
esas alınarak ikinci cümle metne dâhil edilmedi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 146. 

3  Nüshalarda “ ‘Īsā” şeklinde yazılan bu isim “el-‘Ansī” olarak metne alındı. bk. Hüseyin 
Algül, “Esved el-Ansî”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/esved-el-ansi 
(06.01.2020).  
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ḳulın gösterdi.” diyü iki gözleri mā-beynini öpüp ta‘ẓīm ü taṣdīḳ1 ile kendü 
ortasına iclās itdi. “Ve bi’l-cümle tābi‘īnde bunlarda[n] zühd ü envā‘-ı 
[374a N1] kerāmāt ile ḳadri es‘ad bir ẕāt-ı şerīf-i mü’eyyed yoḳdur.” didi.  

Ba‘żı eṭfāl ḥażretüñ yanına düşüp yalvarurlardı. “Du‘ā eyle ki bu uçan 
ḳuşlar bizüm içün maḥbūs olsun.” dirlerdi. Ḥażret daḫı du‘ā idüp hemān 
ḳuşlar uçmaḳdan ḳalurdı. Eṭfāl üşüp istedükleri ṭuyūrı ṣayd ḳılurlardı. 
Raḥmetu’llāhi ‘aleyh. 

Nu‘mān bin Beşīr bin Sa‘d el-Enṣārī2 

Ki tafṣīlleri Ḥażret-i Ḥüseyn menāḳıb-ı şerīfesine yazılmışdur. 

[Ammā Altmış Bir Tārīḫi Vefeyātı] 
Cābir bin ‘Atīk bin Ḳays3 

Ki Ebū ‘Abdu’llāh-ı Enṣārī’dür. Bedr Ġazāsı’nda bile bulınup ḫuṣūṣā 
bu fetḥde Enṣārī sancaġını anlar getürüp [32b HZ] aṣḥāb-ı büzürgvārdan 
iken muṣībet-i Kerbelā’da anlara da şehādet naṣīb olmışdur. Ve sinn-i şerīf-
leri ol tārīḫde yetmiş birde bulınmışdur. 

[Ḥamza bin ‘Amr el-Eslemī]4 

Bunlar daḫı aṣḥāb-ı büzürgvār ve aḥbāb-ı ma‘ālī-cenāb-ı hidāyet-āẟār-
dan olup Şām fetḥinde bile bulındı. Ve İmām Buḫārī bunlardan rivāyet 
itmişlerdür ki “Bir şeb-i tārda, ya‘nī ḳarañulıḳ gicede Ḥażret-i Resūl’üñ 
ḫidmet-i rikābında iken ḥicāb-ı ẓulmetde tār [ü] mār olduġımuzda 

 

1  ü taṣdīḳ: - R1 
2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 146. 
3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlık “Cündeb bin ‘Atīk 

bin Ḳays” şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı.  bk. İbn Kesîr, 
age, C. 8, s. 213. 

4  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlık “Ḥamza bin 
‘Abdu’llāh el-Eslemī” şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı.  bk. 
İbn Kesîr, age, C. 8, s. 213. 
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mübārek barmaḳları pür-envār1 ve her biri bir ḳuyruḳlı yılduz gibi bedīdār 
olmaġın cümlemüz müsāra‘at2 [idüp] tābdār-ı żiyāsına cem‘ olduḳ. Ve 
żāyi‘ olan esbāb-ı mühimmātımuzı ol envār-ı [516a R1] żiyāları ile bul-
duḳ.” dimişlerdür. 

Şeybe [bin ‘Oẟmān] bin Ebī Ṭalḥa 

Bunlar Ka‘be miftāḥınuñ ḥāfıẓıdur. İle’l-ān ol ḫidmet-i ‘ulyā bu ne-
seb-i celīl ebnāsınuñ sa‘ādetleriyle engüşt-nümādur. Babaları Uḥud 
Cengi’nde İmām ‘Alī ḳatl itdügi müşrikīnden iken Şeybe fetḥ-i Mekke 
güni İslām’a geldi. Ve Ḥuneyn Ġazāsı’nda bile bulındı. Lākin ḳalbi şekden 
ḫālī olmayup, Resūlu’llāh’a żarar ḳaṣdında olduġını Ḥażret-i Resūl vaḥy 
ile ma‘lūm idinüp, kendüye ḳaṣd-ı fāsidin beyān itdükde küllī ḥicāb ve 
def‘-i şekk [ü] irtiyāb idüp3 bu kerre īmānı dürüst oldı. Ol günde ḫaylī 
ceng ü cidāl idüp ḳuvvet-i İslāmiyye’sin ḫalḳa bildürdi.  

Vāḳıdī rivāyet eyler ki Şeybe dā’imā küfr ü ‘inādında ẟābit-ḳadem 
olup, “Egerçi cümle cihān Muḥammed’e īmān getürürse ben getürmezin.” 
diyü derūnından niyyet idüp ve yevm-i fetḥde ki aṣḥāb ile hevā yüzine 
çıḳdılar, “Bir furṣat bulursam Muḥammed’e żarar ü gezend itmek ḫāṭıra-
sıyla ben de bile çıḳdum. Ve aṣḥāb arasına ḳarışdum. İttifāḳ Ḥażret-i 
Peyġāmber4 ḳaṭırdan inüp ki piyāde oldılar, ben de yaḳlaşdum ki sell-i seyf 
idüp vücūd-ı pür-cūdlarına gezend irgürem. Fe-lā-cerem elümdeki yaluñ 
tīġ gūyā ki bir yaluñ āteş oldı ki beni yaḳup kül itmek mertebesine iletdi. 
Ve bu ıżṭırābda Ḥażret-i Peyġāmber bu bendeye baḳup ‘Yā Şeybe, baña 
yaḳın gel.’ [diyü] buyurdılar. Vaḳtā ki yanlarına [374b N1] vardum, 
mübārek ellerini gögsüme ḳoyup, ‘Yā Rabbī, bunı şeyṭāndan ṣaḳla.’ diyü 
du‘ā ḳıldılar. Anlar mübārek ellerin henüz gögsümden ḳaldurmadın 
cānumdan ve gözümden artuḳ maḥabbet eyledüm. Ba‘dehu ‘Yā Şeybe, var 
müşrikīnle ceng eyle.’ buyurdılar. Pes müşrikīne bir vechle ṭoġrıldum ve 

 

1  envār: nūr R1 
2  müsāra‘at: müsā‘at N1 
3  idüp: idügin R1 
4  Peyġāmber: Peyġāmber’den R1 
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ḳıtāle sa‘y ḳıldum [ki] farażā babama1 muḳābil olsam öldürecegüm muḳar-
rer idi. Ba‘de’l-ḳıtāl ki ‘izz-i ḥużūrlarına geldüm, ‘Yā Şeybe, Ḥaḳ celle ve 
‘alā senüñ ḥaḳḳındaki meşiyyeti2 senüñ kendü nefsüñe irādetinden 
yegdür.’ [516b R1] didiler. Ve muḳaddemā itdügüm fikr-i fāsidi ve sā’ir 
aḥvālümi ki benümle Allāh’dan ġayrı bir ferd bilmezdi, baña bir bir söy-
ledi[ler]. Hemān-dem şehādet kelimesin getürdüm. Ve istiġfār ḳıldum. Ve 
ḫayr-du‘āların aldum.” 

Bunlar da ‘Oẟmān bin [Ebī] Ṭalḥa’dan ṣoñra ḥācib oldılar. İle’l-ān 
devlet-i ḫidmet-i ḥicābe ol nesl-i şerīfde bāḳīyedür.3 

‘Abdü’l-Muṭṭalib bin Rebī‘a bin [33a HZ]  
el-Ḥāris bin ‘Abdi’l-Muṭṭalib4 

Bunlar daḫı aṣḥāb-ı güzīn ve aḥbāb-ı hidāyet-ḳarīn zümre-i ḥamīdesin-
dendür. Ba‘dehu Şām’a göçüp vefātlarına dek anda mütemekkin oldılar.  

Velīd [bin ‘Uḳbe] bin Ebī Mu‘ayṭ 

‘Oẟmān bin ‘Affān’uñ li-ümm birāderidür. Babasını Ḥażret-i Peyġām-
ber Bedr Ġazāsı’ndan ṣoñra ḳatl itdürmişdür. Ammā Velīd, Mekke fetḥ 
olınduġı günde īmāna geldi. Ve Benī Muṣṭaliḳ ṣadaḳātına peyġāmber 
ḳıbelinden gönderildi. Lākin anlar cenge gelür ḳıyās idüp ḳıtāle mübāşeret 
ḳaṣd itdüklerinde Velīd ‘avdet idüp Resūlu’llāh’a i‘lām-ı ḥāl eyledi. Ḥażret 
daḫı anlaruñ ḳıtāline ceyş-i mezīd ile Velīd’i göndermek muḳarrer oldı. 
Fe-ammā Benī Muṣṭaliḳ bu ḥāli ṭuydılar. İ‘tiẕāra ādem gönderüp, ġalaṭ 
itdüklerini bildürüp ol ḥīnde Bārī Ḫudā didi: ﴿ َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َجاءُكْم 

 

1  babama: baba R1 
2  Nüshalarda “muştı (N1, HZ), meşī (R1)” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih 

edilerek metne alındı. 
3  Nüshalarda “bāḳıyede” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
4  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında “ ‘Abdü’l-hālibe” şek-

linde yazılan başlığın son kelime tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 213. 
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 āyet-i kerīmesini Velīd ḥaḳḳında فَاِسٌق بِنَـَبٍأ فـَتَـبَـيـَُّنوا َأن ُتِصيُبوا قـَْوًما ِجبََهالَةٍ ﴾1
inzāl buyurup ve bunlar ‘Ömer zamānında Benī Taġlib ṣadaḳātına ve 
‘Oẟmān ḫilāfetinde Kūfe niyābetine, yigirmi beş yıl mütevellī oldılar. 
Ba‘dehu şürb-i ḫamr idüp aṣḥābına imāmet eyledi. Ve ḫaṭā2 vü sehvi ẓāhir 
olduḳda “Daḫı ziyāde ideyüm mi?” diyü söyledi. Ḥażret-i ‘Oẟmān ḥadd-i 
şürb ile kendüyi ma‘zūl eyledi. Bu ḥarāretle ‘Irāḳ’a geldügi gibi Raḳḳa’ya3 
varup, anda bir ḳarye iştirā idüp ölünce ol ḍay‘ada mütemekkin oldı. Ve 
İmām ‘Alī ve Mu‘āviye zamānlarındaki feterātda i‘tizāl üzere gūşe-nişīn 
bulındı. 

Ümmü Seleme4 Hind5 bint Ebī Ümeyye Ḥuẕeyfe 

Bunlar muḳaddemā ‘ammisi oġlı Ebū Seleme bin ‘Abdi’l-Esed’üñ 
taḥt-ı nikāḥında idi. [517a R1] Anlar vefāt itdükden ṣoñra Resūlu’llāh te-
zevvüc itdiler. İki ṭārīḫinde Bedr Ġazāsı’ndan ṣoñra cem‘ oldılar. Rivāyet-
dür ki bunlar zevc-i sābıḳı Ebū Seleme’den6 [375a N1]  ما من مسلم يصاب»

 وإ� إليه راجعون، أللهّم أجرين يف مصيبيت واخلف يل خريا منها، إال  مبصيبة فيقول: إ� �ّ 
 ,ḥadīẟ-i şerīfini Resūlu’llāh’dan rivāyetle işidüp أبدله ا�ّ  خريا منها »7
ba‘dehu Ebū Seleme vefātında mażmūn-ı ḥadīẟ ile ‘amel idüp “Baña Ebū 
Seleme’den ḫayrlusın vir.” diyü du‘ā itdükde fikr eylemişler ki “Ebū Se-
leme’den ḫayrlu ādem nice mutaṣavverdür ki ṭarīḳ-ı İslām’da evvel hicret 
idendür.” didüklerinde Ḥaḳ subḥānehu ve te‘ālā Sulṭān-ı Enbiyā ve 

 

1  “Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, o haberin doğruluğunu araştırın. 
[Yoksa] bilmeyerek bir topluluğa zarar verirsiniz de…”, Hucurat 49/6. 

2  Nüshalarda “ġabṭ” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
3  Nüshalarda “raḳabe” yazılan bu kelime tashih edilerek metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, 

C. 8, s. 214. 
4  Ümmü Seleme: - N1, R1 
5  Nüshalarda “Ḥaṣna” şeklinde yazılan bu isim “Ümmü Seleme Hind” şeklinde metne 

alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 214. 
6  Nüshalarda bu kelimeden sonra “idi” ek fiili gelmektedir. Anlam gereği “idi” metne dahil 

edilmedi. 
7  Hadîs-i Şerîf, "Hangi Müslüman’ın başına bir musibet gelir de ‘Biz şüphesiz Allah’a aidiz 

ve şüphesiz ona döneceğiz (Bakara Sûresi, 156. âyet).’ der ve ardından da ‘Allah’ım, bu 
musibetten bana bir ecir ve ondan daha hayırlısını ver.’ derse Allah bunu gerçekleştirir.” 
(İbn Sa’d, Tabakāt, X, s. 89-100) 
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Burhān-ı Aṣfiyā’yı şem‘-i cem‘ine nūr-efzā ḳıldı ki ‘āmme-i benī 
Ādem’üñ ḫayrlusı idükleri müttefaḳun ‘aleyh-i ārādur.  

Ve bi’l-cümle Ümmü Seleme ṣā’ime ve ḳā’ime ḫātūn idi. Vefāt it-
dükde namāzını Ebū Hüreyre Ḥażretleri ḳılmışdur. 

Ammā Altmış İki Tārīḫi Vefeyātı 
Büreyde bin Ḥuṣayb1 

Eslemī’dür ki şeref-i İslāmları Ḥażret-i Peyġāmber Medīne’ye hicret-i 
taḳdīm ve menzilleri Kurā‘u’l-ġamīm olduḳda ki Büreyde kendü eh-
lin[den] seksen nefer[e] rāst geldi. Ve cümlesi İslām’a gelüp ṣabāḥ namāzın 
añlaruñla ḳıldı. Ve Sūre-i Meryem’üñ ibtidāsını tilāvetle anlara teleẕẕüẕ 
virdi. Andan ṣoñra Medīne’ye gelüp Uḥud’dan ṣoñra vāḳi‘ olan ġazālarda 
bile bulındı. Vefātları [33b HZ] Ḫorāsān ġazāsına gitdükde Merve şeh-
rinde vuḳū‘ buldı.  

Rebī‘ bin Ḫuẟeym el-Kūfī2 

Ebū Yezīd eẟ-ẞevrī’dür ki Kūfe şehrindendür. Ve İbn Mes‘ūd’uñ 
yārānından olup “Ben senüñ gibi ḫużū‘ u ḫuşū‘ ehlini görmedüm. Eger 
Ḥażret-i Peyġāmber ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem seni görmiş olsa küllī 
maḥabbet iderdi.” diyü vaṣf itmişdür. Ve vera‘ u taḳvāsına nihāyet yoġ-ıdı. 
Müddet-i ‘ömrlerinde dünyāya müte‘alliḳ kelāmları ḳatı nādir vāḳi‘ olmış-
dur. [Müverriḫīn], faḳīh-i aṣḥāb-ı güzīn ve ẟiḳat-ı tābi‘īn3 idüklerinde 
müttefiḳlerdür. Ve her ṣabāḥ ki ḳalḳardı, [375a N1] »  مرحباً مالئكة اّ� اكتبوا
 517b] ما أمل بسم اّ� الّرمحن الّرحيم سبحان اّ� واحلمد ّ� وال إله إّال اّ� وّ� أكرب» 4
R1] dirdi.  

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 216. 
2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 217. 
3  Nüshalarda bu kelimeden sonra “maḥabbetde” sözcüğü gelmektedir. Anlam gereği 

“maḥabbetde” kelimesi metne dahil edilmedi. 
4  “Merhaba Allah’ın melekleri. Ümit edilenleri yazın. Rahman ve rahim olan Allah’ın 

adıyla. Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. Hamd, Allah’a mahsustur. Allah’tan 
başka ilah yoktur. Allah en büyüktür.”  
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[Alḳame bin Ḳays]1 

Bunlar da Kūfe’dendür. Ve İbn Mes‘ūd’uñ ekābir-i aṣḥābındandur. 
Ve bunlar niçe ṣaḥābeden2 ve tābi‘īnüñ ekẟeri bunlardan eḥādīẟ rivāyet 
iderlerdi. Ve anlardan her ḳanġısınuñ bir şübhesi olsa ‘Alḳame’den is-
tiftāya ‘azm iderdi. 

Uḳbe bin Nāfi‘3 el-Fihrī 

Bunları Mu‘āviye on biñ ‘askerle İfrīḳiyye fetḥine gönderdi. Anı tesḫīr 
eyledi. Ba‘dehu Ḳayrevān’ı daḫı żabṭ itdi. Lākin ḫāk-i Ḳayrevān’da sibā‘ ü 
ḥayyāt ü ‘aḳārib ü ḥaşerāt nihāyetsiz olmaġın du‘ā eyledi. Anlaruñ du‘āsı 
berekātında cümlesi mekānlarını terk idüp āḫar zemīne naḳl itdiler. Ve 
kendüler vefāt idince anda oldılar. Bi’l-āḫire Berber’e ve Rūm’a ġazā idüp 
anda şehīd oldılar.  

‘Amr bin Ḥazm4 

Aṣḥāb-ı kirāmdan Resūlu’llāh bunlara on yedi yaşında iken [375b 
N1] Necrān eyāletini virdiler. Müddet-i medīd anda vālī-i5 sa‘īd oldılar. 
Ve Yezīd bin Mu‘āviye zamānına dek ḥayātda oldılar. 

Mesleme bin Muḫalled6 er-Rūmī el-Enṣārī 

Bunlar hicret senesinde dünyāya gelüp ve Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu 
te‘ālā ‘aleyhi ve sellemüñ meclis-i şerīflerine dāḫil olup Mıṣr fetḥinde ḥāżır 

 

1  Nüshalarda başlık boş bırakılmıştır. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak metin tamiri 
yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 217. 

2  ṣaḥābeden: ṣaḥābından R1 
3  N1 ve R1 nüshalarında burada birkaç kelimelik boşluk vardır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, 

s. 217. 
4  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlık “ ‘Amr bin Ḥarām” 

şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı.  bk. İbn Kesîr, age, C. 8, 
s. 217. 

5  Vālī-i: veliyy-i N1, R1 
6  N1 ve R1 nüshalarında burada birkaç kelimelik boşluk vardır. | İbn Kesîr, age, C. 8, s. 

217. 
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bulındılar. Ve Mıṣr’dan Mu‘āviye ve Yezīd’e ‘asker gönderdi[ler]. Ve işbu 
sene Ẕi’l-ḳa‘de’sinde vefāt ḳıldı[lar].  

Müslim bin Mu‘āviye1 ed-Deylemī 

Bunlar da aṣḥāb-ı ‘iẓām ve ṣanādīd-i fiḫāmdandur. Bedr ve Uḥud 
ġazālarında ḥāżır oldılar. Ammā Ḫandeḳ’de müşrikīnle bulındılar. 
Ba‘dehu İslām’a gelüp Mekke fetḥinde ve Ḥuneyn’de kesb-i sa‘ādet itdiler. 
Ve ḥacc-ı vedā‘da ve Ḥażret-i Ṣıddīḳ ile ṭoḳuz ḥacc-i şerīfde bile bulınup 
altmış yıl Cāhiliyyet’de ve altmış yıl şeref-i İslām’da ve diyānetde ‘ömr sü-
rüp Yezīd bin Mu‘āviye zamānında naḳl itdiler.  

[Rebāb bint Üneyf]2 

Bunlar Ḥażret-i İmām Ḥüseyn’üñ ḫātūnıdur ki Kerbelā māteminden 
ṣoñra işbu senede vefāt eylediler. Raḥmetu’llāhi ‘aleyhimā. 

[Ammā Altmış Üç Tārīḫi Vefeyātı] 

Ba‘dehu altmış üç tārīḫi dāḫil oldı. Ve andaki vefeyāta nihāyet olmadı.  

[Vaḳ‘a-i Ḥarre]3 

Müverriḫ-i niḥrīr Mevlānā İbn [K]eẟīr4 taḥrīr ider ki Ḥarre ki 
Medīne-i Münevvere’nüñ cānib-i şarḳīsidür, sene-i mezbūre Ẕi’l-ḥicce’si-
nüñ yigirmi sekizinci güni yevmü’l-erba‘ada [518a R1] Yezīd bin 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlık “Nevfel bin 
Mu‘āviye” şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn Kesîr, 
age, C. 8, s. 217. 

2  Nüshalarda başlık boş bırakılmıştır. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak metin tamiri 
yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 217. 

3  Burada HZ nüshasında “Ma‘reke-i Müslim bin ‘Aṣebe” şeklinde bir başlık vardır. N1 
ve R1 nüshalarında ise herhangi bir başlık bulunmamaktadır. el-Bidâye ve’n-Nihâye 
esas alınarak HZ nüshasının başlığı tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 217.  

4  Buradaki anlatımlar İbn Kesîr’in el-Bidâye ve’n-Nihâye adlı eserinden muktebes olduğu 
için burada metin tamiri yapıldı.  
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Mu‘āviye ṭarafından on iki biñ süvār-i ḫayyāle ve on beş biñ piyāde-i 
kemāndāre Müslim bin ‘Uḳbe-i Müzenī’yi serdār idüp gönderdükde üç 
gün cidāl ü ḳıtāl oldı. Ve ol eyyām ü leyālīde nehb ü ġāret ü fesādātla ol 
beled-i güzīn ṭoldı. Muhācirīn ü enṣār ü mevālīden ol Vaḳ‘a-i Ḥarre’de 
yedi kimesneye şehādet sa‘ādet[i] naṣīb oldı. Ammā ‘avām-ı nāsdan ve 
‘Arab’dan on biñ kişi küşte bulındı. İnşā’allāh eşheri [34a HZ] tasṭīr olı-
nup;  

‘Abdu’llāh bin Ḥanẓale1 

Ecille-i aṣḥābdan olup ol ḥarbde Medīne’nüñ emīri idi, şehīd oldı.  

[Ma‘ḳıl bin Sinān ve ‘Abdu’llāh bin Zeyd bin ‘Āṣım]2 

Ma‘ḳıl bin Sinān, ḫuṣūṣā ‘Abdu’llāh bin Zeyd bin ‘Āṣım3 ṣanādīd-i 
yārān-ı Faḫr-i Cihān iken bunlar ol zümre-i şühedāsına ilḥāḳ olındı.  

Mesrūḳ bin Ecda‘4 

İsmi ‘Abdu’r-Raḥmān bin Mālik’dür. Yemenī olup ol cānibde ba‘żı 
bilāda ḥākim naṣb olınmışlardur.  

Meşhūrdur ki niçe [zamān] muḥaṣṣıl-ı zekāt5 [olup] ġaybetden 
[ṣoñra] vilāyetine geldi. Hekbesinde bir tīşe6 bulındı ki anuñ da ḳabżası7 
yoġ-ıdı. Ehl[i] istiġrāb idüp “Bunca zamān bizden ki dūr olduñ, ancaḳ 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 217. 
2  Nüshalarda başlık boş bırakılmıştır. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak metin tamiri 

yapıldı.  bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 224. 
3  N1 ve R1 nüshalarında burada birkaç kelimelik bir boşluk vardır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 

8, s. 224. 
4  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 224. 
5  Nüshalarda “piyāde (R1), piyād (N1), Sāv (HZ)” şeklinde yazılan kelime anlam gereği 

tashih edilerek metne alındı. 
6  Nüshalarda “cübbe” şeklinde yazılan kelime anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
7  Nüshalarda “ḥayātı” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
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bu bıḍā‘ata mı dest-res bulduñ?” didüklerinde [“Ol tīşeyi ‘āriyeten almış-
ıduḳ. Girü virmeyi unutmışuz.” diyü cevāb virmişdür].1  

Ammā ziyāde fāżıl ve ḥaḳḳa ḳā’il ve ṭā‘at ü ‘ibādeti ve ṣıyāmı şāmil idi. 
Efḳahü’n-nās idi. Ḳāḍī Şüreyḥ2 ba‘żı umūrda Mesrūḳ ile [müşāvere 
iderdi]. 

Ammā Vefeyāt-ı Altmış Beş Tārīḫi  
‘Abdu’llāh bin ‘Amr bin ‘Āṣ bin Vā’il Ebū Muḥammed  

es-Sehmī3 

Bunlar ‘ulemā-yı aṣḥāb ve ‘ubbād-ı aḥbāb-ı ṣanādīdden olup babala-
rından ancaḳ on iki yaş aṣġar ve ammā zāhiden ve ‘ibādeten ekber olup 
şeref-i İslām’ı daḫı [376a N1] pederinden muḳaddem olmışdur. Babası 
ṭālib-i dünyā olup Mu‘āviye meclisine tereddüd itdügi içün levm ider, yü-
rürdi. Ve Ḥarb-i Ṣıffīn’de bile bulınup bi’d-defe‘āt Mu‘āviye maḥżarında 
babasına ḫiṭāb idüp “Eger Resūlu’llāh evladuñ babasına4 iṭā‘at itmesini 
emr itmiş olmayaydı ben senüñle ne bu mecma‘a gelürdüm ve ne birgün 
bunda ḳıyām ḳılurdum.” dimişdür. Ḥattā ‘Ammār [bin] Yāsir ḳatl olınup 
-ḥadīẟinden Şāmīlerüñ ḥasb ü ḥāl [158b R1] «ويح عمار تقتله الفئة الباغية» 5
leri ẓāhir olduḳda müşārün ileyh ‘Abdu’llāh, babasına levm ü ṭa‘n idüp 
niçe demler aġlamış, yürimişdür.  

Ve ammā ġāyetde ferbih ü şecī‘ olup, Tevrāt ve Furḳān’ı tilāvet idüp, 
ma‘ānī-i ġāmıżasına muṭṭali‘ olup aġlamadan a‘mā olmışdur. Ve her gice 
‘ibādetle ṣabāḥa dek ḳā’im olup bir gün ifṭār iderdi ve bir gün ṣavm iḫtiyār 

 

1  Nüshalarda bu kıssada Mesrûk’un verdiği cevap bulunmamaktadır. Cevapta ve hal ter-
cümesinin diğer yerlerinde “Tâbi‘ûn Döneminde Önemli Bir Müfessir: Mesrûk b. el-
Ecda‘” adlı makale esas alınarak metin tamiri yapıldı. bk. Yunus Emre Gördük, Marife 
Dini Araştırmalar Dergisi, C. 18, Sayı 1, 2008, (193-213), s. 202. 

2  Nüshalarda “şer‘” şeklinde yazılan bu kelime tashih edilerek metne alındı. bk. Gördük, 
agm, s. 201. 

3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 263. 
4  babasına: ābāsına R1 
5  Hadîs-i Şerîf, “Vah Ammâr! Kendisini âsi bir topluluk öldürecek.” (Buhârî, Salât, 63) | 

N1 nüshasında hadisin imlası bozuktur.   
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iderdi. Ve Mu‘āviye kendüsini Kūfe ḥükūmetine naṣb idüp ṣoñra ‘azl itmiş 
idi. Vefātları Mıṣr’da ve ba‘żılar ḳavlince Mekke’de vāḳi‘ olmışdur.  

Menḳūldür ki bunlar Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’i cem‘ idüp bir gicede ḫatm-i 
Kelāmu’llāh ḳılup bu tilāvetleri Sulṭān-ı Enbiyā’ya ma‘rūż olduḳda 
“Ḳorḳarın ki ikẟār-ı tilāvet saña melāl virüp niçe zamānlar terkine mübtelā 
olasun. Lākin evlā [olan] budur ki ayda bir ḫatm idesün.” buyurduḳlarında 
 ya‘nī “Beni ḳo, Yā Resūla’llāh ki «� رسول اّ� دعين أستمتع من قّويت وشبايب» 1
a‘żāda2 ḳuvvet ve şebābda ḳudret var iken tilāvetde temettu‘ ideyin.” di-
yüp, lākin Resūlu’llāh yigirmi günde bir ḫatmine işāret idüp ve yine 
‘Abdu’llāh ḥadīẟ-i evvele ‘avdet itdükde heftede bir ḫatme ruḫṣat virildi. 
Yine 3 «دعين أستمتع من قّويت» didükde i‘rāż buyurılup hefteden eksikde 
ḫatme icāzetleri olmadı. Ma‘lūm oldı ki ba‘żı ehl-i sibā ikẟār-ı tilāvet-i 
kelām-ı Ḫudā ḳılurlar. Ḥālā ki menhī idügini ve ol 4«تالوة كسل «كثرة 
 muḳteżāsınca bā‘iẟ-i melālet olduġını fehm itmezler.  

Ve Ḥażret-i Peyġāmber’den yedi yüz miḳdārı eḥādīẟ-i şerīfe rivāyet 
itmişlerdür.  

Ammā Vefeyāt-ı Altmış Yedi Tārīḫi 

Velīd bin ‘Uḳbe5 bin Ebī Mu‘ayṭ6 ve Ebü’l-Cehm7 ve ḫalḳ-ı keẟīr 
fenā cāmını nūş [34b HZ] itdiler. Ve ayaḳ seyri ṭarīḳıyla nişīmen-i beḳāya 
çekildiler.  

 

1  “Ey Allah’ın Resûl’ü, bırak genç ve kuvvetli olduğumda faydalanayım.” (Müsned, II, 163, 
199)   

2  Nüshalarda imlası muğlak olan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne alındı.  
3  “Bırak kuvvetli olduğumda faydalanayım.” 
4  “Çok okumak üşengeçliğe sebep verir.” 
5  N1 ve R1 nüshalarında burada birkaç kelimelik boşluk vardır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, 

s. 293. 
6  Nüshalarda “Mu‘īẓe” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Mehmet 

Efendioğlu, “Velîd b. Ukbe”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/velid-b-ukbe 
(08.05.2020). 

7  N1 ve R1 nüshalarında burada birkaç kelimelik boşluk vardır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, 
s. 293. 
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Ve Altmış Sekiz Tārīḫinde Fevt Olanlar 
‘Abdu’llāh bin Yezīd el-Evsī1 

Ki Ḥudeybiyye Ġazāsı’nda bile bulındı.  

‘Abdu’r-Raḥmān bin Zeyd2 bin Ḫaṭṭāb 

 Ki Ḥażret-i ‘Ömer’üñ ḳarındaşı oġlı idi. Ve Ḥażret-i Peyġāmber 
‘aleyhi’ṣ-ṣalātu ve’s-selām zamān-ı bā-sa‘ādetine yitişüp sinni yitmişde iken 
Medīne’de vefāt eyledi. 

‘Abdu’r-Raḥmān bin Ḥassān bin ẞābit el-Enṣārī3 

Bunlar Şā‘ir Ḥassān ve naẓmı Rūḥu’l-ḳuds ile mü’eyyed nādire-dān 
evlādındandur. [519a R1]   

‘Adī bin Ḥātim et-Ṭā’ī4 

İmru’ü’l-Ḳays evlādından seḫāyla memdūḥ ve mekārim ü elṭāfı kütüb 
ü risāleyle meşrūḥ olan Ḥātim’üñ [376b N1] oġlıdur. Evvel mülāḳātda 
Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem Ḥażretleri i‘zāz ü ikrām idüp 
ṣaḥābe-i kirām zümresinüñ ṣanādīdinden ve āb-rūsı olduġı muḳarrerdür. 
Evvelā Kūfe’de, ba‘dehu Ḳarḳīsiyā’da temekkün itmişlerdür.  

Zeyd bin Erḳam bin Zeyd5 

Bunlar daḫı aṣḥāb-ı ‘iẓām ve aḥbāb-ı fiḫām fırḳa-i sa‘īdesindendür.  

‘Abdu’llāh bin ‘Abbās 
 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 295. 
2  N1 ve R1 nüshalarında burada birkaç kelimelik boşluk vardır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, 

s. 295. 
3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 295. 
4  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 295. 
5  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 295. 
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İbn ‘amm-ı Ḫayrü’n-nās, Tercemānü’l-Ḳur’ān ve Vāḳıf-ı Esrār-ı 
Furḳān bir ehl-i fażl-ı ẕī-şān ve niḥrīr-i pesendīde-taḥrīr-i rū-şināsān ve 
melāẕ-ı aṣḥāb-ı ‘irfān idi ki “ḫayrü’l-ümmet” diyü mevṣūf ve “baḥrü’l-
fażīlet” ‘unvānı ile ḳalb-i şerīfleri ma‘rūf olup Ḥażret-i Resūl-i Ekrem 
ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellemden ve ekẟer-i aṣḥāb-ı vācibü’l-ḳabūlden 
eḥādīẟ rivāyet itmişdür. Ve ṣaḥābe vü tābi‘īnden ḫalḳ-ı keẟīr daḫı aḫẕ-ı 
‘ilm-i münīr idüp [āsmān-ı] feżā’il-de’bine1 [ve] ke’ş-şems fī erba‘ati’n-
nehār evc-i raġbet ü i‘tibār[ın]a yitmişdür. Kendüler müfredāt-ı2 fünūn u 
‘ulūmı cāmi‘ ve vüs‘at-i ‘ilm ü keẟret-i fehm ü füsḥat-i ‘aḳl ü ḥaḳīḳat-ı fażl 
ile ekẟer-i ma‘ārif ü kemālātı müstecmi‘ idüklerinde ittifāḳ vardur.  

Ve kendüler ebü’l-fażl-ı nāmdār vālideleri Ümmü’l-Fażl Lübābe3 bint 
Ḥāriẟ ile māh-ı bedr gibi şöhretle refī‘ü’l-miḳdār olup ümmü’l-mü’minīn 
Meymūne bint Ḥāriẟ vālideleri hem-şīresi olmaḳ şerefi niyyetle daḫı ibn 
‘amm-i Resūlu’llāh olduḳlarından fażla bülend-iştihār olmışlardur. Ve 
ṭoġduḳları zamānda Resūlu’llāh cenābına getürilüp mübārek aġzı yarıyla 
dehānı ḥoḳḳasını pür dürr-i şehvār itdükleri luṭfuñ ẟemerātıdur. Rişte-i 
naẓm-ı kelāmları cevāhir-i fażl ü ‘irfānla peyveste muntaẓam bulınmışdur. 

Ve bir rivāyetde Ḥażret-i Peyġāmber “Şöyle ẓann iderin ki Ḥażret-i 
Ḫallāḳ-ı beşer ‘an-ḳarīb bir mevlūd-i mu‘teber-i nūrāniyle yüzimüz4 mü-
tebeyyiż ü münevver5 [ide.” diyü] meşveret buyurduḳları eẟnāda 
‘Abdu’llāh bin ‘Abbās vücūda gelmişdür. Kendüler “Hicretden üç yıl evvel 
vücūda geldüm. Ve Resūl-i Ekrem vefātında [on] üç yaşında bulındum.” 
diyü buyurmışlardur. Ammā ‘Amr bin Dīnār hicret senesinde ṭoġduḳla-
rını6 [519b R1] beyān itmişdür. 

 

1  de’bine: ẕātiyye HZ 
2  Nüshalarda “baḳardāt” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
3  N1 nüshasında “Hilāle” şeklinde yazılan, R1 nüshasında boş bırakılan bu isim “Lübābe” 

olarak metne alındı. bk. İsmail L. Çakan, Muhammed Eroğlu, “Abdullah b. Abbas”, 
DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-b-abbas (07.01.2020). 

4  Nüshalarda “bu remz” şeklinde yazılan bu ibare anlam gereği tashih edilerek metne 
alındı. Bu tashih el-Bidâye ve’n-Nihâye’ye de uygundur. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 295. 

5  mütebeyyiż ü münevver: tebyīż N1, R1 
6  Nüshalarda “ṭoġduḳlarına” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek 

metne alındı. 
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Ve bi’l-cümle fetḥ-i Mekke’de ve Ḥuneyn’de ve Ṭā’if’de Resūlu’llāh 
ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem  ḫidmet-i ‘āliyesinden ayrılmadılar. Ve se-
kiz tārīḫinden ṣoñra muttaṣıl cevāhir-i baḥr-i risāletden le’ālī-i ma‘ārif ü 
kemālāt[ı] ‘ale’t-tevālī ser-rişte-i ḥıfẓ u ta‘allüme muntaẓam ḳılmadın ḫālī 
olmadılar. Kendülerde daḫı cemāl [ü] vecāhet ve lisānlarında ṭalāḳat u 
melāḥat ve ṭarīḳ-ı belāġatlarında vüs‘at ve fecc-i ‘amīḳ-ı feṣāḥatlarında 
füsḥat muḳarrer olmaġla bā‘iẟ bu idi ki Ḥażret-i Ḫayrü’l-beşer [35a HZ] 
[ve Resūl-i] Ḫallāḳ-ı Kirdgār anları ta‘līm-i ‘ulūm ile behrever ve ‘ilm-i 
te’vil [ü] tefaḳḳuh-i1 dīn ile mu‘ammer itmesine ḫayr-du‘ālarını mükerrer 
buyurmışlar idi.  

Ve Ḥażret-i ‘Ömer birgün İbn ‘Abbās’a ta‘ẓīm-i bī-mer ḳılup “Ben 
senüñ [377a N1] evvel sa‘ādetüñi görmişümdür ki Ḥażret-i Peyġāmber 
seni istediler. Mübārek elleriyle arḳañı ṣıġayup ve dehānuñı femm-i 
mübārekleriyle pür-şehd ü şekker ḳılup, 2«أللهّم فّقهه يف الّدين  وعّلمه التّأويل»
 buyurdılar. Ba‘dehu 3 «أللهّم �رك فيه وأنشر منه» tekmilesi ile baḥr-i ‘ilm ü 
fażl olacaġını ümmete ṭuyurdılar.  

El-ḳıṣṣa “Ben [Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selāmı]4 iki kerre gördüm ve Ḥażret-i 
Resūl’üñ iki kerre ḥikmet içün ḫayr-du‘āların aldum.” buyurmışlardur. 
Kendülerden mervīdür ki birgün babaları ‘Abbās ile Ḥażret-i Resūl 
ḥużūrına gelmişler. [Ḥażret-i ‘Abbās, Resūlu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sel-
lemi], kendülerden i‘rāż ider gibi görüp ṭaşra çıḳmışlar. “Āyā bu i‘rāża bā‘iẟ 
ne ki?” diyü Ḥażret-i ‘Abbās, ‘Abdu’llāh-ı fażl-iḳtibāsdan istikşāf itdükde 
“Yanlarında bir kimesne var idi. Bā‘iẟ [oldur ki] anlaruñla muṣāḥabetleri 
[var] idi.” diyü cevāb virdiler. Ba‘dehu ‘Abbās Ḥażretleri [Ḥażret-i Resūl’e] 
“Yanıñuzda olan şaḫṣ kim idügin ben görmedüm. Oġlum ḳulıñuz görmiş-
ler.” didükde, “Cibrīl idi. Çünki oġluñ anları gördi, ‘ilm ile ḳalbi 

 

1  Nüshalarda “def‘aten” şeklinde yazılan bu kelime el-Bidâye ve’n-Nihâye doğrultusunda 
tashih edilerek metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 296. 

2  “Ey Allah’ım, ona [Kur’ân’ın] tevilini öğret ve onu dinde fakih kıl.” 
3  “Ey Allah’ım, onda bekereket meydana getir et ve ondan bereketi yay.” | İmlada görülen 

hatalar el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 296. 
4  Nüshalarda burada birkaç kelimelik bir boşluk vardır. el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak 

metin tamiri yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 297. 
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münevver ve āḫir-i ‘ömrinde iżā‘at-i nūr-ı baṣar ‘ārıżası anlara muḳarrer-
dür” buyurıldı. Fi’l-vāki‘ öyle oldı.  

Mu‘ammer’den mervīdür ki “İbn ‘Abbās’uñ ‘umūmen ‘ulūmı Ḥażret-i 
‘Ömer ve ‘Alī ve Übey bin Ka‘b’dandur.” diyü ḫaber virdi.  

Ve bi’l-cümle muttaṣıl aṣḥāb-ı bā-ṣafādan nüzūl-i āyāt ve ḥulūl-i ġazavāt 
esrārını İbn ‘Abbās istiftā üzere idi.1 “Bunca ‘ulūma ne ile vāṣıl olduñ?” 
dinildükde 2«بلسان سؤول وقلب عقول» buyurdı. [520a R1] Ya‘nī ki “Te-
faḥḥuṣ idici lisānla ve ta‘aḳḳul eyleyici ḳalb-i nādire-dān ile buldum.” 
ḫaberin virdi. Ve Ḥażret-i ‘Ömer anları cüvān-ı kühūl-i se’ūl ve ḳalb-i 
‘uḳūl ile ta‘bīr ḳılurdı.  

Kendülerden biñ iki yüz ḥadīẟ-i şerīf rivāyet olınduġı kütüb-i 
tevārīḫde muḳayyed bulındı. 

Ve bi’l-cümle Ḥażret-i ‘Ömer ve ‘Oẟmān zamānında İbn ‘Abbās 
dā’imā müftī-i nās idiler. Vaḳ‘a-i Cemel ve Ṣıffīn’de Ḥażret-i ‘Alī cānibin-
den emīr-i meysere3 anlar oldılar. Keẕālik Ḫavāric ḳıtālinde de bile bulın-
dılar.  

Birgün Ṭāvūs bin Keysān,4 [‘Abdu’llāh bin ‘Utbe’ye] su’āl itdiler ki 
“Ekābir-i ṣaḥābe mecālisini terk idüp İbn ‘Abbās gibi cüvān meclisine 
mülāzemetüñe bā‘iẟ nedür, ne olmışdur?” Hemān kelāma gelüp “Ben 
aṣḥāb-ı ‘iẓāmdan yetmiş ṣaḥābe-i lāzımü’l-ikrām gördüm ki her ne ḫuṣūṣda 
şübhe itdiler ise İbn ‘Abbās’uñ ḳavline ḳā’il oldılar. Ve ḥall-i müşkilātı an-
lar lisānından buldılar. El-ḳıṣṣa ‘ilmen ve ḥilmen ve fıḳhen ve dīnen [ve] 
ḳażā’en ve şi‘ren [ve] ġurbeten ve tefsīren ve farīżatan ve ḥisāben ‘Abdu’llāh 
bin ‘Abbās gibi nādir kimesne gördüm.” diyü ‘Abdu’llāh bin ‘Utbe 
muṣāḥiblerine ḫaber virmişdür.  

 

1  Nüshalarda burada yazılan “diyü” kelimesi anlam gereği metne dahil edilmedi. 
2  “Meraklı bir dil ve akıllı bir kalp ile.” 
3  Nüshalarda “mebde” şeklinde yazılan bu kelime el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tas-

hih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 299.  
4  Nüshalarda “Leyẟ bin Süleym” şeklinde yazılan bu isim “bin Keysān” olarak metne 

alındı. bk. Abdullah Kahraman, “Tâvûs b. Keysân”, DİA, https: //islamansiklope-
disi.org.tr/tavus-b-keysan (07.01.2020). 
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Vaḳtā ki gözleri a‘mā oldı ve Ḥażret-i Peyġāmber’üñ buyurduḳları 
muḳarrer buldı, Medā’inī bu ebyātı ke-ennehu ezher-i lisānından [377b 
N1] diyüp gönderdi: 

Naẓm 

 ففي لساين ومسعي منهما نور           من عيين نورمها  ن �خذ ا�ّ إ
 1ويف فمي صارم كالسيف مأثور       قليب ذكّي وعقلي غري ذي دخل  

Ammā vefātları [35b HZ] sinn-i şerīfleri yetmişde iken Ṭā’if’de vāḳi‘ 
oldı. Namāzını Muḥammed bin Ḥanefiyye2 ḳıldı.  هذه خري  اليوم  « مات 
-buyurdı. Ve Cābir bin ‘Abdu’llāh mevt-i İbn ‘Abbās’ı işitdükde el االمة»3
lerini birbirine urdı ve buyurdı: 4«مات اليوم أعلم النّاس واحلم الّناس» [diyü] 
‘ilm ü ḥilmini beyān ḳıldı. Ve Rāfi‘ bin Ḫadīc didi: »  مات اليوم من كان حيتاج
 buyurdı. Ve defn olınmaḳ üzere iken bir إليه من بني املشرق واملغرب يف العلم»5
beyāż ḳuşcaġız gelüp, dünyā ḳuşlarına muḫālif heykelde olup ḥażretüñ ke-
feni mā-beynine girdi. Çıḳmayup bile gömildi. “ ‘İlm ü ‘amelidür ki ol 
şekle mütemeẟẟil oldı.” dinildi. Ve defn olınduġı gibi [520b R1] ﴿  أَيـَّتُـَها �َ

اْلُمْطَمِئنَّةُ  رَاِضَيًة مَّْرِضيَّةً   ۞  النـَّْفُس  رَبِِّك  ِعَباِدي   ۞  اْرِجِعي إىل  َواْدُخِلي    ۞  فَاْدُخِلي ِيف 
 āyetinüñ tilāvetini ḥāżırīn işitdi. Ammā oḳıyan kim idügi ma‘lūm َجنَّ ِيت ﴾ 6
olmadı. Raḥmetu’llāhi te‘ālā ‘aleyhi.  

Ammā kendüler ġayetde ferbih ü şemīm idi. Oturduḳları maḥalde iki 
şaḫṣuñ yirin ṭutardı. Vecāhetlerine ḫod nihāyet yoġ-ıdı. Mübārek 
meḥāsinleri aġarduḳça sevādla ‘inde’l-ba‘ż ḥınnā ile maḫlūṭ ṣıbaġ-ı mu‘tād 
ile boyarlardı. Ve libās ü firāş ü nükhet ü taṭayyubda ẟānīleri yoġ-ıdı. Ve 

 

1  “Allah gözlerimdeki aydınlığı alsa da dilimde ve kulağımda gözlerimin nuru kalmıştır. 
Kalbim zekidir, aklım bozulmamıştır. Ağzımdaki dilim kılıç gibi keskindir.” | Nüshalarda 
görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, 
C. 8, s. 305. 

2  Nüshalarda “Ṣa‘īne (N1, R1), Ṣafiyye (HZ)” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek 
metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 306. 

3  “Bugün bu ümmetin en hayırlısı öldü.” 
4  “Bugün insanların en bilgilisi ve en iyi huylusu öldü.” 
5  “Bugün batı ile doğu arasında onun ilmine muhtaç olan [herkes] öldü.” 
6  “(Allah, şöyle der: ) ‘Ey huzur içinde olan nefis! Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak 

Rabbine dön! (İyi) kullarımın arasına gir. Cennetime gir.’”, Fecr 89/27-30. 
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her nereden geçse leṭāfet-i vech ve neẓāfet-i libās ü ‘ıṭrdan içlerinden geçen 
İbn ‘Abbās idügi bilinürdi.  

On veled-i reşīd vücūda getürdiler ki ismleri Fażl ve ‘Abdu’llāh ve 
‘Ubeydu’llāh ve Ma‘bed ve Ḳuẟem ve ‘Abdu’r-Raḥmān ve Kuẟeyr ve Ḥāriẟ 
ve ‘Avn ve Temmām idi. Bunlar cemī‘an Ümmü’l-Fażl’dan idi. Ya‘nī āḫir-i 
veledi Temmām ile tamām idi. Ammā Fażl iḥyā-yı dīnde şehīd oldı. Ve 
‘Abdu’llāh Ṭā’if’de ve ‘Ubeydu’llāh Yemen’de ve Ma‘bed ve ‘Abdu’r-
Raḥmān İfrīḳiyye’de ve Ḳuẟem ve Kuẟeyr ba‘dehu vefāt eyledi.1 Ve ba‘żılar 
ḳavlince Ḳuẟem Semerḳand’da öldi.  

Ve bunlardan ġayrı Zür‘a bint Misraḥ nām ḫātūnından Muḥammed 
ve Fażl ve ‘Abdu’llāh-ı Dīger nām evlād-ı kirāmı daḫı var idi. Ḫuṣūṣā 
‘Abbās ve ‘Alī nām iki ferzend-i vācibü’l-iḥtirāmı daḫı olmışdur ki mezbūr 
‘Alī keẟīrü’ṣ-ṣalāt olup ḥüsn ü bahā ile müsteẟnā ve ‘aṣrında vech-i arżda 
beşere-i cemīlesi behcet-nümā olmadın mā‘adā günde biñ rek‘at namāz 
edāsıyla engüşt-nümā olmaġın Seccād laḳabı ile [378a N1] meşhūr oldı. 
Ve ebü’l-ḫulefā-yı ‘Abbāsiyye kendüler olup ḫulefā-yı ‘Abbāsiyye anlaruñ 
ṣulbinden vücūda geldi. 

Ebū Şüreyḥ el-Ḫuzā‘ī [el-‘Adevī el-Ka‘bī]2 

İsmi Ḫuveylid bin ‘Amr olup ‘āmü’l-fetḥde İslām’a geldi. Benī Ka‘b’a 
maḫṣūṣ üç rāyetüñ3 birini anlar getürdi.  

 

 

 

 

 

1  eyledi: eylediler R1 
2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak me-

tin tamiri yapıldı.  bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 307. 
3  Nüshalarda “dāyinüñ” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
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Ebū Vāḳıd el-Leyẟī1 

Bunlar daḫı aṣḥāb-ı kirāmdandur. Ve ‘inde’l-ba‘ż Bedr Ġazāsı’nda bile 
bulınmışdur. Sinni altmış beşde iken fevt olmışdur. Ammā vefātı 
Mekke’de vāḳi‘ olup maḳābir-i muhācirīnde defn olınmışdur.  

Ammā Vefeyāt-ı [521a R1] Sene Altmış Ṭoḳuz Tārīḫi 
‘Amr bin Sa‘īd [bin ‘Āṣ]2 

Ki Eşdaḳ dimekle ma‘rūf ve kemāl ü vaḳār ü ḥilm ile mevṣūfdur. 
‘Abdü’l-Melik bunları Dımaşḳ-ı Şām’da muḥāṣara idüp ḳatl itdi. Ve 
ba‘żılar ḳavlince Resūlu’llāh’ı görmişdür. Ve iki ḥadīẟ daḫı rivāyet ḳılmış-
dur. Ve bunlar ‘Ömer ve ‘Oẟmān ve ‘Alī ve ‘Ā’işe’den ve Benū Ümeyye ve 
Sa‘īd ve Mūsā bunlardan rivāyet itmişdür. [36a HZ] 

[Ebü’l-Esved ed-Dü’elī] Ẓālim bin ‘Amr bin Süfyān3 

Bunlar Kūfe ḳāḍīsi idi. İsmi Ẓālim bin ‘Amr bin Süfyān’dur. Ve ‘ilm-i 
nücūmda mahāretle meşhūr olan Ebü’l-Esved ed-Dü’elī bunlardur ki ‘ilmi 
‘Alī bin Ebī Ṭālib’den aḫẕ itmişlerdür. Resūlu’llāh ḥayātında İslām’a geldi. 
Ammā Ḥażret’i görmedi. Nihāyet tābi‘īnden oldı. Ammā Vaḳ‘a-i Ce-
mel’de bile bulındı. 

Cābir bin Semüre bin Cünāde4 

Bunlar da babaları da Faḫr-i ‘Ālem Ḥażretlerine yitişdiler. Ve eḥādīẟ-i 
şerīfe daḫı rivāyet itdiler. 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık veya boşluk bulunmamaktadır. HZ nüshasında başlık “Ebū 
Vākıdī el-Leysī” şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı.  bk. İbn 
Kesîr, age, C. 8, s. 307. 

2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 310. 
3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 312. 
4  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlık “Ḥassān bin Se-

müre bin Cünāde” şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. 
İbn Kesîr, age, C. 8, s. 312. 
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Esmā bint Yezīd bin Seken1 

Bunlar Enṣāriyye’dendür. Ḥażret-i Peyġāmberden bī‘at itdiler. Ve 
çāder diregi ile Yermūk Cengi’nde Rūm2 müşriklerinden ṭoḳuz kimesneyi 
öldürdiler. Ol neberd, gelin olduḳları gicede vāḳi‘ idi. Āḫir Dımaşḳ-ı 
Şām’da sākin3 olup anda Bābü’ṣ-ṣaġīr’de defn olındı. 

Ḥassān bin Mālik4 

Baḥdelī’dür. Mervān’a emāret muḳarrer olduġı sebebden fevt olmış-
dur.  

Ve Yetmiş Tārīḫinde Fevt Olanlar 
‘Āṣım bin ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb5 

Vālidesi Cemīle bint ẞābit’dür. Bunlar Resūlu’llāh’uñ ḥayātında vü-
cūda gelüp ancaḳ babasından bir ḥadīẟ rivāyet ḳıldı. Ve’l-ḥāṣıl re’īs-i fāżıl 
ü vaḳūr idi.  

Naḳl olınur ki birgün ḳıṭ‘a-i mezra‘a ḫuṣūṣında İmām Ḥasan ile ve 
‘inde’l-ba‘ż İmām Ḥüseyn ile münāza‘a itdüklerinde vaḳtā ki cānib-i 
imāmda ġażab āẟārı ẓāhir oldı, ‘Āṣım nizā‘ına nādim olup “Sizüñ olsun.” 
didi. Anlar daḫı telaṭṭuf ḳaṣd idüp “Sizüñ olsun.” buyurdı. Andan ṣoñra 
ikisi de ol mezra‘aya mutaṣarrıf olmayan eṭrāfındaki nāsa mutaṣarrıf oldı-
lar.  

 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 312. 
2  Nüshalarda “Ādem” olarak yazılan bu kelime “Rūm” olarak metne alındı. bk. Ali Osman 

Ateş, “Esmâ bint Yezîd”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/esma-bint-yezid 
(08.01.2020). 

3  sākin: şāmda R1 
4  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlık “Ḥassān İbn Sü-

leymān” şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn Kesîr, 
age, C. 8, s. 313. 

5  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 313. 
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[Ḳabīṣa bin Ẕü’eyb]1 

Ebü’l-‘Alā-yı Ḫuzā‘ī’dür ki kibār-ı tābi‘īndendür. [521b R1] Ve 
Mu‘āviye’nüñ reḍā‘an birāderidür. Ehl-i Medīne’nüñ ṣulehā ve fuḳahāsın-
dan olup, ba‘dehu Şām-ı şerīfe naḳl idüp anda intiḳāl eyledi. Raḥmetu’llāhi 
‘aleyh. 

Ḳays bin Ẕerīḥ2 

Bunlar bādiye-i Ḥicāz’dandur. [378b N1] Ve ba‘żılar ḳavlince İmām 
Ḥüseyn bin ‘Alī’nüñ reḍā‘an ḳarındaşı[dur]. Lübnā bint Ḥubāb nām 
ḫātūnı tezevvüc idüp tehevvür ile ṭalāḳ eyledi. Eleminden bādiyede sākin 
oldı. Lākin gitdükçe beñzi ṣararup ve bedenine naḥāfet3 geldi. Kendüde 
āẟār-ı cüẕām iṣābet olduḳda İbn Ebī ‘Atīḳa geldi. Ve ḥālini i‘lām ḳıldı. Ve 
ba‘żı rü’esā-yı Ḳureyş ile atlanup ol ḫātūnuñ beytine vardılar. Tekrār nikāḥ 
idüp āḫir-i ‘ömrlerine dek dirlik eylediler. Ol sebeb oldı. 

Yezīd bin Ziyād bin Rebī‘a el-Ḥimyerī4 

Şā‘ir-i seḥḥārdur. ‘Ubeydu’llāh bin Ziyād’uñ babasını hicv itmegin 
[ḳatline] ḳaṣd itdükde Mu‘āviye men‘ idüp “Emīrü’l-kelām olanlara 
siyāset-i te’kīd5 te’dīb-i teşhīrdür.” diyü nev‘an ruḫṣat virmegin mezbūra 
müshil içürüp ve ḥimāra bindürüp çārşūları devr itdürdi ki ẓahr-ı ḥimārda 
āb-rūy-ı nāmūsı yirlere revān olurdı. Ve kendüsi ḥaseb-i ḥālini müş‘ir bu 
beyti oḳıdı: 

 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlık “Ḳīṣa bin Cābir” 
şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, 
s. 313. 

2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 313. 
3  Nüshalarda “ṭāḳat (R1), nemāḳat (N1, HZ)” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği 

tashih edilerek metne alındı. 
4  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 314. 
5  Nüshalarda “ekīd (R1, HZ), ekket (N1)” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih 

edilerek metne alındı. 
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[Naẓm] 

 1راسٌخ منك يف العظام البوايل         يغسل املاء ما صنعت وشعري  

Ma‘nāsı “Senüñ baña itdügüñ[üñ] ṣuyla yunup zā’il olması müyesser-
dür. Elemüm senüñ ḥaḳḳındaki ebyāt-ı hicvüm çürimiş kemüklerde bile 
rüsūḫ bulmaḳdur.” dimekdür.  

Beşīr bin Naḍr2 

Ḳāḍī-i Mıṣr’dur.3 Ve sāl-be-sāl Mıṣr’dan biñ dīnāra mutaṣarrıfdur. 

Mālik bin Yeḫāmir es-Seksekī4 [36b HZ] 

Bunlar tābi‘īndendür. Ve ba‘żılar ḳavlince aṣḥāb zümresine dāḫildür. 
Ve Mu‘āẕ5 bin Cebel’üñ eḫāṣṣ-ı ḫavāṣṣındandur.  

Ammā Vefeyāt-ı Yetmiş Bir Tārīḫi 
[Muṣ‘ab bin Zübeyr]6 bin ‘Avvām bin Ḫuveylid-i Ḳureyşī 

Ki ittifāḳ-ı ekābir-i tābi‘īn ve ekẟer-i müverriḫīndür ki minbere çıḳan 
ḥükkām-ı meşāhīrde Muṣ‘ab’dan7 vecīh ve kemāl-i ḥüsn ü bahā ile bī-
şebīh, şecī‘ u kerīm ve refī‘u’l-ḳadr-i şehīm görinmemiş ola. Ve vālidesi 

 

1  “Senin bana bu yaptığın şeyi, [üstüme tuvaletimi yapmamı] suyla yok etmek mümkün-
dür. Ancak benim senin hakkındaki şiirlerim çürümüş kemiklerde [bile kalacak kadar] 
sağlamdır.”  

2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 314. 
3  Nüshalarda “Ḳāḥa-i Mıṣravī” şeklinde yazılan bu terkip “Ḳāḍī-i Mıṣr’dur” şeklinde 

metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 314. 
4  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlık “Mālik bin Aḥyem 

es-Seksekī” şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn Kesîr, 
age, C. 8, s. 314. 

5  Nüshalarda “Mu‘āviye” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İbn 
Kesîr, age, C. 8, s. 314. 

6  Nüshalarda burada birkaç kelimelik bir boşluk vardır. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alına-
rak metin tamiri yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 317. 

7  Nüshalarda “Muṣḳīden” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 
alındı. 
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Rebāb bint Üneyf el-Kelbiyye’dür.1 Ve Ebū Hüreyre Ḥażretleriyle çoḳ 
mücāleset ü ṣoḥbet itmişdür.  

‘Abdü’l-Melik bin Mervān Deyrü’l-cāẟeliḳ ḳurbında kendüyi ḳatl ey-
ledi. [522a R1] Aṣḥāb-ı muḫtārdan yedi biñ nefs kendüden istīmān itmiş-
ken cümlenüñ ḳatline emr eyledi. Binā’en ‘alā ẕālik bunca mükāfātda ken-
düye daḫı ol ṭarīḳa sālik ḳılındı.  

Vaḳtā ki ‘Abdü’l-Melik ḥużūrına başını getürdiler, ḥāżırīnden biri 
mezbūruñ şecā‘at ü keremi ve ‘askeri perīşān bulınmaġın başına gelen 
elemi ve naḳż-ı ‘ahd idüp ḳatl itdügi ‘asker-i muḫtār muḳābelesinde irtikāb 
itdügi nedemi söyleyüp Muṣ‘ab’uñ eş‘ārından bu ebyātı oḳıdı. ‘Abdü’l-
Melik teslīm idüp “Fi’l-vāḳi‘ didükleri gibi şecī‘ u kerīm ve maḥabbetimüz 
kendüye ḳadīmdür. Lākin bu ḳadar vardur ki mülk ‘aḳīmdür.” didi. Ve 
ebyāt-ı Muṣ‘ab bunlardur: 

Naẓm 

 أكذب نفسي واجلفون فلم تغض       وإين على املكروه عند حضوره 
 أذبُّ �ا عند املكارم عن عرضي   ظٌة  وما ذاك من ذٍل ولكن حفي

   [379a N1]2وإين لذي سلٍم أذّل من األرض     وإين ألهل الشر �لشر مرصٌد 

İbrāhīm bin Mālik el-Eşter en-Neḫa’ī3 

Babası şüc‘ān-ı ‘Arab’dan olup nice nāmdār ise bunlar daḫı şeref-i 
şehāmetle bülend-iḳtidār olup Ḥażret-i İmām Ḥüseyn-i Şehīd’i ve 
ḫānedān-ı risāletden niçe sa‘īdi siyāset ve emānet ḳılan ‘Ubeydu’llāh bin 

 

1  Nüshalarda “Deyāne bint Ütef Keliyye” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne 
alındı. bk. İrfan Aycan, “Mus‘ab b. Zübeyr”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/mu-
sab-b-zubeyr (08.01.2020).  

2  “Zorluklar gelip karşıma dikilince gözlerim kapanmadan ben kendimi yalanlarım. Bu 
alçaklıktan dolayı değil aksine kendimi korumam içindir. Güzel huylar yanında ben ır-
zımı böylece korurum. Kötülere karşı ben kötülüğü yedekte tutarım. Onları kötülükle 
gözetlerim. Barış ehline de topraktan daha yumuşak huyluyumdur.” | Nüshalarda görü-
len imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 
8, s. 321.   

3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 323. 



Künhü’l-Ahbâr  | 357 

Ziyād’ı bunlar ḳatl itmişdür. Mücerred ol ḥażretüñ intiḳāmı ḳaṣdına baş 
ve cānını der-miyān idüp bi’l-āḫire anuñ ḳatline fürce bulmışdur. 

[‘Abdu’r-Raḥmān bin Ġasīle]1 

Ṣuleḥādan idi. Ve ‘Abdü’l-Melik bin Mervān serīr-i ḫilāfetde bunları 
yanına alurdı. Ḫuṣūṣā ‘ālim ü fāżıl ve ḥaḳḳ-ı inṣāfa ḳā’il ‘azīz idi. Dımaşḳ-ı 
Şām’da vefāt eyledi.  

[‘Ömer bin Seleme]2 

Ḥażret-i Peyġāmber’üñ rebībi idi. Ekẟer-i aṣḥābuñ a‘lemi3 idi. Arż-ı 
Ṣayd’da ṭoġdı. Ammā şems-i vücūdı ġālibā Medīne evcinde ṭolundı. 

Sefīne4 

İsmi Mihrān ve künyeti [Ebū] ‘Abdu’r-Raḥmān’dur. Ümmü Se-
leme’nüñ ḳulı iken Resūlu’llāh Ḥażretlerine ḫidmet itmek üzere i‘tāḳ ey-
ledi. Ve bi’l-cümle āl-i peyġāmberle ülfet ve aṣḥābı ile muḫālaṭadan ḫālī 
olmadı. Ve Sefīne dinilmege bā‘iẟ, “Birgün Resūlu’llāh ṭaşra müteveccih 
oldılar. Ve aṣḥābınuñ ḥamllerini5 ẟaḳīl6 buldılar. Ve cümlesini [522b R1] 
baña taḥmīl buyurdılar. Ve sefīneye teşbīh idüp,7 «ما أنت إّال سفينة»  diyü 
ḫiṭāb ḳıldılar. Andan ṣoñra “Sefīne” nāmı ile şöhret buldum.” diyü ḫaber 
virmişdür.  

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlık “ ‘Ömer bin Ebī 
Seleme” şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak metin tamiri yapıldı. bk. İbn 
Kesîr, age, C. 8, s. 323. 

2  Nüshalarda burada başlık veya boşluk bulunmamaktadır. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alı-
narak metin tamiri yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 323. 

3  Nüshalarda “a‘leni” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
4  N1 ve R1 nüshalarında burada başlık veya boşluk bulunmamaktadır. | İbn Kesîr, age, C. 

8, s. 323. 
5  Nüshalarda “ḥamīllerini (N1), cemīllerini (R1, HZ)” şeklinde yazılan bu kelime anlam 

gereği tashih edilerek metne alındı. 
6  Nüshalarda “naḳl” şeklinde yazılan bu kelime el-Bidâye ve’n-Nihâye’ye göre tashih edildi. 

bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 323.  
7  “Sen ancak bir gemisin.” 
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‘Ömer bin Aḫṭab Ebū Zeyd1 

Bunlar Enṣārī’dür. Resūlu’llāh ile on üç ġazāda bile bulınmışdur. Ve 
A‘rābī idükleri müverriḫīnüñ iş‘ārıdur. 

Yezīd bin Esved el-Cereşī2 

Dımaşḳ-ı Şām’a tābi‘ Zeydīn nām [37a HZ] ḳaryede temekkün it-
mişdür. Ve ṣalāḥ u diyānetle meşhūr olmış idi. Aṣḥāb-ı kirāmdan çoḳ ri-
vāyet itmişdür. Ve ḳaḥt u ġalā vāḳi‘ olduḳça Mu‘āviye ve Ḍaḥḥāk bin Ḳays 
anuñla istisḳāya çıḳmışdur. Ve minbere Mu‘āviye ile bile ṣu‘ūd itmişdür. 
Ḳarañu gicede sākin olduġı ḳaryeden edā-yı ṣalāt içün ki Dımaşḳ’a gelürdi, 
ayaġı barmaḳları şem‘-i rūşānī gibi şu‘le virüp yolındaki ẓulmeti def‘ iderdi. 
Āḫir yine ol ḳaryede vefāt eyledi. Raḥmetu’llāhi ‘aleyh. 

Yetmiş İki Tārīḫinde Vefāt İdenler 
‘Abdu’llāh bin Ḫāzim3 

Emīr-i Ḫorāsān ve ser-bülend-i ḳavm-i şüc‘ān ve ser-āmed-i ṣanādīd-i 
fürsān olup Şeyḫ Ḥāfıẓ Ebü’l-Ḥaccāc el-Mizzī Tehẕīb’inde yazar ki 
mezbūr, Resūl-i Ekrem ile ṣoḥbet itmişdür. Ve ‘imāme-i sevdāda sa‘ādet-i 
rü’yeti yüzine4 sirāyet itmişdür. Ḥattā Ebü’l-Ḥasen bin Eẟīr kitāb-ı Üsdü’l-
ġābe fī Ma‘rifeti’ṣ-ṣaḥābe’de5 mezbūrı ẕikr eylemişdür. Ve kendüsi āl-i 
İmru’ü’l-Ḳays’dan olup İbn Zübeyr fitnesinde emīr-i Ḫorāsān idi. Kitāb-ı 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında burada başlık veya boşluk bulunmamaktadır. | bk. İbn Kesîr, age, 
C. 8, s. 324. 

2  Nüshalarda başlık boş bırakılmıştır. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak metin tamiri 
yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 324. 

3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 326. 
4  Nüshalarda “yüzinde sene” şeklinde yazılan bu ibare anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
5  Nüshalarda “el-Ġāye fī Esmā’i’ ṣ-ṣaḥābe” şeklinde yazılan bu eser adı tashih edilerek 

metne alındı. bk. Abdülkerim Özaydın, “İbnü’l-Esîr, İzzeddin”, DİA, https: //islaman-
siklopedisi.org.tr/ibnul-esir-izzeddin (08.01.2020). 
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Ẕehebī ve Kāmil’de Yezīd bin Mu‘āviye ve [anuñ oğlı] Mu‘āviye1 mevtin-
den ṣoñra Ḫorāsān’da ḥurūb-ı keẟīrde bulındı. [379b N1]      

Rivāyet olınur ki ‘Abdü’l-Melik, [İbn] Zübeyr’üñ başı geldükde ‘ay-
nıyla İbn Ḫāzim’e gönderüp bī‘atin[i] ṭaleb itdükde İbn Ḫāzim ol başı 
taṭayyub u ġasl idüp müstaḳil ādemle Medīne’deki ehline gönderdi. Ve 
ba‘żılar zu‘mınca Ḫorāsān’da defn olındı. Ve ‘Abdü’l-Melik’e iṭā‘at itme-
mege yemīn idüp gelen resūline cefā’en getürdügi nāmeyi yırtdı. Ve key-
fiyyet-i ḳatli maḥallinde taḥrīr olındı. 

Aḥnef bin Ḳays2 

İsmi Ḍaḥḥāk ve laḳabı Aḥnef’dür. [523a R1] Ḥażret-i Peyġāmber 
zamānında İslām’a gelmedi. Nihāyet sa‘ādet-i mülāḳāta fā’iz olmadı. Ḳav-
minüñ seyyidi, ‘alīmü’l-lisān, ceri’l-cenān, ḥilmi meşhūdü’r-rükbān bir 
‘azīz idi. Ḥasan-ı Baṣrī Ḥażretleri eyitdi: “Ben Aḥnef’den efḍal hīç bir ḳav-
müñ şerī‘atini görmedüm.” dimişlerdür. Baṣrī tābi‘īndendür. Egerçi ki 
a‘ver ve aḥnefü’r-ricleyn, ḳaṣīrü’l-ḳadd, kūsecü’l-ḫadd idügi muḳarrerdür. 
Gözleri çeçek ‘ārıżasından gidüp ve ‘inde’l-ba‘ż Semerḳand fetḥinde ‘amā 
sirāyet idüp zamān-ı Cāhiliyyet’e yitişdi. Ba‘dehu İslām’a gelüp Resūl-i Ek-
rem kendü içün istiġfār eyledi. Ve Ḥarb-i Ṣıffīn’de Ḥażret-i ‘Alī cānibin-
deki ümerādan idi. Ve Merve’yi bunlar fetḥ idüp ol zamānda Ḥasan-ı Baṣrī 
ve İbn Sīrīn anuñ ‘askerinde idi. 

[Berā bin ‘Āzib]3 

Bunlar Enṣārī’dür. Ya‘nī ki aṣḥāb-ı büzürgvārdan olduḳlarından4 ġayrı 
babaları daḫı ṣaḥābeden idi. Muṣ‘ab zamānında Kūfe’de vefāt eyledi. 

 

1  Nüshalarda “Mu‘āviye bin Yezīd bin Mu‘āviye” şeklinde yazılan bu iki isim el-Bidâye 
ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 326. 

2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 326. 
3  Nüshalarda başlık boş bırakılmıştır. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak metin tamiri 

yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 328. 
4  olduḳlarından: olduḳdan N1 
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‘Ubeyde bin Ḳays1 

Ḥażret-i Peyġāmber ḥayātında īmāna geldi. Ve İbn Mes‘ūd ve ‘Alī ve 
İbn Zübeyr’den ḥadīẟ rivāyet ḳıldı. Ve ḥadīẟ [ü] ḳażāda Şüreyḥ’a2 mu‘ādil 
ḥākim idi.  

‘Abdu’llāh bin Sā’ib bin Ṣayfī3 

Bunlar Resūl-i Ekrem’le ṣoḥbet ve kendülerinden ḥadīs rivāyet ve 
Übey bin Ka‘b’dan aḫẕ-ı ‘ilm ü ḥikmet itmişdür.  

‘Aṭiyye bin Bişr-i Māzinī4 

Bunlaruñ daḫı Ḥażret ile ṣoḥbeti ve sa‘ādet-i rivāyeti vāḳi‘dür.  

‘Ubeyde bin Nuḍayle5 

Ebū Mu‘āviye-i [37b HZ] Ḫuzā‘ī’dür ki Kūfe’de vücūda gelüp ve 
anda sākin olup ḫayr u ṣalāḥla meşhūr mu‘arrebleri olduġı şāyi‘dür. 

‘Abdu’llāh bin Ḳays6 

Bunlar Ḳureyşī ve ‘Āmirī’dür.7 Ve Muṣ‘ab’[ı] ve İbn Ca‘fer’i beyān ve8 
medḥ iden şu‘arādandur, dirler. 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 328. 
2  Burada “Kādî Şüreyh” kastedilmiştir. Bk. Şükrü Özen, “Kādî Şüreyh”, DİA, https: //is-

lamansiklopedisi.org.tr/kadi-sureyh (08.01.2020). 
3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 328. 
4  N1 ve R1 nüshalarında burada birkaç kelimelik bir boşluk vardır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 

8, s. 328. 
5  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 328. 
6  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak me-

tin tamiri yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 328. 
7  Ḳureyşī//‘Āmirī’dür: Ḳureyşī’dür HZ 
8  beyān ve: - N1, R1 
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[‘Abdu’llāh bin Ḥumām1 

Şā‘ir’dür. Benī Ümeyye’yi hicv iderken dimişdür]: 

[Naẓm] 

 دماء بين أمية ما روينا         شربنا الغيض حىت لو سقينا  
 2ري املؤمنينالبايعنا أم           ولو جاؤوا برملة أو �ند  

[‘Ubeyde es-Selmānī]3 

Ve İbn Mes‘ūd aṣḥābından olup a‘ver idügi daḫı menḳūldür. [523b R1]  

Ammā Vefeyātı Yetmiş Üç Tārīḫinde Olan Aṣḥāb-ı Kirām  
[‘Abdu’llāh bin Zübeyr]4 

‘Abdu’llāh bin Zübeyr Ḥażretlerinüñ babaları ‘Aşere-i Mübeş-
şere’dendür. Ḥaccāc bin Yūsuf-ı ẞeḳafī ‘Abdü’l-Melik bin Mervān ḳıbe-
linden ‘asākir-i ḫıyānet-nişān ile Mekke-i Mükerreme’ye gelüp yetmiş iki5 
tārīḫi Ẕi’l-ḥicce’si ġurresinden yetmiş üç tārīḫi Cemāẕiye’l-ūlā’sınuñ on 
yedisine dek ki cem‘an beş ay ve on yedi gün ola, Ḥaccāc beş yirde men-
cenīḳ ile [380a N1] Mekke-i Müşerrefe’yi ḥiṣār ve i‘dād6 olan Şāmiyān-ı 
ġabāvet-nişān istimālet-i bī-kerān idüp ḫˇāh-nā-ḫˇāh ‘Abdu’llāh bin Zü-
beyr ya‘nī şīr-i ‘arbede-vefret-i deyr-i kühen,7 ba‘de ṣalāti’ṣ-ṣubḥ cenge 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında birkaç kelimelik boşluktan sonra, HZ nüshasında doğrudan man-
zumeye geçilmiştir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak metin tamiri yapıldı. bk. İbn 
Kesîr, age, C. 8, s. 328. 

2  “Vaktinden önce doğan çocuğu içtik. Ümeyye oğullarının kanlarını içince kanmadık. 
Eğer onlar Remle’yi veya Hind’i getirselerdi müminlerin emirine bîat ederdik.” | Nüsha-
larda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. İbn 
Kesîr, age, C. 8, s. 328-329. 

3  Nüshalarda başlık boş bırakılmıştır. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak metin tamiri 
yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 329. 

4  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 332. 
5  Nüshalarda “otuz” şeklinde yazılan bu tarih anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
6  Nüshalarda “a‘dāt” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
7  Nüshalarda “bin şīr-i ‘arbede-defteri dirken küheni” şeklinde muğlak yazılan bu terkip 

anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
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çıḳdı. Ve mübārizi1 olanları yüzleri üzere yıḳıldı. Āḫir kendüsi zaḫmnāk 
olup ıssıcaḳ ḳanı vechinden revān ve cebīni ḫūn-ālūd [u] āteş-nişān ol-
duḳda; 

[Naẓm] 

    2ولكن على أقدامنا يقطر الدم    ولسنا على األعقاب تدمى كلومنا  

beytini oḳıdı. Ba‘dehu te’ẟīr-i ḥarāretle yıḳıldı. Ve a‘dā furṣat bulup ḳatl 
ḳıldı. Şām ‘askerinden ki şüc‘ān, ḫuṣūṣā Ṭārıḳ bin ‘Amr nāmındaki re’īs-i 
fürsān “ ‘Ömrimüzde böyle şecī‘ ü dilīr görmedük.” diyü ta‘accüb iderdi.  

Muhācirīnden Medīne’de evvel vücūda gelen anlardur. Vālideleri 
Esmā bint Ṣıddīḳ’dür. Ṭoġduġı gibi Resūlu’llāh’a getürilüp rīḳ-i mübārek-
leri aġzına icrā olınanlardandur.  

Mu‘āviye vefātından ṣoñra ki emāret Yezīd’e muḳḳarer oldı, ehl-i Mekke 
ve Medīne İbn Zübeyr’den bī‘at itdi. Ve Yezīd bin Mu‘āviye3 vefātından ṣoñra 
tekrār bī‘atla Ḥicāz ve Yemen ve ‘Irāḳeyn ve Mıṣr ve Ḫorāsān ve ba‘żı bilād-ı 
Şām kendülerden bī‘at eyledi. Ancaḳ Dımaşḳ-ı Şām ḫalḳı bī‘at ḳılmadı, diyü 
tekmīl-i bī‘at altmış dört tārīḫi vuḳū‘ buldı.  

Ammā mübārek başını Ḥaccāc-ı Ẓālim, Abdü’l-Melik’e gönderdi. Ve 
beden-i laṭīfini vālidesi ġusl ü taṭyīb idüp Ṣafiyye bint Ḥuyey menzilinde 
defn itdi. Ba‘dehu ol vādī Mescid-i Nebī’ye ilḥāḳ olınup İbn Zübeyr ve 
Ḥażret-i [524a R1] Peyġāmber ve Ebū Bekr ve ‘Ömer bir maḥalde med-
fūndur.  

 

1  Nüshalarda “muḳallebi” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 
alındı. 

2  “Yaralarımızın kanı topuklarımıza akmıyor. Ancak kanlarımız ayak uçlarımıza akıyor.” | 
Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. 
İbn Kesîr, age, C. 8, s. 343. 

3  Nüshalarda “Mu‘āviye bin Yezīd” şeklinde yazılan bu isim anlam gereği “Yezīd bin 
Mu‘āviye” olarak metne alındı. 
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Ve sinn-i şerīfleri ḥīn-i şehādetlerinde yetmişden efzūn idi.1 Ve 
Ḥażret-i Resūl’den otuz üç ḥadīẟ-i şerīf rivāyet itmişlerdür.2 

‘Abdu’llāh bin Ṣafvān3 

Bunlar İbn Zübeyr ile bile şehīd olanlardandur. Ve Ḥażret-i Peyġām-
ber zamānına yitişdi. Kerem-i şān ve ḥilm ü şeref-i bī-kerān ile beyne’l-
ekābir iştihār buldı. Ve estār-ı Ka‘betu’llāh’a yapışup ṭururken ḳatl olındı.  

‘Abdu’llāh bin Muṭī‘ bin Esved bin Ḥāriẟe4 

Ḳureyşī’dür. Resūlu’llāh’uñ zamān-ı ḥayātında dünyāya geldi. Ve rīḳ-ı 
mübārekden behredār olup du‘ā-yı ḫayrına maẓhar düşdi. [38a HZ] 
Ammā şecā‘atine nihāyet ve celādet ü kerāmetine ḥadd ü ġāyet yoġ-ıdı. 
Yevmü’l-ḥarre güninde5 emīr-i Ḳureyş idi. İbn Zübeyr ile maḥṣūr iken 
Mekke’de ḳatl olındı. Ḳablehu bu ebyātı ḳırā’at buyurdı: 

Naẓm 

 6وال جربت فرة بكره       ه والشيخ ال يفر إال مر       ه احلر أ� الذي فررت يوم 

‘Avf bin Mālik bin Ebī ‘Avf7 

Aṣḥāb-ı celīlü’l-ḳadrdan olup Mūte Ġazāsı’nda Ḫālid bin Velīd ile 
bile idi. Ve yevmü’l-fetḥde ḳavminüñ rāyeti bunlaruñ elinde idi. Keẕālik 

 

1  Nüshalarda burada “ṣalb itdi” şeklinde bir ifade yer almaktadır. Bu ibare anlam ve bağ-
lam gözetilerek metne dahil edilmedi.  

2  Bu cümle nüshalarda “Ve beden-i laṭīfini…” ibaresinden sonra gelmektedir. 
3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 345.  
4  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 345.  
5  Nüshalarda “ḳapusında” şeklinde yazılan bu kelime el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak 

tashih edildi.  bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 345. 
6  “Harre vakasının yaşandığı gün kaçan benim. Lider, ancak bir defa kaçar ve kaçışını da 

hücum ile telafi edemez.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas 
alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 345. 

7  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlık “ ‘Avf bin Mālik 
bin Ebī Bemūf” şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn 
Kesîr, age, C. 8, s. 346.  
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Şām ġazāsında daḫı ḥāżır idi. Ve Ḥażret-i Peyġāmber ‘aleyhi’ṣ-ṣalātu ve’s-
selāmdan eḥādīẟ-i keẟīre rivāyet idüp cemā‘at-i tābi‘īn daḫı bunlardan 
[380b N1] rivāyet-i ḥadīẟ eyledi. Vaṭanları Şām diyārında vuḳū‘ buldı. 

Esmā bint Ebī Bekr1 

Bunlar ‘Abdu’llāh bin Zübeyr’üñ vālide[sidür]. [Hażret-i Resūl’e 
yevmü’l-hicretde niṭāḳını iki bölüp virdügi için aña Ẕātü’n-niṭāḳayn 
diyü ad virilmişdür].2 Ve ehl-i İslām’da Mekke’de īmāna geldi. Ve 
‘Abdu’llāh’a ḥāmil iken zevci ile hicret idüp İbn Zübeyr’i Ḳubā’da vaż‘-ı 
ḥaml itdi. Ve bi’l-cümle kendüler ve hem-şīreleri ‘Ā’işe-i ṣıddīḳa ve ba-
baları Ḥażret-i Ṣıddīḳ ve dedeleri Ebū ‘Atīḳ ve kendünüñ veled-i reşīd-i 
şehīdi ‘Abdu’llāh ve zevc-i sa‘īdi Zübeyr cemī‘an ṣaḥābiyyūn-ı celīlü’l-
miḳdār ve aṣḥāb-ı ma‘ālī-cenāb-ı büzürgvār idükleri günden rūşendür. 
Ve sinnen Ḥażret-i ‘Ā’işe’den on yaş ziyāde idiler.  

Rivāyetdür ki Ḥaccāc-ı Ẓālim bunlaruñ veled-i sa‘īdini maḳtūlen ṣalb 
itdükden ṣoñra kendülere geldi, bulışdı. “Emīrü’l-mü’minīn sizüñ ri‘āye-
tiñüzi bize buyurmışdur. Ḫidmet var ise buyur, anacıġum.” diyü söyledi. 
Ḫātūn āḫir cevāba gelüp, [524b R1] “Ben senüñ anañ degülin. Maṣlūb 
olan ‘Abdu’llāh’uñ anasıyın. Ve senüñ yanında cidden ḥācetüm yoḳdur. 
Ve Ḥażret-i Peyġāmber 3«خيرج من ثقيف كذاب ومبري» buyurmışlardı. Hele 
keẕẕābı gördük. Ammā mübīri bilmezin.” didükde 4 «أ� مبري املنافقني» diyü 
Ḥaccāc cevāb virdi.  

Ve Esmā’nuñ ‘ömri5 yüz yıla ḳarīb olup aṣlā bir dişi düşmedi. Ve be-
deni müteḥannī olmadı. Oġlınuñ muṣībetini gördükden ṣoñra ayına var-
mayup vefāt eyledi. 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 346.  
2  N1 ve R1 nüshalarında boş bırakılan, HZ nüshasında muğlak yazılan bu yerde el-

Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak metin tamiri yapıldı.  bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 346.  
3  Hadîs-i Şerîf, “Sakīf kabilesinden bir yalancı, bir de bozguncu çıkacaktır.” (Müslim, 

Fezâ ʾilü’s-sahâbe, 229; Tirmizî, Fiten, 44) 
4  “Münafıkların bozguncusu benim.”  
5  Nüshalarda “‘ömri Esmā’nuñ” şeklinde yazılan bu tamlama tamlanan ile tamlayanın yer-

leri değiştirilerek metne alındı. 
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‘Abdu’llāh Sa‘d bin Cuẟem1 

Enṣār’dandur. Resūlu’llāh’uñ ṣoḥbet-i şerīflerine yitişdi. Yermūk 
Ġazāsı’nda bile bulındı. Keẟīrü’l-‘ibādet ve ‘azīzü’ṣ-ṣoḥbet ẕāt-ı şerīf idi. 

‘Abdu’llāh bin Ebī Ḥadred2  

Bunlar Eslemī’dür. Ḥażret-i Peyġāmber ṣoḥbetiyle müşerref oldılar. 
Ve ḥadīẟ rivāyet ḳıldılar. ‘Āḳıbet Medīne’de vefāt eylediler.  

Mālik bin Misma‘3 bin Ġassān-ı Baṣrī  

‘İbādetde ictihādı keẟīr ve zühd ü ṭā‘atda bī-naẓīr müstecābü’d-da‘ve 
idi.  

ẞābit bin Ḍaḥḥāk-ı4 Enṣārī 

Bunlar aṣḥāb-ı büzürgvārdandur. Ve Ḥażret-i Resūl’den ḥadīẟ rivāyet 
itmişlerdür. Bī‘atları taḥt-ı şecerede idi. Ve vefātları Medīne-i Münev-
vere’de vāḳi‘ olmışdur. 

Zeyneb bint Ebī Seleme [el-Maḫzūmī]5  

Ḥażret-i Peyġāmber’üñ rebībesi ve ekẟer-i zevcāt-ı nebeviyyenüñ 
lebībesidür. Ḥabeşe’de vücūda gelmişdür. Ve Faḫr-i ‘Ālem ile ṣoḥbet idüp 
ve ba‘żı ḥadīẟ-i şerīflerini rivāyet itmişdür. 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlık “ ‘Abdullah bin 
Sa‘īd bin Ḥuşeym” şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. 
İbn Kesîr, age, C. 8, s. 347.  

2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlık “ ‘Abdu’llāh bin 
Ebī Ḥadredme” şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn 
Kesîr, age, C. 8, s. 347.  

3  N1 ve R1 nüshalarında burada birkaç kelimelik boşluk vardır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, 
s. 347.  

4  N1 ve R1 nüshalarında burada birkaç kelimelik boşluk vardır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, 
s. 347.  

5  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 347.  
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Tevbe [bint Ṣamme]1 [38b HZ]  

Ḥimyerī’dür.2 Leylā-yı Aḫyeliyye’dür.3 Müverriḫ-i niḥrīr Mevlānā 
İbn [K]eẟīr bunları taḥrīr itdükde “Mecnūn-ı Leylā, diyü şehīr olan bu-
dur.” diyü yazmış.4 Lakin anlaruñ ismi Ḳays olduġını ve [Benī ‘Āmir 
ḳabīlesine mensūbiyyetini]5 yazmamış.  

Ancaḳ Mecnūn-ı Leylā budur ki ümerādan olup ḳabīle-i Benī Ḥāris 
bin Ka‘b üzere ġāret içün varduḳda Leylā’yı gördi. Ve maḥabbeti [381a 
N1] hevāsını derece-i kemāle irgürdi. Ve bu bābda ba‘żı eş‘ār-ı enīḳa ve 
taḫayyülāt-ı daḳīḳa naẓm itdi ki ne sābıḳīnden ol maḳūle maḳālāt-ı 
manẓūme ṣādır oldı ki ma‘ānī ve ḥikemine binā’en6 anuñ neẓā’iri müm-
teni‘ine7 kemā yelīḳ ḳudret buldı, di[nil]mişdür.  

Ḥālā ki sābıḳīndeki ecille-i e’imme-i kirām eş‘ārı ve ṣanādīd-i ḫulefā-
yı [525a R1] ‘iẓām naẓm-ı güftārı ile ba‘żı īrādı mümkindür. Bārī ma‘ānī 
vü ḥikemine binā’en dinilmiş olsa. ‘Ale’l-ıṭlāḳ yazup kemāl-i ‘aşḳına ve 
ḥasb-i ḥālini naẓma bā‘iẟ olan şūr u şeġab8 ve şevḳına ibtinā’en dimekdür, 
diyü te’vīl mümkin idi.  

Menḳūldür ki Leylā birgün bir ḫuṣūṣ içün ‘Abdü’l-Melik bin Mervān 
ḥużūrına varduḳda “Yā Leylā, Tevbe9 senden ne gördi ki Mecnūn’uñ saña 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlıkta sadece “Nevbe” yazılıdır. HZ nüshasında başlık “Aḫyel 
bin ‘Ubāde” şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak metin tamiri yapıldı. bk. 
İbn Kesîr, age, C. 8, s. 347.  

2  Nüshalarda burada “diyü” kelimesi vardır. Anlam gereği metne dahil edilmedi. 
3  Nüshalarda “aṣliyyedendür” şeklinde yazılan bu kelime tashih edildi. bk. Mustafa Kılıçlı, 

“Leylâ el-Ahyeliyye”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/leyla-el-ahyeliyye 
(30.06.2020). | HZ nüshasında “ve ba‘żı ḥadīẟ-i//aṣliyyedendür” ibaresi mükerrer yazıl-
mıştır. 

4  diyü yazmış: dimiş HZ 
5  Nüshalarda “‘Āmī beglerini ġınā virecekleyin” şeklinde muğlak yazılan bu ibarede metin 

tamiri yapıldı. bk. İsmail Durmuş, “Mecnûn”, DİA, https: //islamansiklope-
disi.org.tr/mecnun--edebiyat (10.05.2020). 

6  Nüshalarda burada “defe lāḥiḳ sen” şeklinde bir ibare gelmektedir. Anlam gereği bu ibare 
metne dahil edilmedi.   

7  Nüshalarda “mümteba‘ına” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek 
metne alındı. 

8  şeġab: şefḳat HZ 
9  Nüshalarda “Ṣaneme” şeklinde yazılan bu isim el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih 

edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 347. 
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meyli ziyāde oldı?” didükde “Yā emīre’l-mü’minīn, ḫalḳ-ı ‘ālem sizde ne 
müşāhede ḳıldı [ki] emriñüze rām olup zebānıñuzdan tecāvüzi cā’iz gör-
mediler. Gerek sırr-ı maḥabbet gerekse genc-i salṭanat meşiyyet-i ilāhiy-
yeye müte‘alliḳ ḥāletdür. Ve ‘ilm-i şerīfiñüze ḫafī olmaya ki hergiz anuñla 
benüm mā-beynümüzde töhmet yoḳdur. Nihāyet ‘Arab ḳavmi birbirlerine 
‘iffet üzere ta‘aşşuḳ iderler. Ve ol maḥabbetlerini iş‘āren eş‘ār söylerler. 
Ḥālā ki ṣabābetleri ṣıyānetden ve ‘aşḳ [u] maḥabbetleri ‘iffetden ḫālī ol-
mazlar.” diyü cevāb virdi. Ḫalīfe tefaḥḥuṣ-ı mā-fi’l-bāl itdükde ḫacl eyledi.  

Bundan mā‘adā birgün eẟnā-yı muṣāḥabetde ba‘żılar Mecnūn’a ḫiṭāb 
idüp “Hīç bile vuṣlat ile kām-yāb olduñ mı?” diyü1 su’āl itdükde Mecnūn 
eyitdi ki “Ben Ḥażret-i Muḥammed’üñ şefā‘atinden beri olayum, eger ben 
muḥarremāta ḳuşaḳ çözdümse ve mā-beynimüzde maḫtūm olan genc-i aşḳ 
u sevdāyı2 ḥall-i bend-i serāvīl ile çözdümse.” diyü cevāb virdi.  

Meşhūr ve İbn [K]eẟīr’den mesṭūrdur ki Mecnūn vefāt itdükden 
ṣonra Leylā mezārına gelüp, leyālī vü nehār gözini eşk-bār itmekle 
mücāvir-i mezār olup ol girye ve mātemle teslīm-i rūḥ itmişdür. Ke-en-
nehu ikisi bir ṣadefden bīrūn olan iki dürr-i nūr-efzūn olup yine bir 
ṣadefe girmek ġā’ilesini [ve] merḳadinde cān virmesini ifāde ḳılmışdur. 

Bu ḥaḳīr aṣlı ile tetebbu‘-ı tām [ve] taṣḥīḥini tażarru‘-ı iḳdām itdükde 
kütüb-i lā’iḳa3 ve ruvāt-ı fā’iḳadan böyle istimā‘ olındı [ki] Ḳays-ı ‘Āmirī 
ki aṣlda Mecnūn iştihārı ile ma‘rūf olan evvelā anlardur. [525b R1] Bunlar 
niçe zamāndan ṣoñra āḫar ḳabīlede ẓuhūra gelmişdür. Menḳūldür ki 
Tevbe [bin] Ḥumeyyir4 vefātından ṣoñra bu Leylā-yı Aḫyeliyye birgün güç 
ṭarīḳıyla Tevbe’nüñ mezārına uġrarlar. Kemāl-i ‘aşḳ ḥālinde bu naẓmı 
oḳıdı: [381b N1] 

 

 

1  diyü: diyü cevāb idüp R1 
2  Nüshalarda “seyyideni” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
3  Nüshalarda “laḳa” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
4  Nüshalarda “Ḥarrī (N1, R1), Ḥamrī (HZ)” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne 

alındı. bk. İsmail Güler, “Tevbe b. Humeyyir”, DİA, https: //islamansiklope-
disi.org.tr/tevbe-b-humeyyir (10.05.2020). 
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Naẓm 

 علّي ودوين جندل وصفائح     ية سلمت  ولو أن ليلى االخيل   
 1إليها صدى من جانب القرب صائح     لسلمت تسليم البشاشة أو زقى  

Didügi [bu] ebyātı nisvān-ı ‘Arab dūşīzegān-ı pākīze-neseb zümresine 
oḳıdılar. Ve ma‘nāsı ki “Eger ben vefāt itdükden ṣoñra ḳabrüme ṭaşlar di-
kilüp taḫteler yapılduḳdan ṣoñra Leylā-yı Aḫyeliyye mezāruma uġrayup 
baña selām [39a HZ] vire, ben anuñ beşāşet[i] mażmūnında bir ‘alāmetle 
ve yāḫūd enīn ü ḥanīnini müş‘ir ṣalā-yı pür-ḥāletle cānib-i ḳabrdan ṣayḥa 
vü fiġān iderek selāmın alurdum.” [dimekdür].  

[Bu] mażmūn-ı beyti2 teẕekkürle Leylā’ya teklīf ḳıldılar ki varup 
Mecnūn’ı olan Tevbe’nüñ mezārına selām vire. Her çend ki kemükleri çü-
rümiş idi, “Vefāt ideli zamān mürūr itmiş mürdeyi niçün getürürsüz ve 
baña bu maḳūle [ḳażiyye] ḳılursuz?” diyü söyledi. Muḳayyed olmayup 
tażarru‘ [u] mes’ūllerine icābetle zimām-ı nāḳayı mezār ṭarafına taḥvīl 
ḳıldı. Ve yaḳın gelükde “Es-selāmu ‘aleyke yā Tevbe.” diyü selām virdi. 
Hemān ol tūde-i ḫāk ve gūr-ı tārīk-i meġāk ṣayḥa-i hevlnāk [ile] iki yarıldı. 
Ve ḳabr içinden selvā şeklinde bir ḳuçcaġız çıḳup şiddetle Leylā bindügi 
devenüñ başına ḳondı. Derdmend nāḳa ḥamle-i rūḥ-ı pür-iḥtirāḳa döye-
meyüp öldi. Ve ıżṭırābından tekerlendi. Baḳiyye-i rūḥ-ı nāḳa3 murġ-ı şütür 
gibi ṭayerān itdükden mā‘adā4 Leylā’nuñ hümā-yı cānı evc-i ‘illiyyīne ṭoġrı 
perrān oldı. Bu ḥāleti müşāhede ḳılan ebkār ü nisvān teklīf ü ibrāmlarına 
peşīmān olup Leylā’nuñ mezār-ı Mecnūn’da defnine muḳayyed oldılar. 
“Bu maḳūle ‘āşıḳ-ı ṣādıḳ’uñ merḳadi ma‘şūḳasınuñ cesed-i pāki cevherine 
ṣadef ḳılınmaḳ lā-büddür.” diyü āḫar mezāra gömilmesini revā görmediler. 
Bu ḳıṣṣa beyne’l-‘Urbān ḳatı meşhūrdur. [526a R1]   

 

1  “Şayet [ben ölüp] üzerime taşlar ve tahtalar konulduktan sonra Leylâ el-Ahyeliyye [me-
zarıma gelüp] bana selam verseydi gülerek veya mutluluktan bağırarak kabirden onun 
selamına karşılık verirdim.” 

2  beyti: ‘Arabiyyet’i N1, R1 
3  Nüshalarda “Baḳiyyeten nāḳanuñ rūḥı (N1, HZ), Baḳiyyeten be-rūḥ (R1)” şeklinde ya-

zılan bu ibare anlam ve seci gereği tashih edilerek metne alındı. 
4  mā‘adā: - R1 
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 Ba‘żılar ḳavlince Ḳays-ı ‘Āmirī’den bu Mecnūn’uñ ‘aşḳ-ı pāki bu 
ḳıṣṣasına binā’en ziyāde vü efzūn olmışdur.  

Ammā Vefeyātı Yetmiş Dört Tārīḫinde Olanlar 
Rāfi‘ bin Ḫadīc bin Rāfi‘1 

 Enṣārī’dür ki aṣḥab-ı ẕevi’l-i‘tibārdan olup Uḥud Ġazāsı’nda ve an-
dan ṣoñra vāḳi‘ olan müşāhedede ve Ceng-i Ṣıffīn’de ḥāżır olmışdur. 
Mezāri‘ ü filāḥat2 ile muḳayyed ve ṣalāḥ ü diyānetle mü’eyyed bir ‘azīz olup 
sinn-i şerīfi seksen altıda iken vefāt eyledi. Ve kendülere yetmiş sekiz ḥadīẟ-i 
şerīf rivāyeti isnād ḳılındı. 

Ebū Sa‘īd el-Ḫudrī3 

İsmleri Sa‘d bin Mālik bin Sinān’dur. Ve kendüler Enṣārī’dür. Ḫuṣūṣā 
aṣḥāb-ı ‘iẓāmuñ fuḳahāsından ve ruvāt-ı eḥādīẟ olan aḥbāb-ı kirāmuñ kib-
riyāsından olup yevm-i Uḥud’da ṣaġīr bulınmaġın [382a N1] evvelā Ḫan-
deḳ Ġazāsı’nda ḥāżır olmışlardur. Ba‘dehu Resūl-i Ekrem ile on iki ġazāda 
ḥāżır bulınmışlardur.  

Bunlar Resūlu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellemden ve cemā‘at-i ṣaḥābe 
kendülerden eḥādīẟ rivāyet itmişlerdür. Zīrā ekābir-i ‘ulemā-yı ṣaḥābeden-
dür.  

Ve Ḥażret-i Peyġāmber’den “Ḳanġı4 eşedd belāya mübtelādur?” 
su’ālin itdükde “Nebīlerdür.”, “Daḫı kimlerdür?” didügümde, “Ṣuleḥādan 
şol faḳīrlerdür ki setr-i ‘ayb idecek bir ‘abāsı, yāḫūd bir pāre bezi olmaya.”5 
buyurılan ḥadīẟ-i şerīf bunlar rivāyet itmişlerdür. 

 

1  Nüshalarda başlık boş bırakılmıştır. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak metin tamiri 
yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 3.  

2  Nüshalarda “melāḥat (N1, R1), felāḥan (HZ)” şeklinde yazılan bu kelime el-Bidâye ve’n-
Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 3. 

3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 3.  
4  Ḳanġı: - R1 
5  Hadîs-i Şerîf, (Tirmizî, Zühd, 56; İbn Mâce, Fiten, 23) 
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‘Abdu’llāh bin ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb1 

Tafṣīl-i nesebleri Ḥażret-i ‘Ömer’de beyān olınmışdur. Künyetleri 
Ebū ‘Abdu’r-Raḥmān-ı Mekkī’dür. Ki ekber-i evlād olup babalarıyla 
ma‘an ḳadīmī īmāna gelmişdür ki henüz bāliġ degüldi. Ve sinn-i şerīfleri 
onında iken hicret itdiler. Ve yevm-i Uḥud’da ṣaġīr olmaġın ḥużūrına 
ruḫṣat virilmeyüp [39b HZ] istirāḥat u ḥużūrına ruḫṣat buyurıldı. Ammā 
Ġazā-yı Ḫandeḳ’de on beşinde bulınup anda ve ba‘dehu olan müşāhedede 
ḥāżır oldı. Vālideleri Zeyneb bint Maẓ‘ūn’dur. Ve kendüler ümmü’l-
mü’minīn Ḥafṣa bint ‘Ömer’üñ şaḳīḳasıdur.  

Şemā’illeri: Ḳara yaġız, laḥīm ü şaḥīm, ḫōşter ve liḥyeleri ḥınnā ile 
maṣbūġ ve ḳaṣṣ-ı şārib idükleri muḳarrer idi. Ve her ṣalāt içün bir vużūları 
[526b R1] vaż‘-ı mükerrer idi.  

Babası Ḥażret-i ‘Ömer ve ‘Oẟmān zamān-ı ḫilāfetlerinde mezbūra ḳażā 
ḫidmetin teklīf eylediler. Ḳabūl itmedi. Ġazālardan Yermūk ve Ḳādisiye ve 
Celūlā [ve] bunlar miyānındaki müşāhede-i ‘ulyā ve fetḥ-i Mıṣr-ı Ḳāhire-i 
‘uẓmā ve Fārs ve Medā’in cihādında mirāren ḥāżır oldılar. Ve Ḥażret-i 
Peyġāmber vefātında sinn-i şerīfleri yigirmi ikide bulındı.  

Ve keẟīrü’l-‘aṭā [ve] vefīrü’s-seḫā olup i‘tāḳ-ı ‘abīd ve ammā maṭbū‘-ı 
ṭab‘-ı [mü]şkil-güşāları idi. Birgün ḳırḳ biñe bir ḳul aldılar. Li-vechi’llāh 
sā‘atiyle i‘tāḳ ḳıldılar.2 ‘Abd-i mu‘taḳ mevlāsındaki mekārimi taḥḳīḳ gör-
dükde cihet-i ma‘āşı içün bir miḳdār māl [ü] dīnār recā eyledi. Ol ḥīnde 
ḳırḳ biñ aḳçe hibe vü ‘aṭā eyledi. Ve bir def‘a bir uġurdan beş ḳul ṣatun 
aldılar. Ve anlar kendüye iḳtidā idüp ṣalāta ḥāżır oldılar. Ba‘dehu anlara 
su’āl ve “Namāzıñuzı ne niyyete ḳıldıñuz?” diyü isticlāb-ı maḳāl itdükde 
“Li-vechi’llāh ḳılduḳ.” didiler. Anlar da “Li-vechi’llāh āzād itdüm sizi.” 
buyurdılar.  

Menḳūldür ki müddet-i ‘ömrlerinde bin ḳul āzād itmişdür. Ve bir 
meclisde otuz biñ aḳçe taṣadduḳ itmeleri vuḳū‘ bulmışdur. Ḳaçan 

 

1  Nüshalarda başlık boş bırakılmıştır. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak metin tamiri 
yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 4.  

2  ḳıldılar: eylediler R1 
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Mu‘āviye, Yezīd’e bī‘atlerin murād idindi, kendülere yüz biñ aḳçe gön-
derdi. “Ben dīnümi dünyāya ṣatmazın.” diyü almayup [382b N1] ibā 
ḳıldı.  

Ve ekẟer-i leyālīde uyumazlardı. Ay geçerdi, lüḥūm ḳısmından tenāvül 
eylemezdi. Öldügi zamānda fażīletde babası maḳāmına varmış idi. Ve alt-
mış yıl bilād-ı Müslimīn’e fetvā virmiş idi. Dünyā devleti kendüye iḳbāl 
itdükçe i‘rāż idüp yüz döndürürdi. Ve ḥīn-i vefātda seksen altısında bu-
lındı. Ammā eṣaḥḥı budur ki seksen ikisinde fevt olup Ḥażret-i Peyġāmber 
vefātında yigirmi ikisinde bulınduḳları bu ma‘nāyı mü’eyyid oldı.  

Ve Sulṭān-ı Enbiyā ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellemden bin altı yüz ḥadīẟ-i 
şerīf rivāyet eyledi. 

‘Ubeyd bin ‘Umeyr bin Ḳatāde bin Sa‘d1 

Bunlar Ebū ‘Āṣım-ı2 Mekkī’dür. Ḥażret-i Peyġāmber ‘aleyhi’ṣ-ṣalātu 
ve’s-selām ḥayātında dünyāya [527a R1] geldi. Ve sa‘ādet-i rü’yetleriyle 
daḫı müstes‘ad oldı. Babasından ve ‘Ömer ve ‘Alī ve Ebū Hüreyre ve İbn 
‘Abbās ve İbn ‘Ömer ve Ümmü Seleme ve ġayrıdan ḥadīẟ rivāyet eyledi. 
Kendüden daḫı tābi‘īnden bir cemā‘ate rivāyet devletine fā’iz oldı. Ammā 
İbn Cüreyc3 ḳavlince İbn ‘Ömer’den evvelce vefāt eyledi. Vā‘iẓ-i nāṣıḥ-edā 
ve taḳrīr[i] vāżıḥ ‘azīz ādem idi. 

Ebū Cuḥeyfe Vehb bin ‘Abdu’llāh4 

Aṣḥāb-ı kirāmdan olup Resūlu’llāh’ı gördi. Ṣoḥbetine dāḫil oldı. Ve 
ḥīn-i vefātlarında dūnü’l-bülūġ bulındı. Lākin yine ḥażretden [40a HZ] 

 

1  Nüshalarda başlık boş bırakılmıştır. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak metin tamiri 
yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 5.  

2  N1 ve R1 nüshalarında burada “bin” kelimesi yer almaktadır. Bu kelime el-Bidâye ve’n-
Nihâye esas alınarak metne dahil edilmedi. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 5. 

3  Nüshalarda “Ṣureyḥ” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İsmail 
Cerrahoğlu, “İbn Cüreyc”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/ibn-cureyc 
(10.05.2020). 

4  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 6.  
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eḥādīẟ rivāyet ḳıldı. Kūfe’de sākin idi. Ve anda vefāt eyledi. Ḥażret-i 
‘Alī’nüñ ḥārisi olup anlar ḫuṭbeye çıḳduḳça taḥt-ı minberde ḳıyām iderdi.  

Seleme bin Ekva‘ bin ‘Amr bin Sinān1 

Bunlar Enṣārī’dür. Ve taḥt-ı şecerede Faḫr-i ‘Ālem’den bī‘at idenler-
dendür. Ḫuṣūṣā aṣḥābuñ yarar atlularından ve Medīne’de niçe zamān fetvā 
viren ‘ulemāsından olup Peyġāmber ḥayātında niçe ġazālarda bile bulındı. 
Ve sinn-i şerīfleri ṭoḳsandan mütecāviz iken Medīne’de vefāt ḳıldı. 

Mālik bin Ebī ‘Āmir2 

Bunlar Medenī’dür. Ve İmām Mālik bin Enes’üñ ceddidür. Ġāyetde 
‘ālim ü fāżıl ve ‘āmme-i ‘ulemā fażlına ḳā’il olup vefātı Medīne-i Münev-
vere’de vuḳū‘ buldı.  

Ebū ‘Abdu’r-Raḥmān es-Sülemī el-Kūfī3 

İsmi Abdu’llāh bin Ḥabīb olup Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’i Ḥażret-i ‘Oẟmān’dan 
ve İbn Mes‘ūd’dan ta‘līm itdi. Ve Kūfe ḫalḳına Furḳān’ı bunlar ta‘līm 
ḳıldı. Ve vefātları Kūfe’de vuḳū‘ buldı. 

Şā‘ir Ebū Mu‘arriḍ el-Esedī4 

İsmi Muġīre bin ‘Abdu’llāh-ı Kūfī’dür. Sulṭān-ı Enbiyā ḥayātında vü-
cūda geldi. Ve eş‘ār-ı ebrāra mālik olmaġın ḫilāfeti zamānında ‘Abdü’l-
Melik bin Mervān’a varup medḥin eyledi. Ve beyne’ş-şu‘arā “Aḳṭaşī” diyü 
şöhret buldı. Sinn-i şerīfleri seksene ḳarīb iken Kūfe’de fevt oldı. 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 6.  
2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 6.  
3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 6.  
4  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 6.  
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Bişr bin Mervān1 

 ‘Abdü’l-Melik’üñ ḳarındaşıdur. Ḳarındaşı cānibinden ‘Irāḳeyn 
emāretine müvellā oldı. Ġāyetde seḫī vü kerīm ü cevād [383a N1] ve 
şu‘arāya ulūf ulūf eẕyāl-i2 mümtelī ile maṣnūf [127b R1] cevā’iz-i seniyye 
virmege mu‘tād idi. Ve ‘aṣrındaki fuṣāḥadan Ferezdaḳ ve Aḫṭal ve Ceh-
miyye kendüyi vaṣf iderlerdi. Ve Aḫṭal’uñ bu beyti anuñ vaṣfında vāḳi‘dür: 

Naẓm 

 3من غري سيف ودم مهراق           قد استوى بشر على العراق  

Baṣra emāretinde [iken] vefāt eyledi. 

Ammā Yetmiş Beş Tārīḫi Vefeyātı 
‘İrbāḍ bin Sāriye4 

Aṣḥāb-ı kirāmdan olup Ḥimṣ’de sākin oldı. Ve İslām’ı ḳadīmden 
taḥḳīḳ buldı. Sūre-i Berā’et’de5 meẕkūr olan Bekkā’īn’dendür ki anlar 
ṭoḳuz kimesnedür. Ḥażret-i Peyġāmber’den eḥādīẟ-i şerīfe rivāyet itmiş-
dür. Ve Peyġāmber Ḥażretleri üç kerre ṣaff-ı muḳaddemde namāz ḳılsa-
lar bir kerre daḫı ṣaff-ı ẟānīde ḳılurlardı, rivāyeti bunlaruñdur. Ġāyetle 
müsinn olmaġın dā’imā ḳabż-ı rūḥını recā ve Cenāb-ı Ḥaḳḳ’a du‘ā 
iderdi. 

 

 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlık “Beşīr bin 
Mervān” şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn Kesîr, 
age, C. 9, s. 7.  

2  Nüshalarda “ez-māl (N1, R1), pür-māl (HZ)” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği 
tashih edilerek metne alındı. 

3  “Bişr kılıç [çekmeden], kan dökmeden Irak üzerinde hakimiyet kurmuştur.” 
4  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlık “ ‘İrbāḍ bin Sārīse” 

şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, 
s. 11.  

5  Burada kasıt Tevbe Sûresi’dir. 
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Ebū ẞa‘lebe el-Ḫuşenī1 

Bunlar daḫı aṣḥāb-ı celīlü’l-ḳadrdan ve ḥużżār-ı Bī‘atü’r-rıḍvān ve 
müşhid-i Ḫayber’dendür.2 İsmi Cürẟüm bin Nāşim’dür. Resūl-i Ek-
rem’den ve ekẟer-i aṣḥāb-ı ma‘ālī-himemden eḥādīẟ rivāyet itmişdür. Ve 
Ka‘bü’l-aḥbār ile dā’imā ṣoḥbet iderdi. Ve her gice elbetde bir kerre ṭaşra 
çıḳardı. Ve semāya naẓar idüp tefekkür ü taṭayyurdan3 ṣoñra menziline 
girerdi. Ve secdeye varup “Yā Rabbī, istemezin ki Allāhu Te‘ālā beni vefāt 
itdügüm zamānda sā’irler gibi boġdura.” diyü söylerdi.  

Fi’l-vāḳi‘ bir gice namāz içinde iken secdede rūḥı ḳabż olındı. İtdügi 
du‘ā ‘inda’llāh maḳbūl oldı. Ammā duḫter-i ferḫunde-aḫteri ol ḥīnde 
rü’yāsında gördi ki babası vefāt eylemiş, ol ḫavf ile uyandı. Ve vālidesini 
[40b HZ] vāḳı‘asından āgāh itdi. Gördiler ki ‘azīz seccāde üstinde secdeye 
varmış, yaturdı. Ne ḳadar çaġırdılar, ḫaber virmedi. Vefātı muḥaḳḳaḳ olup 
ehl-i beyti vāveylāya başladı. 

Esved bin Yezīd bin Ḳays4 

Kibār-ı tābi‘īnden ve İbn Mes‘ūd muṣāḥiblerindendür. Ṣā’imü’d-dehr 
olup ġalebe-i şiddet-i cū‘dan nūr-ı baṣarı zā’il olmış idi. [528a R1] Ve sekiz 
kerre ḥacc itmiş idi.  

Ḥumrān bin Ebān5 

Ḥażret-i ‘Oẟmān bin ‘Affān mevālīsinden, ya‘nī āzādlu ḳullarından 
olup ekẟeriyyā ‘Oẟmān’a ḫalḳı bunlar bulışdurdı. Raḥmetu’llāhi ‘aleyh. 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlık “Ebū Na‘lete el-
Ḥuşenī” şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn Kesîr, 
age, C. 9, s. 11.  

2  Nüshalarda “Bedr’dendür” şeklinde yazılan bu kelime tashih edilerek metne alındı. bk. 
Abdülkadir Şenel, “Huşenî, Ebû Sa‘lebe”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/hu-
seni-ebu-salebe (09.01.2020). 

3  taṭayyurdan: taḍliyeden N1 | taṣliyeden R1 
4  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 12.  
5  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 12.  
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Ammā Yetmiş Altı Tārīḫi Vefeyātı 
Ebū ‘Oẟmān en-Nehdī1 

İsmi ‘Abdu’r-Raḥmān’dur. Ḥażret-i Peyġāmber zamānında İslām’a 
geldi. Celūlā ve Ḳādisiye ġazālarında, ḫuṣūṣā Tüster ve Nihāvend ve Āzer-
baycān ve ġayrılarda bile idi. Ṣā’imü’n-nehār ve ḳā’imü’l-leyl ve dünyā mü-
zaḫrefātına bilā-meyl ‘azīz idi.  

Menḳūldür ki “Yüz otuz yaşına vardum. Ve her ḥālümde naḳż-ı 
[383b N1] müşāhede ḳıldum. İllā ehlümi ziyāde buldum.” dimişlerdür. 
Ḥadd-i ẕātında ‘ömri yüz otuzda iken Kūfe’de vefāt eylemişlerdür. 

Ṣıla bin Eşyem el-‘Adevī2 

Bunlar ehl-i Baṣra’dan olan tābi‘īnüñ ekābirindendür. Künyetleri 
Ebü’ṣ-ṣahbā ve neş’eleri vera‘ u taḳvā mecālisindeki müdām-ı rūḥ-efzā 
nişānesidür. Menāḳıb-ı ḥamīdelerindendür ki birgün ba‘żı eṭfāl ü cü-
vānlar lu‘ba meşġūl iken Ṣıla Ḥażretleri yanlarına uġradı. “Baña ḫaber 
virüñ. Şol ve ehli kimselerden ki gündüz yolların yitürüp biyābānda 
gezerler ve giceler yatur uyurlar. Pes ne zamān menziline yitişürler?” 
diyü ṣordı. Fe-lā-cerem içlerinden bir cüvān-ı muḥterem, “V’allāhi 
şeyḫuñ didügi bizüm ḥasb-i ḥālimüzdür.” diyü yārānını terk itdi. Ve 
‘azīz menziline gitdi. Ölince menzilinden ayrılmadı. Ve ḫidmetinden 
dūr olmadı. 

Ve bi’l-cümle Ṣıla Ḥażretleri ve oġlı Fārs vilāyetlerinde ġazā üzere fevt 
oldılar. Raḥmetu’llāhi ‘aleyh. 

 

 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlık “Ebū ‘Abdu’r-
raḥmān bin Mil” şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn 
Kesîr, age, C. 9, s. 15.  

2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 15.  
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Züheyr bin Ḳays el-Belevī1 

Mıṣr fetḥinde bile bulındı. Ve ‘Abdü’l-‘Azīz [bin] Mervān zamānında 
Berḳa’ya2 Rūm ḳavmi üşüp def‘ine gönderildükde şehādet müyesser oldı. 
Ḥattā ḳırḳ kişi ile cemī‘an ḳatl olındı.  

Münẕir bin Cārūd3 

Beytü’l-māle mütevellī olup Mu‘āviye meclis-i şerīflerine dāḫil olan-
lardandur.  

Ammā Yetmiş [528b R1] Yedi Tārīḫi Vefeyātı 
Şebīb bin Yezīd eş-Şeybānī4  

Ki eşca‘-ı şüc‘ān ve ferīd-i fürsān ve server-i ḫayyālān ve ser-defter-i 
‘Urbān-ı ‘arbede-cūyān olup Mālik el-Eşter ve oġlı İbrāhīm bin Eşter5 ve 
Muṣ‘ab bin Zübeyr ve ḳarındaşı ‘Abdu’llāh bin Zübeyr maḳūlesi ve şecā‘at 
ü şehāmetinde ittifāḳ olınmışdur.  

‘Abdü’l-Melik bin Mervān zamānında kendüyi emīrü’l-mü’minīn 
ismi ile nām-dār ve Ḥaccāc-ı ẞeḳafī ile ḫuṣūmāt-ı bī-şümār ve ḳıtāl ü 
ḥurūb-ı bisyār itdükden ṣoñra ḥikmet Ḫudā’nuñdur, Ḥaccāc buña ẓafer 
buldı. Ve ‘Abdü’l-Melik’e gönderdi. Vaḳtā ki vāṣıl oldı, “Bu ebyātı sen 
mi didüñ?” diyü ‘Abdü’l-Melik Şebīb’den su’āl eyledi.6 “Belī, ben didüm. 
Ammā Şebīb dimedüm.” diyü te’vīl itmegin āzād eyledi. Lākin ol sene 
fevt oldı. Ve vilādeti yigirmi altı tārīḫinde vuḳū‘ buldı. Ve ol su’āl olınan 
ebyāt ki Şebīb’üñ naẓmıdur, bunlardur: 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 16.  
2  Nüshalarda “berüye” şeklinde yazılan bu kelime el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tas-

hih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 16. 
3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 17.  
4  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 19.  
5  Nüshalarda “Aḫtere” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Hasan 

Onat, “İbrâhim b. Eşter”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/ibrahim-b-ester 
(10.05.2020). 

6  su’āl eyledi: sā’il oldı HZ 
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Naẓm [41a HZ] 

 وعمرو ومنكم هاشم وحبيب        فإن يك منكم كان مروان وابنه  
 1ومنا أمري املؤمنني شبيب            فمنا حصني والبطني وقعنب  

 Menḳūldür ki Ḥaccāc kendüye ẓafer bulduḳda soydurdı. Ṣadrını 
ṣaḫre-i ṣammā ve ruḫām-ı ḫārā gibi bulup şecā‘at-i kāmilesini taḥḳīḳ ḳıldı. 

Keẟīr bin Ṣalt bin Ma‘dīkerib2 

Ḳavminüñ ‘azīz ü kebīri, ‘aşīretinüñ şerīf ü şehīri olup ‘Abdü’l-Me-
lik’üñ kātibi iken [384a N1] Şām’da vefāt eyledi. 

[Muḥammed bin Mūsā bin Ṭalḥa]3 

Bunuñ hem-şīresi ‘Abdü’l-Melik’üñ taḥt-ı nikāḥında idi. Sicistān 
vilāyetine vālī naṣb olınup yolda giderken Şebīb’e muḳābil ve anuñ kerr ü 
ferr[i] ile muḳātil oldı. Ve bunuñ ḳatli taḥḳīḳ bulındı.  

‘İyāż bin Ġanm4 

Yermūk’de ḥāżır oldı. Ve ṣaḥābe-i kirāmdan [ḥadīẟ-i şerīf] rivāyet idüp 
Baṣra’da vefāt ḳıldı. 

 

 

 

 

1  “Sizden Mervân, onun oğlu, Amr, Hâşim ve Habîb varsa bizden de Husayn, Batin, Ka‘neb 
ve mü’minlerin emiri olan Şebib vardır.” | Nüshalardaki imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye 
esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 20.   

2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 21.  
3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlık “Züheyr bin Ḳays” 

şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, 
s. 21.  

4  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 21.  
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[Muṭarrif bin ‘Abdu’llāh]1 

Bunlar ‘Urve ve Ḥamza ile birāderler olup Benī Ümeyye’ye meyl üzere 
idiler. Binā’en ‘alā ẕālik Ḥaccāc ‘Urve’ye [529a R1] Kūfe eyāletini ve 
Muṭarrif’e Medā’in ḥükūmetini ve Ḥamza’ya Hemedān emāretini virmiş 
idi. Ammā Muṭarrif, ‘ābid ü ẕāhid ve iki vech ile mücāhid kimesne idi.  

Ekẟeriyyā bādiyede temekkün idüp ṣalāt-ı cum‘a edāsına gelürken bir 
gice şehr kenārındaki maḳābir ḳurbına geldi. Ve atından inüp bir miḳdār 
ḫˇāba vardı. Anı gördi ki ehl-i ḳubūr cümle ṭaşra çıḳdılar. Ve ḳabrlerin 
kenārında oturup “Bu kişi Muṭarrif’dür ki ṣalāt-ı cum‘a edāsına gider.” 
diyü birbirlerine ḫaber virdiler. Pes Muṭarrif anlara ḫiṭāb idüp “Siz 
cum‘ayı bilür misüz?” didükde 2« سالم سالم ليوم الّصالح» diyü ḫaber vir-
diler.  

[Ammā Yetmiş Sekiz Tārīḫi Vefeyātı] 

Ba‘dehu yetmiş sekiz tārīḫi oldı. Anuñ vefeyātından; 

Cābir bin ‘Abdu’llāh bin ‘Amr3 

Bunlar [Ebū] ‘Abdu’llāh-ı Enṣārī’dür. Ki Resūl-i Ekrem ile ṣoḥbet ve 
eḥādīẟ-i keẟīre rivāyet itdi. Ve ‘Aḳabe Ġazāsı’nda Ḥażret’e ḫidmet itdiler. 
Evāḫir-i ‘ömrinde a‘mā oldı. Ve ṭoḳsan dört yaşında iken Medīne’de vefāt 
ḳıldı. Ve kendülere biñ beş yüz ḳırḳ ḥadīẟ-i şerīf isnād olındı. 

Ḳāḍī Şüreyḥ bin Ḥāriẟ bin Ḳays4 

Bunlar Ebū Ümeyye el-Kindī ve Kūfe ḳażāsında kemāl-i feḳāhet ü 
şerī‘atle nāmdār-ı ‘aṣr olan Ḳāḍī Şüreyḥ kendidür. Çār Yār-ı bā-ṣafādan 
ancaḳ Ebū Bekr zamānında ḳāḍī ol[ma]dılar. Yoḫsa Ḥażret-i ‘Ömer ve 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak me-
tin tamiri yapıldı.  bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 21.  

2  “Salâh [günü olan cuma] gününe selam olsun.”  
3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 22.  
4  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 22.  
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‘Oẟmān ve ‘Alī zamānlarında icrā-yı aḥkām-ı şer‘iyye ḳıldı. Ḥattā bir ḫuṣūṣ 
içün Ḥażret-i ‘Alī bir def‘a kendüyi ‘azl eyledi. Ṣoñra Mu‘āviye zamānında 
yine manṣūb olup ölince istiḳlāl üzere Kūfe’de ḳāḍīlıḳ itdi. Ve beytü’l-
mālden ücret-i ḫidmet-i ḳażā1 yüz dirhem ve ‘inde’l-ba‘ż beş yüz dirhem 
idügi mesṭūrdur.  

Yetmiş yıl miḳdārı ḳāḍī oldı. Ve maḥkemesine her çıḳduḳça gāh 
اْهلََوى ﴾2 تـَتَِّبِع  وَ َال  ِ�ْحلَقِّ  النَّاِس  َبْنيَ  فَاْحُكم  اْألَْرِض  ِيف  َخِليَفًة  َجَعْلَناَك  ِإ�َّ  َداُووُد   �َ﴿
 āyet-i kerīmesin oḳurdı. Ve gāh olurdı » ّالعقاب وإن املظلوم  إن الظ ينتظر  امل 
 kelāmını söylerdi. [529b R1] Ammā elbetde icrā-yı ينتظر النّ صر والثّواب» 3
ḥaḳḳa mā’il, ḫilāfına ġayr-ı ḳā’il idi.  

Vefātından bir yıl muḳaddem isti‘fā eyledi. Ya‘nī ki ḫidmet-i ḳażādan 
ibā eyledi. Lākin [41b HZ] sebebi4 ma‘lūm olmadı. [384b N1]  

Ḥaḳīḳatde evlād-ı Fürs’den olup Ḥażret-i Peyġāmber vefātından 
ṣoñra Medīne’ye gelmişlerdür. Yüz sekiz yaşında iken Kūfe’de vefāt ḳılmış-
lardur. Ve Ḥażret-i ‘Alī anlara meclis-i şerīflerinde,  »  قم � شريح فأنت أقضى
 ”.ya‘nī “Ḳalḳ yā Şüreyḥ, ki sen ġayrı ḳāḍīlerüñ cümleden eṣlaḥısun العرب» 5
buyurmışlardur. 

Ḥikāyet olınur ki Ḥażret-i ‘Ömer bir şaḫṣdan binüp görmek üzere 
bir at ṣatun aldılar. Ve süvār olduḳları gibi ol semendi saḳaṭ buldılar. Ve 
ol bey‘ iden şaḫṣa “Atı al, aḳçemüzi vir.” diyü buyurdılar. Lākin ‘inād it-
megin elbetde mā-beyne bir ḥükm naṣbı lāzım geldi. Ve ol şaḫṣ “Şüreyḥ-i 
‘Irāḳī’nüñ ḥükūmetine ḳā’ilüm.” diyü anı ṭaleb ḳıldı.  

Vaḳtā ki Şüreyḥ’a varıldı, taḳrīr-i da‘vā ḳıldı. » رد كما املؤمنني  أمري   �
 ya‘nī ki “Nice alduñ ise ṣāḥibüñe ol vechle redd أخذت أو خذ مبا ابتعته»6

 

1  Nüshalarda burada “ide” kelimesi gelmektedir. Anlam gereği metne dahil edilmedi. 
2  “Ey Dâvûd! Gerçekten biz seni yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar arasında hak ile hüküm 

ver. Nefis arzusuna uyma.”, Sad 38/26. 
3  “Zalim cezayı, mazlum ise yardımı ve sevabı bekler.” (İbn Hacer el-Heytemî, ez-Zevâciru 

an İktirâfi’l-kebâir, II, 202.)  
4  Nüshalarda “berātı” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
5  “Kalk ey Şüreyh, sen Arapların en iyi hüküm verenisin.”  
6  “Ey mü’minlerin emiri, ya aldığın haliyle geri ver ya da anlaştığınız fiyata satın al.” | 

Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. 
İbn Kesîr, age, C. 9, s. 25. 
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eyle. Yāḫūd iştirā itdügüñ üzere aḫẕ eyle.” diyü ḥükm itdükde Ḥażret-i 
‘Ömer icrā-yı ḥükmini begenüp, »  وهل القضاء إال هذا سر إىل الكوفة فقد وليتك
 ?buyurdı. Ya‘nī ki [“Ḳażā illā bu mıdur قضاءها فإنه ألول يوم عرفه يومئذ»1
Kūfe’ye seyr it. Seni ḳażā-yı Kūfe’ye ta‘yīn itdüm. Bugün anuñ ‘ārifi ol-
duġımuñ yevm-i evvelidür.” diyü buyurdı].2  

[Ḳāḍī Şüreyḥ], Ḥażret-i ‘Ömer ve ‘Ā’işe’den ḥadīẟ rivāyet itmişdür. 

‘Abdu’r-Raḥmān bin Ġanm3 

Bunlar ṣaḥābe-i kirāmdan bir cemā‘atden rivāyet-i eḥādīẟ itdiler. Ve 
‘inde’l-ba‘ż Ḥażret-i Peyġāmber ile ṣoḥbet itdiler. Ve ṣalāḥ u diyānetine 
binā’en Ḥażret-i ‘Ömer bunları Şām ḫalḳına gönderdi. Emr-i fıḳh ü dīni 
anlara ta‘līm emr eyledi. 

[Cünāde bin Ebī Ümeyye]4 

Mıṣr fetḥinde ḥāżır oldı. Ve Mu‘āviye cānibinden deryā yüzinden 
ġazāya me’mūr ḳılındı. Şecī‘ u dilīr ve beyne’ş-şüc‘ān nerre-şīr olup sinni 
seksene ḳarīb iken Şām’da vefāt eyledi. 

 

1  “ ‘Hüküm vermek işte böyle olur. Kûfe’ye hareket et. Seni oranın kadılığına atadım.’ Bu, 
[Hz. Ömer’in] [Şüreyh’i] tanıdığı ilk gün oldu.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-
Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 25. 

2  Nüshalarda burada Arapça ibarenin Türkçe tercümesi bulunmamaktadır. Ancak Gelibo-
lulu Âlî Künhü’l-ahbâr’ın II. rüknü boyunca Arapça bir ifadeden sonra genellikle “ya‘nī” 
bağlacıyla ilgili ibarenin tercümesini verdiği için burada metin tamiri yapıldı. 

3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlık “ ‘Abdu’r-raḥmān 
bin ‘Alem-i Eş‘arī” şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye’de bu şahsın ismi Abdullah olarak 
verilmiştir. bk. İbn Kesir, age, C.9, s. 26. İsim tespiti Türkiye Diyanet Vakfı İslam An-
siklopedisi’ne göre yapıldı. bk. Orhan Çeker, “Abdurrahman b. Ganm”, DİA, https: //is-
lamansiklopedisi.org.tr/abdurrahman-b-ganm (10.01.2020).  

4  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlık “Ḥāde bin İbn 
Ümeyye el-Erzī” şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn 
Kesîr, age, C. 9, s. 26.  
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‘Alā bin Ziyād1 

Bunlar ‘ibād-ı ṣāliḥīn ve ‘ubbād-ı mutażarrı‘īn fırḳasından olup 
Baṣra’da olurdı. Ve nāsdan ‘uzleti ve riyāżet ü ḳanā‘ati severdi. Ve keẟret-i 
bükādan a‘mā olduḳdan ṣoñra yine Baṣra’da vefāt ḳıldı. [530a R1]  

Menḳūldür ki ehl-i Şām’dan biri bunlaruñ ehl-i cennet olmasına 
müte‘alliḳ bir vāḳı‘a gördi. Ve gelüp kendülere söyledi. Andan ṣoñra 
Ḥażret-i ‘Alā ekl ü şürbden bi’l-külliyye münḳaṭı‘ olup ifrāṭ-ı giryeden 
a‘mā oldı. Āḫir ḳarındaşı Ḥasan-ı Baṣrī’ye mācerāyı bildürdi. Ḥasan-ı Baṣrī 
ḳalḳup ‘Alā’ya geldiler. “Göz göre niçün kendüñi helāk idersün. Ve cen-
net2 didügüñ ne cüz’ī nesnedür. Ḥaḳ celle ve ‘alānuñ maḳbūl ḳullarına 
cennetde a‘lā niçe ‘aṭāyā vardur.” diyü pend ü nuṣḥ itmegin bir miḳdār 
ifṭār ider oldı. 

Sürāḳa bin Mirdās3 el-Ezdī 

Bunlar daḫı şā‘irdür. Ḥaccāc’ı hicv ile meşhūrdur. Ḥattā bunı şehrden 
sürüp Şām’a gönderdi. Āḫir anda vefāt eyledi. 

Nābiġa el-Ca‘dī Ebū Leylā Ḳays bin ‘Abdu’llāh4 

Bunlar daḫı şā‘irdür. Ḳadīmden İslām’a gelüp ḫulefāyı [385a N1] 
medḥ itmişdür. Ve Ḥażret-i Peyġāmber meclisinde bu ebyātı naẓm itmiş-
dür: 

 

 

 

1  Nüshalarda başlık boş bırakılmıştır. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak metin tamiri 
yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 26.  

2  Nüshalarda “vaṣiyyet” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 
alındı. 

3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlık “Sürāḳa bin Merd 
İbn Ezdī” şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn Kesîr, 
age, C. 9, s. 27.  

4  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 27.  
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Naẓm 

  1لنرجو فوق ذلك مظهرا وإ�              السماء جمد� وجدود�  بلغنا

beytini oḳıdukda 2«إىل أين» ya‘nī “Gökden yuḳaru nereye gidersün?” bu-
yurduḳlarında “Cennete.” diyü cevāb viricek Muḥammed Resūlu’llāh 
ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem [42a HZ] cevābında “İnşā’allāhu te‘ālā.” buyur-
mışlardur. Bu bir mufaṣṣal ḳaṣīdedür ki İbn Ebü’d-dünyā3 bunı ser-ā-pā 
Ḥilm ile müsemmā kitābında īrād itmişdür.  

Sā’ib bin Yezīd el-Kindī4 

Ṣuleḥā-yı mü’minīnden idi. Bu senede vefāt itdi. 

Süfyān bin Seleme el-Esedī5 

Keẕālik bu senede vefāt itdi. 

Mu‘āviye bin Ḳurre el-Baṣrī6 

Bunlar “Aṣḥāb-ı ma‘ālī-cenābdan yetmiş kimesneye yitişdüm. Ve eger 
şimdi anlar ḥayāta gelseler ve sizüñ ef‘āl ü a‘māliñüzi görseler eẕāndan ġayrı 
nesneñüz ile āşnā çıḳmazlardı.” dimişdür. Ve birgün Ḥasan-ı Baṣrī ya-
nında bunlar ve sā’ir ẕühhād-ı ‘aṣr cem‘ olmışlar. “Efḍal-i ‘amel nedür?” 
diyü su’āl itdüklerinde cevāb virüp “İḥyā-yı leyālīdür.” diyü ittifāḳ itmiş-
lerdür. Ammā Mu‘āviye bin Ḳurre eyitdi: “Terkü’l-ḥarāmdur.” diyü cevāb 

 

1  “Şeref ve asaletimiz bizi göklere yükseltti. Ancak biz bunun da üstünde bir makam arzu-
luyoruz.” 

2  “Nereye?” 
3  Nüshalarda “ila’d-dünyā” şeklinde yazılan bu kelime tashih edilerek metne alındı. bk. 

İbrahim Hatiboğlu, “İbn Ebü’d-Dünyâ”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/ibn-
ebud-dunya (11.05.2020). 

4  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 27.  
5  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 27.  
6  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 27.  



Künhü’l-Ahbâr  | 383 

viricek Ḥasan-ı Baṣrī istiḥsān idüp 1 «ّمت االمر» buyurmışlar. [530b R1] 
Ya‘nī ki bunları taṣdīḳ itmişlerdür.  

‘Ubeydu’llāh bin Ebī Bekr2 

Evra‘-ı aṣr ve eẕhed-i dehr idi. Yüz yigirmi yıl ‘ömr sürüp vefāt eyledi.  

Ammā Seksen Tārīḫi Vefeyātı 
Ebū Zeyd bin Eslem3 

Ki Ḥażret-i4 ‘Ömer mu‘taḳlarındandur. Ki künyeti Ebū Zeyd’dür. 
Anlar da eḥādīẟ-i şerīfe rivāyet idüp sinn-i ‘azīzi yüz on dört olduḳda fevt 
olmışdur. 

Cübeyr bin Nüfeyr5 

Bin Mālik el-Ḥaḍramī.6 Aṣḥāb-ı kirām ve ruvāt-ı vācibü’l-i‘ẓāmdan-
dur. ‘Ulemā-yı Şām mā-beyninde keẟret-i ‘ibādet ü ṭā‘atle meşhūr olup yüz 
yigirmi yaşında iken Dımaşḳ-ı Şām’da vefāt eyledi. 

‘Abdu’llāh bin Ca‘fer bin Ebī Ṭālib7 

Vālideleri Esmā bint ‘Umeys’dür. Ve kendüleri arż-ı Ḥabeşe’de 
ṭoġmışdur. Ve Benī Hāşim’den Ḥażret-i Peyġāmber’i çaḳ ṣoñra gören 
bunlardur. Babası Ca‘fer, Mūte Ġazāsı’nda şehīd olduḳda Resūl-i Ekrem 

 

1  “İşte şimdi oldu.” 
2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak me-

tin tamiri yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 27.  
3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlık “Eslem-i Medenī” 

şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, 
s. 32.  

4  Ḥażret-i: - N1 
5  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 33.  
6  Nüshalara “Cefremī (N1, R1), Ca‘remī (HZ)” şeklinde yazılan bu isim el-Bidâye ve’n-

Nihâye‘ye göre tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 33. 
7  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 33.  
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vālidesi ile bunları ‘izz-i ḥużūrına getürdi. »اخلف جعفرا يف أهله و�رك    للهمّ أ
  .buyurup du‘a itmişdür لعبد ا�ّ  يف صفقته» 1

Ve bi’l-cümle bunlar esḫıyā-yı kirāmdan idi. Bir def‘a bir meclisde iki 
kerre yüz biñ ve bir meclisde altmış biñ aḳçe ve bir def‘a bir şaḫṣa dört biñ 
dīnār iḥsān itmek olmışdur. Ve sinn-i şerīfleri yedide iken ‘Abdu’llāh bin 
Zübeyr ile bunlar ma‘an Ḥażret-i Peyġāmber’den bī‘at itmişlerdür. 

Ḥikāyet olınur ki Mu‘āviye ḥacc-i şerīfden ‘avdet idüp, Medīne’ye 
gelüp dār-ı Mervān’a [385b N1] ḳonduḳda birgün bir ḥācibine didi ki 
“Var İmām Ḥasan ve Ḥüseyn’üñ ve ‘Abdu’llāh bin Ca‘fer’üñ ḳapularını 
ṭolaş ve her birinde ne var ne yoḳdur, gör. Ba‘dehu baña ḫaber getür.” 
didükde ḥācib-i şeh-zāde iki eve varup ṭolaşdı. Birisini menzilinde bulma-
yup, “Anlar ‘Abdu’llāh bin Ca‘fer’üñ menzilindedür.” diyü ḫaber aldı. Ve 
ḥācib gelüp Mu‘āviye’ye ḫaberi taḳrīr ḳıldı. Hemān Mu‘āviye ḳalḳup, 
‘aṣāsına ṭayanup “Ben de anlaruñ biri gibiyüm. Ya‘nī ḫalīfe oldumsa ne 
var.” diyü ḥācib ile geldi, gitdi. ‘Abdu’llāh’uñ meclisine yitdi. Ve ṣadr-ı 
meclisinde [531a R1] cülūs idüp öñine bir ṭabaḳ ilik getürdiler. ‘Ale’l-fevr 
ekl itdi. Ve daḫı istedi. Bir ṭabaḳ daḫı iẓhār eylediler. Anı daḫı yidi. Lākin 
daḫı olsa tenāvül itmeleri muḳarrer bilinmegin [42b HZ] bir ṭabaḳ daḫı 
getürdiler. Fe-lā-cerem ilik e‘azz-i eṭ‘ime olınup nādir bulınur iken ‘ale’t-
tevālī üç ṭabaḳ ḥāżır bulınduġı ḫuṣūṣā ‘Abdu’llāh bin Ca‘fer’üñ seḫā ve 
ifrāṭ-ı keremi vüs‘at üzere beẕl-i ni‘metine māni‘ iken bu yüzden iḥżār 
ikẟārını Mu‘āviye ta‘accüb ḳıldı. Ḳalḳup gitdükde def‘aten elli biñ altun 
‘aṭā ḳıldı.  

Binā’en ‘alā ẕālik İbn Ca‘fer Mu‘āviye’yi severdi. Her sene bir kerre 
ziyāretine Şām’a giderdi. Ve hezārān iḥsānını alurdı. Ve niçe yüz 
meṣāliḥ[ini] bir uġurdan görürdi. Ḳaçan ki Yezīd emāret serīrine cülūs ey-
ledi, “Babam zamānında size senevī ne virilürdi?” diyü İbn Ca‘fer’e ṣordı. Ol 
daḫı cevāb virüp, “On kerre yüz biñ virürdi.” didükde taż‘īf idüp yigirmi 
kerre yüz biñ eyleyivirdi. Ve İbn Ca‘fer ol ḥaẓẓ ile, 2 « فداك أيب وأّمي » didi. 

 

1  “Ey Allah’ım, Ca‘fer’den sonra onun ailesini gözet ve Abdullah’a alışverişinde bereket 
ver.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. 
bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 33. 

2  “Annem, babam sana feda olsun.” 
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Ve “Bu lafẓı sizden ġayra dimiş degülüm.” diyü bildürdi. Yine Yezīd daḫı 
eyitdi: “V’allāhi ben de ol miḳdārı ‘aṭāyāyı ne sizden evvel kimesneye vir-
düm, ne sizden ṣoñra virecegüm.” diyü söyledi.  

Ammā Ḥasan-ı Baṣrī Ḥażretleri ‘Abdu’llāh bin Ca‘fer’üñ müvelledāt 
iştirā itdügini ve muġannīlerden lehv ü ġınā işitdügini ẕemm idüp, İbn 
Ca‘fer’e bu ḳabāḥat yetmedi mi ki bint Resūlu’llāh’ı Ḥaccāc gibi ẓālime 
tezvīc itdügini söyledi. Ḥattā duḫūl itdükde “Ben seni mücerred āl-i Ebū 
Ṭālib’i ẕelīl itmek içün aldum.” diyü söyledügini meclisinde teẕekkür idüp 
İbn1 Ca‘fer’e sū’-i ẓann üzere olurdı. Ammā ba‘żılar ḳavlince Ḥaccāc aña 
vāṣıl olmadı. ‘Abdü’l-Melik ṭuyduġı gibi mektūb gönderüp tefrīḳ itdi.  

Ve ‘Abdu’llāh bin Ca‘fer’e on üç hadīẟ isnād olınmışdur. 

Ebū İdrīs el-Ḫavlānī2 

İsmi ‘Ā’iẕu’llāh bin ‘Abdu’llāh’dur. Ḥālāt[a] ṣāḥib ve maḳāmāt[a] 
rāġıbdur.3 Dā’imā muṣāḥibler [386a N1] [perendīn]4 bend [531b R1] 
idüp a‘lā libāslar içinde nā-pāk ḳalb olmaḳdın pelāslar içinde ḳalb-i pāk 
olmaḳ yegdür, dirdi. Bunlar Dımaşḳ-ı Şām’da ḳāḍī oldılar. 

Ma‘bed el-Cühenī el-Ḳaderī5 

Bunlara Ma‘bed6 bin ‘Abdu’llāh bin ‘Ukeym daḫı dirler. İbn ‘Abbās 
ve İbn ‘Ömer ve Mu‘āviye [ve] ‘İmrān bin Ḥuṣayn’dan rāvī-i ḥadīẟ-i güzīn-
dür. Yevm-i Ḥakem’de daḫı bunlarla bile idi. Ve ḳadere müte‘alliḳ tekel-
lüm iden evvelā bunlardur. Ḥattā Ḥasan-ı Baṣrī » ّضالّ إ� فإنه  ومعبدا    كم 

 

1  Nüshalarda “Ebū” şeklinde yazılan bu isim bağlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 34.  
3  Nüshalarda “rā‘īdür” şeklinde yazılan bu kelime anlam ve seci doğrultusunda tashih edi-

lerek metne alındı. 
4  Nüshalarda “heẕ” şeklinde muğlak yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
5  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında “el-Ḳaderī” yerine “el-

Baṣrī” yazılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 34.  
6  Nüshalarda “Sa‘īd” şeklinde yazılan bu isim el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih 

edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 34. 
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 bunlaruñ ḥaḳḳında dimişdür. İbn Eş‘aẟ ile bile ḫurūc idüp Ḥaccāc مضلّ »1
‘uḳūbet-i tām olmışdur. Ve ‘inde’l-ba‘ż ‘Abdü’l-Melik bin Mervān Dı-
maşḳ-ı Şām’da ṣalb itmişdür.  

Ammā Seksen Bir Tārīḫi Vefeyātı 
Cübeyr bin Verḳā’ eṣ-Ṣarīmī2 

Bunlar Baṣrī’dür. Ve Ḫorāsān eşrāf-ı ümerāsınuñ biridür. İbn Ḫāzim 
ile muḥārebe idüp ba‘dehu kendüsi bu senede ḳatl olınmışdur. 

[Ebū Ümeyye Süveyd bin Ġafele bin ‘Avsece el-Cu‘fī]3 

Kūfī’dür. Yermūk’de ḥāżır olup ve ṣaḥābenüñ niçesinden eḥādīẟ ri-
vāyet ḳıldı. Ve ba‘żılar ḳavlince Ḥażret-i Peyġāmber’i görmek naṣīb oldı. 
Ḥattā bile namāz daḫı ḳıldı. Yüz yigirmi yaşında iken vefāt eyledi. Ve sāl-i 
intiḳāl tārīḫinde bir bikr tezevvüc daḫı muḳarrer oldı.  

‘Abdu’llāh bin Şeddād bin el-Hād4 

Evra‘-ı zühhād ve a‘bed-i [43a HZ] ‘ubbād olup veṣāyā-yı ḥasene ve 
kelimāt-ı müstaḥsene inşā itmişdür. Ve ṣaḥābe-i kirāmdan niçe eḥādīẟ-i 
şerīfe rivāyet ḳılmışdur.  

Muḥammed bin ‘Alī bin Ebī Ṭālib5 

Bunlar Muḥammed bin Ḥanīfe ile meşhūr ve künyetleri Ebü’l-Ḳāsım 
ve Ebū ‘Abdu’llāh ile meẕkūrdur. Ve vaṣf-ı şecā‘at ü kerāmetleri sā’ir iḫvān-ı 

 

1  “Ma‘bed’den sakının. O, yolunu kaybetmiş, aldatıcı biridir.” | Nüshalarda görülen imla 
hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 34. 

2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 37.  
3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak me-

tin tamiri yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 37.  
4  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 37.  
5  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 38.  
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celādet-nişānından mevfūr olup ve vālideleri Sevdā-yı Sindiyye1 ve ismi 
Ḫavle’dür.  

Vilādetleri ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb’uñ ḫilāfeti zamānında oldı. Ve kendüler 
Mu‘āviye ve ‘Abdü’l-Melik bin Mervān mecālisine varmaḳ taḥaḳḳuḳ 
buldı. Ve Vaḳ‘a-i Cemel’de Mervān ile muḳābil oldılar. Yıḳup ḳatl itmek 
mertebesine varduḳda Mervān tażarru‘-künān isti‘fā-yı mürüvvet-nişān it-
megin ‘afv buyurdılar. Ḥattā ‘Abdü’l-Melik meclisine varduḳlarında 
[532a R1] bu ḫuṣūṣ yād olındı. Lākin ‘afv idüp niçe cevā’iz-i seniyye ile 
ri‘āyet ḳılındı.  

Ve bi’l-cümle şüc‘ān-ı Ḳureyş’üñ meşāhīrinden ve dilīrān-ı Hāşi-
miyye’nüñ ṣanādīd-i cemāhīrinden olup ‘Abdu’llāh bin Zübeyr’den bī‘at 
itmedi. Fe-ammā ‘imāret-i ‘Abdü’l-Melik’de ḳarār itdükde ‘Abdu’llāh bin 
‘Ömer ile bunlar ma‘an bī‘at eyledi.  

Ve Medīne’de vefāt eyleyüp Baḳī‘’da defn olındı. Ve lākin ba‘żı 
Revāfıż “El-ān ḥayy-i merzūḳ ve Cebel-i Raḍvā’da bir mekāna melṣūḳdur.” 
dirler. Ve ḫurūcını ümmīd iderler. ‘Ömr-i ‘azīzleri altmış beşinde iken bu 
sene-i mübāreke Muḥarrem’inde2 vefāt [386b N1] itdiler. Evlād-ı kirāmın-
dan ‘Abdu’llāh ve Ḥamza ve ‘Alī ve Ca‘fer-i Ekber ve Ḥasan ve İbrāhīm ve 
Ḳāsım ve ‘Abdu’r-Raḥmān ve Ca‘fer-i Aṣġar ve ‘Avn ve Ruḳayye.  

‘İlmen ve kerāmeten rü’yetlerini iẟbāt ḳıldılar. Şī‘a ṭā’ifesi bunları 
“Mehdī’dür.” dirler ve “Ölmemişdür, zuhūr itse gerekdür.” diyü söylerler. 
‘Amr bin ẞābit kendülerden naḳl idüp » ترون أمر� هلو أبني من هذه الشمس
 kelāmı ile mehdī-i āḫirü’z-zamān idügini iş‘ār فال تعجلوا وال تقتلوا أنفسكم» 3
itmişdür, dimek isterler.  

 

1  Nüshalarda “Sevā-yı Seniyye” şeklinde yazılan bu isim el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alına-
rak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 38. 

2  mübāreke muḥarreminde: mübārekede māh-ı muḥarremde R1 
3  “Durumumuzu görürsünüz. İşte o, bu güneşten daha açıktır. O yüzden acele etmeyin ve 

kendinizi öldürmeyin.” | Nüshalarda görülen imla hataları Târîhu Medîneti Dımaşk esas 
alınarak tashih edildi. bk. İbn Asâkir, (thk) Ömer b. Garâme el-Amrevî, Dârü’l-fikr, Bey-
rut 1997, C. 54, s. 344.   
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Ammā Ḥaccāc bunlardan bī‘at ṭalebinde lecāc idüp taḫvīf ḳıldılar.1 
 يف كل يوم ثالمثائة وستني نظرة يف اللوح احملفوظ، يف كل نظرة ثالمثائة وستون قضية،  إن �ّ «

-cevāb-ı bā-ṣavābını gönder فلعل ا�ّ   تعاىل أن جيعلين يف قضية منها فيكفينيك » 2
dükde bu elfāẓ-ı dürer-bārı ‘Abdü’l-Melik ḳayṣer-i Rūm tehdīdinde yazı-
caḳ, bu söz ‘Abdü’l-Melik kelāmı degüldür. Aṣḥāb-ı ḫānedān-ı nübüvvet-
den ṣudūr itmek iḥtimālidür. 

Ammā Seksen İki Tārīḫi Vefeyātıdur 
Mühelleb bin Ebī Ṣufre3 

Eşrāf-ı Baṣra’nuñ biridür. Ve içlerinde ḥüsn-i tedbīr ve cūd u seḫā-yı 
keẟīr ile ma‘rūfdur. ‘Āmü’l-fetḥde ṭoġdı. ‘Umān ve Baḥreyn miyānında 
nüzūl idegelüp bir zamānda ḳavmi ve ḳabīlesi mürtedd oldı. Ve ‘İkrime 
bin Ebī Cehil anlara ġazā idüp babası Ebū Ṣufre’yi ve Mühelleb’i [532b 
R1] ele getürdi. Ve ḥużūr-ı Ṣıddīḳ’a yitürdi ki Mühelleb ol zamānda nā-
bāliġ idi.  

Andan ṣoñra Baṣra’da temekkün itdiler. Ve Mu‘āviye zamānında 
arż-ı Hind’e ġazālar idüp ba‘dehu İbn Zübeyr ṭarafından Cezīre’ye ḥākim 
naṣb olındılar. Ve Ḥaccāc’uñ evvel-i devletinde Ḫavāric ḳıtāline nām-zed 
ḳılınup vaḳ‘a-i vāḥidde ol zümre-i ẕemīmeden dört biñ sekiz yüz kimes-
neyi ḳılıçdan geçürdiler. Andan ṣoñra Ḥaccāc’ı yanında menzileti artdı. 
Mezbūra i‘zāz ü iclāli me’mūlinden ziyāde itdi.  

Ḥadd-i ẕātında kerīm ü fāżıl ve şecā‘at ü şehāmetle müfteḫir4 idi. Ve 
Şī‘a-i [43b HZ] şi‘riyyesi kāmil ādem idi. ‘Ömri yetmiş altıda iken Merv 
ġazāsında fevt oldı. Ve Ḥaccāc ve ‘Abdü’l-Melik bin Mervān imżālarıyla 

 

1  ḳıldılar: ḳılduḳda R1 
2  “Allahu Teala her gün levh-i mahfuza üç yüz altmış defa bakar. Her bakışında üç yüz 

altmış hüküm verir. Umarım ki o hükümlerden birini de benim lehimde verir ve beni 
senden kurtarır.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak 
tashih edildi.  bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 39. 

3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 42.  
4  Nüshalarda “iftiḫār” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
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berāt virilüp Ḫorāsān ḥükūmetini oġlı Yezīd1 bin Mühelleb’e tevcīh 
ḳılındı. 

Esmā bin Ḫārice el-Fezārī2 

Ecāvīd-i ‘iẓām ve ṣanādīd-i lāzımü’l-ikrām zümresinden olup cūd u 
seḫāda bir mertebede idi ki birgün ḳapusı öñinde ḥayretle cālis, ke-ennehu 
‘atebesine müste’nis bir cüvān gördi. “Ḫayr [ola] ki bā‘iẟ ne ve maṭlūbuñ 
ne nesnedür?” diyü ṣordı. Her çend ki ifşā-yı rāza ḥicāb idüp ḫāmūş oldı, 
Esmā tekrār iḳdām3 idüp ol sırr-ı mestūrı cüvāna söyletdi.  

Meger ki ol ḳapudan içerü giren cāriyelerden birine ta‘aşşuḳ itmiş. 
Kim gördügi gibi zülfi ḳullābına [387a N1] mecẕūb olup dil-i dīvānesi 
ta‘alluḳ itmiş. Esmā,4 gördügi gibi zülfi sevdāsında idügini [ve] cüvānuñ 
maḳṣūdını bildi. Eline yapışup içerüye aldı, gitdi. Ve cāriyelerini bir bir 
‘arż itdi. Ḳanġısı idügini bildükde eyitdi: “Bir miḳdār ḳapuda ṣabr eyle.” 
diyü ṭaşra gönderdi. Meger ki ol cāriye hem-şīresi civārında idi. Envā‘-ı 
ibrāmla iştirā idüp ṣatun aldı. Ve bir ol ḳadar bahāsı deñlü daḫı libās 
[533a R1] ü cevāhirle tezyīn idüp def‘aten çıḳardı. Ve ol cüvāna ‘aṭā 
ḳıldı. Ve bildügi gibi teslīm itmedügine i‘tiẕār idüp, “Kendü mülküm 
olsa ol sā‘at virürdüm.” diyü söyledi. Zihī luṭf u kerem ve cūd-ı muḥte-
rem ki bilmedügi, görmedügi şaḫṣa bu maḳūle ‘aṭā eylemesi ancaḳ olur. 
Ḥattā fi’l-cümle te’ḫīrinden daḫı ‘öẕr dileye, “Çoḳ eglendüm.” diye. 

Muġīre bin Mühelleb bin Ebī Ṣufre5 

Bu daḫı kürbe ile6 ma‘rūf ve şecā‘at ü seḫā ile mevṣūf kimesne idi. 

 

1  Nüshalarda “Ferīd” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İbn Kesîr, 
age, C. 9, s. 43. 

2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 43.  
3  iḳdām: - R1 
4  Nüshalarda “kim” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
5  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlık “Yezīd bin Mü-

helleb bin Ebī Ṣufre” şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. 
İbn Kesîr, age, C. 9, s. 43.  

6  kürbe ile: girye N1, R1 
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Ḥāriẟ bin ‘Abdu’llāh bin Rebī‘a-i Maḫzūmī1 

Ki Ḳubā‘ [laḳabı] ile meşhūr [ve] İbn Zübeyr ṭarafından Baṣra emāre-
tine manṣūb olduġı mesṭūrdur. 

Muḥammed bin Üsāme2 bin Zeyd bin Ḥāriẟe  

Ebnā-yı ṣaḥābenüñ fużalāsından ve ol fırḳa-i ḥamīdenüñ ‘uḳalāsın-
dandur. Medīne’de fevt olup Baḳī‘’da defn olındı.  

‘Abdu’llāh bin Ebī Ṭalḥa bin [Ebī] Esved3 

Vālidesi Ümmü Süleym4 bir oġlı vefāt itdügi gicede ‘Abdu’llāh’a 
ḥāmil oldı. Ve irtesi ‘ale’ṣ-ṣabāḥ [Ebū] Ṭalḥa, Ḥażret-i Peyġāmber’e gelüp 
ḫātūnınuñ ḥamlini ḫaber virdi. 5«عرستم �رك ا�ّ  لكما يف ليلتكما» buyurdı. 
Ve ṭoġduḳda mübārek elinden alup dehānı ile ālūde temreler ḥanek 
ḳılındı.  

‘Abdu’llāh bin Ka‘b bin Mālik6 

Bunlar kesb-i a‘mā olduḳda [Ka‘b’uñ] ḳā’idi bunlar idi.7 Medīne’de 
vefāt idüp ruvātdan idügi taḥḳīḳ buldı. 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlık “Ḥasran bin 
‘Abdu’llāh bin Rebī‘a-i Maḥzūmī” şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tas-
hih yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 43.  

2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 43.  
3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 43.  
4  Nüshalarda “Seleme’nüñ (N1, R1), Selem’üñ (HZ)” şeklinde yazılan bu isim el-Bidâye 

ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi.  bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 43. 
5  “Bu gece gerdeğe girdiğinizde Allah size bereket nasip etsin.” 
6  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak me-

tin tamiri yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 43.  
7  Nüshalarda “oldı” şeklinde yazılan bu kelime tashih edilerek metne alındı. bk. İbn Kesîr, 

age, C. 9, s. 43. 
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‘Affān bin Vehb1 

Bunlar Ebü’l-Eymen-i Mıṣrī’dür. Resūlu’llāh ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi 
ve sellem ile ṣoḥbeti ve ḥadīẟ-i şerīflerini rivāyeti ve maġrib ġazāsın itdükden 
ṣonra Mıṣr’da iḳāmeti, ba‘dehu intiḳāl ü riḥleti vāḳi‘ olmışdur. 

Cemīl bin ‘Abdu’llāh bin Ma‘mer2 bin Ṣabāḥ 

Bunlar Ebū ‘Amr-ı Şā‘ir’dür. Ki Büẟeyne ṣāḥibidür. Ya‘nī ki 
Büẟeyne’ye ḫuṭbe-i nikāḥ oḳınmışken duḫūli māni‘ ve ba‘dehu ṭalāḳı vāḳi‘ 
olduḳda maḥabbeti süveydāsına3 te’ẟīr ḳıldı. [44a HZ] Vādī-i feryāda 
sākin olan ‘uşşāḳ-ı ‘Arab’dan biri olduġı taḥḳīḳ buldı. Ammā ‘afīf ü müte-
deyyin4 ve şu‘arā-yı İslām mā-beyninde feṣāḥati müte‘ayyin olup keẟīr-i 
‘izzet bunuñ rāviyesi oldı. Ve bu kemāl-i [533b R1] ‘aşḳ ḥālindeki 
vāridātından olmaḳ naḳl5 olındı: 

Naẓm 

 6لو تعلمني بصاحل أن تذكري            إين ألحفظ غيبكم ويسرين  

[Ve lehu] 

     7كربق سحابة مل متطر  إالّ          ما أنت والوعد الذي تعدينين  

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak me-
tin tamiri yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 44.  

2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 44.  
3  süveydāsına: sevdāsına N1, R1 
4  Nüshalarda “‘aḳīḳ u dīn” şeklinde yazılan bu terkip anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
5  naḳl: - R1 
6  “Ben gıyabınızda aleyhinizde konuşmam. İyiliğim varsa ve bunu biliyorsan anlatman ho-

şuma gider.” | Nüshalardaki imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak metin ta-
miri yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 44. 

7  “Senin bana verdiğin söz yağmur yağdırmayan bir buluttan çıkan şimşek gibidir.” | Nüs-
halardaki imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak metin tamiri yapıldı. bk. İbn 
Kesîr, age, C. 9, s. 44. 
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Ve bi’l-cümle Cemīl ḥadd-i ẕātında cemīl ve vecāhetde ve cemālle bī-
‘adīl ve ‘aşḳ ile şöhreti Ḳays-ı ‘Āmirī’den ne keẟīr ve ne ḳalīl [387b N1] 
idi.  

‘Ömer bin ‘Ubeydu’llāh1 

Bunlar Ḳureyşī’dür. Ümerā-yı emcād ve küberā-yı ecvāduñ biri olup 
niçe memālik fetḥ itmişdür. Ve Kābil tesḫīrinde daḫı ‘Abdu’llāh bin 
Ḫāzim ile bile bulınmışdur. Ve İbn Zübeyr ṭarafından Baṣra’da ḥākim 
olup İbn ‘Ömer ve Cābir ve ġayrıdan eḥādīẟ rivāyet eylemişdür. ‘Abdü’l-
Melik zamānında Şām-ı şerīfe geldükde ṭā‘ūndan vefāt itmişdür.  

Medā’inī’den mervīdür ki aġniyādan biri bir ḥasnā, Ḳur’ān tilāvetinde 
müsteẟnā ve eş‘ār2 oḳımaḳda ve dimekde edāsı rūḥ-efzā bir cāriye iştirā 
ḳıldı. Ve anı ārāyiş-i ḫānedān idünüp niçe günler rūzgārın geçürdi. İttifāḳ 
ġınāsı faḳra mübeddel ve vüs‘at ü temevvüli iflāsa muḥavvel olup ol cāri-
yeden ġayrı mevcūdı ḳalmaduḳda meẕkūr cāriye bunı re’y ile eyledi ki ken-
düyi ṣatdura. Bir zamān ḳıymetinden mevlāsı müntefi‘ ola. Ol zamānda 
‘Ömer bin ‘Ubeydu’llāh Baṣra ḥākimi bulınup ve cāriye-i mezbūreyi yüz 
biñ aḳçeye aña bey‘ itdi. Aḫẕ-ı ẟemen ve teslīm-i bey‘den ṣoñra āẟār-ı ‘aşḳ 
mevlāsına ve cāriyeye te’ẟīr idüp bu maḳūle ebyātla ḫabere başladı ki naẓm 
olındı: 

Naẓm 

 إال تفّكري ومل يبق يف كّفي          هنيئا لك املال الذي قد أخذته 
 أقلي فقد �ن اخلليط أو أكثري         أقول لنفسي وهي يف كرب عيشٍة 
 3ومل جتدي بدا من الصرب فاصربي          إذا مل يكن يف األمر عندك حيلة  

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 46.  
2  eş‘ār: a‘şār N1 
3  “Aldığın para sana hayırlı olsun. Benim avucumda sadefe tekeffürüm kaldı. Yaşam derdinde 

bulunan nefsime ‘İster çok, ister az mala sahip ol; işte karışıklık ortaya çıktı. Eğer bu işten 
kurtulmanın bir çaresini bulamıyorsan o zaman sabretmek gerekir. Öyleyse sen de sabret!’ 
diyorum.” | Nüshalardaki imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak metin tamiri 
yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 46. 
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[Mevlāsı daḫı cevābında dimişdür: 

Naẓm] 

 لفرقتنا شيء سوى املوت فاصربي       ولوال قعود الدهر يب عنك مل يكن 
 أ�جي به قلبا طويل التذكر         فراقك موجع   أأوب حبزن من

 1وال وصل إال أن يشاء ابن معمر              عليك سالم ال ز�رة بيننا  

Vaḳtā ki [534a R1] bu ebyāt-ı ‘āşıḳāne İbn Ma‘mer’e yitişdi, “V’allāhi 
ben iki dūstı biri birinden tefrīḳı sevmezin.” diyü ol şaḫṣı getürtdi. Ḳıyme-
tin almaduġından ġayrı cāriyesini [daḫı] hibe ḳıldı. Ma‘nen iki yüz biñ 
aḳçe baġışlamış oldı. Ve ‘Ömer bin ‘Ubeyd[u’llāh]’uñ Ṭalḥa nām bir oġlı 
ḳalup sādāt-ı Ḳureyş’den olmaġla Fāṭıma bint Ḳāsım bin Muḥammed bin 
Ca‘fer’i ḳırḳ biñ altun ile tezevvüc eyledi. Andan İbrāhīm nām püser ve 
Remle nām duḫter vücūda gelüp ba‘dehu mezbūre Remle’yi İsmā‘īl bin 
‘Alī bin ‘Abdu’llāh bin ‘Abbās yüz biñ filori mehr ile tezevvüc ḳıldı. 

Kümeyl2 bin Ziyād 

Kūfī’dür. ‘Ömer ve ‘Oẟmān ve ‘Alī ve İbn Mes‘ūd ve Ebū Hü-
reyre’den eḥādīẟ rivāyet i[tmiş]dür. Ceng-i Ṣıffīn’de bile bulınmışdur. 
Ammā zāhid ü ‘ābid ve şecī‘ ü ḳā’id olup sinni yüz senede iken Ḥaccāc ḳatl 
eyledi.  

Bā‘iẟ bu olmış idi ki ‘Oẟmān bin ‘Affān zamān-ı ḫilāfetinde Kümeyl’e 
bī-vech bir ṭabanca urup, ba‘dehu Kümeyl [44b HZ] ḳıṣaṣ ṭaleb itdükde 
yine Ḥażret-i ‘Oẟmān ‘afv itmegin ferāġat itmişlerdür. Vaḳta ki Ḥaccāc’a 
bu ma‘nā mün‘akis [388a N1] oldı, “Sen kimsün ki emīrü’l-mü’minīnden 
ḳıṣāṣ ṭaleb itmiş olasun. V’allāhi saña bir kimesne göndereyin, senüñ 

 

1  “Eğer hayat beni senden ayırıp çökertmeseydi ölümden başka bizi birbirimizden ayıran 
bir şey olmazdı. Ama sen sabret. Senden ayrıldığımdan ötürü acılı bir üzüntüye maruz 
kaldım. Bu üzüntüyle uzun uzadıya düşünen bir kalp ile fısıldaşıyorum. Sana selam ol-
sun, artık ancak Ömer b. Ubeydullah isterse ziyaretleşebilecek ve buluşabileceğiz.” | Nüs-
halardaki imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak metin tamiri yapıldı. bk. İbn 
Kesîr, age, C. 9, s. 46. 

2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 46.  
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maḥabbetinden ‘Alī’ye eyledügi buġż ziyāde olsun.” diyü İbn Edhem-i 
Ḥimṣī’yi gönderdi. Kümeyl’üñ1 boynını ol ẓālim urdı. Raḥmetu’llāhi 
‘aleyh. 

Zāẕān2 Ebū ‘Amr el-Kindī  

Tābi‘īnüñ biridür. Evā’il-i ḥālinde ṭanbūr çalup müskir nūş itmege 
mu‘tād iken Ḥaḳ celle ve ‘alā tevfīḳ[ını] refīḳ idüp ‘Abd[u’llāh] bin Mes‘ūd 
Ḥażretlerinüñ irşādı ile tevbe ḳıldı.  

‘Abdu’llāh Nizār’dan3 ḥikāyet olınur ki tevbesi ḳabūl olduḳdan ṣoñra 
ittifāḳ birgün ġāyetde acıkdı. Ve ekle ḳābil bir nesnesi bulınmadı. “Yā 
Rabbī, ben acıḳdum. Baña bir yiyecek ‘aṭā eyle.” diyü münācāt itdügi gibi 
ḫānesinüñ revzenesinden bir dāne girde mā’ide nüzūl ḳıldı.  

Ve bi’l-cümle kibār-ı tābi‘īn ve ehl-i Ḥaḳ olan ṣāliḥīn zümresinden-
dür. Raḥmetu’llāhi ‘aleyh. [534b R1] 

Ebū Meryem Zirr bin Ḥubeyş4 

Bunlar Ḥażret-i ‘Ā’işe-i ṣıddīḳanuñ ve İbn Mes‘ūd’uñ muṣāḥiblerin-
dendür. Sinn-i şerīfleri yüz yigirmide iken fevt olmışdur.  

Şaḳīḳ bin Seleme el-Esedī5 

Künyetleri Ebū Vā’il’dür. Zamān-ı Cāhiliyyet’den sekiz yıla yitişdi. 
Ve Ḥażret-i Peyġāmber ḥayātında İslām’a geldi. Ammā ‘ibādet ü ṭā‘at 
vechleri ġazāya müdāvemet ve fıḳh-ı dīne mümāresetde ferīd-i ‘aṣr olup 

 

1  Nüshalarda “kiminüñ” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 
alındı. 

2  Nüshalarda “‘Abdu’llāh bin (N1, R1), Zādān (HZ)” şeklinde yazılan bu isim tashih edi-
lerek metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 47. 

3  Nizār’dan: bezzāzdur N1, R1 
4  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 47. 
5  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 47. 
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İbn Mes‘ūd’dan iki ayda Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’i ta‘līm itdi. Ve aḫyār-ı tābi‘īnden 
idügi taḥḳīḳa yitdi. 

Ümmü’d-Derdā Ḫātūn 

Ba‘żılar ḳavlince ismi Cüheyme’dür. Nisvān-ı tābi‘īndendür. Ammā 
ġāyetle ‘ābide ve ṣāliḥa ve faḳīhe ve ‘ālime olmaġın Cāmi‘-i Dımaşḳ’uñ 
ḥā’iṭ-i şimālīsinde bir ḳa‘la otururdı. Ṭālibīn gelüp ta‘allüm-i dīn ḳılur-
lardı. Ḥattā ol tārīḫde ḫalīfe-i ‘aṣr olan ‘Abdü’l-Melik ḫalḳa-i va‘ẓına dāḫil 
olurdı. Ve eẟnā-yı rivāyetde, 1«قال سّيدي أبو الدرداء» diyü zevci olan 
Ebü’d-Derdā Ḥażretlerin murād idinürdi. Ammā ġāyetde ḥüsn ü cemāl 
ṣāḥibesi iken kimesneden ṣadaḳāt ḳabūl itmezdi. Ḥifvelden sünbül degşü-
rüp andan tenāvül iderdi. 

Ḥikāyet olınur ki Ebü’d-Derdā vefātından ṣoñra ki Ümmü’d-Derdā 
ẟeyyib ḳaldı, kemāl-i cemāline binā’en ‘Abdü’l-Melik ve ‘inde’l-ba‘ż 
Mu‘āviye meẕkūreyi tezevvüc murād idindi. Lākin » إّن املرأة مع أخر زوجها
-mefhūmını teẕekkür idüp “Ben āḫiretde daḫı zevce-i Ebü’d يف الدنيا»2
Derdā olmaḳ recāsındayın.” diyü ḫalīfenüñ taḥt-ı nikāḥında olmaḳdın ibā 
ḳıldı.  

Ve ḥikāyet iderlerdi ki ḳaçan bir cenāzeyi getürseler »  أهاله و� جريا�ه �
 diyü و� محلة سريراه ال تغرنكم الدنيا كما غرتين وال تلعنب بكم الدنيا كما لعبت يب» 3
cevāb eyler, bir ṣūretle ki ins ü cinden ġayrısı istimā‘ eyle[mezdi], [diyü] 
buyurmış[lar]dur.  

 

 

 

 

1  “Efendim Ebüdderdâ [şöyle] dedi.” 
2  “Şüphesiz ki bir kadın [cennette] dünyadaki son kocasıyla birlikte olur.” 
3  “Ey ailem, ey komşularım, ey tabutumu taşıyanlar, dünya beni ayarttığı sizi de ayartma-

sın. Dünya benimle oynadığı gibi sizinle de oynamasın.” | Nüshalarda görülen imla ha-
taları Sıfatu’s-safve esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Cevzî, age, (thk.) Şeyh Hâlid 
Tartûsî, Dârü’l-kitâbü’l-Arabî, Beyrut 2012, s. 856. 
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Ammā Seksen Üç Tārīḫi Vefeyātı 
‘Abdu’r-Raḥmān bin Cüḥeyre el-Ḫavlānī1 

Bunlar Mıṣrī ve tābi‘īnüñ efḍal-i ‘aṣrıdur. Ve ‘Abdü’l-‘Azīz bin 
Mervān [388b N1] emīr-i Mıṣr iken bunlara [535a R1] beytü’l-mālden 
her sene vaẓīfe-i mu‘ayyenesini ṣulehāya beẕl iderdi. Aṣlā nesne iddiḫār it-
mezdi. 

Ṭārıḳ [bin Şihāb]2 bin ‘Abdişems 

Bunlar Ḥażret-i Peyġāmber’i gördiler. Ve Ḥażret-i Ebū Bekr ve ‘Ömer 
ile ḳırḳdan ziyāde ġazāda bulındılar. Bi’l-āḫire Medīne’de vefāt eylediler. 
Raḥmetu’llāhi te‘ālā ‘aleyhi. 

‘Ubeydu’llāh bin ‘Adī3 bin Ḫayyār 

Ḥażret-i Peyġāmber’e yitişdi. Ve niçe aṣḥāb-ı ‘iẓāmdan eḥādīẟ rivāyet 
ḳıldı. Ve fuḳahā-yı Ḳureyş’den olup babası ‘Adī müşrikligi ḥālinde Ġazā-yı 
Bedr’de ḳatl olındı. [Ṣaḥābeden bir cemā‘atden ve ‘Abdu’llāh bin Ḳays] bin 
Maḫreme’[den ḥadīẟ rivāyet itdi]. ‘Ulemādan olup Medīne-i Münevvere’de 
ḳāḍī iken [45a HZ] fevt oldı. 

Merẟed bin ‘Abdu’llāh4 

[Merẟed bin ‘Abdu’llāh] Ebü’l-ḫayr-ı Yezenī [daḫı bu senede fevt 
oldı].  

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 51.  
2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlık “Ṭārıḳ bin ‘Abdü-

şems” şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak metin tamiri yapıldı. bk. İbn 
Kesîr, age, C. 9, s. 51.  

3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 51.  
4  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlık “Merẟed bin 

‘Ubeydu’llāh” şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn 
Kesîr, age, C. 9, s. 51.  
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[Fitne-i İbn Eş‘aẟ] 

[Müslim bin Yesār el-Müzenī ve Ebū Merāne el-‘İclī ve ‘Uḳbe bin 
‘Abdi’l-ġaffār ve ‘Uḳbe bin Vişāḥ ve ‘Abdu’llāh bin Ḫālid el-Cehḍamī ve 
Ebü’l-Cevzā er-Rib‘ī ve Naḍr bin Enes ve ‘İmrān Vālid Ebū Ḥamza eḍ-
Ḍab‘ī ve Ebū Minhāl Seyyār bin Selāme er-Riyāḥī ve Mālik bin Dīnār ve 
Mürre bin Ẕebbāb el-Hedādī ve Ebū Necīd el-Cehḍamī ve Ebū Sebīc el-
Hünā’ī ve Sa‘īd bin Ebī Ḥasan ve Ḥasan-ı Baṣrī’nüñ] ḳarındaşı, [İbn 
Eş‘aẟ ile bile olduḳları içün Ḥaccāc’uñ ḳatl itdükleridür].1 

Egerçi ki Ḥasan-ı Baṣrī2 Ḥażretleri isti‘fā idüp bu maḳūle veġāda bu-
lınmaḳ murād idindi. Ve illā İbn Eş‘aẟ’a “Eger sen istersen ki ḫalḳ eṭrāfında 
muḳātele ile beẕl ideler ve Vaḳ‘a-i Cemel’de Ḥażret-i ‘Ā’işe hevdeci [ḥav-
linde] ḳır[ıl]anlar [gibi] ḳırılalar, Ḥasan-ı Baṣrī senüñle bile gerekdür.” 
diyü ilḥāḥ u ibrāmlarına binā’en İbn Eş‘aẟ ḥażreti bile alup gitmiş idi.  

Bunlardan mā‘ada ehl-i Kūfe’den [Sa‘īd bin Cübeyr ve ‘Abdu’r-
Raḥmān bin Ebī Leylī ve ‘Abdu’llāh bin Şeddād ve Şa‘bī ve Ebū ‘Ubeyde 
bin ‘Abdu’llāh bin Mes‘ūd ve Ma‘rūr bin Süveyd ve Muḥammed bin Sa‘d 
bin Ebī Vaḳḳāṣ ve Ebü’l-Baḫterī ve Ṭalḥa bin Muṣarrif ve Zübeyd bin 
Ḥāriẟ el-Yāmyān ve ‘Aṭā bin Sā’ib].3 

Ve Merẟed bin ‘Abdu’llāh’dan berü ẕikr olınan aḫyār-ı tābi‘īn ve ġay-
ruhum İbn Eş‘aẟ ile bile bulınup kimi ma‘rekede ḳatl olınup kimi esīr 
olındı. Ba‘dehu Ḥaccāc-ı Ẓālim işāreti4 ile boynı urıldı. Ve bi’l-cümlesi bu 
senede şehādet ile5 vefāt eylemiş oldı.  

 

 
 

1  N1 ve R1 nüshalarında yer yer kelime atlamaları ve imla hataları, Hz nüshasında imla 
hataları olan bu kısımda el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashihler ve metin tamiri 
yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 51-52. 

2  Baṣrī: Baṣrī raḥmetu’llāhi R1 
3  N1 ve R1 nüshalarında iki satırlık boşluk bırakılan, HZ nüshasında imlası muğlak yerler 

olan bu kısımda el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak metin tamiri yapıldı. bk. İbn Kesîr, 
age, C. 9, s. 51-52. 

4  işāreti: şehādeti N1, R1 
5  şehādet ile: - HZ 
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[‘Abdu’r-Raḥmān bin Ebī Leylī] 

Ḫuṣūṣā ‘Abdu’r-Raḥmān bin Ebī Leylī ṣaḥābenüñ ekẟerinden rivāyet 
ve ‘Alī bin Ebī Ṭālib’den aḫẕ-ı ‘ilm ü ḥikmet itmiş idi. Esīr olduḳdan ṣoñra 
Ḥaccāc emriyle boynın urdılar. [535b R1] 

[Müslim bin Yesār] 

Ve Müslim bin Yesār ‘ibādet ü ṣalātını ekẟer ḫużū‘ u ḫuşū‘ ile nü-
mūdār idüp āẟār ü kerāmāt ile mā-bihi’l-iftiḫār-ı rūzgār1 idi. 

Ḥikāyet olınur ki yevm-i terviyede “Ḥaccā gidelüm mi?” diyü 
aṣḥābına ḫiṭāb eyledi. Anlar daḫı “Şeyḫuñ ‘aḳlına ḫiffet gelmiş ki ḳırḳ 
günlik menzili bir günde ḳaṭ‘ itmek ister. Ḫuṣūṣā ki bizi bile iletmek ister. 
Hele bir miḳdār emrine mütāba‘at idelüm.” diyü ma‘an ṣaḥrāya çıḳdılar. 
“Burada ḳonalum.” diyü buyurdılar. Ḳondılar. Ṣabāḥ olduḳda kendülerini 
Tihāme ṭaġlarınuñ öñinde gördiler. Ve bir günde Baṣra’dan Mekke’ye va-
rup bunca revāḥili ḳaṭ‘-ı ṭayy-ı merāḥil [389a N1] ḳılup ḥacc-ı şerīf sa‘āde-
tiyle ercümend oldılar.  

Mālik bin Dīnār’dan menḳūldür ki “Vefātından ṣoñra ben Müslim 
bin Yesār’ı rü’yāda gördüm. Ve kendüye selām virdüm. Ammā selāmumı 
redd itmedi. ‘N’içün redd-i selām itmedüñ?’ didügümde ‘Ben mürdeyüm. 
Zinde degülin.’ diyü cevāb virdi. ‘Ba‘de’l-mevt ḥālüñ nice oldı?’ diyü ṣor-
duġumda cevāb virdi: ‘Çoḳlıḳ ḳorḳılu ve zelzele-i şedīdler gördüm. Ammā 
āḫirinde ḥasenātı ḳabūl ḳıldı. Ve seyyi’ātümi ‘afv buyurdı. Ve teba‘ātı biz-
den tażammun itdürdi.’ didügi gibi Mālik bir na‘ra urdı. ‘Aḳlı başından 
gidüp düşdi. Niçe günler maraż yatduḳdan ṣoñra fevt oldı. Fe-lā-cerem bu 
maḳūle veliyy-i muḥterem, Ḥaccāc-ı aẓlem ma‘rekesinde ḳatl olındı.  

 

 

 

1  rūzgār: - HZ 
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Ammā Seksen Dört Tārīḫi Vefeyātı 

[Eyyūb bin Ḳirriyye]1 ve ‘Abdu’llāh bin Ḥāriẟ2 bin Nevfel ve Ebū 
‘Amr Sa‘d bin İyās3 eş-Şeybānī [bu senede fevt oldı].  

[Ebū Ġuneynimā el-Ḫavlānī] 

Ve Ebū Ġuneynimā4 el-Ḫavlānī. Ḥimṣ’de sākin olup Ḥażret-i Peyġām-
ber’le ṣoḥbeti ve hem ḥadīẟini rivāyeti vārid idi. Sinni yüz yıla ḳarīb olmışdur.  

‘Abdu’llāh bin Ḳatāde5 ve daḫı niçe kibār-ı tābi‘īn ve büzürgvār-ı 
ṭāli‘īn [45b HZ] ekẟeri ḳatl-i Ḥaccāc’dur.  

[Ebū Zür‘a el-Cüẕāmī] 

Ve ammā [Ebū Zür‘a el-Cüẕāmī]6 [el]-Filisṭīnī. Ehalī-i Şām yanla-
rında ḳadr [ü] menzilet ṣāḥibi olmaġın Mu‘āviye kendüden ḫavf itdi. Ol 
daḫı Mu‘āviye’den ḳorḫup isti‘fā itmegin ta‘arruż olınmadı.  

‘Utbe bin Münẕir es-Sülemī7 

Aṣḥāb-ı kirām ve aḥbāb-ı vācibü’l-iḥtirāmdandur. [536a R1] Ḫuṣūṣa 
ehl-i ṣuffede dāḫildür.  

 

1  N1 ve R1 nüshalarında burada birkaç kelimelik bir boşluk vardır. HZ nüshasında boşluk yok-
tur. el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak metin tamiri yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 52. 

2  N1 ve R1 nüshalarında burada birkaç kelimelik bir boşluk vardır. el-Bidâye ve’n-Nihâye 
esas alınarak metin tamiri yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 52.  

3  N1 ve R1 nüshalarında burada birkaç kelimelik bir boşluk vardır. el-Bidâye ve’n-Nihâye 
esas alınarak metin tamiri yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 52.  

4  N1 ve R1 nüshalarında burada birkaç kelimelik bir boşluk vardır. HZ nüshasında başlık 
“”Ebū ‘Utbe” şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn 
Kesîr, age, C. 9, s. 52.  

5  N1 ve R1 nüshalarında burada birkaç kelimelik bir boşluk vardır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 
9, s. 52.  

6  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlık “Ebū Der‘a el-
Ḥudāmī” şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn Kesîr, 
age, C. 9, s. 52.  

7  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 52.  



400 | TENKİTLİ METİN - 2. Rükün 

‘Abdu’r-Raḥmān bin Muḥammed bin Eş‘aẟ el-Kindī1 

Kendü Ḥaccāc ile ḫuṣūmeti ḥālinde Rutbīl nām şaḫṣa ilticā idüp -bir 
rivāyetde Zublīl- ‘öẕr ile başın kesüp Ḥaccāc’a gönderdi. Ve ‘inde’l-ba‘ż 
ṭutup ḳayd-ı bend ile gönderdi. Ve Recaḥ nām menzile geldükde bir 
ḳaṣruñ üzerinden kendüyi aşaġa atdı. Ammā dimek isterler ki yanında olan 
mü’ekkelini atdı. Ardınca kendüsi daḫı atladı. İkisi ma‘an helāk oldılar. 
Cesedi anda defn olındı. Ve başı Ḥaccāc’a gitdi. Ba‘dehu ḫalīfe-i Şām’a ve 
ba‘dehu ḥākim-i Mıṣr’a gönderilüp vilāyet vilāyet devr itdürildükden ṣoñra 
ol kelle Baṣra’da defn olındı. Ve ba‘żı şu‘arā ḥaḳḳında bu maḳūle ebyāt 
söyledi. Budur: 

Naẓm 

    2رأس مبصر وجثة �لرجح          هيهات موضع جثة من رأسها  

 Ammā bundandur ki 3« إّن  األمارة ال تكون إال يف قريش » ḥadīẟi  muḳarrer 
iken bu ḳadar ṣaḥābe ve tābi‘īn ve kendü yemīninden bī‘at idenler ve niçe 
yıllıḳ ḫalīfenüñ ‘azli ḳaṣdına aña teba‘iyyet idenler ‘illet bu maḳūle zillet ile 
ḫuṣūmetler müşāhede eyleyeler.4  

 

 

 

 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 53.  
2  “Baş ile gövdenin defin yerleri ne kadar da birbirinden uzaktır. Baş Mısır’da gövde ise 

Recih’tedir.” | Nüshalarda yer alan imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tas-
hih edildi.  bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 54. 

3  Hadîs-i Şerîf, “Şüphesiz ki emirlik ancak Kureyşlilerde olacaktır.” | Hadîsin aslı “Bu iş 
(emirlik) insanlardan iki kişi baki kaldıkça Kureyş’te olmaya devam edecektir (Buhari, 
Menâkıb, 2, Ahkâm, 2; Müslim, İmaret 4 [1820]).” şeklindedir. 

4  N1 nüshasında burada “Girye ev teşdīd-i ye’m ile ḥaddesi ümmīddür” şeklinde, HZ nüs-
hasında “Ve Eyyūb bin ‘Aviyye kesr ü teşdīd bā ile ceddesi ümmīdür” biçiminde muğlak 
bir cümle, R1 nüshasında “ümmīddür” ifadesi gelmektedir. Bu ibareler anlam gözetilerek 
metne dahil edilmedi.  
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[Eyyūb bin Ḳirriyye]1 

Babası Yezīd bin Kays bin Zürāre-i Hilālī’dür. A‘rābī-i ümmī iken 
feṣāḥat sözleri ḍārb-ı meẟel olmışdur. Ḥaccāc, İbn Eş‘aẟ’a resūl gönderüp 
ve ba‘de-zamānin ‘asker çeküp üstine varduḳda boynın urmışdur.  

Tārīḫ-i İbn ‘Asākir’de2 ve Vefeyāt-ı [İbn] Ḫallikān’da [389b N1] 
mesṭūrdur. Ammā Eyyūb bin Ḳirriyye’nüñ ve Mecnūn-ı Leylā’nüñ ve 
Melḥame ṣāḥibi İbn Ebī ‘Aḳib’uñ ki ismi Yaḥyā bin ‘Abdu’llāh’dur, ve 
ba‘żı nās vücūdların inkār idüp vücūd-ı ‘Anḳā gibi nāmları mevcūd ve 
kendüler nā-būddur, dirler. İbn Ḫallikān beyān itmişdür: [Revḥ bin 
Zinbā‘ bin Selāme el-Cüẕāmī]3 Künyeti Ebū Zür‘a’dur. Kibār-ı 
tābi‘īnden Temīm ed-Dārī ve ‘Ubāde bin Ṣāmit ve Mu‘āviye ve Ka‘bü’l-
aḥbār ile ṣoḥbet itmişdür. Ve ‘Abdü’l-Melik’üñ vezīri gibi olup [536b 
R1] seferde ve ḥażırda yanından ayrılmazdı.  

Ammā Seksen Beş Tārīḫi Vefeyātı 
Ebān bin ‘Oẟmān bin ‘Affān4 

Fuḳahā-yı ‘aşere-i Medīne’den ḫayli ẟiḳat idi. Ve Medīne’de ḥükūmet 
daḫı eyledi. Nev‘an ḥummāya ibtilāsından ġayrı fālice mübtelā olup vefāt 
eyledi. ‘Amr bin Şu‘ayb “Ben ‘ilm-i ḥadīẟ ü fıḳhda Ebān’dan a‘lem ki-
mesne görmedüm.” dimişdür. 

 

 

 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlık “Ve Eyyūb bin 
‘Aviyye” şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn Kesîr, 
age, C. 9, s. 53.  

2  Nüshalarda “ ‘Asākir’dür” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edildi. 
3  N1 ve R1 nüshalarında burada birkaç kelimelik boşluk vardır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, 

s. 54-55.  
4  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 60.  
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[Vāẟile bin Esḳa‘]1 

Vāḳıdī kavlince Vāẟile İslām’a geldükden ṣoñra Ḥażret-i Peyġāmber 
Tebük Ġazāsı’na teveccüh buyurdı. Ve Vāẟile anda bile bulındı. Keẕālik 
Dımaşḳ fetḥinde daḫı ḥāżır oldı. Ve vefātı Dımaşḳ’da vāḳi‘ olup ol 
vilāyetde eñ ṣoñra fevt olan ṣaḥābe-i ābād idügi taḥḳīḳ buldı. Ve fevt ol-
duḳda ṭoḳsan sekiz yaşında bulındı. 

Ḫālid bin Yezīd bin Mu‘āviye bin Ebī Süfyān2 

Ḳureyş ḳavminüñ zamānında a‘lemi idi. Ve fenn-i ṭıbda [46a HZ] 
yed-i ṭūlā ile müsellemi olup ve ‘ilm-i3 kīmyānuñ daḫı ḫabīr-i mükerremi 
idi. Miryānüs nām rāhibden ta‘līm itmiş idi. Ve bi’l-cümle faṣīḥ u belīġ ve 
şā‘ir-i lā-naẓīr idi.  

Ammā Seksen Altı Tārīḫi Vefeyātı 
‘Abdu’llāh bin Ḥāriẟ4 bin Cez’ ez-Zübeydī 

Ki ‘inde’l-ba‘ż fetḥ-i Mıṣr’da bile bulındı. Ve Mıṣr’da vefāt iden 
ṣaḥābenüñ āḫiri bunlar oldı. Ve ba‘de’d-defn meyyite telḳīn cevāzına 
müte‘alliḳ ḥadīẟ-i şerīf[i] bunlar rivāyet eyledi. 

 

 

 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlık “ ‘Abdu’llāh bin 
‘Āmir bin Rebī‘a ‘Amr bin Ḥarīẟ ‘Amr bin Seleme Vātile bin el-Esḳa‘” şeklindedir. | el-
Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 60.  

2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlığın başında “Ebū 
Yezīd” ibaresi vardır. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn Kesîr, 
age, C. 9, s. 60.  

3  Nüshalarda “ ‘ālem/‘ālim” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 
alındı. 

4  N1 ve R1 nüshalarında burada birkaç kelimelik boşluk vardır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, 
s. 61.  
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Erṭāt bin Züfer1 

Bunlara İbn Şühbe dirler ki vālideleri bint Rāmil bin Mervān’dur. 
Vālidesi ḥāmil iken Züfer yanına vardı. Erṭāt’ı vücūda getürdi. Ammā otuz 
yıl miḳdārı ‘ömr sürüp beyne’ş-şu‘arā şā‘ir-i faṣīḥ ve ‘inde’l-‘ulemā seyyid-i 
kerīm ü melīḥ idi.  

[Mālik bin Şerāḥīl]2 

Bunlar Mıṣr’a ḳāḍī oldılar. Ve ‘Abdü’l-‘Azīz-i dūnuñ ṣāḥib-i şurṭası 
idi. Bunlara ta‘yīn ḳılındı. Ve kendülerden ṣoñra ḳız karındaşı oġlı İdrīs 
bin ‘Abdu’llāh’ı ıṣmarlandı. 

[Ammā Seksen Yedi Tārīḫi Vefeyātı] 
‘Utbe bin ‘Abdi’s-Selmā3 

Ṣaḥābe-i celīlü’l-ḳadr zümresinden olup Benī Ḳurayẓa Ġazāsı’nda 
ḥāżır olmışdur. [537a R1]   

Miḳdām bin Ma‘dīkerib4 

Bunlar daḫı aṣḥāb-ı kirāmdandur. Ḥimṣ’de sākin olup ba‘żı eḥādīẟ-i 
şerīfe daḫı rivāyet itmişdür.  

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlık “Erṭā bin Zefes” 
şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, 
s. 69.   

2  N1 ve R1 nüshalarında sadece “Ḥaḍramī” yazılıdır. HZ nüshasında başlık “ ‘Abdu’llāh 
bin ẞa‘lebe Ḥaḍramī” biçimindedir. el-Bidâye ve’n-Nihâye’de hicrî 86 tarihi vefeyatı içe-
risinde bu muhtevada bir hal tercümesi bulunmamaktadır. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 61-
71. Bu yüzden Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi esas alınarak metin tamiri ya-
pıldı. bk. Kemal Yıldız, “Mâlik b. Şerâhîl”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/malik-
b-serahil (12.05.2020). 

3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 73.  
4  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 73.  
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Ḳabīṣa bin Zü’eyb bin Ḫalḫale bin ‘Amr1 

Bunlar Ebū Süfyān-ı Ḫuzā‘ī’dür. ‘Āmü’l-fetḥde ṭoġup Ḥażret-i 
Peyġāmber’e geldiler. ‘Abdü’l-Melik’üñ makbūllerinden olup bilā-iẕn 
meclisine [390a N1] gir[er]di. Ve eṭrāf-ı memālikden ‘arūḍı evvelā bunlar 
görüp ‘Abdü’l-Melik’e gönderdi. Vefātları daḫı Dımaşḳ’da vuḳū‘ buldı.  

‘Urve bin Muġīre bin Şu‘be2 

Ḥaccāc ṭarafından Kūfe ḥükūmetine naṣb olındı. Egerçi ki aḥvel idi, 
ammā baṣīreti mükemmel idi. Yine Kūfe’de vefāt eyledi. 

Yaḥyā bin Ya‘mer3 

Ḳāḍī-i Merve’dür.4 Evvelā meṣāḥif-i şerīfeye noḳṭa ḳoduran bunlar-
dur. Andan evvel bī-nuḳat yazılur idi. ‘İlm-i ‘Arabiyye’deki fuṣaḥānuñ biri 
ve fużalā-yı ‘ulemānuñ yegānesidür.  

Ammā Ṭoḳsan Üç Vefeyātı 
Enes bin Mālik5 

Künyetleri Ebū Ḥamza’dur. Enṣār ulularındandur. Ve Sulṭān-ı En-
biyā’ya on yıl ḫidmet itmişdür. Ol sa‘ādetle kesb-i menzilet itmişdür. 
Ġazā-yı Bedr’de, ba‘dehu vāḳi‘ olan ġazavāt-ı ma‘ālī-ḳadrda cemī‘an bile 
idi. Muḳaddemā Ṭalḥa’ya ḫidmet iderler iken Ḥażret-i Peyġāmber “Ṭalḥa 
ḫidmetkārlarından birini benüm ḫidmetüme getür.” [diyü] buyurduḳla-
rında sevḳ-ı ilāhī Enes Ḥażretlerine celb itmişdür. Ḫuṣūṣā Aḥmed-i 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 73; Mehmet 
Efendioğlu, “Kabîsa b. Züeyb”, DİA, https://islamansiklopedisi.org.tr/kabisa-b-zueyb 
(06.08.2020).  

2  N1 ve R1 nüshalarında boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 73.  
3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 73.  
4  Nüshalarda “ ‘İrvdür (N1, R1), ‘Urve’dür (HZ)” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek 

metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 73. 
5  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 88.  



Künhü’l-Ahbâr  | 405 

Muḫtār ḥużūrında tīr-endāzlikle nāmdār ve ḳaṭ‘-ı menziletle oḳ gibi ṭoġrı-
lıġla sezāvār olanlaruñ biri idi.  

Mevlānā İsmā‘īl Buḫārī ḳavlince yüz yigirmiden ziyāde evlād getürmiş 
idi. Ḥattā İbn Ḳuteybe Ma‘ārif nāmı ile mu‘āref olan kitābında Enes’den 
rivāyet ider ki ehālī-i Baṣra’dan üç kimesne evlādını tamām yüz nefer gör-
meyince vefāt eylemedi. Anlaruñ biri Enes, ikincisi Ebū Bekr, üçincisi 
Ḫalīfe bin Nudder idi. Ammā bu rivāyet yüz yigirmi evlādı olmalarına 
māni‘ degüldür. Zīrā ki yüz evlad [537b R1] bir yirde görilince anuñ yi-
girmisi müteveffā olmaḳ muḥtemeldür.  

Ve Ḥażret-i Peyġāmber’üñ du‘ā-yı ḫayrın alup berekāta maẓhar düş-
dükleri āẟāruñ biri bu idi ki ellerüñ bōstānı yılda bir ḥāṣıl virür iken 
Enes’üñ Baṣra’daki bōstānı iki maḥṣūl virürdi.  

Ve bi’l-cümle menāḳıb-ı ḥamīdelerine nihāyet yoḳdur. Sulṭān-ı [46b 
HZ] Enbiyā’dan iki biñ iki yüz1 seksen altı ḥadīẟ rivāyet itdiler ki yüz sek-
sen altısı Ṣaḥīḥayn’da, seksen üçi Buḫārī’de ve yetmiş biri Ṣaḥīḥ-i Müs-
lim’de ve mā‘adāsı sā’ir Cevāmi‘’dedür. Bunlardan ziyāde eḥādīẟ-i şerīfe ri-
vāyet iden ancaḳ Ebū Hüreyre Ḥażretleridür. 

 Ḥikāyet olınur ki bunlar Ḥaccāc-ı ẞeḳafī’den müteşekkī olup ḫalīfe 
‘Abdü’l-Melik bin Mervān’a nāme gönderdiler. “Peyġāmberlerine ḫidmet 
idenlere Yehūd ve Naṣārā bile ikrām ider iken bu bābda baña ri‘āyet olın-
maz.” [diyü] buyurdılar. ‘Abdü’l-Melik anlara bī-ḥużūr oldı. “Elbetde 
Enes bin Mālik menziline varup, elin ve ayaġın öpüp irżā idesün.” diyü 
Ḥaccāc’a menşūr gönderdi. Andan ṣoñra Ḥażret-i Enes’üñ ri‘āyet-i ḫāṭır-
ları ile muḳayyed oldılar.  

Ve bunlar Baṣra’da āḫir-i [390b N1] aṣḥāb-ı güzīndür. Zīrā ki ken-
dülere ṣordılar ki “Sizden ṣoñra ṣaḥābe-i ‘iẓāmdan kimesne ḳalmış mıdur?” 
Buyurdılar ki “Aṣḥāb-ı bürügvār2 āḫiri benüm. Ve lākin ‘Urbān’dan 
Resūlu’llāh Ḥażretlerini görmiş kişi birḳaç vardur.” diyü buyurdılar.  

 

1  iki yüz: - R1 
2  Aṣḥāb-ı büzürgvār: - HZ 
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Egerçi ki sinn-i şerīfleri yüz yedi yıla vardı, dimişlerdür. Lākin eṣaḥḥı 
budur ki yüz bir senedür. Vefāt itdükleri gün 1«العلم نصف  اليوم  «ذهب 
 diyü Mü’erriḳ [el-‘İclī] te’essüf eyledi. “Neden buyurursuz?” didüklerinde 
“Ehl-i hevādan biri bize muḫalefet itdükçe, ‘Gel ḥażret eline varalum.’ diyü 
iskān iderdük. Şimden girü ise aña çāre yoḳdur.” diyü te’vīl ḳıldı. 
Raḥmetu’llāhi te‘ālā ‘aleyh.  

‘Ömer bin ‘Abdu’llāh bin Ebī Rebī‘a2 

Bunlar şu‘arā-yı fuṣaḥā ve ‘ulemā-yı büleġādandur. Ammā ‘acebdür ki 
Ḥażret-i ‘Ömer vefāt itdügi günde ṭoġdılar. Ve Ḥażret-i [538a R1] 
‘Oẟmān maḳtelinde sünnet oldılar. Ve Ḥażret-i ‘Alī’ye şehādet naṣīb ol-
duġı günde te’ehhül itdiler.   

Bilāl bin Ebī Derdā3 

Evvelā Dımaşḳ’a naṣb olındılar, ba‘dehu ḳażāsına. Ṣoñra ‘Abdü’l-Me-
lik bunları ‘azl eyledi. Ve manṣıb-ı ḳażāyı Ebū İdrīs el-Ḫavlānī’ye tefvīż 
ḳıldı. Sīret-i hasene ve ṣūret-i4 müstaḥsene ve ‘ibādet-i keẟīre ve ṭā‘at-i 
vefīre ṣāḥibi idi.  

Tārīḫ-i İbn [K]eẟīr’de mesṭūrdur ki Bāb-ı Ṣaġīr’de meşhūr olan Ḳabr-i 
Bilāl bunlaruñ ola. Ve Ḥażret-i Peyġāmber mü’eẕẕinlerinden olan Bilāl bin 
Ḥamāme Dımaşḳ civārındaki vādiyyede defn olınduġı taḥḳīḳ bula.  

 

 

 

 

1  “Bugün ilmin yarısı öldü.”  
2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlık “Ṭuveys el-Muġnī 

Ebū ‘Abdu’llāh el-Mün‘im ‘Īsā bin ‘Abdu’llāh” şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas 
alınarak tashih yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 92.  

3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 93.  
4  Nüshalarda “sīret” şeklinde yazılan bu kelime anlam ve seci gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
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Bişr bin Sa‘īd el-Müzenī1 

‘Ubbād-ı munḳaṭı‘īn ve zühhād ü ṣuleḥā-yı müteverri‘īnden olup 
Medīne-i Münevvere’de fevt oldı. 

Zürāre bin Evfā bin Ḥācib-i ‘Āmirī2 

Ki ‘ulemādan olup Baṣra ḳāḍīsi idi. Ve kerāmāt ü ḥālātına nihāyet 
yoġ-ıdı. Birgün ṣalāt-ı ṣubḥı edā itdükden ṣoñra Sūre-i Müddeẟẟir’i tilāvet 
buyurdı. 3﴾ ِفَِإَذا نُِقَر ِيف النَّاُقور﴿ āyetine varduḳda düşüp teslīm-i rūḥ ḳıldı. 
‘Ömri yetmişde iken Baṣra’da vefāt eyledi. 

Ḫubeyb bin ‘Abdu’llāh bin Zübeyr4 

‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz bir ṭarīḳla Velīd cānibine bildürdi. Ta‘zīri 
edā olınup dögüldükde vefāt eyledi. Ḥattā ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz ol 
eẟnāda ma‘zūl oldı. Vaṣiyyeti taḳrīrine nādim olup vāfir te’essüf ḳıldı, 
aġladı. 

Ḥafṣ bin ‘Āṣım bin ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb5 

Medenī’dür. Ḫuṣūṣā rivāyāt ü ḥālāt ṣāḥibidür. Ol ‘aṣrda Medīne’de 
fevt olan ṣuleḥānuñ biridür.  

Sa‘īd bin ‘Abdu’r-Raḥmān bin ‘Attāb bin Esīd6 

Bunlar ġāyetde kerīm ve ‘aṭāsı keẟīr ü raḥīm olup ba‘żı şu‘arāya 
def‘aten otuz biñ aḳçe baġışladı, diyü menḳūldür.  

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 93.  
2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında imla muğlaktır. | bk. İbn 

Kesîr, age, C. 9, s. 93.  
3  “Sur’a üfürüldüğü zaman...”, Müddessir 74/8. 
4  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 93.  
5  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 93.  
6  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 93.  
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Ferve bin Mücāhid1 [47a HZ] 

Bunlar ġāyetde [391a N1] abdāldan idi. Ḥattā bir def‘a ġazā vü cihād 
üzere bir cemā‘at ile esīr ḳılındılar. Ve melik-i a‘dā emri ile ḥabs olınup 
ḥıfẓına ve ṣıyānetlerine iḥtiyāṭ ḳıldılar. Hemān ki aḫşam oldı, “Yirleriñüze 
gitmek ister misüz?” diyü ol yoldaşlarına [538b R1] ḫiṭāb ḳıldı. “Nice 
mümkindür? Bu bend ü zindānı görmez misüz?” didüklerinde mübārek 
elleriyle herkesüñ zencīrine yapışdı. Cümlesi çözilüp dökildi. Ve zindān 
ḳapusına el urdı. Ol daḫı açılup kilidi münḥall oldı. Çekildi, gitdiler. 
Ṣabāḥ olınca ‘asker-i İslām’a yitdiler.  

Ebü’ş-Şa‘ẟā Cābir bin Zeyd2 

Bu ehālī-i ‘Umān’dan olup Baṣra’da fetvā virürlerdi. Ve mu‘āṣırları 
olan ṣaḥābe-i kirāmdan Cābir bin ‘Abdu’llāh ve Enes bin Mālik’den biri 
bir ḫuṣūṣ ṣorsa, “Ebū Şa‘ẟā sizüñ içiñüzde iken bizden ne ṣorarsuz.” diyü 
buyurırlardı. Ve muttaṣıl yetīmlere ‘aṭā ve faḳīrlere infāḳ u ‘aṭā ḳılurlardı. 
Ve “Miskīnlere bir aḳçe virmek benüm yanumda bir kerre ḥacc itmekdin 
sevgilüdür.” dirdi. Ba‘żılar bunlara töhmet idüp İbāżiyye’de idi, dirler. 
Ya‘nī Ḫavāric’den bir ṭā’ifeye müntesib ḳılurlardı. Ḥālā ki iftirā idügi 
‘aṣrında ẟābit olmışdur. Mu‘āṣırı olan ‘ulemā ve ṣuleḥā ve fużalā ve evliyā 
kerāmet-i velāyetine şehādet itmişdür. 

Ammā Ṭoḳsan Dört Tārīḫi Vefeyātı 
Sa‘īd bin Cübeyr bin Hişām el-Esedī3 

Bunlar Esedī’dür. Gendüm-gūn ādem idi. Kibār-ı tābi‘īnden birinüñ 
terbiyesi ile ḥāṣıl olmışdur. İbn ‘Abbās Ḥażretleri a‘mā olmayınca fetvā 
virmediler.  

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlığın ilk kelimesi 
“Fīrūz” şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn Kesîr, 
age, C. 9, s. 93.  

2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak me-
tin tamiri yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 93.  

3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 96.  
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İbn Cerīr ve müverriḫīn-i keẟīr ḳavlince Ḥaccāc bin Yūsuf1 bunları 
‘asker nafaḳātına emīn eyledi. Ve İbn Eş‘aẟ ile Rutbīl cengine gönderdi. 
Vaḳtā ki İbn Eş‘aẟ Ḥaccāc’ı ḫal‘ eyledi, Sa‘īd bin Cübeyr daḫı aña 
mütāba‘at ḳıldı. Ba‘dehu Ḥaccāc, İbn Eş‘aẟ’a ẓafer bulduḳda Sa‘īd bin Cü-
beyr evvelā Iṣfahān’a, ba‘dehu Mekke-i Mükerreme’ye firār eyledi. 
Beytu’llāh’a ṣıġınup ṭā‘at ü ‘ibādet ve iştiġāl-i ‘ilm ü ma‘rifete muḳayyed 
oldı. Lākin Ḥaccāc anda daḫı fāriġü’l-bāl ḳomayup tā ‘Irāḳ’a getürtdi. 
Niçe ‘itāb itdükden ṣoñra boynın urdı. Ammā re’s-i şerīfleri cesedinden 
münḳaṭı‘ olduḳdan ṣoñra üç [539a R1] kerre lisān-ı faṣīḥ ile nihāyet ve 
tekeffür ḳılduġı istimā‘ olındı. Ammā bu vaż‘-ı nā-sezāya mürtekib olduk-
dan ṣoñra Ḥaccāc’uñ ‘aḳlına ḫiffet gelüp ḫalṭ-ı kelāma başladı. Ve bir daḫı 
rāḥatla uyumaḳ vāḳi‘ olmadı. Bi’l-āḫire andan ṣoñra ḳırḳ gün hayātda olup 
anda daḫı ‘aẕāb-ı elīm ile rūzgārın geçürdi. Ḳırḳ birinci gün helāk oldı.  

Ve bi’l-cümle künyetleri [391b N1] Ebū Muḥammed olup İbn 
‘Abbās Ḥażretlerinüñ kibār-ı aṣḥābından idi. Ve ‘ilm-i tefsīr ü fıḳh ü 
teẕkīrde müşārün ileyh idi. Ve ṣaḥābeden çoḳ kimesneye yitişmişdür. 
Ekẟer-i evḳātda mā-beyne’l-maġrib ve’l-‘aşā ṣalāt içinde ḫatm-i Ḳur’ān 
iderdi. Ve bir def‘a Ka‘be-i mükerreme dāḫilinde bir gice namāz içinde iki 
buçuḳ ḫaṭm-i Ḳur’ān eyledükleri meşhūr oldı.  

Ammā Ḥaccāc-ı Ẓālim’üñ ḳahhārligi ne mertebede idi ki bunlar 
kendü ḫavfından on iki sene terk-i diyār ve iḫtifā itdükden ṣoñra āḫir-i kār 
ele getürdi. Ve feżā’il-i ẕātiyyesine ‘amel itmeyüp ḳatl ḳıldı. Ammā bu 
ḳadar var ki ḥażreti ḳatl ile kendüsi helāk oldı. Müslimānlar ṭu‘me-i şīr-i 
şemşīr olmadın ḳurtıldı. Zīrā eṣaḥ rivāyet budur ki bunlardan [47b HZ] 
ṣoñra bir ferdi ḳatl idemeyüp ḳırḳ birinci günde helāk oldı. Zīrā ki ḥīn-i 
siyāsetde didi: 2 « أللهّم ال تسّلط على االحد بعدي» buyurmışdur.  

Ve sinn-i şerīfleri ḳırḳ ṭoḳuzda ve bir rivāyetde elli yedisinde iken 
şehādet sa‘ādeti müyesser olup fevt şüd.3 Raḥmetu’llāhi ‘aleyh. 

 

1  Nüshalarda “Ebū Yûsuf Ḥaccāc” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. 
bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 96. 

2  “Allah’ım, onu benden sonra başka birine musallat etme.”  
3  fevt şüd: - R1 
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Sa‘īd bin Müseyyeb bin Ḥazn bin  
Ebī Vehb bin ‘Ā’iẕ bin ‘İmrān bin Maḫzūm1 

Ḳureyşī’dür. Ve künyetleri Ebū Muḥammed-i Medenī’dür. Bā-ḫuṣūṣ 
seyyid-i tābi‘īn ve sened-i ‘ulemā-yı ‘āmilīn olup Ḥażret-i ‘Ömer’üñ 
ḫilāfeti zamānı inḳıżā bulduḳda iki yıl ṣoñra vücūda geldi. Ve Ḥażret-i 
‘Oẟmān ve ‘Alī ve Sa‘īd ve Ebū Hüreyre’den eḥādīẟ bi-ṭarīḳi’l-verāẟet bun-
lara temlīk itdi. Ẕü-fünūn-ı maḳbūl, a‘nī bih Mekḥūl bin Ṣalb [539b R1] 
“ ‘İlm ile basīṭ-i arżı cemī‘an gezdüm. Ve ḥażīż ü evcini ṭolaşup şems-i ‘ilmi 
muḥīṭ olanları yoḳladum. Āftāb gibi ‘ālī-ḳadr ve māh-ı çehār-deh gibi 
fażīletle şān[ı] bedr olanlaruñ bülendini Sa‘īd bin Müseyyeb’i buldum. 
‘Aṣrında andan a‘lem kimesneye yitişmedüm.” dimişlerdür.  

Ma‘a hāẕā a‘ver idi. Sāl-be-sāl dört yüz dīnār bıḍā‘at ile munṭaẓamü’l-
aḥvāl iken yine müzaḫrefāt-ı2 dünyeviyyeyi göze göstermedügi muḳarrer 
idi.  

Bunlar daḫı sene-i fuḳahāda sinn-i şerīfleri yetmiş beşde iken fevt ol-
dılar. Zīrā ṭoḳsan dört tārīḫi fuḳahā-yı ‘iẓām ve fużalā-yı lāzım-kiramdan 
āti’ẕ-ẕikr İmām3 Zeyne’l-‘ābidīn Ḥażretleri ve ‘Urve bin Zübeyr ve Ebū 
Bekr bin ‘Abdu’r-Raḥmān bin Ḥāriẟ ve Sa‘īd bin Cübeyr ve Sa‘īd bin Mü-
seyyeb vefātlarınuñ meṣā’ibine ‘ulemā-yı bilād mübtelā olduḳlarında ol se-
neye “senetü’l-fuḳahā” diyü ḥaḳīr, ya‘nī mü’ellif-i keẟīrü’t-taḳṣīr 
müṭāla‘asınca “senetü’l-fużalā” ıṭlāḳ olınmışdur. »قلون  تاملؤمنون ال ميوتون بل ين
 ḥadīẟi [392a N1] mażmūnınca ḥālet-i irtiḥāl من دار الفناء ايل دار البقاء» 4
izdiyād beyne’n-nevm ve’l-yaḳaża nevm fi’l-cümle gibi bir ḥāl olması ol 
senenüñ müverriḫi senetü’l-fuḳahā diyü keẟret bulması münāsib-i ma‘nā5 
bulınmışdur. 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 99.  
2  müzeḫrefāt-ı: ḫırḳāt-ı N1, R1 
3  İmām: ammā N1, R1 
4  “Mü’minler ölmezler. Aksine fena yurdundan beka yurduna intikal ederler.” | Hadis kay-

naklarında geçmeyen bu sözler çeşitli edebî eserlerde ve mezar taşlarında hadis olarak 
zikredilmektedir (Mustafa Işık, “Kayseri’deki Tarihi Eserlerde Geçen Hadisler”, IV. Kay-
seri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 2003, 
s. 293). 

5  Nüshalarda “ya‘nī” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
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Ve bi’l-cümle Sa‘īd bin Müseyyeb Ḥażretleri edīb ü vaḳūr, mā-lā-ya‘nī 
tekellüminden mehcūr, feżā’il ü kemālātı mevfūr ve zühd ü ṭā‘āti nā-
maḥṣūr bir şeyḫ-i ‘azīzü’l-ḳadr-i ma‘mūr idi. 1 «من استغىن ��ّ  افتقر الناس إليه»
 anlaruñ kelimāt-ı ṭayyibesindendür. »  من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه
  .kelām-ı fażīlet-fercāmı daḫı anuñdur لفضله» 2

Ḥażretüñ ḥüsn ü cemāl ve ma‘ārif ü kemāl ile meşhūr bir duḫter-i 
bülend-aḫter-i mestūresi olup zamān-ı ḫilāfetinde ‘Abdü’l-Melik oġlı 
Velīd’e nikāḥ itmek murād idindi. Sa‘īd Ḥażretleri ibā idüp fuḳarādan 
Keẟīr bin Ebī Vedā‘a’ya iki dirhem mehr ile tezvīc ḳıldı. Ḥattā beş biñ aḳçe 
ve ba‘żılar [540a R1] ḳavlince duḫteri yigirmi biñ dirhem ḫarclıḳla gön-
derüp, “Nafaḳasına ṣarf itsün.” diyü buyurdı. Raḥmetu’llāhi ‘aleyhi. 

Ṭalḳ bin Ḥabīb el-‘Anezī3 

Tābi‘īn-i celīlü’l-ḳadr ve ‘ālimīn-i bī-‘adīlü’ṣ-ṣadr zümresinden olup 
ruvāt-ı4 eḥādīẟ olan fużalā-yı ṣaḥābenüñ ekẟerinden rivāyet eyledi. Ve ken-
dülerden daḫı Ṭāvūs ve A‘meş ve Ḥumeyd eṭ-Ṭavīl ve niçeler aḫẕ-ı hadīẟ 
ḳıldı. Bunlaruñ ‘ādāt-ı ḥamīdelerinden idi ki her namāza çıḳduḳlarınca 
mescide duḫūlden evvel elbetde bir miḳdār taṣadduḳ iderlerdi. Ve 
“Ḥażret-i Ḥaḳḳ’a münācātda evvel ṣadaḳa virmek ecren ve ẟevāben a‘ẓam-
dur.” dirlerdi.  

İbn Cerīr ḳavlince Mekke ḥākimi [48a HZ] Ḫālid bin ‘Abdu’llāh el-
Ḳasrī, Sa‘īd bin Cübeyr ve Ṭalḳ [bin Ḥabīb ve Mücāhid’i] Mekke’den 
ḥabs ile Ḥaccāc’a gönderdi. Mücāhid, Ḥaccāc helāk olınca maḥbūs ḳaldı. 
Sa‘īd bin Cübeyr ise anuñ ḳatli beyān ḳılındı. Ammā Ṭalḳ yolda giderken 
vefāt eyledi.  

 

 

 

1  “Allah ile yetinen kişiye insanlar muhtaç olur.” 
2  “Üstünlüğü noksanlığından fazla olanın noksanlıklarını üstünlüklerinin hatırına ver.” 
3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 101.  
4  ruvāt-ı: rivāyet N1, R1 
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‘Urve bin Zübeyr bin ‘Avvām1 

Ebū ‘Abdu’llāh-ı Medenī ve nesebleri Ḳureyşī [ve] Esedī’dür. Ekābir-i 
tābi‘īnden olup kendü pederinden ve ekẟer-i meşāhir-i ṣaḥābeden rivāyet 
itmişdür. Ve her cihetle ‘ilmen ve fıḳhen ẟiḳat olanlardan ve ḍurūb-ı fit-
nenüñ birine dāḫil olmayanlarındandur. Ḥavādiẟ ü2 ġazavātı cem‘ u te’līf 
evvelā bunlaruñ iḫtirā‘ıdur.  

Bunlaruñ veled-i reşīdleri Hişām bin ‘Urve buyurırlar ki “ ‘İlm üç ki-
mesnenüñ birinde bulınur ki ḥaseb ṣāḥibi olup nisbeti anuñla müzeyyen 
ola. Yāḫūd dīndār u perhīz-kār olup umūr-ı dīniyye siyāsetine mücidd ola. 
Yāḫūd ehl-i ḥükūmet ü salṭanatla iḫtilāṭ idüp ‘ilmini aña ittiḥāf ḳıla. Ve 
ẕilletde bulınmayup [392b N1]3 yine ‘ilmi ile ḫalāṣ bula. Lākin bu şurūṭ 
üzere ādem tefaḥḥuṣ olınduḳda ancaḳ ‘Urve bin Zübeyr ve āti’ẕ-ẕikr 
‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz’i bulmışlardur.”  

Menḳūldür ki Velīd’üñ zamān-ı ḫilāfetinde ‘Urve Dımaşḳ-ı Şām’a 
gelmiş. Dönüp gitdüklerinde bir ayaġı ākile zaḥmetine mübtelā olmış. İt-
tifāḳ [540b R1] eṭıbbā ile ḳaṭ‘ lāzım geldükde devā tecvīz idüp böyle sevḳ 
itmişler ki bir miḳdār şarāb-ı ḳattāl içe. Ta ki mest olup kendüden geçe ve 
ol ḥīnde ayaġı ḳaṭ‘ olınup veca‘ı kendüye çoḳlıḳ elem virmeye. Ḥażret 
şürb-i ḫamr irtikāb eylemedi. Kendüyi bend idüp ayaġı kesdüklerinde bir 
kerre āh eylemeyüp ṣāmit oldı. Ve ḳaṭ‘-ı ricl itdükleri gice Muḥammed 
nām eḥab evlādı kenār-ı bāmdan düşüp helāk oldı. Cidden feza‘ına meşġūl 
olmayup “Yā Rabbī, yedi ferzend idi. Birin alduñ. Altısını ibḳā ḳılduñ.” 
diyü Ḥaḳḳ’a ḥamd eyledi. Bunlar Ḥażret-i ‘Ömer’den yigirmi üç yıl ṣoñra 
vücūda geldiler. 

 

 

 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 101.  
2  Ḥavādiẟ: cihetler N1, R1 
3  Takibe kaydı ve bağlamdan N1 nüshası 392b varağının koptuğu, yazma tekrar ciltlenir-

ken 398b varağı yerine dikildiği anlaşılmaktadır. 
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Ebū Bekr bin ‘Abdu’r-Raḥmān1 bin Ḥāriẟ bin  
Hişām bin Muġīre 

Fuḳahā-yı seb‘anuñ biri de bunlardur. İsmleri Muḥammed’dür. 
Tābi‘[ī]-i celīlü’l-ḳadr idükleri ve Ḥażret-i ‘Ömer’üñ zamān-ı ḫilāfetinde 
vücūda geldükleri mervīdür. İkẟār-ı ṣalāt itdüklerine binā’en Rāhibü’l-
Ḳureyş laḳabıyla meşhūr olmışlardur. Kendüler ẟiḳa ve rivāyetleri ṣaḥīḥa, 
ṣā’imü’d-dehr idükleri ve fuḳahā-yı seb‘ada dāḫil olduḳları şā‘irüñ bu 
ebyātından daḫı ma‘lūmdur: 

Naẓm 

 فقسمته حربا عن احلق خارجه           أال كل من ال يقتدي �ئمة  
 2سعيد أبو بكر سليمان خارجه           عروة قاسم  فخذهم عبيد ا�ّ 

Fażl bin Ziyād er-Reḳāşī3 

Baṣra zāhidlerinüñ eşheridür. Menāḳıb-ı feżā’il aṣḥābınuñ nāmdārı-
dur. 

Ebū Seleme bin ‘Abdu’r-Raḥmān bin ‘Avf ez-Zührī4 

Fuḳahā-yı Medīne’nüñ biridür. Ve Yeẟrib’de vefāt iden fużalānuñ 
meşhūrıdur.  

 

 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 115.  
2  “Dikkat edin ki çok derin âlim olan, adlarını sıraladığım şu imamlara uymayan herkes 

hakkın dışında çıkmıştır: Ubeydullah, Urve, Kasım, Said, Ebûbekir Süleyman ve 
Hârice.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih 
edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 116. 

3  N1 ve R1 nüshalarında başlık olarak sadece “Fārisī” yazılıdır. HZ nüshasında başlık “Fażl 
bin Ziyād Zefāsī” şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih. bk. İbn Kesîr, 
age, C. 9, s. 116. 

4  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 116. 
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‘Abdu’r-Raḥmān bin ‘Ā’id el-Ezdī1 

Bunlar daḫı eşrāf-ı tābi‘īnden ve ṣuleḥā-yı kirāmdandur. Rivāyet ḳılan 
‘ulemā-yı ‘āmilīndendür ki İbn Eş‘aẟ vaḳ‘asında esīr oldı. Ba‘dehu Ḥaccāc 
ıṭlāḳ eyledi. 

‘Abdu’r-Raḥmān bin Mu‘āviye bin Ḫuzeyme2 

 ‘Abdü’l-‘Azīz bin Mervān zamānında ḳāḍī-i Mıṣr ve [ṣāḥib-i] şurṭa 
olan ‘ulemā ve fużalādandur.  

Ammā Vefeyāt-ı [541a/A R1]3 Ṭoḳsan Beş Tārīḫi 
İbrāhīm bin Yezīd en-Neḫa‘ī4 

Ṣāḥib-i kerāmet ve ġālib-i vecd ü ḥālet ‘azīz idi. 

Ḥasan bin Muḥammed bin el-Ḥanefiyye5 

Künyeti Ebū Muḥammed’dür. Faḳīh ü ‘ālim ve iḫtilāfāt-ı fıḳhiyyede 
cāzim olup [48b HZ] olup ‘ilm-i ircāda evvel tekellüm idüp risāle te’līf 
iden, ba‘dehu nādim olan bunlardur. 

Ḥumeyd bin ‘Abdu’r-Raḥmān bin ‘Avf ez-Zührī6 

Vālideleri Ḥażret-i ‘Oẟmān’uñ ḳız ḳarındaşı Ümmü Külẟūm’dur. 
Kendüler fuḳahā-yı nāmdār ve ‘ulemā-yı [393a N1] büzürgvārdandur. 

 

 
 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 116. 
2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 116. 
3  Nüshada 541 varak sayısı mükerrer olarak verilmiştir. Bu yüzden ilkine 541a/A, ikinci-

sine 541a/B sayısı verilmiştir. 
4  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 140. 
5  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 140. 
6  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 140. 
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[Ammā Ṭoḳsan Yedi Tārīḫi Vefeyātıdur] 
Ḥasan bin Ḥasan bin ‘Alī bin Ebī Ṭalib1 

Bunlar Ebū Muḥammed-i Ḳureyşī’dür. Vālideleri Ḫavle bint 
Manẓūr-ı Fezārī’dür.2 Velīd bin ‘Abdi’l-Melik zamān-ı ḫilāfetinde Medīne 
ḥākimine bir menşūr gönderdi ki “Ḳaçan ehl-i ‘Irāḳ kātibi Ḥasan bin Ḥa-
san’ı urasuz.” diyü buyurdı. Vaḳtā ki ‘āmil-i Medīne Ḥasan bin Ḥasan’ı 
da‘vet eyledi,3 mezbūr ḥālinden vāḳıf olduḳda İmām Zeyne’l-‘ābidīn 
Ḥażretlerine vardı. Kendü ḥālini i‘lām eyledi. Hemān imām ḥażretleri ke-
limāt-ı kerbi4 müştemil idüp bu du‘āyı kendülere ögretdi. Ol daḫı ḥākim 
ḥużūrına varduḳda iḫfā ile oḳıdı. Bi-‘ināyeti’llāh şerr-i ẓālimden ḫalāṣ oldı. 
Ol du‘ā-yı şerīf budur:5 

إٓله   ا�ّ إال  آله    ّال  ال  الكرمي  آله  إاحلليم  ال  العظيم  العلّي  اّ�  رّب  إّال  اّ�  ّال 

 6الّسموات السبع ورّب االرض ورّب العرش العظيم

[Bu du‘āyı] kırā’at idüp ḳurtıldı. Ve Ḥasan bin Ḥasan Medīne’de 
vefāt eylediler. Ve anda defn olındılar.  

Mūsā bin Nuṣayr7 

Ebū ‘Abdu’r-Raḥmān el-Laḥmī’dür. Bunlar bilād-ı Maġrib’i fetḥ idüp 
anda ġanā’im-i keẟīreye mālik ve şehāmet ü celādet ṭarīḳına sālik oldılar. 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak me-
tin tamiri yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 170. 

2  Nüshalarda “Firārī” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İbn Kesîr, 
age, C. 9, s. 171. 

3  eyledi: ḳıldı R1 
4  kerbi: kibri R1 
5  Nüshalarda “ve gezeklidür (N1), gereklidür (R1, HZ)” şeklinde yazılan bu kelime anlam 

gereği tashih edilerek metne alındı. 
6  “Halîm ve Kerîm olan Allah’tan başka ilah yoktur. Alî ve Azîm olan Allah’tan başka ilâh 

yoktur. Büyük arşın, yerin ve yedi göğün Rabb’i olan Allah’tan başka ilah yoktur.” | Nüs-
halardaki imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, 
age, C. 9, s. 171. 

7  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 116. 
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On ṭoḳuz tārīḫinde vücūda geldi. Ṣıddīḳ’uñ zamān-ı ḫilāfetinde Şām 
vilāyetindeki Cebelü’l-Ḫalīl’de1 babası esīr olındı.  

Ve Mu‘āviye cānibinden baḥr ġazāsına ve Cezīre-i Ḳıbrīs fetḥine gön-
derildi. [541b/A R1] Ve Bānes nām [ḥıṣn-ı] ḥaṣīnleri ve ġayrıları bunlar 
binā itdürdi. Yigirmi yedi tārīḫinde Ḳıbrīs Cezīresi’ni fetḥ itdükden ṣoñra 
Mu‘āviye cānibinden anda ḥākim olup ve bi’l-cümle Mūsā bin Nuṣayr 
ḥüsn-i tedbīr ve re’y-i dil-peẕīr ṣāḥibi olmaġın, ḫuṣūṣā neberd ü heycā ḥīle-
lerinden mahāretle iştihār bulmaġın ‘Abdü’l-Melik kendüyi birāderi Bişr2 
bin Mervān’a vezīr eylemişdür. Ve yetmiş ṭoḳuz tārīḫinde bilād-ı İfrīḳiyye 
bunlaruñ eli ile fetḥ kılındı. Ḥattā hīç bir tārīḫde mülūk ü selāṭīne3 mü-
yesser olmayan ġanā’im ü4 cevārī vü ġılmān ü nefā’is emti‘a ve cevāhir-i bī-
kerān ve derāhim ü denānīr maḳūlesi hemyān hemyān, belki emān emān 
ve enbān enbān bunlaruñ taṣarrufına dāḫil olup ekẟer-i ehālī-i bilād-ı ġarb 
anlaruñ ḫavf-ı tīġi ile İslām’a gelmiş idi,5 dirler.  

Ḥikāyet olınur ki şehr-i Endülüs’i fetḥ itdükde bir şaḫṣ kendüye 
geldi. “Baña bir ādem ta‘yīn eyle ki saña bir kenz-i ‘aẓīm göstereyin.” diyü 
bildürdi. Fi’l-vāḳi‘ bir maḥalle geldiler. Gösterdügi yiri ḥafr eylediler. İki 
eyvān ile bir ḳā‘a-i ‘aẓīme ẓāhir olup içinde yāḳūt ü cevāhir ü zeberced ü 
lü’lü’ ile memlū bulınup beytü’l-māle żabṭ ḳılındı. Nuḳūd-ı sīm ü zere 
nihāyet olmadı. Ba‘żılar [393b N1] ḳavlince ol kenzde Ḥażret-i Süleymān 
bin Dāvūd’uñ süfresi bulındı, dirler. Ve hātifden bir nidā gelüp »ها الناس  يّ أ
 ṣadāsı geldi. Ammā إنه قد فتح عليكم �ب من أبو اب جهنم فخذوا حذركم» 6
münādī kim idügi bilinmedi.  

 

1  Nüshalarda “celīl” şeklinde yazılan bu kelime el-Bidâye ve’n-Nihâye doğrultusunda tas-
hih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 171. 

2  Nüshalarda “Beşīr (N1, HZ), Beşīre (R1)” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne 
alındı. bk. Câsim el-Ubûdî, “Mûsâ b. Nusayr”, DİA, https: //islamansiklope-
disi.org.tr/musa-b-nusayr (13.05.2020).  

3  selāṭīne: selāṭīn zümresine R1 
4  ġanā’im ü: - R1 
5  gelmiş idi: gelmişdür R1 
6  “Ey insanlar, şüphesiz ki size cehennem kapılarından bir kapı açıldı. Şimdi tedbirinizi 

alınız.” | Nüshalardaki imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi.  bk. 
İbn Kesîr, age, C. 9, s. 172.  
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Meşhūrdur ki bir def‘a Mūsā bin Nuṣayr ḫums-ı ġanā’imde otuz biñ 
Berber-zemīnden esīr alup Velīd’e gönderdi. [49a HZ] Ve bir kerre daḫı 
mezbūr Mūsā kendünüñ oġlı Mervān’ı serdār idüp yine sevād-ı Berber-
zemīnden iki yüz biñ esīr çıḳarup ḳırḳ biñi ḫums-ı ġanā’im[dür, diyü] 
Velīd’e gönderdi.  

Ve kendüsi tārīḫ-i ḫilāfet-i Velīd’de ki Dımaşḳ-ı Şām’a geldi, ḫavāṣṣ-ı 
ḫuddāmından mücevher tāc, cāmeleri dībāc, otuz ġulām-ı ḫūb-rū-yı 
[541a/B R1] lāzımü’l-ibtihāc ile cāmi‘e girdi. Ve ḫalīfe minberde iken ḳar-
şusına gelüp selām virdi. Ol müzeyyen ḫidmetkārlar minberüñ yemīn ü 
şimālinden edeb ü vaḳār ile dizildi, ṭurdı. Velīd, Ḥażret-i Ḥaḳḳ’a şükr idüp 
kendü cānibinden emīr-i muḳarreb olan Mūsā’nuñ bu vechle zīb ü zīne-
tine mübāhāt ü iftiḫār eyledi. Ba‘de edā’i’ṣ-ṣalāt emīr Mūsā’ya iltifāt-ı bī-
ġāyāt idüp ḫāṭır-sāzlıḳ lāzımātını, ḫuṣūṣā bende-nüvāzlıḳ mühimmātını 
yirine getürdi. Ve dārü’l-emāreye varılduḳda emīr Mūsā daḫı eṣnāf-ı 
cevāhir ü tuḥaf ü tefārīḳ u derāhim ü dīnār-ı vāfir ve aḳmişe-i mütenevvi‘a-i 
mütekāẟir ile Ḥażret-i Süleymān Nebī ‘aleyhi ṣalātu’llāhi ve ‘alā nebiyyinā 
el-‘Arabī üzerinde ṭa‘ām yidügi süfre-i müẕehhebe ki altun ve sīm tellerle 
maḫlūṭ ve tār u pūdı sīm ü ẕehebden rişte ile mażbūṭ üç muraṣṣa‘ ṭavḳ ile 
müzeyyen ve le’ālī vü cevāhir-i girān-bahāları mu‘ayyen bir ġarīb süfre idi. 
Endülüs bilādına tābi‘ Ṭuleyṭula nām şehrden alınmış idi. Cümlesi 
ḫalīfenüñ ‘izz-i ḥużūrına pīş-keş ‘arż itdi.  

Ve diyār-ı Maġrib’de gördügi nevādirden ve ‘acā’ibden istiḫbār olın-
duḳda “Bir zamānda Baḥr-i Maġrib’den on altı maḫtūm ve reng-i sebz ile 
ma‘lūm sepetler bulındı. Ve żımnına defn olınduḳda Ḥażret-i Sü-
leymān’uñ mühr-i şerīfi ile bilindi. Lākin içlerinde ne var idügi ma‘lūm 
olmaġ-içün birisini deldürdükde içinde ser-nigūn bir dīv-i ‘anīd ve şeyṭān-ı 
pelīd ẓāhir olup çıḳduġı gibi �لنبوّ  أكرمك  يف «والذي  أفسد  بعدها  أعود  ال  ة 
 didi. Ya‘nī ‘Seni nübüvvet ile mükerrem iden Rabb-i ‘İzzet ḥaḳḳı األرض»1
içün bir daḫı yiryüzinde fesād itmeyeyin.’ diyü tażarru‘ eyledi. Ba‘dehu 
eṭrāfına diḳkatle naẓar idüp didi: ‘Ben bu maḥalde Ḥażret-i Süleymān’dan 

 

1  “Seni nübüvvet ile keremli kılana yemin ederim ki bundan sonra yeryüzünde fesat çıkart-
maya dönmem.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak 
tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 172. 
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nişān ve mülkinden ‘alāmet ü bürhān [394a N1] göremezin.’ diyü çekildi, 
gitdi. Fe-lā-cerem sā’ir sepetleri mekānına redd itdürdüm. İçindeki ‘afārīt 
idügini bilüp keşfine cür’et idemedüm.” didi. Ve buña mu‘ādil niçe ġarā’ib 
söyledi ki [541b/B R1] tafṣīli Tārīḫ-i İbn Keẟīr’de mesṭūrdur.  

Ve bi’l-cümle emīr Mūsā ġarīb, dilīr-i ṣā’ib-tedbīr, memālik-güşā idi 
ki ḫalḳ kendüye mütāba‘at itse ḳaṣdı Rūmiyye-i Kübrā’nuñ fetḥi idi. Vaḳtā 
ki Velīd vefāt idüp yirine birāderi Süleymān ḫalīfe oldı, “Sende emvāl-i 
firāvān vardur.” diyü niçe ‘iḳāb ile Mūsā’yı ḥabs eyledi. Ve ṭaleb-i mālde 
mücidd olup kendüsi ḥacc-i şerīfe gitdükde ḥabs ile bile uydurdı.  

Sinni ẟemānīne ḳarīb iken Medīne’de ve ‘inde’l-ba‘ż Vādi’l-ḳurā’da 
vefāt eyledi. Bunca ḫidemāt-ı mebrūre ve ġazavāt-ı meşkūre ve fütūḥāt-ı 
me’ẟūre ve tesḫīrāt-ı nā-maḥṣūresi muḳābelesinde niçe eẕā ve cevr ü cefā 
ile teslīm-i rūḥ ḳıldı.  

Ḥālā ki Süleymān bin Velīd’üñ cidd ü cehdi netīce virmekdin ġayrı 
kendüye żarar virdi. Ḫāṭır-nüvāzlıḳla emvāl-i keẟīre taḥṣīline [49b HZ] 
ḳādir olan emīr-i dilīri ḥabs ü ibṭāl ile taṣavvurında niçe ziyānlar itdi. Ma‘a 
ẕālik ḫilāfet serīrinde mu‘ammer olmadı. Zamān-ı emāreti iki buçuḳ yıla 
varmadın fevt oldı. Ḥırṣ u ṭama‘ ile ile’l-ān dillerde meẕmūm ve Mūsā bin 
Nuṣayr’uñ ḥaḳḳ-ı ḫidmetinde ketm idüp birāderi Velīd ṭarīḳına sālik ol-
madı. Fe-ya‘aṣṣuhu1 ḫātimesi ile medā’iḥ-i cümleden maḥrūm oldı.  

Ammā Vefeyāt-ı Ṭoḳsan Sekiz Tārīḫi 
‘Ubeydu’llāh bin ‘Abdu’llāh bin ‘Utbe2 

Bunlar imām ve ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz’e mü’eddib-i3 benām olup 
ṣaḥābe-i kirāmdan rivāyet-i keẟīresi vardur. Kendüden daḫı niçeler rivāyet 
itmişlerdür.  

 

1  “Böylece ona sert davrandı.” 
2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 177. 
3  Nüshalarda “mü’eddī” şeklinde yazılan bu kelime el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tas-

hih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 177. 
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[Ṭoḳsan Ṭoḳuz Tārīḫi Vefeyātı] 
[Ḥasan bin Muḥammed bin Ḥanefiyye] 

Ba‘dehu ṭoḳsan ṭoḳuz tārīḫi dāḫil olup vefeyātından Ḥasan bin 
Muḥammed bin Ḥanefiyye1 tābi‘ī-i celīlü’l-ḳadr olup ṣalāḥ u diyānetle-
rine nihāyet yoḳdur. Ve ḥüsn-i sīretlerine ḥadd ü ġāyet yoġ-ıdı, dirler. 

‘Abdu’llāh bin Muḥayrīz bin Cünāde bin  
‘Ubeyd el-Ḳureyşī2 

Bunlar daḫı tābi‘īnden olup Mekkī’dür. Zevc-i Ümmü3 Ebī 
Maḥẕūre’den ve ‘Ubāde bin Ṣāmit’den ve Ebū Sa‘īd ve Mu‘āviye’den ri-
vāyet iderler. Kendülerden Ḫālid bin Ma‘dān ve Mekḥūl ve Ḥassān bin 
‘Aṭıyye ve Zührī [542a R1] ve ġayrılar rivāyet eylerler. Ve Reccā bin Ḥay-
vet’den4 mervīdür ki ehl-i [Medīne] ‘ābidleri İbn ‘Ömer [ile] iftiḫār ider-
ler.5 “Biz de İbn Muḥayrīz’le mübāhāt iderüz.” dimişdür.   

Maḥmūd bin Lebīd bin ‘Uḳbe6 

Bunlar Ebū Nu‘aym-ı Enṣārī’dür. Ki Ḥażret-i Peyġāmber ḥayātında 
vücūda geldi. [394b N1] Ammā Buḫārī ḳavlince ḥażret ile ṣoḥbet daḫı 
eylediler.  

 

 

 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 185. 
2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 185. 
3  Nüshalarda “Ammā hemm” şeklinde muğlak yazılan bu ibare el-Bidâye ve’n-Nihâye esas 

alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 185. 
4  Nüshalarda “Cābir bin Ḥubūt” şeklinde yazılan bu isim el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alına-

rak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 185. 
5  Nüshalarda burada yer alan “Seni” kelimesi anlam gereği metne alınmadı. 
6  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 186. 
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Nāfi‘ bin Cübeyr bin Muṭ‘im bin  
‘Adī bin Nevfel el-Ḳureyşī1 

Babasından ve Ḥażret-i ‘Oẟmān ve ‘Alī ve [İbn] ‘Abbās ve Ebū Hü-
reyre ve ‘Ā’işe’den ve ġayrıdan rivāyeti [ve] tābi‘īnden ve ġayrıdan bir 
cemā‘atüñ daḫı kendüden rivāyeti muḳarrerdür. Ve ġāyetde ẕāhid ü ‘ābid 
[bir kimesne idi]. Ve merkebini yederdi. Piyāde ḥacc itmekle ḳadri müsā‘id 
‘azīz idi. 

Küreyb bin Müslim2 

İbn ‘Abbās’uñ āzādlusıdur. Niçe yük kitāba mālik olan ẟiḳatdandur. 
Zühd ü diyānetle şöhreti kemālindedir. 

Muḥammed bin Cübeyr bin Muṭ‘im3 

Ḳureyş ‘ulemāsından ve eşrāf ü rü’esāsından olup Medīne’de vefāt ey-
ledi. Ve Baḳī‘’de defn olındı.  

Maḥmūd b. Rebī‘4 

Ebū Muḥammed-i Enṣārī’dür. Ḥażret-i Peyġāmber zamānında vü-
cūda gelüp nūrına Resūl-i Ekrem maḥabbet eylemedügini ta‘aḳḳul iderdi. 
Ol zamānda dört yaşında idügin beyān eylerdi. Ṭoḳsan üç yaşında iken 
Medīne’de vefāt eyledi.  

 

 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 186. 
2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 186. 
3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 185. 
4  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | el-Bidâye ve’n-Nihâye‘de hicrî 99 yılı 

vefeyatında bu içerikte bir hal tercümesi bulunmamaktadır. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 
185-187. 
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[Müslim bin Yesār]1 

Ebū ‘Abdu’llāh-ı Baṣrī’dür. Faḳīh ü zāhid ve rivāyāt-ı keẟīre ṣāḥibidür. 
Ve ṣāliḥ ü ‘ābid kimesnedür. Ḥattā ikẟār-ı ṣalāt ve müdāvemet zamānınuñ 
fā’iḳı ve ṣuleḥādan tercīḥe lā’iḳı idi. Bir def‘a ḫānesi ṭutuşup üşmişler, sö-
yündürmişler. Kendüler ṣalāt içinde bulınmaġla bunca ġavġāyı işitmemiş-
ler. Müstaġraḳ olduḳları ḥālde ve aḥvāl-i ḥarḳı bilmemişler.  

Ḥaneş bin ‘Amr eṣ-Ṣan‘ānī2 

İfrīḳiyye vālīsi iken bilād-ı Maġrib’de cihād üzere fevt oldı. Ṣaḥābe-i 
tābi‘īnden rivāyāt-ı keẟīresi vardur. 

Ḫārice bin Zeyd bin Ḍaḥḥāk3 

Bunlar Medenī [ve] Enṣārī’dür. Fuḳahādan olup Medīne’de nāsa fetvā 
virürdi. Ḫuṣūṣā ‘ilm-i ferā’iżde yed-i ṭūlāsı olup ol fendeki müşkilāt aña 
mürāca‘at ḳılınurdı.  

Ammā Vefeyāt-ı Yüz Tārīḫi 
Sālim bin Ebü’l-Ca‘d4 el-Eşca‘ī 

 Tābi‘īn-i celīlü’l-ḳadr [542b R1 | 50a HZ] olup ẞevbān ve Cābir ve 
‘Abdu’llāh bin ‘Ömer ve Nu‘mān [bin Beşīr] ve ġayrıdan rivāyet eyledi. 
Ḳatāde ve A‘meş ve niçeler daḫı kendüden rāvīlerdür. Ve bi’l-cümle ẟiḳat-ı 
‘azīz idi. 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlık bulunmamaktadır. | el-
Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak metin tamiri yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 186. 

2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlığın ilk kelimesi 
“Ḫayş” şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, 
C. 9, s. 187. 

3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 187. 
4  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 189. 
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Ebū Ümāme Sehl bin Ḥuneyf1 

 Medenī ve Enṣārī’dür. Ḥażret-i Peyġāmber ḥayātında ṭoġdı. Ḥattā 
rü’yeti sa‘ādetiyle müşerref oldı. Ve babasından ve Ḥażret-i ‘Oẟmān ve 
Zeyd bin ẞābit ve Mu‘āviye ve İbn ‘Abbās’dan rivāyet eyledi. Kendüden 
daḫı Zührī ve Ebū Ḥāzim ve niçeleri rivāyet itdiler. Ve Ḥażret-i ‘Oẟmān 
muḥāṣara olınup cum‘a namāzına çıḳmaları müyesser olmaduḳda bunları 
nā’ib-i menāb itmişler idi. 

Ebü’z-Zāhiriyye Ḥudeyr bin Küreyb2 

Ḥimṣī’dür. Ve kibār-ı tābi‘īnden olup Ebū Ümāme Ṣudey ve 
‘Abdu’llāh bin Busr’dan rāvīdür. Ve ba‘żılar ḳavlince Ebū Derdā’ya daḫı 
yitişmişdür.  

Ḥikāyet-i ġarībedendür ki oġulları Ḥumeyd bin Ebü’z-Zāhire ri-
vāyet ḳılurlar ki babaları bir gice Mescid-i Ṣaḫre’de ımızġanup ḳalmışlar. 
Ḫuddām-ı mescid [395a N1] kendüyi görmeyüp, ḳapuları bend idüp git-
mişler. Ba‘dehu tesbīḥ u tehlīl ṣadāsın işidüp uyanmış. Anı görmiş ki 
melā’ike ṣaf baġlayup ‘ibādete meşġūl olmış. Kendüsi daḫı anlaruñ 
ṣufūfına dāḫil olmış, ṭā‘ata iştiġal ḳılmış. 

Ebü’ṭ-Ṭufeyl ‘Āmir bin Vāẟile  
bin ‘Abdu’llāh bin ‘Amr el-Leyẟī3 

Bunlar ṣaḥābe-i kirām ve aḥbāb-ı Nebī-i lāzımü’l-i‘ẓām zümre-i 
ḥamīdesinden olup Peyġāmber Ḥażretlerini eñ ṣoñra gören bunlardur, dir-
ler. Ve bu bābda muḥaddiẟīn icmā‘ iderler. Kendüler Ebū Bekr ve ‘Ömer 
ve ‘Alī ve Mu‘āẕ [ve] İbn Mes‘ūd’dan rivāyet itdiler. Ki Zührī ve Ḳatāde 
ve ‘Amr bin Dīnār ve ġayrılar daḫı bunlardan rivāyet ḳıldılar.  

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 190. 
2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlığın sonunda “el-

Ḫamīṣ” şeklinde bir kelime vardır. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. 
bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 190. 

3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 190. 
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Ḥażret-i ‘Alī’nüñ enṣārından olup cümle ḥurūbında bile bulındı. 
Lākin ba‘dehu Muḫtār bin Ebī ‘Ubeyd’[üñ] ḥāmil-i rāyeti1 olduġına 
binā’en niçeler kendüden intiḳām ḳaṣdın eyledi.  

Ve bi’l-cümle Ḥażret-i Peyġāmber’üñ zamān-ı şerīfinde sekiz yılla mü-
şerref oldı. Müslim bin Ḥaccāc ḳavlince ‘ale’l-ıṭlāḳ ṣaḥābeden çaḳ ṣoñra 
vefāt iden bunlar oldı. [543a R1]  

Ebū ‘Oẟmān en-Nehdī bin Mil2 

Baṣrī’dür. İsmi ‘Abdu’r-Raḥmān olup derūnın altmış ḥacc ve iki yüz 
‘umre ile [ṣāf iden] nādir-i ‘aṣrıdur. Zamān-ı Cāhiliyyet’de iki kerre ḥacc 
eyledi. Ḥażret-i Peyġāmber zamānında İslām’a geldi. Ammā ḫˇāb-ı rü’yetle 
müşerref olmadı. Ve üç yıl ‘ummāl-i Nebī’ye zekātını edā ḳıldı. Buña 
binā’en e’imme-i ḥadīẟ bunlara Muḫaḍram tesmiye ḳıldı.  

Ve ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb zamānında Medīne’ye hicret idüp kendülerden 
ve Ḥażret-i ‘Alī ve İbn Mes‘ūd ve ekẟer-i aṣḥābdan rivāyet itdiler. Ve on 
iki yıl Selmān-ı Fārisī Ḥażretleriyle ṣoḥbet eylediler. Ve kendülerden 
tābi‘īn ulularından bir cemā‘at izhār-ı rivāyet ḳıldı.  

Ve ṣavvām u ḳavvām olup Yermūk ve Ḳādisiye ve Celūlā ve Nihāvend 
ġazālarında bile bulındı. Yüz otuz yıl ‘ömr sürüp işbu yılda vefāt eyledi. Ve 
ba‘żılar ḳavlince yüz ḳırḳ yıl yaşadı. 

‘Abdü’l-Melik bin ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz3 

İnḳıṭā‘ u ‘ibādetde ve zühd ü ṭā‘at ü va‘ẓ u ‘uzletde4 vālid-i mācidinden 
tafḍīl olınmışdur. Peder-i büzürgvārıyla kelimāt-ı ḥasenesi vuḳū‘ bulup 
va‘ẓ u teẕkīrden ḫālī olmamışdur. 

 

1  Nüshalarda “rivāyet” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 
alındı. 

2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 190. 
3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 191. 
4  Nüshalarda “ ‘uzlet ü va‘ẓ” şeklinde yazılan terkip seci gereği tashih edilerek metne 

alındı.  
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Vefeyāt-ı Yüz Bir Tārīḫi 
Rib‘ī [50b HZ] bin Ḫirāş1 

Bunlar evliyā-yı kibār ve ebrār-ı büzürgvārdandur. İki evlādı Ḥaccāc 
bin Yūsuf’a ‘iṣyān idüp ittifāḳ birgün Ḥaccāc’a didiler ki “Aṣlā Rib‘ī 
‘ömrinde kiẕb itmemişdür. Ve ṣadāḳat ṭarīḳınuñ ḫilāfına gitmemişdür.” 
Pes Ḥaccāc bir ḫaber gönderdi. Ve “Oġulların isterin. Ḳandadur?” diyü 
ṣordı. Mu‘riż-i [395b N1] helāk ü tebāhda olup muḳteżā-yı beşeriyyet 
tecāhül semtini [ve] iñen aṣlā ṭarīḳ-ı rāstdan inḥirāfı cā’iz görmeyüp “Ev-
dedür.” diyü cevāb virdi. Ḥaccāc inṣāfa gelüp ‘azīze ri‘āyeten evlādı aḫẕın-
dan rücū‘ ḳıldı.  

Menḳūldür ki Rib‘ī cennetlik midür, ḫilāf mıdur, Rabb-i ‘İzzet’den 
şāfī cevāb almayınca ‘ömrinde gülmedi. Ya‘nī vefāt itdüklerinde ġasl iden 
kimesne ḫaber virdiler ki ḥażret serīr üzerinde ḍıḥk-i dā’im üzere oldı. Tā 
ki mühimmāt-ı ġasl nihāyet [543b R1] buldı. 

Bu daḫı Rib‘ī’den mervīdür ki “Biz üç birāder olup cümleden a‘bedi-
müz ortanca aḫīmüz olup ittifāḳ ben yābānda bulındum idi. Menzilimüze 
geldükde “Birāderüñ şimdi vefāt eyledi.” diyü ḫaber aldum. Vaḳtā ki gel-
düm, girye ile yanında oturdum. Fi’l-ḥaḳīḳa teslīm-i rūḥ idüp cesedini ḫālī 
görmedüm. Lākin eliyle yüzindeki burḳa‘ını ḳaldurdı. Baña ‘Es-selāmu 
‘aleyke yā aḫī.’ diyü ḫiṭāb ḳıldı. ‘Fe-lā-cerem ne ‘aceb ba‘de’l-mevt ḥayāt-ı2 
mücedded müstaġreb3 degül mi?’ didükde ‘Gerçek ben öldüm. Ve 
Ḫālıḳ’uma vāṣıl oldum. Ravḥ u reyḥāna mülāḳāt idüp Rabb-i ‘İzzet’ümi 
me’mūlden ziyāde kerīm ü ġafūr buldum. Baña sündüs ü istebraḳdan bir 
yeşil cāme ve nūrānī ‘imāme getürdi. Ḥażret-i Resūlu’llāh Ḥażretlerine 
mülāḳāt idüp elbetde baña gelüp, ‘Yanumdan eksik olmamaḳ gereksüñ.’ 
buyurdı. Hemān techīz ü tekfīnümde isti‘cāl eyledük.’ didi. Ve gözlerin 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlık “Rib‘ī İbn Ḥisrāş” 
şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, 
s. 220. 

2  ḥayāt-ı: - R1 
3  müstaġreb: müstaġraḳ R1 
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yumup tekrār teslīm-i rūḥ ḳıldı.” dimişdür. Ma‘nen birāderinüñ ḥayāt-ı 
müceddedi kendüye vedā‘ içün olmasın ifāde buyurmışdur.  

 El-ḳıṣṣa ululıġına nihāyet yoḳdur. Ve kerāmāt-ı ‘aliyyesi ‘aded-i 
nücūmdan artuḳdur. Kūfe’de vefāt eyledi. Ve anda defn ḳılındı.  

Ebū Ṣāliḥ es-Semān1 

‘Ābid ü zāhid ve ‘ibādāta ḫilḳati müsā‘id ‘azīz idi.    

Ammā Vefeyāt-ı Yüz İki Tārīḫi 
Ḍaḥḥāk bin Müzāḥim el-Hilālī2 

Künyeti Ebü’l-Ḳāsım ve tābi‘[ī]-i keẟīrü’lmekārimdendür ki Ebū 
Muḥammed’dür. Ḫorāsānī daḫı dirler. Belḫ ve Semerḳand ve Nīşābūr’da 
temekkünini3 ḫaber virürler.  

Kendüleri Enes ve İbn ‘Abbās’dan ve İbn ‘Ömer ve Ebū Hüreyre ve 
ġayrıdan rivāyet itmişdür. ‘İlm-i tefsīrde imām ve va‘ẓ u teẕkīrde maḳbūl-i 
enām ve Süfyān-ı ẞevrī Ḥażretleri »أربعة: جماهد، وعكرمة،    خذوا التفسري عن
 buyurduḳları [544a R1] kelām delāletiyle daḫı وسعيد بن جبري، والضحاك» 4
şöhre-i fużalā-yı enāmdur.  

Mezbūrı vālidesi iki yıl getürdükden ṣoñra ṭoġurdı. Ve ḥīn-i vilādetde 
dişleri mükemmel bulındı. Ḥasbeten li’llāh ṣıbyāna ta‘līm iderdi. [396a 
N1] Ve hergün aḫşam olduḳda “Bugün bilmezin ki ‘amelden bir nesne 
ṣu‘ūd idüp ḳarīn-i ḳabūl oldı mı?” diyü aġlardı. 

 

 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 220. 
2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 223. 
3  temekkünini: temkīnini N1 
4  “Tefsiri dört kişiden alın: Mücâhid, İkrime, Saîd b. Cübeyr ve Dahhâk.” 
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Ebü’l-Mütevekkil en-Nācī1 

İsmi ‘Alī bin Baṣrī’dür. Tābi‘īnüñ ẟiḳātından olup zühd ü ṭā‘at ile 
zamānenüñ ferīd-i ‘aṣrıdur. Sinn-i şerīfi [51a HZ] seksende iken vefāt ey-
ledi.  

Vefeyāt-ı Yüz Üç Tārīḫi 
Yezīd bin Ebī Müslim2 

Ebü’l-‘Alā-yı Medenī, ‘Aṭā bin Yesār-ı Hilālī, Ebū Muḥammed el-
Ḳāṣṣ-ı Medenī’dür ki Meymūne’nüñ mu‘taḳıdur. Kendüsi ve birāderi Sü-
leymān ve ‘Abdu’llāh ve ‘Abdü’l-Melik cemī‘an tābi‘īn zümre-i celīlinden-
dür. Ṣaḥābeden bir cemā‘atden rivāyet itmişler[dür]. Sinn-i şerīfi sekseni 
mütecāviz iken İskenderiyye’de vefāt eylemişlerdür. Raḥmetu’llāhi ‘aleyh. 

Mücāhid bin Cübeyr el-Mekkī  
Ebü’l-Ḥaccāc el-Ḳureyşī el-Maḫzūmī3 

[Sā’ib bin Ebī] Sā’ib’üñ mu‘taḳı [ve] tābi‘īn ü müfessirīnüñ muvaffaḳı 
ve İbn ‘Abbās aṣḥābınuñ ḫaṣṣ-ı ḫavāṣṣ-ı muḥaḳḳaḳıdur. Ki ‘ilm-i tefsīrde 
zamānenüñ a‘lemi ve Ṭāvūs’uñ aḳrānından bir yār-ı ṣādıḳ-ı mükerre-
midür. Kendülerden menḳūldür ki “İbn ‘Ömer Ḥażretleri rikābına ṣarıl-
mışlar. Severdüm ki oġlı Sā’im ve ġulāmum Nāfi‘ sizüñ ḥıfẓıñuz gibi ḥıfẓ 
idelerdi.” dimişler.       

Rivāyetdür ki İbn ‘Abbās Ḥażretlerine Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’i otuz kerre ‘arż 
eylemişler. Ḥattā çaḳ ṣoñra iki def‘a ‘arżında bir āyet-i kerīmede ṭurġıtmış-
lar. Ve niçe müşkilāt su’āl itmişler. Sinn-i şerīfi ġāyetine ḳarīb iken mes-
cidde teslīm-i rūḥ eyledi.  

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlık “Ebü’l-tevekkül 
en-Nācir” şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn Kesîr, 
age, C. 9, s. 223. 

2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 223. 
3  Nüshalarda başlık boş bırakılmıştır. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak metin tamiri 

yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 224. 
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Muṣ‘ab1 bin Sa‘d bin Ebī Vaḳḳāṣ 

Tābi‘īnüñ birinden ve ṣāliḥīnüñ büzürgvārlarındandur. 

Mūsā bin Ṭalḥa2 bin ‘Abdu’llāh et-Temīmī 

Ṣalāhına [544b R1] binā’en Mehdī dimekle mülaḳḳabdur. Ḫuṣūṣā 
tābi‘īn-i celīlü’l-ḳadrdan idükleri muḥaḳḳaḳdur.  

Ammā Vefeyāt-ı Yüz Dört Tārīḫi 
Ḫālid bin Ma‘dān3 el-Kelā‘ī 

Tābi‘ī-i büzürgvār olup cemā‘at-i ṣaḥābeden niçe rivāyet eylediler. 
Ve bi’l-cümle ‘ulemā-yı kāmilīn ve e’imme-i ecille-i ‘āmilīn zümresin-
dendür. Günde ḳırḳ biñ tesbīḥ itdügi muḳarrerdür. Ve ṣā’imen vefāt 
eyledügi ṣaḥīḥdür. Ve Ḥimṣ’de imām olup her üç gicenüñ terāvīḥinde 
Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’i ḫatm ḳılduġı mervīdür. Bunlaruñ kelimāt-ı ṭayyibele-
rindendür ki »  أمر �ما  يبصر  عينان يف وجهه  أعني:  أربعة  وله  إال  عبد  من  ما 
-Ya‘nī ki “ ‘Abdu’llāh’dan her ki دنياه،  وعينان يف قلبه يبصر �ما أمر آخرته » 4
mesnenüñ ki çihresinde [iki gözi] vardur ki anuñla dünyevī umūrını gö-
rür; ve iki göz ḳalbinde ḫalḳ olınmışdur ki anuñla āḫirete müte‘alliḳ 
levāzımını görür. Pes her ḳaçan ki Rabb-i ‘İzzet bir ḳulına ḫayr ilḳā ey-
leye, ḳalbindeki [396b N1] gözlerini rūşen ider. Ve anlaruñla umūr-ı 
āḫireti görür. Ḥālā ki ol ḳalbdeki gözler görinmez. Ġayba ‘aynıyla īmān 
getürmiş olır. Fe-ammā bir ḳula ki Ḥażret-i Bārī ‘azze ve celle anuñ ḫilāfın 
irāde ḳılur, ol ḳul aṣlā ḳalbindeki gözlerle naẓar itmez. Ẓāhir gözi ile gör-
dügi eşyādan ise müntefi‘ olmaz. Ve bi’l-cümle ḳalb gözi āḫiret içündür. 
Niteki ẓāhir gözi dünyā umūrını rü’yet içündür.” buyurmışdur.  

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlığın bir kısmı boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 
229. 

2  N1 ve R1 nüshalarında başlığın bir kısmı boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 
229. 

3  N1 ve R1 nüshalarında başlığın bir kısmı boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 
230. 

4  “Kullara dört göz verilmiştir. Bunlardan yüzündeki ikisiyle dünya işlerini görür. Kalbin-
deki ikisiyle ahiret işlerini görür.” 
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‘Āmir bin Sa‘d bin Ebī Vaḳḳāṣ [el-Leyẟī]1 

Tābi‘īnüñ biri ve ruvāt-ı celīlü’l-ḳadrüñ me’mūrıdur. 

‘Āmir bin Şerāḥīl eş-Şa‘bī2 

Künyetleri Ebū ‘Amr olup kendü Hemedān şu‘bındandur. Ẕū-fünūn 
‘ālimdür. Ve Kūfe ‘ulemāsında fażlı ile müsellem ṣaḥābeden niçelere yitiş-
miş ve ekẟerinden eḥādīẟ rivāyet itmiş ‘azīzdür.  

Ammā Ebū Miclez3 bunlar ḥaḳḳında, 4«545] «ما رأيت أفقه من شعيبa 
R1] dimişdür. Ve Mekḥūl, [51b HZ] 5 «ما رأيت أحدا أعلم بسنة ماضية منه»
 diyü vaṣf itmişdür.  

Birgün Şa‘bī, Dāvūd el-Evdī’ye “Gel saña bir ‘ilm ögredeyin. ‘Ulūmuñ 
re’si olsun.” Anlar daḫı “Buyurduġıñuz nedür?” didükde, “Ḳaçan saña bil-
medügüñ nesneyi ṣorsalar ‘Allāhu a‘lem.’ diyü cevāb viresüz. Kim ‘ilm-i 
ḥasen budur.” buyurmışlar. 

Ebū Bürde bin Ebī Mūsā el-Eş‘arī6 

Şa‘bī’den evvel Kūfe ḳażāsına naṣb olındı. Bunlaruñ ḳażāsı Ḥaccāc 
zamānına rāst geldi. Şa‘bī’nüñ ḥükūmeti ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz ‘aṣrında 
vāḳi‘, bā-ḫuṣūṣ yine Ḥaccāc kendüyi ma‘zūl itdükde ḳażā ḫidmetinde 
ḳarındaşı Ebū Bekr’i ḳodı. ‘Ālim ü faḳīh ve ḥāfıẓ-ı bī-şebīh idi.  

 

 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 230. 
2  N1 ve R1 nüshalarında başlığın bir kısmı boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 

230. 
3  Nüshalarda “bu maḥalde” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İbn 

Kesîr, age, C. 9, s. 230. 
4  “Şa‘bî’den daha iyi bir fakih görmedim.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye 

ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 230. 
5  “Geçmiş yıllar içerisinde ondan daha bilgili birini görmedim.” | Nüshalarda görülen imla 

hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi.  bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 230. 
6  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 231. 
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Ebū Ḳılābe el-Cermī ‘Abdu’llāh bin Yezīd1 

Baṣrī’dür. Ṣaḥābeden ve ġayrıdan rivāyet-i keẟīre ṣāḥibi olan kibār-ı 
e’imme vü fuḳahādandur. Ḳażā teklīf olınduḳda naḳl idüp Şām’a vardılar. 
Ve anda temekkün idüp anda vefāt itdiler. 

Ebū Recā el-‘Uṭāridī2 

İsmi ‘İmrān [bin] Milḥān-ı3 Baṣrī’dür. Yüz yigirmi yıl ‘ömr sürüp 
meb‘aẟdan evvel dünyāya geldi. Bunlardan menḳūldür ki “Peyġāmber 
Ḥażretleri bizüm üzerimüze ‘asker gönderdükde ṭapduğımuz büti yük-
lenüp Remle’ye ḳaçduḳ. Altımuzdaki at yıḳılduḳda ol ṣanem ḳum içine 
düşüp ġā’ib oldı. Āḫir biñ belā ile bulup çıḳarduḳ. Bu maḳūle kendüyi 
tedārüke ḳādir olmayup, ḳuma düşüp ẕelīl olan ṣaneme ‘ibādet cehālet 
idügini bilüp  ibā ve ictināb ile Medīne’ye döndük. Ḥażret-i Peyġāmber’i 
vefāt eylemiş bulup İslām’a geldük.” dimişler. Ve ṣaḥābeden çoḳ ululara 
yitişüp anlardan rivāyet itmişdür. Ve kendülerden daḫı niçe tābi‘īn rivāyet 
itmişdür. 

‘Abdu’llāh ve ‘Ubeydu’llāh İbnihā ‘Abdu’llāh4 

Bunlar iki birāder-i nāmdār ve “Ḥażret-i ‘Ömer’üñ evlād-ı emcādı” 
diyü şöhre-i dār ü diyārdur.5 [397a N1] Ekābir-i aṣḥābdan olup rivāyāt-ı 
keẟīre ṣāḥibleridür. Vefātları işbu senede vuḳū‘ bulmışdur.    

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 231. 
2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 234. 
3  Nüshalarda “Mihrān (N1, R1), Melce’ (HZ)” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek 

metne alındı. bk. Raşit Küçük, “Ebû Recâ el-Utâridî”, DİA, https://islamansiklope-
disi.org.tr/ebu-reca-el-utaridi (06.08.2020). 

4  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | el-Bidâye ve’n-Nihâye’de ve el-Munta-
zam fî Târîhi’l-mülûk ve’l-Ümem’de hicrî 104-105 yılı vefeyatı arasında bu içerikte bir 
hal tercümesi bulunmamaktadır. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 229-234; İbn Cevzî, el-Mun-
tazam fî Târîhi’l-mülûk ve’l-Ümem, C. 7, s. 87-111. 

5  Nüshalarda “şöhret virür” şeklinde yazılan bu ibare anlam ve seci gereği tashih edilerek 
metne alındı. 
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Ammā Vefeyāt-ı Yüz Altı Tārīḫi 
Sālim bin ‘Abdu’llāh1 bin ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb 

Bunlar Ebū ‘Amr-ı Faḳīh’dür ki fużalā vü fuḳahānuñ ferīdi ve zühhād 
ü ‘ubbād zümresinüñ murtāż-ı vaḥīdidür. Hişām bin [545b R1] ‘Abdü’l-
Melik ḥacc itdügi senede bunlaruñla Ka‘be’de bulışup iḥtirāmen ve il-
tifāten “Yā Sālim, benden ne isterseñ iste.” diyü ‘arż-ı cūd u kerem ḳaṣd 
itdükde “V’allāhi ben Ḥażret-i Ḥaḳḳ’uñ beytinde iken anuñ ġayrıdan 
nesne recā itmege ḥicāb eylerin.” buyurduḳda Hişām böyle ẓann eyledi ki 
beyt-i şerīfden ṭaşra çıḳılduḳda ‘arż-ı ḥācet itmesi cā’iz ola. Fe-lā-cerem 
Sālim’i gözetdi. Ka‘be’den çıḳup menziline müteveccih olduḳda ardınca 
yitişüp, “Şimdi Beytu’llāh’dan ṭaşrayuz. Ne recā eylerseñ eyle.” didükde 
Sālim eyitdi ki “Ḫavā’ic-i dünyeviyyeden mi isteyeyin, yoḫsa uḫreviyyeden 
mi?” didi. Hişām ta‘accüb idüp “Bizde uḫreviyye ḥāceti yitürmege ḳudret 
yoḳdur. Dünyā murādātından ne isterseñ iste.” didükde “Yā Hişām, ben 
dünyānuñ temellükini bile recā itmedüm. Bu ḳanda ḳaldı ki dünyā temel-
lükini ḳādir olmayandan bir nesne recā eyleyem.” buyurdı. Ḫālıḳ’ından 
ġayra ‘arż-ı iḥtiyāc itmedügini ṭuyurdı.  

El-ḳıṣṣa Sālim Ḥażretleri ġāyet ḳara yaġız ve faḳīh [ve] vera‘ı keẟīr, libāsı 
ḫaşīn ve ḫırḳası yesīr, ḥadd-i ẕātında [52a HZ] mütevāżı‘ ve ḫulefā [aña] 
nesne gönderdüklerince ḳabūlinden mu‘riż kimesne idi. 

Ṭāvūs bin Keysān2 

Bunlar Yemānī’dür. Ve İbn ‘Abbās Ḥażretleri muṣāḥiblerinüñ 
müte’aḫḫir-i ẕī-şānı ve ‘ilm-i fıḳh[l]a ve tefsīr ü hadīẟle bāhirdür. Künyet-
leri Ebū ‘Abdu’r-Raḥmān olup ehl-i Yemen’den olan tābi‘īnüñ evveli ve 
bihişt-i ‘ilm ü fażluñ ṭāvūs-ı muḫalḫalıdur ki ebnā-yı Fürs’den iken ābāsını 
Enūşirvān Yemen’e göndermişdür.  

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlığın bir kısmı boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 
234. 

2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 235. 
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Ve ṣaḥābe-i ‘iẓāmuñ elli büzürgvārlarına yitişmişdür. Ve ḳırḳ ḥacc-ı 
şerīfle müstes‘ad olmışdur. Mekke’de vefāt itdiler. Ve cenāzesini ‘Abdu’llāh 
bin Ḥasan bin Ḥüseyn bin ‘Alī ve anlaruñ mu‘ādili olan ekābir-i ‘ulemā 
kemāl-i i‘zāz ü iclāl ile getürüp defn eylediler. »  مّر االخرة ومّر الّدنياء  حلو 
  .bunlar zebān-ı şeker-feşānından ṣādır olmışdur الّدنياء حلو االخرة» 1

Ammā Vefeyāt-ı Yüz Yedi Tārīḫi 
Süleymān bin Yesār2 

Tābi‘īnüñ biri ve ‘Aṭā bin Yesār’uñ birāderidür. [545a R1] ‘İbāde-
tinde müctehid, vecāhetle münferid, rivāyāt-ı keẟīre ṣāḥibi ‘azīz idi. Sinni 
yetmişde iken Medīne’de vefāt eyledi. 

‘İkrime [el-Berberī]3 

Kibār-ı tābi‘īnden ve aḫyār-ı müfessirīnden,4 ḫuṣūṣā ‘ulemā-yı tābi‘īn 
ve fuḳahā-yı aṣḥāb-ı yaḳīnden olup ṣaḥābeden çoḳ kimesneye yitişmiş idi. 
[397b N1] Ve İbn ‘Abbās Ḥażretlerinüñ mu‘taḳlarından olmaġla deryā-
yı zeḫḫār-ı ‘ulūma ġavṣ idenlerden idi.  

Ve zamānında İfrīḳiyye ve Yemen ve Şām ve ‘Irāḳ ve Ḫorāsān vilāyet-
lerin gezüp her birinden ifāde-i feżā’il ḳıldı. Ve efendisi İbn ‘Abbās 
ḥayātında fetvā virüp mahāret ü feḳāhetle iştihār buldı.  

Ve bi’l-cümle ‘İkrime Ḥażretleri ṣanādīd-i ‘ulemānuñ memdūḥ-ı ẕī-
şānı ve ecādīd-i fużalānuñ muḳalled-i ma‘ārif-nişānı idi. 

 

 

 

 

1  “Dünyanın tatlısı âhiretin acısıdır. Dünyanın acısı âhiretin tatlısıdır.”  
2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 244. 
3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 244. 
4  müfessirīnden: müfessirīnden iken Medīne’de vefāt eyledi R1 
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Ḳāsım bin Muḥammed bin Ebī Bekr-i Ṣıddīḳ1 

Bunlar daḫı fuḳahā-yı Medīne’nüñ efḳah-ı meşhūrı idi. Ve ṣaḥābenüñ 
ekẟerinden rivāyetle ẕāt-ı şerīfi ma‘mūr olup babaları Mıṣr’da ḳatl olındı. 
Kendüler ṣaġīr bulındılar. Ḫāleleri Ḥażret-i ‘Ā’işe-i ṣıddīḳa ḥużūrında neşv 
ü nemā bulup ‘ilm ü fażlı gün gibi şöhret buldı. 

Küẟeyyirü ‘Azze bin Ebī Cum‘a2 Şā‘ir-i Meşhūr 

Ḥicāzī’dür. Küẟeyyir bin ‘Abdu’r-Raḥmān bin Esved bin ‘Āmir-i 
Ḫuzā‘ī añılup İbn Ebū3 Cum‘a laḳabı ile meşhūr olmışdur. İsmi Keẟīr ol-
mayup taṣġīr-i ikẟīr olmaġa bā‘iẟ ḳaṣīrü’l-ḳāme olup üç ḳarış miḳdārı ḳadd 
ile müşārün bi’l-benān olduġı içündür.  

Meşhūrdur ki ‘Abdü’l-Melik bin Mervān meclisine varduḳça “Egile-
rek gir ki ḳaṣruñ saḳfı başuña ṭoḳınup saña elem virmesün.” diyü gülerdi. 
Egerçi ki eş‘ar-ı İslāmiyyīn’dür. Lākin meẕheb-i tenāsuḫiyye[ye] ḳıllet-i 
‘aḳlından meyl ile şöhret bulmışdur. Ve zu‘m-ı fāsidince ﴿  ِيف َأيِّ ُصورٍَة مَّا
  .naṣṣ-ı şerīfiyle müdde‘āsını istidlāl[e] meşver[et] ḳılmışdur َشاء رَكََّبكَ ﴾4

Ki Küẟeyyir ve Aḥvaṣ ve Nuṣayb bi’l-ittifāḳ [546b R1] ‘Ömer bin 
‘Abdü’l-‘Azīz Ḥażretlerine vardılar. Lākin zühd ü ṭā‘at ile iştiġālinden 
eş‘āra mültefit degül idügini işitdiler. Āḫir bir ṭarīḳ ile meclisine duḫūl 
idüp sā’ir ḫulefā kīse kīse dīnār ü cā’ize virür iken biñ belā ile anlardan yüz 
ellişer dirhem alabildiler. Ammā Küẟeyyirü ‘Azze muḳābelesinde bir 
ḳaṣīde-i ṭavīlesin oḳıdı ki bu ebyāt andandur:   

 

 

 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlığın bir kısmı boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 
250. 

2  N1 ve R1 nüshalarında başlığın bir kısmı boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 
250. 

3  Ebū: - R1 
4  “Dilediği bir biçimde seni oluşturdu.”, İnfitar 82/8. 
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Naẓm [51b HZ] 

 بريئا ومل تقبل إشارة جمرم        وليت فلم تشتم عليا ومل ختف  
  1آتيت فأمسى راضيا كل مسلم      وصدقت �لفعل املقال مع الذي 

Yezīd bin ‘Abdu’llāh2 bin Şıḫḫīr 

Muṭarrif bin ‘Abdu’llāh’uñ3 birāderi Ebü’l-‘Alā-yı ‘Āmir[ī]’dür. 
‘Ulemā-yı Baṣra’nuñ meşāhirindendür.  

[Nuṣayb bin Rebāḥ]4 

Şā‘irdür ki naẓm-ı ‘Arabī’de beyne’l-aḳrān faṣīḥ u māhirdür.  

‘Ömer Bilāl bin Heyşem-i Kūfī5 

Ḫālid Ḳarīr cānibinden Kūfe’de ḥākim iken vefāt itmişdür. 

 

 

 

 

1  “Keşke suçsuz ve günahsız Ali’ye sövmeseydin. Masumları korkutmasaydın. Suçlunun 
işaretini kabul etmeseydin. Ben sözümü fiilimle tasdik ettim. Yaptığım işlerle de bunu 
doğruladım. Bundan her Müslüman razı oldu.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-
Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 252. 

2  N1 ve R1 nüshalarında başlığın bir kısmı boş bırakılmıştır. | Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi esas alınarak metin tamiri yapıldı. bk. M. Yaşar Kandemir, “Mutarrif b. 
Abdullah”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/mutarrif-b-abdullah (14.05.2020). 

3  Nüshalarda “ ‘Abdü’l-melik (N1, R1), Şenceru’llāh bin eş-Şıḫḫīr (HZ)” şeklinde yazılan 
bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Kandemir, agmd. 

4  Nüshalarda “‘Āmilī İbn İmāḥ” şeklinde yazılan bu başlık Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi esas alınarak tashih edildi. bk. Mehmet Reşit Özbalıkçı, “Nusayb b. 
Rebâh”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/nusayb-b-rebah (14.05.2020).  

5  N1 ve R1 nüshalarında başlıkta sadece “Kūfī” yazılıdır. | el-Bidâye ve’n-Nihâye’de ve el-
Muntazam’da hicrî 107 yılı vefeyatı arasında bu içerikte bir hal tercümesi bulunmamak-
tadır. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 244-256; İbn Cevzî, el-Muntazam fî Târîhi’l-mülûk ve’l-
Ümem, C. 7, s. 118-120. 
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‘Amr bin İbn Rebī‘-i1 Maḫzūmī 

Şā‘ir-i meşhūr ve eş‘ārından nezāketi mevfūr olup ‘Abdü’l-Melik’den 
cevā’iz-i seniyye alanlaruñ biridür.  

Ammā Vefeyāt-ı Yüz Sekiz Tārīḫi 
Bekr bin ‘Abdu’llāh el-Müzenī2 

Bunlar Baṣrī’dür. Ṣaḥābe-i güzīn3 ve tābi‘īnden rivāyāt-ı keẟīre ṣāḥibi 
olup zühd ü taḳvā ile iştihār bulmışdur. Kelimāt-ı ṭayyibesine nihayet 
yoḳdur. 

Rāşid bin Sa‘d el-Muḳrānī4 el-Ḥimṣī 

Bunlar [398a N1] ‘ömr[i] tābi‘īnden ziyāde mu‘ammer5 olup ve 
ṣaḥābe-i kirāmdan rivāyet ḳılup zühd ü ṣalāḥ ve ‘ibādet ü felāḥ ile rūzgārın 
geçürmişdür.  

Muḥammed bin Ka‘b6 el-Ḳuraẓī 

Künyetleri Ebū Ḥamza’dur. ‘Ālim-i Rabbānī ve müfessir-i Ḳur’ānī 
olup aṣḥāb-ı ‘iẓāmdan niçe kimesneye yitişmişdür.  

 

 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlıkta sadece “Maḫzūmī” yazılıdır. | el-Bidâye ve’n-Nihâye’de 
ve el-Muntazam’da hicrî 107 yılı vefeyatı arasında bu içerikte bir hal tercümesi bulun-
mamaktadır. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 244-256; İbn Cevzî, el-Muntazam fî Târîhi’l-
mülûk ve’l-Ümem, C. 7, s. 118-120. 

2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 256. 
3  güzīn: - N1, HZ 
4  N1 ve R1 nüshalarında başlığın bir kısmı boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 

257. 
5  ‘ömr//mu‘ammer: ‘Ömer ṭab‘ından HZ 
6  N1 ve R1 nüshalarında başlığın bir kısmı boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 

257. 
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Vefeyāt-ı Yüz On Tārīḫi 
Cerīr bin ‘Aṭıyye-i Şā‘ir1 

Bunlar[a] İbn ‘Aṭıyye bin Ḫaṭafā dirler. Şu‘arā-yı ‘aṣruñ fuṣaḥāsından 
olup Yezīd bin Mu‘āviye’nüñ ve ḫulefā-yı Benī Ümeyye’den ‘Abdü’l-Me-
lik mādiḥi olup ‘aṭıyye ve cā’ize-i seniyyesin alagelmiş idi. Ve zamānında 
Ferezdaḳ ve Aḫṭal ile aḳrān i‘tibār olınup ekẟer-i şu‘arā ḳavlince anlardan 
eş‘ar añılurdı. 

Ḥikāyet2 olınur ki ‘Abdü’l-Melik bin Mervān’uñ meclisinde [547a 
R1] birgün Cerīr ve Ferezdaḳ ve Aḫṭal ḥāżırīn iken bir A‘rābī geldi. 
‘Abdü’l-Melik aña ḫiṭāb idüp “Bilür misün, zamān-ı İslām’da cümleden 
ziyāde hicv ebyātını kim dimişdür?” didükde A‘rābī “Bilürin.” didi. Ve 
Cerīr’üñ ebyātından; 

Naẓm 

 3فال كعبا بلغت وال كال�            فغض الطرف إنك من منري 

[beytini oḳıdı].  

Tekrār su’āl idüp “Zamān-ı İslām’da ya cümleden a‘lā olan beytini de 
bilür misün?” didükde A‘rābī “Bilürin.” didi. “Cerīr’dür.” diyü bu naẓmı 
oḳıdı. 

Naẓm  

 4وأندى العاملني بطون راح          ألستم خري من ركب املطا�  

Tekrār istiḫbār idüp “Yā İslām zamānında cümleden nāzik dinilen 
ebyātı bilür misün?” didükde “Bilürin.” didi. Ve bu ebyātı inşā ḳıldı. 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 260. 
2  Ḥikāyet: - N1 
3  “Gözünü yum. Sen Nümeyr kabilesindensin. Ne Ka‘b kabilesinin ne de Kilâb kabilesinin 

mertebesine ulaşamadın.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas 
alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 260.  

4  “Siz bineklere binenlerin en hayırlıları değil misiniz? Göbeği sarkmış olup âlemlerin en 
cömertleri değil misiniz?” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas 
alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 260. 
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Naẓm 

 مل حييني قتال�  قتلننا مثّ          إن العيون اليت يف طرفها مرض  
 1 أركا� أضعف خلق ا�ّ  وهنّ       حىت ال حراك به   يصرعن ذا اللبّ 

Ḫalīfe “Aḥsente, iṣābet itdüñ. Münāsib olan ebyātı oḳıduñ. Lākin 
Cerīr’üñ kendüyi bilür misün?” didi. “Bilmezin. Ammā müştāḳuz.” 
didükde Cerīr’i gösterdi. Sā’ir şu‘arā oḳınan ebyāt cemī‘an Cerīr’üñ ol-
duġına ḥased peydā idüp A‘rābī[‘yi] hicve sālik oldılar. Ammā Cerīr pe-
send-i keẟīr idüp, “Yā emīre’l-mü’minīn, bugün ben ḳuluña ‘aṭā olınacaḳ 
cā’ize bu A‘rābī’nüñ olsun.” didi. Ḫalīfe daḫı anuñ beş biñ cā’izesine beş 
biñ daḫı ilḥāḳ idüp A‘rābī’ye teslīm olınmaḳ buyurdı.  

Ve bi’l-cümle ‘Abdü’l-Melik’üñ şu‘arā ḥaḳḳında iḥsān ü ‘aṭāsına ni-
hāyet yoġ-ıdı. Ammā ‘Ömer bin [53a HZ] ‘Abdü’l-‘Azīz’üñ zühd ü 
taḳvāsını bir mertebede iken umūr-ı dīniyyeden olan kelimātdan ġayrı 
ıṣġāya [398b N1]2 ḳulaḳ ṭutmazdı.  

Menḳūldür ki ḫilāfet serīrine cülūs itdükde ẕikr olınan şu‘arā ve3 daḫı 
niçe ehl-i naẓm u fuṣaḥā ḳapusına niçe günler mülāzemet itdiler. Lākin 
ruḫṣat-ı duḫūl ile muḥaṣṣal-ı ibrām ḳılınmadılar. Āḫir-i kār me’yūs olup 
[547b R1] memleketlerine gitmek ve hicretde niçe vāridāt ṣudūr itmek 
muḳarrer bilindi. Ve ḫavāṣṣından ġayrı şu‘arāya olan naḳd-i naḳīṣasını 
cā’iz görmedi. “Bāb-ı sa‘ādetiñüzde bunca günlerdür ki erbāb-ı naẓm mun-
taẓır ve intiẓām-ı aḥvāl ümmīdine mütefekkirlerdür.” diyü bildürdi. Egerçi 
ki evvelā duḫūllerine icāzet virildi. Lākin “Peyġāmber Ḥażretleri bu ḳavme 
nice iḥsān iderdi, bilürsüz. Ḫuṣūṣā oḳları zehrnāk ve zebānları zebāne4 gibi 
āteşnāk idügini iz‘ān ḳılursuz.” diyü taḫvīf itmekle bir miḳdār ruḫṣat aldı.  

 

1  “Ucunda hastalık bulunan gözler bizi öldürdü. Sonra ölülerimizi bekletmediler. Akıl sa-
hibi kimseleri cansız yere düşürdüler. Artık onlar, Allah’ın en zayıf bedenli yaratıkları-
dır.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. 
bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 260. 

2  N1 nüshasında varaklar kopmuş, yeniden ciltlenirken yanlış yere konmuş olmalıdır. Bu 
yüzden burada olması gereken sayfa 400b varağında yer almaktadır. 

3  ve:  - R1 
4  zebāne: ziyāne R1 
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Fe-lā-cerem ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz “Kim vardur?” diyü ṣorup her 
birini ki bildi, “Fülān kiẕb-i bāṭıl anda degül midür?” diyü birer beytlerini 
oḳıdı. Ruḫṣat-ı duḫūl virilmemesine ḳasem itdi. Ammā Cerīr teẕkīr ḳılın-
duḳda; 

Naẓm 

  1حني الز�رة فأرجعي بسالم        طرقتك صائدة القلوب وليس ذا  

beytini oḳıdı. “Bu naẓm anuñ vāridātındandur. Ol meclisimüze gelse cā’iz-
dür.” diyü ruḫṣat virdi. Vaḳtā ki içerü girüp selām virdi ve bu nev-güfte 
ebyātı ḫalīfe vaṣfını ḳaṣd idüp oḳıdı, ol beytler budur: 

Naẓm 

 جعل اخلالفة لإلمام العادل            إن الذي بعث النيب حممدا 
 حىت ارعوى وأقام ميل املائل              وسع اخلالئق عدله ووفاؤه  

 2والنفس مولعة حبب العاجل         إين ألرجو منك خريا عاجال  

Ammā ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz, Cerīr’e seḫā itmegi tevcīz ḳılduḳda, 
“Ben ki ḫilāfet umūrına me’mūr oldum, ḫazīnümde ancaḳ üç yüz dirhem 
naḳdiyye buldum. Yüzini ‘Abdu’llāh vālidesi, yüzi daḫı oġlına degdi. Saña 
ancaḳ yüz dirhem [ḳaldı].” diyü Cerīr’e virdi. Yüz mehār develer ve 
hemyān hemyān altunlar ve aḳçeler almaġa mu‘tād olan şā’ir-i ṭama‘-[kār] 
ol miḳdār sedd-i ramaḳla tesellī ḳıldı. Ammā Cerīr içerüden çıḳup mun-
taẓır olan şu‘ara istinṭāḳ itdükde, »  ما يسوءكم خرجت من عند أمري املؤمنني وهو

 

1  “Gönül avcısı sana baktı. Bu, ziyaret esnasında olamaz. Haydi, selametle geri dön.” | 
Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. 
İbn Kesîr, age, C. 9, s. 263. 

2  “Hz. Muhammed’i peygamber olarak gönderen [Allah] halifeliği âdil lidere verdi. Onun 
adalet ve vefası bütün halkı kapsadı. Nihayet halkına göz kulak oldu. Eğilenin eğriliğini 
düzeltti. Ben senden acele bir iyilik bekliyorum. Gönül acele verilen şeye aşırı şekilde 
tutkundur.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih 
edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 263. 
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 didi. Ve bu maḳūle bir beyt inşād يعطي الفقراء ومينع الشعراء وإين عنه لراض»1
idüp vaṭanına çekilüp gitdi:2 [548a R1] 

Naẓm 

    3وقد كان شيطاين من اجلن راقيا         ه  رأيت رقى الشيطان ال تستفزّ 

İbn Ḫallikān Tārīḫi’nde Cerīr, Ferezdaḳ’dan eş‘ar ve bu beyti sā’ir 
ebyātından efḫardur, diyü yazılmışdur. Ki [399a N1] ol beyt budur: 

Naẓm 

        4حسبت الناس كلهم غضا�              متيم  إذا غضبت عليك بنو 

Babası eş‘ar-ı nās olup seksen şā‘ire ġālib idügini beyān itmişdür. Ḥik-
met Ḫudā’nuñdur, Ferezdaḳ ile bir senede vefāt eyledi. Ba‘żılar ḳavlince 
Ferezdaḳ ḳırḳ gün evvel riḥlet itdi. Ve ba‘de’l-vefāt ‘azīzlerden [biri] Cerīr’i 
rü’yāsında gördi. “Bunca kimesneleri hicv itmişdüñ. Ḥālüñ neye irişdi?” 
didükde, “Birgün bādiyede bir tekbīr itmişdüm. Anuñ berekātıyla 
Rabb’üm beni maġfiret eyledi.” diyü bildürdi. “Ferezdaḳ ḥāli nice oldı?” 
dinildükde “Ḳaẕf-i muḥaṣṣınān itdügi içün mu‘aẕẕebdür.” diyü cevāb 
virdi, didi. 

Şā‘ir Ferezdaḳ5 

İsmi Hemmām [bin Ġālib] bin Ṣa‘ṣa‘a’dur. [53b HZ] Ve aṣlda Baṣrī 
olup ceddi Ṣa‘ṣa‘a aṣḥāb-ı güzīndendür ki Resūlu’llāh’a gelmemişdür. Ve 

 

1  “Durum hoşunuza gidecek gibi değildir. Ben emirü’l-mü’minin huzurundan çıkarken o, 
yoksullara yardım ediyordu ama şairleri bu yardımdan yoksun bırakıyordu. Ben [yine de] 
ondan razıyım.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak 
tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 264.   

2  gitdi: - N1, R1 
3  “Şeytanın sihrinin onu rahatsız ettiğini görmedim. Benim şeytanım cinlerden sihirliydi.” 

| Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. 
İbn Kesîr, age, C. 9, s. 264. 

4  “Benî Temîm kabilesi sana kızdığında bütün insanların sana kızdıklarını sanırsın.” | Nüs-
halarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. İbn 
Kesîr, age, C. 9, s. 264. 

5  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 265.  
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Ferezdaḳ babası ile Ḥażret-i ‘Alī’yi ve İmām Ḥüseyn’i ‘Irāḳ’a gider iken 
görmişdür. Ve aṣḥāb-ı güzīnden Ebū Hüreyre’ye ve Ebū Sa‘īd el-Ḫudrī’ye 
ve Ṭırımmāḥ bin ‘Adī-i Şā‘ir’e ve niçelere yitişmişdür. Ḥattā Ebū Hüreyre 
Ḥażretleri kendüye laṭīfe idüp, “Yā Ferezdaḳ, görürin ki senüñ ayaḳların 
ḳatı küçürekdür. Cennetde bir mekān ṭalebinde olsañ cā’izdür.” didükde 
“Benüm ẕünūbum keẟīr ve cennete duḫūlüm ‘asīrdür.” didükde “Ġam 
yime ki ben Resūl-i Ekrem’den işütdüm ki »�� مفتوحا للتوبة مسرية  إن �ملغرب 
 buyurmışlardur. Sen de سبعني سنة ال يغلق حىت تطلع الشمس من مغر�ا» 1
tevbe eyle.” diyü telḳīn itmişdür.  

Aṣma‘ī’den menḳūldür ki Ferezdaḳ’uñ ḫātūnı Nuvvār vefāt itdükde 
İmām Ḥüseyn ve a‘yān-ı Baṣra cenāzesine ḥāżır olup namāzını Ḥażret-i 
İmām Ḥasan ḳıldı. Ve birāderleri İmām Ḥüseyn ile ḳaṭırlara süvār ol-
duḳları ḥālde, ammā Ferezdaḳ devesine bindügi timẟālde mezāra dek git-
diler. Yolda [548b R1] İmām Ḥasan Ferezdaḳ’a iltifāt buyurdı. “Āḫirete 
tuḥaf ne ḥażırladuñ?” diyü ṣordı. Ferezdaḳ “Seksen yıldan berü şehādet 
kelime-i ‘ulyāsını iḥżār iderin.” diyü cevāb virdi. Fe-ammā ḳaçan ki ol iki 
imām-ı hümām-ı büzürgvār ḳabre dek müteveccih oldılar, Ferezdaḳ is-
tiġfār idüp, ḳadem-i rence buyurduḳlarını iş‘āren bu ebyātı bedīheten 
inşād ḳılup oḳıdı: 

Naẓm 

  أشّد من القرب التها�ً وأضيقا            أخاف وراء القرب إن مل يعافين  

  عنيف وسّواق يسوق الفرزدقا              القيامة قائٌد   ذا جاءين يومإ

    قا ر سرابيل قطران لباساً خم           إىل �ر اجلحيم مسربالً   يساق

 2قاز مت صديصيذوبون من حّر ال           إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم  

 

1  Hadîs-i Şerîf, “Mağripte bir kapı vardır. Bunun genişliği yetmiş senedir. Bu kapı güneş 
batıdan doğuncaya kadar tevbe için açıktır.” (Tirmizî, Da‘avat, 102 [3529]). 

2  “Eğer mezarın altındaki beni affetmezse korkarım ki bu benim için mezar ateşinden daha 
şiddetli ve daha daraltıcı olur. Kıyamet gününde sert bir güdücü ve şiddetli bir sürücü 
yanıma gelip Ferezdak’ı ileriye sürerse korkarım. Katrandan gömlekler ve yırtık elbiseler 
giyinmiş olarak cehennem ateşine sevk edilir. İşte o zaman cehennemde irin içerler. On-
ların irinin sıkcaklığından eriyip parçalandıklarını görürsün.” | Nüshalarda görülen imla 
hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 266. 
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Fe-lā-cerem İmām Ḥasan Ḥażretleri vāfir gözyaşların döküp aġladı. 
[399b N1] Ve eyitdi: “Yā Ferezdaḳ, ba‘żı kimesneleri hicv itmekle sen 
[şimdiye dek] ebġażu’n-1nās iken bugünden ṣoñra eḥabbü’n-nās olduñ.” 
diyü buyurdı.  

Ḥasan-ı Baṣrī2 

[Babasınuñ] ismi Yesār ve künyeti Ebū Sa‘īd-i Baṣrī’dür ki Zeyd bin 
ẞābit’üñ ‘uteḳāsındandur. Ve ba‘żılar ḳavlince Cābir bin ‘Abdu’llāh 
mevālīsindendür. Keẕālik vālidesi Ḫayre Ḫātūn’dur ki Ümmü Seleme’nüñ 
mu‘taḳasıdur. Gāhī Ümmü Seleme Ḫayre’yi bir ḫidmete gönderdükde 
Ḥasan’ı avutmaḳ içün emzürmek vāḳi‘ olmışdur. Ḥasan-ı Baṣrī’ye bunca 
‘ulūm u ḥikmet anlardandur. Reḍa‘an uḫuvetden nāşīdür, dirler. Bundan 
mā‘adā eṭfāl-i ṣaġīr iken vālidesi ṭaşra çıḳarurdı. Kibār-ı ṣaḥābenüñ ḫayr-
du‘āların alurdı. Ḥattā Ḥażret-i ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb, »الدّ   للهمّ أ يف  ين  فقهه 
  .diyü Ḥasan ḥaḳḳında du‘ā itmişdür وحببه إىل النّ اس» 3

Birgün Enes bin Mālik’den mes’ele ṣordılar. “Ḥasan-ı Baṣrī anı bizden 
oḳıdı. Ba‘dehu bize diñletdi. Ve ḥıfẓ itdi. Biz ferāmūş itmişüz. Anlardan 
ṣoruñ.” diyü ta‘rīf itdi. Ve dā’imā Ḥażret-i Enes bin Mālik “Ben bu iki 
şeyḫ-i kebīr ile Baṣra ḫalḳına reşk iderin.” diyü Ḥasan-ı Baṣrī ve Muḥam-
med bin Sīrīn Ḥażretlerini vaṣf iderdi. [549a R1] Ḳatāde Ḥażretleri eyitdi: 
“Ben ḳanġı ‘ālimle oturdumsa aña nisbet Ḥasan’uñ fażlını müşāhede eyle-
düm. Ve Ḥasan’dan efḳahı benüm gözlerüm görmiş degüldür.” diyü bu-
yurdı.  

A‘meş’den [54a HZ] mervīdür ki Ḥasan’uñ her sözi ‘ilm ü ḥikmet-
dür. Ve Ebū Ca‘fer’den rivāyet ḳılınur ki Ḥasan’uñ kelāmı kelām-ı en-
biyāya müşābihdür. Ve bi’l-cümle ‘ālim ü ‘āmil, refī‘u’l-ḳadr ü ẟiḳat ü ‘ābid 
idi. Ve cemīl ü rū-sīm ve keẟīrü’l-‘amel ve nāsuñ ẕāhidi idi. Mekke-i 

 

1  Nüshalarda “saña in‘īṭā” şeklinde muğlak yazılan bu kelime el-Bidâye ve’n-Nihâye esas 
alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 266.  

2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 266. 
3  “Allah’ım, onu dinde bilgili kıl ve insanlara sevdir.” 
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Mükerreme’ye geldükde bir serīr üzere oturdı. Eṭrāfına ‘ulemā vü fużalā 
cem‘ olup eḥādīẟinden müstefīd oldı.  

Ve sinn-i şerīfleri seksen sekize varduḳda işbu sene recebinde vefāt 
ḳıldı. Raḥmetu’llāhi ‘aleyhi.  

Ve her ṣabāḥ ki güneş ṭulū‘ iderdi, Ḥasan-ı Baṣrī bu beyti oḳurdı:  

Naẓm 

  1وال حي على الدنيا ببـاق                      الدنيا ببــــاقية حلي   فال

İbn Sīrīn Muḥammed bin Sīrīn bin2  
Ebū Bekr bin [Ebū] ‘Amr-ı Enṣārī 

Enes bin Mālik [bin] Naḍr’üñ3 ‘uteḳāsındandur. Ḫālid bin Velīd bun-
laruñ babasını ‘Aynü’t-temr’den alup ve Enes anlardan iştirā ḳılup bahāya 
kesdi. Ve te’ehhül idüp evlād-ı aḫyārdan mezbūr Muḥammed ve Enes bin 
Sīrīn ve Ma‘bed ve Yaḥyā ve Ḥafṣa ve Kerīme anlardan vücūda geldi ki 
cümlesi tābi‘īnüñ kibārından ve ṣuleḥānuñ re’sleri bāhirü’l-iftiḫārından-
dur. Ammā Muḥammed bin Sīrīn, Ḥażret-i ‘Oẟmān şehādetinden iki yıl 
evvel vücūda geldi.  

Hişām bin Ḥassān “Eṣdaḳ-ı beşer İbn [400a N1] Sīrīn buldum.” di-
diler. Muḥammed bin Sa‘d, “ ‘Ālim-i refī‘u’l-ḳadr ü me’mūn ve ẟiḳat ü 
faḳīh-i ẕū-fünūndur.” diyü vaṣf eylediler. Ammā İbn ‘Avn, “ ‘Aṣrumda üç 
‘ālim-i ferīde yetişdüm ki biri ‘Irāḳ’da Muḥammed bin Sīrīn, ikinci 
Ḥicāz’da Ḳāsım bin Muḥammed, üçincisi Şām’da Reccā bin Ḥayvet’dür.” 
diyü bildürdi. Şa‘bī Ḥażretleri ise, 4«عليكم بذاك األصم» ya‘nī “Bu ḳulunı 

 

1  “Dünya yaşayanlar için bâki değildir. Yaşayanlar da dünya üzerinde bâki kalacak değil-
dir.” 

2  N1 ve R1 nüshalarında başlığın bir kısmı boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 
267, 274.  

3  Nüshalarda “Baṣrī’nüñ” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İbra-
him Canan, “Enes b. Mâlik”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/enes-b-malik 
(16.01.2020).  

4  “Bu sağırı ihmal etmeyin.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas 
alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 267. 
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berg-i ‘ālemden ġāfil olmañ.” diyü İbn Sīrīn’i vaṣf iderdi. Zīrā ṣameme 
mübtelā olmışlar idi. Ve ta‘bīr-i menāmātda şeyḫ-i ferīd ve imām-ı [549b 
R1] kāmil ü vaḥīddür ki naẓīri görilmemişdür. 1«العزلت عبادة» kelāmı, 
ḫuṣūṣā 2«إذا أراد اّ� بعبد خرياً جعل له واعظاً من نفسه �مره وينهاه» dürer-i 
cevāhir-niẓāmı anlaruñ kelimātındandur. 

 Ḥikāyet olınur ki birgün bir şaḫṣ kendülere geldi. “Ben zeytūna zeyt 
oḳıdurın.” diyü bildürdi. Ḥażret-i şeyḫ “Var, teftīş eyle ki taḥt-ı nikāḥında 
olan ḫātūn vālideñ[dür] ancaḳ.” diyü ta‘bīr ḳıldı. Fi’l-vāḳi‘ ol şaḫṣ ṭufūliy-
yet ‘āleminde esīr alınmış. Ba‘dehu vālidesi daḫı esīr olınup mürūr-ı 
ezmānla kendüye menḳūḥa olmış. Aṣlı bilinüp tefrīḳ olındı.  

Ve bir kimesne daḫı ‘azīze geldi. “Ben [vāḳı‘amda] bir3 ḫurmā çekir-
degini ufatdum. İçinde bir ḳat çıḳduġını gördüm.” didi. Ta‘bīrinde “Sen 
bir ṣāliḥa ḫātūndan bir fāsıḳa duḫter vücūda getürürsün.” buyurdı. Fi’l-
vāḳi‘ öyle oldı.  

Ve yine bir kimesne İbn Sīrīn’e geldi. “Görürin ki bir mezbelenüñ 
üstinde bir kimesne ‘uryān ṭurup ṭanbūr çalardı.” diyü söyledi. Şeyḫ te’em-
mül idüp, “Bu maḳūle rü’yāyı fī zamāninā meger ki Ḥasan-ı Baṣrī göre.” 
diyü buyurdı. Ol şaḫṣ-ı vāḳıf, “Gördügüm anlar idi.” diyü taṣdīḳ idince, 
“Ol mezbele dünyādur ki Ḥasan’uñ ayaġı altında ḫāksār ü hüveydādur. Ve 
ṭanbūr çalması [54b HZ] va‘ẓ u naṣīḥat ṭarīḳında ḫalḳuñ ḳulaġın burma-
sıdur.” diyü ta‘bīr ḳıldı. 

Ve bi’l-cümle ululıġına nihāyet yoḳdur. Şeyḫü’l-mu‘abbirīn 
naḳḳādü’l4-muḥaddiẟīndür. Ḥasan-ı Baṣrī’den yüz gün ṣoñra şevvālüñ 
ṭoḳuzında vefāt eyledi. 

 

1  “Uzlet ibadettir.” 
2  “Allah bir kuluna iyilik yapmak istediğinde onu kendi kendisine [iyiliği] emreden [kötü-

lüğü] yasaklayan bir vaiz kılar.” 
3  bir: - R1 
4  Nüshalarda “tefādetü’l” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı.  
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Vehb bin Münebbih1 

Bunlar Yemānī ve tābi‘īnüñ ẕī-şānı ve ‘ilm-i evā’il ü evāḫir istiḫrācında 
Ka‘bü’l-aḥbār’uñ aḳrānıdur. Ve ṣalāḥ u diyānetde ḥadīḳa-i ẟānīdür. Yemen 
vilāyetinde Ṣan‘ā şehrinde vefāt eylemişlerdür. Ammā ṣaḥābe-i kirāmdan 
efḍal çoḳ ululara yitişdi. Ve anlardan ve kibār-ı tābi‘īnden rivāyet ḳıldı. 

نـَْيا  « َواِحٌد، َوَما اْلِعَمارَُة ِيف اْخلَرَاِب ِإالَّ  ِإنَّ ِ�َِّ تـََعاَىل َمثَانَِيَة َعْشَر أَْلِف َعاملٍَ الدُّ َها َعاَملٌ  ِمنـْ
 anlaruñ [400b N1]3 kelimātındandur. “Ma‘nāsı َكُفْسطَاٍط ِيف الصَّْحرَاءِ »2
‘Allāhu [550a R1] Te‘ālā’nuñ on sekiz biñ ‘ālemi vardur ki dünyā anlaruñ 
yalıñuz birisidür. Bunuñ da ma‘mūresi ḫarābesine nisbet ṣaḥrāda ḳurılan 
ḳara evlerüñ biricigi4 gibidür.’ dimekdür.” diyü bunlar buyurmışdur. Ki 
“Ṭoḳsan pāre kitāb gördüm, cümlesinde bu ma‘nāyı taḥḳīḳa irdürdüm ki 
irādetu’llāha müte‘alliḳ olan umūrdan birine bir kişi nefsini tevkīl itmek, 
ya‘nī ‘Şunı böyle ve bunı şöyle eyle.’ dimekdür, küfrdür.” [kelāmı daḫı 
anuñdur]. 

Süleyman bin Sa‘d5 

‘Ulūm-ı ‘Arabiyyet’de [ve] feṣāḥat ü cemālde miẟli nādir, ṣāliḥ u mü-
tedeyyin ve zühd ü taḳvāsı müte‘ayyin ādem idi. 

Ṣāliḥ bin ‘Abdu’r-Raḥmān [el-Kātib]6 

Bunlar daḫı ‘ulūm-ı ‘Arabiyyet ta‘līmine muḳayyed ve ṣalāḥ u 
diyānetle mü’eyyed, faṣīḥ u ‘ārif ve keẟīrü’l-ma‘ārif kimesne idi. Süleymān 
bin ‘Abdi’l-Melik7 zamānında kātibü’d-dīvān olup ve ehālī-i ‘Irāḳ’[a] ol 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 276. 
2  “Allah’ın on sekiz bin âlemi vardır. Dünya o alemlerden biridir. Dünyanın mamur olma-

yan yerler içindeki mamur yerleri çöldeki bir çadır gibidir.” | Nüshalarda görülen imla 
hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 276. 

3  N1 nüshasında bazı sayfalar kopmuş, ciltlenirken sayfaların yerleri değişmiş olmalıdır. 
Bu yüzden burada olması gereken sayfa 392b varağında yer almaktadır.  

4  biricigi: bir çeçeki R1 
5  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 302. 
6  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 302. 
7  Nüshalarda “ ‘Abdü’l-melik bin Süleymān” şeklinde yazılan bu isim el-Bidâye ve’n-Ni-

hâye esas alınarak tashih edildi.  bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 302. 
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fenni ögredüp ḫalīfe-i müşārün ileyh ḥażretleri ‘aṣrında ḫarāc-ı ‘Irāḳ ken-
düye ıṣmarlanmış idi. 

[Ümmü’l-Hüẕeyl]1 

Faḳīhe-i ‘ālime ve zāhide-i kāmile [olup] keẟīrü’r-rivāyāt ve yetmiş yıl-
lıḳ ‘ömr ile ḫayrü’n-nisā idügini müş‘ir delālāt çoḳdur. Ol cümleden biri 
on iki yaşında Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’i ḥıfẓ eyledügi ḥāletdür. 

[‘Ā’işe bint Ṭalḥa bin ‘Ubeydu’llāh et-Temīmī]2 

Vālideleri Ümmü Külẟūm bint Ebū Bekr-i Ṣıddīḳ’dür. İbn ḫāli 
‘Abdu’llāh bin ‘Abdu’r-Raḥmān ile tezevvüc eyledi. Andan ṣoñra Muṣ‘ab 
bin Zübeyr nikāḥlanup yüz biñ dīnār ṣadaḳa virdi. Bāri‘atü’l3-cemāl ve 
ṣāḥibe-i yāl ü bāl ḫātūn idi. Medīne4’[de vefāt eyledi]. 

‘Abdu’llāh bin Sa‘īd bin Cübeyr5 

Bunlar daḫı zamānenüñ efḍali ve ṣāḥib-i rivāyāt olan ṣanādīdün ek-
meli bir faḳīh ü ‘ābid kimesne idi. 

‘Abdu’r-Raḥmān bin Ebān bin ‘Oẟmān bin ‘Affān6 

Ḥażret-i ‘Oẟmān’uñ oġlınuñ oġlıdur. Feżā’il-i ẕātiyyesine nihāyet 
yoḳdur.  

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında “Ümmü’l-Hüẕeyl” biyog-
rafisi ile sonrasında gelen “ ‘Ā’işe bint Ṭalḥa bin ‘Ubeydu’llāh” biyografisi birleştirilmiş, 
‘Ā’işe bint Ṭalḥa bin ‘Ubeydu’llāh” başlığı verilmiştir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak 
metin tamiri yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 302. 

2  Nüshalarda başlık boş bırakılmıştır. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak metin tamiri 
yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 302. 

3  Nüshalarda “bāzimme” şeklinde yazılan bu kelime el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak 
tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 302. 

4  medīne: - HZ 
5  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 302. 
6  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 302. 
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Ammā Vefeyāt-ı Yüz On İki Tārīḫi 
Reccā bin Ḥayve1 el-Kindī 

Ki Ebü’l-Miḳdām2 ve bir rivāyetde Ebū Naṣr’dur. Tābi‘ī-i celīlü’l-
ḳadr ve ḫulefā-yı Benī Ümeyye’ye vezīr gibi refī‘u’ṣ-ṣadr olup ḳaçan 
Mekḥūl’den bir nesne ṣorsalar “Bizüm seyyid ü şeyḫimüz Reccā bin 
Ḥayve’den3 ṣoruñ.” diyü cevāb virürdi. 

Şehr bin Ḥavşeb4  

Bunlar [550b R1] Eş‘arī ve Ḥimṣī’dür. Ba‘żılar ḳavlince Dımaşḳ[ī 
ve] tābi‘īdür. ‘Ālim ü ‘ābid ü kāmil-i nās olup cemā‘atden niçeler bundan 
rivāyet üzere iken beytü’l-mālden bilā-iẕn-i veliyyü’l-emr5 bir ḫarīṭa aldı, 
diyü müttehim ḳılındı. Aña binā’en ta‘yīb olınup ḫalḳ mürāca‘at itmez 
olmış idi. Ḥattā ḥaḳḳında eş‘ār daḫı dinilmiş idi. Ammā iftirā-yı maḥż 
olup ġayr-ı serīḳa idügine daḫı ekẟer-i nās ẕāhib oldı.  

[Ammā Vefeyāt-ı Yüz On Üç Tārīḫī] 

Ba‘dehu yüz on üç tārīḫi [55a HZ] dāḫil olup vefeyātından; 

‘Abdü’l-Vehhāb bin Buḫt6  

Künyeti Ebū ‘Ubeyde’dür. Āl-i Mervān mu‘taḳlarından olup evvelā 
Şām’da sākin olup ba‘dehu Medīne’ye göçdi. [401a N1]  

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlığın bir kısmı boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 
304. 

2  Nüshalarda “Miḳdār” şeklinde yazılan bu isim el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih 
edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 304.  

3  Nüshalarda “Raḥūmā” şeklinde yazılan bu isim el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih 
edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 304.   

4  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 304. 
5  Nüshalarda “velī iẕni emrinsiz (N1, R1), velī iẕnsiz (HZ)” şeklinde yazılan bu terkip el-

Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi.  bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 304.   
6  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlığın son kelimesi 

“Neḥaf” şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn Kesîr, 
age, C. 9, s. 304-305. 
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Rivāyeti İbn ‘Ömer ve Enes ve Ebū Hüreyre’den ve cemā‘at-i 
tābi‘īndendür. Ve kendüden daḫı Eyyūb [ve] Mālik bin Enes ve Yaḥyā bin 
Sa‘īd-i Enṣārī ki ve ‘Ubeydu’llāh1 el-‘Ömerī rāvīlerdür.  

Ve kendüsi » ّحامل فقه  فرب    امرأ مسع مقاليت هذه فوعاها مث بلغها غريه، نضر ا�
، ومناصحة أويل  در مؤمن: إخالص العمل �ّ إىل من هو أفقه منه ثالث ال يغل عليهن ص 

-ḥadīẟini Enes’den ri األمر، ولزوم مجاعة املسلمني، كأن دعو�م حتيط من ورائهم » 2
vāyet itmişdür.  

Ḥaccı keẟīr, ‘umresi vefīr, ġazā vü cihādı keẟretle ma‘lūm-ı ṣaġīr ü 
kebīr olup e’imme-i ‘ulemādan bir ḳavm-i keẟīr ‘Abdü’l-Vehhāb’uñ ẟiḳa 
idügini teẕkīr itmişdür. Mekārim ü cūdı bir derecede idi ki aṣlā dirhem ü 
denānīrüñ hemyān-ı himmetinde ẟebāt-ı vücūdı yoġ-ıdı. Ve emīr Ebū 
Muḥammed Baṭṭāl ile niçe ġazālar idüp, āḫir ser-ḥadd-i Rūm’da şehīd 
olup mezārı el-ān ol vilāyetde ẓāhir ü bedīddür.  

Ve bu maḥalle gelince vāḳi‘ olan tafṣīl İbn [K]eẟīr Tārīḫi’nde mesṭūr-
dur. Ammā Baṭṭāl Ġāzī’ye müte‘alliḳ kitāblarda mezbūr ‘Abdü’l-Vehhāb 
[içün] “ ‘alemdār-ı Peyġāmber” yazılup, ḥattā “Baṭṭāl’a ol Ḥażret-i 
Resūl’üñ mübārek dehānı yarını getürüp ol emāneti īṣāl idince niçe rūzgār 
mu‘ammer olmışdur.” diyü yazılmışdur. Ḥālā ki ṣıḥḥati ma‘lūm degüldür. 
Ḥattā ḳażiyye-i irtidād daḫı isnād ḳılınmışdur. ‘Aḳlen ve naḳlen şevāhid ü 
delā’il[i] ma‘dūmdur. 

Mekḥūl eş-Şāmī3 

Ebū Müslim [551a R1] Şehrāb oġlıdur. Tābi‘ī-i celīlü’l-ḳadr ve ehālī-i 
Şām’a imām-ı büzürgvār ve zamānesinde pīşvā-yı muḫtār idügi ve ḳabīle-i 

 

1  Nüshalarda “ ‘Abdu’llāh” şeklinde yazılan bu isim el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak 
tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 305. 

2  Hadîs-i Şerîf, “Bu sözümü duyup aklına yerleştiren, sonra başkasına bildiren kimsenin 
yüzünü Allah ak etsin. Çünkü fıkhı taşıyan kimselerin bazısı bunu kendisinden daha iyi 
anlayan birine nakleder. Üç şeye hainlik girmez. Mü’min olup Allah’a ihlasla amel eden 
bir kalbe, ulülemre samimiyetle bağlı olan kimselere ve Müslüman cemaate bağlı olan 
kimselere. Bunların duaları sanki arkadan kendilerini kuşatır.” | Nüshalarda görülen imla 
hataları ve eksiklikleri el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, 
age, C. 9, s. 305.  

3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 305. 
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Hind ile bir ‘avretüñ mu‘taḳı olup bir bī-aṣl idügi ve ‘inde’l-ba‘ż ebnā-yı 
selāsile-i ekāsireden mücidd olduġı mu‘temedün ‘aleyh-i kibār ü ṣıġārdur.  

Muḥammed bin İsḥāḳ, Mekḥūl içün “Ṭaleb-i ‘ilm ü kemālāt ile 
ma‘mūre-i basīṭ-i arżı cemī‘an ṭolaşdı.” diyü yazmışdur. Ammā Zührī “ 
‘Ulemā-yı ‘aṣra münḥaṣır idi. Sa‘īd bin Müseyyeb Ḥicāz’dan, Ḥasan-ı 
Baṣrī Baṣra’dan, İmām Şa‘bī Kūfe’den ve Mekḥūl vilāyet-i Şām’da.” diyü 
bildürmişdür. Zührī kendüsi efḳah-ı fuḳahā iken Mekḥūl’uñ fażīletini tes-
līm itmişdür. İbn Ebū Dünyā’dan menḳūldür ki » ّمهه، ومن    من نظف ثوبه قل
  .Mekḥūl’uñ kelimātındandur طاب رحيه زيد يف عقله» 1

Bundan mā‘adā »  ا�اهدون أثقاهلم عن دوا�م أتتها املالئكة فمسحت  إذا وضع
 .kelāmı daḫı anuñdur ظهورها، ودعت هلا �لربكة إال دابة يف عنقها جرس» 2
Ma‘nāsı “Ḳaçan ki ġāzīler atlarınuñ egerin alsa ve seyisḫanelerinüñ yükle-
rin indürseler melā’ike gelürler. Ol ṭavarların arḳacıḳların ṣıġayup du‘ālar 
iderler. Ancaḳ şol ṭavarlara du‘ā itmezler [401b N1] ve arḳaların ṣıġamaz-
lar ki boynında cān aṣılmış ola.” dimekdür.  

Ammā Vefeyāt-ı Yüz On Dört Tārīḫi 
‘Aṭā bin Ebī Rebāḥ3 

Bunlar Fihrī’dür.4 Mu‘taḳaları tābi‘īnden Ebū Muḥammed-i 
Mekkī’dür. Ve iki yüz ṣaḥābe-i kirām rü’yeti ve ekẟerinüñ ṣoḥbeti ile mü-
şerref olmış faḳīh ve muḥaddiẟ ü müfessir-i bī-şebīh idügi mücma‘un 
‘aleyhdür.  

 

1  “Elbisesini temiz tutan kişinin tasası azalır. Kokusu güzel olan kişinin aklı fazlalaşır.” | 
Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. 
İbn Kesîr, age, C. 9, s. 305.   

2  “Mücahidler bineklerinin üzerindeki yükleri indirdikleri zaman melekler gelir, binekle-
rinin sırtını sıvazlar ve onlar için bereket duası yapar. Sadece boynunda çan olan binekler 
için dua etmezler.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak 
tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 305.   

3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlığın son kelimesi 
“Riyāḥ” şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn Kesîr, 
age, C. 9, s. 306. 

4  Nüshalarda “Nehrī’dür” şeklinde yazılan bu kelime tashih edilerek metne alındı. bk. İs-
mail Cerrahoğlu, “Atâ b. Ebû Rebâh”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/ata-b-ebu-
rebah (17.01.2020).   
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Ammā ṣūretā esved ve a‘ver ve a‘rec ve efṭas ve ḳaṣīrü’r-raḳabe ve 
‘ucūbe-peyker idügi menḳūldür. Ma‘a hāẕā İbn Cevzī Tārīḫi’nde ṭavīlü’l-
enf idügi efṭas olmasınuñ [55b HZ] ḫilāfına maḥmūldür. Ve kendüler yüz 
yıl ‘ömr sürüp yetmiş ḥacc ile müşerref idükleri müttefaḳun ‘aleyh-i fuḥūl-
dür. Bir tārīḫde yigirmi yıl mescidde yatup ṭurmaḳ olmış. [551b R1] Ve 
Ebū Ca‘fer el-Bāḳır Ḥażretleri “Ben müddet-i ‘ömrümde ‘Aṭā’dan efḳah 
kimesne görmedüm.” didükleri ẟübūt bulmışdur.  

Ve bi’l-cümle İbn ‘Abbās’uñ tefsīrin istimā‘ itmiş ve aṣḥābdan İbn 
‘Ömer ve ‘Abdu’llāh bin Zübeyr ve Ebū Hüreyre ve Zeyd bin Ḫālid ve 
Ebū Sa‘īd’den eḥādīẟ rivāyet ḳılmış, kendüden efḍal-i tābi‘īn rivāyāt-ı 
keẟīre [ḳılduğı içün] iftiḫā[r] eylemiş ‘azīzdür. 

«من جلس جملس ذكر كفر ا�ّ  عنه بذلك ا�لس عشر جمالس من جمالس الباطل»1
 kelāmı bunlaruñdur. “Meclis-i ẕikr ḳanġı meclisdür?” didüklerinde 
“Ḥelāl ü ḥarām ve ṣavm u ṣalāt ve nikāḥ u ṭalāḳ ve bey‘ u şirā ḥaḳā’iḳı 
ma‘lūm olan meclis-i ‘ilm ü va‘ẓdur.” diyü buyurmışdur. Ve “Bir ḳul 
Rabb’ine ḫiṭāb idüp üç kerre ‘Yā Rabbī!’ diyü basīṭ-i su’āl-i müsteṭāb ḳılsa 
elbetde ol du‘ā maḳbūl olur. Ve Ḥażret-i Ḥaḳ ol ḳula naẓar buyurur.2 Bu 
ma‘nā Ḥasan-ı Baṣrī ẓuhūrında ẕikr olındı.3” buyurmışlardur.   إِنـََّنا ﴿رَّبـََّنا 
ُمْ ﴾āyet-i kerīmesi[ni] 5 مسَِ ْعَنا ُمَناِدً� يـَُناِدي ِلِإلميَانِ ﴾ 4 -tekel ﴿فَاْسَتَجاَب َهلُْم َر�ُّ
lüme-i şerīfesiyle tilāvet buyurdı.  

Menḳūldür ki İmām-ı A‘ẓam Ebū Ḥanīfe Ḥażretleri Mekke-i şerīfde 
‘Aṭā’yı ziyāret eyledi. “Sen kimsün?” buyurduḳda “Kūfe’denüm.” didi. 
“Yoḫsa sen ol ḳaryeden misün ki dīnlerin tefrīḳ itdiler ve Şī‘a’dan oldılar?” 
didükde “Anlardanum.” buyurdı. “Ḳanġı eṣnāfdansun?” su’ālinde “Selefe 
sögmeyüp ḳadere īmān getürenlerden ve ehl-i ḳıbleden ve hīç bir 

 

1  “Bir kimse zikir meclisinde oturursa onun bu mecliste oturmasını Allahu Teala daha önce 
on batıl mecliste oturma günahına kefaret kılar.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-
Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 307.   

2  Nüshalarda “buyurduḳda” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 
alındı. 

3  Nüshalarda burada “gerçeksiz” şeklinde bir kelime gelmektedir. Anlam gereği bu kelime 
metne dahil edilmedi. 

4  “Rabbimiz! Biz, ‘Rabbinize iman edin’ diye imana çağıran bir davetçi işittik.”, Âl-i İmrân 
3/193. 

5  “Rableri onlara şu karşılığı verdi.”, Âl-i İmrân 3/195. 
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kimesneyi bī-günāh iẕkār itmeyenlerdenüm.” diyü cevāb virdi. “Kim idü-
gün bildüm. Enīsüm ol.” diyü ‘Aṭā ḫatm-i kelām ḳıldı.  

Ve bi’l-cümle ‘aṣrında ‘Aṭā Ḥażretleri pīrāhen giymedi. Ve beş dirhem 
ḳıymetlü bir ḫırḳaya girmedi.1 2«جلاهل� فكيف  احلكيم  عني  تعمي  «الدعوة 
 ‘Aṭā’nuñ [402a N1] kelimātındandur. 

Ammā Yüz On Beş Tārīḫi Vefeyātı 

[Bu sene dāḫilinde Ebū Ca‘fer Muḥammed bin ‘Alī bin Ḥüseyn bin 
‘Alī bin Ebī Ṭālib el-Bāḳır vefat itmişdür].3 

[Ammā Yüz On Yedi Tārīḫi Vefeyātı] 
Ḳatāde bin Di‘āme es-Sedūsī 

Bunlar Ebü’l-Ḫaṭṭāb el-Baṣrī’dür ki a‘mā idi. ‘Ulemā-yı tābi‘īn4 ve 
e’imme-i ‘āmilīn zümresinüñ biri idi. Enes bin Mālik’den ve kibār-ı 
tābi‘īnden Sa‘īd bin Müseyyeb ve Ḥasan-ı Baṣrī [552a R1] ve Ebü’l-‘āliye 
ve Zürāre bin Evfā ve ‘Aṭā ve Mücāhid ve ġayrıdan rāvīdür. Niteki tābi‘īn 
ulularından niçeler daḫı kendüden rivāyet itmişdür. Ve her işitdügi ḥadīẟ-i 
şerīfi künhi ile ḥıfẓ iderdi. Ve ḥaḳḳında »  إذا مسع احلديث �خذه العويل والزويل
 dinilürdi. Zührī ḳavlince Ḳatāde, Meḳhūl’den a‘ẓam ve حىت حيفظه»5
feḳāheti müsellemdür. Elli altı yaşında iken Vāsıṭ şehrinde ṭā‘ūndan vefāt 
eyledi.6 

 

1  ḫırḳaya girmedi:  ḫırḳa giymedi R1 
2  “Beddua hikmet sahibi kimsenin gözünü kör ettiği halde cahile ne yapar, varın düşü-

nün.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih 
edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 307. 

3  N1 ve R1 nüshalarında burada birkaç kelimelik bir boşluk vardır. HZ nüshasında ise 
doğrudan “Ḳaṭāde bin Di‘āme es-Sedūsī” hal tercümesine geçilmiştir. | el-Bidâye ve’n-
Nihâye esas alınarak kısmi metin tamiri yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 309. 

4  Nüshalarda “ ‘ālimīn” şeklinde yazılan bu kelime el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tas-
hih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 314. 

5  “O, bir hadisi duyduğunda ezberine alıncaya kadar bağırıp çağırırdı.”  
6  ṭā‘ūndan//eyledi: vefāt eyledi ṭā‘ūndan naḳl itdi HZ 
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[Ebü’l-Ḥubāb Sa‘īd bin Yesār ve A‘rec ve İbn Ebū Müleyke ve 
‘Abdu’llāh bin Ebī Zekeriyyā el-Ḫuzā‘ī ve Meymūn bin Mihrān]1 bin 
Mūsā bin Verdān ve [Nāfi‘]-i Müvellā-yı İbn ‘Ömer Ebū ‘Abdu’llāh ki 
cümlesi tābi‘īndendür, bu senede vefāt eylediler.  

[Ebū ‘Abdu’llāh Nāfi‘ Müvellā-yı İbn ‘Ömer]2 

Ammā Nāfi‘ Maġrib’i’l-aṣl olup ve ba‘żılar ḳavlince Nīşābūr ve yāḫūd 
Kābil’den gelüp ‘Abdu’llāh bin ‘Ömer’den ve niçe ṣulehā-yı güzīnden 
rāvīdür ki Rāfi‘ bin Ḫadīc ve Ebū Sa‘īd ve Ebū Hüreyre ve ‘Ā’işe ve Ümmü 
Seleme anlardandur. Ve kendüden daḫı ẟiḳāt-ı tābi‘īnden niçeler rūşen it-
mişdür. Ve bunları ‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz [56a HZ] Mıṣr’a gönderdi. 
Ehālīyi sünen ta‘līmin ıṣmarlamışdur.  

Fe-ammā Sa‘īd bin Yesār ‘ubbād-ı vera‘-kār ve zühhād-ı büzürgvār 
zümresinden idi. A‘rec ve İbn [Ebū] Müleyke daḫı öyle idi. Ammā 
Meymūn bin Mihrān ecille-i ‘ulemā-yı tābi‘īnden, zühd ile meşhūr ve ‘ilm 
ü fażlı mevfūr bir ‘azīz idi. 

Ẕü’r-rumme eş-Şā‘īr3 

İsmi Ġaylān bin ‘Uḳbe’dür. Fuḥūl-i şu‘arā ve ecādīd-i fuṣaḥādan olup 
ve maḳbūl Dīvān’ı vardur. Ve ekẟer-i eş‘ārı Meyy bint Muḳātil bin Ṭalebe-i 
Minḳarī’ye müte‘alliḳdur ki cemīle-i rūzgār idi. Niteki Ẕü’r-rumme bed-
aḫlāḳ ve esvedü’l-levn ve demīmü’l-ḫalḳ4 idi.  

İttifāḳ birbirlerin görmedin ġazeller diyü mürāsele gönderürlerdi. Ve 
Meyy bir derecede Ẕü’r-rumme’yi görmege müştāḳ idi ki teferrücine niçe 
neẕr ü ḳarābīn ‘ahd itmiş idi. Vaḳtā ki Ẕü’r-rumme’yi gördi, » واسوأ�ه

 

1  Nüshalarda imlanın eksik ve muğlak olduğu bu yerde el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak 
metin tamiri yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 314. 

2  Nüshalarda başlık boş bırakılmıştır. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak metin tamiri 
yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 319. 

3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 319. 
4  Nüshalarda “ẕemīmü’l-aṭvel” şeklinde yazılan bu terkip el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alı-

narak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 320. 
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 .diyü feryād eyledi. Ve bir kerreden ġayrı aña cemālin göstermedi واسوأ�ه»1
Ammā seyr-i cemālde Ẕü’r-rumme bu maḳūle ebyāt naẓm itmişdür: 

Naẓm 

 2وحتت الثياب العار لو كان �د�          حملة من حالوة   على وجه ميّ 

Ba‘dehu ẟiyābını çıḳarduḳda; [402b N1 | 552b R1] 

Naẓm 

     3و إن كان لون املاء أبيض صافيا           أمل تر أن املاء خيبث طعمه   

[beytini inşād itdi]. Ba‘dehu “Ṭa‘mını görmek ister misün?” didi. Ẕü’r-
rumme “Ey Meyy, isterin.” didükde “Mevt ṭa‘mından ẕevḳ idersün, bun-
dan ẕevḳ itmezsün ki. Ya‘nī sen benüm viṣālüme irmezsün.” diyü Meyy 
cevāb virdi. Ẕü’r-rumme tekrār bu beyti naẓm eyledi: 

Naẓm 

 4ومل أملك ضالل فؤاد� مبيّ           فواضعية الشعر الذي راح وانقضى 

Bunlardan ġayrı İbn Ḫallikān ḳavlince bu ebyāt daḫı Ẕü’r-
rumme’nüñ meşhūr şi‘rlerindendür: 

 

 

 

 

1  “Eyvah, ne kadar da çirkin!”  
2  “Meyy’in yüzünde tatlı bir görüntü vardır. Eğer açığa çıkacak olursa elbiselerinin altında 

çirkinlik vardır.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak 
tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 320. 

3  “Görmez misin ki her ne kadar rengi saf beyaz olsa da suyun tadı bozulabilir.” | Nüsha-
larda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. İbn 
Kesîr, age, C. 9, s. 320. 

4  “Geçip giden şair Meyy hakkında şiir söyledi. Ben kalbimin yoldan çıkmasına engel ola-
madım.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih 
edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 320. 
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Naẓm 

 به أهل مّي هاج شوقي هبو�ا          إذا هبت األر�ح من حنو جانب 
 1هوى كل نفس أين حّل حبيبها           هوى تذرف العينان منه و إمنا  

Ammā Vefeyāt-ı Yüz Yigirmi Bir Tārīḫi 
Mesleme bin ‘Abdi’l-Melik bin Mervān2 

Bunlar Şām’da sākin olup ḳarındaşı Velīd zamānında niçe def‘a 
Rūm’a ġazālar itdi. Ve ṭoḳsan sekiz tārīḫinde3 Ḳosṭanṭıniyye’yi muḥāṣara 
ḳıldı. Ba‘dehu ‘Irāḳeyn ḥükūmetine nām-zed ḳılındı. Ba‘dehu ma‘zūl olup 
Ermeniyye eyāleti virildi.  

‘Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz’den kendüsi ve niçeler kendüden rivāyet it-
mişdür.  

Evzā‘ī’den menḳūldür ki Mesleme bir daḫı tekrār Ḳosṭanṭıniyye’yi 
ḥisār idüp aldı. Ve fetḥine mücidd iken ṣudā‘-ı ‘aẓīme mübtelā oldı. Ḥattā 
melik-i Rūm kendüye bir ḳalensöve gönderdi ki giyüp ṣudā‘ı zā’il ola. 
Zehr-ālūd olmaḳ ḫavfından ol taḳiyyeyi niçelere giyürdi. Menāfi‘i müşāhe-
desinden ṣoñra kendüsi giydi. Ve ṣudā‘dan ḳurtıldı. Ḳaçan kim sökdiler, 
içinde yedi saṭr buldılar kim 4 ﴾ تـَُزوَال َأن  َواْألَْرَض  السََّماَواِت  ُميِْسُك   َ ا�َّ ﴿ِإنَّ 
 āyet-i kerīmesi mükerrer yazılmış idi. Ġayrı nesne yoġ-ıdı.  

El-ḳıṣṣa Mesleme’nüñ laḳabı “Cerāde-i Zer” idi. Ya‘ni “Ṣarı Çekirge” 
dimekdür. Bir zamān Ṣaḳālibe memleketini fetḥ itdi. Ve bir zamān Bābü’l-
ebvāb’a, ya‘nī Demürḳapu’ya varup şehrini hedm eyledi. Şu‘arā’ya in‘ām 

 

1  “Rüzgarlar Meyy ailesinin olduğu taraftan esince onun esintisi ile şevkim heyecanlanır ve 
harekete geçer. Öyle bir aşk ki gözleri yaşartır. Her nefsin hevesi sevgilisinin bulunduğu 
tarafa meyleder.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak 
tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 320. 

2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 328. 
3  Nüshalarda burada “Rūm’a” kelimesi gelmektedir. Sehven aynı cümlede mükerrer yazıl-

dığı düşünüldüğünden metne dahil edilmedi. 
4  “Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri, yok olup gitmesinler diye (kurduğu düzende) tutuyor.”, 

Fatır 35/41. 



Künhü’l-Ahbâr  | 453 

ü iḥsānı ḥadden füzūn idi. Kendüsi feṣāḥat ü belāġat ile ẕū-fünūn idi. 
Ḥānūt nām maḥalde fevt oldı. 

Nümeyr bin Ḳays el-Eş‘arī1 

Zümre-i [553a R1] tābi‘īnden ve Şām’a ḳāḍī olan ‘ulemā-yı 
‘āmilīndendür. Mürsilen Ḥuẕeyfe ve Ebū Mūsā ve Ebü’d-Derdā ve 
Mu‘āviye ve ġayrıdan rāvīdür. Tābi‘īnden niçelerüñ rivāyetleri daḫı bun-
ları ḥāvīdür.  

[Yüz Yigirmi İki Tārīḫi Vefeyātı] 

Ba‘dehu yüz yigirmi iki tārīḫi dāḫil oldı. Mezbūruñ vefeyātından; 

 Zeyd bin ‘Alī bin Ḥüseyn [56b HZ] bin  
‘Alī bin Ebī Ṭālib2 

Bunlar tārīḫ-i mezbūrda Kūfe’de bī‘at ḥāṣıl idüp iẓhār-ı ḥaḳ içün 
ḫurūc itmek ṣadedinde vālī-i Şām olan Hişām ḫaberin aldı. [403a N1] 
“Sen niçün böyle ġāfilsün ki Zeyd bin ‘Alī’nüñ āteş-i hücūmını ḳuvvet-i 
işti‘āl bulmadın söyündürmesine ḳaṣd itmezsün.” diyü bi-ṭarīḳi’t-tevbīḫ 
ḥākim-i ‘Irāḳ olan Yūsuf bin ‘Ömer eẟ-ẞeḳafī’ye3 nāmeler ṣaldı.  

Pes imām-ı mezbūr def‘-i şürūr içün ol senede ḫurūc tażmīn itdügin 
mezbūr Yūsuf’uñ Zeyd bin ‘Alī ṭalebindeki tedārüki ehl-i Kūfe’nüñ 
mesmū‘ı oldı. Eşrāf ü a‘yānı birgün Zeyd ḥużūrına vardı ki “Ebū Bekr ve 
‘Ömer ḥaḳḳında siz ne dirsüz?” diyü ṣordılar. Ve 4« ًأ� ال أقول فيها  إّال خريا»
 lafẓı ile cevāb virdükde, “Çünki anlaruñ ḫilāfetine ve taḳaddümine 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında ikinci isim “Üveys” şek-
linde yazılmıştır. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, 
C. 9, s. 329. 

2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 329. 
3  Nüshalarda “Cürcī (N1, R1), Ḫarcī (HZ)” şeklinde yazılan bu kelime tashih edilerek 

metne alındı. bk. İsmail Hakkı Atçeken, “Yûsuf b. Ömer es-Sekafî”, DİA, https: //isla-
mansiklopedisi.org.tr/yusuf-b-omer-es-sekafi (26.01.2020). 

4  “Ben onlar hakkında ancak iyi şeyler söylerim.”  
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ḳā’ilsün, pes ne vechle ehl-i beytinüñ demlerin1 [heder] eylemege mücidd 
ü mā’ilsün?” didüklerinde tekrār cevāb buyurdı: “Ben emr-i ḫilāfete cüm-
leden eḥaḳḳ iken bize taġallüble ẓulm eylediler. Ve kitāb ü sünnetle ‘amel 
itmeyüp nefslerine daḫı ẓulm itdiler. Fe-lā-cerem ben anları Kitābu’llāh’a 
ve sünnet-i Resūlu’llāh’a da‘vet iderin. Ve iḥyā-yı sünnet ü imāte-i bid‘ate 
sa‘y-i belīġ eylerin. Bir vechle baña iḳtidā itmek size ḫayrludur. Ve rücū‘ 
daḫı iderseñüz siz bilürsüz.” buyurduḳda 2 «وتركه بيعته  وانقضوا  « فرفضوه 
 ya‘nī ki Zeyd’üñ ḫidmetini bıraḳdılar. Naḳż-ı bī‘at idüp kendüyi terk ey-
lediler.3  

Hemān ol günden ol ḳavme Rāfıża dinildi. Revāfıż andan ṣoñra peydā 
olup nām çıḳdı. Ve ammā mütāba‘atdan rū-gerdān olmayanlar Zeydiyye 
laḳabı ile iştihār buldı.  

Fe-lā-cerem ehl-i Kūfe’nüñ [553b R1] ekẟeri Rāfıża’dur ki ḫalīfenüñ 
oġlı Zeydiyye bulındı. İbn [K]eẟīr “Bu meẕhebde ta‘dīl-i şeyḫayn ḥaḳdur. 
Nihāyet İmām ‘Alī’nüñ anlardan taḳdīmi bāṭıldur.” diyü yazmışdur. 
Keẕālik Yemen vilāyetinde daḫı Zeydiyye çoḳdur. Ḫuṣūṣā ehl-i Ṣan‘ā’da 
ve ġayrıda anlardan ġayrı yoḳdur. Var ise ḳatı nādirdür.  

Ḫulāṣā meẕhebleri da‘vā-yı taḳdīm ü te’ḫīr ve eẕānda “ḥayye ‘ale’ṣ-
ṣalāḥ4 ḥayye ‘ale’l-felāḥ”ı “ [ḥayye] ‘alā ḫayri’l-‘amel” ile ta‘bīr ve kendü 
meẕheblerinde olmayan imāma iḳtidā itmedükleri taḳṣīrdür.  

El-ḳıṣṣa baḳıyye-i aṣḥāb ile sene-i mezbūre Ṣafer’inüñ ġurresinde 
ḫurūcı muḳarrer itdükde ḥākim-i ‘Irāḳ ṭarafından def‘ine me’mūr olmaġın 
Kūfe nā’ibi Ḥakem bin Ṣalt selḫ-i Muḥarrem’de Kūfe ḫalḳını mescid-i 
cāmi‘a cem‘ eyledi. Anları ol gün ve irtesi ta‘vīḳ idüp ṭaşra ṣalıvirmedi.  

 

1  Nüshalara “zemlerin” şeklinde yazılan bu kelime el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tas-
hih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 329. 

2  “Bunun üzerine onu bıraktılar. Anlaşmalarını bozdular. Ve onu terk ettiler.”    
3  Nüshalarda “eyledük” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
4  N1 ve HZ nüshalarında “el-ḳıṣ ṣa” şeklinde yazılan, R1 nüshasında bulunmayan bu ke-

lime anlam gereği “‘ale’ ṣ- ṣalāḥ” şeklinde metne alındı. 
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Fe-lā-cerem mevcūd olan günüñ gicesinde Zeyd bin ‘Alī ḫurūc eyledi. 
“Yā manṣūr, yā manṣūr!” nidāları1 ile şehreden ṭaşra çıḳup, şiddet-i şitādan 
āteşler yaḳup maḥall-i ẓuh[ū]ra gitdi. Ṣabāḥ olduḳda yanında ancaḳ iki 
yüz sekiz ādem bulınup sā’irinüñ [403b N1] ḫurūcına cāmi‘deki cem‘iyyet 
māni‘ oldı. “Nice oldı, benüm hevādārlarum?” diyü Zeyd su’āl itdükde, 
“Mescidde maḥṣūrlardur.” diyü cevāb virildi.  

Ve bi’l-cümle ‘Irāḳ’dan ceyş-i keẟīr ile Yūsuf bin ‘Ömer ve Kūfe ‘as-
keriyle Ḥakem bin Ṣalt didükleri güm-rāh u bedter iki ṭarafdan Zeyd’e 
ḥavāle olındılar. Lākin ol şīr-i bīşe-i şecā‘at hücūmından iki def‘a münhe-
zim olup perīşān [57a HZ] ḳılındılar. Ba‘dehu tekrār imām-ı mezbūr 
Yūsuf-ı pür-şürūr üstine cür’et-i mevfūr idüp iki yüz atlusı ile ḥavāle ol-
duḳda eger istese mezbūr Yūsuf’ı ḳatl iderdi. Lākin murādları ḳıtāl olma-
yup ıṣlāḥ-ı ḥāl olmaġın muttaṣıl münādīler ḫalḳı Zeyd ḫidmetine, ya‘nī 
bī‘atına da‘vet üzere iken yevm-i ẟānīde ‘aẓīm ceng oldı. Şāmīlerden çoḳ 
kimse helāk olup ceyş-i [554a R1] imāmdan yetmiş kişi fenā cāmını nūş 
ḳıldı.  

Üçinci gice tekrār ‘asker-i ‘Irāḳ ve Şām, Zeyd’e hücūm idüp eẟnā-yı 
ḳıtālde Zeyd’üñ cebhesinüñ ṣol ṭarafına bir oḳ ṭoḳındı. Peykānı çaḳ 
dimāġına vāṣıl oldı. Bu ḥāl ile Zeydīler ṭutdılar. Gürūh-ı Şām anlaruñ ‘av-
detini berāy-ı āsāyiş ẓann itdiler. Vaḳtā ki Zeyd’üñ alnından oḳı cerrāḥ 
çıḳardı, sā‘atiyle teslīm-i rūḥ ḳıldı.  

Lākin aṣḥābı iḫtilāfa düşüp niçesi “Zırhı giyürelüm [ve ṣuya]2 bıraġa-
lum.” didi. Ve ekẟeri “Başın ayırup cüẟẟesin3 bıraġalum.” diyü söyledi. Bi’l-
āḫire Yaḥyā nām oġlınuñ re’yi ile kerbiç kesdükleri çuḳurda defn idüp üs-
tine ṣu icrā eylediler. Bir ṭarīḳ ile medfenini belürsüz idüp gitdiler.  

 

1  nidāları:  nidā R1 
2  Nüshalarda boş bırakılan bu yerde el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak metin tamiri ya-

pıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 330.  
3  Nüshalarda “cübbesin” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
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İrtesi Zeyd’üñ şehādeti ṭuyıldı. Meyyiti tecessüs ḳılındı. Āzādlu ḳulla-
rından bir bed-baḫt Sindī delāletiyle meyyitine a‘dā dest-res buldı. Ḥālā 
ehl-i Mekke ve Yemen Sindīleri sevmemege bā‘iẟ bu oldı.  

Fe-lā-cerem ḳabrinden çıḳardılar. Cesedini bir aġacda ṣalb idüp başını 
Şām vālīsi Hişām’a gönderdiler. Ammā ol cesed-i laṭīf dört yıl tamāmen 
aṣıldı, ṭurdı. Giceler ile re‘āyāya bekletdürürler idi. Ve Hişām’uñ zamān-ı 
devleti münḳażī olup Velīd bin Yezīd cā-nişīn olduḳda cüẟẟe-i maṣlūbe 
indirilüp āteşe yaḳdurıldı. 

‘Abdu’llāh Ebū Yaḥyā [el-Baṭṭāl]1 

Ki vilāyet-i Rūm’da “Seyyid Baṭṭāl Ġāzī” dimekle ma‘rūfdur. Ammā 
siyādeti ẟābit olmayup ehl-i Rūm evlād-ı ‘Arab lisānında cārī olan “Seyyidu 
Baṭṭāl” lafẓını “Seyyid Baṭṭāl” aḫẕ itmişler. Ve ol ‘unvānla şöhret virüp 
siyādetini mābeynlerinde tevātüre irgürmişler.  

Ekẟeriyyā Malāṭiyye’de sākin olup ve ‘Abdü’l-Melik bin Mervān oġlı 
Mesleme’yi bilād-ı Rūm [404a N1] fetḥine gönderdükde Cezīre ve Şām 
‘askerine Baṭṭāl’ı serdār eyleyüp, “Dā’imā bunı ṭalāyi‘-i ‘askerüñe sipeh-
sālār ideyim, size.” diyü ıṣmarlamış idi. Fe-lā-cerem Mesleme on biñ 
güzīde ‘askeri Baṭṭāl’uñ taḥt-ı ḥükminde [554b R1] ḳıldı. Ve ḳaravul 
ṭarīḳı ile ‘asker ḥıfẓında daḳīḳa fevt eylemedi.  

Aṣl[ı] Anṭākiyye’den2 Şeyḫ Ebū Mervān, Baṭṭāl’dan rivāyet ider ki 
“Birgün ümerā-yı Benī Ümeyye benüm ser-encām-ı ġarābet-fercāmumdan 
su’āl ve ser-güzeştümüñ ‘acā’ibinden ba‘żı nesne beyān eyle, didiler. Fe-lā-
cerem bu ḳıṣṣayı taḳrīr itdüm ki bir gice vilāyet-i Rūm ḳaryelerinden birine 
vardum. Ve ‘askerümi ḥarb u3 ḳıtālden men‘ [idüp] nevm-i ġafletdeki 
ḫalḳuñ tecessüsine gitdüm. Anı gördüm ki bir evüñ içinde çerāġ yanar. Ve 
bir ‘avret ḳundaḳdaki ṭıfl-i giryānını avutmaḳ ḳaṣd ider. Ve oġlancıġı 
ḳorḫudurdı. ‘Aġlama, yoḫsa seni Baṭṭāl’a virürin.’ diyü söyler. Ṭıfl 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 331. 
2  Nüshalarda “Malāṭiyye” şeklinde yazılan bu kelime tashih edilerek metne alındı. bk. İbn 

Kesîr, age, C. 9, s. 331. 
3  Nüshalarda “ser ü” şeklinde yazılan bu ibare anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
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bükādan [57b HZ] ḫālī olmaduġına incindi. ‘Ṭut bunı Baṭṭāl.’ diyü ar-
dına uzadur. Ke-ennehu veledinüñ ḫavf u hirās ile iskātına himmet ḳılur. 
Ḥālā ki ben ol maḥalde ḥāżır bulındum, ‘Al bunı yā Baṭṭāl.’ didügi gibi 
‘Ne‘am.’ diyüp elinden aldum. Bī-çāre ‘avreti ḥayret aldı. Taṭayyüri mūci-
bince dāma düşen ṭayr-ı meyşūm gibi silk-i esārāya dāḫil ḳılındı.” 

Ve bi’l-cümle Baṭṭāl Ġāzī nerre-şīr-i maġāzī, şüc‘ān-ı ümmetüñ hecā-
sāzı ve fürsān-ı ṣāḥib-şecā‘atüñ merd-endāzı olup müddet-i ‘ömrini ḥacc-ı 
şerīfe ṣarf itmişdür. Ve her ḥacc itdükde Rabb-i ‘İzzet’den şehādet recā 
iderdi. Şehīd olduġı seneden ġayrı zamānda hīç bir sene terk-i ḥacc itmedi.  

Ve ammā keyfiyyet-i vefātı Tārīḫ-i İbn [K]eẟīr’de ve [İbn] Cerīr’de bu 
vechle tahrīr olınmışdur ki işbu senede melik-i Rūm olan Liyūn küffār-ı 
nā-meymūn ile Ḳosṭanṭıniyye’den çıḳdı. Tamām yüz biñ füccār-ı li’ām ile 
bilād-ı Müslimīn’e ṭoġrıldı. Ve ol baṭrīḳ ki Baṭṭāl’uñ ḳayınatası idi, 
[Baṭṭāl’a] bi-ṭarīḳi’l-iḫfā bu ḫuṣūṣı yazup bildürdi. “Bu miḳdār ‘asker ile 
üzeriñüze teveccüh itmişdür. Tedārükiñüzde olasuz.” diyü tenbīh ḳıldı.  

Vaḳtā ki Baṭṭāl emīr-i ceyş-i İslām olan Mālik bin Şebīb’e i‘lām-ı ḥāl 
ḳıldı, muḳteżā-yı vaḳt cüyūş-i İslāmiyye ile Süleymān bin Hişām gelince 
“[Maṣlaḥatuñ muḳteḍāsı] biz Ḥarrān’da1 [555a R1] taḥaṣṣun olmaḳdur.” 
didi. Mezbūr Mālik ‘ināda sālik, [muṣirr ü]2 mütehālik olmaġın bir şeb 
bi’n-nihān3 ‘asker-i küffār Müslimīn üzerine revān ve ṭarafeynden ḳıtāl ü 
harb lāzıme nümāyān olduḳda4 [404b N1] ceng ve bevārıḳ-ı āheng 
ḳaṭarāt-ı emṭār gibi bārān olduḳda ceyş-i ḳalīl, küffār-ı keẟīre ‘adīl olamadı. 
Gürūhen gürūh bulınmaḳ ṣadedinde iken Baṭṭāl-ı nāmdār niçe erlikler ey-
ledi.  

Egerçi ki ‘asker-i İslām’uñ kibār ü ṣıġārı Baṭṭāl lafẓını dile almazlar idi. 
A‘dāsına nihāyet yoḳ idügini bilüp hücūm itmelerine rıżā göstermezler idi. 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında “ḫizāneyi”, HZ nüshasında “bir ḫiżāneyi taḥṣīn” şeklinde yazılan 
bu ibare el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 333. 

2  N1 ve R1 nüshalarında burada bir kelimelik boşluk vardır. HZ nüshasında “olup” keli-
mesi sonradan yazılmıştır. 

3  Nüshalarda “bālihān” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 
alındı. 

4  N1 nüshasında burada birkaç kelimelik boşluk vardır.  
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Ḥikmet Allāh’uñdur, biri sehven, “Ḳoma yā Baṭṭāl.” didi. [Fürsān-ı Rūm 
hücūm] iderek ve niçe rimāḥ-ı timsāḥ-iştibāh ḥavāle eyleyerek, kimi seng-i 
felāḫan ve zenbūrek nāveklerini ataraḳ nerre-şīr-i dilīri ortaya aldılar. 
Def‘aten yedi sekiz nīze ṣancup at arḳasından ayırdılar. Bu ṭarīḳ ile ‘asker-i 
Müslimīn ṭaġıldı. Serdārları Mālik bin Şebīb şehīd oldı. Ve ṣaġ ḳalanlar 
firār ile Ḥarrān’a taḥaṣṣun ḳıldı.  

Vaḳtā ki ṣabāḥ oldı, Liyūn-ı mel‘ūn meydān-ı ma‘rekede Baṭṭāl’ı 
gördi. Āḫir-i ramaḳda bulup “Nicesün, yā Baṭṭāl?” diyü ḥālin ṣordı. Baṭṭāl 
daḫı cevāb virdi. 1«هكذا تقتل األبطال» ya‘nī “Bahādırlar böyle ḳatl olı-
nur.” diyü cevāb virdi. Egerçi ki Liyūn cerrāḥlar ve ḥekīmler getürdi ve 
‘ilāc ü devāsına mücidd oldı. Lākin ‘ilāc-peẕīr degül idügi Liyūn’a ḫaber 
virildi. Ba‘dehu Liyūn-ı kāfir eyitdi: “Yā Baṭṭāl, hīç benden bu maḥalde 
bir recāñ var mıdur?” diyü ṣordı. Baṭṭāl daḫı “Recām budur ki yanuñda 
olan esārā-yı Müslimīn’e ruḫṣat viresün ki beni yuyalar. Ve namāzumı ḳı-
lup ḳabre ḳoyalar.” diyü cevāb virdi.  

Fi’l-vāḳi‘ öyle oldı. Baṭṭāl Ġāzī ol ṭarīḳ ile defn olındı. Ba‘dehu Liyūn-ı 
bed-kirdār ol taḥaṣṣun iḫtiyār iden Müslimānlara vardı. Anuñ fetḥine 
meşġūl iken ‘asākir-i İslām ile Süleymān bin Hişām [58a HZ] geldi, yi-
tişdi. Fe-lā-cerem Liyūn firār ile [555b R1] İstanbul’a maḳrūn oldı. Ve 
müteḥaṣṣın olan Müslimīn ḫalāṣ ü rehā buldı.  

Mālik bin Şebīb Baṭṭāl’a muvāfıḳ itmiş ol[s]a ḳażā[nuñ]2 def‘i müm-
kinātdan olması müşāhede ḳılındı. Egerçi İbn [K]eẟīr merḳad-i Baṭṭāl’ı 
ta‘yīn eylemedi. Lākin ba‘żı tārīḫde İstanbul yolında bir depe üstindedür, 
diyü taḥrīr olınması ḥālā medfūn olduġı ḳaṣaba3 idügi ta‘yīn buldı. Sey-
yidġāzī4 ol ḳaṣabaya ‘alem olmışdur.  

 

1  “Yiğitler böyle öldürülürler.”   
2  Nüshalarda burada “bir ḥarem” şeklinde bir ibare gelmektedir. Bu ibare anlam gereği 

metne dahil edilmedi. 
3  ḳaṣaba: ḳaża HZ 
4  Seyyidġāzī: Seydīġāzī HZ 
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Ve ışıḳ ṭā’ifesinden niçeler “Āl-i Resūl’dendür.” diyü ḳabri1 ḫidme-
tine, belki ḫafiyyeten secde emrine me’mūr ḳılınmışdur. Ma‘a hāẕā Baṭṭāl 
‘inde’l-ba‘ż mevālī-i Benī Ümeyye’dendür. Bu taḳdīrce ışıḳlar anuñ ḳab-
rine ḫidmet ü sücūdı a‘dālarına ser-fürū2 itmek oldı. Ya‘nī ki bu daḫı ol 
ḳıṣṣa-i maġmūme [405a N1] Cenāb-ı Ḥaḳ’dan bir ‘uḳūbet idügi 
taḥaḳḳuḳ3 buldı.  

Ve bi’l-cümle pādişāh-ı ‘aẓīm, şehenşāh-ı kerīm, ṣāḥib-i ḫulḳ u ḥalīm 
Sulṭān Süleymān bin Selīm zamānında …4 tārīḫine dek Baṭṭāl Ġāzī 
mezārına ışıḳlar ḫidmet iderlerdi. Ve muraṣṣaṣ u muḥaṣṣaṣ5 ‘ālī ḳubbeler 
ile merḳadi binā olınmış olup üç ṭavīlü’l-ḳāme ādem ḳaddinde bir mezāra 
zer-keşī dībālar örtilüp ve ṭaylasānlar ile yeşil ‘imāme giydirilüp ve ol ḳab-
rüñ ayaġı ucında bir küçürek mezār daḫı melik-i Rūm’uñ duḫteridür ki 
“Baṭṭāl’a ‘āşıḳ olmış idi. ‘Āḳıbet taḥt-ı nikāḥına dāḫil olup anuñ maḥab-
betine ifnā-yı vücūd itmiş idi.” diyü gösterürler idi. Ammā ebnā-yı sebīle 
kemāl-i ṣadāḳat ile ḫidmet iderler idi. Ve ol mücāhidüñ merḳad-i şerīfine 
yüz miḳdārı cüftleri yüriyüp, zirā‘at ü ḥirāẟetle küllī maḥṣūle dest-res bu-
lup müsāfirīne ṣarf iderler idi.  

Lākin ol tārīḫde ba‘żı ‘ulemā ve ışıḳlara bi’ṭ-ṭab‘ buġż üzere olan Vezīr 
Rüstem Paşa ma‘rūż-ı pādişāh-ı kişver-güşā ḳılup ol Revāfıż’ı andan iḫrāc 
itdürdi. Yirine ḫidmet-i fetvā ile [556a R1] müderris naṣb eyleyüp ışıḳlar 
ḥücerātında dānişmendān [ü] ṭalebe sākin olmaḳ münāsib görildi.  

Nihāyet [vefātı] müverriḫ-i6 nāmdār İbn Cerīr ve İbn [K]eẟīr ḳavlince 
bir senede ve ‘inde’l-ba‘ż yüz on üç tārīḫinde ve bir rivāyetde yüz yigirmi 
bir tārīḫinde vuḳū‘ buldı. İbn ‘Asākir ve sā’ir müverriḫīnüñ taḥḳīḳı bu 
minvāl üzere muḥaḳḳaḳ oldı. 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında “bu” şeklinde yazılan, HZ nüshasında yazılmayan bu kelime son-
raki anlatımlar doğrultusunda tashih edilerek metne alındı. 

2  fürū: - HZ 
3  taḥaḳḳuḳ: taḥḳīḳ N1, R1 
4  Nüshalarda tarih kısmı boş bırakılmıştır.  
5  Nüshalarda “maḥṣī ṣ” şeklinde yazılan bu kelime anlam ve seci gereği tashih edilerek 

metne alındı. 
6  Nüshalarda “el-Vehhāb” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
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Ḳāḍī İyās bin Mu‘āviye1 

Bunlar Mu‘āviye bin Ḳurre bin İyās oġlıdur. Aṣlı ‘Adnānī’dür. Kün-
yetleri Ebū Vāẟile-i Müzenī’dür. Tābi‘ī-i celīlü’l-ḳadr olup Baṣra’da ḳāḍī 
idi. Beyne’l-‘ulemā bunlaruñ ẕekāsı ile meẟel īrād olındı. Baṣra’da ḳāḍī 
oldı. Ve İbn Sīrīn ve sā’ir meşāyiḫ-i güzīn ḥużūrında fażl ü ‘ilm ü ẕekāyla 
redd-i iştihār buldı. Ebū Şevẕeb’den mervīdür ki » يولد يف كل مائة سنة رجل
 ya‘nī ki “Her yüz yılda bir �م العقل، فكانوا يرون أن إ�س بن معاوية منهم» 2
‘aḳlı kāmil kimesne vücūda gelür. İyās anlaruñ biridür.” diyü bildürdi. 

Ḥikāyet olınur ki İyās-ı Ḳāḍī’nüñ birgün maḥkemesine üç ‘avret 
geldi. Bir ḫuṣūṣ peyāmını irāde ḳıldı. Ammā İyās iẓhār-ı ferāset-i bī-ḳıyās 
idüp “Biriñüz henüz bikrdür.3 Ve biriñüz ẟeyyibdür.4 Ve ol biriñüz emzük-
lüdür.” didi. “Neden bildiñüz?” dinildükde öyle cevāb virdi ki “Ol ki 
bikrdür, edeble oturdı. Kimsenüñ yüzine baḳmadı. [405b N1] Ol ki ẟey-
yibdür,5 cālis oldı ve gözin ḳaşın oynadaraḳ eṭrāfına naẓar ḳıldı. Ammā şol 
ki [58b HZ] emzüklüdür, oturduġı gibi memelerini eliyle ṭutdı.” diyü 
cevāb virdi. Fi’l-vāḳi‘ öyle bulındı.  

Kendüler “Ṭoġduġum gün idrāk eyledüm.”6 didiler. Ve bir miḳdār 
büyüdükden ṣoñra vālidesine ḫiṭāb idüp “Ben ṭoġduġum zamānda ki he-
nüz sizüñ mübārek ḳarnıñuzda idüm, bir ġarīb ṣadā işitmiş idüm. Ol ne 
idi?” diyü su’āl itdükde anası cevāb virüp “Bir ṭaşt idi ki bām-ı ḳaṣrdan 
ferşe düşdi. Ben ḫavf ile feza‘ ḳıldum. Ve ol ḥīnde hemān seni vaż‘ itdüm.” 
diyü cevāb virdi.  

Aṣma‘ī kendü [556b R1] babasından rivāyet ider ki “Ben İyās bin 
Mu‘āviye’yi gördüm. Bir ḳızıl beñüzlü, ḳolları uzun, ‘imāmesi müşevveş 
ve nā-mevzūn ve arḳasındaki libāsı ḫuşūnete, ġılẓete maḳrūn olup elbetde 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 334. 
2  “Her yüz senede bir çok akıllı bir adam doğar. İyâs bin Muaviye onlardan biri olarak 

görülmektedir.”   
3  Nüshalarda burada “didi” kelimesi gelmektedir. Bu kelime anlam gereği metne dahil 

edilmedi. 
4  ẟeyyibdür: ẟeyyibedür R1 
5  ẟeyyibdür: ẟeyyibedür R1 
6  Nüshalarda burada “diyü cevāb virmişdür” ibaresi gelmektedir. Bu ibare anlam gereği 

metne dahil edilmedi. 
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her yirde kelāma ġālib idi. Anuñla baḥẟ eyleyenler mülzem olup şerm ü 
ḫacāletle hārib idi.” Ba‘żılar “Senüñ ikẟār-ı kelāmdan ġayrı ‘aybuñ 
yoḳdur.” didiler. Cevābında “Benüm kelāmum çoḳ mıdur?” didi. Pes1 
“İkẟār-ı ḥaḳdan ictināb cā’iz midür?” diyü anları ilzām eyledi. Ve “Nice 
olduḳça libāsın giyersün?” diyü su’āl idüp2 “Ben ol libāsa gerekmezin ki 
aña ḫidmetkār olam. Ol ẟiyābı giyerin ki ol baña ḫidmet eyleye.” diyü 
cevāb virdi.  

Ammā Vefeyāt-ı Yüz Yigirmi Üç Tārīḫi 
Rebī‘a bin Yezīd3 el-Ḳaṣīr 

Ki Dımaşḳ-ı Şām ḫalḳından idi. 

Ebū Yūnus Süleymān bin Cübeyr ve Simāk bin Ḥarb ve Muḥam-
med bin Vāsi‘ bin Ḥayyān ki [bu senede vefat etmişdür].4 

[Muḥammed bin Vāsi‘]5 
 mezbūr Muḥammed bin «أوّ ل من يدعى يوم القيامة إىل احلساب القضاة» 6

Vāsi‘ kelāmıdur.  

Menḳūldür ki ba‘żı ḫulefā, Baṣra fuḳarāsına emvāl-i keẟīre gönderdi-
ler. Ve ol meblaġdan Muḥammed bin Vāsi‘’e ve Mālik bin Dīnār’a alup 
vāfir nüḳūd ta‘yīn eylediler. Her çend ki Muḥammed bin Vāsi‘’e iḳdām 
eylediler, ḳabūl itmedi. Ammā Mālik bin Dīnār ol derāhim ü dīnārı alup, 
anuñla ḳullar ṣatun alup āzād eyledi. Kendü nefsine bir aḳçe alıḳomadı.  

 

1  Nüshalarda burada “cevābında” ibaresi gelmektedir. Bu ibare anlam gereği metne dahil 
edilmedi. 

2  Nüshalarda “cevāb virüp” şeklinde yazılan bu ibare anlam gereği “su’āl idüp” olarak 
metne alındı. 

3  N1 ve R1 nüshalarında başlığın bir kısmı boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 
339. 

4  N1 ve R1 nüshalarında bu kısım boş bırakılmıştır. HZ nüshasında bazı isimler muğlak 
yazılmıştır. Burada el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak metin tashih ve tamiri yapıldı. bk. 
İbn Kesîr, age, C. 9, s. 339. 

5  Nüshalarda başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 339. 
6  “Kıyamet gününde hesaba ilk çekilecek olanlar kadılardır.”   
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Ammā Muḥammed bin Vāsi‘ aña levm idüp “Niçün emvāl-i sulṭānı 
ḳabūl eyledüñ?” didükde, “Aldum ammā maḥalline ṣarf itdüm.” diyü bil-
dürdi. Muḥammed daḫı “Saña su’āl iderin ki ol meblaġı ḳabūlden evvel 
olan ḥālüñ [ile] ba‘de’l-ḳabūl olan aḥvālüñ nicedür?” didi. Mālik fī nefsi’l-
emr ḥālini mütenezzil bulup aġladı. Başına ṭopraḳ ṣaçdı. “Ben Muḥam-
med bin Vāsi‘ gibi ‘ibādete ḳādir olmamuşam. Ġaflet itmüşem.” diyü girye 
ḳıldı.  

Ve Vefeyāt-ı Yüz Yigirmi Dört Tārīḫi 
Ḳāsım bin Ebī Bezze1 

Ki [557a R1] Ebū ‘Abdu’llāh-ı Mekkī’dür. ‘Abdu’llāh bin Sā’ib’üñ 
[406a N1] mu‘taḳıdur. Tābi‘ī-i celīlü’l-ḳadr olup [Ebū Ṭufeyl] ‘Āmir bin 
Vāẟile’den rāvīdür. Kendüler2 daḫı ẟiḳa-i e’imme rivāyetlerini ḥāvīdür. 

İmām Muḥammed Zührī3 

Ḳureyşī’dür. E’imme-i İslām a‘lāmınuñ biridür. Tābi‘[ī]-i refī‘ü’l-
miḳdār olup ṣaḥābe-i lāzımü’l-ikrāmuñ niçesinden rāvīdür. Ve ẟiḳāt-ı 
tābi‘īnüñ daḫı niçesi kendüden rivāyet itmişdür. Ve elli sekiz tārīḫinde vü-
cūda gelüp kemāl-i faḳr ü fāḳadan ‘Abdü’l-Melik zamānında Şām’a vardı. 
Ve meclisine duḫūl idüp düyūnını ve müżāyaḳa ve ma‘āşını ‘arż idüp cüm-
lesine kifāyet idecekleyin cevā’iz-i seniyyesini aldı. Ba‘dehu Medīne’ye 
taḥṣīle geldi.  

Ḳaṣīrü’l-ḳāme, ḳalīlü’l-liḥye, ḫafīfü’l4- [59a HZ] ‘ārıżeyn, ṭavīlü’ş-şa‘r 
ādem idi. Ammā ẕekāsı bir derecede idi. Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’i seksen günde 
tamāmen oḳudı. Ve on yıl miḳdārı Sa‘īd bin Müseyyeb’den ayrılmadı. 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında sondaki isim “Berre” 
şeklinde yazılmıştır. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn Kesîr, 
age, C. 9, s. 340. 

2  Nüshalarda “Kendülerüñ” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 
alındı. 

3  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. | bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 340. 
4  Nüshalarda “ḥaḳīḳu’l” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı. 



Künhü’l-Ahbâr  | 463 

Ḥikāyet:1 Zührī Ḥażretlerinden mervīdür ki ḫalīfenüñ in‘ām [ü] 
‘aṭiyyesin alup taḥṣīl-i ‘ilm ü ma‘rifet içün Medīne-i Münevvere’ye gel-
dükde işidür ki bir ṣāliḥa ḫātūn bir ‘aceb vāḳı‘a-i ‘ibret-nümūn görmiş. Ve 
ta‘bīri içün ba‘żı ‘ulemāya mürāca‘at itmegin ol rü’yā-yı ġarībe beyne’n-
nās şöhret bulmış ki Zührī daḫı ol ḫātūna varup keyfiyyet-i rü’yāsını is-
tifsār ḳılmış.  

Meger ki ol ṣāliḥa beyne’n-nevm ve’l-yaḳaẓa görmiş ki büyük oġlı 
ġażabla ṭaşradan içerü girmiş. “Bize ‘ā’id olan südüñ sūdında ve lebenüñ 
menāfi‘-i meşhūrında bizümle müşterek olup ma‘āşımuza müżāyaḳa vi-
rür.” diyü [veledü’d-dācini]2 sāṭūr ile boġazlamış. Ba‘dehu laḥmini pārele-
yüp çömlege ḳomış. Andan ṣoñra tekrār şefreyi eline alup küçürek ḳarın-
daşını daḫı boġazlamış.  

Vaḳtā ki ol ḫātūn ḫavf ü bīm ile uyanmış, [557b R1] düşinde gördügi 
büyük oġlı ḳarşudan3 gelür görmiş.4 Ve kendüden leben istemiş. Vālidesi 
daḫı “Anı [veledü’d-dācin]5 içdi.” didügi gibi “Bu bizüm ma‘āşımuza 
müżāyaḳa virmedin ḫālī degüldür.” diyü şefreyi almış. Boġazlayup, etini 
pāreleyüp çömlek içine ḳomış.  

Ammā ḫātūn, vāḳı‘ası ‘aynı [ile] vāḳi‘ olduġın görüp maġmūm u 
maḥzūn, küçürek oġlını almış, ḳonşılarda birinüñ evinde ṣaklamış. 
Ba‘dehu menziline gelüp bu ġam u ġuṣṣa ile evveli taḳrīr idüp veled-i 
ṣaġīrini kebīr ẕebḥ itmedin ḳorḳduġını söylemiş. Hemān ol şaḫṣ üç kerre 
“Yā rü’yā” diyü çaġırmış. Bir ṣāliḥa ḫātūn ẓāhir olup “Ḫidmet nedür?” 
didükde “Bu maġmūme ‘avretden ne istersün?” diyü su’āl ḳılmış. Ol daḫı 
“Ḫayrdan ġayrı nesne istemezin.” didükde bu daḫı üç kerre “Yā aḥlām” 
diyü6 [406b N1] nidā itmiş. Bir ḫātūn-ı ṣāḥib-cemāl daḫı ẓāhir olup, 

 

1  Nüshalarda burada birkaç kelimelik boşluk vardır.  
2  Nüshalarda burada birkaç kelimelik boşluk vardır. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak 

metin tamiri yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 341. 
3  N1 ve R1 nüshalarında bu sözcük “büyük” kelimesinden önce gelmektedir. 
4  gelür görmiş: gelürmiş HZ 
5  N1 ve R1 nüshalarda burada birkaç kelimelik boşluk vardır. HZ nüshasında boşluk yok-

tur. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak metin tamiri yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 
341. 

6  N1 ve R1 nüshalarında burada “mervīdür ki” şeklinde bir ibare gelmektedir.  
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“Bunı niçün incüdürsün?” didükde “Ben incütmezin.” diyü cevāb virmiş. 
Bir def‘a yine üç kerre “Yā aḍġāẟ” diyü çaġırmış. Bir çirkin yüzlü, esvedü’l-
levn ‘avret çıḳup, “Bunı niçün rencīde idersün?” didükde “Gördüm ki bir 
ṣāliḥa ḫātūndur, aña binā’en benüm sebebümle maġmūm ü maḥzūn ol-
sun.” diyü bildürdi. Ya‘nī ki ol ḫātūnuñ gördügi düş, rü’yā ve aḥlām ol-
mayup aḍġāẟ olmaġın ḥükmi yoġduġını ol ḫātūna i‘lām ḳıldı.  

Egerçi ki zebḥı ‘ayn-ı vāḳi‘dür. Bu taḳdīrce aḍġāẟ idügi muḳarrerdür, 
diyü cevāb ḳā’ildür. Ve rü’yānuñ aḫşamı kütüb-i mu‘teberīnde mesṭūrdur. 
Ve tefāvüt-i ezmine ve evhām1 u efkār-ı fāsideye müte‘alliḳ idügi2 muḥar-
rer ü mesṭūrdur.3  

Ġıbbu ẕālik yine Zührī’nüñ aḥvāli tercemesine mālik olmaḳ evlā gö-
rildi. Ve cūd u seḫāsından ba‘żı bir iki mādde taḥrīri aṣḥāb-ı mekārime 
tuḥfe ‘add olındı. Ve seḫāsı bir derecede idi ki sā’ile mes’ūlini virmekde 
mecbūr4 idi. Ḫuṣūṣā ki ‘aṭāyāsı āmilüñ me’mūlinden mevfūr idi.  

Menḳūldür ki Reccā bin Ḥayve birgün Zührī isrāfına [558a R1] 
binā’en ‘itāb eyledi. “Dā’imā deyn alup seḫāvet itdügüñde saña deyn aḳçe 
virenlerüñ ellerini senden ḳaṣr ve ḥabs mümkin olındı.” diyü söyledi. Fe-
lā-cerem Zührī Reccā’nuñ recāsını ḳabūl ve min-ba‘d seḫā vü isrāf itme-
mege va‘d-i me’mūl5 itdi. [59b HZ] Lākin az zamān giçmedin yine vāfir 
‘aṭāyāsı şāyi‘ oldı. Reccā Ḥażretleri “Yine bu isrāflar nedendür?6” diyü 
Zührī’ye ḫaber gönderdi. Evvelā 7«فإن السخي ال تؤدبه التجارب» kelāmını 
söyledi. ẞāniyen müteḳaddimīnde bu ma‘nāda vāḳi‘ olan ebyātdan bu 
naẓmı gönderdi: 

 

 

1  Nüshalarda “emvāsum” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 
alındı. 

2  müte‘alliḳ idügi: müte‘alliḳdür ki R1 
3  Nüshalarda “ġayr-ı mesṭūrdur” şeklinde yazılan ibare anlam gereği “mesṭūrdur” olarak 

metne alındı. 
4  mecbūr: mecūr N1, R1 
5  me’mūl: - HZ 
6  nedür: nedendür R1 
7  “Tecrübeler cömert kişiyi cömertliğinden vazgeçiremez.” | Nüshalarda görülen imla ha-

taları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 344. 
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Naẓm 

 أمطارها الفضة البيضاء والذهب         له سحائب جود يف أ�مله  
 أقصرت عن بعض ما أعطي وما أهب      يقول يف العسر إن أيسرت �نية  

 1رأيت أمواله يف الناس تنتهب          حىت إذا عاد أ�م اليسار له  

Ve bi’l-cümle feżā’iline ve aḫlāḳ u ḫaṣā’iline nihāyet yoġ-ıdı. İşbu sene 
ramażānınuñ on yedinci güni yetmiş beş yaşında vefāt eyledi. Ve Filisṭīn’de 
bir ṭarīḳ-i ‘ām üzerinde defn olınup türbesi ḳubbesi ta‘mīr ḳılındı.  

Ammā İmām Evzā‘ī, Zührī’den ḥikāyet ider ki “Birgün Ḥażret-i 
Peyġāmber’den  2 «ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن» ya‘nī ki ‘Zānī mü’min 
olduġı ḥālde3 zinā itmez.’ ḥadīẟ-i şerīfini rivāyet eyledi. Ben Zührī’ye [407a 
N1] ‘Bu ḥadīẟ-i şerīf nedür?’ diyü istiġrāb itdüm. » ّالعلم وعلى رسوله  من ا� 
 cevābını kendülerden البالغ وعلينا التسليم أمّروا أحاديث رسول ا�ّ   كما  جاءت»4
işitdüm.” diyü söyledi.  

Zührī5 Ḥażretleri ekẟer-i evḳātda bu ebyātı oḳurlardı. Evrād-ı mu‘ay-
yeneleri gibi i‘tibār ḳılurlardı. 

Naẓm 

 وكأن ما قد كان مل يك كا�        ذهب الشباب فال يعود مجا�  
 6وكفى مجان بطّيها حد��     فطويت كفي � مجان على العصا  

 

1  “Onun cömertlik bulutları vardır. Parmaklarının ucundan cömertlik yağmurları damlar. 
O yağmurlarda beyaz gümüşler ve altınlar vardır. Zor durumda ‘İkinci kez elim genişlese 
şimdi vermiş olduğum bağışları ve hibeleri kısarım.’ der. Ama bolluk günleri ona tekrar 
dönünce onun malı ve parasının insanlar arasında yağmalandığını görürsün.” | Nüsha-
larda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. İbn 
Kesîr, age, C. 9, s. 344. 

2  Hadîs-i Şerîf, “Zina eden kişi zina ettiği esnada, [kâmil] mümin olduğu halde zina et-
mez.” (Buhârî, Esribe, 1)   

3  ḥālde: - N1, R1 
4  “İlim Allah’tandır. Tebliğ etmek onun peygamberi [Hz. Muhammed’e] aittir. Teslim 

olmak ise bize düşmüştür. Hadislerin Resûlullâh’tan vârid olduğu haliyle geçerli kılın.” 
5  Nüshalarda cümlenin başında “Bu” kelimesi yazılıdır. Bu kelime anlam ve sentaks gereği 

metne dahil edilmedi. 
6  “Ey Cümân, gençlik gitti, artık gelmez. Sanki gençliği hiç görmemiş olduk. Ey Cümân, 

elimi bastonun topuzuna sardım. Ey Cümân, avuçlarımda sanki olaylar akıp gidiyor.” | 
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Ve naḳş-ı ḫātemleri 1 «حممد يسأل ا�ّ  العافية» kelāmı idi. El-ḳıṣṣa ‘aṣrı-
nuñ imām-ı hümāmı idi. 

Bilāl bin Sa‘d bin Temīm es-Sükūnī2 

Künyeti Ebū ‘Amr’dur. Zühhād-ı kibār ve ‘ubbād-ı vācibü’l-i‘tibār ve 
ṣavvām-ı bāhirü’l-iftiḳār ve ḳavvām-ı leyālī vü nehār olup ekẟeriyyā rivāyeti 
[558b R1] vālidindendür ki babası aṣḥāb-ı kirāmdandur. Ve daḫı Cābir 
ve İbn ‘Ömer ve Ebū Derdā ve ġayrılardandur. Ve kendülerüñ rivāyeti Ebū 
‘Ömer ve Evzā‘ī’dür. Ve bir cemā‘atdendür.  

Ve her gice ve gündüzde biñ rek‘at namāz ḳılurdı. Ve şiddet-i şitāda 
cāmesi ile kendüyi birkeye bıraġurdı. Yārānı naṣīḥat itdüklerinde “Baña 
bārid-i ṣadīd cehennemden ehvendür.” diyü cevāb virürdi.  

Kelimāt-ı mev‘iẓet-āyātına nihāyet yoḳdur. Cümleden »  إذا رأيت الرجل
 .anlaruñ kelimātındandur متحرجا حلوحا ممار� معجبا برأيه فقد متت خسارته » 3
Ḫuṣūṣā ki » ّيغفر الذنوب ملن �ب منها ولكن ال ميحوها من الصحيفة حىت إن ا� 
-kelām-ı şerīfi daḫı5 anlaruñ mevā‘iẓ-i pür   يوقف العبد عليها يوم القيامة» 4
nikātındandur. 

 

Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. 
İbn Kesîr, age, C. 9, s. 347. 

1  “Muhammed Allah’tan afiyet diler.”  
2  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlık “Bilāl bin Sa‘dī 

bin Meleme es-Sükūn” şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. 
bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 348. 

3  “Bir adamın sıkıntı verici, zorlayıcı, ısrar edici, kavgacı ve kendi görüşünü beğenen biri 
olduğunu gördüğün zaman bil ki o tamamıyla ziyandadır.” | Nüshalarda görülen imla 
hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 349. 

4  “Allahu Teala tevbe eden kimsenin günahını bağışlar. Ancak kıyamet gününde gelip amel 
defterinde görebilmesi için o günahı defterinden tamamıyla silmez.” | Nüshalarda görü-
len imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 
9, s. 350. 

5  daḫı: - R1 
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Ca‘d bin Dirhem1 

Ki ḫalḳ-ı Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’e ẕāhib olan aẓlem ve “Ḥażret-i Bārī Ḫudā, 
İbrāhīm Peyġāmber’i ḫalīlu’llāl2 itmedi ve Mūsā Peyġāmber’i kelīm idinüp 
teklīm buyurmadı.” diyen mülḥid-i meş’ūm3-ḳadem ve müfsid [ü] muḍill-i 
ḍalālet-‘alemdür ki aṣlı Ḥarrān’dür.  

Ve ba‘żılar ḳavlince mevālī-i Āl-i Mervān’dur. Ammā bid‘at ü ḍalāleti 
Beyān bin Sem‘ān’dan aḫẕ eyledi ki ol güm-rāh Lebīd bin A‘ṣam’uñ ḳız 
ḳarındaşı oġlı Ṭālūt-ı nā-dāndur. Ve ol ḍalālet-şi‘ār,4 mezbūr Lebīd-i pelīd-
den ve meẕkūr5 şaḳī-i ‘anīd, Ḥażret-i Peyġāmber’e siḥr eyleyen Yehūdī-i 
Yemen’den ya‘nī ‘an‘ane ile ta‘līm idüp bir fesād peydā eyledi. Ve ṭanṭana-i 
ilḥād ile6 beyne’l-müslimīn iştihār bulup engüşt-nümā oldı.  

Keẕālik Ca‘d-ı Ḥabeşī’den daḫı Cehm bin Ṣafvān [60a HZ] [ve] Tir-
miẕī mütelemmiẕ olup āḫir-i kār iẓhār-ı bid‘atine binā’en Iṣfahān’da ḳatl 
ḳılındı. Cehm-i cehennemden daḫı Bişr-i Merīsī ve Bişr’den Aḥmed bin 
Ebī Dāvūd-ı iblīs aḫẕ-ı ġabāvet idüp ḍalālet-i bāhire ile intihāb [407b N1] 
buldı.  

El-ḳıṣṣa Ca‘d, Ḳur’ān’a müte‘alliḳ nā-sezā kelimāt itmegin Benī 
Ümeyye muṭālebe itdiler. Firār idüp āḫar diyārlara güẕār itmegin ele ge-
türmege ḳādir olmadılar. Giderek Kūfe’ye vardı. Ḥākimi Ḫālid bin 
‘Abdu’llāh-ı Ḳasrī’nüñ eline girdi. ‘Īd-i aḍḥā ḫuṭbesinde Müslimīn’e ḫiṭāb 
idüp didi: [559a R1] » ّضحا�كم، فإين مضح �جلعد  أيها الناس ضحوا يقبل ا� 
 kelimātıyla istiṣvāb eyledi. Ya‘nī ki “Ḳurbānlarıñuzı kesüñ ki   بن درهم»7

 

1  N1 ve R1 nüshalarında başlık boş bırakılmıştır. HZ nüshasında başlık “Ca‘fer bin Dir-
hem” şeklindedir. | el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, 
C. 9, s. 350. 

2  Nüshalarda “ḫalīlü’l-ḥāl” şeklinde yazılan bu terkip anlam gereği tashih edilerek metne 
alındı. 

3  Nüshalarda “meyşūm” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 
alındı. 

4  Nüshalarda “girān” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne alındı.  
5  Nüshalarda “ma‘ḳūr” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
6  Yemen’den//ile:  - R1 
7  “Ey insanlar, kurban kesin ki Allah kurbanlarınızı kabul etsin. Benim keseceğim kurban 

Ca‘d bin Dirhem’dir.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alı-
narak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 350. 
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Ḥaḳ subḥānehu ve te‘ālā Ḥażretleri ḳabūl eyleye. Benüm bugünki 
ḳurbānum Ca‘d bin Dirhem’dür. Ümmīd-vārum ki anuñ ḳatlinde iṣābet 
muḳarrer ola.” diyü bildürdi. Ve ba‘dehu ṣalātu’l-‘īd minber dibinde 
mülḥid ü müfsidi boġazlatdı.  

Egerçi ki ol maḳūle merdlerüñ ḳanı minber-i pür-envārı teng ü tār ve 
rütbe-i i‘tibārını tenzīl iḥtimāli nümūdār itmişdür. Lākin aña tābi‘ ü 
mu‘teḳad olan melāḥide1 cefā’en ve ketm-i dīn iden la‘īnüñ siyāsetini 
iẓhāren tecvīz ḳılınmışdur. Niteki aṣḥāb-ı ma‘ālī-cenāb ve tābi‘īn-i 
hidāyet-me’āb miyānında bu maḳūle mülḥid-i le’īm ve müfsid-i2 ẕemīm 
teẕekküri nā-ṣavāb iken irtikāb itdügimüz teşhīr nāmına binā’en ve bunı 
‘ulemādan ẓann iden cühelānuñ fikr-i fāsidlerini taḥvīle ihtimāmen olmış-
dur. Ḥadd-i ẕātında ṭāhir3 ve le’ālī vü cevāhire maẓhar[iyyeti] ẓāhir olan 
baḥr-i zāḫire cīfe-i ḫınzīr4 [levẟ] itmedügine ve lāşe-i lā-şey’ televvüẟinden 
‘ummānuñ5 ṭahāretine gerd-i ḫabāẟet yitmedügi muḳarrer bilinmişdür.  

Ammā Vefeyāt-ı Yüz Yigirmi Beş Tārīḫi 
Muḥammed bin ‘Alī bin ‘Abdu’llāh bin ‘Abbās 

Künyetleri Ebū ‘Abdu’llāh’dur. Ve şekl ü şemā’ilde ecmel-i nās olup 
ḫulefā-yı ‘Abbāsiyye’nüñ cedd-i büzürgvārı Seffāḥ ve Manṣūr bunlaruñ 
oġlıdur. Pederinden ve ceddinden ve ceddinden ve Sa‘īd bin Cübeyr ve 
ġayrılardan rivāyet ider. Ve kendüden rivāyetde daḫı oġulları Seffāḥ ve 
Manṣūr nām ḫalīfeler ve ġayrılar ḥāvīdür.  

Menḳūldür ki ‘Abdu’llāh bin Muḥammed bin Ḥanīfe emr-i ḫilāfeti 
bunları tavṣiyet ḳıldı. Ve ‘ilm-i cifr ü esrār mezāyāsıyla istinbāṭ-ı aḥvāl 
idüp, “Ḫilāfet senüñ oġluña muḳarrerdür.” diyü beşāret ḳıldı. Egerçi ki 
kendüsini seksen sekiz tārīḫinden bu seneye gelince nefsine ṭaleb-i ḫilāfet 

 

1  melāḥide: melāḥat N1, R1 
2  Nüshalarda “mülḥid (N1, R1), mülcih (HZ)” şeklinde yazılan bu kelime anlam ve seci 

gereği tashih edilerek metne alındı. 
3  ṭāhir: ẓāhir R1 
4  Nüshalarda “ḥırz” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
5  Nüshalarda “deḥāmın” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
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üzere sa‘y eyledi. Ve kendüden ṣoñra ḫalḳuñ mürāca‘atı oġlı İbrāhīm ol-
masını murād idindi. Lākin irādetu’llāh’da Seffāḥ’a [559b R1] muḳadder 
olmaġın ebü’l-ḫulefā1 anlar oldı. 

Yaḥyā bin Zeyd bin Alī bin Ḥüseyn bin ‘Alī bin Ebī Ṭālib 

Yüz yigirmi tārīḫinde ki babası Zeyd ḳatl olındı, mezbūr Yaḥyā ḫalḳdan 
iḫtifāyla Ḫorāsān’a gidüp [408a N1] Belḫ şehrinde Ḥarīş bin ‘Amr bin 
Dāvūd yanında sākin oldı. Vaḳtā ki Hişām fevt oldı, Yūsuf bin ‘Ömer 
mektūb ile Naṣr bin Seyyār’a Yaḥyā bin Zeyd’üñ keyfiyyet-i ḥālini bildürdi. 
Ol daḫı bilā-te’ḫīr nāme yazup ‘Aḳīl bin Ma‘ḳıl ‘acele ile gönderdi. Belḫ 
pāyına i‘lām ḳıldı. Bilā-te’ḫīr Ḥarīş’i getürüp “Niçün şimdiye dek iẓhār it-
medüñ?” diyü niçe ‘itāb ile altı yüz degnek urdı.  

Lākin Ḥarīş inkār itdi, ṭurdı. Ba‘dehu Ḥarīş’üñ oġlı ‘asker çeküp geldi, 
baṣdı. Yaḥyā bin Zeyd’i ṭutup ḥabs itdi. Ammā bu eẟnālarda Naṣr bin 
Seyyār, Yūsuf bin ‘Ömer’e nāme gönderüp mā-cerāyı bildürdi. [60b HZ] 
Ol daḫı ḫalīfe olan Velīd bin Yezīd’e mu‘accelen i‘lām ḳıldı.  

Fe-lā-cerem ḫalīfe cānibinden bir menşūr geldi ki Yaḥyā bin Zeyd’i 
çıḳaralar ve tevābi‘ u ḫuddāmı ile kendüye göndereler. Bu minvāl üzere 
Yaḥyā ve tevābi‘i ıṭlāḳ olınup ve ḫarc-ı rāh levāzımları görilüp Şām’a irsāl 
olınduḳda Naṣr bin Seyyār ḫātime-i kār kendüye ġadr-ı ṣarīḥ ile nümūdār 
olmaḳ ḫavfın eyledi. On biñ miḳdārı ‘asker seçüp, gönderüp eẟnā-yı rāhda 
Yaḥyā bin Zeyd’e ulaşdılar.2 Ol nerre-şīr-i bīşe-i şecā‘ati yetmiş ādemle 
tenhā düşürüp cenge dürüşdiler.  

Lākin şol dilīr ki naḳd-i ‘Alī-i Murtażā ve pertev-i nūr-ı Zehrā ve şem‘-i 
ḫānedān-ı Ḥażret-i Muḥammed Muṣṭafā ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem ola, 
bir süri rubāh anları tebāh idemez ve keẟret-i ḫanāzīr ḍırġām-ı bīşe-i3 
[velāyet-i] kübrā ile mü’eyyed olan zümreye gezend irgüremez.4  

 

1  ebü’l-ḫulefā: ebü’l-ḫafā N1, R1 
2  ulaşdılar: bulışdılar R1 
3  R1 nüshasında atlanan, N1 nüshasında “żabġam-ı hezīr”, HZ nüshasında “pür ḍīġam” şek-

linde muğlak yazılan bu terkip anlam gereği tashih edilerek metne alındı.  
4  ve keẟret-i//irgüremez: - R1 
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El-ḳıṣṣa Yaḥyā anlara ġālib geldi. ‘Adū ‘askerinüñ serdārı olanı öldürüp 
mā-meleklerini ġāret ḳıldı. Lākin der-‘aḳab bir cünd-i keẟīr-i müretteb daḫı 
gönderildi. Anlar cenginde Yaḥyā bin Zeyd ve kendüye hem-rāh olan aṣḥāb-ı 
ṣa‘īd [ile] cümle tābi‘īn1 sa‘ādet-i şehādet ile [560a R1] dāḫil-i ḫuld-i berīn 
oldı. Raḥmetu’llāhi ‘aleyhim ecma‘īn. Fī hāẕe’l-maḥall intehā menāḳıb-ı aṣḥāb 
u tābi‘īn min-mücelledāt-ı İbn Keẟīr. 

FAṢL DER-MENĀḲIB-I ON İKİ2 İMĀM 

Ve Der-ḫilāfet-i İmām-ı Düvüm Ḥasan el-Muḫtār  
ve İbn ‘Alī el-Murtażā raḍiya’llāhu ‘anh 

Hicretüñ3 ikinci yıl Ramażān ayınuñ nıṣfında sebt güni Medīne’de4 
mütevellid oldılar. Emān idici olduġı5 mūcibince laḳabı “müctebā ve taḳī 
ve seyyid” ve künyeti “Ebū Muḥammed”dür.  

Yigirmi beş kerre ḥacc-ı şerīf6 itmişlerdür. On beş ferzendi ve beş 
duḫteri vücūda gelmişdür. Ol cümleden ‘Abdu’llāh ve Ḳāsım Kerbelā’da 
şehīd oldılar. Ancaḳ7 iki ferzend-i sa‘īd [408b N1] ü necīblerinden evlād 
ü emcād münteşir oldı ki biri Zeyd ve biri Ḥasan-ı Müsennā’dur.8 Naḳş-ı 

 

1  Nüshalarda “cümle tevābi‘i ile” ibaresi cümlesinin sonunda yer almaktadır. Bu ibare sen-
taks ve anlam gereği tashih edilip cümle ortasına alındı. 

2  ON İKİ: DÜVĀRE HZ 
3  Nüshalarda hal tercümesinin başında “Ehl-i Ḥāvendī ḳavlince sene ẟelāẟe ve mi’e vāḳi‘dür.” 

şeklinde, anlamı muğlak bir cümle yer almaktadır. Burada muhtemelen Hândmîr’in Zeyl-i 
Ravzatu’s-safâ fî Sîreti’l-enbiyâ ve’l-Mülûk ve’l-Hulefâ adlı kitabında geçen bir cümle kaste-
dilmiştir. Ancak ilgili eserde Hz. Hasan biyografisinin başında böyle bir cümle geçmediği 
için ilgili ibare metne dahil edilmedi. bk. Hândmîr, age, Paris Bibliyotek Nasyonal, no. MS. 
PERS. 69, vr. 14a.  

4  Nüshalarda cümlenin sonunda yer alan “Medīne’de” ifadesi sektaks gereği cümlenin or-
tasına alındı. 

5  Nüshalarda “ey seb fāmesi” şeklinde muğlak yazılan bu kelime anlam gereği tashih edi-
lerek metne alındı. 

6  şerīf: - N1, R1 
7  Ancaḳ: - R1 
8  Nüshalarda “Müşennā (N1, R1), Müştedā (HZ)” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek 

metne alındı. bk. Ethem Ruhi Fığlalı, “Hasan”, DİA, https: //islamansiklope-
disi.org.tr/hasan (23.05.2020). 
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ḫātemi “el-‘izzetu’llāh” ve nā’ibleri Ebū Şu‘ayb’dur. Ḳırḳ yedi yıl ‘ömr sür-
diler.  

Ammā ḫilḳatleri Resūlu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem cenābına 
cümle ziyāde müşābihdür. Ḥattā zamān-ı ḫilāfetinde birgün Ḥażret-i ‘Alī 
ve Ebū Bekr seyr-i ṭarīḳ ile geçerken gördiler ki İmām Ḥasan eṭfāl ile 
bāzīçeye meşġūldur, Ḥażret-i Ṣıddīḳ ol şeh-zādeyi arḳasına aldı. Ve 
“Ḫātemü’l-enbiyā’ya müşābeheti ‘Alī-i Murtażā’dan ziyādedür.” diyü ḫa-
ber virdi. Ol eẟnāda Ḥażret-i ‘Alī tebessüm eyledi.  

Pes Ḥażret-i İmām ki icābet-i da‘vet-i Ḥayy-i Lā-yenām buyurdılar, 
techīz ü tedfīnini itmām ‘aḳabince Ḥażret-i Ḥasan minbere ṣu‘ūd eyledi. 
“Yā ḳavm, bu şeb sizden bir kimesne vefāt itdi ki kendüden muḳaddem 
olanlar miẟlini görmediler. Ve mu’aḫḫar olanlar da görmeyecekdür. Bir 
merd idi ki Resūlu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem ol aṣḥāb-ı ṭuġyān ve erbāb-ı 
küfr ü ‘udvānuñ ḳal‘ u ḳam‘ına gönderdi. Yemīninde Cibrīl ve yesārında 
Mīkā’īl ol ḥażrete mürāfaḳat ü mütāba‘at ḳılurdı. Ve bu gice ki ṣamediyyet 
bārgāhına şehādetle1 müteveccih oldı. Mūsā bin ‘İmrān’uñ vefātı ve ‘Īsā bin 
[560b R1] Meryem’üñ āsmāna ‘udūli ḥālātı ve anlaruñ emẟāli rūzgāruñ 
ḳarīn-i ḳabūl-i Yezdānī olan ḥādiẟātı bu gice vāḳi‘ olmışdur.” diyü ta‘bīr it-
diler.  

Ol ān Ḳays bin Sa‘d bin ‘Ubāde-i Enṣārī ḥażretden bī‘at eyledi. Ve 
cümleden [61a HZ] evvel ḥażret-i imāma [ol] teba‘iyyet eyledi. Ammā 
Mu‘āviye ki bu ḫuṣūṣı ṭuydı, ḫışmnāk olup gitdükçe kendüye ḳoydı. 
Ḍaḥḥāk bin Ḳays el-Fihrī nām kimesneyi Şām żabṭına nā’ib idüp altmış 
biñ nā-merd-i güm-rāh ile nūr-ı çeşm-i Zehrā ve nūr-ı ḥadīḳa-i Murtażā 
ḥarbine2 müteveccih oldı.  

İmām Ḥasan daḫı bu ḥāle muṭṭali‘ olup ḳırḳ biñ ādemle Kūfe’den 
ṭaşra çıḳdı. Deyr-i ‘Abdu’r-Raḥmān’ı menzilgāh idüp ol maḥalde Ḳays bin 
Sa‘d’ı iki biñ namdār [leşker] ile ṭalī‘a-i sipāh-ı ẓafer-penāh idüp kendü 
müte‘āḳıban revān oldı. Ḳaṭ‘-ı merāḥil iderek Sābāṭ-ı Medā’in’e nüzūl ve 
istirāḥat ṭarīḳıyla birḳaç gün tevaḳḳuf itdi. Çün İmām Ḥasan ekẟer-i 

 

1  şehādetle: şehādetle müteveccih R1 
2  ḥarbine: ḥarına N1, R1 
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evḳātda [kesālet müşāhede itdügi ādemlerine]1 ẕikr iderdi ki2 “Ceng 
umūrında baña mütāba‘at idesüz. İmdi ḥāżırān-ı mescid,3 ol Allāh ḥaḳḳı 
içün benüm niçe kimesnelere buġż u ‘adāvetüm yoḳdur.4 Ve benüm ya-
numda ṣalāḥ5 u ülfet her āyine ceng ü ‘adāvetden yegdür.” diyü [va‘z u 
naṣīḥat itdi].6 

Ḥāżırān-ı meclis ki bu kelimātı işitdiler,7 “İmām8 Ḥasan, Mu‘āviye 
‘adāvet itmesinden terk-i ḫilāfet [409a N1] itmek ister.” didiler. Ḥattā 
Ḫavāric’den bir ṭā’ife “Bu da babası gibi kāfir oldı.” [diyü bühtān itdiler]. 
İ‘tiḳādlarından rücū‘ ḳıldılar. Bir derecede ‘adāvet iẓhār ḳıldılar ki İmām 
Ḥasan’uñ arḳasındaki cāmesini pārelediler. Ve oturduġı bisāṭı altından çe-
küp aldılar. Ve direngi bozup atlandılar. Kendüsi daḫı atlandı. Hevādārla-
rından ancaḳ Rebī‘a ve Hemdān[ī] ḳaldılar ki biñ belā ile Ḫavāric’üñ şerr 
ü mekrinden9 ḳurtardılar.  

Ḥattā ol zümre-i ẕemīmeden Cerrāḥ bin Sinān10 nām yezīd furṣat dü-
şürüp imāmuñ uyluġına bir zaḥm urdı. ‘Abdu’llāh bin Ḫaṭal ve ‘Abdu’llāh 
bin Ṭıbyān11 ol mel‘ūn-ı bī-dīni depelediler.12 Ve Ḥażret-i [Ḥasan], 

 

1  Zeyl-i Ravzatu’s-safâ fî sîreti’l-enbiyâ ve’l-mülûk ve’l-hulefâ esas alınarak metin tamiri ya-
pıldı. bk. Hândmîr, age, s. 16a. 

2  iki//ki: - N1, R1  
3  N1 ve R1 nüshalarında burada birkaç kelimelik boşluk vardır.  
4  Nüshalarda burada yarım satırlık boşluk vardır.  
5  Nüshalarda “ṭalāḥ” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
6  Nüshalarda burada birkaç kelimelik boşluk vardır. | Bu paragraftaki metin tamirleri Tür-

kiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi ve Zeyl-i Ravzatu’s-safâ fî sîreti’l-enbiyâ ve’l-mülûk 
ve’l-hulefâ’daki bilgiler doğrultusunda yapılmıştır. bk. Ethem Ruhi Fığlalı, “Hasan”, 
DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/hasan (23.05.2020); Hândmîr, age, vr. 15b-16a. 

7  Nüshalarda “işidür” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği tashih edilerek metne 
alındı. 

8  Nüshalarda bu kelimeden önce “Yār” sözcüğü gelmektedir. Anlam gereği bu kelime 
metne dahil edilmedi. 

9  mekrinden: mekrlerinden N1, HZ 
10  Nüshalarda “Ḥarrāḥ bin Ḳaybife (N1, R1), Ḫarāc bin Ḳaybife (HZ)” şeklinde muğlak ya-

zılan bu şahıs ismi tashih edilerek metne alındı. bk. Fığlalı, agmd. 
11  Nüshalarda muğlak yazılan bu iki isim Zeyl-i Ravzatu’s-safâ esas alınarak tashih edildi. 

bk. Hândmîr, age, vr. 16b. 
12  depelediler: depeledi R1 
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Medā’in’üñ Ḳaṣr-ı Ebyaż’ında1 birḳaç gün sākin oldılar. Yarasını 
cerrāḥlara gösterdi. Tīmār idüp [561a R1] güçle ḫalāṣ oldılar.  

Mu‘āviye daḫı bu eẟnālarda menzil-i Enbār’a geldi. Ve ‘Abdu’llāh bin 
‘Āmir ‘asker ile Medā’in’e yaḳīn geldi.2 İmām Ḥasan daḫı anuñla 
muḳābele niyyetiyle ḳarşu vardı. İki leşker birbirlerine muḳābil olduḳda 
‘Abdu’llāh feryād eyledi. “Ey ehl-i ‘Irāk, ben ki Mu‘āviye leşkerinüñ 
muḳaddemiyin. Ve murādum sizüñle muḥārebe degüldür. Ammā bilmiş 
ol[uñ] ki Mu‘āviye bu maḥalle yaḳındur. Zinhār kendü helākiñüze kūşiş 
itmeñ. Ve ‘Mu‘āviye ile muḥārebe ṭarīḳında başa çıḳam.’ dimeñ.” didükde 
leşker-i ‘Irāk ki bu ḫaberi işitdiler, ḳalblerine vehm düşüp ceng ü cidālden 
bi’l-külliyye el çekdiler.  

Bu ṭarīḳ ile İmām Ḥasan Medā’in’e mürāca‘at buyurdı. ‘Asākir-i 
‘Irāḳ’uñ, ḫuṣūṣā bed-‘ahdlikle3 meşhūr Kūfe ḫalḳından olan müfsidān-ı 
āfāḳuñ ef‘āl-i nā-sezāsını müşāhede ḳıldı. ‘Abdu’llāh bin ‘Āmir’e ḫaber 
gönderdi ki “Ben ḫilāfetden ferāġat ve ol emr-i4 ḫaṭarı Mu‘āviye’nüñ dest-i 
taṣarrufına vedī‘at iderin. Ammā ba‘żı şurūṭ vardur. Ol ḥayẟiyyetle el çe-
kerin ki ol şarṭları ri‘āyet ide. Ve bu bābda benüm mes’ūlümde[n] ecli beri5 
ide.”  

Ebū Ḥanīfe-i Dīneverī ḳavlince ol şarṭlar budur ki evvelā ehl-i ‘Irāḳ 
ve emīrü’l-mü’minīn ‘Alī tevābi‘ine intiḳām ḳaṣdın itmeye. Ḫarācını her 
yıl bize göndere. Mā‘adā sāl-be-sāl iki yüz biñ filori daḫı irsāl ide. Benī 
Hāşim ṭā’ifesine ṣalāt ü ‘aṭāyāyı kendü ehl-i beytinden [61b HZ] taḳdīm 
ide. Ve beş kerre yüz biñ aḳçe ki Kūfe beytü’l-mālinde mevcūd ḥükmin-
dedür, her yıl İmām Ḥasan’a teslīm olına. Tā ki anuñla kendü düyūnın 
edā eyleye. Ve ḫarāc-ı Nesā ve Dārāy ve Fārs her sene Medīne’ye gönderile. 
Ve min-ba‘d emīrü’l-mü’minīn ‘Alī’ye sebb itmeye ve itdürmeye.  

 

1  Nüshalarda “Ḥażret-i Medā’in’üñ ḳaṣr-ı beytinde” şeklinde yazılan bu ibare Zeyl-i Rav-
zatu’s-safâ esas alınarak tashih edildi. bk. Hândmîr, age, vr. 16b. 

2  yaḳīn geldi: - N1, R1  
3  Nüshalarda “dūrẕlikle (N1, HZ), dūrdzārlikle (R1)” şeklinde muğlak yazılan bu kelime 

anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
4  Nüshalarda “ümm” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
5  Nüshalarda “bede” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
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Pes Mu‘āviye [409b N1] bu şurūṭuñ cümlesini ḳabūl eyledi. Ancaḳ 
sebb-i ‘Alī terkini cā’iz görmedi. Ammā şöyle ‘ahd itdi ki İmām Ḥasan 
olduġı meclisde Ḥażret-i İmām’a sebb olınmaya.  

Vaḳtā ki İbn ‘Āmir muṣālaḥa ḫaberin [561b R1] ulaşdurup ‘avdeti 
muḳarrer oldı, ol bābda kendü mufaṣṣal1 yazdı. Ve eymān-ı muġallaẓ itdi 
[ki] aṣlā muḫālefet itmeye. Ḥattā rü’esā-yı Şāmī ile iştihād idüp anlara daḫı 
imżā itdürdi ve mührledi. Ve İmām Ḥasan’a gönderdi.  

Ḥażret-i imām bu minvāl üzere ṣulḥı ḳabūl eyledi. Ve Ḳays bin Sa‘d’a 
mektūb yazdı ki “Biz Mu‘āviye ile ṣulḥ eyledük. Min-ba‘d münāza‘adan 
geçüp ḥükūmeti anuñ vekīline ıṣmarlayasun.” buyurdı. Ol nāme Ḳays’a 
yitişdükde “el-Ḥükmü li’llāh” didi. Ve bu ḫuṣūṣı kendüye ḳoşılan ‘askere 
bildürdi. Pes ol zümre iki ṣınf olup bir bölügi Mu‘āviye’ye mütāba‘at, ve 
[bir bölügi]2 “İmāmete ceng [ü] münāza‘at lāzım olur.3” diyü ṭaġılmadılar.  

Ve ba‘żılar ḳavlince İmām Ḥasan ṣulḥı muḳarrer itdükden ṣoñra 
‘Abdu’llāh bin Ḥāriẟ bin Nevfel ki Mu‘āviye’nüñ hem-şīre-zādesidür,4 anı 
gönderdi. “Eger Kitābu’llāh ve sünnet-i Resūlu’llāh mūcibince ḫalḳa ḥüsn-i 
mu‘āmele iderse aña emr-i ḫilāfeti tefvīż iderin. Ve illā ‘ömrüm olduḳça 
cenge çalışurın. 5 «حّىت حيكم اّ� بيننا وهو خري احلاكمني» didi. Mu‘āviye bu 
sözden şādmān olup, “İmām Ḥasan her ne didiyse maḳbūlümdür.” diyü 
söyledi. Ve Mu‘āviye cānibinden daḫı temessük ṭaleb eyledi.  

Ba‘dehu Mu‘āviye Kūfe’ye geldi. İmām Ḥasan meclisine varup ‘ahd-i 
sābıḳ üzere bī‘at ḳıldı. Ba‘dehu İmām Ḥüseyn’i ṭaleb ḳıldı. Anlar ibā idüp 
gelmedi. Tekrār ādem gönderüp olmadı. Ammā İmām Ḥasan, “Yā 
Mu‘āviye, Ḥüseyn’e cebr ü ikrāmı ḳo ki ol ḳatlini iḫtiyār ider. Bī‘ati iḫtiyār 
ḳılmaz.” diyü men‘ itdi. Ḥażret-i Ḥüseyn bī‘at itmedi, ḳaldı.  

 

1  mufaṣ ṣal: mufaḍḍal R1 
2  Nüshalarda “yāḫūd” şeklinde yazılan bu kısım anlam gereği “bir bölügi” şeklinde tashih 

edildi. 
3  Nüshalarda “oldı” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği tashih edilerek metne alındı. 
4  -şīre-zādesidür: -şīresi oġlıdur R1 
5  “Tâ ki Allah aramızda hüküm verene kadar. Allah hüküm verenlerin en hayırlısıdır.” 
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Ba‘dehu ‘Amr bin ‘Āṣ Mu‘āviye’ye didi ki “Elbetde İmām Ḥasan’a 
teklīf eyle ki minbere çıḳa, ḫilāfetini saña teslīmine müte‘alliḳ ḫuṭbe inşā 
ḳıla.” Ẓann iderdi ki İmām Ḥasan ḫuṭbeden ‘āciz ola. Ve ḫalḳ-ı ‘ālem bu 
yüzden ḫilāfete liyāḳati yoġduġını [562a R1] bile. Mu‘āviye daḫı Ḥa-
san’dan iltimās itdi. Ḥażret daḫı minbere ḫurūc idüp ḥamd ü sipāsdan 
ṣoñra bu yüzden ḫuṭbe ve iḳtibās itdi ki; 

الذي    االمر  هذا  وإن  الفجور،  احلمق  أمحق  وإن  التقى  الكيس  أكيس  إن 

اختلفت فيه أ� ومعاوية إما أن يكون حق امرء كان أحق به مين أو كان حقا  

يل تركته التماسا لصالح أمر هذه األمة، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إىل 

    [410a N1]1حني
Ma‘nāsı “ ‘Āḳıllaruñ ‘āḳılı2 ehl-i taḳvādur. Nitekim aḥmaḳlaruñ 

aḥmaḳı fācirlerdür. İmdi, şol ḫilāfet ḫuṣūṣı ki benümle Mu‘āviye anda 
nizā‘ üzere idügi, eger anuñ ise anuñ3 olsun ve eger benüm ḥaḳḳum ise 
ıṣlāḥ-ı ümmet ve ṣıyānet-i dimā-yı millet içün ben andan ferāġat idüp anuñ 
içün terk eyledüm. Ammā bilmezin, şöyle ẓann iderin [ki] bu ḫuṣūṣ da 
sizüñ içün fitnedür ve metā‘dur, [62a HZ] tā ki ḳıyām sa‘ātine dek.” di-
mekdür.  

İmām …4 “Ben İmām Ḥasan’uñ ḫuṭbesinde ḥāżır idüm. Bu ‘ibāretle 
vāḳi‘ idi.” diyü beyān itmişdür.  

Ammā ‘Amr bin ‘Āṣ imāmuñ belāġatinden ḫacl oldı. Mu‘āviye ise 
“Yeter ey Ebū Muḥammed,5 gel aşaġa in.” diyü iṭālesinden ḫavf itdi. Ve 
‘Amr bin ‘Āṣ “Bu, [nāsuñ fikrinüñ müşevveş olmasına]6 bā‘iẟ oldı.” diyü 
göñlinden kīn eyledi. Ba‘dehu İmām, Medīne’ye ve Mu‘āviye, Şām 

 

1  “Zekilerin en zekisi Allah’tan korkandır. Aptalların en aptalı ahlaksız olandır. Bu ben ile 
Muaviye arasında ihtilaf sebebi olan husus, eğer benden çok onun hakkı ise onun olsun, 
eğer benim hakkım ise ümmetin hayrını gözeterek ona bırakıyorum. Eğer bilirseniz umu-
lur ki o, sizin için bir imtihan ve geçici bir metadır.”  

2  ‘āḳılı: ‘āḳıl R1 
3  anuñ: - R1 
4  Nüshalarda burada birkaç kelimelik boşluk vardır.  
5  Nüshalarda “Ebü’l-Ḥasen” şeklinde yazılan bu isim anlam gereği Zeyl-i Ravzatu’s-safâ 

esas alınarak tashih edildi. bk. Hândmîr, age, vr. 17b. 
6  N1 nüshasında burada birkaç kelimelik boşluk vardır.  



476 | TENKİTLİ METİN - 2. Rükün 

ṭarafına çekildi, gitdi. 1«اخلالفة بعدي وثلثون سنة» ḥadīẟi herkese vāḳi‘ oldı 
ki ḫulefā-yı erba‘anuñ müddet-i ḫilāfetleri cemī‘an yigirmi ṭoḳuz buçuḳ 
yıl ve İmām Ḥasan’uñ tekmilesi altı ay oldı ki bu mecmū‘ otuz yıl olur.  

Ammā vefāt-ı İmām Ḥasan 

Bu rivāyet ṣaḥīḥdür ki Mu‘āviye2 kendüden ṣoñra ḫilāfet yine evlād-ı 
‘Alī’ye rücū‘ itmekdin ḫavf idüp oġlı Yezīd’i [562b R1] velī-‘ahd itmek 
murād idindi. Ammā “İmām Ḥasan’uñ ḫilāfetinden ferāġati benüm 
zamānumdadur. Mebādā benden ṣoñra yine raġbet gösterüp oġluma ḥużūr 
virmeye.3” diyü ḫavf itdi. Ve bir dest-māli zehr-ālūde idüp Mervān bin 
Ḥakem ki Medīne vālīsi idi, aña gönderdi. “Bu dest-māli İmām Ḥasan’uñ 
ḫātūnı -Ṭaberī’den [naḳl ile] nāmı Esmā’dur-4 bint Eş‘aẟ bin Ḳays’a 
ulaşdurasun ve benden aña elli biñ aḳçe cā’ize ‘arż idesün. İmām Ḥasan 
kendüye yaḳın olduḳda bu dest-māl ile vücūdını silüp der-‘aḳab helāk ol-
duġı gibi oġlum Yezīd’üñ taḥt-ı nikāḥındaki ‘avretlerden olmaḳ ḫuṣūṣında 
‘ahdimüzi beyān idesün.” didi. Ol bed-baḫt daḫı sipāriş olınduġı üzere 
‘amel eyledi. Tā ki İmām Ḥasan’uñ helākine sebeb oldı. Ve ba‘żı[lar] ḳav-
lince semm-i helā’il gönderilüp imāma şerbetle virildi.  

Ammā Tārīḫ-i Ḥāfıẓ-ı Ebrū’da yazar ki İmām Ḥasan marīż olduġı 
ḥālde, 5 «سبقت السّم مرّتني وهذه الثلثة » ya‘nī ki “İle’l-ān iki kerre baña semm 
içürdiler. Şimdiki üçincisidür.” diyü buyurdı. Ve İmām Muḥammed Pārsā 
ḳaddesa’llāhu rūḥahü’l-esnā kitāb-ı Faṣlü’l-ḫiṭāb’da “İmām Ḥasan’a beş 
kerre zehr virildi, te’ẟīr itmedi. Altıncısı mühlik oldı.” [diyü yazmışdur].  

Ve İmām [410b N1] Ḥüseyn raḍiya’llāhu ‘anh birāderi yanına gelüp 
“Ey aḫ-i e‘azz-i ekremüm, size kim bu maḳūle semm virdi? Beyān buyu-
ruñ.” didükde “Ey aḫ-i eşfaḳ [u] a‘lem, bilürsüz babamuz ‘Alī-i Murtażā 

 

1  Hadîs-i Şerîf, “Benden sonra hilafet otuz yıldır.”(Ebû Dâvud, Sünnet, 8; Tirmizî, Fiten, 
48) 

2  Nüshalarda “Mu‘āviye’nün” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği tashih edilerek 
metne alındı. 

3  virmeye: virmeyüp rāḥat virmeye R1 
4  Esmā’dur: Āsmā’dur N1 
5  “Daha önce iki defa zehir[lenmeyi] atlattım. Bu üçüncüsüdür.”  
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ve ceddemüz Ḫadīce-i Kübrā [ve] vālidemüz Fāṭıma-i Zehrā [ve] ceddi-
müz Resūlu’llāh Muḥammed Muṣṭafā müddet-i ‘ömrlerinde ġammāz ol-
madılar ki ben ġammāz olam.” buyurdılar. “Zehr vireni bilürin. Ammā 
ifşā idemezin.” ma‘nāsını ṭuyurdı.  

Naḳl olınur ki ol eẟnāda İmām Ḥasan bir vāḳı‘a görür. Cebīn-i 
mübārekinde sūre-i iḫlāṣ yazılur. Ḥażret bu rü’yādan ḳatı [563a R1] müs-
tebşir olur. Ammā Sa‘īd bin Müseyyeb sem‘ine yitişdükde “Eceli1 yaḳın 
gelmiş.” diyü ta‘bīr ḳılur.  

Ve bi’l-cümle İmām Ḥasan ol marażdan vefāt eyledi. Ḥażret-i Ḥüseyn 
raḍiya’llāhu ‘anha defnin iki vechle vaṣiyyet ḳıldı ki eger anuñ ḳanı kesilüp 
meyyiti kemāl-i leṭāfetle varursa Ravża-i Resūlu’llāh’da defn olına. Ve eger 
anuñ gibi bir ḥāl vuḳū‘ bulur, Baḳī‘’da ceddesi, ya‘nī Ḥażret-i ‘Alī 
raḍiya’llāhu ‘anh vālidesi Fāṭıma bint [62b HZ] Esed civārında defn ḳı-
lına.  

Vaḳtā ki ḥücre-i Resūl-i Ekrem ve Nebiyy-i Muḥterem2 ṣalla’llāhu 
‘aleyhi ve sellem Ḥażretlerine cenāzesin iletdiler, Ḥażret-i ‘Ā’işe-i ṣıddīḳa 
raḍiya’llāhu ‘anhā bir üştüre süvār olup geldi. Küllī ceng ü cidāle bā‘iẟ olup 
anda defnine rıżā göstermedi. Ḥattā ba‘żılar didiler ki “Yā Ḥażret-i ‘Ā’işe, 
utanmaz mısun [ki] bir zamān pederi Ḥażret-i İmām ‘Alī raḍiya’llāhu ‘anh 
ile üştüre süvār olup ḳıtāl eyledüñ. Şimdi oġlı İmām Ḥasan raḍiya’llāhu 
‘anh meyyiti ile üştüre binüp cidāl eyledüñ.” didiler. Ve ba‘żılar ḳavlince 
Medīne ḥākimi Mervān ile müte‘alliḳāt-ı Ḥażret-i ‘Oẟmān raḍiya’llāhu 
‘anh men‘ ḳıldı, diyü yazdılar.  

Ḥażret-i imāmuñ raḍiya’llāhu ‘anh vefātı ḫaberi Mu‘āviye’ye vāṣıl ol-
duḳda iẓhār-ı meserretle ‘Abdu’llāh bin ‘Abbās raḍiya’llāhu ‘anh Ḥażretle-
rine i‘lām eyledi. Anlar daḫı ḥüzn-i tāmm ile 3 ﴾ َرَاِجعون إِلَْيِه  َوِإ�َّ   ِّ�ِ ﴿ِإ�َّ 
 didiler. Lākin Mu‘āviye’[ye] “Ol ḥażretüñ vefātına ne ‘aceb mesrūr olur-
sun. Anuñ gitdügi ḥükūmet-i dünyeviyyede bāḳī mi ḳalam ṣanursun! 
V’allāhi senüñ-çün ḳazılan ḳuyuyı anuñ meyyiti ṭoldurmaz. Ve biz ki ehl-i 

 

1  Eceli: Ecli eceli R1 
2  ve//muḥterem:- HZ 
3  “Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz.”, Bakara 2/156. 
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beyt-i Ḥażret-i Sulṭān-ı Enbiyā ve Resūl-i Kibriyā’danuz ki daḫı bundan 
ziyāde meşaḳḳatlere ve1 muṣībetlere giriftār olduḳ. [563b R1] Ḥażret-i 
Rabbü’l-‘ālemīn dergāhından recā vü niyāz iderüz ki ‘an-ḳarīb bizi bu 
muṣībetlerden ḫayr ile ḫalāṣ ve envā‘-ı sürūr ile mesrūr eyleye.” diyü cevāb 
virdi[ler]. Ya‘nī Mu‘āviye Ḥażretleri gitdükden ṣoñra [ḥāżırūndan biri], 
“Müddet-i [411a N1] ‘ömrinde Ebü’l-Fażl İbn ‘Abbās raḍiya’llāhu ‘anh 
Ḥażretlerinden ḥāżır cevāb görmedüm.” diyü söyledi.  

Bu daḫı menḳūldür ki [Mu‘āviye]2 Ca‘de-i ḫā’ineye elli biñ aḳçe virdi. 
Ve Yezīd’e elbetde taḥt-ı nikāḥuña al.” diyü iḳdām eyledi. Lākin Yezīd ibā 
itdi. “Ca‘de, ferzend-i Resūl-i Kibriyā Muḥammed Muṣṭafā ṣalla’llāhu 
te‘ālā ‘aleyhi ve sellem Ḥażretlerine3 vefā itmedi. Baña mı vefā itse gerek-
dür.” diyü ibā itdi.  

El-ḳıṣṣa Ḥażret-i İmām Ḥasan raḍiya’llāhu ‘anh ol ẕāt-ı şerīfdür ki 
Ḥażret-i Faḫr-i4 ‘Ālem ve Nebiyy-i Muḥterem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem 
Ḥażretleri 5 «أللهّم إّين أحّبهما فاحّبهما» ya‘nī “Yā Rabb, ben Ḥasan’ı severin. 
Ve Ḥasan’a maḥabbet idene daḫı maḥabbet iderin.” buyurdı. Ḥażret-i 
İmām Ḥasan’uñ raḍiya’llāhu ‘anh menāḳıb-ı laṭīfesine nihāyet yoḳdur. 
Terceme-i müstes‘ada bu birḳaç beyt da‘vāya ḥüccet ü ṭanıḳdur. 

Beyt 

  نشايد نظم من نعت حسن را               أگر عمرى بيارامي سخن را  

  سزاى وصف اخالق حسن نيست      سخن گريم كه جز دّر عدن نيست  

    6نظري او اكر جوىي حسني است    دو گيىت را وجودش زيب و زين است  

 

1  ve: - R1 
2  Nüshalarda bu kısımda bir kelimelik boşluktan sonra “orarda (N1, R1), üzere (HZ)” 

şeklinde muğlak bir sözcük yazılmıştır. Bu kısım el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak 
“Mu‘āviye” şeklinde tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 43.  

3  sellem Ḥażretlerine: selleme N1 
4  Faḫr-i: - R1 
5  Hadîs-i Şerîf, “Allah’ım, ben bunları seviyorum; sen de sev!” (Buhârî, Fezâilü’s-sahâbe, 18)  
6  “Eğer bir ömrü sözle süslemeye kalksam şiirlerim Hz. Hasan’ın naatına layık gelmez. 

Aden incisine [benzeyenler dışında] sözler seçmem. Öyle olduğu halde Hz. Hasan’ın [gü-
zel ahlakını] vasfetmeye layık olan söz yoktur. Onun vücudu iki dünyanın süsü ve güzel-
liğidir. Eğer onun bir benzerini ararsan o da Hz. Hüseyin’dir.” 
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Faṣl Der-ẕikr-i Menāḳıb-ı İmām-ı Süvüm-i Maẓlūm  
Ḥażret-i Ḥüseyn-i Maḳtūl [ü] Merḥūm raḍiya’llāhu ‘anh 

Laḳabı Seyyid ve Ẕekī ve Mübārek ve Reşīd ve Ṭayyib ve Sıbṭ [ve] 
Şehīd ve künyeti Ebū ‘Abdu’llāh’dur. Ve mühr-i şerīfi ve men-yetevekkel 
‘aleyhi ve kefāhu1 olup ve Fuṣūlü’l-mühimme2 ḳavlince li-külli ecelin3 
kitāb’dur.4  

Ve Ḥażret-i İmām Ḥasan raḍiya’llāhu ‘anh ḫilḳaten şebīh-i5 Sulṭān-ı 
Kevneyn olduġı gibi bunlar aḫlāḳen Ḥażret-i Resūl-i Kibriyā ṣalla’llāhu 
‘aleyhi ve selleme cümleden ziyāde şebīhdür, dirler.  

Ve bi’l-cümle [564a R1] Ḥażret-i İmām Ḥüseyn raḍiya’llāhu ‘anh 
Ḥażretlerinüñ feżā’iline nihāyet ve mekārim ü ḫaṣā’iline ḥadd ü ġāyet 
yoḳdur. Feṣāḥatde ferīd-i e’imme-i büzürgvār ve belāġatde vaḥīd-i ecille-i 
ṣanādīd-i nāmdār olduḳlarınuñ şevāhid-i cevāhir-i6 zevāhir manẓūmelerin-
den çoḳdur. Kelimāt-ı ḳudsiyyelerinden nümūdār bu ebyāt-ı dürer-bār-ı 
le’ālī-niẟār ile iktifā olındı: 

min-Naẓmihi7 [63a HZ] 

  وأجابين عن صمتهم ترب احلصا         �ديت سّكان القبور فأسكتوا 

  مزّقت حلمهم وخرّقت الكسا         قالت أتدري ما فعلت بساكين 

  ري من القذاكانت �ّذى �ليس          وحشوت أعينهم ترا�ً بْعدما

  حّىت تباينت املفاصل والّشوا               أّما العظام فإّنين مزّقتها 

  8فرتكتها رمماً يطوف �ا البال            قطعت ذا زاد من هذا كذا 

 

1  “Kim ki [Allah’a] tevekkül ederse [Allah] ona yeter.” 
2  Nüshalarda “Fuṣūl-i Mühimm” şeklinde yazılan bu eser adı tashih edilerek metne alındı. 

bk. İbn Sabbâğ, el-Fusûlü’l-mühimme fî ma‘reti’l-e’imme, Müessesetü Dârü’l-hadisi’s-
sakâfiyye, İran 1422. 

3  Nüshalarda “eczā” şeklinde yazılan bu kelime Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme 
esas alınarak tashih edilerek metne alındı. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 756. 

4  “Her ecelin bir yazısı vardır.” | Bu ibare Ra‘d Sûresi 38. âyetten iktibas edilmiştir. 
5  şebīh-i: şebbeh-i R1 
6  cevāhir-i: cevāhir ü R1 
7  min-Naẓmihi: - HZ 
8  “Mezar sakinlerine seslendim, sustular. Sustukları için bana çakıl toprağı cevap verdi. 

Dedi ki ‘Biliyor musun sakinlerime ne yaptım? Etlerini parçaladım, elbiselerini 
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Sinn-i şerīfleri elliden ziyāde iken sa‘ādet-i şehādete1 [411b N1] vāṣıl 
oldılar. Ve ‘ömr-i ‘azīzlerinüñ altı seneden ziyādesi cedd-i büzürgvārları 
Ḥażret-i Resūl-i Kibriyā ve Ḥabīb-i Nūr-ı Ḫudā, a‘nī bihi Muḥammed el-
Muṣṭafā ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem Ḥażretleri ile güẕerān itdi. 
Ba‘dehu otuz yıl[ı] daḫı vālid-i mācid-i nāmdārı Ḥażret-i İmām ‘Alī İbn 
Ebū Ṭālib kerrema’llāhu vechehu Ḥażretleri ile mürūr eyledi. Ve babaları 
vefātından ṣoñra beliyyāt-ı çerḫ-i bī-vefā ile rūzgārlarda ‘ubūr idüp cümlesi 
elli altı yıldan ziyādece idügi taḥḳīḳ buldı.  

Ammā evlād-ı emcādı altı ferzend-i büzürgvār ve dört duḫter-i sa‘d-
aḫter-i ‘iṣmet-şi‘ār olup ‘Alī-i Ekber ve ‘Alī-i Aṣġar ve ‘Abdu’llāh, Vaḳ‘a-i 
Kerbelā’da şehīd oldılar. Ve Ca‘fer nām veled-i reşīdleri kendüler 
ḥayātında intiḳāl eylediler. Ancaḳ ‘Alī-i Evsaṭ ki İmām Zeyne’l-‘ābidīn 
Ḥażretleridür, anlar ve Muḥammed Kerbelā şedā’idinden ṣoñra Şām, 
ba‘dehu Medīne-i Münevvere-i lāzımü’l-iḥtirāma geldiler. [564b R1] Hic-
retüñ dördinci senesinde Şa‘bān ayınuñ dördinci güni ve Fuṣūlü’l-mü-
himme’de yigirmi beşinci güni, rūz-ı şenbede ve ‘inde’l-ba‘ż üçinci gün rūz-ı 
penc-şenbede, Medīne-i Münevvere’de mütevellid oldı. Ve müddet-i ḥaml 
altı ay iken ṭoġdı ki bu maḳūle müddet-i ḳalīlede vilādet ancaḳ bunlara ve 
Yaḥyā bin Zekeriyyā’ya vāḳi‘ olmışdur. Gögsinden ayaḳlarına varınca 
Resūlu’llāh Ḥażretlerine kemāl-i müşābeheti var idi.  

Ümmü’l-ḥāriẟ rivāyet ider ki “İmām Ḥüseyn ṭoġduḳdan ṣoñra birgün 
Resūlu’llāh ḥużūrına iletdüm. Hemān ki ellerinden alup cemāline baḳdı. 
Mübārek gözlerinden yaş aḳdı. ‘Yā Resūla’llāh bā‘iẟ-i girye nedür?’ 
didükde, ‘Henüz Ḥażret-i Cibrīl geldi. Ve baña ḫaber virdi ki ‘an-ḳarīb 
ümmet-i bī-vefā benüm ciger-gūşemi helāk ü hebā itse gerekdür.’ bu-
yurdı.”  

 

paraladım, gözlerine toprak doldurdum. O gözler ki daha önce azıcık tozdan rahatsız 
olurlardı. Kemiklere gelince onları da parçaladım. Öyle ki eklemler ve uçlar birbirinden 
ayrıldılar. Ağıt sahibini bundan kopardım. Böylece onu çürümeye mahkum, dağınık va-
ziyette bıraktım.’” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak 
tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 209. 

1  Nüshalarda “şehādet-i sa‘ādete” şeklinde yazılan bu terkip anlam gereği tashih edilerek 
metne alındı. 
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Ve Esmā bint ‘Umeys ḳavlince “Ol ḥażret bir yaşına girdükden ṣoñra 
birgün bir beyāż ḫırḳaya ṣarup Ḥabību’llāh ḥużūrına iletdüm. Mübārek 
eline alup, evvelā ṣaġ ḳulaġına, ba‘dehu ṣolına ḳāmet kelimātını edā idüp, 
andan ṣoñra Ḥażret-i Resūl giryeye başlayup sırr-ı mestūrı āşkāre eyledi. 
Eṭrāfdan bā‘iẟ-i girye nedür, didükde, »ال أ�هلم اّ�    لفئة الباغية من بعدي تقتله ا
 ya‘nī “Nūr-ı dīdemi شفاعيت � أمساء ال ختربي  فاطمة �ذا فإّ�ا قريبة عهد بوالدته» 1
benden ṣoñra ‘āṣīler leşkeri ḳatl itseler gerekdür. Ve benüm şefā‘atüm anlar 
ḥaḳḳında ṣudūr bulmayacaḳdur.” buyurdı[lar]. “Ammā ey Esmā, zinhār 
bu ḫaberi Fāṭıma’ya ṭuyurma[yasuz], bildürmeyesüz.” didiler.  

Ve Ümmü Seleme raḍiya’llāhu ‘anhā rivāyet ḳılur ki “Bir şeb 
Resūlu’llāh ḥücreden ṭaşra gitdiler. Bir zamāndan ṣoñra2 perīşān [412a 
N1] ü maḥzūn çıḳageldiler. Ellerinde bir ḳārūre ve baña buyurdılar ki ‘ 
‘Irāḳ vilāyetinde Kerbelā nām maḥalle beni iletdiler. Ehl-i beytüm, ḫuṣūṣā3 
nūr-ı ‘aynum, a‘nī Ḥüseyn’üm şehīd olacaḳ maḥalli baña gösterdiler. Yā4 
Esmā, ben anlaruñ ḳanını degşürdüm ve bu şīşeye [565a R1] ḳoydum. 
Sen bunı oñat ṣaḳla. Şol zamān ki bu ḳan[ı] mübeddel-i ḫūn-ı tāze5 ol-
duġın göresün, Ḥüseyn’üm ol maḳāmda şehīd olduġın bilesün.’ buyurdı-
lar. Ḥażret-i ‘Abdu’llāh ve ‘Alī-i Ekber ve ‘Alī-i Aṣġar ve Zeyne’l-‘ābidīn 
nām dört ferzendlerinden ‘Alī-i Ekber ve ‘Alī-i6 Aṣġar Kerbelā’da şehādet 
şerbetin nūş7 eylediler. Kendülerüñ ardınca ancaḳ İmām Zeyne’l-‘ābidīn 
ḳaldı. Ve iki duḫter-i ferḫunde-aḫterleri daḫı vücūda gelmişdür.8 

Menḳūldür ki birgün Ḥażret-i Peyġāmber ṣaġ uyluġına İmām 
Ḥüseyn’i ve ṣolına ferzend-i ṣulbīsi İbrāhīm-i mükerremi alup oḫşarken 
Cibrīl ‘aleyhi’s-selām geldi. “Yā Resūla’llāh, bu ikisinden biri senden cüdā 

 

1  Hadîs-i Şerîf, “Onu benden sonra zalim ve azgın bir grup öldürecektir. Allahu Teala be-
nim şefaatimi onlara nasib etmesin. Ey Esma, bunu Fâtıma’ya söyleme, çünkü o daha 
yeni doğum yapmıştır.” (Zehairü’l-ukba, s.119, Maktel el-İmam es-Sibt eş-Şehid-i Ha-
rezmî, c.1, s.87-88) 

2  HZ nüshasında burada bir kelimelik boşluk vardır. 
3  ḫuṣūṣā: ḫuṣūṣā ḫuṣūṣā R1 
4  Yā: - N1, R1 
5  Nüshalarda “füsürde temennā” şeklinde yazılan bu kısım Zeyl-i Ravzatu’s-safâ esas alı-

narak “mübeddel-i ḫūn-ı tāze” şeklinde tashih edildi. bk. Hândmîr, age, vr. 25a.  
6  ‘Alī-i: - N1, HZ 
7  şehādet//nūş: şehīd olup nūş-ı şerbet-i şehādet R1 
8  Nüshalarda burada “Ḫātūnları” yazılıp birkaç kelimelik boşluk bırakılmıştır.  
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ḳılınmaḳ buyurıldı. Ḳanġısınuñ firāḳını iḫtiyār idersün?” didükde Ḥażret-i 
Resūlu’llāh tefekkür eyledi. Ba‘dehu İbrāhīm’üñ vefātın iḫtiyār idüp üç 
günden ṣoñra İbrāhīm vefāt eyledi. Pes bu iki şeh-zādeler ki İmām Ḥasan 
ikinci, İmām Ḥażret-i Ḥüseyn üçinci imāmdur, [Resūl-i Ekrem ṣalla’llāhu 
te‘ālā ‘aleyhi ve sellem] bunlaruñ beşiklerin ṣallamışdur. Ḫuṣūṣā manẓūm; 

 لعلي وحسني وحسن            لنب ة �راً من يف اجلنّ  نّ إ
  1]يدخل اجلنة من غري حزن            من کان حمباً هلم  کلّ [

bunlaruñ ḥaḳḳında inşād2 ol[ın]mışdur.  

Ve Ḥażret-i Ḥüseyn’üñ şehādeti kāffe-i ümmet-i Muḥammed’e ve 
cümle-i3 melā’ik ü kerrūbiyān[a] [kemāl-i ḥüzn ü melālet virüp her sene] 
rūz-ı muṣībet ü mātemlerin[de] ‘arż-ı girye vü firḳat olmışlardur. »  من بكى
-ḥadīẟ-i şerīfleri ‘ayāndur. Daḫı tafṣīl is على احلسني أو تباكى  وجبت له اجلنة»4
teyenler Ravżatü’ş-şühedā’da ve Ḥadīḳatü’s-sü’edā’da yoḳlasunlar ki bu 
kitābda maṭlūb olan iḫtiṣāra raġbetdür.  

Ammā İmām Ḥüseyn Ḥażretlerinüñ ‘Irāḳ cānibine ḥareketi ve 
Medīne-i Münevvere’den Kūfe cāniblerine gitmesi bu taḳrīble vāḳi‘ oldı 
ki Mu‘āviye’nüñ müddet-i emāret ve zamān-ı da‘vā-yı ḫilāfetleri on ṭoḳuz 
yıl ve dört ay miḳdārı [565b R1] olduḳda kendü pīrligine naẓar itdi. Ve 
‘ālemüñ fenāsını muḳarrer bilüp gözleri baḳarken5 veled-i pelīdi6 olan 
Yezīd’üñ tehniye-i esbāb-ı devleti[ne] müşāhid ve a‘yān-ı vilāyetüñ kendüsi 
ḳavli ile andan bī‘ati tedārükinde mücidd oldı. Ḥālā ki ḥubb-i dünyā ve 

 

1  “Şüphesiz ki cennette Ali, Hasan ve Hüseyin için sütten bir nehir vardır. Onları seven 
herkes hüzün duymaksızın cennete girecektir.” 

2  Nüshalarda “nāzil” şeklinde yazılan bu kelime ilgili şiir âyet olmadığı için tashih edilerek 
metne alındı. 

3  Nüshalarda “cel (N1, HZ), ḥiyel (R1)” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih 
edilerek metne alındı.  

4  “Kim Hüseyin için ağlarsa veya ağlarmış gibi yaparsa cennet ona vacip olur.” | Nüshalarda 
görülen imla hataları Hadîkatü’s-süedâ esas alınarak tashih edildi. bk. Fuzûlî, İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, no. Bel Yz K 0762, vr. 4a. | Hadis olduğu bildirilen 
bu söz muteber hadis kaynaklarında yer almamaktadır. 

5  Nüshalarda burada yer alan “ve” bağlacı sentaks gereği metinden çıkartıldı. 
6  Nüshalarda “pelīd veled (N1, HZ), pelīd velīd (R1)” şeklinde yazılan bu terkip anlam ve 

seci gereği tashih edilerek metne alındı. 
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raġbet-i ferzend-i yek-tā, Sulṭān-ı Enbiyā ve Sālār-ı Aġniyā cānibinden 
[412b N1] gördügi ḥuḳūḳ …1 didi. Ve İmām Ḥasan [ile] itdügi ‘ahd üzere 
kendüden ṣoñra ṣadr-ı ḫilāfet yine aña teslīm olınmış mihmān-ı dīniyye-
den idügini ke-ennehu ferāmūş ve bi’l-cümle ḫavf-ı āḫireti ber-ṭaraf ḳıldı. 
Ve Yezīd’i velī-‘ahd idinüp a‘yān-ı Şām ve ‘Irāḳ vilāyetinüñ bī‘at ü teba‘iy-
yetleri tedārükini gördi.  

Bu minvāl üzere Yezīd’üñ ḫuṭbesi oḳındı. [Ḥükmi]2 daḫı Mıṣr ve Şām 
ve ‘Irāḳ ve Ḫorāsān’da cārī oldı. Ve eṭrāfa ḳāṣıdlar revān idüp memleket-
ler[üñ] bī‘at-nāmeleri Yezīd’e vuṣūl buldı. Ammā ḫavf u iḥtiyāṭ uluların-
dan olmaġın, ḫuṣūṣā Ḥażret-i İmām Ḥüseyn bin ‘Alī ve ‘Abdu’llāh bin 
‘Ömer ve ‘Abdu’llāh bin Zübeyr ve ‘Abdu’r-Raḥmān bin Ebī Bekr cidden 
bu fesāda rıżā virmeyeceklerin bilüp anlardan ḫavfı ziyāde olmaġın Medīne 
ḥākimi Mervān bin Ḥakem’e mektūb gönderdi. Yezīd’i velī-‘ahd idindü-
gini bildürüp ẕikr olınan eşrāf ü ekābirden bī‘at ṭaleb eylemesini işāret ey-
ledi.  

Vaḳtā ki nāmesi [64a HZ] Mervān’a vāṣıl oldı, sükkān-ı Medīne’yi 
cem‘ idüp minbere çıḳdı. Ve ḫuṭbeye başladı. Evvelā Mu‘āviye’nüñ pīr 
olduġını ve ümmet-i Muḥammed’e lā-büd bir ḫalīfe lāzım idügini [beyān 
itdi]. Ve “Evvel olacaḳ daḫı ‘ilmde ve ma‘rifetde ve ẕāten ve neseben ve 
devleten kimesneye muḥtāc olmamaḳ gerekdür. İmdi, benüm oġlum 
Yezīd cümleden eḥaḳḳ u lā’iḳdur.” diyü Mu‘āviye nuṭḳını beyān eyledi.  

Ammā ki bu cevābı işidenler ḥayret-ālūd, aṣlā ve ḳaṭ‘ā hīç bir ferd nīk 
[566a R1] ü bed bir söz söylemedi. Ancaḳ Muḥammed bin Ebī Bekr 
cevāba gelüp didi ki “Yā Mervān, kiẕb eyledüñ. Ḫudā-yı ‘ālemiyān ḥaḳḳı 
içün sen de ve ol saña mektūb gönderen kişi daḫı dürūġ söyler.” diyü ḫiṭāb 
eyledi. Hemān Mervān artuḳ cevāba ḳādir olmayup aşaġa indi. Ve ḫalḳ 
yirlü yirine ṭaġıldılar.  

Ve bu ḥīnde ki Mervān mescidde oturdı [ve] hemān ki ümmü’l-
mü’minīn ‘Ā’işe raḍiya’llāhu ‘anhāya ki bu cevāb vāṣıl oldı, küllī ıżṭırāb 
ile çāderine bürinüp Ḳureyş’[üñ] ‘ābide ḫātūnları ile ma‘an mescide 

 

1  Nüshalarda burada birkaç kelimelik boşluk vardır.  
2  Nüshalarda burada birkaç kelimelik boşluk vardır.  
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geldi. Mervān ki bunları gördi, i‘zāz-ı pür-kemāl1 ile istiḳbāl idüp “Ḫid-
met nedür, buyuruñ?” didükde “Ne söylersüz ḥaḳ söz söyleñ. Ya‘nī ki 
kimse cānibine muḥābā ḳaṣdın itmeñ.” didükde ḥażret-i ṣıddīḳa āġāz-ı 
kelām idüp didi ki “Ben bu ḫuṣūṣa şāhidüm ki Ḥażret-i Muḥammed 
Muṣṭafā senüñ babaña la‘net buyurmış idi. Ve sen ol zamānda daḫı he-
nüz anuñ [ṣulbinde]2 bulınup sen de babañ da raḥmet-i Ḫudā’dan 
mehcūr olmışsıñuzdur.” diyü buyurdılar. Mervān ki ḥażret-i [413a N1] 
ümmü’l-mü’minīnden bu kelimāt-ı ‘itāb-[mermūzātı] işitdi, dehānına 
mühr-i sükūt idüp aṣlā cevāb virmeyüp menziline gitdi. Ve mā-cerāyı bir 
bir Mu‘āviye cānibine yazup irsāl itdi. 

Fe-lā-cerem Mu‘āviye daḫı ber-vech-i isti‘cāl Ḥicāz seferin Yezīd’i ve 
sā’ir hevādārlarını bile uydurup evvelā Medīne-i Münevvere’ye geldi, dir-
ler. Egerçi ki bir ḳavlde Mevlānā Fużūlī Ḥadīḳa nām kitābında evvelā 
Mekke-i Mükerreme’ye, andan ṣoñra Medīne-i Münevvere’ye geldügini 
yazmışdur.3 Andan ötesine gidüp4 Yezīd’üñ cülūsından ṣoñra ẓuhūr iden 
ḥavādiẟüñ taḥrīri [ile] iktifā ḳılmışdur.5  

Ammā Kenzü’l-ġarā’ib nām kitābda Yezīd’üñ cülūsına gelince ḥavādiẟ 
ü ‘acā’ib [566b R1] yazılmışdur. Bizüm kitābımuzda yazılan Ravżatü’ş-
şühedā ve Ḥadīḳatü’s-sü’edā’dan bu aḫbārdan nā-dīde6 vü nā-şenīde 
Kenzü’l-ġarā’ib’den naḳl olınup Yezīd’üñ cülūs-ı menḥūsına varınca yazı-
lan ḥikāyāt-ı ġarībe vü ‘acībe ol kitāblarda[n] müntaḫab ḳılındı.  

İmdi, ẓann olmaya ki Mu‘āviye’nüñ ṭaleb-i bī‘atle evvelā ‘azīmeti 
Medīne şehrine vāḳi‘ oldı ve eşrāf ü ekābir ü mefāḫir cemī‘an istiḳbāl itdi-
ler. Ḥażret-i İmām Ḥüseyn daḫı bī-iḫtiyār atlanup ḳarşu gitdiler. Eẟnā-yı 
mülāḳātda Mu‘āviye atından indi. Ve ḥażret-i imāmı ḳucaḳlayup mübārek 

 

1  i‘zāz-ı pür-kemāl: i‘zāz ü ikrām R1 
2  Nüshalarda birkaç kelimelik boşluk bulunan bu yerde metin tamiri yapıldı. bk. Usdü'l-

Gâbe, C.2, S.34; el-Îsâbe, c.1, s.317. 
3  Nüshalarda “yazmış idi” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
4  Nüshalarda “gitdi” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği tashih edilerek metne alındı. 
5  Nüshalarda “ḳılınmıştur” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
6  Nüshalarda “nādire” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı. 



Künhü’l-Ahbâr  | 485 

alnın öpdi. Ve kendü bindügi esb-i Tāzī’yi imām-ı hümāmuñ rikābına pīş 
çekdi. Ve kendüsi āḫar semende süvār oldı. Ve şehre girildükde istiḳbāl 
itdiler. Herkes menzillü menziline [gitdükde] daḫı ḳıymet-i derāhim ü 
dīnār [ü] mürvārīd ile bir mehār üştür-i ṣabā-reftār[ı] Mu‘āviye ḥażret-i 
imāmuñ ‘izz-i ḥużūrına gönderdi.  

Fe-ammā bu vechle ikrām ü ‘aṭādan murād u maḳṣūdı [64b HZ] ne 
idügi ma‘lūm olmaġın ol şeb ḥażret-i imām tevābi‘i ile sefer emrine ḳıyām 
idüp Mekke-i Mükerreme’ye çekildi. “Her ne ḥāl ise Beled-i Emīn’de bu-
lınmaḳ evlādur.” buyurdı.  

Vaḳtā ki Mu‘āviye ḥażretüñ irtiḥālini ṭuydı, ġamnāk ü maḥzūn olup 
ardlarına düşdi. Ilġar ile ol daḫı Mekke’ye yitişdi. Ve Ḥarem-i Şerīf’e gelüp 
Mekke-i Müşerrefe’de ḥażret-i imām ile muṣāfaḥa ḳıldı. Ammā ardınca 
Yezīd-i pelīde mübārek gözi ṭuş olduḳda Ka‘be’den cānibe yüz döndürdi 
[ki] ḳażā-yı ebediyye[ye] ‘ilm-i şerīfleri muḥīṭ olmaġın vech-i ‘abūsına 
mübārek naẓarı ṭoḳınmaya. Yezīd-i pelīd ḥażret-i imāmuñ kendüden yüz 
döndürdigine ġāyet cān-ı nā-pākine keder oldı. Hemān mel‘ūn-ı bī-dīn ol 
ḥażrete intiḳām ḳaṣdına [413b N1] Şām güm-rāhlarından bir bed-baḫt-ı 
bī-edebi gönderdi ki ḥażret-i imāma ihānet1 ü āzār ḳaṣdın tenbīh2 eyledi.  

Vaḳtā ki ol [567a R1] bī-edeb, şeh-zāde-i pāk-neseb cānibine varup 
muḳābil oldı, evvel cevābı “Bre cāhil, Ḥüseyn bin ‘Alī sen misün?” diyü 
ṣordı. İmām-ı hümām “Belī, öyleyin.” didükde ol mel‘ūn ḥāşā, “ ‘Aleyke 
ve ‘alā ebīke.” didi. Ḥażret-i ‘Alī’ye ve ol velīye şetm eyledi. Ammā imām-ı 
ekremüñ deryā-yı ḫilḳatleri taġyīr ü mükedder olmadı. Tebessüm ḳıldı ve 
didi: “Eger aç iseñ ṭoyurayın. Ve eger ‘uryān iseñ saña ḫil‘at giydüreyin. 
Ve eger güm-rāh iseñ ṭarīḳ-ı müstaḳīme delālet ideyin. Seni cennet-i a‘lāya 
göndereyin.” buyurdı. “Yoḫsa ehl-i bihişt senüñ ‘aşīretüñden midür?” diyü 
ṣordı. Ḥażret-i İmām cevāb virüp “Belī, öyledür.” didüklerinde “Yā 
Ḥüseyn,3 bilmiş ol ki senüñ ḥużūrına kemāl-i ‘adāvet ü şemātet4 ile gelmiş 
idüm. Lākin şimdi cenābuñda[n] izdiyād-ı ḫulūṣ u ‘ubūdiyyet ile 

 

1  ihānet: emānet N1, R1 
2  tenbīh: - N1, R1 
3  Ḥüseyn: Ḥasan N1, R1 
4  ‘adāvet ü şemātet: ‘adāvet ile ve şemātet birle R1 
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ayrıldum. Ve ‘aẓīm-i şān ve ḥüsn-i ḫulḳ ile bürhānuña vāḳıf oldum. Bī-
şübhe ehl-i beyt-i Resūlu’llāh’dan idügüñ bildüm.” diyü itdügi 
güstāḫlıḳlarından ‘özr diledi.  

Fe-lā-cerem ol kān-ı kerem ü mürüvvet ü ‘atā ve deryā-yı seḫāvet ü 
vefā Ka‘be dīvārına el uzatdı. Ve kisvet-i Mekke altından bir avuç dīnār 
çıḳarup ol Şāmī’ye baġışladı. Ḳıyāsen elli miḳdārı filori olup içinde bir aġır 
bahālu cevher-i berrāḳ bile bulındı ki tāze ḫurmā miḳdārınca var idi. 
Ammā naẓīri kevn ü1 mekānda nādir idi. Ḫuṣūṣā ki her neye ṭoḳınsa bir 
müferraḥ āvāz peydā olurdı. Ve rā’iḥa-i müşg-āsāsı ḫod dimāġları mu‘aṭṭar 
ḳılurdı. Şāmī ki bu iḥsāna lā’iḳ oldı, döndi; gitdi. Ve Yezīd-i ‘anīdi2 bāb-ı 
ḥaremde kendüsini ḳatlanur gördi.  

Vaḳtā ki ol Şāmī’ye “Ne eglendüñ ve imāma ne maḳūle cefālar 
ḳılduñ?” diyü ṣordı. “V’allāhi ben imāmı ekrem-i ḫalḳu’llāh buldum. Ve 
ehl-i beyt-i Resūl’uñ eẟer-i luṭfı idügini taḥḳīḳ ḳıldum.” diyü cevāb virdi. 
[567b R1] “Ne luṭfın gördüñ ki böyle dirsün?” didükde der-ḥāl avucını 
açdı. Ol filorileri gösterdi. Ve gevher-i girān-ḳıymeti gösterdi.  

Ammā Yezīd ol Şāmī’ye ġażabān olup keşān-ber-keşān Mu‘āviye ṭara-
fına revān olup vardı. Mā-cerāyı ve yāḳūt-ı girān-bahāyı bildürdi. Ḥattā 
babasına ‘itāb ve ḫiṭāb idüp didi: “Ḥüseyn’e bir deve yüki altun virdüñ. 
[414a N1] Şimdi ol altunlar ile ḫalḳı kendüsine yār itmekdedür. Bunlara 
sen sebeb olduñ.” diyü söyledi. Egerçi [65a HZ] Mu‘āviye ḥaḳīḳat-i ḥāle 
vāḳıf oldı ve imāmuñ ‘aṭāsı Ḥaḳ subḥānehu ve te‘ālānuñ baḫşişi idügine 
‘ārif oldı. Lākin Yezīd’i tesellī itmek içün ve sākin olsun [diyü], »  ااذي مثل
 didi. Ya‘nī “Ne içün incinürsün? İmām هذا الّسيد الكرمي اّلذي يكرمه الجلك» 3
Ḥüseyn gibi seyyid-i kerīm saña ikrāmen bunca yādgārları ol Şāmī’ye ‘aṭā 
ḳılmış.” diyü söyledi. Ammā cevāhir-i yek-tānuñ bahāsını taṣavvur itdükçe 
müteḥayyir oldılar. Ve “Hīç bir pādişāhuñ ḫazīnesinde yoḳdur. Ve şim-
diye dek böyle bir tuḥfeye mālik olamaduḳ.” didi.  

 

1  Nüshalarda “kān-ı” şeklinde yazılan bu ibare anlam gereği “kevn ü” şeklinde tashih edi-
lerek metne alındı. 

2  Velīd-i ‘anīdi: Velīd’i R1 
3  “Böyle cömert bir efendinin senin yerine cömertlikte bulunması sana keder mi veriyor?”  
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Ḥikmet Ḫudā’nuñdur, ol eẟnāda ḥażret-i imām Mu‘āviye ile mülāḳāt 
itdi. Ve ba‘de’l-muṣāfaḥa ve’l-kelām Mu‘āviye ol cevheri gösterüp, “Bu 
yādgārı siz mi baġışladıñuz? Ve nereden buña mālik oldıñuz?” diyü söyledi 
ve ṣordı. Şeh-zāde ġāyet-i ḥicābından sākit üzere olup başın aşaġa ṣaldı. Ve 
ol ḥīnde hemān müfāraḳat idüp menziline geldi.  

Vaḳtā ki şeb hengām[ı] olup ḳurṣ-ı āftāb ġā’ib oldı, ‘ālemi ẓulümāt 
bürüdi. Mu‘āviye Şām ‘askerin ve serhenglerin ve sā’ir bed-fi‘ālleri bir yire 
cem‘iyyet ḳıldı. Ve İmām Ḥüseyn’i ve Muḥammed bin Ḥanīfe’yi ve 
‘Abdu’llāh bin ‘Abbās’[ı] ve ‘Abdu’llāh bin Zübeyr’[i] bi-esrihim meclisine 
da‘vet ḳıldı. Cümlesi geldükden ṣoñra Mu‘āviye cānibinden ‘Amr bin ‘Āṣ-ı 
‘āṣī fetḥ-i kelām idüp, [568a R1] “Mu‘āviye pīr oldı. Ve emr-i ḫilāfeti ve 
re’y-i diyāneti1 fażīleti mūcibince Yezīd’e muḳarrer ḳıldı. Ve ḫilāfet-nāme-
sine a‘yān-ı Şām u ‘Irāḳ imżālarını urdılar. Ancaḳ sizüñ nāmıñuz ile olma-
yınca olmaz.” diyü ṭūmārı ḥażret-i imāma ṣundı. Anlar daḫı alup 
‘Abdu’llāh bin ‘Abbās’a virdi. Ya‘nī ki “Oḳuñ, görüñ nedür?” didi.  

Ammā ‘Amr bin ‘Āṣ, ḥażrete didi ki “Bunlaruñ serveri siz olduġıñuz 
muḳarrerdür. Ve sā’iri daḫı size tābi‘dür.” didi. Ve tekrār Ḥażret-i 
Ḥüseyn’e imżā urmaḳ içün ibrām eyledi. Fe-lā-cerem maḫdūm-ı müker-
rem bu ‘āṣī ḳavme cevāb ḳılup “Benüm sizüñle muḫālefetüm yoḳdur. 
Ḫuṣūṣā ki künc-i ‘uzlet iḫtiyār2 itmişümdür. Ve raġbetüm sizden artuḳdur. 
Zīrā ki eger ben sizüñle muḳābil olup dünyā içün muḳātele ḳaṣd ḳılsam 
İmām Ḥasan gibi büyük ḳarındaşum size ḫilāfet virdügi zamānda olurdı. 
Daḫı ol zamānda niçe niçe fesādlar ẓuhūr bulurdı. [414b N1] Şimdiki kār-ı 
emāret ki bir şeyḫ-i ‘azīzüñ elindedür. …3 ḫuṣūṣında kendüsine su’āl ider-
lerse4 şol nesne vāḳıf-ı celīlü’l-himme5 maḥż-ı ḫayrdur, eylesünler.6 Bizi 

 

1  Nüshalarda burada yer alan “ve” bağlacı sentaks gereği metne dahil edilmedi. 
2  iḫtiyār: i‘tibār N1, R1 
3  Nüshalarda burada birkaç kelimelik boşluk vardır.  
4  iderlerse: iderler N1, R1 
5  himme: töhme N1, R1 
6  N1, R1 ve bunlara nispeten hata oranı daha düşük bir nüsha olan HZ nüshalarındaki 

imla bozuklukları nedeniyle cümlenin anlamı muğlaktır. Muhtemelen N1 veya R1 nüs-
halarından biri esas alınarak tab’ edilen matbu nüshada da aynı imla problemleri bulun-
maktadır. bk. Gelibolulu Mustafa Âlî, Künhü’l-ahbâr, Takvimhâne-i Âmire, İstanbul 
1277, Rükn-i Sânî, Cüz’-i Sânî, s. 359. 
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gūşe-i ṭā‘at ü ‘ibādetimüzde ḳosunlar. Teklīf-i mā-lā-yuṭāḳa iḳdām itme-
sünler.” diyü cevāb-ı şāfī virdükde Mu‘āviye cānibinden ‘Ubeydu’llāh bin 
Ziyād ve hevādārlarından niçe güm-rāh ü ehl-i fesād [ve] ehl-i şeyṭān-ı 
‘aleyhi’l-la‘ne iḫvānı āġāz-ı fesād idüp niçe dürlü bī-edeblikler itdiler. Ve 
Ḥażret-i Ḥüseyn’üñ ḫulāṣa-i kelāmı[ndan ṣoñra] “Saña ve oġlına muḫāle-
fet ü düşnām idenlerdendür.” diyü ġażab eylediler. Ḥattā “Öldürilecek 
ādeme müdārā cā’iz degüldür ki meẟel-i ḳadīmdür. Ve bunlar bedterīn-i 
‘aşā’irdür. Ve pederi ‘Alī bin Ebī Ṭālib daḫı bundan ziyāde yaramaz idügi 
ḫod size ve bize ẓāhirdür.” diyü ḥāşā vāfir mühmelāt [65b HZ] sözler söy-
ledükden ṣoñra Muġīre bin Şu‘be ol ortalıġı fesāda virdi.1 Ḥattā   االحسان»
 didi. Ya‘nī ki “İḥsāna lā’iḳ olmayanlara إىل ما يستأهل شعبة من اجلنون»2
iḥsān [568b R1] itmek nev‘-i cünūndur. Hemān bunuñ tedārükin görmek 
gerekdür.” diyü ḳatl olınmasına sa‘y ü diḳḳat eyledi.  

Ba‘dehu dört imām tekrār kelāma gelüp ‘arż-ı dürer-i cevāhir-niẓām 
idüp “Ben sizi ‘aceb ḳavm gördüm ki hem bizi ādem yirine ḳomayup 
ihānet idersüz ve hem ṭaleb-i bī‘ata raġbet eylersüz. Ve daḫı bunı taḥḳīḳ 
bilmişüz ki siz devlet-i dünyāyı sa‘ādet bilüp āḫireti tercīḥ itdiñüz ve dīn-i 
İslām’a göz yumup ardıñuza atdıñuz.” buyurduḳda hemān Yezīd-i la‘īn-i 
merdūd ḳalb-i [ḳāsī vü mebrūd ile]3 ortaya atılup ṭa‘n yüzinden ḥażret-i 
imāma dedi ki “Emr-i dīnden bize bir miḳdārcıḳ ‘aṭā itseñüz nice olurdı?” 
diyü inḳıbāż4 buldı. Ya‘nī ki “Dīnde ayrılduḳ ise bizi dīne ulaşdursañuz 
olmaz mı?” diyü böcekler gibi aġzın açup ḳahḳaha ile güldi.  

İmdi, ḫalīfe olacaḳ mel‘ūn böyle bī-edeb olduḳda aña tābi‘ olanlar 
nice olmaḳ gerekdür, var aña göre ḳıyās eyle.  

Ba‘de’l-kelām Mu‘āviye cānibinden ‘Amr bin ‘Āṣ-ı ‘āṣī gördi ki bu ḳīl 
ü ḳāl fā’ide virmez ve bī‘at ḫuṣūṣı olmaz, hemān devāt ü ḳalemi eline aldı. 
Evvelā ‘Abdu’llāh bin ‘Abbās, ẟāniyen Muḥammed bin [Ḥanīfe] ve ẟāliẟen 

 

1  N1 ve R1 nüshalarında burada bir kelimelik boşluktan sonra “didi” kelimesi gelmektedir. 
HZ nüshasında boşluk yoktur. “Ve didi ki” biçiminde bir ibare vardır. Anlam ve sentaks 
gereği bu kısımlar metne alınmadı. 

2  “Hak etmeyene yapılan iyilik deliliğin bir çeşididir.” 
3  Nüshalarda “ḳor dil (N1, R1), ḳurdlı (HZ)” şeklinde muğlak yazılan bu yerde anlam ve 

seci gereği tashih ve metin tamiri yapıldı. 
4  inḳıbāż: inḳıbāṣ N1 
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‘Abdu’llāh bin1 Zübeyr’e cebren ve ḳahren ḫilāfet-nāmeyi imżālatdı. ‘İnād 
itdüklerinde, “Şimdi naḳd-i vücūdıñuz hebā olması muḳarrerdür.” diyü 
taḫvīf itdi. Ba‘dehu ḫavfdan imżāladılar. Ve 2 «اذهبوا وأنتم ساملني» diyü an-
lar menzil-i Mu‘āviye’den gitdiler.  

Ḥażret-i imām miyān-ı güm-rāhān-ı Şāmiyān’da [415a N1] tek ü 
tenhā ḳaldı. Ve ‘Amr bin ‘Āṣ imāma ḫiṭāb idüp, “Gördüñ mi aḳribā ve 
ta‘alluḳātuñ ne vechle imżāladı3 ve cümlesi ḫalāṣ olup seni bunda yalıñuz 
ḳodı, gitdi? İmdi sen de tīz bu menşūrı imżā eyle ve Mu‘āviye’nüñ on biñ 
bedre altun ‘aṭāsını alup meṣāliḥüñe ṣarf eyle ve tevābi‘üñi irżā eyle. Ve 
illā, kendü vücūdını muḫālefetüñle göz göre ifnā eylersün.” diyü söyledi.  

Ḥażret tebessüm ḳılup eyitdi: “Bu olacaḳ degüldür.” Ve niçe ḳasem 
yād eyledi ki bu menşūra el urmaya. Ve imżā-yı [569a R1] şerīfi ile ol 
esāmīnüñ dībācesini mu‘anven ḳılmaya.  

Bi’l-āḫire Mu‘āviye rıfḳ-ıla kelāma geldi. Ve niyāz ü tażarru‘ yüzin-
den ḥażret-i imāma söyledi. Ya‘nī ki “Yā imām, sen buña rāżī degül mi-
sün ki sa‘ādet-i dünyā vü āḫiretle müsteẟnā olasun. Ve umūr-ı ẓāhirde 
Yezīd’i kendü ḫidmetüñe manṣūb ḳılasun. Ol niçe dürlü seyāḥat ve ḳa‘r-ı 
deryā-yı ġurbetde sibāḥat idüp ḥāṣıl itdügi nevādir-i cevāhirüñ ekẟerini 
saña niẟār eyleye.” diyü söz söyledi. Lākin nūr-ı dü-çeşm-i Zehrā, ﴿  َوَما
-ya‘nī ki “Ben ḍalālete düşenleri ‘aḍud ittiḫāẕ it ُكنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضلَِّني َعُضًدا﴾4
mezin. Anlar basīṭ-i arżda fesādāt idüp baña müzaḫrefāt-ı5 dünyeviyye gö-
rilsün, dimezin.” diyü söyledi.  

Hemān meclisde olan güm-rāhān Mu‘āviye’ye hücūm eylediler. “Bu 
ne maḳūle şeref ü siyādetdür ki sen yalvarursın?” diyü söylediler. Ve bi’l-
cümle āḫir-i kār ṭā’ife-i eşrār hemān yaluñ yaraḳ ile yüriyüp kimi ḫancer 

 

1  ve//bin: - R1 
2  “Sağ salim olarak gidiniz.” 
3  imżāladı: imżāladılar R1 
4  “Saptıranları hiçbir zaman yardımcı edinmiş değilim.”, Kehf 18/51. 
5  Nüshalarda “ḫurāḳān” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı. 



490 | TENKİTLİ METİN - 2. Rükün 

ve kimi şemşīr-i āteş-bāz-ı zehrnāk ile ef‘ī yılanlar [66a HZ] gibi delükler-
den çıḳdılar. Ḥażret-i imāmuñ ḳatline ittifāḳları muḳarrer oldı.  

Mu‘āviye cānibüñden eşḳıyā ṭā’ifesine “Siz bilürsüz.” diyü ruḫṣat vi-
rildi. Lākin ḥażret-i imām naḳd-i [‘ömr-i] ‘Alī-i Murtażā, nūr-ı dü-çeşm-i 
Zehrā yirinden ṣıçradı. Ve el ḳaldurup āsmāna iltifāt ḳılup, »  � اهلي اهلي

حبّق جّدي وأّمي وحبّق أخي وحبّق توحيد اإلسالم اغاثين وال تسّلط علّي  �ظري    �   خالقي
 buyurdı. Ya‘nī ki “Ey beni var من ال يرمحين حّىت أصلح نفسي وديين وأمري »1
iden Perverdgār, ey bī-keslere mu‘īn ü feryād-res olan Kirdgār, benüm ‘acz-i 
ḥālümi görürsün. Ve feryād ü fiġānumı işidürsün. Ceddüm Muḥammed 
el-Muṣṭafā ve vālidüm Fāṭıma-i Zehrā ve birāderüm Ḥasan ḥaḳḳı içün ve 
ḳalbümde olan tevḥīd-i İslām ḥürmeti içün olsun, baña meded eyle. Bī-
raḥm ẓālimi üstüme musallaṭ ḳılma. Tā ki kendü nefsüm dīn ḫuṣūṣını 
[369b R1] [ve] dünyā umūrını ıṣlāḥ ile [415b N1] muḳayyed ola.2” diyü 
münācāt itdügi gibi hemān-dem bir zelzele-i hevlnāk peydā oldı. Ve herkes 
ḳorḫulı olup Mu‘āviye başı aşaġa düşdi. Ve ol güm-rāhlardan ṭoḳuz ki-
şinüñ zehresi çāk olup helāk oldılar. Mā‘adāsı perīşān olup, ḳaçup gitdiler. 
Ṭaraf-ı necāta cān atup bir kerre daḫı ardlarına baḳmadılar.  

Ammā ḥażret-i imām mübārek başını secdeye ḳodılar. » أللهّم � حمّيب
-diyü du‘ā idüp ḫırāmān ḫırāmān ḥarem و� رحيمي و� كرميي و� �صري »3
serāsına çekildi. Ve ṭaşra çıḳduḳda İbn ‘Abbās ve İbn Zübeyr ve sā’ir 
tevābi‘i bir dīvār dibinde ṭayanup maġmūm u maḥzūn u müteḥayyir buldı. 
“Nice ḳurtılduñ?” didiler. İmām daḫı mā-cerāyı beyān buyurdı. Herkes 
menzillü menziline gidüp ḥavādiẟ-i ātiyeye yüz ṭutup ne yüzden āşkāre 
olur ki,4 diyü mütereddid oldılar.  

İmām Ḥüseyn ol gice ḥüsn-i tedbīr ve re’y-i dil-peẕīr idüp kendü 
ḫavāṣṣ-ı ta‘alluḳātından olan kimesneler ile Mekke’den ṭaşra gitdi. Ve 

 

1  “Allah’ım; Allah’ım; ey yaradanım; ey gözetenim; ceddim [Hz. Muhammed’in] ve anne-
min hakkı için, kardeşimin hakkı için ve İslam birliği hakkı için bana meded eyle. Ve 
kendimi, dinimi ve vazifemi ıslah edinceye kadar bana merhamet etmeyenleri musallat 
etme.” | Nüshalardaki imla hataları Gelibolulu Âlî’nin tercümesi doğrultusunda tashih 
edildi. 

2  muḳayyed ola: - R1 
3  “Ey sevenim, merhametlim, cömertim, yardımcım olan Allah’ım…” 
4  āşkāre olur ki: - R1 
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Cehnī1 nām şehre ṭoġrı ‘azīmet itdi. Kendüler süvār ve hem-rikāb olan 
yārānı silāḥ u rimāḥ ile müretteb ber-vech-i ılġar cüst ü çālāk ü sebük-bār 
olup şehr-i Cehnī ḳurbında güneş gibi tābdār olduḳda ittifāḳ ol şehrüñ 
re’īs-i nāmdārı Si‘lāt Ḫātūn nām māde-şīr-i kār-güẕār ve āmāde-i ceng-
āzmūde bir büzürgvār idi. Ḥażret-i imāmuñ rikābların būs idüp »  � مرحبا
  .diyü ḫāk-i pāy-ı şerīfine3 yüz urdı سّيدي و� نور قليب» 2

Ḥażret-i imām, Mu‘āviye’den firārını ve ardlarınca Şām ‘askerinüñ 
ılġar ile gelmesini Ḫātūn Si‘lāt-ı ṣāliḥaya i‘lām eyledi. »  ال ختف جنوت من
 diyü istimālet virüp öñlerine düşdi. Ḥarem-serāsına iledüp القوم الظّاملني»4
oġlı Muḥammed nām merd-i mü’eddebi5 “Kenīzek-beççeñüzdür.” diyü el 
öpdürdi. Ri‘āyetlerini ferzendine ve sā’ir ‘aşā’irine ıṣmarladı.  

Ba‘dehu kendüsi [570a R1] Mekke’den yaña tecessüse gitdi. Ḥażret-i 
imāmuñ ardlarınca ‘asker gelür mi, diyü tefaḥḥuṣ itdi. Zīrā ki Si‘lāt-ı 
māde-şīr ḳabā’il-i ‘Arab’da ve Şām vilāyetlerinde anuñ gibi bahadur nādir 
var idi ki oḳ atmaḳ ve oḳı ṣavmada ve nīze urmada ve sell-i seyfde ‘arż-ı 
siperde mehābeti hüveydā idi. Cengde kār-āzmūde bir ḫātūn idi ki naẓīri 
yoġ-ıdı. Ḥattā [66b HZ] sükkān-ı şehr-i Cehnī’de ve ‘umūmen on 
birāderi ve ḳabīlesinüñ ‘aşā’iri cümleten emrine fermān-berdār idi. Ve 
uġrına cān ü baş ile fermān-ber idiler.  

Vaḳtā ki Si‘lāt [416a N1] Ḫātūn Mekke cānibine çekildi, nā-gāh ḳar-
şudan bir toz belürdi. Ya‘nī ki Muġīre bin Şu‘be iki müsellaḥ süvār ile 
ḥażret-i imām ṭalebine çıḳageldi6 ve Si‘lāt Ḫātūn’a selām virüp Mu‘āviye 
kendülerini İmām Ḥüseyn7 bin ‘Alī ṭalebine gönderdügini söyledi. “Şöyle 
ki bu cāniblerde ola, daḫı bir kimesne anı ṣaḳlaya, teslīm itmeye, ol 

 

1  Mu‘cemü’l-büldân’da böyle bir yerleşim adı bulunmamaktadır. bk. Şihâbüddin Ebî Ab-
dillâh Yâkût el-Hamevî, Dâru Sâdır, Beyrut 1977 

2  “Merhaba ey efendim, ey kalbimin nuru.” 
3  pāy-ı şerīfine: pāyıña N1, HZ 
4  “Korkma, zalim topluluktan kurtuldun.” 
5  Nüshalarda “merd-i mü’eddī (N1, HZ), merdūdı (R1)” şeklinde yazılan bu ibare anlam 

gereği “merd-i mü’eddebi” olarak metne alındı. 
6  çıḳageldi: çıḳdılar N1, HZ 
7  Ḥüseyn: Ḥasan HZ 
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ḳavmuñ oġlına ve ḳavm [ü] ḳabīlesine emīrü’l-mü’minīn ol kimesneye 
ḫışm u ġażab eylemek muḳarrerdür.” diyü söyledi.  

Ammā ḫātūn-ı büzürgvār merdān-ı kār-dīde gibi iẓhār-ı celādet-i [bī]-
şümā[r] idüp “Ḥāşā ki emīrü’l-mü’minīn Mu‘āviye-i pür-kibr ü kīn ola. 
Biz emīrü’l-mü’minīn İmām ‘Alī’den ṣoñra ferzend-i ercümendi İmām 
Ḥasan’ı bilürüz. Anlardan ṣoñra ḥālā cemāli ile menzilimüzi münevver 
ḳılan Ḥüseyn bin ‘Alī Ḥażretlerini añlaruz. Ve anuñ ḫidmetini sa‘ādet-i 
dāreyn bilürüz. Ḥālā ol İmām Ḥażret-i Ḥüseyn benüm mihmān-ı ‘azīzüm-
dür. Ve cemī‘-i ḳabā’il ü ‘aşā’irümle anlaruñ uġrına beẕl-i cān ve ṣarf-ı mā-
melek ü ḫānmān itmek muḳarrerdür. Evlā budur ki yüziñüz ṣuyı ile döne-
süz ki fesād olup ḳanlar dökilmege sebeb olmayasuz. Ve illā siz bilürsüz.” 
didükde ṭarafeynden ‘inād ü fesād olup mübārizler nīze vü şemşīre el ur-
maġa başladılar.  

Ve Si‘lāt Ḫātūn tenhā bulınmaġın yine ol zümreden yüz döndürme-
din [570b R1] ḳā‘ide-i nerre-şīr gibi birer birer meydāna girdiler. Ve ol 
zen-i şīr-peyker meydān-ı ḥarb ü veġāda cilveler eyledi.1 Bu ṭarīḳ ile 
ḍuḥādan namāz-ı ẓuhr vaḳtine dek ṣavaş bāzār[ı] germ oldı. Ve2 mu‘cizāt-ı 
Muḥammedī berekātında Si‘lāt’a3 muḳābil çıḳan süvārlar birer ikişer derk-i 
esfele vuṣūl buldı.  

Egerçi ki ḫātūn-ı āḫiret-[bīn] çerḫ-i berīn gibi meydān-ı ma‘rekede 
[miẟāl-i] şīr-i jiyān rumḥ u şemşīr ile pergārvār dā’iresinde ḳat ḳat [devr 
idüp], lākin aṣlā yüz döndürmeyüp merdāne ceng iderdi. Ve bir ṭarīḳ ile 
te’ḫīr itdürüp ḳavmine ḫaber virmek itmezdi. Lākin ḥażret-i imām 
Si‘lāt’uñ eglendügine ıżṭırāb-ı tām üzere oldı. Ve oġlı Muḥammed’e tenbīh 
[idüp] beş süvār gönderdiler.  

Egerçi ki ḫātūn-ı Hümā-kirdāruñ ḳıvāmı dürüst idi, fe-ammā altın-
daki semend-i Tāzī bir miḳdār bī-mecāl idi. Fi’l-ḥāl raḫşını tebdīl ḳıldı. Ve 
ol beş süvārı ḳafādār idinüp ke-mā-fi’l-evvel ḥarb u ḍarba yine girişdi. Ve 

 

1  eyledi: eylediler N1 
2  Ve: - N1 
3  Si‘lāt’a: Si‘lāt’a ne N1  
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müceddeden1 at bıraḳduḳça   بسم اّ� وعلى مّلت رسول اّ� والهل احملّبة عن عزّة»
 dirdi. Ve cān ü başıyla cihād iderdi. [416b N1] Bu ṭarīḳ ile رسول ا�ّ »2
birer ikişer vāfir kimesneyi helāk itdi. Bi’l-āḫire rū-gerdān olup Muġīre ve 
tevābi‘i Mekke cānibine ‘azīmet ḳıldı. Ve niçesi ol yolda ḥarāret-i şemsden 
ve ṣusızlıḳdan beriyyede giderken cān virdi.  

Āmmā ki ḫātūn-ı ṣalābet-nümūn kemāl-i nuṣret ü meserrete maḳrūn 
olduġı ḥālde imām-ı hümām cānibine geldi. “Hemīşe düşmenān-ı dev-
letüñ böyle münhezim olsunlar.3” diyü fetḥ ile dest-būs ḳıldı. Egerçi ki 
aṣḥāb-ı Cehnī ve sükkān-ı Ḳal‘a-i Ṭā’if ḥażrete niyāz itdiler ki “Bizüm 
ḳal‘amuz üstüvārdur. Ve ḫidmetüñde māl ü menālimüz ve cān ü başımuz 
niẟārdur. Āḫar yire gitmege bir vechle rıżāmuz yoḳdur.” [67a HZ] diyü 
yalvardılar. Ve “Yoluña cān ü başımuz fedādur.” didiler. Ammā ḥażret-i 
imām “Mekke-i Mükerreme ḳurbında olmaḳ size ve bize ıżṭırāb [571a R1] 
iderler.” diyü mehīl olmasına imām rıżā göstermedi.4 Yemen vilāyetinden 
Sebe’ memleketine ‘azīmet[i] muḳarrer itdi.  

Fe-lā-cerem on gün tamām Si‘lāt ḫānesini maḳām itdükden ṣoñra 
ḫātūn-ı şīr-i māde ve oġlı Muḥammed-i nīk-nām rikāb-ı müsteṭābları 
ḫidmetinde ḳıyām ḳaṣdın eylediler. Ve Si‘lāt, Muġīre bin Şu‘be hezīme-
tinden ḥāṣıl ḳılduġı yedi yüz re’s atları ve yüz nefer ġulām ve hezār üştür 
yüklerini mükemmel ve beş yüz atlusı daḫı müsellaḥ ü müzeyyen ḫidmet-i 
imāmdan ayrılmamaḳ muḳarrer ḳıldılar. Keẕālik ehl-i Ṭā’if daḫı 
mābeynler[ind]e elli biñ dīnār degşürüp ol meblaġı ve beş yüz yarar atlu 
intiḫāb ḳıldılar. Anları cemī‘an ḥażrete ‘arż eylediler.  

Bu ṭarīḳ ile çekilüp leb-i deryāya vardılar. Andan keştīler ile ‘ubūr olı-
nup Sebe’ memleketine nüzūl buyurdılar. [Si‘lāt Ḫātūn] ḥażret-i imāmuñ 
rikābı ḫidmetinde gitdi. Ehl-i beytinden ḥarbe yarar ve ḳıtāl ü cidāle 
sezāvār ancaḳ yüz altmış merd-i ḥarbī var idi. Si‘lāt Ḫātūn tevābi‘i ve Ṭā’if 
ḳavmi süvārları ile bir miḳdār cem‘iyyet oldı.  

 

1  müceddeden: mücidde N1, R1 
2  “Allah’ın ismiyle ve Resûlullâh’ın dini üzerine ve Resûlullâh’ın izzetinden ehl-i muhabbet 

için.” 
3  münhezim olsunlar: olsun R1, HZ 
4  göstermedi: göstermedi vilāyet N1, R1 
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Vaḳtā ki Sebe’ye varıldı, ol diyāruñ şehryārı ‘ulemāsını cem‘ ḳılup 
“Ḥażret-i imāma ḫidmet ne mertebede şerefdür?” diyü istiḫbār itdükde 
cümlesi ittifāḳ itdiler ki “Bu bize Cenāb-ı Ḥaḳ’dan bir ni‘metdür ki nüzūl 
eyledi. Cümlemüze vācib budur ki baş u cān ve beẕl-i mā-melek ü ḫānmān 
ile uġur u hümāyūnına çalışavuz. Dūstına dūst ve düşmenine düşmen ol-
maġa dürişevüz. Ve kendülerden şebān-rūz taḥṣīl-i ‘ulūm u kemālāt itmege 
sa‘y idevüz.” didiler. Melik-i büzürgvārı devlet-i ḫidmetine temam taḥrīs 
itdiler.  

Fe-lā-cerem ol [417a N1] şehryār-ı muḥterem ḥażret-i imāmı ḥarem-
serāsına ḳondurdı. Ve kendüsi dāmen-der-miyān idüp sā’ir bendeleri gibi 
ḫidmetine bil baġladı. ‘Ale’l-ḫuṣūṣ maḫdūm-ı büzürgvāruñ ardlarınca ‘as-
ker gelmesi ve Mu‘āviye [571b R1] ‘ālemi iḥāṭa idüp her āyīne baḥr ü 
berden anlar ṭalebine leşker göndermesi kendülere ma‘lūm olmış idi. Anlar 
daḫı aña göre mühimmāt-ı ḥarb u ḳıtāl tedārükin görmiş idi. Farażā āḫar 
memālike müteveccih olduġıñuz taḳdīrce de1 bārī üç ay miḳdārı bizümle 
olup sütūr u ḫuyūliñüz çayırlayup ḳuvvet bulınca ḍayf-i ‘azīzimüz ol-
mañuza ‘öẕrler dileyüp tażarru‘ olınmış idi.  

Bunlar bu ḥāl üzere iken Mu‘āviye ki Muġīre’nüñ hezīmetle varduġın 
bildi ve ḥażretüñ Sebe’ye çekildügin ḫaber aldı, niçe günden ṣoñra 
‘Ubeydu’llāh bin Ziyād ḳırḳ biñ güm-rāh-ı bed-nihād ile Sebe’ memleke-
tine yitişdi. Ve ḳal‘aya muḳābil ṣaḥrāda ḳonadüşdi.  

Ammā şehryār-ı Sebe’ muḳaddem tekmīl-i mühimmāt ve cem‘iyyet-i 
dilīrān-ı ceng-āzmūde her vechle ḥāżır idi. Ve ḥażret-i imāma kendüsi 
icāzet virmeyince kimse bulışmayup olur olmaz aḥvāl ‘izz-i ḥużūrlarına ‘arż 
olınmasına ruḫṣat virmez idi. Murādı ol ẕāt-ı bürüzgvāra bilā-ziyādetin bir 
ḫōşca ḫidmet itmek idi.  

El-ḳıṣṣa niçe eyyām muḳātel[e]-i ṣaffeyn oldı. Şāh-ı Sebe’ ve Si‘lāt 
Ḫātūn ile gelen süvārān-ı ceng-āzmā miyānında ceng istiḳlāl buldı. Ḥālā 
ki her muḥārebede a‘dā ‘askeri maġlūb u meksūr ve ḥażret-i imām hevādār-
ları muẓaffer ü manṣūr olup aṣlā [67b HZ] ve ḳaṭ‘ā bu ḫāli maḫdūm-ı 

 

1  de: - R1 
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a‘ẓam bilmedi. Ve niçe biñ ādem ḳılıçdan geçdi. Si‘lāt ise döne döne erlik-
ler itdi. Ve hīç bir ferd bu aḥvāli ‘izz-i ḥużūr-ı imāma ‘arż eylemedi.  

Birgün ḫuddām-ı imāmdan biri cānib-i şehre vardı. Ve ba‘żı kimesne-
ler küştelerinüñ ġam1 u muṣībetlerine meşġūl idügin gördi. “Aṣlı nedür?” 
diyü su’āl itdükde ḥażret-i imāmuñ ādemlerinden ṣayılmamaġın şāh-ı 
Sebe’ bıḍā‘atına muḫālif ḫaberler virildi. Ḥikmet Allāh’uñdur, ol bir ‘as-
ker-i [572a R1] enbūh ile Yezīd-i ‘anīd daḫı ‘Ubeydu’llāh bin Ziyād’a 
taḳviyet içün girüden ẓāhir olduġı ḫaberleri [ile] hemān-dem ol ġulām 
ta‘cīl-i tām ile imām-ı enām ḥużūrına geldi. “Ḫulāṣa-i ser-encām budur.” 
diyü ḫaber virdi. Ḥüseyn-i ‘ālī-şān ta‘accüb-künān Sebe’ şāhını getürtdi. 
Ḫaberüñ ṣıḥḥatini ve Yezīd’üñ vuṣūl [ü] ‘azīmetini [417b N1] tamāmen 
işitdi.  

Fe-lā-cerem irtesi ṣabāḥ imām-ı rūşen-felāḥ sa‘ādetle atlandı. Ve 
mübārizān meymene ve meysere ṣaf baġlayup düzildi. ‘Asker-i Sebe’ taḳvi-
yet peydā idüp, “Yā İbn Resūli’llāh, cānımuz saña fedādur.” diyü gürūh 
gürūh2 gelüp, rikāb-ı müsteṭābına yüzler sürüp cenge çekilürlerdi. Ammā 
hemān ki ṣabāḥ namāzı ḳılınup atlandılar, cānib-i ḫavāricden ṭabl ü naḳāre 
vü nefīr ṣadāsı peydā vü ẓāhir oldı. Yezīd-i pelīdüñ ‘askerinden meydāna 
kim gire, diyü ṭururken hemān mü’minlerden Si‘lāt ki muḳaddeme-i sü-
vārān-ı ‘ālī-derecāt idi, ol zümreye ḳarşu vardı.  

Ḳarşusına gelen Yezīd-i pelīdüñ ‘askerinden ḳıyās olınurken aḳ san-
caḳlarda 3﴾ ٌَنْصٌر ّمَِن ا�َِّ َوفـَْتٌح قَرِيب﴿ yazılmış görüp gürūh gürūh düşmen-
den degül ancaḳ, diyü daḫı yaḳın vardı. Görse ki Ḥażret-i İmām Mur-
tażā’nuñ yār-ı ḳadīmi olan Mālik Eşter Ḥażretlerinüñ oġlı İbrāhīm’dür ki 
celādet ü şehāmetde, 4«الولد سّر أبيه» manẓūmesine mā-ṣadaḳ idi. Ya‘nī 
ḥażret-i imāma mu‘āvenet içün biñ nāmdār ‘asker ki her biri bebr ü pe-
leng[e müşābih idi], gelüp imām ‘askerine ḳarışdı.  

 

1  ġam: - R1 
2  gürūh gürūh: gürūhen N1, R1 
3  “…Allah’tan bir yardım ve yakın bir fetih...”, Saf 61/13. 
4  “Çocuk babasının özüdür.” 
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Der-ḥāl Si‘lāt bu1 müjde-i celīle ile ḥażret-i imāma geldi. Der-‘aḳab 
İbrāhīm bin Mālik2 daḫı küllī mehābet ile ḥażret-i imām cānibine yitişdi. 
Ḫulūṣ-āmīz mu‘ānaḳa ile imāmuñ elin öpdi. Maḫdūm-ı ekrem vāfir ḫāṭır-
nüvāzlıḳ itdi. Ol gün ‘asker-i imām[uñ] [572b R1] ḳuvvet ü şevketleri 
niçe vech ile ziyāde oldı.  

Ve bi’l-cümle ḥażretüñ yemīninde şīr-zāde-i ḳadīm Mālik oġlı 
İbrāhīm ve yesārında Si‘lāt ve şāh-ı Sebe’ olan cüvān-merd-i kerīm ṣaf ṣaf 
mübārizān, ṭaraf ṭaraf ceng-sāz[ān], gürūh gürūh ‘arż-ı şevket ü şükūh ile 
cenge ḳoyıldılar. Yezīd-i pelīd güm-rāhlarınuñ ḳanını revān aḳıdup ‘aḳīḳ-i 
Yemen gibi her yirde āşkār idi. Ol gün tā aḫşam hengāmı ġurūb-ı āftāb 
idinci ceng ü ḥarb eylediler. Bi’l-āḫire ‘asker-i Ḫāriciyān rū-gerdān olup 
Sebe’ dil-āverlerinüñ tīġ-i ḫūn-rīzine ṭāḳat getüremeyüp ḳarārı firāra tebdīl 
oldı. Ve muhācirīn ü ṣādıḳīn ardlarına düşüp ḳırmaġa başladılar.  

Bu ḥāletde Si‘lāt Ḫātūn bir eblaḳ3-süvār ḥarīf gördi. “ ‘Acabā kim ki?” 
diyüp üstine at sürdi. Ol eẟnāda Yezīd idügi ẓāhir oldı. El-ḳıṣṣa [68a HZ] 
Si‘lāt’uñ bu kerre hücūmı ziyāde oldı. Yanındaki mübārizān ile ortaya al-
dılar. Ve mel‘ūnı atdan yıḳup baġladılar. Keşān-ber-keşān yara yimiş ḫınzīr 
gibi ‘izz-i ḥużūr-ı imāma yitürdiler. [418a N1]  

Egerçi ki ḫavāṣṣ-ı Yezīd sa‘y min-yezīd itdiler, fā’ide olmadı. Ve Si‘lāt-ı 
māde-şīri vāfir zaḫmnāk eylediler. Lākin Yezīd’i elinden alamadılar. Māde-
şīr-i zaḫm-ḫˇārde pençesine düşmiş rūbāh-ı mekkāre gibi ṭutıldı. ‘Asker-i 
menḥūs Yezīd-i lāḥūs4 ele girdügin göricek yüz döndürüp Şām’a dek 
mel‘ūnlar5 bir yirde ḳarār itmediler.  

İrtesi Si‘lāt Ḫātūn ol cerāḥat-i efzūn ucından cānını bihişte ṭapşurdı. 
Sa‘īde şehīdlikle iştihār bulup zemīn-i Sebe’’de defn olındı ki el-ān şimdiki 
zamānda merḳadi ziyāretgāh-ı erbāb-ı ḥācātdur. Her ne ḫuṣūṣ içün varılsa 

 

1  Nüshalarda “bir” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
2  Nüshalarda “Mālik’den” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği ayrılma hal eki olmak-

sızın metne alındı. 
3  eblaḳ: aylaḳ R1 
4  Nüshalarda “menḥūs” şeklinde yazılan bu kelime seci gereği tashih edilerek metne alındı.  
5  mel‘ūnlar: mel‘ūnı R1 
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murādına daḫı ḥācet dileyüp rūḥı içün Fātiḥa oḳınsa elbetde oḳıyanlar 
muḥaṣṣılü’l-murādātdur.  

Ammā ol gün ki Yezīd ‘aleyhi’l-la‘ne giriftār oldı, Şāmiyān-ı güm-
rāh[ān]dan on biñden ziyāde ādem helāk [573a R1] olup ṭopraġa düşdi. 
Ammā Sebe’ ‘askerinden cüz’ī kimesneye şehādet naṣīb oldı. Ve illā 
‘Ubeydu’llāh bin Ziyād biñ belā ile tebdīl-i ṣūret idüp, ḳaçup ḳurtıldı. ‘As-
ker-i imāma müyesser olan tuḥaf u ġanā’im ve at-ı Tāzī ve silāḥ u raḫt-ı 
mülā’im ḳısmına nihāyet yoġ-ıdı.  

Vaḳtā ki Yezīd dest-beste ḫor u ḥaḳīr ü kemter1 ve gürgān-ı Sebe’ el-
lerinde ḍarb-ı sille vü muşt ile aḥvāli mükedder, kimi aġzını ve kimi 
ṣaḳalını ṭopraḳ ile pür eylemişler. Ḥattā türāb ḥāl diliyle “Ne olaydı, ben 
türāb olmaya idüm ki bu aṣl menḥūsuñ üzerine beni ṭoḳındurmayalar idi.” 
diyü te’essüf ḳılmada, ba‘dehu ḫˇār ü zār ü pāy-māl meclis-i imāma iletdi-
ler. Ve imāma mütāba‘at itdiler.  

İrtesi ehl-i ḳal‘a ve ḫuddām-ı ‘ālī-maḳām ‘arż-ı tażarru‘ ile ḳıyām ve 
Yezīd-i pelīdüñ depelenmesine iḳdām-ı tām eylediler. “Elbetde bu ḫā’inüñ 
vücūd-ı fesād-ālūdı nā-būd olmayınca ṣafḥa-i ‘ālemīn niẓām ve intiẓām-ı 
tām mümkin degüldür.” diyü her biri söylediler. Cidden ḥażret riżā vir-
mediler. Ve her tażarru‘ itdüklerince ḥażret-i imām cevāb virüp “Biz ehl-i 
beyt-i risāletüz. Kemlige iyülik eylemek ‘ādet-i me’lūfemüzdür.” diyü 
cevāb virdi.  

Vaḳtā ki ‘Ubeydu’llāh bin Ziyād Mu‘āviye’ye vardı, gāh ‘aḳlı başından 
gitdi ve gāh Yezīd’üñ mātemin ṭutdı. Ceza‘ u feza‘ ile cāmesini pāreledi. 
‘Amr bin ‘Āṣ’ı getürtdi. “Ḥālimüz ne müşkil oldı?” diyü tedbīr ü tedārüke 
başladı. Ammā ‘Amr bin ‘Āṣ kendüye tesliyet idüp, “Yā Mu‘āviye, müşkil 
bu idi ki Ḥüseyn dest-i Yezīd’e gireydi, emān virmeyüp ḳatl iderdi. Ammā 
ki imām, ḫānedān-ı mürüvvet ü risāletdür. Bir kerīm-i lāzımü’l-ikrāmdur 
ki Yezīd’e ḳıyması muḥāldür. [418b N1] Belki küllī in‘ām u iḥsān ile bu 

 

1  Nüshalarda “zinādan” şeklinde yazılan bu kelime anlam ve seci gereği tashih edilerek 
metne alındı. 
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cānibe irsāl ider. Meger ki kendüye varmadın öldüreler. Ve yāḫūd eẟnā-yı 
ḥarbde helāk itmiş olalar.” diyü söyledi.  

Bi’l-āḫire [573b R1] vāfir tuḥaf u hedāhā ve nihāyetsiz māl ü menāl 
ve a‘yān ü eşrāf-ı Ḥicāz şehādetleri ve mührleri ile emān-nāme ile ve 
hezārān1 sevgend-i bī-riyāyı mutażammın maḥabbet-nāme-i maṭbū‘u’l-
feḥvā tedārük olındı. “Ve sa‘ādetle [68b HZ] Medīne’ye gelüp müşerref 
olasuz. Emānımuzı emān bilesüz.” diyü niyāz ḳılındı. Ve ‘Amr bin ‘Āṣ ve 
niçe e’imme vü ḫavāṣ hem-rāh ḳılınup risāletle gönderildi.  

Tā ki ḳaṭ‘-ı merāḥille Sebe’ye varıldı. ‘Amr bin ‘Āṣ bir arıḳ lāşe ḫara 
süvār ve arḳasında ḫırḳa-i ṣad-pāre nümūdār ve elinde sübḥası dām-ı tezvīr 
gibi devvār bir hey’et ü meskenetle āşkār oldı ki2 ekẟer-i ḫalḳı dürūġ ile 
inandurdı. “Bu ‘azīzüñ maḳṣūdı ıṣlāḥ-ı ẕātü’l-beyndür.” diyü söyleşürlerdi. 
Ḥālā ki murādı ṣan‘at ile ḥażreti Sebe’’den çıḳarmaḳ ve Medīne’ye getürüp 
me’hūl-i ḥīle vü tezvīre giriftār ḳılmaḳ ve Mu‘āviye yanında naẓar-ı iltifātla 
manẓūr olmaḳ ve dünyā müzāḫrefātından3 eyālet-i Mıṣr’a dest-res bulmaḳ 
idi. Ma‘ā hāẕā bu ḫidmetleri ḥażret-i imāma ḳılsa4 ve sa‘ādet-i ḫilāfet 
ḫuṭbesi anlaruñ nāmına oḳınsa hem maḳṣūdı ḥāṣıl olurdı ve hem yārān-ı 
Ḥażret-i Risālet’den iktifā ḫānedānına ḫiyānet itmemiş olup dünyāda ve 
āḫiretde iştihār-ı aḥsen bulurdı. 

Ve bi’l-cümle getürdügi nāmeleri ve ḫizāneyi ‘izz-i ḥużūrlarına itḥāf 
ḳıldı. Ve pāy-būs-ı sa‘ādetle müstes‘ad olup vāfir tażarru‘lar itdi. “Yezīd’üñ 
bir ḳaşıḳ ḳanına girmeyüp Mu‘āviye’ye baġışlamaḳ gereksüz. Mürüvvet 
kānı ve ‘adl ‘ummānı bir gevher-i dü-‘ālemsüz.” diyü yalvardı. Ve ümerā-
yı ehl-i Sebe’ye ḥażret-i imām-ı hümām münāsib gördügi üzere vāfir ḫil‘at-
ler giyürdi.  

 

1  Nüshalarda burada bir kelimelik boşluk vardır. Ancak sentaks ve anlam itibariyle cüm-
lede herhangi bir eksiklik bulunmamaktadır.  

2  ki: - R1 
3  Nüshalarda “ḫarefātından” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
4  Nüshalarda “ḳılması” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
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Ammā a‘yān-ı Sebe’ “Ey şeh-zāde-i bī-hem-tā, her zamānda mādde-i 
fesād bu şaḫṣ-ı pür-tezvīr ü pür-şürūr-ı bed-nihāddur. Lā-büd bunı da 
Yezīd-i pelīdi de öldürelüm. Rūz-ı ḥaşre dek ‘ālemde bir nām ḳoyalum.” 
[574a R1] diyü gürūh gürūh ḫāk-i pāy-ı imāma dökildiler. Ḥażret-i 
imāmdan icāzet ṭaleb eylediler. Lākin ḥażret-i imām esrār-ı ḳader [ü] 
ḳażāyı ma‘lūm idinmegin cidden anlara rıżā virmezdi. Sa‘ādet-i uḫreviyye 
kendüye muḳadder iken ol maḳūle bed-baḫtlaruñ iştirākini cā’iz gör-
mezdi.  

Fe-lā-cerem ḥażret-i imām-ı ekrem Yezīd’i ḥabsden çıḳardı. Ve ‘Amr 
bin ‘Āṣ’a teslīm ḳıldı. Ḥaddince luṭflar idüp ḫāṭırın ele aldı. Ve kendüler 
emīr-i Ḥabeşe cānibine mektūb ve ādem [419a N1] gönderüp niçe tuḥaf 
ile vuṣūli müyesser olduḳda hemān Mu‘āviye niçe rü’esā-yı Ḥicāz ile tekrār 
nāme-i emān ve ‘ahd ü peymān gönderüp, elbetde Medīne’ye teşrīflerine 
minnetler idüp, “Cidden āḫar semte gitmeleri lā’iḳ u münāsib degüldür. 
Ve hem siz sa‘ādetle ayru vaṭana gidüp risāletden dūr olınca mā-beyni-
müzde güft ü gū1 [ve] fesādāt [u] fitne vü fücūr2 eksik olmaz.” diyü bildür-
miş. Bu kerre ḥażret-i imām Medīne’ye ‘azīmet muḳarrer itdi.  

Ammā İbrāhīm bin Mālik Eşter “Ben Mu‘āviye’nüñ mekr ü fitnesin-
den emīn olamam. Ve anuñ ḥükm itdügi yirlerde ṭuramam.” diyü Ḥabeş’e 
gitdi. Emīr-i Ḥabeş ve büzürgān-ı a‘vān anuñ gelmesini ḫoş gördiler. 
Ḥażret-i imām yirine anları bilüp ḫaylī mu‘azzez ü mükerrem ṭutdılar. Bir 
def‘a andan ḥacca geldi. Tā ḥażret-i imāma şehādet vāḳi‘ olınca gitmedi.  

Bu minvāl üzere ‘Amr bin ‘Āṣ ve Yezīd ve sā’ir ḫavāṣ ki Mu‘āviye’ye 
vāṣıl oldılar, bi’l-ittifāḳ çekilüp Dımaşḳ-ı Şām’a gitdiler. Beynlerinde ṭarḥ-ı 
nifāḳı vaḳt-i āḫara ta‘līḳ ḳıldılar. Ba‘dehu Ḥażret-i Ḥüseyn daḫı ‘izzetle 
Medīne’ye geldi. Aḳribā ve ta‘alluḳāt u aṣdiḳā ve muḫadderāt-ı ehl-i beyt 
ile [69a HZ] ṣafālar kesb itdi.  

Mu‘āviye vefāt idince ḥāl bu minvāl üzere muḳarrer ḳaldı. Şol zamān 
ki Mu‘āviye vefāt itdi, ‘ömri yetmiş sekizde iken altmış tārīḫinde fevt oldı. 

 

1  gū: - N1 
2  Nüshalarda “cevr” şeklinde yazılan bu kelime anlam ve seci gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
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Dımaşḳ-ı Şām’daki merḳadine defn olındı. Ol tārīḫde [574b R1] nefs-i 
Şām’da olan dört ṣaḥābe-i kirām ki çār erkān-ı beyt-i İslām ve her biri 
umūr-ı dīn-i vācibü’l-iḥtirām idi, Ḍaḥḥāk bin Ḳays böyle vaṣiyyet eyledi 
ki ol ṣaḥābeyi iḥżār ideler. “Teberrüken ü teyemmünen sizüñ mübārek 
eliñüzle ḳabre vaż‘ olınmasını vaṣiyyet itmişlerdür.” diyü bildüreler. 
Hemān ki anlar ḳabre nüzūl ideler, gözdesine ḳapusın berkidüp, üzerlerine 
sell-i seyf idüp aḫẕ-ı bī‘at ḳılalar.  

Fi’l-vāḳi‘ böyle oldı. Ol ümmetüñ derdi daḫı icrā-yı vaṣiyyete ḥāżır 
olduḳlarında bī‘at teklīf olınup üzerlerine yaluñ şemşīrler ḥavāle ḳılındı. 
Ḳaçan ki ol ‘azīzler bu aḥvāli1 müşāhede ḳıldılar, Mu‘āviye’nüñ meyyitine 
‘itāb-āmīz ḫiṭāb [idüp] didiler ki “Sen ḫilḳatinde mārdan betersün ki yılan 
bütün2 gün ṣaḥrāda gezer. Fe-ammā inine girdükde ṭoġrılur, girür. Ammā 
sen müfsid sūrāḫ-ı ḳabre girdügin ḥīnde daḫı egriligi terk itmedüñ. ‘Ben 
dār-ı āḫirete ṭoġrıldum.’ diyü ḥīle ve aldamaḳ semtinden gitmedüñ.” didi-
ler. Ardından yalun yaraḳ idüp ol Çār Yār’ı teklīf-i mā-lā-yuṭāḳdan ḫalāṣ 
oldılar. [419b N1]      

Beyt 

  3من مواد كتاب كنز الغرائب         وما تنهيت التفاصيل العجائب   

Ammā taḥrīr ü tasṭīr-i İbn [K]eẟīr’de4 mādām ki Mu‘āviye Ḥażretleri 
ḥayātda idi, imām-ı hümāmeyn Ḥażretlerine her vechle ikrām ü in‘ām ü 
iltifātda idi. Aṣma‘ī’den menḳūldür [ki] İmām Ḥasan ve ‘Abdu’llāh bin 
Zübeyr ki ma‘an Mu‘āviye meclisine gelürlerdi, Ḥasan-ı Müctebā’ya 
“Merḥabā ve ehlen yā ibn Resūlu’llāh” dir idi. Ve üç yüz biñ dirhem baġış-
ladı. Ve İbn Zübeyr’e “Merḥabā ve ehlen yā ibn ‘amm-i Resūlu’llāh” iltifātı 
ile ta‘ẓīm eylerdi. Ve yüz biñ dirhem ‘aṭā iderdi.  

 

1  aḥvāli: -ḥāli N1, HZ 
2  Nüshalarda “yatup” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
3  “Bu ayrıntılı, garip anlatımlar bizim Kenzü’l-garâib kitabının muhtevasından sundukla-

rımızdır.” 
4  bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 137. 
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Ammā şol zamān ki Mu‘āviye İmām Ḥasan ile muṣālaḥa ḳıldı, İmām 
Ḥüseyn bu ḫuṣūṣa ‘ārlanup dā’imā birāder-i mihterīne şemātet ü ṭa‘n it-
mekdin ḫālī olmadı. Bi’l-āḫire şol dereceye vardı ki [575a R1] İmām Ḥa-
san kendülere tenbīh-i muḥkem1 ḳıldı ki “Min ba‘d bu bābda kelām ider-
señ seni bir ḥücrede ḥabs idüp üstüñe ḳapusın bend itmek muḳarrerdür.” 
diyü taḫvīf itdi. Tā ki Ḥażret-i İmām Ḥüseyn’üñ lisānından sālim oldı.  

Ammā İmām Ḥasan vefātından ṣoñra her sāl Mu‘āviye’yi ziyāret içün 
Şām’a varurlardı. Ḥattā elli bir tārīḫinde ki2 Mu‘āviye ceyş-i ‘aẓīm ile oġlı 
Yezīd’i küffār ile cihāda gönderdi ve Ḳosṭanṭıniyye ḥudūdına gelinüp 
kemā-yenbaġī ḥarb-i tāmm ü iġtinām vāḳi‘ oldı, İmām Ḥasan Ḥażretleri 
ol ġazāda Yezīd ile bile bulındı.  

El-ḳıṣṣa evḳāt-ı şerīfeleri bu minvāl üzere güẕerān idüp şol dem ki 
Mu‘āviye Yezīd’i veliyy-i ‘ahd idüp daḫı Ḥicāz ulularından bī‘at ṭalb ḳıldı, 
imām-ı hümām ol bī‘atdan rū-gerdān olup yuḳaruda beyān olınduġı üzere 
def‘-i meclis ḳıldı.  

Ve ammā ḳaçan ki Mu‘āviye vefāt idüp Yezīd’e emāret ṣadrı muḳarrer 
oldı, Medīne ḥākimi Velīd bin ‘Utbe’ye bu [69b HZ] üslūb üzere menşūr 
gönderdi:3   بسم ا�ّ  الرمحن الرحيم، من يزيد أمري املؤمنني إىل الوليد بن عتبة، أما بعد»

له فعاش بقدٍر   أكرمه ا�ّ معاوية كان عبدا من عباد ا�ّ فإن    واستخلفه وخّوله ومكن 
  ومات �جٍل فرمحه ا�ّ  فقد عاش حممودا ومات برا تقيا والسالم» 4

 

1  muḥkem: - R1 
2  Mu‘āviye’yi//ki: - R1 
3  Nüshalarda burada bulunan “ki” bağlacı sentaks gereği metne dahil edilmedi. 
4  “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla, mü’minlerin emiri Yezid’den Velid b. Utbe’ye. 

İmdi, Muaviye, Allah’ın kullarından bir kul idi. Allah ona ikramda bulundu. Onu hali-
feliğe geçirdi. Ona imkanlar bahşedip yücelikler verdi. O da bir süre yaşadı ve eceliyle 
öldü. Allah kendisine rahmet etsin. Övgüye layık şekilde yaşadı. İyi ve takva sahibi bir 
insan olarak vefat etti, vesselam.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Ni-
hâye esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 146. 
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Ve bu menşūruñ içinde ṣıçan ḳulaġı ḳadar bir varaḳaya bu kelimātı 
daḫı yazup mührledi:1  فخذ حسيناً   وعبد ا�ّ  بن  عمر وعبد ا�ّ  بن الزبري �لبيعة»
    أخذاً  شديداً  ليست فيه رخصة حّىت  يبايعوا والسالم » 2

Ḫulāṣa-i kelām babası Mu‘āviye’nüñ vefātını ve kendünüñ mesned-i 
emāretde ẟebātını bildürdi. Ve Ḥażret-i Ḥüseyn [420a N1] ve ‘Abdu’llāh 
bin ‘Ömer ve ‘Abdu’llāh bin Zübeyr’den3 bilā-ruḫṣatin cebren ve ḳahren 
bī‘at ṭaleb etmesini tenbīh ḳıldı.  

Bu maḥaldeki tefāṣīl kitāb-ı Ravżatu’ṣ-ṣafā’da ve Ḥadīḳa’da mesṭūr-
dur. Ancaḳ naḳli lāzım olan ḥażretüñ ‘Irāḳ cānibine ‘azīmeti ve vāḳı‘a-i 
hā’ile-i Kerbelā muṣībetidür ki [575b R1] imām-ı hümām Medīne’den 
Mekke’ye hicretle ḳıyām itdükden ṣoñra a‘yān-ı Kūfe’den ‘ale’t-tevālī birer 
birer ardınca elli miḳdārı nāmeler gelüp ve her birinde ‘arż-ı ‘ubūdiyyet ü 
ṣadāḳat ile ḥażret-i imām Kūfe’ye da‘vet olındı.  

Egerçi ki ḳażāyā-yı ebediyye rü’yā-yı ṣāliḥalarından ve aḥkām-ı cifriy-
yede kendülere ma‘lūm idi,4 lākin5    6 « ّال راّد لقضاء ا�»    mażmūnı vic-
dān-ı pākleri ṣaḥīfesinde mersūm idi. Binā’en ‘alā ẕālik ‘amm-zādeleri 
Müslim bin ‘Aḳīl’i muḳaddem Kūfe’ye gönderdiler. O ḳavm-i vācibü’l-
levmüñ rīş-ḫandesi ve nifāḳ u ḍalāleti ile imām-ı hümāmı dām-ı tezvīre 
düşürdiler. Kendülere ve eṭfāl-i reşādlarına şehādet leẕẕetini ṭatdurdılar.  

Der-‘aḳab kendüleri daḫı müteveccih oldılar. Her ne ḳadar evlād ve 
sā’ir ta‘alluḳāt ehl-i Kūfe’nüñ fesād ü fitneliklerini muḳaddemāt-ı7 ṣaḥīḥa 
ile iẟbāt itdiler, vālid-i mācidleri İmām ‘Alī-i Murtażā ile itdükleri fesādları 
bir bir söyleyüp bildürdiler, aṣlā müfīd olmadı.  

 

1  Nüshalarda burada bulunan “ki” bağlacı sentaks gereği metne dahil edilmedi. 
2  “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, C. 8, s. 
146-147. 

3  Nüshalarda “Zübeyr’üñ” şeklinde yazılan bu ibare sentaks gereği tashih edilerek metne 
alındı. 

4  Nüshalarda burada bulunan “ki” bağlacı sentaks gereği metne dahil edilmedi. 
5  lākin: - HZ 
6  “Allah’ın takdir ettiğini çevirebilecek biri yoktur.” 
7  muḳaddemāt-ı: muḳaddemā R1 
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‘Ale’l-ḫuṣūṣ İbn ‘Abbās ve İbn ‘Ömer ve sā’ir eşrāf-ı Ḥicāz ser-tā-ser 
gitmegi münāsib görmediler. Ve1 “Devlet-i dünyeviyye niyyetiyle ḥareket2 
cidden şeref-i nesebiñüze lā’iḳ degüldür.” didiler. Teveccühinden dön-
medi. Şān-ı mürüvvet-nişānlarında ḫilāf vāḳi‘ kelimāt, mümteni‘āt 
ḳabīlinden olmaġla cidden ehl-i Kūfe’nüñ sözleri kiẕb olmaḳ iḥtimālini 
virmediler. Niyyet-i ḫāliṣe ile altmış tārīḫi Ẕi’l-ḥicce’sinde Yevm-i Ter-
viye’de Mekke’den cānib-i ‘Irāḳ’a teveccüh buyurdılar. ‘Umūmen ehl-i 
beyti ve aḳribā vü ta‘alluḳātını hem-rāh idindiler.  

Egerçi ki Mekke ḥākimi ‘Amr bin Sa‘īd bir miḳdār ādemle ḳarındaşı 
Yaḥyā bin Sa‘īd’i muḳābil gönderdi, ḥażret-i imāmı göndürmege ‘arż ey-
ledi. Yine imām teveccühinden yüz göndürmedi. Ve3 maḫdūm-ı a‘ẓamuñ 
men‘i mümkin olmadı.  ّن اجلماعة وتفرق بني األمة  ؟ خترج م«� حسني أال تتقي ا�
﴿يلِّ َعَمِلي َوَلُكْم َعَمُلُكْم أَنُتْم  didi. Ve Ḥażret-i Ḥüseyn بعد اجتماع الكلمة؟» 4
َّا تـَْعَمُلونَ ﴾ 5

 ya‘nī öyle cevāb [576a R1] virüp ,[didi] بَرِيُئوَن ِممَّا أَْعَمُل َوَأَ�ْ بَرِيٌء ممِّ
yolına teveccüh ḳıldı.  

Bu daḫı menḳūldür ki eẟnā-yı rāhda6 Ferezdaḳ-ı Şā‘ir ḥażret-i imāma 
mülāḳāt eyledi.7 8 « ّاعطاك اّ� سؤلك واملك فيما حتب» kelimātı ile du‘ā ḳıldı. 
Ammā ḥażret-i imām aḥvāl-i [70a HZ] enāmdan ṣorduḳda9  قلوب الّناس»
 420b] معك وسيوفهم يف بين أمّية والقضا ينّزل من الّسماء واّ� يفعل ما يشاء» 10

 

1  Ve: ‘Ale’l-ḫuṣūṣ R1 
2  Nüshalarda “ḥareketüñ” şeklinde yazılan bu ibare sentaks gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
3  Nüshalarda “Lākin” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
4  “Ey Hüseyin, Allah’tan korkmuyor musun? Cemaatten ayrılıyorsun. Herkes ortak bir karara 

varmışken ümmetin arasını bölüyorsun.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-
Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 166. 

5  “Benim işim bana aittir; sizin işiniz de size. Siz benim yaptığımdan uzaksınız; ben de 
sizin yapmakta olduğunuz şeylerden uzağım (sorumlu değilim).”, Yûnus 10/41. 

6  rāhda: dānīde N1 
7  Nüshalarda burada bir kelimelik boşluk vardır. Ancak cümlenin anlatımında herhangi 

bir eksiklik bulunmamaktadır. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 166. 
8  “Allah dileklerini sana bağışlasın. İstediğin her şeyi sana versin.” 
9  Nüshalarda burada yer alan “Mıṣr’a” ibaresi sentaks ve anlam gereği metne dahil edil-

medi. 
10  “İnsanların kalbi seninledir. Ancak onların kılıçları Benî Ümeyye iledir. Kaza gökten iner 

ve Allah, dilediğini yapar.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas 
alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 166. 



504 | TENKİTLİ METİN - 2. Rükün 

N1] ya‘nī ki “Ḫalḳuñ ḳalbleri size müte‘alliḳdür. Ammā ḳılıçları Benī 
Ümeyye ḳabżalarındadur. Ḳażā ise gökden inmede, Bār-i Ḫudā istedügin 
eylemededür.” didi. Ef‘āl-i ‘ālemi kināyeten söyledi.  

El-ḳıṣṣa ṭayy-i menāzil idüp Kerbelā’ya ki varıldı,1 ḥażret-i imām “Bu 
vādīnüñ adı nedür?” diyü ṣordı. Hemān ki “Kerbelā’dur.” didiler. “Ne‘am, 
arż-ı kerb ü belā, gerçek ḳasāvet ü belā ve miḥnet yeridür.2” buyurdı. Bu 
ṭarīḳ ile Kūfe niyyetine ‘azīmet üzere iken evvelā biñ yarar atlu ile ḫazīn-i 
Yezīd ḳarşu gelüp, kendülerden ayrılmayup ‘Ubeydu’llāh bin Ziyād’a va-
rınca bile gitmek emr olınduġın bildürdi.  

Ammā ḥażret-i imāma sā’irler gibi [nigāh-ı] ḫuşūnet-āmīz ve kelām-ı3 
fitne-engīz ilḳā itmeyüp her vaż‘ında ṣarf-ı maḳdūr ve mefhūmu’l-
me’mūr-ı ma‘ẕūr müşāhede idi. Ve ol eẟnāda ‘Ubeydu’llāh bin Ziyād cāni-
binden ‘Ömer bin Sa‘d dört biñ ādemle muḳābil geldi. Ve Yezīd’e bī‘at 
iderse fe-bihā, ve illā ‘inād idüp itmezse orada hemān ḳıtāl ve ceng ü cidāl 
muḳarrer idügini bildürdi.  

Vaḳtā ki eṭrāf-ı Kūfe’nüñ ṣūret-i nifāḳları ṭuyıldı4 ve Müslim bin ‘Aḳīl’e 
der-‘aḳab gönderilen delīli ‘Ubeydu’llāh bin Ziyād helāk eyledügi işidildi, 
ḥażret-i imāmuñ rikābı ḫidmetinde olan ża‘īfü’l-ḳalbleri perīşān olup ancaḳ 
aḳribā ve ehl-i beyt-i nübüvvetden cem‘an seksen miḳdārı ādem ḳalmış idi. 
Bir miḳdār leşker ile ‘Ömer bin Sa‘d geldükde imām-ı hümām ḫaberleşüp 
üç ṭarīḳuñ birine gitmege mezbūr ‘Ömer taḫyīr eyledi ki biri Kūfe’ye ‘azīmet 
eylemekdin ferāġat eyleye, bilā-ḳıtāl [576b R1] ü nizā‘5 cānib-i Ḥicāz’a ‘av-
det eyleye.6 Biri daḫı Yezīd ṭarafına teveccüh ḳılına. Kendülerüñ ḫuṣūṣında 
her ne ṣudūr idecek ise Yezīd ḥużūrında ṣudūr eyleye. Biri daḫı küffār-ı 

 

1  varıldı: vardı N1 
2  yiridür: yezīddür R1 | miḥnet ü yezīddürN1 
3  Nüshalarda “niyām” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
4  Nüshalarda “ṭuyılmış idi” şeklinde yazılan bu ibare sentaks gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
5  ü nizā‘: mezbūr R1 
6  Nüshalarda “eylesün” şeklinde yazılan bu ibare sentaks gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
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Türk’e teveccühlerine yol vireler. Müddet-i ‘ömr-i ‘azīzlerini ol ser-ḥadd-i 
Türk ġazāsına ṣarf idüp Yezīd’e maḥkūm olan memālikde ṭurmayalar.  

Mezbūr1 ‘Ömer bin Sa‘d daḫı bu umūrı ser-tā-ser ‘Ubeydu’llāh bin 
Ziyād’a ki ‘arż itdi, ‘Ubeydu’llāh rıżā virmeyüp “Ḫuṣūṣā ki ‘Ömer2 muḳābil 
ü muḳātelede kim bilür ihmāl eyleye.” diyü ‘ale’l-fevr Şemir bin Ẕü’l-cev-
şen’i Kūfe a‘yānından otuz ḳırḳ miḳdārı ādemiyle bile ḳoşup muḳaddemā 
gönderilen ‘askere medār3 olmasını emr itdi. Daḫı buyurdı ki ‘Ömer 
muḫālefet iderse hemān ḳatl idüp [421a N1] eli altındaki bāġiyān ile 
ḥażret-i imāma muḳābil ṭurmasını tenbīh itdi.  

Vaḳtā ki Ḥür bin Yezīd, imām-ı sa‘īde üç vechle ‘Ömer bin Sa‘d’ı 
ḫayra ḳulaġuzladuġını ve ol bed-baḫt ol ḳadar ruḫṣat-ı müsāmaḥa itmedü-
gini gördi, kendü ehl-i ḥaḳ olmaġın bu bī-mürüvvetliklerine bī-ḥużūr 
olup, İmām Ḥüseyn’üñ ẕikr itdügi ḫuṣūṣları terk eyledüklerini [bilüp], 
“Ḳavlinden birini4 recā eylemek lāzım iken bu maḳūle imām-ı vācibü’l-
ikrām[a] bu miḳdār müsāmaḥa ile ruḫṣat itmezsüz.” diyü āzürde-ḥāl olup 
incindi.  

Hemān-dem bindügi atuñ başına bir sille urup İmām Ḥüseyn-i ek-
remden cānibe müteveccih oldı. [70b HZ] Ḥāżırīn [ü] nāẓırīn muḳātele 
içün ḳarīn olur, diyü taṣavvurında iken yaḳlaşduġı gibi ḳalḳanını hemān 
tersine döndürdi. Ve teslīm ü tekrīmini izdiyād idüp [ḥażret-i imāmuñ] 
yed-i şerīfini taḳbīl itdi. Ve dönüp, ‘Ubeydu’llāh bin Ziyād leşkerine at 
bıraġup, iki bed-baḫt bāġīyi ḳatl idüp aṣḥāb-ı imām ṣufūfına5 ḫulūṣ-ı tām 
ile dāḫil oldı.  

 

1  Nüshalarda bu cümleden önce “Mezbūr ‘Ömer bin Sa‘d bunı Ḥür bin Yezīd dāng eyledi.” 
şeklinde anlamı muğlak bir ibare gelmektedir. Anlam, sentaks ve el-Bidâye ve’n-Ni-
hâye’deki anlatımlar doğrultusunda bu cümle metne dahil edilmedi. bk. İbn Kesîr, age, 
C. 8, s. 170. 

2  Nüshalarda “ ‘Ömer’üñ” şeklinde yazılan bu ibare sentaks gereği tashih edilerek metne 
alındı. 

3  medār: müdārā R1 
4  Nüshalarda “birin birin” şeklinde yazılan bu ibare sentaks ve anlam gereği “birini” olarak 

metne alındı. 
5  Nüshalarda “ża‘fına” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
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El-ḳıṣṣa māh-ı Muḥarrem’üñ ṭoḳuzıncı güni [577a R1] rūz-ı şenbe 
idi. ‘Ömer bin Sa‘d kendü ‘askeriyle atlandı. Ḥażret-i imām ile muḳātele 
niyyetine geldi, dürüşdi. Ammā aḫşam vaḳti yitişüp ḳarañulıḳ olup ve ol 
leyle-i cum‘ada imām ekẟer ṭā‘at ü ‘ibādet itmege mu‘tādları olmaġın 
hengām-ı ḳıtāl irtesi [gü]ne te’ḫīr itdürildi. Ve ol gice ḥażret-i imām daḫı 
Ebū Ẕer-i Ġıfārī’ye ḳılıçların açdurdılar. Ve lāzım olan yaraḳlarını ḥāżır ü 
müheyyā vü tertīb itdürdi. Ve [bu] ebyātı inşā ḳıldı: 

Naẓm 

  كم لك �إلشراق واألصيل       � دهر أف لك من خليل

  والدهر ال يقنع �لبديل     وطالب قتيل  أمن صاحب 

  1 وكل حي سالك السبيل          وإمنا األمر إىل اجلليل 

Ḥattā bu ebyātı mükerrer oḳıdı. Ve ol gice tā vaḳt-i ṣubḥa dek niyāz 
u tażarru‘ u ‘ibādātdan ḫālī olmadı. İrtesi seḥerīden atlandılar. Āsūde-i 
su‘edā hemān eşḳıyāya muḳābil oldı. Teḍārüb ü tehācüm ü teṣadüm2 
kerrāt ü merrāt muḳarrer olup süyūf-ı tābdār ve ni‘āl-i ḫuyūl3 āteş-bār oldı.  

Ḥikmet Ḫudā’nuñdur,4 ‘asker-i imāmdan bir nerre-şīr ve evvel şehīd 
olan Müslim bin ‘Avsece oldı. Ve ol gün Şemir-i5 la‘īn hücūm-ı tām ile 
ḥażrete ḳarīn olmaḳ ḳaṣdın itdi. Lākin dilīrān mel‘ūnuñ yüzin tersine dön-
dürdi.  

Bi’l-āḫire ‘Ömer bin Sa‘d [421b N1] ādem gönderüp feryād-res ṭaleb 
ḳıldı. Ol ẓālim piyādegān-ı müfsidān ve kemāndārān-ı mülḥidāndan beş 
yüz ḳavvās ile taḳviyet itdi. Şol ḳadar tīr[i] bārān itdiler ki imām-ı hümām 

 

1  “Ey hayat, of sana! Ne biçim arkadaşsın. Nice zamandır gün doğup akşam oluyor. Nasıl 
arkadaşsın, nasıl ölü istersin? Zaman birini başkasının yerine kabul etmiyor ki. Emir, 
ancak Celîl olan Allah’ındır. Her canlı bir yoldan gidiyor.” | Nüshalarda görülen imla 
hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 177. 

2  Nüshalarda “Rıżā-yı Rabb ve nehcām u teḳādüm” şeklinde muğlak yazılan bu ibare an-
lam gereği “Teḍārüb ü tehācüm ü teṣadüm” olarak metne alındı. 

3  Nüshalarda “subūḳ benār rimāġ te‘āl ḥubūl” şeklinde muğlak yazılan bu ibare anlam 
gereği “süyūf-ı tābdār ve ni‘āl-i ḫuyūl” olarak metne alındı. 

4  Nüshalarda burada yer alan “her ḳaçan ki” ibaresi sentaks gereği metne dahil edilmedi. 
5  Nüshalarda “şīr” şeklinde yazılan bu isim anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
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fārisleri mücerred otuz iki atluları piyāde ḳıldı. Ve niçesinüñ atları daḫı 
yaralandı. Aṣḥāb-ı ḫuyūl olan ġāzīler bi-esrihim piyāde ḳaldı.  

Ḥattā Ḥür bin Yezīd süvār iken piyāde olduḳda mānend-i şīr-i jiyān 
sell-i seyf idüp, na‘ra urup bu beyti oḳıdı: 

Şi‘r 

  1أشجع من ذي لبد هزبر          ان تعقروا يب فأ� ابن احلرّ 

beytini okıdı. Ser-keşān-ı düşmenānı deste deste bī-ser ü cān ḳılurdı. 
Ḳable’ẓ-ẓuhr [577b R1] melā‘īn-i bī-dīn Ḥürr’e yaḳın olup hücūm eyle-
diler. ‘Ammisi oġlı el-Veẟāme nām [şaḫṣ-ı ḫod-kām] ḳadīmī düşmeni idi. 
Anuñ ḍarb-ı şedīdi ile şehīd eylediler. Ve bu beyt anuñ ḥaḳḳında söylendi:  

Naẓm 

  كه جان كرده بر آل امحد نثار          [خوشا حّر فرزانٔه �مدار   

  2شده بر براق شهادت سوار]        ز رخش تكّرب فرود آمده    

Ve ol eẟnāda öyle eẕānı oḳıyup ḥażret-i imām ṣūret-i ḫavf ṭarīḳıyla 
ẓuhrı edā itdi.  

 

1  “Eğer atımı öldürseniz de ben Hürr’ün oğluyum. Yeleli ve kırıcı arslandan daha cesu-
rum.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih 
edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 182.  

2  “Ne güzel ki meşhur bilge Hür, Hz. Muhammed’in ailesi için canını saçtı. Kibir atından 
inip şehitlik Burak’ına bindi.” | Nüshalarda burada; 

Rubā‘ī 
  ه فكندي ن و�زمي و آن سر كه خن        كر شدى آن كرده كربال كه  

 رجه كند يريب توشان بيكانه نوازي     زمي خون جكر دوست به دمشن 
  şeklinde imlası muğlak bir manzume yer almaktadır. Bu ruba‘înin yerine Gelibolulu 

Âlî’nin kaynak olarak kullandığı  eserlerden biri olan Ravzatü’ş-şühedâ’da geçen aynı bağ-
lamdaki bir manzume metne alındı. bk. Hüseyin Kâşifî, age, (thk.) Muhammed Şu‘â‘ 
Fâhir, Mektebetü’l-haydariyye, 1388, s. 547. 
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Fe-lā-cerem ḥażret-i imāmı ḳurtarmaḳ üzere iken Keẟīr bin ‘Abdu’llāh 
eş-Şa‘bī1 ve Muhācir bin Evs2 nām [şaḫṣ] bi’l-ittifāḳ hücūm idüp Züheyr 
bin Ḳayn3 nām şecī‘-i dilīri ‘izz-i ḥużūr-ı imāmda oḳ üşürüp düşürdiler. 
Ve cism-i pāk-i mecrūḥın ḫāk ü ḫūn içinde gördiler. Ḥattā ol ḥīnde; 

Şi‘r4 

 5أذودكم �لسيف عن احلسني              أ� زهري وأ� ابن القني   

[recezini inşād idüp; 

Naẓm] [71a HZ] 

  فاليوم تلقى جدك النبيا           مهد� أقدم هديت هاد�    

 6وذا اجلناحني الفىت الكميا           وحسنا واملرتضى عليا   

ebyātını oḳıyup ḥażret-i imāmuñ mübārek dizlerine eli ile urup teslīm-i 
rūḥ ḳıldı. 

 

 

 

 

 

1  Nüshalarda “eş-Şi‘ī (N1, R1), eş-Şī‘a (HZ) ” şeklinde yazılan bu isim el-Bidâye ve’n-Ni-
hâye’deki bilgiler esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 184. 

2  Nüshalarda “Üveys” şeklinde yazılan bu isim el-Bidâye ve’n-Nihâye’deki bilgiler esas alı-
narak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 184. 

3  Nüshalarda “Zuhr bin Ḳayyir (N1), Zuhr bin Ḳabr (R1), Zuhr bin Ḳabre (HZ)” şeklinde 
muğlak yazılan bu isim el-Bidâye ve’n-Nihâye’deki bilgiler esas alınarak “Züheyr bin 
Ḳayn” olarak metne alındı. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 183. 

4  Şi‘r: - HZ 
5  “Ben Züheyr’im, el-Kayn’ın oğluyum. Size karşı Hüseyin’i kılıçla koruyorum.” | Nüsha-

larda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. İbn 
Kesîr, age, C. 8, s. 184. 

6  “Hidâyete ermiş ve hidayete erdiren bir kimse olarak ilerle. Bugün peygamber dedenin 
huzuruna varacaksın. Hasan ile, Ali Murtaza ile, iki kanatlı yiğit [Ca‘fer] ile, Allah’ın 
yaşayan şehit aslanı [Hamza] ile karşılaşacaksın.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-
Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 184. 
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Rubā‘ī1 

  � آل نىب خود جهاد كرد خدا        داىن كه كربال بصد كرب و بال

  2بگداخت ز آتش جگر آل عبا       ظفر قوم يزيد بنواخت بنصرت و

Ba‘dehu mücāhidīn-i abṭāldan Nāfi‘3 bin Hilāl cümle ki muttaṣıl 
sihām-ı mesmūm atardı, mecrūḥ itdügi a‘żāya nihāyet yoġ-ıdı. Zaḥmnāk 
itdügi evbāşlardan mā‘adā [a‘dā-yı keẟīre]4 helāk ü ifnā itdükden ṣoñra 
ḳolları ḳırılup münkesirü’l-bāl, murġ-ı bī-bāle döndükden ṣoñra aḫẕ 
olındı. Ve ‘Ömer bin Sa‘d öñinde bāġ-ı cināna gönderildi.  

Ba‘dehu ‘Abis bin [Ebū] Şebīb [ki] eşca‘ [u]5 mehīb ve düşmen-küş ü 
ṣaff-şiken-i bī-nehīb idi, ḥażret-i imām ḥużūrına geldi. Vāfir du‘ā [422a 
N1] vü ẟenā [ve] ‘arż-ı ḫulūṣ-ı bī-intihādan ṣoñra cānını maḫdūma fedā 
ḳaṣdına meydāna girdi. 6 «أهل من مبارز» diyü çaġırdı. Lākin hīç bir ferd 
muḳābeleye iḳdām itmedi. Āḫir ‘Ömer bin Sa‘d beḳāsı ile ol nerre-şīri 
[578a R1] oḳa ve ṭaşa ṭutdılar. Rümḥ u şemşīr ile yaḳlaşmaġa iḳdām ide-
mediler.  

Lākin ol dilīr-i nāmdār cevşen ü miġferini bıraḳdı. Ve gürūh gürūh 
a‘dāya at ṣaldı. Öñine rāst gelen alayları ṭaġıtdı. İki yüzden ziyāde cühhāli 
öñine ḳatup niçesin maḳtūl ve ekẟerin mecrūḥ ḳılduḳdan ṣoñra bi’l-ittifāḳ 
ortaya aldılar. Hezār zūr u zār ile şehīd idebildiler.  

Bu mertebeden ṣoñra aṣḥāb-ı imām ki cevz-i ma‘dūd gibi birḳaç 
ādem idi, ‘izz-i ḥużūrına geldiler. Ve du‘ā-yı ḫayrın alup yümn-i himmet 
ile meydāna girdiler. Naẓar-ı şerīfinde ceng ide ide teslīm-i rūḥ ḳıldılar. 
Ve her biri niçe müfsidi helāk itmeyince ‘āzim-i bihişt olmadılar.  

 

1  Rubā‘ī: Beyt HZ 
2  “Bilir misin ki Kerbela yüzlerce keder ve bela [yeridir]. Allah, [sanki] Nebî’nin ailesiyle 

cihat etti. Yezid’in kavmini yardım ve zaferle muradına erdirdi. Âl-i abânın ciğerini ateş 
ile eritti.”  

3  Nāfi‘: Nāḳi‘ R1 
4  Nüshalarda burada birkaç kelimelik boşluk vardır. 
5  N1 ve R1 nüshalarında burada bir kelimelik boşluk vardır. 
6  “Karşıma çıkacak var mı?” 
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Bu cümleden ṣoñra Ebū Şa‘ẟā Yezīd bin Ziyād ki kemāndār-ı en-
güşt-nümā ve dilīr-i nerre-şīr-i ceng-āzmā idi, imām-ı hümām 
naẓarında tamām yüz dāne ḫadengini pertāb ḳıldı. Ol cümleden ancaḳ 
beşi düşmene ṭoḳınmayup ḫaṭā ḳıldı. Ve mecrūḥ olanlardan beş nefer 
müfsid-i bed-aḫter derk-i esfele gitdügi cümleye ma‘lūm oldı. Ve bu 
maḳūle bir recez oḳıyup düşmene at bıraġup şehīd olınca çalışdı. 

Şi‘r 

  أشجع من ليث قوي خادر                أ� يزيد وأ� املهاجر   

  1والبن سعد �رك وهاجر          � رّب إّين للحسني �صر   

El-ḳıṣṣa bu vechle iḫvān cānlarını fedā ve ḳalanı ḫāk u ḫūn içinde be-
denlerini ġarḳ-ı dem ḳılınduḳdan ṣoñra İmām Ḥüseyn Ḥażretleri bir niçe 
küşte miyānında gevher-i yek-tā gibi geldi. Ḫaylī zamān ṭurup kimse ḳat-
line cür’et idemeyüp mehābetinden ve kerāmetinden bir ḳaṭre ḳanına 
‘aṭşān olan bed-endīşān helākine cür’et ḳılamadı.  

Āḫir-i kār mülḥidlerden ḫā’in-i ḫānedān Mālik bin Beşīr2 nām ehl-i 
sa‘īr ḥażret-i imāma muḳābil oldı. Ve miyāne-i farḳ-ı mübārekine bir 
şemşīr ḥavāle ḳıldı. Ḥattā ‘imāmesini kesdürüp re’s-i şerīfin mecrūḥ ḳılup 
ol ‘imāme ḫūn-āb ile memlū oldı.3 Ba‘dehu ḥażret-i imām ol ridāyı gide-
rüp bir daḫı ‘imāme yitişdürdiler, anı giydi.  

Bu eẟnāda [578b R1] mānend-i bedr-i tamām bir ġulām-ı mevzūn-
endām ol ḥavālīde ḫırām itdi ki elinde seyf ü ḳamīṣ ü izār u na‘līn ṭutardı. 
‘Ömer bin Sa‘d nāmındaki menḥūs at ṣalup ol ġulāmı yaraladı. Meger ki 
ol cüvān Ḳāsım bin İmām Ḥasan idi. [422b N1 | 71b HZ] “Yā ‘ammī.” 
diyü feryād ḳıldı. Ḥażret-i imām ġażab-ı tāmm ile intiḳām idüp ‘Ömer bin 
Sa‘d’a muḳābil oldı. Ve bir ḳılıç çalup dirseginden aşaġa bir zaḫm urup 

 

1  “Ben Yezid’im, ben muhâcirim. Yokuş aşağı koşmakta olan güçlü aslandan daha cesaret-
liyim. Ey Rabb’im, ben Hüseyin’e yardımcıyım. Sa‘d oğlunu terk edip göçmüşüm.” | 
Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. 
İbn Kesîr, age, C. 8, s. 185-186. 

2  Nüshalarda “Melik bin Şīr” şeklinde yazılan bu isim el-Bidâye ve’n-Nihâye’deki bilgiler 
esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 186. 

3  Nüshalarda “idi” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
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menḥūsuñ ṣayḥasına sebeb oldı. ‘Irāḳīlerden bir gürūh-ı mekrūh üşüp 
‘Ömer bin Sa‘d’ı ḫalāṣ itdiler. Ammā Ḥażret-i Ḳāsım mecrūḥ düşüp 
ayaḳları ile depinmekdin ḫālī olmadı. Ba‘dehu Ḥażret-i Ḥüseyn ol cüvānı 
baġrına baṣdı ve aġladı. Āḫar ḳarındaşı ‘Alī-i Ekber yanına gelüp meyyitini 
şühedāya ḳarışdurdı.  

‘Āḳıbet ḥażret-i imām bu yorġunlıḳla ḫaymesi ḳarşusında bir miḳdār 
cülūs[a] iḳdām1 eyledi. Evlād-ı ṣıġārından ‘Abdu’llāh Ḥażretlerinüñ ya-
nına geldi. Baġrına baṣdı. Öpüp vaṣiyyetine iştiġāl ḳıldı. Bu ḥāletde iken 
Benī Esed’den2 bir mülḥid [İbn] Mevḳidü’n-nār dimekle meşhūr bir fāsıḳ-ı 
bī-‘ār ‘Abdu’llāh-ı maḫdūmı bir zehrnāk oḳ ile mecrūḥ idüp ān-ı vāḥidede 
anuñ gibi Hümā-yı bihişt-i a‘lā ḳıldı.3  

Fe-lā-cerem imām-ı4 ẕī-şān giryān [ü] nālān ciger-gūşesi yanına vardı. 
Ve bir avuç ḳanını alup semādan cānibe eyitdi. Ve Cenāb-ı Ḥaḳḳ’a nidā 
idüp “Yā Rabb, eger semā ṭarafından bize nuṣret virmedüñse şol nesne ki 
ḫayrludur, anı eyle. Bu ẓālimlerden intiḳāmımuzı alıvir.” diyü aġladı. Bir 
vechle nevḥası sükkān-ı mele’i’l-a‘lānuñ cigerlerini ṭaġladı.  

Der-‘aḳab maḫdūmlarından Ebū Bekr ve İmām ‘Alī evlādından 
[‘Abdu’llāh ve] ‘Abbās ve ‘Oẟmān ve Ca‘fer ve Muḥammed ki ḥażretüñ 
birāderleridür, bir bir ḳatl olındı. Ve Ḥaḳ celle ve ‘alānuñ irādet-i ezeliy-
yesi5 ḳarīn olup, ba‘dehu imāmuñ ‘aṭşı ḥadden efzūn ve dil-teşneligi āb-ı 
ḥayāt-ı ẕātını serāb-nümūn [579a R1] itmek mertebesine varup bir içüm 
ṣu ṭalebinden ‘āciz ü ḥayrān iken Ḥuṣayn bin Temīm6 nām mel‘ūn bir 
ḫadeng urdı. Ḥażret-i imām ol oḳı çeküp çıḳardı. Ve zaḫmından ḳanlar 
revān oldı. Ve iki avucını ol ḫūn-ı nā-ḥaḳ ile ṭoldurup semāya bu vechle el 

 

1  iḳdām: - R1 
2  Nüshalarda “Esved” şeklinde yazılan bu isim el-Bidâye ve’n-Nihâye’deki bilgiler esas alı-

narak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 186. 
3  ḳıldı: gönderdi R1 
4  imām-ı: - N1, R1 
5  ezeliyyesi: ezeliyyesine HZ | ezelī N1 
6  Nüshalarda “Tuḫm” şeklinde yazılan bu isim el-Bidâye ve’n-Nihâye’deki bilgiler esas alı-

narak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 187. 
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ḳaldurup, 1« ًأحدا منهم  االرض  على  تذر  وال  بدداً  واقتلهم  عدداً  احصهم  «أللهّم 
 buyurdı. Ve avucındaki ḳanı semādan ṭarafa ṣaçdı.  

Bu ḥāl üzere niçe zamān ṭurdı. Ba‘dehu Şemir-i2 la‘īn “N’içün bunı 
öldürmezsün. Nice bir intiẓār çekersüz?” diyü taḥrīk eyledükde Zür‘a bin 
Şerīk3 [et-Temīmī] nām mel‘ūn ḥażretüñ ṣol yaġrınına bir zaḫm urup, ol 
nerre-şīrüñ ḥamlesine döyemeyüp öñinden ayrıldı. Niçe zamān bir bölük 
güm-rāhān ḥażret-i imāma hücūm ile oḳ üşürdiler. Ve üzerine üşdiler. Ve 
şīrāne ḥamle itdügi gibi ḫanāzīr ṣıfatında ṭaġılurlardı.  

Bi’l-āḫire Sinān bin Enes en-Neḫa‘ī4 nām kāfir evvelki ḍarbından 
[423a N1] mā‘adā bir ḍarb-ı mühlike ile ḳaṭliñe mübāşeret itdi.5 Atından 
yıḳılup düşdükde inüp mübārek başını cesedden ayırdı. Ḫavlī bin Yezīd 
nām fācirüñ eline virdi. Fe-subḥāne’l-Meliki’l-Deyyān melā’ike-i āsmān ve 
kerrūbiyān ve ḥūr u ġılmān-ı cinān āşüfte-dilān6 ve nefrīn7-künān olup 
zemīn ü zamān ditredi. [Ve] vuḥūş u ṭuyūr ve ins ü cān8 ve ḳa‘r-ı deryādaki 
māhiyān gözyaşları döküp feryāda geldi.  

 

 

 

 

1  “Ey Allah’ım, sen bunların sayını biliyorsun. Bunları teker teker öldür ve yeryüzünde 
bunlardan kimseyi bırakma.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye 
esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 187. 

2  Nüshalarda “Şīr” şeklinde yazılan bu isim el-Bidâye ve’n-Nihâye’deki bilgiler esas alına-
rak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 187. 

3  Nüshalarda “Zera‘ bin Şebreng (N1, R1), Zera‘ bin Şīreng (HZ)” şeklinde yazılan bu 
isim el-Bidâye ve’n-Nihâye’deki bilgiler esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 
8, s. 188. 

4  Nüshalarda “Li-ibn Tuḥfā (N1, HZ), bin Tuḫfā (R1)” şeklinde yazılan bu isim “bin Enes 
en-Neḫā’ī” olarak metne alındı. bk. Ethem Ruhi Fığlalı, “Hüseyin”, DİA, https: //isla-
mansiklopedisi.org.tr/huseyin#1 (31.01.2020). 

5  mübāşeret itdi: mübāşir oldı R1 
6  Nüshalarda “midān (N1, R1), midyān (HZ)” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği 

tashih edilerek metne alındı.  
7  Nüshalarda “taġrīb” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı.  
8  cān: cin HZ 
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Beyt 

  كه اهل عامل از ثرّ� � ثرى بگريستند        [اندرين غم مهني ارض و مسا بگريستند 

 1در غم شاه شهيد كربال بگريستند]    آفتاب و ماه و عرش و كرسى و لوح و قلم 

Ba‘dehu ḥażret-i imāmuñ mā-melekini aldılar. Ve ḫaymelerdeki te-
cemmülātını2 yaġmaladılar. Ḥattā ehl-i beyt üzerindeki ẟiyāb-ı fāḫireyi bile 
ṣoydılar. Gūyā ki dūdmān-ı [72a HZ] nübüvvete ‘aẕāb āteşleri ḳoydılar.  

Ve bi’l-cümle ḥażret-i imāmuñ cesed-i mübārekinde otuz üç oḳ ve 
nīze zaḫmı ve otuz dört ḳılıç yarası bulındı. Ba‘żılar ḳavlince cemī‘an yet-
miş zaḫmı ḥisāb olındı. Ve aṣḥāb [579b R1] ü ālinden yetmiş iki kimes-
neye şehādet naṣīb oldı. Ve Benī Esed’den Ġāḍire ḫalḳı irtesi ḥażret-i 
imāmı başḳa [yire] defn itdiler. Ve sā’ir şühedāyı bir ḳabre vaż‘ itdiler.  

Ve bi’l-cümle Ḥasan-ı Baṣrī ḳavlince İmām Ḥüseyn ile ehl-i beyt-i 
nübüvvetden cem‘an on altı kimesne ḳatl olındı. Vech-i arżda anlaruñ bi-
rine naẓīr olınmazdı. Bu minvāl üzere evlād-ı ‘Alī’den Ca‘fer ve Ḥüseyn ve 
‘Abbās ve ‘Oẟmān ve Muḥammed ve Ebū Bekr ve [evlād-ı İmām 
Ḥüseyn’den ‘Alī-i Ekber ve ‘Abdu’llāh ve] İmām Ḥasan evlādından 
[‘Abdu’llāh ve Ḳāsım ve Ebū Bekr ve]3 ‘Abdu’llāh bin Ca‘fer’den ‘Avn ve 
Muḥammed ve evlād-ı ‘Aḳīl’den4 Ca‘fer ve ‘Abdu’llāh ve ‘Abdu’r-Raḥmān 
ki cem‘an on altı olur, muḳaddemce Kūfe’de ḳatl-i Müslim ile on yedi 
olur.  

 

1  “Bu dertten dolayı yeryüzü ve gökyüzü ağladı. Yerden göğe kadar bütün dünya ehli ağ-
ladı. Kerbela’daki şehitlerin şahının gamından güneş, ay, arş, kürsi, levh ve kalem ağladı.” 
| Nüshalarda burada; 

  رّىب لب تشنه سرش در يتيمى       آن نور [ديدٔه] على را كه عليمى             

 كر�نه كرميى نورحيمى         رّىب حمبوب صلب عدو ركاىب            
  şeklinde imlası muğlak bir manzume yer almaktadır. Bu şiirin yerine Gelibolulu Âlî’nin 

kaynak olarak kullandığı eserlerden biri olan Ravzatü’ş-şühedâ’da geçen aynı bağlamdaki 
bir manzume metne alındı. bk. Hüseyin Kâşifî, age, s. 683.  

2  tecemmülātını: mu‘āmelātını N1 
3  Bu kısımda el-Bidâye ve’n-Nihâye doğrultusunda metin tamiri yapıldı. bk. İbn Kesîr, age, 

C. 8, s. 189. 
4  Nüshalarda “ ‘Eḳālīm” şeklinde yazılan bu isim el-Bidâye ve’n-Nihâye’deki bilgiler esas 

alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 189. 
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Ammā ḳātil-i imām-ı ẕī-şān olan Sinān-ı bī-emān ḫayme-i ‘Ömer bin 
Sa‘d’a geldi. Tefāḫur iderek bu vechi inşā ḳıldı: 

Şi‘r 

 احملجبا لكقتلت امل �أ         ركايب فضة وذهبا   أو قر
 1ون النسبا نسبوخريهم إذ ي       قتلت خري الناس أما وأ� 

Ḥattā ‘Ömer bin Sa‘d’a ḫiṭāb idüp “Benüm üzengümi gümüşden ve 
altundan eyle ki ben bir melik-i ẕī-şān öldürdüm. Ve vālid ü vālide cihe-
tinden ḫayru’n-nās olan vücūd-ı şerīfi fenāya virdüm. Anası, atası ḫayru’n-
nās olduġından ġayrı kendüsi ḫayrü’l-beşer olup sādātuñ neseblerinde 
mensūb ile olan ẕāt-ı şerīfi ḳatl itdüm.” diyü tefāḫur-künān iltimās ü iḥsān 
istedükden2 ṣoñra ‘Ömer bin Sa‘d kendüye bir degnek atup ḳoġdı. “İbn 
Ziyād yanında bu sözi diseñ seni öldürüp pāre pāre [423b N1] eylerdi.” 
diyü söyledi. Ya‘nī ki kendüsi ve vālidesi ḫayru’n-nās idügine i‘tirāfını 
münāsib görmedi. 3 «قاتله اّ� تعاىل وخلده يف الّدرك النّريان �لصفي»           

Ġıbbu ẕālik şühedālaruñ başlarını iḥżār ve ḥażret-i imāmuñ ser-i 
mübārekini anlara serdār idüp dīde[leri] eşk-bār, gīsūları tār-mār, güfteleri 
āteş-bār ve āh-ı derūnları pür-şerār ehl-i beyt-i [580a R1] Aḥmed-i 
Muḫtār ile Kūfe’ye çekildiler. Ve bu naẓm-ı4 mażmūn-ı ciger-sūzı ḥālen ve 
ḳālen vird-i zebān idindi[ler].  

 

 

 

 

1  “Atımın terkisine altın ve gümüş yükle. Çünkü ben o büyük efendiyi öldürdüm. Anası 
ve babası itibariyle en hayırlı insanı, nesebi itibariyle en soylu olanı öldürdüm.” | Nüsha-
larda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. İbn 
Kesîr, age, C. 8, s. 189. 

2  Nüshalarda “itdükden” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 
alındı. 

3  “Yüce Allah onu öldürsün. Ve saf ateşin olduğu cehennemin en alt katında sonsuza kadar 
bıraksın.” 

4  Nüshalarda “ḥūn-ı” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
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Şi‘r 

  سينه را از سوز شاه كربال بر�ن كنيد    [كاى عزيزان در غم سبط نىب افغان كنيد

  1لب خندان كنيد]در ميان گريه �د آن   از پى آن تشنه لب بر خاك ريزيد آب چشم

Ḳaçan ki ‘Ubeydu’llāh bin Ziyād nām bī-raḥm [ü] pür2-‘inād ve 
ālüfte-i fitne vü fesād ḥużūrına vardılar, ol bed-baḫtlar ve bed-nihād[lar] 
imāmuñ ser-i mübārekini bir ṭaşt ile öñine ḳodı[lar]. [İbn Ziyād], elindeki 
ḳaḍīble dürr-i dendān ve mübārek leblerini depredüp “Ben böyle vecīh 
kimse görmedüm.” diyü aṣḥābdan Enes bin Mālik Ḥażretlerine ḫiṭāb ey-
ledi.  

Anlar daḫı “İmām Ḥüseyn eşbeh-i Resūlu’llāh’dur.” diyü cevāb virdi. 
Cidden ol ẓālim elini çekmedi. Muttaṣıl elindeki çıbuġla dehān-ı mübāre-
kini şuña buña gösterdi. Āḫir-i kār aṣḥāb-ı nāmdār zümresindenden Zeyd 
bin Erḳam cür’et eyledi. “Gider, elindeki ḳaḍīble şefeteyn-i imāma degme 
ki Ḥażret-i Peyġāmber mirāren ol lebleri öpdügini görmüşüm.” diyü söy-
ledi. Bī-iḫtiyār giryesi ġālib olup vāfir aġladı.  

‘Ubeyd-i ‘anīd girye-i sa‘īde bī-ḫużūr olup şetm itdi. “İñen iñen bir 
bī-‘aḳlsun. Yoḫsa boynuñ ururdum.” diyü [72b HZ] şetm eyledi. Ammā 
ki Zeyd ṭaşra giderken ḫiṭāb-ı ‘itāb-[āmiz ile] niçe cevāb idüp »لك عبد م

تليعب فاطمة وأمرمتي دا فاختذهم  قتلتم ابن  اليوم  العبيد بعد  العرب  أنتم � معشر  ن اب دا 
-kelām-ı müs مرجانة فهو يقتل خياركم ويستعبد شراركم فبعدا ملن رضي �لذل »3
teṭābını te’essüfle söyledi.    

 

1  “Ey kıymetli şahsiyetler, peygamberin torununun derdi için feryat edin. Kerbela şahının 
[gam] ateşiyle yüreğinizi büryan edin. O dudağı susamışın arkasından gözyaşlarını top-
rağa dökün. Ağlamanın arasında o gülen dudakları yad edin.” | Nüshalarda burada; 

  پر آتش و آب و خاك و بر�د �اد        كه رخش خار بينلر �اد  كىن      

  �اد د زير ال ىو  اماسگو� كه       ويران و مكرد  از سيل سرشك ما    
  şeklinde imlası muğlak bir manzume yer almaktadır. Bu şiirin yerine Gelibolulu Âlî’nin 

kaynak olarak kullandığı eserlerden biri olan Ravzatü’ş-şühedâ’da geçen aynı bağlamdaki 
bir manzume metne alındı. bk. Hüseyin Kâşifî, age, s. 686. 

2  Nüshalarda “bī” şeklinde yazılan bu ön ek anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
3  “Bir köle Allah’ın kullarına hükümdar oldu. Onları Acemlerin çocukları gibi evlat edindi. 

Ey Arap topluluğu, bugünden sonra siz kölesiniz. Fâtıma’nın oğlunu öldürdünüz. Mer-
cane’nin oğlunu başınıza emir yaptınız. O, seçkinlerinizi öldürüyor; şerlilerinizi de köle 
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El-ḳıṣṣa muḫadderāt-ı ehl-i beyt ile Zuhr bin Ḳays nām bed-baḫt 
ile Şām’a gönderildi. Ḳaṭ‘-ı merāḥille Yezīd bin Mu‘āviye’nüñ dārü’l-
emāretine gelindi. Ve Yezīd’üñ meclisine girüp, “Müjde saña yā 
emīrü’l-mü’minīn ki Allāhu Te‘ālā ‘askerüñe fetḥ u nuṣret virdi. 
Bī‘atinden ibā eyleyen Ḥüseyn bin ‘Alī’nüñ ve aḳribā vü ta‘alluḳātınuñ 
başları kesildi. [590b R1] Cümlesi ḥużūruña gönderildi.” didükde 
Yezīd’üñ gözleri yaşla ṭoldı. Ḥażret-i imāmuñ ḳatlinden ḫaylī 
münḳabıż oldı. “La‘net ‘Ubeydu’llāh bin Ziyād’a ki bu fesādātuñ raġbe-
tiyle vücūd buldı. Farażā Ḥüseyn bin ‘Alī ḳatl olınmasından sizüñ 
ṭā‘atiñüzde [424a N1] benüm rıżā-yı şükrānum muḳarrer idi.” diyü 
te’essüf itdi, ṭurdı. “V’allāhi’l-‘aẓīm aña furṣat bulan ben olsam öldür-
mezdüm. Ve her ne recā itse dirīġ itmezdüm. Evlādumdan ikisinüñ 
ḳatli de lāzım gelse ḫāṭırını irżāya cehd iderdüm.” didi. Ve Ḥuṣayn bin 
Ḥumām nām şā‘irüñ eş‘ārından bu beyti oḳıdı: 

Şi‘r 

 1علينا وهم كانوا أعّق وأظلما           يفلقن هاماً من رجال أعزّة

Ma‘nāsı “Bir ḳavm, ‘azīzüñ başların kesüp, baġlayup gönderürler. 
Ḥālā ki2 kendüler ol ‘azīzden artuḳ ‘āḳḳ u ẓālim idükleri muḳarrerdür. 
Ya‘nī ki bu fesāda rıżā viren İbn Ziyād anlardan ‘āḳḳ u ‘āṣī ve aẓlem-i bed-
nihād idügini bu evżā‘ı3 ẟābit itmişdür.” dimek olur.  

El-ḳıṣṣa ḥāżır olan imāmuñ ehl-i beytini ḥaremine gönderdi. Nisvān-ı 
Benī Ümeyye ḥażret-i imāmuñ mātemin ṭutup niçe gün gözyaşları dökdi. Ve 
Şām’da olduḳlarınca Yezīd, İmām Zeyne’l-‘ābidīn ve birāderi ‘Amr bin 
Ḥüseyn ile yemeklendi. Ba‘dehu cümlesini ḫil‘atlerle ri‘āyet ve emvāl-i cezīle 
ile ḥürmet itdi. Ve vedā‘ zamānında vāfir ‘öẕr idüp yanlarına yarar ādemler 

 

edinecektir. Zillete razı olanlar Allah’ın rahmetinden mahrum kalsınlar.” | Nüshalarda 
görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, 
C. 8, s. 190. 

1  “Bir izzet sahibi kişinin başı kesilip bize [gönderildi]. Bunu yapanlar en asiler ve en za-
limler idi.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih 
edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 192. 

2  ki: - R1 
3  Nüshalarda “irżā‘ı” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
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ḳoşdı. Ve Medīne-i Münevvere’ye gönderdi. Ve “Her ne murādıñuz var ise 
mektūbıñuz ile işāret idüñ. Aṣlā dirīġ yoḳdur.” diyü Zeyne’l-‘ābidīn Ḥażretle-
rine bi’d-defe‘āt tavṣiyet1 ḳıldı. Ol vaḳt Zeyne’l-‘ābidīn Ḥażretleri İbn Sa‘d 
ḳavlince yigirmi üç yaşında idi. Ammā marīż olup Medīne’ye gelmeyince 
ifāḳat bulmamış idi.  

Subḥāna’llāh, ‘Ubeydu’llāh bin Ziyād ne yavuz-ı bī-raḥm ve ehl-i 
fesād idi ki ümerādan bir şaḫṣ-ı bed-nihād iken bunca cür’et eyledi. Ḥattā 
İmām Zeyne’l-‘ābidīn’üñ ḳatline [581a R1] ḳaṣd idüp evlād-ı Resūlu’llāh 
Ḥażretlerinüñ inḳırāż ü istīṣāline2 müsāra‘at itdi. Ammā Yezīd mālik-i 
mülk-i ḫilāfet olup “Anlardan biri bāḳī olduġı taḳdīrce iḫtilāl-i umūr 
muḳarrerdür.” diyü ḥażret-i imāmuñ evlād ü emcādına ta‘arruż ḳılmadı. 
Ve ol ẓālimüñ irtikāb itdügi şenā‘at ü ‘iṣyāndan ‘uşr u ‘āşiretine ruḫṣat vir-
medi.  

Ḥālā ki ba‘żı melā‘īn “Elbetde ḳatl-i Zeyne’l-‘ābidīn ve birāderi lāzım-
dur.” diyü ta‘yīn itdiler. Ve ammā Nu‘mān bin Münẕir “Münāsib-i küşte 
degüldür.” didi. Yezīd’üñ beyn-i ṣalāḥı cānibinde bulındı. Ve i‘zāz ü ikrām 
ile ḥammāma gönderdi. [73a HZ] Cümlesini ḫil‘atledi. Bundan mā‘adā 
muḳaddemā ol bed-baḫta yazduġı nāmesinde ḳatlini muṣarraḥ ẕikr itme-
miş idi. Ancaḳ “Bī‘atine her ne vechle mümkin ise iḳdām idesüz.” dimiş 
idi. Ve bu mertebelere [424b N1] varmadın bī‘atini ve teba‘iyyetini 
muḳarrer mülāḥaẓa ḳılmış idi.  

El-ḳıṣṣa muḫadderāt-ı perde-i iṣmet ve ḫavātīn-i ḥarem-serāy-ı nübüv-
vet ki Medīne’ye3 bu ḥāl ile girdiler, zemīn ü zamānı nevḥa vü vāveylā ile 
fenāya virdiler. Ḫavātīn-i Ḳureyş gīsū-perīşān ve nālān ü giryān ü dil-rīşān 
ol sitem-dīdeleri4 ḳarşuladılar. Envā‘-ı bükā vü enīnle Sulṭān-ı Enbiyā 
merḳadine getürdiler. Sükkān-ı Yeẟrib’üñ ol günki mātemi bir tārīḫde olmış 
degüldür. Ve ta‘alluḳāt-ı ehl-i beytüñ ol rūz-ı āteş-efzūndaki endūh u elemi 
daḫı bir zamānda vücūd bulmış degüldür.  

 

1  tavṣiyet: - R1 
2  inḳırāż u istīṣāline: inḳırāżına R1 
3  Medīne’ye: Mekke’ye R1 
4  dīdeleri: dīdeleri N1, R1 
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Naẓm1 

  Kārgāhında cihānuñ müteḥayyir2 ‘uḳalā 
  ‘Ālemüñ meşġalesi ādemi ḥayrān eyler 

  Gün olur şems ü ḳamer ẕerreler iẓhār eyler 
  Dem olur baḥr-i kerīm ḳaṭreler iḥsān eyler 

  Niçe biñ gūşede bir laḥẓada cem‘iyyet idüp 
  Niçe cem‘iyyeti bir demde perīşān eyler 

  Öldürür ḫalḳı felek3 zaḫm-ı tīġ-i nihān 
  Ne fesād itse döner ṭāli‘e bühtān eyler 

  Nāḳıṣı kāmil-i ġālib-i ḥaḳdur kevkebede  
  Cüz’-i ecrāma biner kevkebi mīzān eyler 

  Ḫaṣ ü ḫāşāk ile ḳaplar yüzini deryānuñ 
  Baḥri dil-teng [581b R1] ḳılup buzları pinhān eyler 

  Genci setr eylemeyüp ḳudreti ketm itmekle 
  Bir ḫarāb olası çoḳ milketi vīrān eyler 

  Cem‘ ider ḫalḳı gehī sūr gehī mātem eyler 
  Yine gözyaşı gibi laḥẓada pinhān eyler 

  Dehenüñ ḥoḳḳasına mühr-i sükūt ur ‘Ālī 
  Çoḳ ṣaçma güher-i sözüñi az kişi iẕ‘ān eyler  

Ḫuṣūṣā Zeyneb eṣ-Ṣuġrā bint ‘Aḳīl bin Ebī Ṭālib bu ebyātı oḳıyaraḳ 
kemāl-i ḥüzn ü enīnle feryād ḳılaraḳ ehl-i beyt-i nübüvveti ḳarşulamış idi: 

 

1  Naẓm: - HZ 
2  müteḥayyir: muḥayyer N1, R1 
3  felek: ḳandur N1 | feked HZ 
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Naẓm1 

  ماذا فعلتم وأنتم آخر األمم          قال النيب لكم   نماذا تقولون إ

  ضرجوا بدم  منهممنهم أسارى و              بعرتيت و�هلي بعد مفتقدي 

  2رمحي أن ختلفوين بسوء يف ذوي     ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم 

diyü bu beyti oḳıdı. 

Taḥḳīḳ-şüden-i ḳabr-i  
Ḥażret-i İmām Ḥüseyn raḍiya’llāhu ‘anh 

Enes bin Ḥāris rivāyet eyledügi ḥadīẟ-i şerīfde »  إن ابين هذا يعين احلسني
 ya‘nī Sulṭān-ı Enbiyā يقتل �رض يقال هلا كربالء فمن شهد ذلك منكم فلينصره» 3
ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem Ḥażretleri buyurmışlardur ki “Benüm ciger-
gūşem Ḥüseyn bin ‘Alī Kerbelā nām yirde ḳatl olınsa gerekdür. Her 
ḳanġıñuz anuñ şehīd olduġı zamāna yitişürseñüz Ḥüseyn’e mu‘īn ü ẓahīr 
olasuz.”  

Bu ḥadīẟ-i şerīf ve aḫyār-ı e’immeden niçe ḳavl delāleti ile ḥażretüñ 
meşhedi ḥālā ma‘mūr olan Kerbelā ḳaṣabasındadur. Şehādetleri cum‘a 
güni yevm-i ‘āşūrada vāḳi‘ olup, irtesi ḳabīle-i [Benī] Esed ol maḥalle gelüp 
Ḥażret-i İmām Ḥüseyn’i [425a N1] başḳa [yire] defn ittiler. Ve sā’ir şü-
hedāyı cem‘ idüp mübārek ayaḳları ucında gömdiler.  

Fe-lā-cerem Ḥażret-i Resūlu’llāh ta‘yīninden ġayrı zevcü’l-betūl, 
seyfü’l-meslūl İmām ‘Alī-i maḳtūl ḥażretleri daḫı Ceng-i Ṣıffīn’e giderken 
birgün zemīn-i Kerbelā’ya uġradılar. “Bu maḥallüñ ismi nedür?” diyü 
refīḳlarına ṣordılar. Anlar daḫı “Bu maḥallüñ adı Kerbelā’dur.” diyü 

 

1  Naẓm: - HZ 
2  “Peygamber, ‘Son ümmet olduğunuz halde benden sonra benim soyumu ve ailemi ne 

yaptınız? Kimini esir aldınız, kimini yaraladınız. Benim sizden göreceğim karşılık böyle 
olmamalıydı. Akrabama böyle kötü davranmamalıydınız.’ diye size sorarsa ne diyeceksi-
niz? ” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. 
bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 198. 

3  Hadîs-i Şerîf, “Benim bu oğlum Hüseyin Kerbela denen yerde öldürülecektir. Sizlerden 
o zamanı idrak edenler Hüseyin’in yardımına koşsun.” (el-İsâbe, c.1, s.68; Yenâbiu’l-me-
vedde, c.3, s.8, 52) 
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bildürdiler. “Fi’l-vāḳi‘ [73b HZ] arż-ı kerb ü belādur.” diyü buyurdılar. 
Ve bir dıraḫt sāyesine inüp edā-yı ṣalātdan ṣoñra “Bu maḥalde ba‘żı 
mü’minīne şehādet naṣīb olup1 ṣaḥābeden ġayrı şehīd olanlaruñ anlar ḫayr-
lusı olup be-ġayr-i ḥisāb cennete dāḫil [582a R1] ola.” didiler. Ve ḥālā 
İmām Ḥüseyn medfūn olduġı maḥalli gösterüp ve bir ‘alāmet vaż‘ itdür-
diler.  

Ka‘bü’l-aḥbār’dan mervīdür ki ehālī-i Kerbelā’da niçe zamānlar fi’ṣ-
ṣabāḥ ve’l-mesā ṭā’ife-i cinnüñ nevḥa vü enīnleri, ya‘nī İmām Ḥüseyn ve 
sā’ir şühedā içün vāveylāsını işidürlerdi. Ve bu beyti anlaruñ eẟnā-yı 
mātemdeki recezlerinden aḫẕ iderlerdi. 

Beyt2 

     فـله بريق يف اخلــدود           جــبـيـنه  رسولمسـح الـ
  3وجــّده خري اجلـدود            أبواه من عـليـا قـريش 

Ḥattā ol tārīḫde ba‘żı şu‘arā-yı büleġā ol beyt-i ġarrā-ifhāma bu 
maḳūle bir cevāb daḫı imlā itmişler idi.  

Naẓm 

  فهم له شر الوفود                  هخرجوا به وفدا إلي

 4ود داخل ذاتسكنوا به               قتلوا ابن بنت نبيهم 

İbn ‘Asākir’den menḳūldür ki mücāhidīn ġazā niyyetiyle Rūm vilāye-
tine yaḳın olduḳda bir kenīse dīvārında yazılmış ki budur: 

 

1  olup: - N1 
2  Beyt: Naẓm N1, R1 
3  “Resûl onun alnındaki [kanları] sildi. Onun yanaklarında parlaklık vardır. Ebeveyni Ku-

reyş’in en yüksek soyundandır. Dedesi de dedelerin en hayırlısıdır. | Nüshalarda görülen 
imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 
200. 

4  “Topluluk olarak onu karşılamaya gittiler. Ama onlar toplulukların en kötüleri ve şerlileri 
idi. Peygamberlerinin kızının oğlunu öldürdüler. Onu hendeklere düşürüp durdurdu-
lar.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. 
bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 200. 
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[Beyt] 

    1شفاعة جده يوم احلساب           ة قتلت حسيناً مّ أترجو أ 

beytini yazılmış gördiler. “Bu manẓūmı bu maḥalle kim yazmışdur?” diyü 
ṣordılar.2 Ba‘żı rūz-dīde ruhbānlar ve sāl-ḫurde keşīşān-ı bed-gümānlar 
cevāb virüp “Bu beyti sizüñ peyġāmberinz ba‘ẟ olınmazdın üç yüz yıl evvel 
yazılmışdur. Ve ābā vü ecdādımuzdan böyle işidilmişdür.” [diyü] mezbūra 
ḫaber virdiler. 

Sa‘īd bin Cübeyr İbn ‘Abbās’dan rivāyet ider ki Ḥaḳ subḥānehu ve 
te‘ālā ḥabībi Muḥammed Muṣṭafā ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve selleme3 vaḥy eyle-
yüp “Sābıḳan Yaḥyā bin Zekeriyyā ile yetmiş biñ ādem ḳatl itdügüm gibi 
senüñ sıbṭuñ Ḥüseyn bin Murtażā ile daḫı yetmiş biñ kimse[yi] ḳatl itdür-
sem gerekdür.” diyü buyurmışdur.  

Ammā bunda ṭā’ife-i Şī‘a irtikāb-ı mübālaġāt ḳılup ḥażret-i imām ḳatl 
olınduġı gün güneş ṭutıldı. Öyle zamānında ‘ālem deycūr olup kevākib 
görindi. Ve ol gün her ṭaş ki ḳaldurıldı, altında ḳan gördükleri ve feleküñ 
eṭrāfı ḳızardı, ṭurdı. Ve güneş ṭoġduḳda [425b N1] ḳan renginde ṭoġdı. 
Ve kevākib şihāb-ı ẟāḳıb gibi bir birine ṭoḳındı. [581b R1] Ve ol rūz-ı 
keẟīrü’d-dimāda sipiḥr-i mīnādan ḳan yaġdı. Ve imāmuñ mübārek başı 
ḳaçan ki [İbn] Ziyād’uñ ḳaṣrına getürildi, dīvārlarından ḳan revān oldı. Ve 
üç gün ‘ale’t-tevālī arż u semā beyni ẓulmetle ṭoldı. Ve Beyt-i Maḳdis’de 
her ṭaş ki ḳaldurıldı, altında ṭoñmış birer miḳdār ḳan bulındı. El-ḳıṣṣa bu 
maḳūle hezārān te’vīl-i bāṭıla ile ḥadīẟ naḳl olındı. Ma‘a [hāẕā] hīç birinüñ 
aṣlı yoḳdur. Mücerred Şī‘a ṭā’ifesinüñ taḥayyülāt ü farżiyyātıdur.  

Egerçi ki imām-ı maẓlūma ve ehl-i beyt-i mehmūma olan maẓālim-i 
ma‘lūm[a] sükkān-ı ‘ālem ve muḳarribān-ı mele’-i a‘lā ‘arż-ı mātemle inhā-
yı vāveylā ḳılduḳları ve muḫadderāt-ı ehl-i beytüñ nevḥaları melā’ike-i 
‘ālem-i bālāya ıżṭırāb-ı küllī virüp böyle idügi muḳarrerdür. Nihāyet 
Şī‘a’nuñ ḫilāf-ı vāḳi‘ inhāları ve dürūġ-ı bī-fürūġ-ı ma‘dūmu’l-feḥvāları 

 

1  “Hüseyin’i katleden bir ümmet hesap gününde onun dedesinin şefaatini mi umuyor?” 
2  ṣordılar: ṣordı N1, HZ 
3  selleme: sellem Ḥażretlerine R1 
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ṣaḥīḥ degüldür. Ammā müverriḫ-i niḥrīr Mevlānā İbn [K]eẟīr bu bābda 
ba‘żı taḥḳīḳ-ı ġarābet-simātlar1 idüp “ ‘Āmme-i mü’minīne İmām 
Ḥüseyn’üñ ḳatli içün iẓhār-ı [74a HZ] ḥüzn ü elem lāzımdur. Nihāyet 
sā’ir e’immeden ziyāde mātem münāsib degüldür. Zīrā ki birāderi İmām 
Ḥasan Ḥażretleri kendüden efḍal iken mesmūmen ü maẓlūmen ḳatl 
olındı. Ḥālā ki māteminde bu mertebe ifrāṭ ḳılınmadı. Keẕālik vālid-i 
mācidleri İmām ‘Alī gibi ẕī-şān ve andan evvel maḳtūl olan ‘Oẟmān bin 
‘Affān, ḫuṣūṣā ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb gibi ṣaḥābe-i kirām fer‘an ve ferden birer 
birer ġadr ile ve gūn-ā-gūn ta‘addī vü cefā ile ḳatl olındılar. Ba‘de-zamānin 
unudıldı. Sāl-be-sāl tecdīd-i mātemle meẕkūr ḳılınmadılar.” diyü tafṣīl ey-
lemişdür. Ve ḥażret-i imām içün yıldan yıla mātem olınduġına rıżā göster-
memek şeklin itmişdür.2  

Ammā bu ḥaḳīr ol müverriḫ-i niḥrīre niçe vücūh-ı keẟīre ile cevāb vi-
rürin ki muṣībet-i imām-ı hümām sā’ir muṣībete ḳıyās olınmaḳ cidden 
cā’iz degüldür. Ve bu bābdaki da‘vā-yı fażīlet bi-vechin mine’l-vücūh 
münāsib degüldür. Zīrā ki3 Ḥażret-i ‘Ömer ve ‘Oẟmān ve ‘Alī şehādetle-
rinden [583a R1] nesl-i nebevīnüñ4 inḳıṭā‘ı lāzım gelmemişdür. Ḫuṣūṣā 
‘āmme-i ehl-i beyte sirāyet ider mātem olup dūdmān-ı risāletden bir uġur-
dan on yedi nefer e’imme-i ‘aẓīme tīġ-i ẓulm ile ḫāke berāber ḳılınmamış-
dur.  

Lā-siyyemā muḫadderāt-ı ehl-i beyt Kerbelā gibi dār-ı ġarībe giriftār 
olmaḳ ve andan mā‘adā nehr-i Furāt ki her zamānda ins ü cinni5 ve vuḥūş 
u ṭuyūrı6 ve ḥayvānātı ṣuvarıgelmiş iken içmege kimseyi men‘ itmemiş iken 
ol sitem-dīdeler ve muṣībet-zedelerden dirīġ ḳılınmaḳ her āyīne 

 

1  Nüshalarda “semtler” şeklinde yazılan bu ibare anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
2  İbn Esîr’in el-Kâmil fi’t-Târih adlı eserinin Maktel-i Hüseyin bölümünde böyle tespitler 

bulunmamaktadır (bk. İbn Esîr, age, C. 3, s.407-442. Bu tespitler İbn Kesîr’in el-Bidâye 
ve’n-Nihâye’sinden alınmıştır (bk. Mehmet Keskin (çev.), Büyük İslam Tarihi el-Bidâye 
ve’n-Nihâye İbn Kesîr, Çağrı Yayınları, İstanbul 2017, C. 8, s. 332-333). 

3  ki: - R1 
4  nebevīnüñ: nübüvvetüñ R1 
5  Nüshalarda “cinne” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
6  Nüshalarda “ṭuyūra (N1, R1), ṭuyūr (HZ)” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği 

tashih edilerek metne alındı. 
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mü’minīnüñ inkisārına [426a N1] ve giryelerine sebeb oldı. Ve ḥadīẟ-i 
şerīf mūcibince 1«من بكى أو تباكى على احلسني وجبت له اجلنة» bā‘iẟ-i iz-
diyād-ı māṭem ve sebeb-i bükā-yı benī Ādem olup her sene ki yevm-i ‘āşūrā 
vāḳi‘ olur,2 merdümān-ı ẕevi’l-baṣīre girye itmege3 kendülerin muḥavvel 
bulur.  

Bundan mā‘adā ol zamān ki selām-ı Rabb-i Celīl ile Ḥażret-i Cibrīl, 
Ḥabīb-i Cemīl cānibine geldi ve Ḥüseyn-i Şehīd’üñ Kerbelā’da giriftār ola-
caġı ālām u şedā’idi ḫaber virdi, anlar daḫı bu ḫuṣūṣ-ı mezbūrı ba‘de-
zamānin Ḥażret-i Fāṭıma’ya bildürdi. Ve ol muṣībet kendülerden ve Mur-
tażā ve Zehrā’dan ṣoñra ẓuhūr idecegini ta‘yīn buyurdı. Fe-lā-cerem4 
Ḥażret-i Fāṭıma-i Zehrā iẓhār-ı ḥüzn ü bükā ḳılup “Yā Resūla’llāh, çünki 
ḫaber gūşıma girdi ve şehādeti cümlemüzden ṣoñra olur, yā ol ġarībüñ 
‘azāsına enīn ü ḥanīn kimlerden vücūd bulur?” didüklerinde Ḥażret-i 
Peyġāmber ‘aleyhi’ṣ-ṣalātu’llāh[i’l]5-ekber “Yā Fāṭıma, sen anuñ ‘azāsı içün 
ġam çekme ve şimdüden melālet ḫākine ḳaṭarāt-ı sirişk dökme. 
Ḥüseyn’ümüñ ‘azāsına her sene yetmiş biñ nüfūs meşġūl olacaḳlardur. 
Ümmetümden olan, ziyāret zamānı yitişdükde melā’ike-i āsmān ile tekmīl 
ḳılınacaḳdur.”6 diyü buyurdılar. Rūz-ı ḥaşre dek imām-ı maẓlūmuñ 
mātemi ṭutılmasına irādetu’llāh müte‘alliḳ idügini Ḥażret-i Fāṭıma’ya bil-
dürdiler. Zīrā beyne’l-‘Arab muṣībet içün [583b R1] ‘azā müsteḥab ol-
maġın Ḥażret-i Zehrā’dan anuñ vuḳū‘ını su’āl itdiler. Ve cevābını Ḥażret-i 
Peyġāmber’den eyitdügümüz ṭarīḳ ile işitdiler.  

Pes sā’ir e’imme-i kibāruñ şehādetleri bu muṣībete ḳıyās olamaz. Ve 
anlar da Kerbelā’daki muṣībete ḳıyās olınmazlar. Ma‘a hāẕā on biñden 
ziyāde bī-emān Ḫāricī-i mel‘ūn yetmiş seksen miḳdārı ḫādimü’l-

 

1  Hadîs-i Şerîf, “Hüseyin için ağlayanlar veya ağlamış gibi yapanlar cennete yerleştirilecek-
tir.” (Meveddetü’l-kurba, s.32; Yenâbiu’l-mevedde, c.2, s.323.) 

2  Nüshalarda “olup” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği tashih edilerek metne alındı. 
3  Nüshalarda “itmekdin” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
4  Nüshalarda “Bi-lā-cerem” şeklinde yazılan bu terkip sentaks gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
5  ṣalātu’llāhi: ṣalātu ve’s-selām R1 
6  Muteber hadis kaynaklarında bu ifadelere rastlanmamaktadır. 
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Ḥaremeyn maḫādīme1 ḥavāle-i tīġ [74b HZ] ü tīr ü sinān idüp ḫātūnlara 
ḳarşu birer birer ḳurbān olduḳdan ṣoñra ḫātime-i kārda anları daḫı bī-ser 
ü cān ve muḫadderāt-ı ehl-i beytini Kerbelā gibi berr ü biyābānda bī-ser ü 
sāmān itmek evvelīn ü āḫirīnde birinüñ mātemine ḳıyās olınmaḳ ba‘īddür. 
Mevlānā İbn [K]eẟīr bu maḳāle taḥrīrin iderken ta‘aḳḳul dā’iresinden nā-
bedīddür. Yoḫsa daḫı bu ḫuṣūṣdaki ḳīl ü ḳāl re’y-i ġayr-ı sedīddür.  

İbn Kelbī’den menḳūldür ki muṣībet-i Kerbelā’dan ṣoñra ba‘żı aṣḥāb-ı 
‘azā ḳırḳ gün mā’-i firāvānı ol maḥalle icrā ḳıldılar. Ya‘nī ki ḥażret-i 
imāmuñ merḳad-i pākini bī-nişān ḳaṣdın eylediler. Ba‘dehu Benī Esed’den 
bir A‘rābī ol maḥalle geldi. Türāb-ı ekẟer niṣābından bir ḳabża ḫāk alup 
imām-ı hümāmuñ būy-ı dil-āvīzi dimāġları mu‘aṭṭar ḳıldı. Yine evvelki 
gibi [426b N1] ḫākini ‘anber ve türābını müşg-i ezher gibi [bulup] aġladı. 
Ve bu maḳūle ebyātı bir recez [idüp] baġladı: 

Beyt2 

  3فطيب تراب القرب دّل على القرب        عدّوهأرادوا ليخفوا قربه عن 

Taḥḳīḳ-şüden-i defn-i re’s-i  
Ḥażret-i İmām Ḥüseyn raḍiya’llāhu ‘anh 

Aṣḥāb-ı tevārīḫ ḳavlince İbn Ziyād cānibinden Yezīd-i bed-nihāda 
gönderilen [ser-i maḳṭū‘-ı hażret-i imām] Dımaşḳ-ı Şām’a geldi. Ehl-i 
beyti Medīne-i Münevvere’ye gönderildükde4 re’s bile irsāl olınup Fāṭıma-i 
Zehrā yanında defn olındı.  

Ammā İbn Ebü’d-dünyā ḳavlince ḫulefā-yı Benī Ümeyye ḫizānele-
rinde ḥıfẓ olınup Süleymān bin ‘Abdi’l-Melik zamānına dek ṭurdı. Ḥattā 
bir beyāż üstüḫˇānı nūrānī gibi ḳalup üstinde laḥmdan eẟer ḳalmadı. 

 

1  maḫādīme: maḫādīle HZ 
2  Beyt: Naẓm N1, R1 
3  “Mezarını düşmanından gizlemek istediler. Mezar toprağının güzel kokması onun meza-

rının bulunduğu yere delalet etti.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Ni-
hâye esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 8, s. 203. 

4  Nüshalarda “girildükde (N1, R1), geldükde (HZ)” şeklinde yazılan bu kelime sentaks ve 
anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
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[584a R1] Ḫalīfe-i mezbūr mümessek kefenle techīz idüp namāzın ḳıl-
durdı. Dımaşḳ-ı Şām ḳubūrlarından Bābü’l-ferādīs’de defn itdürdi ki el-
ān Mescidü’r-re’s1 dimekle ma‘rūf olup ve ziyāret-i icābet-da‘avāt idügi2 
meşhūr u mefhūmdur.  

Vaḳtā ki ḫulefā-yı müsevvere-i3 ‘Abbāsiyye ẓuhūr eyledi, ba‘de’d-defn 
yüz yıl miḳdārı zamān mürūr itmiş iken Bābü’l-ferādīs’deki ḳabri ḥafr idüp 
imāmuñ ser-i mübārekini çıḳardılar. Ve yanlarınca Baġdād’a naḳl itdiler. 
Ammā ḳaçan ki ḫulefā-yı Fāṭımiyyūn dört yüz tārīḫinde Mıṣr’a mütemel-
lik oldılar, İbn ‘Asākir ḳavlince da‘vā-yı neseb itdüklerine taḳviyet içün 
Ḥażret-i Ḥüseyn’üñ ser-i mübārekini çıḳardılar. Ve pāy-taḫtları olan Mıṣr-ı 
Ḳāhire’de defn eyleyüp beş yüz tārīḫinden ṣoñra üzerine bir meşhed yap-
dılar. Ve Tācü’l-Ḥüseyn nāmı ile ‘unvān buldılar. Fi’l-vāḳi‘ ‘aḳla enseb 
olanı budur. Zīrā ki ḫulefā-yı ‘Abbāsiyye ḫilāf-ı şer‘-i şerīf ḥażretüñ başını 
merḳaddan çıḳarmaḳ ve yanlarınca Baġdād’a getürmek, ḫuṣūṣā ba‘de’l-
iḫrāc nereye defn itdükleri ta‘yīn olınmamaḳ bu ḫuṣūṣuñ dürūġ idügine 
delīldür. Ammā Fāṭımiyyūn iḫrāc ü naḳline [sebeb] taṣḥīḥ-i da‘vā-yı ne-
sebleri ḫuṣūṣıdur.  

Ve ba‘żılar ḳavlince ol tārīḫde bu ser-i mübāreki getürdiler. Ve ol 
maḥalde defn eyleyüp4 üstine Tācü’l-Ḥüseyn nāmı ile ta‘mīr itdükleri 
vāḳi‘dür. Lākin ol ser ḥażret-i imām-ı server başı idüginüñ ṣıḥḥati ġayr-ı 
şāyi‘dür. 

Ḥikāyet: Bu ḫuṣūṣuñ [75a HZ] aṣlı ve ser-i imāmuñ Mıṣr-ı Ḳāhire’de 
defn olınmasına müsā‘ade [faṣlında] ‘ulemā-yı Rūm’dan ‘umdetü’l-
fużalā’i’l-müte‘ammiḳīn ve fuṣaḥā-yı ẕevi’l-‘ulūmdan ṭālib5-zāde-i girāmī, 
Mevlāna Dervīş Muḥammed-i Şāmī Mıṣr ‘ālimlerinüñ ma‘rūf[ı] Mevlānā 
Şeyḫ Yaḥyā-yı Aṣīlī’de[n]6 naḳl iderler ki Yezīd-i pelīd [427a N1] 
zamānında ser-i imām-ı ferīd İbn Ziyād-ı ‘anīd ṭarafından Dımaşḳ-ı Şām’a 

 

1  Mescidü’r-re’s: Mescid-i Re’s N1  
2  idügi: eyledügi R1 
3  müsevvere: müsevvede N1, R1 
4  eyleyüp: idüp R1 
5  Nüshalarda “Ṭālū” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
6  Aṣīlī’den: Aṣbelī’den N1, R1 
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geldükde devr-i menḥūsları nihāyet [583b R1] bulmaġın ‘Asḳalān’da def-
nini münāsib gördiler. Ammā intihā-yı devlet-i ḫulefā-yı Fāṭımiyye’de ki 
ol re’s-i şerīf Mıṣr’a getürilmiş idi, az zamān geçmeyüp, Melikü’n-nāṣır 
Ṣalāḥu’d-dīn Yūsuf bin Eyyūb, sulṭān-ı Mıṣr olduḳda birgün ḫazīne-i 
Mıṣr’ı yoḳlayup, ẓann eyledügi gibi1 nesne bulmaduḳda ümerādan ḥıfẓ u 
ḥirāsetine me’mūr olan şaḫṣı getürdüp, bir ṭasa ṣaḳsı ḳoyup başına gi-
yürdükde, ḥattā fülān2 nām kimesne eẟnā-yı rāhda ser-i imāmı başında ge-
türüp serdār-ı ümenā-yı3 sebīl olmış gibi sa‘ādet taḥṣīl itdi. Ve Mıṣr’a ge-
türildükde Tācü’l-Ḥüseyn ile ma‘rūf olan meşhede defn itdürildi.  

Ba‘de-zamānin eyālet-i vilāyet-i Mıṣr ki Eyyūbīlere naḳl oldı, 
beḳāyā-yı a‘yān-ı Fāṭımiyye aḫẕ olınup defīneleri tecessüsine mübāşeret 
ḳılındı. Meger ki ser-i imāmı gönderen şaḫṣ ḥālā4 ol zamānda bī-ser ü pā 
bir şaḫṣ-ı bī-miḳdār iken ḥāmil-i re’s-i şerīf olduḳdan ṣoñra niçe ḳavme 
serdār olmış idi. Ḫuṣūṣā ümerā-yı Fāṭımiyye’nüñ muḳarreblerinden olup 
maḥrem-i esrārları idügi ve idbārlıḳ5 rütbesinden serdārlıḳ mertebesine 
yitdügi beyne’n-nās iştihār bulmış idi. Defā’in teftīşinde cümleden evvel 
anı aḫẕ itdiler. İnkār itdügi içün gūn-ā-gūn şikence ile ‘aẕāb-ı elīme gi-
riftār ḳıldılar.  

Ḥattā ol zamānlarda cārī ve merḥamet ü şefḳatden ‘ārī cellādlarınuñ 
intihā-yı kārı olduġı üzere ol şaḫṣuñ başını muḥkem terāş eylediler. Bir 
ṭāsı vāfir [ḳarınca ile ṭoldurdılar. Mūrlaruñ] cū‘ u [gürisnegi ile] iştihār-
ları ẓāhir idi. Ḳarıncalar ser-i mūy-ı sütürdeyi, ya‘nī terāş olmış başı ıṣı-
rırlardı. Şiddet-i veca‘ını tā cān ü cigerine vāṣıl ḳılurlardı. Ne mertebede 
işkencenüñ envā‘ından iḳrār itmeyenler elbetde ṭās-ı pür-mūr şikence-
sinde keşf-i6 esrār iderlerdi. Ne mertebede lāzımü’l-kitmān ise ṣabr ide-
meyüp söylerlerdi.  

 

1  eyledügi gibi: ider ki R1 
2  N1 ve R1 nüshalarında burada “fülān” sözcüğü yerine birkaç kelimelik boşluk vardır. 
3  eẟnā-yı//ümenā-yı: - R1 
4  ḥālā: sālār N1 
5  Nüshalarda “serdārlıḳ” şeklinde yazılan bu ibare anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
6  keşf-i: geşt-i N1 
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Ve bi’l-cümle ol şikencede yā budur ki ādemi murād üzere söyledürdi 
ve yāḫūd üç güne iletmez ol ḳarıncalar ol şaḫṣı [585a R1] öldürüp helāk 
ḳılurdı. Ḥāmil-i [ser-i] imāma ki bu ‘aẕābı itdiler, cidden söyletmege ḳādir 
olamadılar. İstiġrāb idüp ṭās-ı pür-mūrını1 çıḳardılar. Kellesinde zaḫm-ı 
dendāne-i mūr eẟer itmed[ügini gördiler]. Ḥikmetini su’āl itdüklerinde 
cevāb virmedi. İşkenceden ḥimāyetine bā‘iẟ ne idügi bilinmedi.  

Āḫir rü’esā-yı şehrden ṣordılar. “Bu kişi ehlu’llāhdan mıdur? Yoḫsa 
[427b N1] meşā’iḫ-i müstecābü’d-da‘veden birinüñ ḫayr-du‘āsını mı al-
mışdur?” diyü su’āl ḳıldılar. Cevāb virdiler. Sābıḳan Ġazze’den Mıṣr’a ge-
lince imām-ı hümāmuñ mübārek başını getüren ol şaḫṣ idügini bildiler. 
Min-ba‘d müte‘arrıż olmayup ol ḫidemāt-ı ‘āliyede bulınduġı şerefiyyetine 
binā’en ‘afv ḳıldılar.  

İmdi, ma‘lūm oldı ki vilāyet-i Şām’dan Mıṣr’a naḳl olınan ser-i laṭīfi 
ḥażret-i imāmuñ idüginde reyb ü şek yoḳdur. Şaḫṣ-ı mezbūruñ ‘uḳūbāt-ı 
şikenceden ḫalāṣ ḫuṣūṣı mezbūruñ ṣıḥḥatine şāhiddür. 

Der-meẕemmet-i ehl-i ‘Irāḳ 

Ammā ehālī-i [75b HZ] ‘Irāḳ naḳż-ı ‘ahd ile meẕmūm-ı āfāḳ, ḫuṣūṣā 
Kūfe sükkānı kenzü’n-nifāḳ [ve] bī-raḥm ü bī-şefḳat idükleri tevātüre yit-
mişdür.2 ‘Āḳıbet Kūfe ḫarāb ü yebāb olup ile’l-ān vīrān ḳalduġı ḫalḳınuñ 
sū’-i aḫlāḳına delā’ildür. Ḥażret-i İmām ‘Alī kerrema’llāhu vechehu3 gibi 
servere ne cefālar itdiler. Ve ferzend-i mihr[teri] Ḥasan-ı Müctebā gibi 
maḫdūm-ı ekbere ne ihānetler itdiler. Çaḳ ṣoñra Ḥüseyn bin Zehrā şehīd 
ve mübtelā-yı kerb ü belā olmasına yine anlar sebeb oldılar.  

Nevādirdendür ki vāḳi‘-i Kerbelā’dan ṣoñra ehālī-i ‘Irāḳ’dan bir iki 
müstefīd birgün ‘Ubeydu’llāh bin ‘Ömer Ḥażretlerine geldiler. Dem-i 
ba‘ūż4 ve ḳatl-i zebābdan su’āl eylediler. Ya‘nī ki “Sivrisiñek ve ḳarasiñek 

 

1  Nüshalarda “ṭāsı pür-mūyuñı” şeklinde yazılan bu ibare anlam gereği “ṭās-ı pür-mūrını” 
olarak metne alındı. 

2  yitmişdür: yitişmişdür N1 
3  Bu dua cümlesi N1 ve HZ nüshalarında bulunmamaktadır. 
4  Nüshalarda “yefūż” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne alındı.  
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ḳatlinde günāh var mıdur?” diyü istifsār ḳıldılar. İbn ‘Ömer eṭrāfına naẓar 
ḳıldı. Ve yanında ḥāżır bulınan ‘uḳalā ve ‘ulemāya, “İşidür misüz, ‘Irāḳīler 
ne söyler?” buyurdı. “Nice yā İbn ‘Ömer?” dinildükde, “Bu ḳavm-i 
vācibü’l-levm Resūl-i Ḫudā’nuñ [585b R1] ibn binti İmām Ḥüseyn 
Ḥażretlerini öldürdiler. Aṣlā Ḥażret-i Peyġāmber’den iḥtiyāṭ ḳılmadılar. 
Ve bunca ehl-i beyti sell-i seyf idüp helāk itdiler. Āḫiretde aḥvālimüz nice 
olur, dimediler. Ḥālā gelmişler zühd ü taḳvā ‘arż iderler. Ḳarasiñek, sivri-
siñek ḳatli cā’iz midür, ḳātiline vebāl var mıdur, yoḳ mıdur, diyü ṣorarlar.” 

Kütüb-i tevārīḫde mesṭūrdur ki vāḳi‘-i Kerbelā’da bulınan eşḳıyādan 
hīç biri mu‘ammer olmadı. Her biri belāya giriftār iken bī-cān ü ser 
ḳılındı, helāk olındılar. Ve ‘Ubeydu’llāh bin Ziyād ki Yezīd’den bed-ni-
hād bir ẓālim ve ehl-i fesād idi, ‘Abdü’l-Melik bin ‘Ömer’den rivāyet olı-
nur ki “İbn Ziyād meclisine vardum. İmām Ḥüseyn’üñ ser-i mübārekin 
bir ḳalḳan üzerinde öñinde ṭururken gördüm. Az zamān geçmedin 
Muḫtār bin ‘Ubeyd ḥużūrına yitişdüm. Keẕālik İbn Ziyād’uñ kellesini 
anuñ naẓarında bir türs üstinde gördüm.”  

‘Umān bin ‘Umeyr’den A‘meş rivāyet ider ki “Ḳaçan ki Rec‘a Mes-
cidi’ne ‘Ubeydu’llāh bin Ziyād’uñ tevābi‘inden niçe bed-baḫtlaruñ başları 
geldi, [428a N1] ḫalḳ-ı ‘ālem başlarına üşüp seyrine meşġūl oldı. Ben daḫı 
cidd ü himmetle anlaruñ yanına vardum. ‘İşte geldi.’ didüklerini istimā‘ 
ḳıldum. Anı gördüm ki bir yılan ol maḳṭū‘ başlaruñ her birini tecessüs 
iderek1 ‘Ubeydu’llāh bin Ziyād’uñ kellesine geldükde burnı delüginden gi-
rüp bir zamān ṭurdı. Ba‘dehu çıḳdı, gitdi. Varup dīvārdan ġā’ib oldı. 
Ba‘dehu yine döndi. Bu ṭarīḳ ile üç kerre geldi ve burnından içerü girdi. 
Ve bir müddet mekẟ itdükden ṣoñra çıḳdı, gitdi. Sā’ir başlarla aṣlā muḳay-
yed olmadı.2 

 

1  iderek: idüp R1 
2  Nüshalarda burada “Faṣl İmām-ı Rābi‘ ve İmām-ı Ḫāmis Münāsebetiyle Ṣaḥābe Cürū‘ın-

dadur (?)” şeklinde bir başlık gelmektedir. Başlığın altında herhangi bir anlatım olmadığı 
için metne dahil edilmedi. 
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Ammā İmām-ı Sādis  
ki Ca‘fer-i Ṣādıḳ Ḥażretleridür ki Ẕikr Olınur1 

Vālid-i mācidleri İmām Muḥammed Bāḳır’dur ki künyetleri Ebū 
Ca‘fer’dür ve bunlaruñ künyetleri Ebū ‘Abdu’llāh’dur. Hicretüñ seksen 
tārīḫinde Medīne’de vücūda geldi. Ve laḳabları Ṣādıḳ ve Fāżıl ve 
Ṭāhir’dür. Cümleden ziyāde [586a R1] Ṣādıḳ laḳabı ile meşhūrdur.  

Şā‘irleri Seyyid-i Ḥimyerī ve bevvābı2 Mufaḍḍal3 bin ‘Ömer ve naḳş-ı 
ḫātemi māşā’allāh lā ḳuvvete illā bi’llāh estaġfiru’llāh4 saṭrı ile muḳarrer idi. 
Ammā ḫulefādan mu‘āṣırları5 Ebū Ca‘fer el-Manṣūr olup ekābir-i e’imme-
den Yaḥyā bin Sa‘īd ve İbn Cüreyc ve Mālik bin Enes ve Süfyān-ı ẞevrī ve 
[Süfyān]6 bin ‘Utbe ve Ebū Ḥanīfe ve Şa‘bī7 ve Ebū Eyyūb-ı Sicistānī ve 
ġayrılaruñ kendülerden rivāyeti eṣaḥḥ u aṭher idi. Feżā’il-i cifriyye8 ve 
‘ulūmiyyelerine9 nihāyet [76a HZ] yoġ-ıdı.  

Ve Süfyān Ḥażretleri ekẟeriyyā meclis-i imām mülāzemetinden ḫālī 
olmazlardı. Ve kelimāt-ı ṭayyibelerinden istifāde itmedükleri gün ḥużūr u 
rāḥat bulmazlardı. Birgün Süfyān’a buyurdılar ki  » سفيان إذا حزنك أمره �

ّال �ّ� فاّ�ا مفتاح الفرج وكنز من كنوز إمن سلطان وغريه فاكثرين قول ال حول وال قّوة 
-ya‘nī “Ey Süfyān, ḳaçan ki pādişāh-ı zamān ve ekābir-i rū اجلّنة»10

 

1  Kronolojik olarak dördüncü ve beşinci imamların hal tercümesi gelmesi gerekiyorken 
burada altıncı imama geçilmiştir. Bunun nedeni Gelibolulu Âlî’nin dördüncü imam olan 
Alî bin Hüseyin hal tercümesinin başında bildirdiği üzere bu kısma geldiğinde dördüncü 
ve beşinci imamlar hakkında henüz bilgi toplamamış olmasıdır.  

2  Nüshalarda “dīvānı” şeklinde muğlak yazılan bu kelime anlam gereği “ve bevvābı” olarak 
metne alındı.  

3  Nüshalarda “mufaṣ ṣal” olarak yazılan bu isim Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas 
alınarak tashih edilerek metne alındı. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 912. 

4  “Allah dileyince her şey olur. Kuvvet ancak Allah’a aittir. Allah’tan mağfiret dilerim.” 
5  mu‘āṣırları: mu‘ācirleri N1 
6  Burada Ravzatu’s-safâ fî Sîreti’l-enbiyâ ve’l-Mülûk ve’l-Hulefâ’ya göre metin tamiri ya-

pılmıştır. bk. Mîrhând, age, Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) Kütüphanesi, no. MMss. 
235, s. 19. 

7  Nüshalarda “Şu‘be” şeklinde yazılan bu isim Ravzatu’s-safâ fî Sîreti’l-enbiyâ ve’l-Mülûk 
ve’l-Hulefâ esas alınarak tashih edildi. bk. Mîrhând, age, s. 19. 

8  cifriyye: ḫanceriyye N1, R1 
9  ‘ulūmiyye: ‘ulūmlarına HZ 
10  “Ey Süfyân, sen hükümdarın bir işine veya başkalarına üzüldüğünde ‘Güç ve kuvvet, sa-

dece Allah’ın yardımıyladır.’ sözünü söylemeyi arttır. Şüphesiz ki o söz, ferahlık anahtarı 
ve cennet hazinelerinden bir hazinedir.” 
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şināsāndan bir ḫuṣūṣ içün saña ḥüzn ü elem vāḳi‘ olsa lā-ḥavle ve lā ḳuvvete 
illā bi’llāh ẕikrine müdāvemet eyle ki ol kelime-i ṭayyibe sürūr u ḥubūruñ 
miftāḥı ve cennet künūzınuñ bir kenz-i bāhirü’l-ittiṣālidür.  

Ve yine birgün Süfyān-ı ẞevrī ki meclis-i imāma girmege icāzet istedi-
ler, ruḫṣat virmediler. “Ammā ekẟer-i aḥyānda dāḫil-i meclis-i sulṭānsun. 
Ol cihetle meclisimüzden lā’iḳ-ı ḥırmānsun.” buyurdılar. Ve “Bize 
aḥyānen gelmeñ yegdür.” diyü red şeklin itdiler. Anlar daḫı “Emriñüzdür, 
gidelüm. Lākin bir ḥadīẟ-i şerīf istimā‘ idüp andan ṣoñra ‘azīmet idelüm.” 
didükde “Vālidüm cedd-i mācidümden rivāyet ider ki buyurmışlar [428b 
N1]  ّعّز وجّل ومن استبطأ الّرزق فليستغفر ا�ّ  عليه نعمًة فليحمد ا�ّ «من أنعم ا�  
 ya‘nī ḥadīẟ-i عّز وجّل ومن حزبه أمر فليقل ال حول وال قّوة إّال ��ّ  العلي العظيم»1
nebevīdür ki “Bir kimesneye [ki] Ḥaḳ celle ve ‘alā2 bir ni‘met ‘aṭā ḳıla3 
[lāzım oldur ki ol ‘abd şükr ü ḥamd ide] ve ammā ḳaçan ki Allāhu 
Te‘ālā’nuñ ni‘metleri eglenüp ol ḳula vāṣıl olmaya, vācibdür ki noḳṣān-ı 
ni‘meti kendü şe’āmetinden bilüp istiġfārın ziyāde eyleye. Ve şol kimes-
neye bir ḫuṣūṣ içün ḥüzn ü elem ṭārī ola, [586b R1] lā ḥavle ve lā ḳuvvete 
illā bi’llāh4 kelimāt-ı ṭayyibe[si]5 terkinden ġāfil olmaya.”  

Ḫulefādan Manṣūr ki yüz ḳırḳ yedi tārīḫinde ḥacc-ı şerīfden ṣoñra 
Medīne’ye geldi, İmām Ca‘fer-i Ṣādıḳ’uñ ḳatline ḳaṣd idüp imāmı ge-
türtdi. Fe-lā-cerem Rebī‘-i Me’mūr ḳaṣd-ı Manṣūr’ı imām-ı hümām-ı 
mesfūra bildürdi. “Ḫalīfe sizüñ ḳatliñüze ḳaṣd itmişdür. Ẕikru’llāh’dan ol-
mayasuz.” diyü tenbīh ḳıldı. Vaḳtā ki ḥażret-i imām meclis-i Manṣūr’a 
dāḫil oldı, “Ey Allāh düşmeni, ‘Irāḳ ḫalḳına imām geçinürsün. Ve mālla-
rınuñ zekātından meblaġ taḥṣīl ḳılursun. Ve benüm salṭanatum umūrına 
iḫtilāl virürsün. Eger ben seni öldürmezsem Allāh beni helāk eylesün.” 
didi. Ve ġażaba gelüp imāmuñ vücūd-ı şerīfini izāle ḳaṣdın eyledi.  

 

1  Hadîs-i Şerîf, “Bir kimseye Allah rızık verirse, çokça ‘El-hamdü li’llah’ desin. Kimin rızkı 
geri kalır gecikirse, tevbe istiğfar etsin. Bir iş kendisine sıkıntı verirse ‘Lâ havle ve lâ kuv-
vete illâ billah (Güç ve kuvvet ancak Allah’ın yardımıyladır.)’ desin.” (Mecmau’z-Zevaid, 
8/179; Ramuzu’l-ehadis, 410/8). 

2  ve ‘alā: celāluhu N1 
3  ḳıla: ḳılsa R1 
4  “Güç ve kuvvet ancak Allah’ın yardımıyladır.” 
5  Nüshalarda burada yer alan “ya‘nī” kelimesi sentaks gereği metne alınmadı.  
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Ammā Ca‘fer-i Ṣādıḳ Ḥażretleri mezbūra naṣīḥat ve aḥvāl-i enbiyāyı 
ḥikāyet [itdi]. “Ḥażret-i Süleymān Nebī’ye devlet virikdükçe şākir oldı. Ve 
Ḥażret-i Eyyūb derde mübtelā ḳılınduḳdan ṣoñra ṣābir oldı. Ve Ḥażret-i 
Yūsuf’a ẓulm olınmış. ‘Afvına binā’en devleti mütebādir oldı. Senüñ daḫı 
nesebüñ ol enbiyā’u’llāh neseblerine müntehīdür. Pes tehevvüri terk eyle. 
Bizden size naḳl itdiler ise ve ol nāḳılı1 benüm ile berāber eyle. Ḥaḳīḳat-i 
ḥāle vāḳıf olup kendüñi luṭf u ‘adle maẓhar eyle.” didükde bünyād-ı nifāḳ 
iden şaḫṣ-ı müfsidi iḥżār itdiler. “İşte sizden bu kimesne fülān ḫuṣūṣı naḳl 
eyledi.” diyü söylediler.  

Vaḳtā ki ḥażret-i imām “N’içün böyle kiẕbe iḳdām eyledüñ?” didi, 
“Kiẕb ü dürūġ degüldür. Vāḳı‘ā söziñüzdür.” diyü bi’l-müvācehe iftirāya 
cür’et eyledi. Fe-lā-cerem ḥażret-i imām kendüye yemīn teklīf eyledi. 
Şaḫṣ-ı mezbūr 2« واّ� العظيم اّلذي ال إٓله  إّال هو» diyüp ṣıfātu’llāh ẕikrini 
yemīn ṣūretinde edā ḳıldı. Ammā ki imām-ı hümām [76b HZ] 
mezbūruñ ḥīlesini idrāk-i tāmm idüp, yemīn ṣūretinde edāsına iḳdām ve 
evvelki ẕikrinde maḳṣūdı ḳasem degül idügini fehm idüp müfsid-i bed-
nām bilā-irtiyāb [587a R1] yemīnine müte‘alliḳ kelām itdükde füc’eten 
ol meclisde helāk oldı. [429a N1] Ca‘fer-i Ṣādıḳ Ḥażretlerinüñ ṣıdḳı 
ḫalīfe ḥużūrında ẓuhūr u ẟübūt buldı.  

Ba‘dehu ‘arż-ı ḫulūṣ ile vāfir muṣāḥabet olındı. Ḫalīfeden imām-ı 
hümāma nihāyetsiz ‘aṭāyā vü in‘ām virildi. Ammā ba‘de-zamānin Rebī‘-i 
Ḥācib bu sırruñ keşfine ṭālib olup ve “Ḫalīfenüñ sākin olup ġażabı gitmege 
bā‘iẟ-i aṣlī nedür? Ve siz içerü girdügiñüz zamān lebleriñüz müteḥarrik idü-
gini görmişdüm. Oḳıduġıñuz ne maḳūle ḥırz idi?” diyü taḥṣīline raġbet 
itmek ẟübūt buldı. Onlar “Ceddüm İmām Ḥüseyn Ḥażretlerinüñ ḥırz-ı 
şerīfin oḳımışdum.” diyü bu du‘ā-yı laṭīfi Rebī‘-i Ḥācib’e yādgār virdi: 

ينام واكنفين  « اّليت ال  بعينك  ألّلهم � عّديت عند شّديت و� غوثي عند كربيت احرسين 
      بركنك اّلذي ال يرام»3

 

1  nāḳılı: nāḳıla N1, R1  
2  “Ondan başka ilahın olmadığı yüce Allah’a yemin ederim.” 
3  “Ey meşakkatli anımda ihtiyacım olan, ey endişeli zamanımda imdadıma koşan Allah’ım; 

uyumayan gözlerinle beni koru. Yerinden oynatılamaz duvarlarınla beni kuşat.” | 
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Menḳūldür ki İmām Ca‘fer’üñ bir bāzirgān yār-ı ṣādıḳı var idi. 
Aġniyā-yı rūzgārdan idi. İttifāḳ bir ṭarīḳ ile māl ü menāli elinden gitdi. 
Ġanā’imine iflās ṣūreti ‘avdet itdi. Vaḳtā ki imām ol bāzirgānı endūhnāk 
ü ġamda [gördi ve bāzirgān-ı nā-kām] ḥażret-i imām meclisine ḳarīn oldı, 
imām ḥażretleri bedīhī bu ebyātı naẓm idüp tesliyeten ol şaḫṣa yazdı, 
virdi.1 

Naẓm 

  فقد أيسرت يف الزمن الطويل         وال جتزع وإن أعسرت يوما 

  ن قليلع يغين لعّل ا�ّ           وال تيأس فإّن اليأس كفر

  2 أوىل �جلميلفإّن ا�ّ         ظّن سوء  وال تظنن برّبك 

Rivāyetdür ki ḥażret-i imāmuñ Nāfiẕ nām bir ḫidmetkārı var idi. Niçe 
rūzgār ḫidmet-i ‘ālī-mertebesine3 fermān-berdār idi. Birgün Nāfiẕ’e 
naṣīḥat ve bu ḫāṣṣa-i şerīfeyi tavṣiyet iderler idi ki “Ḳaçan bir kimesneye 
mektūb gönderseñ ve içinde recā itdügüñ ḫuṣūṣuñ ḥuṣūlini murād itseñ 
bi’smi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm ile taṣdīr4 [587b R1] ve bu āyet-i şerīfe ile 
tasṭīr idesün ki murāduñ ḥāsıl ola.” buyurdılar. Ve bu vechle yazmasını 
ta‘līm ḳıldılar:  

الصابرين املخرج مما يكرهون، والرزق من حيث     الرمحن الرحيم وعد ا�ّ بسم ا�ّ 

 5عليهم وال هم حيزنون خوف كم من الذين ال وإ�ّ ال حيتسبون، جعلنا ا�ّ 
 

Nüshalarda görülen imla hataları Ravzatu’s-safâ fî Sîreti’l-enbiyâ ve’l-Mülûk ve’l-Hulefâ 
esas alınarak tashih edildi. bk. Mîrhând, age, s. 19-20. 

1  virdi: - HZ 
2  “Birgün zor duruma düşersen kaygılanma. Uzun vadede rahatlığa kavuşursun. Ümitsiz-

liğe kapılma. Ümitsizlik hakkı inkardır. Umulur ki Allah yakın zamanda bolluğa ulaştırır. 
Rabb’in hakkında kötü zanlar besleme. Şüphesiz ki Allah iyiliğin evvelidir.” | Nüshalarda 
görülen imla hataları Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas alınarak tashih edildi. 
bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 925. 

3  mertebesine: rütbesine R1 
4  taṣdīr: tasṭīr R1 
5  “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah, sabredenlere içerisinde bulundukları kötü 

durumdan çıkmayı vaat etmiştir. Ve rızkı, ummadıkları bir yerden [verir]. Allah sizi ken-
dilerine korkunun ve üzüntünün olmadığı kişiler kılar.” | Nüshalarda görülen imla hata-
ları Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Sabbâğ, 
age, C. 2, s. 927. 
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Nāfiẕ’den menḳūldür ki “Her kimesne ki bu ‘unvānla teẕkire yazdum, 
recā itdügüm mażmūna vāṣıl olup murāduma irdüm.” 

Ve bi’l-cümle Ca‘fer-i Ṣādıḳ1  Ḥażretlerinüñ menāḳıbı fāżıla [ve] şeref 
ü feża’ili kāmile ‘izz ü ‘alā2 [virür]di. Cihāt-ı eyyām üzere sā’il ve mecd ü 
‘izz ü şeref-i ebediyyesi mefāḫir ü me’āẟiri ile āmil ve ‘ulūm-ı mütenevvi‘[a] 
ve fünūn-ı müteferri‘ada İmām ‘Alī bin Ebī Ṭālib Ḥażretlerine müşābeheti 
ḥāṣıl3 bir ḳıdve-i büzürgvār ve pīşvā-yı ma‘ārif-kirdār idi. [429b N1]  

Yüz ḳırḳ sekiz tārīḫi Şevvāl’inde4 sinn-i şerīfleri seksen5 sekizde iken 
Medīne’de fevt olup tābi‘īn-i vālid-i mācidi ile ma‘an defn olındı. Ve 
ba‘żılar ḳavlince Ḫalīfe Manṣūr zamānında mesmūmen helāk oldı.  

Ammā evlād-ı emcādı Mūsā el-Kāẓım ve İsmā‘īl ve Muḥammed ve 
‘Alī ve ‘Abdu’llāh ve İsḥāḳ nām altı nefer ẕükūr ve [Ümmü] Ferve nāmı 
ile meşhūr bir duḫter-i bülend-aḫter-i ‘iffet-meş‘ūrı6 [var idi]. Hicretüñ 
[77a HZ] yüz ḳırḳ sekiz tārīḫi Şevvāl’inde altmış sālinde fevt oldı. 
Raḥmetu’llāhi ‘aleyh. 

Faṣl Der-menāḳıb-ı7 İmām-ı Sābi‘  
Mūsā el-Kāẓım raḍiya’llāhu ‘anh 

Bir imāmü’l-kebīr-i refī‘u’l-ḳadr ve vesī‘u’ṣ-ṣadrdur ki farṭ-ı ḥilm ü 
kaẓmına8 binā’en Kāẓım laḳabıyla müleḳḳabdur. Ammā ehālī-i ‘Irāḳ 
miyānında Bābü’l-ḥavā’ic-ila’llāh ‘unvānıyla muḥassenāt-ı luṭf u seḫāsı 

 

1  Ṣādıḳ Ca‘fer: Ca‘fer-i Ṣādıḳ HZ 
2  Nüshalarda “ġarzaḳū” şeklinde muğlak yazılan bu ibare anlam gereği “ ‘izz ü ‘alā” olarak 

metne alındı.  
3  Nüshalarda “ḥāṣıla” şeklinde yazılan kelime seci gereği tashih edilerek metne alındı. 
4  Şevvāl’inde: Şevvāl’i tārīḫinde HZ 
5  seksen: - N1, HZ 
6  Nüshalarda “meşhūrdur” şeklinde yazılan kelime seci gereği tashih edilerek metne alındı. 
7  Faṣl//menāḳıb-ı: Ḫadd-i Fiṣālü’l N1, R1 
8  Nüshalarda “mücāfir-i zenbe” şeklinde muğlak yazılan bu ibare Ravzatu’s-safâ fî Sîreti’l-

enbiyâ ve’l-Mülûk ve’l-Hulefâ esas alınarak “kaẓmına” biçiminde metne alındı. bk. 
Mîrhând, age, s. 22. 
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mürettebdür. Künyeti Ebü’l-Ḥasen vālid-i mācidine ḳā’im-maḳām-ı ẕī-
şān idügi mirāren1 ta‘yīnleriyle mu‘ayyendür.  

Bunlar hicretüñ yüz sekizinci tārīḫinde Ebvā nām maḥalde vücūda 
geldiler. Ve Ḥamīde el-Berberiyye nām vālidelerinden ṭulū‘ ḳıldılar. Egerçi 
ki Ṣābir ve Ṣāliḥ ve Emīn laḳablarıyla meẕkūrdur, ammā cümleden ziyāde 
Kāẓım laḳabıyla meşhūrdur. Bunlaruñ da şā‘iri Seyyid-i2 Ḥimyerī ve 
bevvābı [588a R1] Muḥammed bin Mufaḍḍal ve naḳş-ı ḫātemi el-me-
liku’llāh vaḥdehu3 kelāmı ile mufaḍḍaldur. Ve ḫulefādan zamānen mu‘āṣır-
ları4 evvelā Hādī5 Mūsā, ẟāniyen Hārūnu’r-reşīd-i mülk-ārādur.  

Egerçi ki kerāmāt-ı6 ‘aliyye ve ḥālāt ü vāridāt-ı seniyyelerine nihāyet 
yoḳdur, lākin Fażl bin Rebī‘ rivāyeti ile ẟābit olan kerāmet-i ẓāhireleri bu-
dur ki “Ḳaçan ki Mehdī bunları ḥabs eyledi, ol gice vāḳı‘asında İmām ‘Alī 
bin Ebī Ṭālib’i gördi ki ﴿  ُتْم َأن تـُْفِسُدوا ِيف اْألَْرِض َوتـَُقطُِّعوا ُتْم ِإن تـََولَّيـْ فـََهْل َعَسيـْ
 āyetini tilāvet idüp, fe-lā-cerem uyanup gice içinde beni أَْرَحاَمُكمْ ﴾7
Mehdī’ye gönderdi. Keyfiyyet-i rü’yāsını i‘lām eyledi. Vaḳtā ki Mehdī’nüñ 
meclis-i ḫāṣṣına girdüm, ḥüsn-i ṣavt ile ol āyet-i kerīmeyi oḳurken buldum. 
Fi’l-ḥāl ḥażret-i imāmı getürtdi. Kendüler daḫı ‘aynıyla ol maḳūle rü’yā 
gördügini taḳrīr itdi. Ḥattā İmām ‘Alī kendüye ‘N’içün benüm ferzen-
dümi ḥabs eyledüñ?’ diyü ‘itāb buyurduġını bildürdi. Kemāl-i i‘tiẕār ile üç 
biñ dīnār8 ‘aṭā eyleyüp mesrūren ehl ü ‘iyāline gönderdi.”  

 

1  mirāren: ḳarāren N1, HZ 
2  Nüshalarda “ ‘Ubeydī” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Zülfikar 

Tüccar, “Seyyid el-Himyerî”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/seyyid-el-himyeri 
(07.06.2020). 

3  “Melik olan Allah birdir.” 
4  Nüshalarda “mefāḫirleri” şeklinde yazılan bu ibare anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
5  Nüshalarda “Ḥādī” şeklinde yazılan bu isim Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas 

alınarak tashih edildi. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 937. 
6  Nüshalarda “emārāt-ı” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
7  “Demek, yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak ve akrabalık bağlarını 

koparacaksınız, öyle mi?”, Muhammed 47/22. | Nüshalarda âyetin başına “Yâ Muham-
med” ibaresi yazılmıştır. 

8  dīnār: - R1 
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Bundan mā‘adā yüz ḳırḳ altı tārīḫinde Şaḳīḳ-i Belḫī1 Ḥażretleri ḥacc-ı 
şerīfe ‘azīmetle Ḳādisiye nām menzile nüzūl eyledi. Ve bir mürtefi‘ yirde 
ṭurdı. Ḥüccācuñ fevc fevc gelüp geçenlerin[i] seyr idüp, “Fe-lā-cerem bir 
ḳara yaġız nev-cüvān, ḥüsn-i cemāl ile nümāyān, [430a N1] arḳasında bir 
ṣūf [‘abā] ve başında bir şemlesi ‘ayān ve ayaġında na‘l[īn], ḫalḳdan ayru 
bir yirde oturmış ve ḳāfile-i ḥüccāc ile ‘azīmete müntehī olmış. Ammā ben 
taṣavvur iderin ki ẓāhir bu cüvān ṣūfīdür. Ammā gūyā ki anlardan degül-
dür. Ve münferiden bu maḳūle nāzük libās ve na‘līn ile seyr ü temāşā-yı 
ġarā’ib ider. Bārī yanına varayın, bir miḳdār tevbīḫ u ser-zeniş ideyin, diyü 
yanına müteveccih oldum. Baña kirişme ile naẓar idüp, ‘Yā Şaḳīḳ’ [didi 
ve] 2﴾ ٌْاْجَتِنُبوا َكِثريًا ّمَِن الظَّنِّ ِإنَّ بـَْعَض الظَّنِّ ِإمث﴿ āyetini oḳıdı. Ve bir cānibe çe-
kildi, gitdi. Ḥaḳīr taḥayyür ile ḳaldum. [588b R1] Bu cüvān benüm is-
mümi neden bildi, diyü ta‘accüb itdüm. Vaḳtā ki Vāḳıṣa nām bir maḥalle 
vardum, yine ol cüvānı edā-yı ṣalāt iderken gördüm. Ṣabr itdüm ki 
namāzın tamām ide. Tā ki baña ḫayr-du‘ā semtine ihtimām ide. Ḳaçan ki 
namāzın tamām itdi, baña iltifāt idüp 3 «شقيق أتل � » [didi ve] [77b HZ] 
 naṣṣ-ı kerīmini oḳıdı. Ve ﴿َوِإّينِ َلَغفَّاٌر لَِّمن َ�َب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِحلًا ُمثَّ اْهَتَدى ﴾4
semt-i āḫara çekildi, gitdi. Bu kerre ḥayretüm daḫı efzūn oldı. Ebdālden 
idügine aṣlā şübhem ḳalmadı. Ba‘de-zamānin ki Zebāle5 nām menzile ḳo-
nıldı, yine ol cüvān bir ḳuyu aġzında ṣu almaḳ üzere görindi. Lākin elin-
deki bardaġı ol çāha düşdi. Nev‘an bī-ḥużūr olup göz ucı ile semādan 
cānibe baḳdı. Ve bu beyti oḳıdı: 

 

 

 

 

1  Nüshalarda “Baḫtī” şeklinde yazılan bu kelime tashih edilerek metne alındı. bk. Ali Bo-
lat, “Şakīk-ı Belhî”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/sakik-i-belhi (02.02.2020). 

2  “Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır.”, Hucurat 49/12. | N1 
ve R1 nüshalarında âyetin sonundaki “günahtır” ibaresi eksiktir.  

3  Ey Şakîk, oku.” 
4  “Şüphe yok ki ben, tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere 

devam eden kimse için son derece affediciyim.”, Taha 20/82. 
5  Nüshalarda “Zebālā” şeklinde yazılan bu isim Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme 

esas alınarak tashih edildi. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 940. 
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Naẓm1 

  2وأنت قّويت إذا طلبت طعاماً        أنت رّيب إذا ظمئت إىل املاء    

Ba‘dehu du‘āya āġāz itdi. 3«تعدمنيها فال  غريها  ماىل  وسّيدي  إهلي  «أللهّم 
 ya‘nī “Yā Rabbī, sen benüm rabbüm ve ḫālıḳumsun. Senden ġayrı feryād-
resüm yoḳdur. Benüm kūzemi çāh içinde żāyi‘ ḳılma.” didi. Hemān tā 
çāh-ı ‘amīḳuñ ṣuyu ġaleyānla çaḳ dehānına geldi. Ve cüvānuñ düşürdügi 
bardaġı ṣu yüzinde ṭolaşmaġa başladı. Fi’l-ḥāl elin uzatdı, aldı. Āb-dest 
alup dört rek‘at namāz ḳıldı. Ba‘dehu bir avuç ḳum alup rekvesine ḳoydı. 
Ve bir miḳdār ḳarışdurup nūş itdi. O ḥīnde ben kendüye selām virdüm. 
‘Ḥaḳ celle ve ‘alā saña iṭ‘ām itdügi şerbetden baña da in‘ām eyle.’ diyü 
tażarru‘ ḳıldum. Evvelā selāmum redd eyledi. Andan ṣoñra ‘Yā Şaḳīḳ, 
Allāhu Te‘ālā’nuñ ni‘meti ẓāhiren ve bāṭınen benümledür. Sen de 
Rabb’üñe ḥüsn-i ẓan üzere ol.’ didi. Elindeki bardaġı baña virdi. Ḳaçan ki 
içdüm, sükkerle maḫlūṭ raḳīḳ, ya‘nī şerbet-i ḳand ile memzūc leẕẕetinde 
buldum. Ve ‘ömrümde andan leẕīẕ nesne görmedüm. Ṭoyınca içdüm. Ve 
niçe zamānlar [430b N1] ‘aṭş [589a R1] ü cū‘ n’idügin bilmedüm. Ve ol 
cüvān kim idügin bilmedüm. Vaḳtā ki Mekketu’llāh’a vardum, bir gice ol 
maḫdūmı Çāh-ı Zemzem ḳuyusı yanında gördüm. Muttaṣıl namāza iş-
tiġālden ḫālī bulmadım. Bu ḥāl ile ṣabāḥa dek anda ṭā‘at ü ‘ibādet ḳıldı. 
Ve ṣalāt-ı ṣubḥı edādan ṣoñra bir miḳdār ṭavāf idüp çekilüp gitmek ḳaṣdın 
itdi. Gördüm ki ḫadem ü ḫaşemi vāfir ve yemīnen ü şimālen müte‘alliḳātı 
mütekāẟir, içlerinden birine vardum. ‘Bu nev-cüvān kimdür?’ diyü ṣor-
dum. İmām-ı ṣādıḳ Mūsā bin Ṣādıḳ idügini henüz ol zamānda bildüm. 
Dūdmān-ı nübüvvet ve ḫānedān-ı risālet aṣḥābından ol maḳūle kerāmāt-ı 
ġarībe ba‘īd olmaduġın añladum.” 

 

1  Naẓm: N1, R1 
2  “Susadığımda Rabb’im sensin. Yemek istediğimde kuvvetim sensin.” | Nüshalarda görü-

len imla hataları Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas alınarak tashih edildi. bk. 
İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 940. 

3  “Ey Allah’ım, ilâhım, sahibim. Ondan başkası beni ilgilendirmez. Bana onu yok etme.” 
| Nüshalarda görülen imla hataları Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas alınarak 
tashih edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 940. 
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 Bu ḳıṣṣayı Mevlānā İbn Cevzī1 ve niçe müverriḫīn yazmışlardur. 
Ḥattā efḍalü’l-müte’aḫḫirīn, kitāb-ı Fuṣūl[ü’l]-mühimme ṣāḥibi daḫı ‘ay-
nıyla naḳl ü tasṭīr ḳılmışdur. Ve bi’l-cümle ḥażretüñ bu maḳūle 
kerāmātına2 nihāyet yoḳdur. Ma‘ālimü’l-ḳurreti’n-nebeviyye nām kitābda 
ve Fuṣūl[ü’l]-mühimme’de buña müte‘alliḳ ḥikāyāt çoḳdur.  

Cümleden kitāb-ı Neẟrü’d-dür’de3 mesṭūrdur ki ḫulefā-yı 
‘Abbāsiyye’den [Mūsā] Hādī ḥażret-i imāmı ḳatl itmege niyyet ḳıldı. 
Maḫdūma mün‘akis olduḳda du‘ā idüp izālesine cidd ü himmet ḳıldı. Az 
zamān geçmedin mevti ḫaberi geldi. Ḥisāb olınduḳda füc’eten fevti imām-ı 
hümām du‘ā eyledügi giceye rāst geldi.  

Ba‘dehu Hārūnu’r-reşīd ki ḫalīfe oldı, yine ba‘żı müfsidīn İmām 
Mūsā’dan Hārūn’ı taḫvīf ü tehdīd üzere temekkün buldı. “Nedür ki [78a 
HZ] eṭrāf ü cevānibden kendüye emvāl-i vāfire ve zekāt u tuḥaf ü tefārīḳ-i 
mütekāẟire gelüp bu yaḳında Yesīriyye4 nām bir ḳaryeyi otuz biñ filoriye 
iştirā ḳıldı. Ḫuṣūṣā imām-ı sābi‘dür, diyü eşrāf-ı nās mu‘teḳidlerdür. Ve 
niçeler Mehdī-i ṣāḥib-zamān budur, diyü mu‘temidlerdür.” diyü fesādda5 
ittifāḳ itmegin ol sene Hārūnu’r-reşīd ḥacca ‘azīmet ve ḫilāf-ı mu‘tādı 
[589b R1] evvelā Medīne’ye muvāṣalat itdi. Ḥażret-i imām ile bi’d-defe‘āt 
mülāḳātları müyesser oldı.  

Cümleden biri eẟnā-yı kelāmda “Siz nice Resūlu’llāh’uñ ẕürriyyetin-
denüz, dirsüz ki i‘tibār ana cānibinden olan cedde degüldür. Baba ṭarafın-
dan olan ceddedür. Bu taḳdīrce vālide cānibinden ḳarābet bize 

 

1  Cevzî: Cevzâ N1, R1 | Ebü’l-ferec İbn Cevzî’nin el-Muntazam fî Târîhi’l-mülûk ve’l-
Ümem adlı kitabında, Mûsâ bin Ca‘fer bin Muhamed biyografisinde bu hikaye yer alma-
maktadır. bk. İbn Cevzî, el-Muntazam fî Târîhi’l-mülûk ve’l-Ümem, C. 9, s. 87-89. An-
cak Sıfatu’s-safve’de bu hadise anlatılmaktadır. bk. agy, Sıfatu’s-safve, (thk.) Şeyh Hâlid 
Tartûsî, Dârü’l-kitâbü’l-Arabî, Beyrut 2012, s. 363-364.   

2  kerāmātına: kerāmetine N1 
3  bk. Ebû Sa’d Mansûr b. Hüseyin el-Âbî, Nesrü’d-dür fi’l-Muhâdarât (I-VII), (thk.) Hâlid 

Abdülğanî Mahfûz, Dârü'l-kütübi’l-‘ilmiyye, Beyrut 2004, C. 1, s. 247-249. 
4  Nüshalarda “Yebriyye (N1, R1), Lebsīriyye (HZ)” şeklinde yazılan bu kelime Fusûlü’l-

mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 
951-952. 

5  Nüshalarda “ḥaḳādda (N1, R1), ḥaḳāvda (HZ)” şeklinde yazılan bu ibare anlam gereği 
tashih edilerek metne alındı. 
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münḥaṣırdur. Siz evlād-ı ‘Alī’den oldıġıñuza şekk yoḳdur.” didükde 
ḥażret-i imām-ı hümām1 Hārūn’a cevāb emrinde iḳdām idüp,   َوِمن ُذرِّيَِّتِه﴿

َوزََكرِ�َّ َوَحيَْىي    ۞  َداُووَد َوُسَلْيَماَن َوأَيُّوَب َويُوُسَف َوُموَسى َوَهاُروَن وََكَذِلَك َجنْزِي اْلُمْحِسِنني
 āyetini tilāvet idüp Ḥażret-i ‘Īsā [431a N1] َوِعيَسى َوإِْلَياَس ُكلٌّ ّمَِن الصَّاحلِِنيَ ﴾2
mücerred min-ciheti’l-ümm iken sā’irinden maḥsūb olduġını söyledi. 
ẞāniyen ﴿ َُّمث وأَنُفَسُكْم  َوأَنُفَسَنا  َوِنَساءُكْم  َوِنَساءَ�  َوأَبـَْناءُكْم  أَبـَْناءَ�  نَدُْع  تـََعاَلْوْا  فـَُقْل 
َتِهلْ ﴾3  naṣṣ-ı kerīmi mūcibince mübāhele-i Naṣārā’da4 Ḥażret-i نـَبـْ
Peyġāmber ‘Alī ve Fāṭıma ve ebnāhümā buyurduġını tefsīr eyledi.  

Fe-lā-cerem Hārūn salṭanat ḳorḫusına düşüp Medīne’de bir şeb 
Peyġāmber merḳad-i münevverine vardı. “Yā Resūla’llāh, Mūsā bin Ca‘fer 
ümmetinüñ mā-beyninde küllī fitne vü şenā‘āta bā‘iẟ olmaḳ iḥtimāli ile 
aḫẕ u ḥabsini murād idinürin.5 Ve bu bābda cenāb-ı kerīmüñe ‘öẕr iderin.” 
didi. Ve getürdüp aḫẕ itdi. Ve bir birine müşābih iki taḫt-ı revān [mü-
heyyā] idüp isḳarlat çuḳalar ile örtdi. Birer miḳdār ‘asker ile birini Kūfe 
yolına ve birini Baṣra ṭarafına gönderdi. Yolda giderken eḥibbā üşüp6 ḫalāṣ 
itmedin ḳorḫup mübhem ü müşevveş ḳodı.  

Fe-ammā Baṣra semtine gönderdügi taḫt-ı revānda sākin idüp, ‘Īsā bin 
Ca‘fer bin Manṣūr ol tārīḫde Baṣra ḥākimi idi, aña teslīm olınması[nı] bu-
yurdı. Aña daḫı müstaḳil menşūr yazup7 “Oñat ḥıfẓ eyleyesün.” diyü ih-
timāmın ṭuyurdı. Bir yıl8 miḳdārı anda maḥbūs olduḳdan [590a R1] 
ṣoñra meẕkūr ‘Īsā’ya menşūr gönderüp ḳatlini işāret ḳıldı. Ammā ḥażret, 

 

1  hümām: - N1, HZ 
2  “Zürriyetinden Dâvûd’u, Süleyman’ı, Eyyûb’u, Yûsuf’u, Mûsâ’yı ve Hârûn’u da. İyilik 

yapanları işte böyle mükafatlandırırız. Zekeriyyâ’yı, Yahyâ’yı, Îsâ’yı, İlyâs’ı doğru yola 
erdirmiştik. Bunların hepsi salih kimselerden idi.”, Enam 6/84-85.  

3  “De ki: ‘Gelin, oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım. Biz 
de siz de toplanalım. Sonra gönülden dua edelim de.”, Âl-i İmrân 3/61. 

4  Naṣārā’da: faṣārā N1, R1 | Gelibolulu Âlî, Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme’de 
İbn Sabbâğ’ın “mübâheletü’n-Nasârâ” şeklindeki Arapça terkibini burada Farsça terkibe 
çevirmiştir. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 950. 

5  Nüshalarda “idinürdi” şeklinde yazılan bu ibare sentaks gereği tashih edilerek metne 
alındı. 

6  üşüp: düşüp R1 
7  yazup: - N1 | birle R1 
8  yıl: sene R1 
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ba‘żı ḫavāṣṣ-ı ‘Īsā’ya naṣīḥat ḳılmaġın ol emr-i ḳatle1 iḳdām itmedi. Ḥattā 
Hārūn’[a] mektūb yazup ḥażretüñ ṣalāḥ u diyānetini ve şebān-rūz ḫalīfeye 
ḫulūṣ ile da‘vetini, der-‘aḳab mülk cānibinden bi’l-külliyye ibā ve 
ferāġatini bildürdi. Ve ḫalāṣına cell-i himmet ḳıldı. Lākin [Hārūn’ı iḳnā‘] 
mümkin olmayup Sindī2 bin Şāhek nām şaḫṣa teslīmini ve aña müstaḳil 
mektūb [irsāl idüp] mesmūmen ḳatl itmesini3 emr eyledi. Ol ẓālim daḫı 
żiyāfet ü ri‘āyeten ṭa‘ām iḥżār idüp semm-i helā’il ile ḥażreti helāk itdi. 

Li-mü’ellifihi 

  برت است  4دنيا  دندان طمع پرتيز      هوش دار كه عامل مهه شور انگيز است 

 6است  5در لّذت قنديست كه �رت           هر لقمه كه مريسد زخوان كرمش 

Ammā İbn Cevzī,7 Ṣıfatu’ṣ-ṣafve nām kitābında yazar ki İmām Mūsā, 
[Hārūnu’r-]reşīd’e ḫaber gönderdi. “Mādām ki ben ḥabs iken benüm her 
günüm [78b HZ] elemle geçdügi gibi senüñ de her günüñ ıżṭırāb ile geçe.” 
didi. Bu taḳdīrce bir gün evvel bu emrüñ ber-ṭaraf olması ḫayrludur.  

İmāmeyn şöhretiyle ma‘rūfeyn olan Ebū Yūsuf ve Muḥammed bin 
Ḥasan ki8 İmām-ı A‘ẓam Ebū Ḥanīfe Ḥażretlerinüñ aṣḥābındandur, bir-
gün İmām Mūsā’nuñ meclisine vardılar. Farż u sünnet [431b N1] 
mesā’iline müte‘alliḳ ba‘żı müşkillerini ḥall itdürmek murād idindiler. He-
nüz anlar sākit iken [Sindī bin Şāhek’üñ]9 mü’ekkeller[in]den biri 
Mūsā’nuñ ‘izz-i ḥużūrına geldi. “Benüm nevbetüm tamām oldı. 

 

1  Nüshalarda “naṣīḥate” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 
alındı. 

2  Nüshalarda “Senden” şeklinde yazılan bu kelime Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme 
esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 954. 

3  N1 ve R1 nüshalarında “virmesini” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edi-
lerek metne alındı. | ḳatl: ḳatlini HZ 

4  Nüshalarda “pertev zi-dunbā” şeklinde yazılan bu ibare anlam gereği “pur-tīz-i dunyā” 
şeklinde metne alındı. 

5  Nüshalarda “bez” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “bihter” şeklinde metne alındı. 
6  “Aklını başına al ki dünya bütünüyle keşmekeşin olduğu bir yerdir. Dünyanın pek keskin 

tamahkarlık dişi daha kötüdür. [Allah’ın] kerem sofrasından ulaşan her lokma lezzette 
şeker gibidir, hatta daha iyisidir.”  

7  İbn Cevzī: Ḥur İbn Cevzā HZ 
8  Nüshalarda cümlenin başında bulunan bu bağlaç sentaks gereği buraya alındı. 
9  bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 954. 
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İcāzetiñüzle giderin. Lākin bir ḫidmetiñüz var ise buyurıñuz ki yarın gel-
dükde anı size getüreyin.” didi. İmām Kāẓım daḫı “Benüm hīç maṣāliḥum 
yoḳdur. Var, uġruñ ḫayr olsun.” diyü cevāb virdi.  

Ol şaḫṣ gitdükden ṣoñra dönüp İmāmeyn’e “Mūcibdür1 [ki] bu 
kişi[nüñ] yarın ṣabāḥ meyyiti bulınacaḳdur. Ma‘a hāẕā ‘Ḫidmetiñüz var 
mıdur? Yarınki2 [590b R1] gün getüreyin.’ diyü söyler.” didi. İmāmeyn 
ta‘accüb eyledi. Gördiler ki anlar ‘ilm-i ẓāhirīye müte‘alliḳ farż u sünnet-
den su’āl niyyetine gelmişler, imām-ı hümām ise ‘ilm-i ġaybden ḫaber vi-
rüp3 Hümā gibi bülend-pervāzligini ‘arż ider. Cidden müşkillerini ‘arż it-
mediler. Ve ḥālin ḫāṭırın ṣorup çekildiler.  

Lākin didügi vāḳi‘ olur mı, diyü ol şaḫṣ-ı mü’ekkelüñ ardınca bir ādem 
gönderdiler. “Bu şeb ḳapusında yatup ne ẓuhūr iderse bize bildüresüz.” di-
diler. Vaḳtā ki nıṣfu’l-leyl oldı, “Ṣāḥib-i ḫāne fevt oldı.” diyü vāveylā ḳopdı. 
E’imme-i mezbūrān ve sā’ir e’imme-i ‘ālī-şān Mūsā Kāẓım’uñ ‘iẓam-ı şānını 
bildiler. ‘İlm-i ledünniyye ile muvāfıḳ idügini idrāk ḳıldılar. Ve ḥaḳḳında 
bu mażmūn ile bir rubā‘ī inşā itdiler: 

Rubā‘ī 

  عامل مهه در ديدٔه گنجينٔه تست      هر علم و خرب كه هست در سينه تست   

  5سر سينم از جرعٔه ديرينٔه تست        تو كز ساغر فيض 4اى عقل �شام  

Ve bi’l-cümle kerāmātına nihāyet yoḳdur. Delīl ü şāhidi ‘aded-i 
nücūmdan çoḳdur. Yüz seksen üç tārīḫinüñ Receb’inde sinn-i şerīfleri elli 
beşde iken vefāt itdiler. Vālid-i mācidleri [birle] güẕerān iden evḳātı yi-
girmi yıl ve müstaḳillen imāmet ṣadrında geçen eyyāmı otuz beş sāl ile 
maḥsūb buldı.  

 

1  Nüshalarda “muḥibdür” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 
alındı. 

2  Bu kelime R1 nüshasında mükerrer yazılmıştır. 
3  virüp: virür N1 
4  Nüshalarda “ve neşāh” şeklinde yazılan bu ibare anlam gereği “be-āşām” şeklinde metne 

alındı. 
5  “Var olan tüm bilgi ve haber senin kalbindedir. Bütün dünya senin hazinenin gözünde-

dir. Ey akıl, feyz kadehinden iç. Gönlümdeki sırlar senin yıllanmış yudumundandır.” 
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Ammā evlād-ı emcādı ẕükūr u benāt otuz yedi necl-i necīl-i1 me-
leki’ṣ-ṣıfāt olup esāmī-i sāmiyeleri ‘Alī bin Mūsā Rıżā ve İbrāhīm ve 
‘Abbās ve Ḳāsım bir anadandur. Ve İsmā‘īl ve Ca‘fer ve Hārūn ve Ḥasan 
li-ümm veleddür. Ve ‘Abdu’llāh ve İsḥāḳ ve dīger ‘Abdu’llāh2 ve Zeyd ve 
Ḥasan ve Fażl ve Süleymān ümmehāt-ı müteferriḳadan [ve Aḥmed ve 
Muḥammed ve Ḥamza eşiḳḳā-yı li-ümm veleddür. Ve]3 Fāṭımatü’l-
kübrā ve Fāṭımatü’ṣ-ṣuġrā ve Ruḳayye ve Ḥakīme4 ve Ümmü Esmā ve 
Ruḳayyetü’ṣ-ṣuġrā ve Külẟūm ve Ümmü Ca‘fer ve Ümmü Lübāne5 ve 
Zeyneb ve Ḫadīce [591a R1] ve ‘Ā’işe ve Āmine ve Ḥasene ve Büreyhe6 
ve ‘Aliyye ve Ümmü Seleme ve Meymūne ve Ümmü Külẟūm kimi 
menkūḥalarından ve kimi ümm-i veledlerindendür.  

İmām-ı [hümām]uñ efḍal-i evlādı ve erşed-i7 kerāmet-nijādı İmām 
‘Alī bin Mūsā Rıżā’dur ki Sulṭān-ı [432a N1] Ḫorāsān şöhretiyle nām-ı 
bülendi hüveydādur.  

Keẕālik sā’ir evlādından Aḥmed bin Mūsā kerem-i şānları [bī-]hem-tā 
ve seḫā vü [nīk]-‘unvānla gevher-i yek-tā olup bir günde biñ ḳul āzād itdügi 
vāḳi‘dur. Ve otuz dīnāra alduḳları Yesīriyye8 nām ḳaryeyi maḫṣūṣ anlara 
baġışladuḳları şāyi‘dür.  

Ve birāderi Muḥammed bin Mūsā ikẟār-ı ṣalāt u vużū’ ile meşhūr olup 
gicede ḳaç kerre uyanursa ḳalḳup tecdīd-i vużū’ [79a HZ] iderdi. Ve 

 

1  Nüshalarda “devle” şeklinde yazılan kelime anlam gereği “necl-i necīl-i” şeklinde metne 
alındı. 

2  Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme’ye göre bu şahsın adı “ ‘Ubeydu’llâh’tır” (bk. İbn 
Sabbâğ, age, C. 2, s. 961). Gelibolulu Âlî muhtemelen imlası bozuk bir yazma nüsha 
üzerinden bu kısmı yazdığı için hataya düşmüştür.  

3  bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 961. 
4  Nüshalarda “Ḥalīme” şeklinde yazılan bu isim Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme 

esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 961. 
5  Nüshalarda imlası “Mūlnān” şeklinde muğlak yazılan bu isim Fusûlü’l-mühimme fî 

Ma‘rifeti’l-e’imme esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 961. 
6  Nüshalarda “Berīre (N1, R1), Berbere (HZ)” şeklinde yazılan bu isim Fusûlü’l-mü-

himme fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 
961. 

7  erşed-i: vāriẟ-i HZ 
8  Nüshalarda “Beyriyye (N1, R1), Bebriyye (HZ)” şeklinde yazılan bu kelime Fusûlü’l-

mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 
951-952. 
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birḳaç rek‘at namāz ḳılup yaturdı. 1 ﴾ ََكانُوا قَِليًال ّمَِن اللَّْيِل َما يـَْهَجُعون﴿ ol 
ḥażrete vird-i zebān idi.  

Ammā İbrāhīm bin Mūsā ġāyetle şecī‘ ü bahādır ve beyne’l-abṭāl 
naẓīri nādir fāris idügi ẓāhir olmaġın Me’mūn’uñ ḫilāfeti eẟnāsında 
Muḥammed bin Zeyd bin ‘Alī [bin] Ḥüseyn bin [‘Alī bin] Ebū Ṭālib ḳıbe-
linden Yemen’e ḥākim gönderilmiş.  

Ve bi’l-cümle ḥażret-i imāmuñ evlād-ı kirāmınuñ her birinde bir gūne 
ma‘rifet ü ḥikmet ve bir yüzden meziyyet-i ‘ibādet ü ḥālet muḳarrer idi. 
Raḥmetu’llāhi ‘aleyhim ecma‘īn. 

Der-faṣl-ı İmām-ı ẞāmin ‘Alī bin Mūsā er-Rıżā ve Fażīlet-i  
‘Alī bin Mūsā er-Rıżā bin Mūsā Kāẓım bin Ca‘fer-i Ṣādıḳ 

bin Muḥammed el-Bāḳır bin ‘Alī Zeyne’l-‘ābidīn bin  
Ḥüseyn-i Şehīd bin Alī bin Ebī Ṭālib’dür 

Yüz ḳırḳ sekiz tārīḫinde Medīne-i Münevvere’de vücūda geldi. Ve 
ba‘żılar ḳavlince māh-ı ‘ālem-tāb-ı ẕātı yüz elli üç tārīḫi eẟnāsında şeb-i tār-ı 
‘ademden sipihr-i devvār-ı vücūda pertev bıraḳdı. Vālideleri Ümmü’l-benīn 
nām ve Ervā ismi ile ma‘rūfe-i enām [ve] ümmü’l-veled-i [ḫayr]-encām ve 
Şaḳrā’ en-Nūbiyye2 laḳabıyla şöhre-i ḫāṣṣ u ‘āmdur.  

Ve ḥażret-i imāmuñ künyet-i meşhūrı Ebü’l-Ḥasen ve elḳāb-ı ma‘ārif-
şu‘ūrı Ṣābir ve Ẕekī ve Velī evṣāfıyla mu‘ayyen, lākin Rıżā laḳabı cümleden 
eşher ü ebyendür. [591b R1] Ḫidmet-i vāriẟleri medā’iḥ-i cemīlelerine 
ṣarf-ı maḳdūr iden şā‘ir[i] Di‘bil-i Ḫuzā‘ī ve bevvābı Muḥammed bin 

 

1  “Geceleri pek az uyurlardı.”, Zariyat 51/17. 
2  Nüshalarda “en-Nebeviyye” şeklinde yazılan bu isim Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-

e’imme esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 970. 
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Furāt1 ve naḳş-ı ḫātemi ḥasbiya’llāh2 ve ḫulefādan mu‘āṣırları3 Emīn ve 
Me’mūn olup menāḳıbı fā’iḳdür.4  

Ve şems-i şānına delīl ve kerāmāt-ı ‘acā’ibine biḥār-ı zeḫḫār-ı nebe-
viyye sebīl bir şān-ı büzürgvār-ı celīl ve imām-ı hümām-ı ma‘ārif-diẟār-ı 
‘adīldür ki Ḥażret-i Murtażā’nuñ ekẟer-i ‘ulūmına vāriẟ-i bī-hem-tā, gūyā 
ki İmām ‘Alī bin Mūsā Rıżā olup ile’l-ān evṣāf-ı cemīli ve kerāmāt-ı celīli 
mesṭūr olan ecille-i e‘immenüñ her birinde liyāḳat-ı imāmda[n] ve verāẟet-
i kerāmet-şevāhidi[nden] niçe ḥālāt muḳarrer iken bu ḥaḳīrüñ müşāhedesi 
böyledür ki Ḥażret-i İmām ‘Alī bin Ebī Ṭālib’üñ cūd u seḫāsı Ḥasan-ı 
Müctebā’da ve ḳażāya ṭayyib-i ḫāṭırla rıżāsı Ḥüseyn bin [432b N1] 
Zehrā’da [ve] kemāl-i ṭā‘at ü zühd [ü] ‘ibādeti Zeyne’l-‘ābidīn-i pür-
taḳvāda5 ve sırr-ı tevekkül ü ṣafāsı Muḥammed Bāḳır nāmındaki imām-ı 
keẟīrü’l-ḥayāda ve ‘ulūm-ı ledünniyye[ye] müteferri‘6 olan feżā’il-i bī-in-
tihāsı İmām Ca‘fer-i Ṣādıḳ-ı fażl-intimāda ve ḥużūr-ı ḳalb ve teveccüh-i 
ḳanā‘at-īmāsı İmām Mūsā Kāẓım nāmındaki büzürgvār-ı bī-hem-tāda ve 
‘ilm ü iẓhār-ı kerāmāt ve ikẟār-ı ḥayā ve tesḫīr-i ḳanā‘at-i ḳulūb a‘bād[a] 
müte‘alliḳ olan ḥālāt-ı bāhirü’l-velāsı İmām ‘Alī bin Mūsā Rıżā’da bulınup 
vera‘ u taḳvā cihetinden Mūsā Kāẓım ile ‘Alī bin Mūsā er-Rıżā Ḥażretleri 
iẓhār-ı istiḥḳāḳ-ı imāmet itmişlerdür.  

Ke-ennehu esrārımuz taṣavvurı bu ikisinde sā’irinden ziyāde ẓuhūr ey-
lemişdür, taṣavvurında iken ḥikmet Ḫudā’nuñdur, Fuṣūl[ü’l]-mühimme 
muṣannifi7 ile bu müṭāla‘ada yek-dil ü yek-cihet olmışuz. Sā’ir tefāṣīlimüz-
den ġayrı ancaḳ İmām Zeyne’l-‘ābidīn ile İmām ‘Alī bin Mūsā er-Rıżā’da 
müttefiḳ bulınmışuz.  

 

1  Nüshalarda “Ḳurāt” şeklinde yazılan bu isim Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas 
alınarak tashih edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 972. 

2  “Bana Allah yeter.” 
3  Nüshalarda “mu‘ācirleri” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 961. 
4  Bu kelimenin imlası N1 ve HZ nüshalarında muğlaktır. R1 nüshasında ise bu kelimenin 

yeri boş bırakılmıştır. 
5  pür-taḳvāda: ber-taḳvāda N1, R1 
6  Nüshalarda “mütenevvi‘” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
7  Nüshalarda “ṭāci‘i” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
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Vaḳtā ki ḫulefā-yı ‘Abbāsiyye’den Me’mūn imām-ı ẕü-fünūn ile it-
tiḥād-ı ḫulūṣ-ı efzūn ḳıldı ve dāmād-ı kerāmāt-nihād idinüp [79b HZ] 
kendüler [592a R1] veliyy-i ‘ahd olmasını ta‘yīn ḳıldı, ümerā-yı 
‘Abbāsiyān emr-i ḫilāfet [Āl-i] ‘Abbās’da iken ve Āl-i ‘Abbās olan Benī 
Fāṭıma’ya naḳl ide, diyü ḳorḳdılar. İmām Rıżā’ya ḫilāf-ı mu‘tād ihānet 
üzere deprenmege ve bu ṭarīḳ ile mā-beynlerini tebrīd ve giderek teba‘iyyet 
it[me]mege muḳarrer ḳıldılar.  

Fe-lā-cerem birgün ki imām-ı ekrem ḫalife-i muḥterem ziyāretine 
geldi, istiḳbāl ile ve serā-perdeleri ḳaldurup iclāline mu‘tād olan ümerā ih-
timām ḳaṣdın eylediler. Lākin iḫtiyār ellerinden gidüp ber-ḳarār-ı sā’ir her 
biri istiḳbāl idüp, ḫuṣūṣā def‘-i estār-ı iclāl idüp tevḳīrinde ihmāl idemedi-
ler. Birbirine ‘itāb idüp bir gelişde daḫı ol emre iḳdāmı muḳarrer ḳıldılar.  

Pes def‘a-i ẟāniyede ki ḥażret-i imām geldi, cühhāl-i ṣāḥib-celāl is-
tiḳbālde yine mecbūr oldı. Ancaḳ ref‘-i ḥicāb bābında def‘-i ḥicāb idüp her 
biri ṣūret-i ihmāle urdı. Anlar ki evliyā-yı kirāma çār ‘anāṣır ile ḫidmetle 
müfteḫirdür,1 bād [ü] āb ü ḫāk ü āteş cemī‘an ol bābda birbirlerine hem-
serdür. Ya‘nī ḥażret-i imām ḳapuya ki geldi, bir bād-ı vezān peydā olup 
perdeleri tamāmen ḳaldurdı. Keẕālik gitdükleri zamānda yine rūzgār şid-
detle ẓāhir oldı. Estār-ı eyvānı murād olınan üzere ḳaldurdı. Erkān-ı devlet 
bu ḥāli ta‘accüb ḳıldı. Ve ümerā-yı ġālib-miknet [imāmuñ] ‘izzeti min-
‘indi’llāh idügini bildiler. Andan ṣoñra yine ikrām ü i‘zāzına muḳayyed 
oldılar.  

Ṣafvān’dan mervīdür ki Yaḥyā bin Ḫālid-i2 Bermekī ḥażret-i imāmı 
Hārūnu’r-reşīd’e nifāḳ ider. “Elbetde [433a N1] ṭālib-i ḫilāfetdür.” diyü 
ba‘żı ümerāyla helāk itdürmege nifāḳ ider. Lākin Reşīd iẓhār-ı rüşd idüp 
“Babası ḫuṣūṣında itdügüñüz ḫidmet kifāyet ider.3 Bunlar ḥaḳḳındaki 
himmetiñüz me’āl-i ẓulm ü ‘iṣyān vādīsine gider.” diyü buyurdı. İmām 

 

1  Nüshalarda burada yer alan “ki” bağlacı sentaks gereği metne dahil edilmedi. 
2  Nüshalarda “Ḫālid bin Yaḥyā” şeklinde yazılan bu isim “Yaḥyā bin Ḫālid” olarak tashih 

edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 975. 
3  Nüshalarda “kitāya yiter” şeklinde yazılan bu ibare anlam gereği “kifāyet ider” olarak 

metne alındı. 
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Mūsā Kāẓım mesmūmen helāk itdürdügine nedāmetini vezīre [592b R1] 
ṭuyurdı.  

Müsāfir’den rivāyet olınur ki kendüsi İmām Rıżā ile Minā’da oturur 
iken Yaḥyā bin Ḫālid-i Bermekī vechini bir dest-māl ile örtüp geçmiş, git-
miş. Ya‘nī ki keẟret-i ġubārdan ḥirāset itmiş. Pes İmām Rıżā mezbūra nigāh 
idüp “Bu derdmenler bu sene başlarına ne gelecekdür, bilmezler.” diyü 
esrār-ı ilāhīden ḥāżır olanları ḫaberdār eyledi. Fi’l-vāḳi‘ ol yıl Bermekīlerüñ 
devleti zevāl bulur, ḫāk olur.  

Ḥamza [bin Ca‘fer-i Errecānī’den menḳūldur ki Hārūnu’r-reşīd Mes-
cidü’l-ḥarām’uñ bir ḳapusından]1 çıḳup gitdi. Ve İmām Rıżā daḫı ol ḥīnde 
bir ḳapusından daḫı çıḳup gitdi. Ve aṣḥābına keşf-i esrār idüp “Hārūn biz-
den şimdi ba‘īd olmaḳ iḫtiyār ider. Lākin rūzgār ‘an-ḳarīb hem-mezār 
ider.” didi. Ve andan ba‘żı zamānda Hārūn’ı gösterüp “Bunuñla biz böy-
leyüz.” diyü iki barmaġın gösterdi. Tā kendüsi vefāt idüp Hārūn ile bir 
maḥalle defn olınmayınca kelām-ı şerīfinüñ feḥvāsı ma‘lūm olmadı.  

Bekr [bin] Ṣāliḥ’den mervīdür ki birgün İmām Rıżā ḥużūrına varup 
ḫātūnı ḥaml idügini bildürmişler.2 Ve du‘ā temennā ḳılmışlar. Ḥażret-i 
imām “Ṭoġıracaḳ bedr-i tamām ikidür.” buyurmışlar. Ġayb ‘āleminden anı 
iẓhār ḳılmışlar. Fe-lā-cerem Bekr-i mezbūr şād ü ḫandān olup birinüñ 
nāmını Muḥammed ve ol birinüñ ‘Alī ḳomaḳ ḫāṭırın ider. Lākin anı daḫı 
bilürdi. Hemān-dem İmām Rıżā Bekr’i çaġırdup [80a HZ] “Yā Bekr, 
ṭoġacaḳ evladuñ biri ġulām ve biri duḫterdür.” diyü cevāb virdi. Ve “Fer-
zendüñ ismi ‘Alī ve duḫterüñ Ümmü ‘Amr ḳoyasun.” diyü ta‘yīn eyledi. 
Fi’l-vāḳi‘ az zamānda bir ġulām ve bir duḫter vücūda gelmiş. Ve3 buyur-
duḳları üzere ismleri ta‘yīn olınmış. Lākin “Ümmü ‘Amr ne maḳūle ism-
dür?” diyü Bekr kendü vālidesine ṣormış. Ceddesinüñ ismi olup ḳız 

 

1  Nüshalarda bu kısımda görülen imla hataları Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme 
esas alınarak tamir edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 976. 

2  Nüshalarda “bildürdi” şeklinde yazılan bu ibare sentaks gereği tashih edilerek metne 
alındı. 

3  Ve: - N1 
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ṭoġırduġı1 taḳdīrce māderüñ ismi ile müsemmā ḳılınmaḳ muḳteżāsı idügini 
fehm itmiş. 

Kitāb-ı İ‘lāmü’l-verā’da Ebū2 Ḥabīb [en-Nebācī]’den menḳūldür ki 
vāḳı‘asında Ḥażret-i Peyġāmber menzilgāh-ı ḥüccāc olan [593a R1] mes-
cidlerine nüzūl ider. Ve kendüsi sā’ir Müslimīn ile varur, ziyāret niyyetine 
müsāra‘at eyler. Vaḳtā ki mescide girür, ḥażretüñ yanında bir ṭabaḳ temr-i 
sübḥānī görür. Ḥażret-i Muḥammed’üñ elin öpdükden ṣoñra [433b N1] 
Ḥażret-i Muṣṭafā ol ḫurmādan üç ḫurmā ‘aṭā ḳılur. [Ebū] Ḥabīb ‘add it-
dükde on sekiz ḫurmā bulup her biri bir yıl tena‘‘umla mu‘ammer olma-
sına delālet itmek ta‘bīr ḳılur. Fe-lā-cerem bu rü’yāyı gördükden ṣoñra yi-
girmi gün mürūrında3 imām ḥażretleri ol şehre gelmişler. Ve beyān olınan 
mescide girmiş, ḥażret-i imāmı rü’yāsında gördügi üzere Ḥażret-i Peyġām-
ber maḳāmında görmiş. ‘Aynıyla bir ṭabaḳ temr-i sübḥānī daḫı yanında 
olup [Ebū] Ḥabīb’e bir avuç temr ‘aṭā buyurmış. Ṣayduḳda yine vāḳı‘asın-
daki gibi on sekiz temr bulduḳda, “Daḫı ziyādece ‘aṭā ḳıl yā imām.” diyü 
yalvarmış. İmām daḫı cevāb virüp, “Peyġāmber Ḥażretleri ziyāde virmiş 
olsa biz de virürdük.” diyü mükāşefe buyurılmış.  

Ḥażret-i imāmuñ bu maḳūle kerāmātına nihāyet ve ḥadd ü ġāyet 
yoḳdur. Mevlānā Ṭūsī,4 Ebü’ṣ-Ṣalt-ı Herevī’den5 naḳl ider ki şu‘arā-yı 
fuṣaḥādan Di‘bil, İmām Rıżā ḫidmetine varur. “Ehl-i beytle sizüñ 
vaṣfıñuzda6 bir ḳaṣīde naẓm eyledüm.” diyü bu ebyātı ‘arż ḳılur. El-ḥaḳ bir 
ḳaṣīde-i belīġadur ki şu‘arā-yı ‘Arab’uñ seb‘a-i mu‘allaḳasından ve fuṣaḥā-yı 

 

1  ṭoġırduġı: ṭoġduġı R1 
2  Nüshalarda burada “İ‘lāmu’n-nūrī’de İbn” şeklinde yazılan bu ibare “İ‘lāmü’l-verā’da 

Ebū” olarak metne alındı. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 977; Mustafa Öz, “Tabersî”, DİA, 
https: //islamansiklopedisi.org.tr/tabersi (08.06.2020). 

3  gün mürūrında: günden ṣoñra N1 | yigirmi//mürūdında:- HZ 
4  Nüshalarda “Ṭaberī” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İbn 

Sabbâğ, age, C. 2, s. 981. 
5  Nüshalarda “Hārūn” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İbn 

Sabbâğ, age, C. 2, s. 981. 
6  Nüshalarda “vaṣfıñuzı” şeklinde yazılan bu ibare sentaks gereği tashih edilerek metne 

alındı.  
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ma‘ālī-nesebüñ ebvāb-ı mu‘allaḳasındandur. Ve bu ebyāt anuñ ẕeylinden-
dür ki ẕikr olınur:  

Şi‘r-i Di‘bil 

 ـت دمـع العيــن �لعرباتسبلفأ         الرّبـع من عرفـاِت   ذكرُت حمـلّ 
 رسـوم ديــار اقـفرت وعـرات       صربي وهاجت صبابيتوفـلُّ ُعرى 

 مقـفر العرصــات  يومـنزل وحـ        مدارس آيـاٍت خلـت مـن تـالوٍة  
  والتعـريف واجلمـرات بيت و�لـ        ـه �خليـف من مىن  آلل رسـول اللّ 

  اتزّكو مـن اللـه �لـتسليـم وال          ها  حلّ منـازل جربيــل االمني يـ

  متـى عهدهـا �لصـوم والصلـوات      تـي خـّف اهلها  الّ  قفـا نسـأل الـدار

 ـُة الـعـثـراتوتـؤمـن منـهـم زلّ  [593b]    تـدى بفعـاهلـم  قائـمـة عـدٍل ي
  يف حسنايت  هم � ربّ وزد حبّ        زد قليب هدى وبصرية   فيا ربّ 

  وإين ألرجو األمن بعد وفايت          م سعيها خفُت يف الّدنيا وأ�لقد 

  أروح وأغدو دائم احلسرات          ة  ثالثني حجّ  ذ مينّ أ أمل تر

 1وأيديهم من فيئهم صفرات         ما  أرى فيئهم يف غريهم متقسّ 

El-ḳıṣṣa bu ḳaṣīde yüz yigirmi beytdür. Bu maḥalde [iḳtiṣār] lāzım ol-
maġın bu miḳdār ile iktifā olınmışdur.  

Vaḳtā ki imām-ı hümām bu naẓm-ı cevāhir-niẓāmı diñledi, vāfir taḥsīn 
idüp Di‘bil’e mevcūd olan yüz filoriyi ‘aṭā eyledi. Lākin Di‘bil ‘itāb-ı ‘adīl 

 

1  “Arafat’tan evin yerini andım da gözyaşlarımı döktüm. Sabrımın bağları zayıfladı. Özle-
mim arttıkça arttı. Evlerin görüntülerinden soyutlandım, onlardan mahrumum. Âyetle-
rin derslerinin yapıldığı medreselerde tilavet kalmamıştır. Vahyin indiği yerler bomboş 
harabeler olmuştur. Oralar Resûlullâh’ın ailesinin [yaşadığı] Minâ’da Hayf Mescidi, 
Beytu’llah, Arafat ve Cemre’dir. Cibrîl-i Emîn’in indiği yerlerdir. Cebrâil, Allah’tan gü-
venlik ve temizlik ile oraları doldurmuştur. Durun, ehlinin değerini yitirdiği evi soruyo-
ruz. Onların oruç ve namazda verdikleri söz ne zamandı. Doğruluğun önde gidenleri, 
imamlarıydı onlar. Yaptıklarına uyulurdu. Hata yapıp yoldan çıkmaktan uzaktılar. Ey 
Rabb’im, kalbimin hidayet ve basiretini arttır. Ey Rabb’im yaptığım iyiliklerde o imam-
ların sevgisini arttır. Dünyadan ve onun için yaptığım çabadan korktum. Ölümümden 
sonra güven diliyorum. Görmez misin ki ben otuz hacdan beridir özlem içerisinde gidip 
gelirim. O imamların cemaatlerinin, ellerinde hiçbir şey kalmadan onlar dışında dağıtıl-
dığını gördün mü?” | Nüshalarda görülen imla hataları Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-
e’imme esas alınarak tamir edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 982-983.  
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[80b HZ] ‘arż idüp, “Yā ibn Resūlu’llāh, bu ḳaṣīdenüñ cā’izesi olmasun1 
recā iderin. Bu bābda nuḳūdı ḳabūl itmeyüp teberrüken mübārek cismiñüze 
mülāhiḳ olmış bir ḳabā iltimās eylerin.” didükde ḥażret-i imām bir ḫırḳa-i 
şerīfelerini in‘ām ve ol yüz dīnārı daḫı tekrār baḫş ḳıldılar. “Bu ṣurreyi redd 
itmesün ki ‘an-ḳarīb sā’ir māl ü menālinden ziyāde buña muḥtāc ola-
caḳdur.” [434a N1] buyurdılar.  

Fe-lā-cerem Di‘bil-i feṣāḥat-‘alem niçe rūzgār Merve şehrinde iḳāmet 
itdükden ṣoñra birgün ‘Irāḳ seferine gitdi. Bir ‘aẓīm ḳāfileye hem-rāh olup 
‘azīmet itdi. Ḥikmet Ḫudā’nuñdur, eẟnā-yı rāhda yollarına ḳuṭṭā‘u’ṭ-ṭarīḳ 
indi. Di‘bil ve ehl-i ḳāfilenüñ mā-melekleri ġāret ḳılındı. Ve ẕikr olınan 
ḥarāmīler serdārı bir mürtefi‘ yirde oturup nehb olınan nuḳūdı ve metā‘ı 
ḳısmetine muḳayyed oldı. Ve ol güm-rāhlardan birine ḫiṭāb idüp; 

    2وأيديهم من فيئهم صفرات       أرى فيئهم يف غريهم متقسما  

beytini oḳıdı.  

Derdmen Di‘bil mā-melekinden cüdā düşmiş ẕelīl olduġı ḥālde ken-
dünüñ naẓmı oḳınduġını işitdi. Ol zümre-i ẕemīme ile fetḥ-i kelāma 
bahāne olup “Bu beyt benüm naẓmumdur.” didi. Fe-ammā re’īs-i güm-
rāhān, “Bu beyt şā‘ir-i ehl-i beyt olan Di‘bil’üñdür.” didükde “Di‘bil be-
nümdür.” diyü söyledi.  

Fi’l-vāḳi‘ ḳāfile ḫalḳına ṣordılar. Di‘bil idügini taḥḳīḳ bildiler. Ve 
ḳaṣīdenüñ [594a R1] tamāmını Di‘bil’den diñlediler. Ba‘dehu “Senüñ 
ri‘āyetüñ bize farż oldı.” diyü aña ikrāmen ḳāfileden alduḳları emvāli 
cemī‘an aṣḥābına virdiler. Di‘bil’den bu beyti ṣıḥḥatiyle müşerref olup 
yanlarınca Ḳum3 vilāyetine iletdiler. Nuḳūd u tuḥaf-ı mevcūddan niçe luṭf 
u cūd itdiler. Ve Ḥażret-i İmām4 Rıżā virdügi cübbeyi ḥüsn-i rıżāsıyla iştirā 

 

1  olmasun: fülān olmasını HZ 
2  “O imamların cemaatlerinin, ellerinde hiçbir şey kalmadan onlar dışında dağıtıldığını 

gördün mü?” | Nüshalarda görülen imla hataları Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme 
esas alınarak tamir edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 996. 

3  Nüshalarda “Erḳam” şeklinde yazılan bu yer ismi tashih edilerek metne alındı. bk. İbn 
Sabbâğ, age, C. 2, s. 996. 

4  İmām: - N1 
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murād idindiler. Lākin Di‘bil rıżā virmedi. “Teberrüken recā itdügüm 
Ḥażret-i İmām Rıżā ḫırḳalarıdur. Bey‘ idemezin.” didi.  

Ammā birḳaç günden ṣoñra Di‘bil yolına revāne oldı. Ḳaṭṭā‘-ı 
ṭarīḳlardan birḳaç güm-rāh ardınca varup ḫırḳa-i imāmı elinden aldılar. 
Di‘bil daḫı tekrār Ḳum1 vilāyetine ‘avdet idüp re’īslerine bu ma‘nāyı bil-
dürdi. Yine ḫırḳayı ḥarāmīlerden aldı. Fe-ammā Di‘bil’e yalvardılar. “Kim 
bilür bu ḫırḳayı ḳuṭṭā‘-ı ṭarīḳdan āḫar zümreden biri senden ala. Ve bizüm 
dilegümüz yine bize ḳala.” diyü cevāb virdi[ler]. “Elbetde biñ dīnārımuzı 
al, ḫırḳa-i imāmı bize vir.” diyü yalvardılar. Di‘bil daḫı sözlerinden 
çıḳamayup ḫırḳayı virdi. Ve ḳıymetini ḳabż itdi.  

Ebü’ṣ-Ṣalt-ı2 Herevī’den menḳūldür ki Di‘bil, İmām Rıżā ḥużūrında 
ol ḳaṣīdeyi oḳıyup; 

Min Ḳaṣīde-i Di‘bil 

  �لربكاتيقوم على اسم ا�ّ         خروج إمام ال حمالة خارج  
 3وجيزي على النعماء والنقمات       و�طل   حقّ  ز فينا كلّ مييّ  

ebyātına geldükde ḥażret-i imām giryān oldı. “Yā Di‘bil, bu ebyātı Rūḥu’l-
ḳuds senüñ lisānuñdan naẓm itmişdür.” buyurdı. Andan ṣoñra “Bilür mi-
sün ol didügüñ imām kimdür?” diyü [434b N1] ṣordı. “Bilmezin. Nihāyet 
işidürin ki sizüñ nesl-i şerīfiñüzden bir imām ẓuhūr idüp şarḳ u ġarbı ‘adl 
ile memlū eyleye.” didükde “Yā Ḫuzā‘ī, benden ṣoñra imām oġlum 
Muḥammed, ba‘dehu anuñ veled-i reşīdi ‘Alī’dür. Ba‘dehu ‘Alī’nüñ oġlı 
Ḥasan ve Ḥasan’uñ ferzend-i hidāyet-mendi sen didügüñ ḳā’im [81a HZ] 

 

1  Nüshalarda “Erḳam” şeklinde yazılan bu yer ismi tashih edilerek metne alındı. bk. İbn 
Sabbâğ, age, C. 2, s. 996. 

2  Nüshalarda “ṣalb” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İbn Sabbâğ, 
age, C. 2, s. 997. 

3  “İmamın ortaya çıkışı herhangi bir araç kullanmadan, bunun dışında olacaktır. O, Al-
lah’ın ismi üzerinde, kutlulukla ayağa kalkacaktır. Bizim için hak ve batıl bütünüyle bir-
birinden ayrılacaktır. Nimetler ve afetlerin karşılığı verilecektir.” | Nüshalarda görülen 
imla hataları Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas alınarak tamir edildi. bk. İbn 
Sabbâğ, age, C. 2, s. 997. 
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ü ḥüccet ü muntaẓır olan velīdür.” buyurdı. On iki [594b R1] imāmuñ 
baḳıyye-i erba‘asını ‘ale’t-tertīb keşfī ṭuyurdı.  

El-ḳıṣṣa Ḥażret-i İmām Rıżā ḳalīlü’n-nevm ve keẟīrü’ṣ-ṣavm, celīlü’l-
ḳadr, refī‘u’ṣ-ṣadr bir ẕāt-ı büzürgvār idi.  

Kendüler ābā-yı kirāmından ve anlar daḫı Ḥażret-i Peyġāmber’den 
naḳl-i rivāyet iderler ki  ّحوضي، ومن مل مؤمن  «من مل يؤمن حبوضي فال أورده ا� 

ا احملسنون فما  يت، فأمّ ا شفاعيت ألهل الكبائر من أمّ  شفاعيت إمنّ بشفاعيت فال أ�له ا�ّ 
-bir ḥadīẟ-i şerīfdür ki ‘aṭşān-ı bādiye-i günāh olan müc عليهم من سبيل»1
rimān bu āb-ı ḥayāt ile def‘-i ḥarāret itmek ḳābildür. Ḫuṣūṣā ki ḳulūb-ı 
merġūb-ı günāhkārān bu ḫuṣūṣuñ feyeżān-ı rāḥat-resānından maġfiret 
behrelerine mā’ildür.  

[Bundan] mā‘adā ḥadīẟ-i şerīf-i يوما واحدا ابتغاء ثواب   شعبان «من صام من
يف   يوم القيامة  ه ا�ّ ة حشر سبعني مرّ ه  يوم من  يف كلّ   تعاىل  ة، ومن استغفر ا�ّ  دخل اجلنّ ا�ّ 

له من ا�ّ  الّسالم عليه  النيب   زمرة بصدقة ولو   شعبان ق يفالكرامة، ومن تصدّ  ووجبت 
 ḥażret-i imāmdan ve ‘an‘ane ile Ḥażret-i بشقّ  مترة حرّ م ا�ّ  جسده على النار» 2
Ḥabīb-i Lā-yenām’dan rivāyet olınmışdur. 

Ve bir ḥadīẟ-i laṭīf-mażmūnı daḫı ki yine anlardan mervīdür, buyurırlar 
ki “Üç maḳāmda ḫalḳ-ı ‘āleme vaḥşet gelse gerekdür. Biri ṭoġduḳları gündür 
ki anaları ḳarnından çıḳarlar. Ve dünyā yüzine baḳarlar. Biri öldükleri gün-
dür ki dār-ı āḫireti görürler. Ve ‘aẕāb u tena‘‘umda olanlara naẓar ḳılurlar. Biri 
daḫı ḳabrden ba‘ẟ olınduḳları demdür ki dünyāda görmedüklerini anda 

 

1  Hadîs-i Şerîf, “Benim havuzuma inanmayanı Allah havuzuma dahil etmeyecektir. Şefaa-
time inanmayana Allah şefaatimi nasip etmeyecektir. Benim şefaatim ümmetimden bü-
yük günah işleyenler içindir. İyilik yapanlara gelinceyse, onlara (ceza verecek) bir yol yok-
tur.” (Meclisî, Bihârü’l-envâr, C. 8, s. 34) | Nüshalarda görülen imla hataları Fusûlü’l-
mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas alınarak tamir edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 
1000. 

2  Hadîs-i Şerîf, “Kim ki mükafatını Allah’tan umarak Şaban ayının bir gününde oruç tutsa 
cennete girer. Kim ki her gün yetmiş defa istiğfar ederse Allah onu kıyamet gününde Hz. 
Peygamber’in zümresi arasında haşreder ve Allah’ın ona cömertlikte bulunması vacip 
olur. Kim ki Şaban ayında yarım hurma da olsa sadaka verirse Allah onun bedenine ce-
hennemde yanmayı haram kılar.” | Nüshalarda görülen imla hataları Fusûlü’l-mühimme 
fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas alınarak tamir edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1001.  
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görürler. Ba‘iẟ budur ki Yaḥyā Peyġāmber’e1 Ḥażret-i Ḥaḳ bu üç varṭa ile 
selām2 ḳıldı. Ve ḥaḳḳında 3 ﴾يـُبـَْعُث َحي�ا َويـَْوَم  َويـَْوَم َميُوُت  ُوِلَد  يـَْوَم  َعَلْيِه  ﴿ َوَسَالٌم 
 buyurdı. Keẕālik Ḥażret-i ‘Īsā daḫı bu üç maḳām-ı vaḥşetden kendüyi 
tenzīh itdi. 4﴾َوالسََّالُم َعَليَّ يـَْوَم ُوِلدتُّ َويـَْوَم أَُموُت َويـَْوَم أُبـَْعُث َحي�ا﴿ diyü du‘ā 
ḳıldı.  

Ammā ṣāḥib-i [595a R1] Tārīḫ-i Nīşābūr kitābında böyle beyān itmiş-
dür ki ḥażret-i imām sa‘ādet-i şehādetle meysūrü’l-merām olduġı sefer-i 
hidāyet-reh-berinde ki Nīşābūr’a girdi, e’imme-i muḥaddiẟīnden mevlānā 
nām Ebū Zür‘a-i Rāzī ve Muḥammed bin Eslem-i Ṭūsī Ḥażretleri sā’ir 
‘ulemā ve ‘uḳalā zümresine pīşvā olup ‘alā vechi’l-istiḳbāl5 [435a N1] ve’l-
iclāl imām-ı hümām-ı ṣāḥib-ḥāl cenābına mülāḳāt ḳaṣdın itdiler. Ve bir fer-
saḫ miḳdārı ḳarşu gitdiler. Ol şān-ı vācibü’l-ikrām siḳillāṭ ile mestūr6 bir 
ḳubbenüñ altında ester-i şehbā üstinde mu‘azzez ü vaḳūr ve zīr-i ḥicāb ü 
estār içün ḥüccāb ü ḫuddāma ruḫṣat virilmedi.  

Ol iki imām ‘arż-ı tażarru‘-ı tāmm idüp “Ey seyyid-i celīl ve sācid-i 
büzürgvār-ı cemīl, cedd-i büzürgvāruñ Peyġāmber-i Ḫudā ve saña ābā vü 
ecdād olan e’imme-i hüdā7 ḥaḳḳı içün olsun bizi cemāl-i bā-kemālüñ 
rü’yetinden maḥrūm eyleme. Ref‘-i ḥicāb ile ‘arż-ı dīdār idüp bārī bir 
ḥadīẟ-i şerīf rivāyetiyle cümlemüzi behremend eyle.” diyüp ‘arż-ı ‘ubūdiy-
yet ü niyāz itdüklerinde ruḫṣat-ı ‘aliyyeleri ṣādır olup baġle-i şehbāya bir 
miḳdār irżā-yı ‘inān olınmadı. Ve emr-i şerīfiyle muḳarribān-ı ḥüccābdan 
biri ḳubbe perdesinüñ bir cānibini ḳaldurdı. Ḥażret-i İmām ‘Alī8 ol 
‘ulemā-yı lāzımü’l-iḥtirām zümresine luṭf ile selām virdi. Ve gūşe-i 

 

1  Nüshalarda “Peyġāmber’i” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği tashih edilerek 
metne alındı. 

2  Nüshalarda “varṭadan berī ilsāḥ” şeklinde muğlak yazılan bu ibare anlam gereği “var ṭa 
ile selām” olarak metne alındı. 

3  “Doğduğu gün, öleceği gün ve diriltileceği gün ona selam olsun!”, Meryem 19/15. 
4  “Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selam (esenlik verilmiştir).”, 

Meryem 19/33. 
5  istiḳbāl: istiḳlāl HZ 
6  Nüshalarda “sefer-i lā-ṭıla mestūrı” şeklinde muğlak yazılan bu ibare Fusûlü’l-mühimme 

fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas alınarak “siḳillāṭ ile mestūr” biçiminde metne alındı. bk. İbn 
Sabbâğ, age, C. 2, s. 1002.   

7  hüdā: Ḫudā R1 
8  ‘Alī: - N1, HZ 
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seḥābdan ḫākiyān-ı ‘ālemiyāna [81b HZ] beẕl-i nūr iden āftāb gibi ‘arż-ı 
dīdār ḳıldı. Ve iki gīsū-yı laṭīfi dimāġ-ı ‘ālemi mu‘aṭṭar eyledi.  

Fe-lā-cerem istiḳbāl iden e’imme-i ümem cemāl-i Resūlu’llāh’ı görmiş 
gibi müte’eẟẟir olup kimi ester-i imāmuñ na‘line çihre-güster oldı. Ve ki-
minüñ sa‘ādet-i ḳurbetine1 izdiḥām māni‘ olup sīm-i semendine yüz sür-
mek iştiyāḳı ile ıraḳdan ḫāk-i siyāha yüz urdı. El-ḳıṣṣa kiminde nāle vü 
bükā ve ekẟerinde “Yā ibn Resūlu’llāh, merḥabā.” ṣadālarıyla bir ṭarafda 
vāveylā [595b R1] ḳopdı. Ba‘dehu 2«امسعوا»  fermānı [ve] her ṭarafdan 
 emr-i ‘ālī-şān[ı] cihāt-ı sitteden vārid olup ḥażret-i imām kelāma «انصتوا»3
geldi ve buyurdı: “Vālid-i mācidüm Mūsā Kāẓım cedd-i büzürgvārum 
Ca‘fer-i Ṣādıḳ’dan, anlar daḫı ‘an‘ane ile nūr-ı ‘aynum Resūl-i Ḫālıḳ’dan 
ve anlar Cibrīl-i emīnden ve Cibrīl, Ḥażret-i Ḫallāḳ-ı Ḫalā’iḳ’dan naḳl 
ider ki 4«قال اّ� تعاىل كلمة ال  إلٓ ه إال ا�ّ  حصين، فمن دخل حصين أمن من عذايب»
 ya‘nī Cibrīl, Peyġāmber-i Ḫudā-yı Lā-yenām cenābın[d]a[n] rivāyet idüp 
“Rabb-i ‘İzzet buyurırlar ki lā ilāhe illa’llāh5 kelimesi benüm ḳal‘a-i 
refī‘umdur. Her kim ki lā ilāhe illa’llāh dimiş ola, benüm ḳal‘ama duḫūl 
itmiş olur. Ve her kim benüm ḥıṣnuma duḫūl eyleye, benüm ‘aẕābumdan 
emīn olup cennetüme yol bula.”  

Pes ḥażret-i imām ki ḥadīẟ-i şerīfi naḳl eyledi, ḫuddām-ı ‘ālī-maḳām 
ḳubbenüñ sāyebānın indürdi. Estere irḫā-yı ‘inān ḳılındı. Gelen e’imme-i 
‘iẓām ve fużalā-yı kirām ol miḳdār mülāḳātı ‘ayn-ı sa‘ādet-i ‘aẓīm bildiler. 
Yanında taḥrīre devātı bulınanlardan yigirmi biñ miḳdārı enām [434b 
N1] sā‘atiyle kitābete iḳdām idüp ol ḥadīẟ-i şerīfi yazındılar. Ve bile defn 
olınmasını vaṣiyyet ḳıldılar.  

İmām Ebü’l-Ḳāsım Ḳuşeyrī’den menḳūldür ki ümerā-yı 
Sāmāniyye’[den] ba‘żılar bu ḥadīẟ-i şerīfi yazındılar. Ve bile defn olınmasını 
vaṣiyyet ḳıldılar.6 Ol ‘aṣruñ meşāyiḫinden biri ol meyyiti düşinde gördi. 

 

1  Nüshalarda “taġrına (N1, R1), tefrine (HZ)” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği 
tashih edilerek metne alındı. 

2  “Dinleyin.”  
3  “Kulak verin.”  
4  Hadîs-i Şerîf, “Allahu Teala dedi ki ‘lâ ilâhe illallâh’ sözü benim kalemdir. Kim benim 

kaleme girerse azabımdan emin olur.” (Câmiü’s-sağir, 3694)  
5  “Allah’tan başka ilah yoktur.” 
6  Ve bile//ḳıldılar: - R1 
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“Aḥvālüñ nice oldı?” diyü ṣordı. “Ḥaḳ celle ve ‘alā kelime-i lā ilāhe illa’llāh 
berekātında günāhumı yarlıġadı.” diyü cevāb virdi.  

Rivāyet olınur ki ṣūfiyyūn-ı Nīşābūr’dan bir cemā‘at ‘izz-i ḥużūr-ı 
imāma girdiler. “İşitdük ki emīrü’l-mü’minīn Me’mūn sizi veliyy-i ‘ahd 
idinmiş. Fi’l-vāḳi‘ re’y-i münīrinde iṣābet itmiş ki ümmet-i Muḥammed bir 
ḫalīfeye muḥtāclardur, fuḳarā libāsın giye ve żu‘afā vü ġarībler1 ġıdāsın yiye, 
Tāzī atlara binmeyüp enbiyā-yı kirām sünneti üzere ḥimār ü estere bine. 
[596a R1] Ve bi’ẕ-ẕāt ḫastelerüñ ‘iyād[et]ine varup ve2 cenāzelerüñ 
namāzını kendüsi ḳıluvire. Li’llāhi’l-ḥamd bu ẕikr olınan ḫiṣāl-i ḥamīde 
ẕāt-ı şerīf-i pesendīdeñüzde mevcūddur.” didüklerinde imām-ı hümām 
ṭayanup ṭururken mürebba‘[a] cülūs itdi. Ba‘dehu ol ḳavme ḫiṭāb idüp 
“Yūsuf bin Ya‘ḳūb Ḥażretleri enbiyā-yı ‘iẓāmdan iken ẕehebī dībāc ḳaftānlar 
giyerdi. Ve zer-rişte ile mensūc ḳabāṭī3 urunırdı. Ve āl-i Fir‘avn’uñ maḳ‘ad 
ü bisāṭında otururdı. Ve emr ü nehy ile maṣāliḥ-i Müslimīn’i görürdi. Pes 
imāma lāzım olan ‘adl ü inṣāf ve emānet ü diyānetle ittiṣāfdur ki sözinde 
ṣādıḳ ve ḥükminde ‘ādil-i fā’iḳ ola. Ve her nesne ki va‘de eyleye, incāzı ẟübūt 
u ẓuhūr bula.” diyü buyurdı. “Yoḫsa Ḥaḳ subḥānehu ve te‘ālā ‘ibādına libās 
ü ṭa‘āmı4 ḥarām itmemişdür.” diyü5  لِِعَباِدِه َأْخرََج  ِيتَ 

الَّ اّ�ِ  زِيَنَة  َحرََّم  َمْن  ﴿ُقْل 
  .āyet-i kerīmesini tilāvet ḳıldı َواْلطَّيَِّباِت ِمَن الّرِْزقِ ﴾ 6

Ammā Me’mūn kendüleri veliyy-i [82a HZ] ‘ahd itdügi ḥikāyet-i 
şehādet-nümūn bu yüzdendür ki emīrü’l-mü’minīn ‘Abdu’llāh Me’mūn 
bin Hārūn mülk-i ḫilāfet serīrine cülūs itmezdin muḳaddem Ḥażret-i Ḥaḳ 
ile ‘ahd eylemiş ki eger ḫuṣamā muḫālefeti ber-ṭaraf olup ol rütbe-i ‘āliyeye 
müteṣā‘id olursa āl-i Benī [Ebū] Ṭālib’üñ efḍalini, ya‘nī ki Ḥażret-i 
Fāṭıma-i Zehrā evlādınuñ a‘lem ü ekmelini veliyy-i ‘ahd idine. Ve 

 

1  ġarībler: ġayrılar N1 | ġarā’ibler HZ 
2  ve: - N1 
3  Nüshalarda “feyāṭī” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
4  Nüshalarda “lübūs u maṭ‘am” şeklinde yazılan bu terkip anlam ve sentaks gereği tashih 

edilerek metne alındı. 
5  diyü: - N1 
6  “De ki: ‘Allah'ın, kulları için yarattığı zineti ve temiz rızkı kim haram kılmış?’”, Araf 

7/32. 
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kendüden ṣoñra emr-i ḫaṭīre-i1 ḫilāfet ol maḳūle bir seyyid-i ṣaḥīḥü’n-ne-
seb ve ṣarīḥü’l-ḥaseb aḳrānı ile i‘lā-yı şān bula.  

Fe-lā-cerem ḫavāṣṣ-ı bāhirü’l-iḫtiṣāṣdan Fażl bin Sehl ile bu ma‘nāyı 
meşveret eyledi. “Sen daḫı ḳarındaşuñ Ḥasan ile bu ḫuṣūṣı söyleş. Gör ne 
dir.” diyü söyledi. [436a N1] Mezbūr Ḥasan bu ma‘nāyı Fażl’dan işitdi. 
“Devlet-i ḫilāfet Āl-i ‘Abbās’dan evlād-ı Muḥammed’e naḳl itmek lāzım 
gelür.” diyü cidden cā’iz görmedi. Fe-ammā Me’mūn-ı müte‘allem 
memnū‘ olmadı. Ve bu ḫuṣūṣdaki tāsmīm ü ‘azīmeti ekābir [596b R1] ü 
ṣanādīdüñ cümlesine ma‘lūm oldı.  

Egerçi ki İmām Rıżā aṣlā bu ma‘nāya rıżā virmedi. Pes perde-i ġāybde 
mestūr olan şehādet ‘alā vechi’ş-şehāde kendülere ma‘lūm olmaġın imām 
isti‘fā eyledi. Lākin muḳayyed olmayup cenāb-ı Me’mūn’dan ilḥāḥ u 
ibrām[ı] ziyāde oldı.  

Bi’l-āḫire birgün meşhūda ‘uẓemā-yı dīn ü devlet ḥużūrında bu 
ḫuṣūṣuñ ḥuṣūli mu‘ayyen buldı. Ammā ḥażret-i imām şol şarṭla ḳabūlinde 
ḳıyām ‘arż eyledi ki aṣlā Me’mūn ḥayātında kendüden emr ü nehy ṣādır 
olmaya. Ve kimseyi naṣb ü ‘azl ḳılmaya. Ve iki kişi ḫuṣūmetle mürāca‘at 
eyleyüp mā-beynlerinde ḥikmet lafẓı ṣudūr itmeye. Ve ḳavānīn-i ḫulefādan 
hīç bir māddeyi taġyīr buyurmaya.  

Bu minvāl üzere iki yüz bir tārīḫinde bir ḫamīs güni cem‘iyyet oldı. Ve 
‘ahd-i2 Me’mūn’daki vüzerā ve ümerā ve küttāb ü ḥüccāb ü ‘ulemā bi’l-
cümle aṣḥab-ı ḥall ü ‘aḳd olan Me’mūn’uñ dīvān-ḫānesine yol buldı. 
Ba‘dehu ‘Abdu’llāh [el]-Me’mūn çıḳup serīr-i ḫilāfete oturdı. “Benüm 
re’yümi bunlara i‘lām eyle.” diyü Fażl bin Sehl’e buyurdı.  

El-ḳıṣṣa her kişi imāmuñ veliyy-i ‘ahd olduġını bildi. Ol ‘aṣrda cārī 
olan ḳānūn üzere gelecek ḫamīsde erkān-ı devlet libās-ı ḫudretle3 dīvāna 
gelmek ve imām-ı hümāmdan bī‘at eylemek ve her biri ber-vech-i ta‘cīl 
birer yıllıḳ mu‘ayyen virgülerin almaḳ ḫuṣūṣı tenbīh ḳılındı. Ve gelecek 

 

1  Nüshalarda “ḫuṭbe-i” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 
alındı.    

2  ‘ahd-i: ‘ahd-nāme-i R1 
3  Nüshalarda “ḥażret-i lebis ḥażretle” şeklinde muğlak yazılan bu ibare anlam ve seci gereği 

“libās-ı ḫudretle” olarak metne alındı. 
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ḫamīsde yine cem‘iyyet-i dīvān1 ve hengāme-i rū-şināsān olup ḥażret-i 
imām yeşil cāmeler ile serv gibi ḳıyām idüp başında ‘imāmesi, belinde 
ḳılıcı, meclis-i Me’mūn’a2 geldi. Kemāl-i vaḳār ile sādātlar arasında, ya‘nī 
mā-beynde oturdı.  

Fe-lā-cerem Me’mūn’uñ emr-i hümāyūnı mūcibince oġlı ‘Abbās i‘zāz 
ü iclāl ile istiḳbāl eyledi, cümleden evvel bī‘ate el uzatdı. Ammā imām elin 
ḳaldurup ‘Abbās’uñ eli üstine [597a R1] ḳodı. Me’mūn bī‘atinden ibā ider 
ḳıyās idüp 3 «ابسط يدك» buyurdı. İmām-ı hümām ise  يبايع «هكذا كان 
 ya‘nī ki “Ḥażret-i Resūlu’llāh böyle bī‘at iderdi.” diyü cevāb رسول ا�ّ »4
virdi.  

El-ḳıṣṣa vāfir sīm ü zer iḥżār olındı. Ve gūn-ā-gūn zer-keş ḫil‘atler 
meydāna geldi. Ve ḫuṭabā ve şu‘arā ayaġa ḳalḳup gūn-ā-gūn ḫuṭbeler ve 
ḳaṣīdeler oḳındı. Ḥażret-i imām veliyy-i ‘ahd-i ḫalīfe-i İslām olduġuna 
müte‘alliḳ mażmūnlar iş‘ār ḳılındı. Ba‘dehu cevā’iz-i ‘aliyye ve ‘aṭāyā-yı 
seniyye ekābire [436b N1] taḳsīm olındı. Ve ol günde nihāyetsiz māl ü 
menāl tevzī‘ ḳılındı. Ammā evlād-ı emācid-i ‘Aleviyye’den başlandı. [82b 
HZ] ẞāniyen ṣanādīd-i ‘Abbāsiyye’ye virildi. ẞāliẟen bi-ḳadari merātibihim 
sā’ir nāsa baḫş olındı.  

Ba‘dehu emīrü’l-mü’minīn işāreti ile ayaġa ḳalḳup ve bir ḫuṭbe-i 
belīġa inşā ḳıldı.5 Ḥamd ü ẟenā ve Faḫr-i Enbiyā’ya ṣalāt-ı bī-intihādan 
ṣoñra »  أيّها الناس اّن لنا عليكم حّقاً برسول اّ� عليه السالم ولكم علينا حّق به فاذا
 ya‘nī “Müslimānlar Resūlu’llāh أّديتم الينا ذلك وجب لكم علينا احلّق والسالم» 6
ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem Ḥażretlerine intisābımuz cihetinden sizüñ üs-
tiñüzde ḥaḳḳımuz vardur. Keẕālik min-ciheti’l-İslām sizüñ de bizde 
ḥaḳḳıñuz muḳarrerdür. Ḳaçan ki sizüñ ‘ahdiñüze lāzım gelen ḥaḳḳı bize 

 

1  dīvān: cüvān N1, HZ 
2  Nüshalarda “imāma” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
3  “Elini uzat.”  
4  “Hz. Peygamber de böyle biat ederdi.”  
5  ḳıldı: ḳıldı ki R1 
6  “Ey insanlar, bizim Resûlullâh aleyhisselam cihetinden sizin üzerinizde hakkımız vardır. 

Sizin de bundan dolayı bizim üzerimizde hakkınız vardır. Öyleyse bunu yerine getirin. 
Bizim de sizin hakkınızı yerine getirmemiz gerekir, vesselam.” | Nüshalarda görülen imla 
hataları Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas alınarak tamir edildi. bk. İbn 
Sabbâğ, age, C. 2, s. 1007. 
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i‘ṭā ḳılasuz. Biz daḫı sizüñ üstiñüze vācib oluruz.” didi. Ḫuṭbesinde bun-
dan ġayrı nesne söylemedi. Ammā eṭrāf-ı memālikdeki ḫuṭabā minberlere 
‘urūc idüp İmām Rıżā’nuñ veliyy-i ‘ahd olduġı mażmūnen ḫuṭbeler inşā 
olındı.  

Medīnī’den1 menḳūldür ki İmām Rıżā meclis-i Me’mūn’a gelüp bu vechle 
iclāl olınduḳda ḥażret-i imāmuñ ba‘żı ḫavāṣṣı kemāl-i sürūr ile feraḥnāk ü şādān 
olındılar. Ammā imām-ı müşārün ileyh bu emr-i ḫaṭīrüñ nā-tamām ḳalmasını 
bildi. Ve ol muḳarrebini ḥużūrına [597b R1] getürüp ḳulaġına söyledi. Ya‘nī 
ki “Veliyy-i ‘ahd olmamuz2 netīce virmez, yoḳ yire sürūr u feraḥ ‘arż itme.3” 
diyü remz eyledi. Ve bu ebyātı oḳıdı: 

Naẓm 

  الّن الّنفس �قضة العهود      وليسوا ان يغوا �لعهد اصال  

  4يعّدون العهود من املهود        واهل البيت ال يبيعون �ساً   

Ammā muḫtaṣar-ı kitābü’l-‘Ahd’de5 bu minvāl üzere yazılmış idi ki 
Fuṣūl[ü’l]-mühimme ṣāḥibi naḳl eyledi. Binā’en ‘alā ẕālik kitābımuzda daḫı 
tasṭīri lāzım geldi. 

 

 

 

 

1  Nüshalarda “Medā’inī” şeklinde yazılan bu isim Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme 
esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1007.   

2  olmamuz: olman N1   
3  itme: itmeye N1   
4    “[Bazıları] anlaşmaları bozmada doğal olarak cesaret gösterirler. Çünkü insan nefsi sözleşmeyi 

bozmaya [meyillidir]. [Hz. Muhammed’in] ehl-i beyti insanları satmazlar. Onlar beşikten iti-
baren ancak anlaşmaları düzenlerler.” | Burada anlatılan hadise Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘ri-
feti’l-e’imme’den alınmıştır. Ancak bu manzume Fusûlü’l-mühimme’de yer almamaktadır. bk. 
İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1007-1008. 

5  Nüshalarda “ ‘Ahdiyye (N1, R1), ‘Uhūdiyye (HZ)” şeklinde yazılan bu isim Fusûlü’l-
mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 
1008.   
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Me’mūn kendü ḫaṭṭıyla İmām Rıżā’ya virdügi  
‘ahd-nāme ṣūretidür ki beyān olınur: 

بسم اّ� الّرمحن الّرحيم، هذا كتاب كتبه عبد اّ� بن هرون الرشيد [لعلّي بن 

موسى بن جعفر وّيل عهده. أّما بعد، فإّن اّ� عّز وجّل اصطفى اإلسالم ديًنا  

أّوهلم �خرهم، ويصّدق  واختار له من عباده رسًال داّلني عليه وهادين إليه، يبّشر  

اّ� عليه وسّلم على   ىصلّ �ليهم ماضيهم، حّىت انتهت نبّوة اّ� تعاىل إىل ّحممد  

فختم    ،من العلم وانقطاع من الوحي واقرتاب من الساعةفرتة من الرسل ودروس  

ذي الّ  العزيز نزل عليه كتابأو   ،ا عليهمهلم ومهيمنً  اشاهدً  ني وجعله به النبيّ ا�ّ 

ا انقضت  فلمّ   .�تيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيدال  

الدين ونظام   جعل قوام  ةلرسال�م   عليه وسلّ ى ا�ّ مبحمد صلّ  وة وختم ا�ّ النبّ 

  بشرايعها وأحكامها.  امها والقيامنظاخلالفة و يف أمر املسلمني 

مرارة طعمها اخترب  و   شاّقها ومحل م   ضت إليه اخلالفة انق ومل يزل أمري املؤمنني منذ  

مطيالً   مذاقها و  لبدنه  مضنًيا  العينني  عزّ ل   مسهر  فيه  فيما  وقمع   فكره  الدين 

ومنعه    ، ة الكتاب والسنّ   ه وإقام   ونشر العدل   ومجع الكلمة   ة املشركني وصالح األمّ 

ا  مناصحً سبحانه وتعاىل    ن يلقى ا�ّ أ ة  والدعة ومهنأ العيش حمبّ   ظ ف ذلك من احل 

أفضل من يقدر    ، ة من بعده ا لوالية عهده ورعاية األمّ دينه وعباده وخمتارً له يف  

 تعاىل ا �ّ مناجيً   ، ه  وحقّ عليه يف ورعه ودينه وعلمه وأرجاهم للقيام يف أمر ا�ّ 

  ، ما فيه رضاه وطاعته يف آ�ء ليله و�اره   ة �الستخارة يف ذلك ومسألته اهلامّ 

فيما معمالً  بيته من ولد عبد ا�ّ طلبه وا   ه في    فكره ونظره   بن  لتماسه يف أهل 

 ،ن علم حاله ومذهبه منهم على علمه ممّ   مقتصراً   ، وعلي بن أيب طالب   العباس 

 استقصى أمورهم معرفة مره جهده وطاقته حّىت أن خفي عليه  ممّ ا يف املسألة  و�لغً 

  .أحواهلم معاينة وكشف ما عندهم مسائلة   أ وابتلى اخبارهم مشاهدة واسترب 

ه يف عباده وبالده هاده نفسه يف قضاء حقّ ت واج�ّ ا  ةفكانت خريته بعد استخار 

علي بن احلسني  بن دجعفر بن حممّ  ابن  الرضا  علي بن موسى  تني مجيعاً فئيف ال

ع وورعه الظاهر ياذبن أيب طالب ملا رأى من فضله البارع وعلمه ال بن علي



558 | TENKİTLİ METİN - 2. Rükün 

وقد استبان   .ن الناسع ه  فّرده من الدنيا وتتوختليالنافع  وزهده اخلالص  ع  والشاي

األ تزل  مل  ما  مله  عليه  واأللسنطبقخبار  متّ   ة  جامععليه  فيه  والكلمة  ة  فقة 

  ،  وكهالً ا وحد�ً ا و�شئً فعً �عرفه به من الفضل  نزل  نوملا مل    واألخبار واسعة. 

إذ علم   ،يف ذلكتعاىل    ا خبرية ا�ّ واثقً عقد له �لعهد واخلالفة من بعده  لذلك  ف

والنجاة    ّجةا للسالمة وثبات احلسالم وطلبً ا لإلا له وللدين ونظرً يثارً إه فعله  نّ أ  ا�ّ 

  1].العاملني ذي يقوم الناس فيه لربّ يف اليوم الّ 
 

1  “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Bu belge, Abdullah bin Hârûnurreşid’in, veli-
ahdi Ali b. Mûsâ b. Ca‘fer’e yazdığı mektuptur. İmdi, Aziz ve Celil olan Allah din olarak 
İslam’ı üstün kıldı. Kulları arasından O’na giden yolu gösteren ve yönlendiren elçiler 
seçti. Önce gelen elçiler sonrakilerini müjdeledi. Sonrakiler de öncekileri tasdik etti. Ta 
ki Allah’ın peygamberlik görevi, kıyamet saatinin yaklaştığı, vahyin kesildiği, ilmin sili-
nip yok olduğu ve uzunca bir süre peygamberlerin gönderilmediği bir dönemde Hz. Mu-
hammed sallallahu aleyhi ve selleme ulaştı. Böylece Allah onunla elçilerin gelişini sonlan-
dırdı. Onu onlara şahit ve üstün kıldı. Ona, önünden ve arkasından bâtılın yaklaşama-
dığı, Hakîm ve Hamîd olan [Allah’ın] tenzil ettiği aziz kitabı indirdi. Nübüvvet sona erip 
Allah peygamberliği Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile hitama erdirince dinin 
temelini, düzenini, kurallar ve hükümlerle mevcudiyetini ve Müslümanların işlerinin ni-
zamını hilafet [makamına yerleştirdi]. Mü’minlerin emiri hilafet makamına geçip bu ma-
kamın zorluklarını yüklenmeye ve onun acı tadıyla sınanmaya başladığından beri gözleri 
uykusuz ve bedeni yıpranmış bir vaziyettedir. Dinin izzeti, müşriklerin zaptedilmesi, üm-
metin salahı, dirliğin ve birliğin sağlanması, adaletin yayılması, Kur’ân ve sünnetin ha-
kim kılınması konularında çokça düşünmektedir. Bu durum onu güven ve huzur içinde 
rahat yaşamdan mahrum etti. Bunu her türlü eksiklikten münezzeh olan yüce Allah’a 
dini ve kulları konusunda samimi ve içten, kendisinden sonraki veli-ahdını ve ümmetin 
yöneticisini seçmiş bir şekilde kavuşmak arzusuyla yaptı. Hilafet konusunda verasıyla, 
diniyle ve ilmiyle altından kalkabilecek, Allah’ın emirlerini ve O’nun hukukunu yerine 
gitirebilecek en iyi kişiyi seçmek amacıyla yüce Allah’a bu önemli meselenin hayırlı ol-
ması için gece ve gündüzün her anında, O’nun rızasının ve taatinin olduğu şeyi tercih 
etmek için münacatta bulundu. Bütün düşüncesini ve dikkatini, Abdullah b. Abbas ve 
Ali b. Ebî Tâlib’in neslinden olan ehl-i beyti hakkında istediği şeyler için yoğunlaştırdı. 
Özellikle ahvalini ve hayat tarzını bildiği kimselere yöneldi. Ahvalini bilemediği kimseler 
hakkında yoğun çaba sarfetti, ta ki onların durumlarını iyice bildi, onlar hakkındaki ha-
berleri müşahede yoluyla ve bizzat görerek teyit etti, hatta onlarla ilgili bilinmeyenleri 
sorarak ortaya çıkarttı. 

  [Halife], Allah’tan hayır dileyip hem memleket ve hem de insanların üzerindeki hakkının 
ifası konusunda şahsi çabada bulunduktan sonra Ali b. Mûsâ er-Rızâ b. Ca‘fer b. Mu-
hammed b. Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebî Tâlib’i seçti. Bunun nedeni [halifenin] onun 
muhteşem faziletini, geniş ilmini, açık ve görünür takvasını, hâlis zühdünü, dünyayı boş-
lamasını, insanlardan soyutlanmasını görmesidir. Halife, onun hakkında söylenenlerle 
elde edilen bilgilerin uyumlu olduğunu, dillerin onun üzerinde ittifak ettiğini, insanların 
onun üzerinde anlaşmaya vardığını ve hakkında geniş bir malumatın bulunduğunu 
gördü. Onun genç, delikanlı, yetişkin ve orta yaşlı olduğu dönemlerdeki faziletini bildiği-
mizden dolayı [halife], Allah’ın tercihinin bu yönde olduğundan emin bir şekilde, onu veli-
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Ba‘dehu İmām Rıżā Ḥażretleri daḫı bir ‘ahd-nāme yazdı ve 
Me’mūn’uñ ḫazīnesinde ḥıfẓ olındı. Ṣūreti budur: 

Ṣūret-i ‘ahd-nāme-i Rıżā min ġayr-i iḫtiṣār1 

  وال رادّ  بسم اّ� الّرمحن الّرحيم، احلمد ّ� الفّعال ملا يشاء ال معّقب [حلكمه   

د  ه حممّ وصالته على نبيّ   ،﴾الصُُّدورُ يـَْعَلُم َخائَِنَة اْألَْعُنيِ َوَما ُختِْفي  ﴿  ، لقضائه

  .بني الطاهرينني وآله الطيّ خامت النبيّ 

قه   �لسداد ووفّ أمري املؤمنني عضده ا�ّ   نّ إ� علي بن موسى بن جعفر  أأقول و 

  ، زعتفُ   انفسً أمن  آطعت و ا قُ غريه فوصل أرحامً   جهله نا ماللرشاد عرف من حقّ 

بعد فقرها، وعرفها    وأغناها  بعد أن أمن احلياة أنسيت  بل أحياها وقد تلفت

نكرها، ربّ مبتغيً   بعد  رضا  يريد جزاءً   ا  ال  غريه  العاملني  ا�ّ   ،من   وسيجزي 

  .جر احملسننيأالشاكرين وال يضيع 

  عقدة أمر ا�ّ   فمن حلّ   ،ن بقيت بعدهإمرة الكربى  عهده واإل  ه جعل إيلّ نّ إو 

إذ كان    ،حمرمه  حرميه وأحلّ   ا�ّ   ايثاقها فقد أ�ح  ا�ّ   عروة أحبّ وقصم  ها  بشدّ 

نه  مجرى السلف فصرب    .سالم بذلكا حرمة اإلمام منتهكً  على اإلبذلك زار�ً 

ين واضطراب حبل ا من شتات الدّ خوفً و مات  عز على الفلتات ومل يعرتض على ال

  . قة تبتدرئ�فرصة تنتهز و  حذراملسلمني و 

نفسي ا�ّ   وقد جعلتُ  على  وقلّ إ  عهًدا     املسلمني  أمر    ةدين خالف ن اسرتعاين 

ة بطاع   ، أن أعمل فيهم ة بن عبد املطلب خاصّ   بين العباس  ويف   ، ة العمل فيهم عامّ 

ا وال أبيح  ا حرامً ن ال أسفك دمً أ و    عليه وسلم ى ا�ّ رسوله صلّ   وطاعة   اّ� تعاىل 

 

ahd yaptı ve kendisinden sonra halife olacağına söz verdi. Zira, Allah biliyor ki halife bunu, 
kendisi ve din adına bir tercihte bulunmak, İslam’ı gözetip selameti talep etmek, ayrıca de-
lillerin onun hakkında sabit olması ve insanların âlemlerin Rabb’inin huzurunda duracağı 
o günde kurtuluşa ermek için yaptı.” | Bu ahdnâmenin nüshalarda eksik olan kısmı 
Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas alınarak tamamlandı. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 
2, s. 1008-1009.  

1  Ṣūret-i//iḫtiṣār: - N1, R1 
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ة جهدي ء الكفا   ى ر ن أحت أ و   ، �حته فرائضه أ و   ه  ما سفكته حدود ّال إ   ا وال ماًال فرجً 

  وجلّ   عزّ   ه  عنه فإنّ ا يسألين ا�ّ ا مؤكدً بذلك على نفسي عهدً   وجعلتُ   . وطاقيت 

  لتُ أو بدّ   تُ أو غريّ   ن أحدثتُ إ و   ﴾ العهد كان مسؤوالً  وأوفوا �لعهد انّ ﴿ يقول  

رغب يف  أ ليه  إ من سخطه و   وأعوذ ��ّ   . ا ضً ا وللنكال متعرّ مستحق�   عزل لل   كنتُ 

  .لطاعته واحلول بيين وبني معصيته يف عافية يل وللمسلمنيالتوفيق  

  ، يب وال بكم  [اّ�]  ذلك وما أدري ما يفعل  ن على ضدّ واجلامعة واجلفر يدّال 

 امتثلت أمر أمري  ينلكن  ،وهو خري الفاصلني  يقضي �حلقّ   ،ال �ّ إن احلكم  إ

وإ�ّ وا�ّ   ،املؤمنني وآثرت رضاه ا�ّ  يعصمين  بذلك    ه وأشهدت  نفسي  على 

واحلاضرين    بقاءهي حبضرة أمري املؤمنني أطال ا�ّ وكتبت خبطّ   .ا شهيدً وكفى ��ّ 

وهم دولته  وخواّص  نعمه  أولياء  سهل  من  بن  بن   والفضل  وسهل 

ومثامة بن أشرس وبشر بن    بن طاهروعبد ا�ّ  حيىي بن أكثمالقاضي  و  الفضل

  1  ].سنة إحدى ومأتني ضان شهر رم  يف وذلك اد بن النعمانومحّ  املعتمر

 

1  “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Hamd, her dilediğini yapabilen, hükmünü sor-
gulayanın olmadığı, takdiratını kimsenin geri çeviremeyeceği Allah’a mahsustur. ‘O, göz-
lerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir (Mü’min Sûresi, 40/19).’ Allah’ın salâtı 
peygamberlerin sonuncusu olan elçisi Hz. Muhammed ile güzel ve temiz olan âlinin üze-
rine olsun. Ben Ali b. Mûsâ b. Ca‘fer derim ki mü’minlerin emiri -Allah onu doğrulukla 
güçlendirsin ve doğru yola muvaffak kılsın- hakkımızda başkasının bilemediği şeylerin 
farkına vardı. Koparılan akrabalık bağlarını birleştirdi, kalplerine korku salınan insanları 
güvende kıldı. Dahası bu insanlar hayata küstürülmeleri neticesinde ölüp gitmişken on-
lara hayat verdi. Fakir düşmüşken onları zengin kıldı. Unutulup gitmişken onları tanınır 
ve bilinir kıldı. O, âlemlerin Rabb’inin rızasını arzulayarak bunları yaptı, başkasından bir 
karşılık beklediği için yapmadı. Allah, şükredenlerin mükafatını verir ve iyilik yapanların 
ecrini zayi etmez. Şüphesiz ki mü’minlerin emiri beni veliaht tayin etti ve kendisinden 
sonra yaşayacak olursam en büyük gücü, (halifelik) bana vermeye söz verdi. Kim ki Al-
lah’ın sıkı bir şekilde atılmasını emrettiği düğümü çözer ve Allah’ın güçlendirilmesini 
istediği ipi koparırsa Allah onun özelini açığa vurur ve mahremini ortaya döker. Zira o, 
bu şekilde yapmakla imama iftira atmış ve İslam’ın saygınlığını çiğnemiş olur. Önceki 
halifeler de bu suretle davrandılar. Dinin dağılmasından ve Müslümanların düzenlerinin 
bozulmasından korkarak ortaya çıkan bâdirelere sabrettiler, alınan kesin kararlara karşı 
çıkmayarak ortaya çıkan musibet ve felaketlere karşı hazırlıklı oldular. Eğer Allah beni 
Müslümanların işlerinin başına getirir ve bütün müslümanların ve özellikle Abbas b. Ab-
dülmuttalib oğullarının işlerinin yürütüldüğü hilafet makamına getirirse o makamda, 
yüce Allah’a ve Resûl’üne sallallahu aleyhi ve sellem itaat çerçevesinde amel edeceğime, 
haram yere kan dökmeyeceğime, sınırı aşan ve hukukun dışına çıkanlar hariç kimsenin 
namusunu ve malını mübah kılmayacağıma, gücüm ve gayretim yettiğince liyakat ve 
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Ammā ḥażret-i imāmuñ ‘ahd-nāmesinde “Egerçi ki emīrü’l-mü’minīn 
emri ile bu ḫuṣūṣa rıżā virdüm. Lākin cifr-i cāmi‘a mażmūnı bunuñ ḫilāfı-
dur.” didüginde nükte vardur. Cemī‘-i esrārātına anlardan mesṭūr remz 
idügini ifāde buyurmışlardur.  

Ve bi’l-cümle iḥdā ve iki yüz tārīḫi Ramażān’unda Me’mūn imāmı 
veliyy-i ‘ahd idindi. Ve iki yüz [437a N1] iki tārīḫī evvelinde Ümmü 
Ḥabībe nām duḫter-i [sa‘d]-aḫterini1 imām-ı müşārün ileyhe tezvīc idüp 
‘Irāḳ’a müteveccih oldı. 

Ḥikāyet olınur ki imām-ı pāk-nihād veliyy-i ‘ahd rütbesiyle 
maḥbūbu’l2-fu’ād olduḳdan ṣoñra bir ‘īd-i şerīfde ḫalīfenüñ mizācı 
münḥarif oldı. Ve bi’ẕ-ẕāt muṣallāya çıḳup ḫuṭbe oḳımaġa ḳādir olmaya-
caḳlayın ża‘f ẓāhir3 olup binā’en ‘alā ẕālik imām-ı hümāma ādem gönderdi. 
“Bizüm yirimüze anlar çıḳsunlar. Ve ḫuṭbe-i ‘īdi oḳıyup namāzı ḳılıvir-
sünler.” diyü bildürdi.  

Ammā ki4 İmām Rıżā isti‘fā ḳıldı. “Mā-beynimüzde şürūṭ [u] ‘uhūd 
ma‘lūmları degül midür?” cevābını gönderdi. Lākin Me’mūn ol [598a R1] 

 

yeterliliği esas alacağıma dair Allah’a söz veriyorum. Bu suretle ben, Allah’ın bana hesa-
bını soracağı sağlam bir söz veriyorum. Zira Aziz ve Celil olan Allah şöyle buyurmaktadır: 
“Verdiğiniz sözü yerine getirin, çünkü verdiğiniz sözden mutlaka sorguya çekileceksiniz! 
(İsrâ Sûresi, 34).” Eğer bu sözümden farklı bir şey söyler veya [bu sözümü] değiştirirsem 
veya dönüştürürsem o zaman azledilmeye müstehak olup cezaya maruz kalırım. Ve ben 
Allah’ın cezasından yine Allah’a sığınırım. Ona itaat konusunda beni muvaffak kılmasını 
ve O’na isyan etmeme mani olmasını, hem kendim hem de Müslümanların afiyet içinde 
olmasını diliyorum. el-Câmia ve el-Cifr [isimli kitaplar] bunun zıddına işaret etmektedir 
ve ben Allah’ın ne bana ve ne de size neler yapacağını bilmiyorum. Şüphesiz ki hüküm 
ancak Allah’a aittir. O, hakkıyla hüküm verir ve O, hakkı bâtıldan ayırt edenlerin en 
hayırlısıdır. Bununla birlikte ben mü’minlerin emirinin emrine boyun eğdim. Onun rı-
zasını yeğledim. Allah beni de onu da korusun. Allah’ı bu şekilde kendime şahit gösteri-
yorum. ‘Şahit olarak Allah yeter. (Fetih Sûresi, 28).’ [Bu belgeyi] el yazımla mü’minlerin 
emirinin -Allah onun varlığını bâki kılsın- huzurunda yazdım. Bu belgeyi yazarken, onun 
nimetlerine mazhar olan ve devletinin önde gelen şahsiyetleri Fazl b. Sehl, Sehl b. Fazl, 
Kâdı Yahyâ b. Eksem, Abdullah b. Tâhir, Sümâme b. Eşres, Bişr b. Mu‘temir ve 
Hammâd b. Nu‘mân hazır bulundular. Bu olay, iki yüz bir senesi Ramazan ayında oldu.” 
| Bu ahdnâmenin nüshalarda eksik olan kısmı Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme 
esas alınarak tamamlandı. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1010-1012. 

1  duḫter-i aḫterini: duḫterini R1 
2  maḥbūb: maḥbūr N1, HZ 
3  ẓāhir: ḥāżır R1 
4  Ammā ki: - N1 
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cevābı ıṣġā ḳılmadı. “Elbetde ḫuṭbeyi anlar oḳısunlar.” diyü erkān-ı devlet 
ve a‘yān-ı milleti imām āstānesine gönderdi. Fe-lā-cerem Ḥażret-i İmām-ı 
Ekrem [ve] Resūl-i A‘ẓam1 ṣalla’llāhu [83a HZ] ‘aleyhi ve sellem namāza 
çıḳduḳları sünnet üzere ḫurūcı muḳarrer itdiler. Efḫar-ı libāsın giyüp ve 
‘imāmesinde ṭaylasān ṣarḳıdup revā’iḥ-ı ṭayyibe ile taṭayyübinden ṣoñra 
ellerine üç demrenlü bir ‘aṣā alup yayanca çıḳdılar. Ve muṣallāya teveccüh 
buyurdılar.  

Ḥattā bir kerre kendüler tekbīr ü tehlīl iderdi. Bir kerre daḫı ḫayl-i2 
nās ve eşrāf-ı bī-ḳıyās bir uġurdan tekbīr iderek giderdi. Gördiler, ḥażret-i 
imāmı ata binmedi. Ṣanādīd-i a‘yān bi-esrihim piyāde olup atlarını ḫid-
metkārları ‘aḳablarınca yiderek gitdiler. Fe-ammā bir velvele-i ġarībe ve 
zemzeme-i ‘acībe peydā oldı ki gūyā ki ins ü cin vuḥūş u ṭuyūr ve ḥayvānāt 
ü eşcār ü aḥcār imāmuñ tekbīr ü tehlīline muvāfaḳat iderdi.  

Ḫavāṣṣ-ı imām ki bu velveleyi gördiler, minbere ṣu‘ūd itdükden ṣoñra 
ḫalḳ ġulüvv idüp ḥażret-i imāmı derdimüz ḫilāfet ṣadrına ilḳā ve 
Me’mūn’dan bi’l-ittifāḳ imāmı istiḥlāf itmek iḥtimālini virdiler. Fitne-i 
‘aẓīme peydā olıyor, diyü taḫvīf ile Me’mūn’a ḫaber virdiler.  

Fi’l-ḥāl [Me’mūn] teklīfine nādim oldı. Ve ża‘f-ı mizācı muḳarrer iken 
ġayretlenüp ḳalḳdı,3 gitdi. Ve müte‘āḳib ḫaberler gönderüp “Li’llāhi’l-
ḥamd bir miḳdār mizācımuza ṣıḥḥat geldi. Ve bedenimüzde yümn-i him-
metiñüzle taḳviyet müyesser oldı. Münāsib budur ki ḥarem-serāñuza dö-
nesüz. Emr-i ḫiṭābeti ve emāneti ṣāḥib-i ḳadīmine ṭabşurasuz.” diyü bil-
dürdi. Ḥattā İmām Rıżā eẟnā-yı rāhda iken döndi. Ve erkān-ı devlet tekrār 
Me’mūn āsitānesine gelüp üslūb-ı sābıḳ üzere atlandı. Ve muṣallāya varılup 
ṣalāt-ı ‘īd edā ḳılındı. Fe-ammā bir miḳdār ruḫṣat u irżā Me’mūn’uñ iz-
diyād-ı ḫavf u ḫaşyetine bā‘iẟ olup irtikāb [598b R1] itdügi ḥāle nev‘an 
nādim olmaḳ mertebesine vardı. 

 

1  A‘ẓam: Ekrem HZ 
2  Nüshalarda “ ‘amāḳa-i” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
3  ḳalḳdı: ḳalḳup N1, HZ 
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Herẟeme bin A‘yen’den menḳūldür ki1 Me’mūn’uñ [437b N1] 
ḫavāṣṣ-ı ḫuddāmından idi, lākin ehl-i beyte ḫulūṣ-ı ṭaviyyet ile muḥibb 
olmaġın İmām Rıżā cenābına tamām hevādārlik ‘arż iderdi, ḥattā Rıżā’nuñ 
emīrü’l-mü’minīnden görilecek maṣāliḥi elbetde Herẟeme eli ile görilüp 
mā-beynlerinde vāsıṭ idügi ẓāhir idi, birgün İmām Ebü’l-Ḥasen Rıżā ken-
düyi ṭaleb ḳıldı. “Seni bir sırruñ vedī‘ine emīn iderin. Lākin ben ḳayd-ı 
ḥayātda olduġumca keşf-i rāz itmemegi tenbīh ḳıldı. Şöyle ki bu sırruñ 
ḥıfẓında ihānet itmeyesün. Ceddüm ḥużūrında cānuñı nār-ı dūzāḫdan 
ṣıyānet idesün.2” didi. Ve tamām ‘ahd ü peymāndan ṣoñra “Yā Herẟeme, 
bilmiş olasun ki benüm ecelüm ḳarīb oldı. Ve cedd-i büzürgvāruma 
mülāḳāt yaḳlaşdı. ‘An-ḳarīb beni enār ü engūr ṭu‘mesinden mesmūm [u] 
meftūn itsünler gerekdür. Vefāt itdügüm gibi ḫalīfe benüm meyyitümi ba-
bası Hārūnu’r-reşīd’üñ ayaġı ucında defn itdürmek ḳaṣdın eylese gerekdür. 
Lākin irādetu’llāha muḫālefet olmaġın ol maḥalde defnüm mümkin ol-
maz. Ne ḳadar ki ḥafr ḳaṣdın iderler, yek-pāre ṭaş gibi mün‘aḳid bulınup 
mezār ḳazılması müyesser olmaz. Pes benüm merḳadum fülān maḥalde 
ḥāżırdur. Ḥattā şimdiki ḥālde içi ṭopṭolu mā’-i sebīl ẓāhirdür. Sen ol 
maḥalli gösteresün ki ḳazalar. ‘Aynıyla merḳadümi ol ṣu ile memlū bulalar. 
Ammā fi’l-ḥāl ol ṣu ġā’ib ola. Ve benüm cenāzemi ḥāżırīn anda defn eyleye. 
Bundan ṣoñra yā Herẟeme, ḳaçan ki benüm tābūtumı seng-i muṣallāya vaż‘ 
ideler, namāzumı ḳılmaḳ tedārükin eyleyeler. Ḥālā nāḳasıyla ‘alā vechi’l-
ılġar ṣaḥrādan bir ‘Arabī şaḫṣ gelse gerekdür. Devesinden [83b HZ] inüp 
vechinde ġubār-ı sefer ‘alā’imi muḳarrer iken namāzumı ḳıluvirse gerek-
dür. Ammā zinhār keşf-i esrār itmeyesüz. [599a R1] Ve bu aḥvāli unıtma-
yup maḥallinde icrā idesün.” buyurduḳdan ṣoñra birḳaç gün geçmedin 
İmām Rıżā ḫalīfe meclisinde üzüm ve enār ekl eyledi. Ḳalḳup ḥarem-
serāsına varduḳda ki Ebü’ṣ-Ṣalt-ı Herevī’den3 ‘iyādetine vardı, 

 

1  ki: ki egerçi ki R1 
2  Nüshalarda “itmeyesün” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği olumsuzluk eki atılarak 

metne alındı. 
3  Nüshalarda “Herūmī” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İbn 

Sabbâğ, age, C. 2, s. 1021. 
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eyideceklerin eyitdi. “Yā Eba’ṣ-Ṣalt, [onlar bu fi‘li itmişdür].1” buyurup 
ikinci güni teslīm-i rūḥ ḳıldı.  

Yine mezbūr Herẟeme’den menḳūldür ki imām-ı hümāmdan bu 
kelāmı işitdi, ṭoġrı Me’mūn meclisine vardı. Dest-mālini yüzine ṭutup 
ınçḳırı ınçḳırı aġlar buldı. Egerçi ki ol fi‘li irtiḳāb itmiş idi, ba‘żı muḳar-
reblerinüñ ilḳāsı ile semm-i ḳātil yidürmegi ṣavāb görmişler idi, lākin 
imāmuñ feżā’ilini añar ve aġlardı. Ḥüsn-i ḫaṣā’ilini yād idüp nedāmet āteşi 
ile cigerin ṭaglardı. Vaḳtā ki giryesini görmiş, imāmuñ vaṣiyyetini [438a 
N1] Herẟeme, Me’mūn’a birer birer i‘lām ḳılmış. Ya‘nī ki mesmūmen 
helāk olacaġını ve namāzını bir A‘rābī gelüp ḳılacaġını ve mezārınuñ iki 
yirde ḥafr olınacaġını söylemiş. Ḫalīfe-i [peşīmān]2 giryān eyledi. “N’içün 
bu ḳıṣṣayı baña zamān-ı ḥayātında söylemedüñ ki belki ol ḳażā def‘ ḳılı-
naydı.” diyü te’essüf itmiş.  

Şol dem ki Herẟeme didügi üzere A‘rābī’nüñ nāḳa ile gelmesi ve 
ṣalātını edāya mübāşir olması, ba‘dehu Hārūn mezārı ḳurbında ḥafr 
mümkin olmayup ve kendüler ta‘yīn3 itdügi maḥalde merḳadi āb-ı sebīl 
ile memlū ve ṣadef gibi ṣāfī bulınması bir bir ẓuhūr eylemiş. Me’mūn’uñ 
izdiyād-ı nevḥa vü bükāsına sebeb olup mirāren Herẟeme’yi söyletmiş. 
Ve her işitdükçe mā-beynde vāḳi‘ olan fi‘l-i münkere te’essüfden ḫālī ol-
mamış. 

Ve bi’l-cümle İmām ‘Alī bin Mūsā Rıżā’nuñ [menāḳıbı]4 ecell-i 
menāḳıb ve [imdād-ı feżā’il ü fevāżılı mütevālī ke-tevāli’l-ketā’ib] ve 
muvālātı maḥmūdu’l-bevādī ve’l-‘avāḳıbdur.5  

 

1  Nüshalarda imlası eksik bırakılan bu cümle Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas 
alınarak tamamlandı. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1021. 

2  Nüshalarda burada bir kelimelik boşluk vardır. 
3  ta‘yīn: - R1 
4  N1 ve R1 nüshalarında burada birkaç kelimelik boşluk vardır. HZ nüshasında boşluk 

bırakılmamıştır. 
5  Gelibolulu Âlî bu cümleyi Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme’den olduğu gibi ter-

cüme etmiştir. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1023. 
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Vefātı Ḫorāsān vilāyetine tābi‘ Ṭūs nām şehre tābi‘ Senābād1 nām ḳar-
yede vāḳi‘ oldı ki iki yüz üç tārīḫi Ṣafer’inüñ āḫirinde sinn-i şerīfleri [599b 
R1] elli beşde iken taḥḳīḳ buldı. Ve veliyy-i ‘ahd olduḳları tārīḫde vefātları 
tārīḫine gelince bir yıl ve dört ay miḳdārı zamān mürūr eyledi. Ammā 
müddet-i imāmeti yigirmide idügi taḥḳīḳ ḳılındı.  

Evlād-ı ẕükūrı Muḥammed el-Ḳāni‘2 ve Ḥasan ve Ca‘fer ve İbrāhīm 
ve Ḥüseyn[‘dür]. Ammā kerīmeleri ancaḳ ‘Ā’işe’dür. Raḥimehumu’llāhu 
te‘ālā ‘aleyhim ecma‘īn. 

Der-faṣl-ı Menāḳıb-ı İmāmü’t-tāsi‘  
Muḥammed el-Cevād bin ‘Alī el-Murtażā 

Bunlaruñ da künyeti Ebū Ca‘fer’dür. Nihāyet İmām Muḥammed 
Bāḳır [daḫı Ebū] Ca‘fer künyetiyle mükennā olup künyet ve ismde 
muvāfaḳatları olup bunlara Ebū Ca‘fer-i ẞānī diyü şöhret virilmişdür.  

Ṣafvān bin Yaḥyā’dan menḳūldür ki “İmām Rıżā’ya ṣordum, ‘Sizden 
ṣoñra imāmımuz kim olacaḳdur?’ didüm. ‘İşte bunlardur.’ diyü Muḥam-
med Cevād’ı gösterdiler. Fe-ammā anlar ol tārīḫde üç yaşında bulınurlar. 
‘Bunlar henüz ṭıfl-i ṣaġīrdür.’ diyü ta‘accüb itdükde İmām Rıżā cevāb vi-
rüp ‘Ehl-i beyt-i Resūl’üz. Aṣāġıran min-ekābir bizden ‘ilm ü ḥikmet mü-
tevāriddür.3’ didi. ‘Ḥażret-i ‘Īsā’nuñ sinn-i şerīfi bundan eḳall iken iḳāmet-i 
ḥüccet eylemişdür.’ buyurdı.”  

Ve bi’l-cümle İmām Muḥammed Cevād yüz ṭoḳsan beş tārīḫi Ra-
mażān’ınuñ on ṭoḳuzında Medīne-i Münevvere’de vücūd ‘ālemine geldi. 
Ve vālidesi Sebīke-i4 Nūbiyye nām ümmü veleddür. Ve elḳāb-ı imām 

 

1  Nüshalarda “İstiyād” şeklinde yazılan bu yer adı Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme 
esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1023; Şihâbüddin Ebî Abdillâh 
Yâkût el-Hamevî, age, C. 3, s. 259. 

2  Nüshalarda “el-Vāḳi‘” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İbn 
Sabbâğ, age, C. 2, s. 1031. 

3  Nüshalarda “ḥikmeti mütevāritdür (N1, R1), ḥikmeti mütevārīdür (HZ)” şeklinde yazı-
lan bu ibare anlam gereği “ḥikmet mütevāriddür” olarak metne alındı. 

4  Nüshalarda “Sekīne” şeklinde yazılan isim tashih edilerek metne alındı. bk. İbn Sabbâğ, 
age, C. 2, s. 1038. 
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Cevād ve Ḳāni‘ ve Murtażā’dur. [84a HZ] Lākin cümleden meşhūr Cevād 
idügi hüveydādur.  

Aḳ tenlü, mu‘tedilü’l-ḳāme ẕāt-ı şerīf idi. Şā‘iri Ḥammād1 ve bevvābı 
[438b N1] ‘Amr bin Furāt ve naḳş-ı ḫātemi ni‘me’l-ḳādir Allāh2 saṭrıdur. 
Ve ḫulefādan mu‘āṣırları3 evvelā Me’mūn ve ẟāniyen Mu‘taṣım’[dur].  

Ve babaları vefātında sekiz yaşında bulınup ba‘dehu bir yıl geçdükden 
ṣoñra ḫalīfe Baġdād’a geldi. Ve eyyāmdan birgün ḫalīfe ṣayd niyyetiyle 
şehrden ṭaşra müteveccih olup yolı uġradı ki Muḥammed Cevād ve ba‘żı 
eṭfāl anda ṭururlardı. Ḥattā sā’iri lu‘ba meşġūl olup anları teferrüc ḳılurdı. 
[600a R1]  

Vaḳtā ki ḫalīfe ẓāhir oldı, sā’ir eṭfāl firār ile gizlendiler. Ancaḳ 
Muḥammed Cevād kendü maḳāmında ẟābit-ḳadem olup ṭurdı. Ḫalīfe 
bunlara ta‘accüb idüp “Yā ṣabī, neden ki aṣḥābuñ bizden firār ideler, sen 
ẟābit ṭurup anlar iḫtiyār4 itdügi iḫtifāya meyl itmeyesüz?” diyü su’āl it-
dükde “Anlaruñ kendülere ve ḫalīfeye ḥüsn-i ẓannı bir yüzden idi. Lā-büd 
her biri karārı firāra degişdi. Benüm ki kendüme ve ḫalīfeye ḥüsn-i ẓan-
num muḳarrerdür, aña binā’en ḳarārum ġayr-ı müyesserdür.” diyü cevāb 
virdi.  

Ḫalīfe ġulāmuñ cevābını ta‘accüb idüp, “İsmüñ nedür?” didi. Bilā-
tevaḳḳuf u tereddüd “İsmüm Muḥammed bin ‘Alī bin Mūsā er-Rıżā’dur.” 
diyü söyledi. Hemān ḫalīfe merḥūm Rıżā’ya du‘ā itdi. Ve at başın çevirüp 
müteveccih olduġı ṣaydgāhına gitdi.  

Vaḳtā ki naḫcīrgāhına irişdi, bāzdārlarında olan ṭoġanlaruñ birini 
eline aldı. Ẓāhir olan dürrāclaruñ birine ṣaldı. Ol ṭoġan bir zamān ġā’ib ü 
bī-nişān olduḳdan ṣoñra çıḳageldi. Ve minḳārında bir küçürek balıḳ bu-
lındı. Henüz daḫı ḥayātı ẓāhir diridür. Ḫalīfe bu ḫilāf-ı mu‘tād şikārı ‘aceb 

 

1  Nüshalarda “Ḥamel” şeklinde yazılan isim tashih edilerek metne alındı. bk. İbn Sabbâğ, 
age, C. 2, s. 1039. 

2  “Allah ne güzel kudret sahibidir.” 
3  Nüshalarda “müfācirleri” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
4  Nüshalarda “iḫtifā” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
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ḳıldı. Ol balıcaġı eline alup ve ol gün artuḳ ṣayd ile muḳayyed olınmayup 
şehre teveccüh buyurdı.  

Vaḳtā ki yine mecma‘-ı eṭfāl olan maḥalle geldi, sā’ir eṭfāl yine firār 
eylediler. Ve Muḥammed Cevād’ı yine yirinde ẟābit-ḳadem buldı. Ve 
imāma yaḳın gelüp “Yā Muḥammed” diyü ḫiṭāb eyledi. Ol daḫı “Lebbeyk, 
yā emīrü’l-mü’minīn.” diyü cevāb virdükde ḫalīfe eyitdi: “Elümde ṭut-
duġum nedür?” diyü ṣordı. Ḥażret-i İmām Muḥammed Cevād daḫı keşf-i 
rāz idüp didi ki “Ḥaḳ subḥānehu ve te‘ālā cevv-i semāda bedī‘-i ḥikmeti ile 
ṭurġurduġı baḥr-i ḳudretinde ḫurde balıcaḳlar1 ḫalḳ itmişdür ki ḫulefānuñ 
ṭoġanları anları ṣayd eyleye. Tā ki sülāle-i bint Muṣṭafā’dan [600b R1] 
ṣorılduḳda ol sırruñ ḥikmeti ḫaberin vireler.2” diyü bildürdi.  

Me’mūn cevābdan ġāyetle müte‘accib oldı. İm‘ān-ı naẓarla imāmuñ 
sīmāsına baḳup, 3« ًأنت إبن الّرضا وحّقاً من بيت املصطفى صدقا» ya‘nī ki “Sen 
ṣaḥīḥ İmām Rıżā’nuñ oġlısun ve āl-i Muṣṭafā’nuñ ferzend-i ṣāfısun.” didi. 
Ve imāmı bir yedegine süvār itdi, serāyına iletdi. Ve i‘zāz ü ikrām idüp 
peder[i] İmām Rıżā’yı dāmād idindügi [439a N1] gibi bunları daḫı dāmād 
idinmege niyyet eyledi. Ve kendünüñ Ümmü’l-Fażl nām duḫter-i pākīze-
manẓarını ol nev-cüvān-ı ebü’l-kerāmāta tezvīc itmege muḳarrer ḳıldı.  

Ammā ol ‘adū-yı ḫānedān olan ümerā-yı ‘Abbāsiyyūn Ḫalife 
Me’mūn’un bu niyyetinden maḥzūn u maġmūm oldılar ki yine emr-i 
ḫilāfet dūdmān-ı ‘Abbāsiyye’den ḫānedān-ı ‘Aleviyye’ye naḳl itmekdin 
ḫavf idüp ve “Bizüm devlet ü şevketimüz dünyādan gitmek lāzım gelür.” 
diyü [84b HZ] Me’mūn’uñ men‘ine ḳādir olduḳları miḳdārı ṣarf-ı 
maḳdūr ḳıldılar. Gördiler [ki] āḫar ṭarīḳ ile men‘ mümkin olmadı ve her 
ne mertebede ḫalīfeye taḫvīf ḳıldılarsa diñlemedi, āḫir-i kār İmām 
Muḥammed’üñ ṭıfl ü ṣaġīr idügini ve ḥüsn-i re’y ü tedbīre ḳādir degüldür, 
diyü bu maḳūle4 ef‘āl ü aḳvāli bahāne ḳıldılar.  

 

1  balıcaḳları: balıḳları N1 
2  Nüshalarda “virdiler (N1, R1), vire didiler (HZ)” şeklinde yazılan bu kelime sentaks ge-

reği tashih edilerek metne alındı. 
3  “Sen gerçekten de [Hz. Muhammed] Mustafa’nın ailesinden Rıza’nın oğlusun.”  
4  maḳūle: ḥaḳīre R1 
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Me’mūn ise anuñ feżā’ilini bilmiş idi. ‘İlmen ü fehmen ‘aṣrında ekābir 
ü efāżıl muḳābil olamayup sā’irüñ ‘ulūmı gibi ve imām-ı hümāmuñ vehbī 
idügini idrāḳ ḳılmış idi. “Fe-lā-cerem ‘ulemādan ṣavāb-dīdeñüz ḳanġısı ise 
anı getürüñ. İmām ile baḥẟ itdürüp bu şübheñüzi ortadan götürüñ.” bu-
yurduḳda bi’l-ittifāḳ ol ‘aṣr fużalāsından Yaḥyā bin Ekẟem’i ḥāżır idüp 
iḫtiyār itdiler. “Bolay ki İmām Muḥammed’i her ṭarīḳ ile şermende vü 
mülzem ve ḥaclet-zede eyleyesüz.” diyü niçe gün muḳaddem [601a R1] 
tenbīh ve mesā’il-i nādireden niçe neş’etlenme su’āllerle ḥāżır olup dīvān-ı 
Me’mūn’a getürdiler. Ve ‘ulemā vü fużalā ve ümerā vü vüzerā cem‘iyyet 
idüp yollu yolınca oturdılar.  

Ba‘dehu tevḳīr ü tebcīl-i bī-intihā ile İmām Muḥammed Ebū Ca‘fer 
da‘vet olındı. Yaḳın geldügi gibi Me’mūn’uñ vüzerā ve evlādı istiḳbāl idüp 
ṣadr-ı meclisde beyne’l-misvereteyn1 iclās itdürildi. Muḳābilinde Yaḥyā 
bin Ekẟem’e daḫı yir gösterildi.  

Ġıbbu ẕālik Yaḥyā bin Ekẟem iḥżār itdügi mesā’il-i müşkilātuñ 
iġrāżına sālik ve zu‘mınca imām-ı hümāmuñ ilzāmına mütehālik2 olup bir 
bir su’āl eyledi. Ḥażret-i imām feṣāḥat-i tām [ve] bilā-tereddüd cevāblarına 
iḳdām ḳıldı. Bir vechle ki meclisde ḥāżır olanlar dehān-ı imāmdan ṣādır 
olan her cevābı ilhām-ı Rabbānī ile maḥż-ı ḥaḳḳ u ṣavāb idügi bilindi. 
Herkes ṭoḳuz yaşında bir ṭıflüñ3 bilā-reyb ü şekk iẓhār-ı feṣāḥat ve cevāhir-i 
niẓāmla īẟār-ı belāġat itdügini ta‘accüb itdiler.  

Gördiler ki İbn Ekẟem’üñ su’ālleri dükendi ve4 cümlesinüñ cevābı 
murād üzere virildi, bu kerre Me’mūn Ḫalīfe Ḥażretleri İmām Muḥam-
med’e ḫiṭāb idüp, “Siz de İbn Ekẟem’e su’āl itmek ṣavāb u lāzım degül 
midür?” diyü cevāb itdükde hemān ol bülbül-i gūyā-yı gülşen-i edā ve ṭūṭī-i 
sükker-ḫāy-ı naḫlistān-ı fażl-ı müntehā Yaḥyā’ya ḫiṭāb eyledi, didi. Su’āl: 
“Kimdür ki ol kimse ki ṣabāḥ vaḳtinde bir ‘avrete [439b N1] şehvetle 

 

1  Nüshalarda “muṣavveteyn” şeklinde yazılan bu kelime Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-
e’imme esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1043. 

2  mütehālik: münhālik (R1) | mehālik N1 
3  Nüshalarda “ṭıfldür” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
4  ki: - R1 
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naẓar itmesi ḥarām oldı ve şems zevāle varduḳda naẓar ḳılması ḥelāl üzere 
ẟābit oldı? Fe-ammā güneş ġurūbında yine ḥürmeti muḳarrer oldı. Ve yine 
vaḳt-i ‘aşādaki naẓarı ḥullet ile mu‘abber,1 ma‘a ẕālik nıṣfu’l-leyl olduḳda 
yine ol ‘avrete naẓarı ḥarām oldı. Ḥālā ki ṭulū‘-i fecrdeki naẓarı evvelki gibi 
[601b R1] ḥarām olmayup ḥalli taḥḳīḳ buldı. Pes ol ‘avrete ne vechle 
[naẓarı] ḥelāl olmışdur? Ve yine ne ṭarīḳ ile taḥrīm ḳılınmışdur, ‘aleyke’l-
beyān yā a‘lemü’l-ḫullān ve efḍalü’l-iḫvān.” diyü söyledi.  

Yaḥyā bin Ekẟem’i beyne’l-‘ulemā ḫacl ü şermsār eyledi. Aṣlā cevāba 
ḳādir olmadı. Bi-vechi’n-mine’l-vücūh ḥall ü ‘aḳdına2 ḳādir olmayup 
ḥicābından derledi.  “Teslīm ü ‘acz ü ‘öẕrdür ki ol [nāsdan bir recülüñ 
emetidür ki]3 nehārda ḫāricden bir kimesne aña şehvetle naẓar eyledi. Ḥālā 
ki ol naẓaruñ ḥürmeti muḳarrer oldı. Ammā irtifā‘-ı nehārda zevāl 
zamānında ol cāriyeyi ki mālikden ol şaḫṣ ṣatun aldı, bu kerre naẓarınuñ  
ḥilleti ta‘yīn buldı. Ba‘dehu vaḳt-i ẓuhr duḫūl itdükde [85a HZ] cāriyeyi 
āzād ḳıldı. Bu kerre yine naẓarı4 kemā-yenbaġī ḥarām oldı. Fe-ammā vaḳt-i 
‘aṣrda [ki] ol cāriyesine nikāḥ itdi, bu def‘a yine Ḥażret-i Ḥaḳ naẓarını 
mübāḥ itdi. Vaḳtā ki aḫşam zamānı oldı, ẓıhārı ẓuhūr itmekle ḥarām ol-
ması taḥḳīḳ buldı. Ve yine vaḳt-i ‘aşā-yı āḫirde ẓıhārı ẓuhūr itmekle tekef-
füri ẓāhir oldı. Yine de ḥilleti ta‘yīn buldı. Ammā nıṣfu’l-leylde ṭalāḳ 
nāmıyla boşadı. Ol ḥīndeki ḥarāmlıġı e’imme-i fuḳahā söyledi. Ve vaḳt-i 
fecrde ki tekrār nikāḥ itdi, Bārī Ḫudā naẓarı ve taṣarrufını tekrār mübāḥ 
itdi.”  

Ḳaçan ki imām-ı hümām cevābına dürer-i ġurer gibi niẓām virdi, 
Me’mūn-ı ḫalīfe ‘ulemā-yı ehl-i beytine teveccüh idüp, “Sizüñ5 içiñüzde 
bu maḳūle su’āl ü cevāba ḳādir kimesne var mıdur?” diyü ṣordı. Cümlesi 
bir uġurdan,   6﴾َذِلَك َفْضُل ا�َِّ يـُْؤتِيِه َمن َيَشاء﴿   naṣṣ-ı kerīmi ile imāmuñ 
fażlını teslīm cevābını virdi. Me’mūn Ḫalīfe, Ḫālıḳ-ı Bī-çūn cenābına 

 

1  mu‘abber: maḳber N1 | mu‘ayyer HZ 
2  ḳādir//‘aḳdına: - R1  
3  Metin tamirinin kaynağı için bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1045. 
4  Nüshalarda burada yer alan “ḥarām” kelimesi sentaks gereği metne dahil edilmedi. 
5  Bu kelime R1 nüshasında mükerrer yazılmıştır. 
6  “İşte bu, Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir.”, Cuma 62/4. 
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ḥamd ü ẟenā ve1 şükr-i firāvān eyledi. “Gördiñüz mi, benüm ictihādumda 
ḫaṭā itmedügümi bildiñüz mi?” diyü söyledi. Ol meclisde Ḥażret-i 
Fāṭıma’nuñ mehr-i mu‘acceli üzere beş yüz dirhemle duḫteri Ümmü’l-
Fażl’ı İmām Muḥammed [602a R1] Ebū Ca‘fer’e nikāḥ eyledi. Ve ol 
ḥīnde ḫazīnedār-ı Me’mūn sefīne üslūbında sīm-i ḫāliṣden düzilmiş ve ẕe-
heb-i ḫāliṣden yalduzlanmış bir ẓarf getürdi. İçindeki ġāliyā müşg ü mā’ü’l-
verd2 ve envā‘-ı ṭīb ile ekābir-i meclisi taṭyīb itdi. [440a N1] Ba‘dehu eş-
ribe ve ḥulviyyāt çekildi. Anlardan daḫı tenāvül ḳılındı.  

Andan ṣoñra yollu yolınca ḳalḳup herkes du‘ā-yı ḫayr ile menziline 
gitdi. Ba‘dehu [ehl-i] erbiṭa vü ḫavānıḳ ve müderrisler fuḳarāsına vāfir 
ṣadaḳāt gönderüldi.3 Ve dā’imā İmām Muḥammed Ebū Ca‘fer mu‘aẓẓam 
u mükerrem ṭutılup niçe zamāndan ṣoñra zevcesi ile Medīne-i Münev-
vere’ye teveccüh buyurdı.  

Menḳūldür ki birgün Ümmü’l-Fażl Medīne’den Me’mūn’a bir 
mektūb gönderdi. Mażmūnında “İmām Ebū Ca‘fer benüm üstüme cāri-
yeler taṣarruf ider.” diyü bildürdi. Ba‘dehu Me’mūn aña cevāb yazdı ki “Ey 
benüm cānum, nūr-ı dīdem, ben seni imāma ḥelāli ḥarām itmek içün vir-
medüm. Min ba‘d bu maḳūle umūrı i‘lām itmegi münāsib görmedüm.” 
buyurdı. Ve her cihetle imām-ı hümāmuñ rıżā-yı ḫāṭırı üzere olması evlā 
idügini ṭuyurdı.  

Ḥażret-i imāmuñ cümle kerāmātından biri budur ki Baġdād’dan 
Medīne’ye teveccüh itdüklerinde ki ehālī-i vilāyet göndere çıḳdılar, keẟret-i 
enām ve izdiḥām olup ṣalāt-ı maġrib zamānına dek ancaḳ Bābü’l-Kūfe’de 
mescide yitişdiler. Fe-lā-cerem ḥażret-i imām mescide nüzūl eyledi. 
Ṣaḥnındaki şecere-i nebḳ dibinde āb-dest aldı. Ve ṣalāt-ı maġribi anda ḳı-
lup, ba‘dehu ḫalḳ ile vedā‘ idüp atlandı, gitdi. Lākin nebḳ aġacı hīç bir 
zamānda mīve virmiş degüldi. İrtesi gördiler ki sā‘atiyle ḥamli ẓāhir oldı. 
Bir vechle ki hīç bir dıraḫtuñ ol yüzden ḥaml-i keẟīri ẓāhir olmadı. Ehālī-i 

 

1  ẟenā ve: - R1 
2  Nüshalarda “māverd” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1047. 
3  Ba‘dehu//gönderüldi: - R1 
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Baġdād bu ḫuṣūṣı ṭuydılar. Bir gicede ol deñlü ḥaml iẓhār itdügini imām-ı 
hümāmuñ yümn-i maḳdemi ve feyż-i vużū’-i muḥteremi cihetinden idü-
gini fehm idüp [602b R1] gürūh gürūh, bölük bölük, fevc fevc ziyāretine 
vardılar. Ḳaçan ki mīvesi yitişdi, ḫilāf-ı mu‘tād her biri mīvenüñ ‘ucāmsız,1 
ya‘nī çekirdeksiz bulındı. Ve bu daḫı rivāyet olınur2 ki ol mīveler ba‘żı ma-
rażlara [85b HZ] dermān olup, ḥattā teb ṭutmış żu‘afāya daḫı muḳarrer 
oldı.  

Ebū Ḫālid’den menḳūldür ki “Ben ‘askerde iken şöyle işitdüm ki 
Şām diyārında bir maḥbūs getürmişler. Ḳayd-ı ḥadīd ve3 bend-i4 şedīd 
ile maḥbese ḳoymışlar. ‘Da‘vā-yı nübüvvet ü kerāmet ider.’ diyü ḥabs 
itmişler. Fe-lā-cerem ol maḥbese ‘azīmet itdüm. Ve zindāncıya birḳaç 
aḳçe virüp içerü girdüm. ‘Sen ne maḳūle kimsesün?’ diyü aḥvālini ṣor-
dum. Gördüm [ki] bir ‘āḳil ü dānā ve sīmāsında ṣalāḥ u diyānet āẟārı 
hüveydā idi. Bu ḥaḳīre ‘arż-ı mācerā ḳıldı ki Şām-ı şerīfde İmām 
Ḥüseyn’üñ re’s-i şerīfi defn olduġı mescidde bir gice ‘ibādet iderken 
miḥrābdan bir şaḫṣ peydā oldı. ‘Ḳalḳ yuḳaru. Benüm ardumca gel.’ diyü 
buyurdı. Birḳaç adım ki gitdük [440b N1] bir mescid-i kebīre yitdük. 
Ve birḳaç rek‘at namāz edā itdük. Mescid-i Kūfe idügüñ bildürdüklerin-
den ṣoñra yine çekildük, gitdük. Sehl zamānda Medīne-i Münevvere-i 
Resūlu’llāh’a geldük. Mescid-i şerīfinde namāz ḳılup Ravża-i Muṭah-
hara’sını ziyāret ḳılduḳ. Ba‘dehu yine bir miḳdār gitdük. Mekke-i Mü-
kerreme’ye varduḳ. Kendüler ile Beytu’llāh’ı ṭavāf ḳılduḳ. Der-‘aḳab an-
dan daḫı gitdük. Ān-ı vāḥid içinde yine Şām’daki mescidimüze geldük. 
Lākin ol şaḫṣ kim idügini bilemeyüp dā’imā ta‘accüb üzere iken bir yıl-
dan ṣoñra yine ol günüñ gicesinde ol şaḫṣ yine geldi. Üslūb-ı sābıḳ üzere 
ol5 evvel gezdükleri üzere maḳāmları benümle ṭolaşdı. Ḳaçan ki yine 
Mescid-i Şām’a geldük, vedā‘ zamānında ol ḥażrete [603a R1] niyāz 

 

1  Nüshalarda “ ‘aḥmiyesiz (N1, R1), ‘acemesiz (HZ)” şeklinde yazılan bu kelime anlam 
gereği tashih edilerek metne alındı. 

2  bu//olınur ki: bunu daḫı rivāyet iderler N1, R1 
3  Nüshalarda “ṣadīddür” şekline yazılan bu ibare anlam gereği “ḥadīd ve” olarak metne 

alındı. 
4  Nüshalarda “mekyek-i” şekline yazılan bu kelime anlam ve seci gereği tashih edilerek 

metne alındı. 
5  ol: - R1 
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itdüm. ‘Seni yoḳdan var iden Rabb-i ‘İzzet ḥaḳḳı içün kimsün?’ diyü ṣor-
dum. ‘Ben İmām Muḥammed bin ‘Alī bin Mūsā’yın.1’ diyü cevāb virdi. 
Ve yine cemāl-i bā-kemāl-i āftāb ṭolındı. Ḥaḳīr ki bu aḥvāli ba‘żı 
yārānuma ḥikāyet eyledüm, meger ki bu ḳıṣṣayı Muḥammed bin ‘Abdi’l-
Melik bin Ziyād’uñ ḳulaġına yitişdürmişler. Der-‘aḳab beni getürtdi. Ve2 
ḳayd-ı bend ile ḥabse gönderdi. Ve şimdiki ḥālde ki ‘Irāḳ seferine geldi, 
beni yanınca bile uydurdı.”  

Vaḳtā ki Ebū Ḫālid vāḳıf-ı mācerā oldı, Muḥammed bin ‘Abdi’l-Me-
lik ṭarafına nāme yazup kendüyi ḥabsden ḫalāṣa va‘de eyledi.3 Vāfir minnet 
idüp ıṭlāḳını recā eyledi. Lākin mektūb cevābında “Kendüsini bir gicede 
bu deñlü maḳāmāta iledüp ṭayy-i mekān itdüren kişi yine anı bu ḳayd-ı 
elīmden ḳurtarsun. Bize minnet idecegine ol şaḫṣa itsün.” dimiş. Ebū 
Ḫālid’i gerçekden ġamnāk eylemiş. Lākin bunı fikr eylemiş ki irtesi 
zindāna vara, dilegi ḥāṣıl olmaduġını bildüre. Birḳaç gün ṣabr eyleye. 
“Cenāb-ı Ḥaḳḳ’a müteveccih ol.” diyü naṣīḥat eyleye.  

Ḳaçan ki ṣabāḥ oldı, seḥerden zindāna vardı. Zindān ḥıfẓında olan 
mü’ekkelleri küllī ıżṭırābda buldı. “Bā‘iẟ-i ḳasāvet ü ḥüzn ü ġam 
nedür?” didükde zindāncılar cevāb virüp didiler ki “Ol kerāmāt 
da‘vāsın eyleyen şaḫṣ-ı Şāmī gice ġā’ib olmış. Ḥālā ki ne ḳapular açılmış 
ve ne ḳayd [ü] bendleri ḳırılmış. Hemān ġā’ib olmış. Bilmeyüz ṣuya mı 
batdı, yire mi geçdi, semāya mı aġdı? Her ne ḳadar ki araruz, bulama-
zuz.’ diyü cevāb virdiler. İbn ‘Abdü’l-Melik-i cebbār, ḥażret-i imāmuñ 
kerāmetini āşkār itmesi ol maḥbūsuñ ḫalāṣına4 bā‘iẟ idügini ma‘nen 
baña bildürdiler.” 

Ve bi’l-cümle ḥażret-i imāmuñ kerāmātından ġayrı kelimāt-ı ṭay-
yibesine [86a HZ] nihāyet yoḳdur. Cümleden biri 

 

1  ‘Alī//Mūsā’yın: ‘Alī’yin R1 
2  Ve: Ve der-‘aḳab R1 
3  Nüshalarda burada “Fi’l-vāḳi‘ irtesi (birkaç kelimelik boşluk) gönderdi (N1, R1), Fi’l-

vāḳi‘ irtesi gün yazdı gönderdi (HZ)” şeklinde bir ifade gelmektedir. Bağlam ve Fusûlü’l-
mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas alınarak bu ibare metne dahil edilmedi. bk. İbn 
Sabbâğ, age, C. 2, s. 1050. 

4  ḫalāṣına: istiḫlāṣına R1 
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 anlardan [603b R1] «كيف يضيع من ا�ّ  كافله؟ وكيف ينجو من ا�ّ  طالبه؟» 1
ṣādırdur. [441a N1] Ve yine إتعاب اجلوارح   قصد إىل ا�ّ «ال أبلغ من  �لقلوب 
-kelāmı anlardan mütebādirdür. Ve yine bunlar ‘an‘ane ile ābā  �ألعمال»2
yı3 kirām[ın]dan ve anlar Ḥażret-i ‘Alī bin Ebī Ṭālib’den naḳl iderler ki 
Ḥażret-i Peyġāmber kendüleri Yemen’e gönderdüklerinde »  علي عليك �
علي   .buyurmışlar  �لّدجلة فإّن االرض ُتطوى يف اللّيل ماال تطوى �لّنهار» 4  � »
 ḥadīẟ-i şerīfini6 ṭavṣiyetle  عليك �لبكر فاّن اّ� تعاىل  �رك ألّميت يف بكورها» 5
ṭuyurmışlar. 7« من استفاد أخاً يف اّ� فقد استفاد بيتاً يف اجلّنة»  ḥadīẟi-ni daḫı 
ol eẟnāda ifāde ḳılmışlar.  

 kelāmı  «أربع خصال تعّني  املرء على العمل، الصحّ ة والغىن والعلم والتّ وفيق»8
daḫı imām-ı hümāmuñdur. Ḫuṣūṣā 9 «العامل  �لظلم واملعني له  والراضي به شركاء»
  ḥadīẟi daḫı imāmuñdur. Bunlardan mā‘adā  اختلف ما  اجلاهل  «لو سكت 

 

1  “Allah’ın himaye ettiği kişi nasıl zayi olabilir? Allah’ın [ceza vermeyi] dilediği kişi nasıl 
kurtulabilir?” | Nüshalarda görülen imla hataları Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme 
esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1051. 

2  “[Samimi] bir kalb ile Allah’a yönelmek uzuvları hareketlerle zorlamakdan daha değerli-
dir.” | Nüshalarda görülen imla hataları Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas alı-
narak tashih edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1051. 

3  Nüshalarda “ālā (N1, R1), āyā’ (HZ)” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih 
edilerek metne alındı. 

4  Hadîs-i Şerîf, “Ey Ali, gece yürüyüşünü tercih et. Zira arz, geceleyin gündüzleyin dürül-
meyecek şekilde dürülür.” (Muvatta, İsti’zan, 38 [2, 979]) | Hadis kaynağında ilk cümle 
“Gece yürüyüşünü tercih edin.” şeklindedir. | Nüshalarda görülen imla hataları Fusûlü’l-
mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 
1052. 

5  Hadîs-i Şerîf, “Ey Ali, sabahın erken saatlerini iyi değerlendir. Şüphesiz ki yüce Allah 
sabahın erken saatlerini ümmetime bereketli kılmıştır. ” (Câmiu’s-sağir, 1457) | Hadis 
kaynağında ilk cümle yer almamaktadır. | Nüshalarda görülen imla hataları Fusûlü’l-mü-
himme fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1052. 

6  Nüshalarda burada yer alan “maḳarrını” kelimesi sentaks gereği metne dahil edilmedi. 
7  Hadîs-i Şerîf, “Kim ki din kardeşi için faydalı bir şey yaparsa o kişi kendisine cennette 

bir ev yapmıştır.” | Nüshalarda görülen imla hataları Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-
e’imme esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1052. 

8  “Dört özellik insanı çalışmaya zorunluyu kılar: sağlık, zenginlik, ilim ve yardımlaşma.” | 
Nüshalarda görülen imla hataları Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas alınarak 
tashih edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1053. 

9  “Zulmü bilen, yardım edip rıza gösteren zulmün ortağı olmuştur.” | Nüshalarda görülen 
imla hataları Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas alınarak tashih edildi. bk. İbn 
Sabbâğ, age, C. 2, s. 1055.  
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-kelimāt-ı mevā‘iẓ  «من استحسن قبيحاً كان شريكاً فيه» lā-siyyemā 2  الناس»1
nikātı ol büzürgvāruñdur.  

Ammā İmām Muḥammed Cevād’uñ vefātı sinn-i şerīfleri yigirmi beş-
den ziyādece ve müddet-i imāmetleri yedi senesinde iken Baġdād’da iki 
yüz yigirmi tārīḫi Muḥarrem’inüñ sekizinci gicesinde idi. Ve ḫātūnı 
Ümmü’l-Fażl bint Me’mūn’uñ vefātı ol sene Ẕi’l-ḳa‘de’si āḫirinde vāḳi‘ 
oldı. Ve ceddi Ebü’l-Ḥasen İmām3 Mūsā Kāẓım merḳadi ḳurbında defn 
ḳılındı. Ba‘żılar ḳavlince bunlar daḫı mesmūmen fevt oldı.  

Ve İmām Muḥammed Cevād’uñ ‘Alī ve Mūsā nām iki veled-i reşīdi 
ve Fāṭıma ve Ümāme dimekle ma‘rūf iki duḫter-i sa‘īdi yādgār ḳaldı. 
Raḥmetu’llāhi ‘aleyhim ecma‘īn. 

Faṣl Der-menāḳıb-ı İmām-ı ‘Āşir  
Ebü’l-Ḥasen ‘Alī el-Ma‘rūf bi’l-Askerī 

İsmā‘īl bin Mihrān’dan mervīdür ki Mu‘taṣım ki İmām Muḥammed 
Cevād’ı Baġdād’a da‘vet eyledi, eḥibbāsını ḫavf u ḫaşyet ġalebe idüp, “Bir 
ḥāl olursa sizden ṣoñra imām kimdür?” diyü mezbūr İsmā‘īl kendülere 
ṣordı. Bir zamān girye itdükden [604a R1] ṣoñra “Ebü’l-Ḥasen ‘As-
kerī’dür.” didiler. Ya‘nī ki ol ferzend-i sa‘īdlerini gösterdiler.  

İmām-ı mezbūr Medīne’de iki yüz on dört tārīḫi Receb’inde ṭoġdılar. 
Ve vālideleri Semāne-i Maġribiyye nām ümmü veleddür. Kendülerüñ 
künyeti Ebü’l-Ḥasen ve elḳābı Hādī ve Mütevekkil ve Nāṣıḥ ve Muttaḳī 
ve Murtażā ve Faḳīh ve Emīn ve Ṭayyib’dür. Ammā cümleden meşhūrı 
Hādī ve Mütevekkil’dür. Ḥālā “Beni Mütevekkil laḳabıyla ẕikr itmeñ.” 
dirlerdi. Ḫalīfenüñ laḳabı Mütevekkil olmaġın iştirāke rıżā göstermezlerdi.  

 

1  “Cahil susarsa insanlar münakaşa etmez.” | Nüshalarda görülen imla hataları Fusûlü’l-
mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 
1055. 

2  “Bir çirkinliği güzel bulan kişi o çirkinliğin ortağı olur.” | Nüshalarda görülen imla hata-
ları Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Sabbâğ, 
age, C. 2, s. 1056.  

3  İmām: - N1 
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Mu‘tedilü’l-ḳāme esmerü’l-levn ādem idi. Şā‘irleri ‘Avfī ve Deylemī 
ve bevvābı ‘Oẟmān bin Sa‘īd, naḳş-ı ḫātemi Allāhu Rabbī ve huve ‘iṣmetī 
[441b N1] min ḫalḳihi1 kelāmı idi. Ve ḫulefādan mu‘āṣırları evvelā Vāẟiḳ, 
ẟāniyen ḳarındaşı Mütevekkil ve ẟāliẟen anuñ oġlı Muntaṣır,2 rābi‘an Mü-
tevekkil’üñ ḳarındaşı oġlı Müsta‘īn idi.  

Ammā Sürremenrāy’da mütemekkin olduḳlarına bā‘iẟ bu idi ki ken-
düler Medīne’de mütemekkin iken Mütevekkil cānibinden Medīne’de 
ḥākim olan ‘Abdu’llāh bin Muḥammed imām-ı müşārün ileyhe eẕā vü cefā 
ḳaṣdından ḫālī olmayup, pes imām-ı hümām mezbūruñ güstāḫlıġını 
ḫalīfe-i ‘ālī-maḳām cānibine i‘lām itdükde Mütevekkil kemāl-i tażarru‘ u 
iltimās ile bir nāme yazdı ki; [86b HZ]  

[Naẓm] 

   3فإّن مكاين شرفاً له         أريد حضوره وإذا أ�ين   

beyti ile muṣaddar ḳıldı.  

Binā’en ‘alā ẕālik Ḥażret-i İmām Ebü’l-Ḥasen iki yüz ḳırḳ üç 
tārīḫinde celā-yı vaṭan idüp Baġdād’a ‘azīmet ve Yaḥyā bin Herẟeme ḫalīfe 
cānibinden merāḥil ü menāzilde ‘arż-ı ḫidmet iderek Sürremenrāy nām 
ḳaryeye geldiler. Ḫānu’ṣ-ṣa‘ālīk4 dimekle ma‘rūf ḫānda ḳonup birgün 
āsāyiş buyurdılar. İrtesi Ḫalīfe Mütevekkil kendüler için bir a‘lā ḫāne ve 
menzilgeh-i bī-nihāye ev5 boşaldup anda mütemekkin6 olmaları muḳarrer 
oldı. Ve ḫalīfe i‘zāz ü ikrāmında beẕl-i maḳdūr idüp cemī‘-i murādlarına 
müsā‘adeden ḫālī olmadı. 

 

1  “Allah benim Rabb’imdir. İsmetim onun yaratışındandır.” | bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 
1065. 

2  Nüshalarda “Mustanṣır” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İbn 
Sabbâğ, age, C. 2, s. 1065. 

3  “Onun makamına gitmeyi istiyordum. Birden o bana geldi. Şüphesiz ki mekanımın şerefi 
ona aittir.” | İkinci mısranın “Ḳur‘ān, mekānī” şeklinde yazılan ilk ve son kelimeleri an-
lam gereği tashih edilerek metne alındı. 

4  Nüshalarda “ ‘aṣālīk (N1, R1), ṣa‘ālbek (HZ)” şeklinde yazılan bu kelime tashih edilerek 
metne alındı. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1070. 

5  ev: - R1 
6  mütemekkin: temekkün N1, HZ 
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İmām-ı mūmā ileyhüñ kemāl-i cūd ü keremine müte‘alliḳ olan 
ḥikāyātdan biri budur ki [604b R1] birgün bir A‘rābī eẟnā-yı rāhda 
mezbūra gelür. Ḥażret-i ‘Alī bin Ebī Ṭālib’üñ1 iḥsān-dīdesi olan ḳabīleden 
idügini bildürüp on biñ aḳçe deynini ‘arża ḳılur. Ve “Edāsı bābında ḥażre-
tiñüzden müsā‘ade recāsın eylerin.” diyü yalvarur. Ol ḥīnde ḥażret-i imām 
ol miḳdār meblaġı ḥāżır olmamaġın ‘öẕr-i tām ider. Ve meẕkūr A‘rābī’ye 
“On biñ aḳçe deyn iḳrārını mutażammın bir teẕkire virürin. Sürre-
menrāy’da ekābir-i ḳavm ile otururken gelüp bu teẕkireyi baña viresün. 
‘Elbetde ḥaḳḳumı virmek gereksün.’ diyü ġalīẓ söyleyesün.” diyü tenbīh 
ḳılur.  

Derdmen A‘rābī bi-ḥasbi’l-emr günlerden birgün imāmuñ meclis-i 
şerīfine girür. A‘yān u eşrāfla otururken teẕkireyi ibrāz idüp imāmuñ eline 
virür. Ne ḳadar ki minnet iderler, “Birḳaç gün ṣabr eyle.” diyü yalvarurlar, 
biñ belāyla rıżā gösterür.  

Fe-lā-cerem bu ma‘nāyı ḥāżırīnden biri ḫalīfeye bildürür. Der-ḥāl otuz 
biñ aḳçeyi bir hemyāna ḳoyup imāmuñ ḥużūrına gönderür. Hemān ki 
meblaġ-ı mezbūr imāma vāṣıl olur, ol A‘rābī’ye cümlesini ‘aṭā ḳılur. Her 
çend ki imāma “On biñi benüm ḥaḳḳumdur, tamāmdur.” diyü söyler, yi-
girmi biñi imāma redd2 ider, cidden ḳabūli mümkin olmaz. “Cenāb-ı 
Ḥaḳ’dan senüñ-çün recā olınmış aḳçedür.” diyü birisine el ṭoḳındurmaz. 
Zihī seḫā3 vü kerem ki medyūna bıraġup4 ẟülüẟine ḳanā‘at eyledi. Anlar 
yoḳlıġa ḳanā‘at idüp cümlesini A‘rābī’ye himmet ü ‘ināyet eyledi. [442a 
N1] Mezbūr faḳīr 5 ﴾ ُاّ�ُ أَْعَلُم َحْيُث َجيَْعُل رَِسالََته﴿ naṣṣ-ı şerīfini tilāvet ide-
rek çekildi, gitdi.  

Ḫayrān-ı Esbāṭī’den6 menḳūldür ki “Henüz Medīne-i Münevvere’de 
olurken Baġdād’dan müsāferetle İmām Ebü’l-Ḥasen cenābına vardum. Ve 
cemāl-i bā-kemāliyle müşerref olup ṣafālar kesb itdüm. Baña aḥvāl-i ‘Irāḳ’ı, 

 

1  Ṭālib’üñ: Ṭālib Ḥażretinüñ R1 
2  redd: tereddüd R1 
3  seḫā: seḫāvet R1 
4  Nüshalarda “be-raġm-i (N1, R1), pür-ġam (HZ)” şeklinde yazılan bu ibare anlam gereği 

“bıraġup” olarak metne alındı. 
5  “Allah, elçilik görevini kime vereceğini çok iyi bilir.”, Enam 6/124. 
6  bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1067. 
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ḫuṣūṣā Vāẟiḳ nām ḫalīfenüñ ṣıḥḥat u ‘āfiyetini ve İbn Ziyād’uñ kemal 
[605a R1] ü devlet ü ‘izzetini ki ḫaber virdüm, ‘Lā-büd Ḥaḳ Te‘ālā’nuñ 
taḳdīr itdügi umūr olacaḳdur.’ diyü buyurduḳlarını işidüp ta‘accüb 
ḳıldum. Ba‘dehu ‘Yoḫsa bir nesne mi ḥādiẟ oldı?’ diyü ṣorduġumda ‘Yā 
Ḫayrān, sen gitdüñ; altı gün ṣoñra Vāẟiḳ vefāt eyledi. Ve Ca‘fer Mütevek-
kil ḫilāfet serīrinde iḳāmetini iẟbāt ve İbn Ziyād’ı ḳatl idüp kesb-i ḥasenāt 
eyledi.1’ didiler. Birḳaç günden ṣoñra ḳāṣıdlar gelüp bu aḥvāli beyān eyle-
diler.”  

Bu daḫı ‘Alī bin İbrāhīm-i Ṭā’ifī’den menḳūldür ki Mütevekkil’üñ 
boġazında bir çıban çıḳdı. Ḥattā helāke müşrif olup her cihetle elem virdi. 
Ve ol eẟnāda Mütevekkil’üñ vālidesi2 İmām Ebü’l-Ḥasen’a on biñ dīnār neẕr 
eyledi. “Bi-‘ināyeti’llāh def‘ olursa göndereyin.” diyü söyledi. Ve ümerādan 
Fetḥ bin Ḫāḳān daḫı Mütevekkil’e ılġar eyledi ki imām-ı hümāmdan ḫayr-
du‘ā recā eyleyeler. Ve ‘ārıżalarını bildürüp devā temennā ḳılalar.  

Vaḳtā ki Mütevekkil’üñ ādemi imāma geldi ve ‘ārıżasını aṣlı ile ‘arż 
[87a HZ] eyledi, ḥażret-i imām ‘ilāc ifhām idüp “Ḳoyunuñ küsbini3 aluñ, 
gül-āb ile ıṣlayup ol çıḳan çıbanuñ üstine uruñ. Bi-‘ināyeti’llāhi te‘ālā4 fetḥ 
olur.” didiler. Ve şifā ol yüzden idügini söylediler. Fi’l-ḥāl öyle oldı ve5 
buyurduḳları ‘ilācla ol sā‘atde deşilüp ḫalīfe ṣıḥḥat buldı. İrtesi vālidesi ol 
on biñ altun dīnārı mührleyüp bi-ṭarīḳi’n-neẕr imāma gönderdi. Ḫalīfe 
daḫı bir āḫar kīseye beş yüz dīnār ḳoyup, mührle[yüp] imāma irsāl itdi.  

Bu mābeynde6 niçe yıl geçdükden ṣoñra birgün Baṭḥānī nām şaḫṣ 
İmām Ebü’l-Ḥasen’ı ḫalīfeye nifāḳ eyledi. Ve “Ḫazā’in ü silāḥdan vāfir 
nesne cem‘ idüp añsuzın ḫurūc ḳaṣdındadur.” diyü söyledi. Anlar daḫı7 bir 

 

1  eyledi: itdi R1 
2  vālidesi: vālidi R1 
3  Nüshalarda “küsini (N1, R1), küşini (HZ)” şeklinde yazılan bu kelime Fusûlü’l-mü-

himme fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1071. 
4  te‘ālā: - N1, HZ 
5  ve: - N1, HZ 
6  bir//mābeynde: - R1 
7  Nüshalarda burada birkaç kelimelik boşluktan sonra “mezbūruñ çerāġıdur vaḳtā pertev 

ü fürūġ ṣatup (ṣanup HZ)” şeklinde bir ibare gelmektedir. Sentaks ve Fusûlü’l-mühimme 
fî Ma‘rifeti’l-e’imme’deki anlatımlar doğrultusunda bu ibare metne dahil edilmedi. bk. 
İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1072.  
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şeb, Sa‘īd-i Ḥācib’i bir gürūhla imāmuñ serāyına gönderdi. “ ‘Ale’l-ġafle 
baṣup silāḥ u ḫazīneden her ne bulursañuz getüresüz.” diyü tenbīh ile 
ıṣmarladı.  

Vaḳtā ki vardılar [605b R1] ve ḥarem-serāsını gūşe-be-gūşe [442b 
N1] yoḳladılar, nā-gāh bir köhne seyf ile iki mührlü kīse buldılar ki birisi 
ḫalīfenüñ vālidesi mühriyle gönderdügi on biñ dīnār ve ol biri ḫalīfenüñ 
gönderdügi beş yüz dīnār idi. Ve ḥażret-i imām bir ḥaṣīr seccāde üstinde 
namāz içre ḳıyāmda idi. Aṣlā ol giren ḫalḳa mültefit olmamış idi.  

Ḳaçan ki ḫalīfeye kīseler ile ol ḳılıcı getürdiler, bunca yıldan berü ol 
kīseler kendünüñ ve vālidesinüñ mühri ile ṭurduġını ve1 bunlardan ġayrı 
nesneye mālik degül idügini ta‘accüb ḳıldı. Ve kendü kīsesine2 beş yüz daḫı 
ilḥāḳ idüp, “Allāhu Te‘ālā müfsid ü ġammāza müsteḥaḳḳını virsün.” diyü 
‘öẕr-i vāfire ile Sa‘īd-i Ḥācib ile ol hemyānları ve seyfi yine gönderdi.  

Ve bi’l-cümle imāmuñ ululıġına nihāyet yoḳdur. Bu maḳūle kerāmātı 
çoḳdur. İmām-ı mezbūr iki yüz elli dört tārīḫinde sinn-i şerīfleri ḳırḳda 
iken fevt oldı. Ve Sürremenrāy’daki dār-ı şerīfde defn ḳılındı. Ve müddet-i 
imāmetleri otuz üç yıl oldı. Ammā vefātı mesmūmendür, diyü ba‘żılar naḳl 
eyledi.  

Ve kendülerden ṣoñra evlād-ı ẕükūrdan Ebū Muḥammed Ḥasan ve 
Ḥüseyn ve Muḥammed ve Ca‘fer ve benātdan ‘Ā’işe nām duḫter-i yādgār-
ları ḳaldı. Raḥmetu’llāhi te‘ālā ‘aleyhim ecma‘īn. 

 

 

 

 

 

 

1  ve: - N1, HZ 
2  kendü kīsesine: kendüsine R1 
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Faṣl1 Der-menāḳıb-ı İmām Ḥādī ‘Aşer2  
Ebū Muḥammed Ḥasan3 el-Ḫāliṣ bin ‘Alī el-‘Askerī 

Bir imām-ı büzürgvārdur ki vera‘ u taḳvāsına nihāyet yoḳdur. Ve bir 
muḳtedā-yı nāmdār-ı zühd-āẟārdur ki ‘ulūm u kerāmātına ḥadd ü ‘ad4 
yoḳdur ve5 nücūmdan6 çoḳdur. Ve mesned-i imāmete cülūsları vālid-i 
mācidlerinüñ ta‘yīni [ile] olmışdur.  

Ve kendüler Medīne-i Münevvere’de iki yüz otuz iki tārīḫi Rebī‘u’l-āḫir’i 
evāḫirinde7 vücūd ‘ālemine ḳadem baṣdılar. Ve vālideleri Ḥudeys8 nām ve 
‘inde’l-ba‘ż Sūsen9 şöhretiyle benām ümmü veleddür.  

Künyetleri Ebū Muḥammed ve laḳabları Ḫāliṣ ve Sirāc ve ‘Askerī’dür. 
Lākin pederleri ve kendüler ve cedd-i nāmdārları İbn Rıżā şöhreti [606a 
R1] ile añılmışlardur.10  

Bunlaruñ şā‘iri İbn Rūmī ve bevvābı ‘Oẟmān bin Sa‘īd ve naḳş-ı 
ḫātemi subḥāne men lehu maḳālīdü’s-semāvāt ve’l-arż11 ve ḫulefādan 
mu‘āṣırları Mu‘tez ve Mühtedī ve Mu‘temid’dür.  

Bunlaruñ ‘iẓam-ı şān ve ẓuhūr-ı bürhānına12 cümleden aḳvā delīl-i 
hidāyet-īmā budur ki İmām Muḥammed Mehdī gibi ḥüccetu’llāh ṣulb-i 
pāklerinden vücūda geldi. [87b HZ] Ḫuṣūṣā meb‘ūẟ-i levlāke levlāk13 ve 

 

1  Faṣl: - N1, HZ 
2  ‘Aşer: - N1 
3  Nüshalarda “el-Ḥadīb” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Hamid 

Algar, “Hasan el-Askerî, Hasan b. Ali”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/hasan-el-
askeri-hasan-b-ali (06.02.2020). 

4  ḥadd u ġāyet: nihāyet R1 | ḥadd ü ‘ad N1 
5  ve: - N1, HZ 
6  nücūmdan: ziyāde N1, R1 
7  āḫir’i evāḫirinde: āḫir’inde R1 
8  Nüshalarda “Ḥudeyẟe (N1), Ḥudeyb (R1, HZ)” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek 

metne alındı. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1080. 
9  Sūsen: Sūs HZ 
10  R1 nüshasında bu cümle ile sonraki cümle iç içe geçmiş şekilde yazılmıştır. 
11  “Yeryüzü ve gökyüzünün kilitlerinin elinde olduğu [Allah] her türlü eksiklikten münez-

zehtir.” 
12  bürhānına: bürhānlarına N1 
13  Burada “Sen olmasaydın, sen olmasaydın, ben âlemleri yaratmazdım (Suyûtî, el-Leâli’l-

masnûa, C. 1, s. 272; Aliyyü’l-kārî, Esrârü’l-merfûa, s. 295; agy, Şerhu’ş-şifâ, C. 1, s. 6).” 
şeklindeki hadis olup olmadığı konusunda ihtilaf bulunan sözden iktibas yapılmıştır.  
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muḫāṭab-ı āyet-i ve-mā-erselnāk1 olan [443a N1] Peyġāmber-i Ṣāḥib-
mi‘rāc bunlaruñ veled-i reşīd-i sa‘īdi ḳudūmını, lā-siyyemā kendülerüñ 
ismi ile müsemmā ve künyet-i şerīfe ile mükennā olmasını emīnen ḫaber 
virdi.  

Vaḳtā ki Ḫalīfe Mu‘tez bunlaruñ Medīne’ye naḳlini emr eyledi, 
imām-ı hümām sırr-ı mükāşefeden kelām idüp Mu‘tez’e nāme gönderdi. 
Ve “Bize yoḳlıḳ ve ıżṭırāb virmeñüze bā‘iẟ nedür? Lākin bi-‘ināyeti’llāh ‘an-
ḳarīb ġumūmımuz2 feraḥa mübeddeldür.” buyurdılar. Üçinci gün Mu‘tez 
ḳatl olınacaġı ḥādiẟeyi yine kendü bu yüzden ḫalḳa ṭuyurdı.  

Ebū3 Hāşim’den menḳūldür ki İmām Ebū Muḥammed buyurmışdur: 
 Ḥattā Ebū  «إّن يف اجلنّ ة ��ً يقال له �ب املعروف ال يدخله إّال أهل املعروف»4
Hāşim imāmuñ bu ḥadīẟini işitdükde Ḥaḳ celle ve ‘alā ḥavā’ic-i nās i‘ṭāsına 
kendüsi mekān eyledügine derūnı şükr itdügi gibi imām-ı büzürgvār ken-
düye tekrār naẓar itmişler. »أهل املعروف يف الدنيا هم   نّ دم على ما أنت عليه فإ
  .buyurmışlar  أهل املعروف يف اآلخرة»5

Yine anlardan mervīdür ki “Bi’smi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm Ḥaḳ 
subḥānehu ve te‘ālā Ḥażretlerinüñ ism-i a‘ẓamına ‘ayn-ı insānīnüñ ḳarası 
aġına yaḳın olduġından aḳrebdür.” dimişler. “Ke-ennehu ism-i a‘ẓamdur.” 
mefhūmını iş‘ār itmişler.  

Evlād-ı ‘Abbās’da[n] İsmā‘īl bin Muḥammed rivāyet ider ki “Birgün 
[606b R1] imām-ı müşārün ileyhüñ ḳapusına vardum. Faḳr u fāḳadan 
şikāyet idüp ‘Bir aḳçeye mālik degülin.’ diyü söyledüm. Buyurdılar ki 
‘Ḳasem eylersüz, ḥālā ki yüz dīnār defīne itmişsüz. Lākin bu kelāmdan 
murādum seni ḫilāf-ı vāḳi‘ kelāmdan men‘dür. Yoḫsa ‘aṭıyye vü in‘āmdan 

 

1  Burada Enbiyâ Sûresi 107. âyetten iktibas yapılmıştır.  
2  ġumūmımuz: ‘amīrimüz R1 
3  Nüshalarda “İbn” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İbn Sabbâğ, 

age, C. 2, s. 1082. 
4  Hadîs-i Şerîf, “Şüphesiz ki cennette Bâbü’l-ma‘rûf denilen bir kapı vardır. Oradan sadece 

iyiler girer.” (Kurbu’l-isnâd, 120/420) | Nüshalarda görülen imla hataları Fusûlü’l-mü-
himme fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1082. 

5  “Olduğun gibi devam et. Şüphesiz ki dünyada iyi olanlar ahirette de iyi olurlar.”  
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men‘ degüldür.’ didi. Ve1 ḫādimine buyurdı ki2 “Buña yüz dīnār viresün.3” 
Bu kerre ḥaḳīre vesvese ġālib olup4 āyā benüm defīnemi bulmış mıdur, 
diyü5 ‘ale’l-fevr vardum, yoḳladum. Ve lākin iḥtiyāṭen yirini tebdīl idüp 
āḫar maḥalde6 defn itdüm. Pes niçe māh ü sāl mürūrından ṣoñra birgün 
şiddet-i iḥtiyācumdan defīnemi iḫrāc itmege vardum. Yirinde bulamayup, 
ve’l-ḥāṣıl7 oġlum çıḳarup isrāf itdügine vāḳıf oldum. Ve ‘izz-i ḥużūr-ı 
imāmda ḫilāf-ı vāḳi‘ kelām itmekle iki yüz8 dīnārdan maḥrūm ḳaldum.” 
didi. 

Ḥikāyet olınur ki Mu‘temid-‘Ale’llāh bin Mütevekkil’üñ ḫilāfeti 
zamānında Baġdād’da ġāyetle ḳaḥṭ u ġalā āẟārı ẓāhir olmaġın ḫalīfe emri 
ile Müslimānlar istisḳāya çıḳdılar. Ve üç gün ‘ale’t-tevālī gözyaşları döküp 
müteraḳḳıb-ı bārān olduḳlarında ‘ālem-i semāvātdan be-emr-i Rabbānī9 
bir ḳaṭre bārān10 nāzil olmadı. Müslimānlar daḫı11 ġamnāk ü giryān men-
zillerine ‘avdet ḳıldılar. Der-‘aḳab Naṣārā’nuñ ruhbānları ve ḳıssīs ü12 
keşīşleri bir cemā‘at-i Naṣrāniyye ile [443b N1] istisḳāya13 çıḳdılar. İçle-
rinden bir ruhbān14 semādan cānibe ki el ḳaldurdı,15 semādan ġamām-ı 
emṭār ẓāhir olup vāfir yaġmurlar yaġmaġa başladı.  

Ammā ḫalḳ-ı ‘ālem ve zümre-i Müslimīn’den ba‘żı ümem, “Küffār 
müstecābü’d-da‘ve ola, Müslimān ü dīndārlar ol iltifātdan bī-behre ḳala-
lar.” diyü cümle efrād-ı16 ehl-i İslām [607a R1] bu esrārdan17 ġamnāk 

 

1  Ve: - N1, HZ 
2  ki: - N1, HZ 
3  viresün: - N1 | ‘aṭā eyledi HZ 
4  olup: oldı ki N1, HZ 
5  diyü: - N1, HZ 
6  iḥtiyāṭen//maḥalde: iḥtiyāṭ idüp yirini tebdīl ve maḥall-i āḫara R1 
7  ve’l-ḥāṣıl: - N1, HZ 
8  yüz: yüz ‘aded R1 
9  döküp//rabbānī: dökdükde N1 | dökdiler HZ 
10  bārān: yaġmur R1 
11  daḫı: - N1, HZ 
12  ḳıssīs ü: - N1 
13  istisḳāya: du‘āya R1 
14  ruhbān: rāhib R1 | ve//ruhbān:- HZ 
15  semādan//ḳaldurdı: - R1 
16  N1 ve R1 nüshalarında “esrār-ı” şeklinde yazılan, HZ nüshasında yazılmayan bu kelime 

anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
17  bu esrārdan: - N1, R1 
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oldılar. Ḥattā niçeler dīn-i Naṣārā tercīḥine ol bir rāhib içün ẕāhib olmaḳ 
mertebelerine vardılar. [Ḫalīfe bu ḥādiẟeden]1 şermsār oldı. Ḫalḳuñ bu 
fikr-i fāsidleri def‘i içün İmām Ebū Muḥammed’i ḥabsden çıḳarup 
ḥużūrına getürtdi. Müslimīn’üñ ḥüsn-i ẓanları ibḳāsına çāre neydügini2 
meşveret itdi.  

Fi’l-vāḳi‘ irtesi istisḳāya çıḳıldı. Bārāna iḥtiyāc ḳalmamış iken [88a 
HZ] mücerred def‘-i fesād içün iḫtiyār olındı. Vaḳtā ki İmām [Ebū] 
Muḥammed aṣḥābı ile ṣaḥrāda ḥāżır oldı, yine ol rāhib vaż‘-ı mu‘tādı üzere 
el ḳaldurup nüzūl-i emṭāra ṭālib oldı. Müte‘āḳib ġamām ü ṣeḥāb terāküm 
ile peydā oldı.3 Yine vāfir yaġmurlar yaġdı.  

Lākin İmām [Ebū] Muḥammed ḫulefāsından birine emr eyledi.4 
“Ruhbānuñ avucunda olan nesneyi al ve5 baña getür.” didi. Ḳaçan ki ol 
şaḫṣ varup ruhbānı tecessüs ḳıldı, barmaḳları arasında bir üstüḫˇān-ı ḫuşk 
bulındı. Fe-lā-cerem imām-ı ekreme getürdiler. Ol ‘aẓmi dest-māline berk 
ṣardı. “Rāhibe yine varasun, ‘İstisḳāda ol.’ [diyesün].” didi. Ya‘nī “Yaġmur 
ṭaleb ḳıl.” diyü söyledi.  

Ve lākin hemān ki ol üstüḫˇān6 dest-māli içinde bī-nişān oldı,7 bu-
luṭlar ṭaġılup āftāb-ı ‘ālem-tāb ṭoġdı. Ebr ü8 bārāndan bir9 eẟer ḳalmadı. 
Ammā10 öyle olsa ḫalīfe-i mükerrem ve ḥāżır olan [nās] bu ḥāli ḥażret-i 
imāmdan ṣordı. Ve11 tefaḥḥuṣ itdiler, “Vechi nedür?” diyü su’āl12 [ḳıldı-
lar]. [İmām-ı hümām] cevāb buyurdılar ki “Ruhbānuñ elindeki kemük 

 

1  N1 ve HZ nüshalarında “Ḫāṣ ṣa-i rūzgār ‘askerinden” şeklinde muğlak yazılan, R1 nüs-
hasında boş bırakılan bu yerde Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas alınarak me-
tin tamiri yapıldı. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1086.  

2  neydügini: ne idügini R1 
3  Müte‘āḳib//oldı: - R1 
4  eyledi: eyledi ki bu R1 
5  ve: - N1, HZ 
6  Ve//üstüḫˇānı: Ancaḳ ol üstüḫˇān hemān ki R1 
7  Nüshalarda “olup” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği tashih edilerek metne alındı. 
8  ü: - N1, HZ 
9  bir: - N1, HZ 
10  Ammā: - N1, HZ 
11  Ve: - N1, HZ 
12  diyü su’āl: - N1, HZ 
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enbiyā-yı ‘iẓāmdan bir pāre kemükdür1 ki ḳubūr-ı enbiyādan eline girmiş-
dür. Taḥt-ı semāda açılduḳda yaġmur yaġması anuñla taḥṣīl ḳılmışdur. 
Vaḳtā ki elinden alındı ve dest-māle ṣarıldı, ba‘dehu emṭār semādan daḫı 
yaġmaz oldı.” buyurdı. Ve ḫalḳ-ı ‘ālemi ol şübheden ḫalāṣ ḳıldı.  

Ve [ḫalīfe] ḥażret-i imāmı artuḳ ḥabse göndermedi. Mu‘azzez [607b 
R1] ü mükerrem ḳılup Sürremenrāy’daki ḫānesine gönderdi. Ve imāma 
ri‘āyeten kendülerle ḥabsde bulınan maḥbūsları daḫı ıṭlāḳ2 ḳıldı. Ve ḫalīfe-i 
‘aṣruñ dā’imā in‘ām u iḥsānı ve ‘aṭāyā-yı bī-kerānı imām-ı hümām cāni-
binden artuḳ münḳaṭı‘ [olmadı].  

[‘Alī bin]3 İbrāhīm bin Hāşim babası ‘Īsā bin Fetḥ’den rivāyet ider ki 
İmām Ebū Muḥammed [444a N1] ḥabs olınduḳda ki biz maḥbūs bulın-
mışduḳ ve imām-ı müşārün ileyh ḥabsde bizüm4 yanımuza geldi. Bilā-te-
vaḳḳuf ‘Yā İbrāhīm, senüñ bugüne dek müddet-i ‘ömrüñ altmış yıl ve bir 
ay ve iki gündür.’ buyurdı. Mażbūt u maḥsūbum olduġı üzere ol sırr-ı 
ḫafīyi baña tamāmen ṭuyurdı. Ya‘nī ki tārīḫum yazılan mecmū‘aya naẓar 
itdügümde ‘ömrüm ol ḥisābla bulındı.  

Ḥasan bin Muḥammed-i Eş‘arī’den5 menḳūldür ki anlar [Aḥmed bin] 
‘Abdu’llāh bin Ḫāḳān’dan naḳl iderler,6 ḳaçan imām-ı hümām Ebū 
Muḥammed’üñ mizācı ma‘lūl, ya‘nī ḫaste oldı, dārü’l-ḫilāfe fuḳahāsından 
yetmiş nefer kimesne[ye] taḥrīr-i lāzımü’t-tevḳīr gönderilüp dā’imā serāy-ı 
imāmdan ḫālī olmamaları ve maraż rūz-be-rūz ne olursa ḫalīfeye i‘lām it-
meleri emr olındı. Ve ḥaẕẕāḳ eṭıbbādan daḫı niçe kimseler gönderildi. 
Ṣabāḥ ve aḫşam ḫidmet-i imāmdan münḳaṭı‘ olmayup bāb-ı devādan7 
ṣarf-ı maḳdūr itmeleri buyurıldı.  

Vaḳtā ki iki üç günden ṣoñra ḥażret-i imāmuñ marażı müştedd oldı, 
vāḳi‘-i ḥāli ‘ale’t-tafṣīl emīrü’l-mü’minīn ḫalīfeye ‘arż ḳılındı. Hemān 

 

1  kemükdür: kemükle N1, R1 
2  ıṭlāḳ: ṭalāḳ N1 
3  bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1087.  
4  bizüm: - N1 
5  Nüshalarda “Şi‘ren’den” şeklinde yazılan bu kelime tashih edilerek metne alındı. bk. İbn 

Sabbâğ, age, C. 2, s. 1087. 
6  iderler: itdiler N1 
7  devādan: devāyādan N1 | devābādan HZ 
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ḳāżiyyü’l-ḳużāt olan Mevlānā İbn Baḫtiyār’a emr olındı ki fuḳahā-yı 
dīndār ü perhīzkār zümresinüñ baḳıyyelerinden on kimesne iḫtiyār eyleye. 
Tā ki anlar imāmuñ ḥaram-serāsından bir nefes dūr olmayalar.1 Ḥālet-i 
iḥtiżārında ḥāżır bulınalar. Şol mühimmāt-ı diyānetdür, mü’eddā ḳılalar.  

Fi’l-vāḳi‘ öyle oldı. İmām-ı hümām vefāt [608a R1] idince anlar Sür-
remenrāy’dan dūr olmadılar. Ammā ḫaber-i vefātı ki şāyi‘ oldı, ḫalḳ-ı ‘ālem 
ve cümle-i benī Ādem naḳd-i ḥayātın yitürmişe döndi.2 Çār-şūlar ḳapandı. 
Ve ebvāb-ı dekākīn3 ü maḥallāt baġlandı. Vilāyet-i ‘Irāḳ āteş-i iḥrāḳla ṭu-
tışdı, yandı. Sürremenrāy ḳaṣabası ḫod āteş-i firāvān [88b HZ] ṭutup ḥāṣılı 
hebā olmış ḫırmene göndi. ‘Umūmen ekābir-i İbn Hāşim ve ḳavvād4 u 
küttāb-ı ekārim ve ḳużāt-ı ma‘delet-efāḫim ve sā’ir ekābir ü aṣāġır ḳābiren-
‘an-kābir atlandılar. İmāmuñ cenāzesine müsāra‘at ḳıldılar. Ḫalīfe ise 
ḳarındaşı Ebū ‘Īsā imāmuñ mübārek5 yüzindeki niḳābı giderdi. ‘Aleviyye 
ve ‘Abbāsiyye’den olan Benī Hāşim ekābirine ‘arż eyledi. Ya‘nī ki bu mey-
yit cenāze-i Ebü’l-Ḥasen’dur ki ḥatfe enfihi6 firāşında ölmişdür. Mecrūḥ u 
maḳtūl ü mesmūm degüldür, ma‘nālarını ifāde itdiler.  

Herkesüñ şübheleri7 def‘inden ṣoñra yine ḥicābını örtdi. Ve namāzı 
ḳılınup Sürremenrāy’daki vālid-i mācidi yanında defn olındı ki hicretden 
iki yüz altmış [444b N1] tārīḫi şehr-i Rebī‘u’l-āḫir’inüñ yigirmi ikinci 
yevm-i cum‘ada vāḳi‘ idi. Ammā ‘ömr-i ‘azīzi yigirmi sekiz sene ve müd-
det-i imāmeti altı yıl olup Melik Mu‘tez zamānında ḫalīfe oldılar. Ba‘dehu 
Muhtedī bin Vāẟiḳ zamānı olup ve anlardan ṣoñra Mu‘temid-‘Ale’llāh 
‘aṣrınuñ evā’ilinde fevt oldı.  

Evlād-ı emcādından ancaḳ İmām Muḥammed’i istiḫlāf itdiler. Lākin 
ḫulefā ḫavfından ve Şī‘a ṭā’ifesinüñ kemāl-i raġbet ü izdiḥāmla iḥtiyāfın-
dan ol ferzend-i celīlü’l-ḳadrüñ mihr-i ‘ālem-tāb gibi ṭulū‘ı nāsdan mestūr 

 

1  olmayalar: olmaya R1 
2  yitürmişe döndi: yitürmiş gibi olup R1 
3  ebvāb-ı dekākīn: dekākīn ebvāb R1 
4  Nüshalarda “fu’ād” şeklinde yazılan bu kelime tashih edilerek metne alındı. bk. İbn 

Sabbâğ, age, C. 2, s. 1088. 
5  mübārek: - N1, HZ 
6  ḥatfe enfihi: - R1 
7  şübheleri: şübhe N1, HZ 
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ṭutıldı. Ḥattā İmām Ebū Muḥammed’üñ muḫallefātı evlādından vāriẟ ol-
mamaḳ ṣūretinde ḳarındaşı Ca‘fer bin ‘Alī’ye żabṭ itdürildi.  

Egerçi ki imāmet sevdāsında mā-melekini ḥükkām-ı ‘aṣra ifnā ḳıldı, 
lākin ‘adem-i liyāḳati ve Şī‘a’nuñ kendüden ibā vü ferāġati1 [608b R1] 
ḥuṣūl-i merāmına māni‘ oldı. İki kişi bir yire gelüp, “İmāmımuzdur.” diyü 
mezbūra iḳtidā itmek müyesser olmadı. Ve ol āna gelince ṣadr-ı imāmete 
cülūs iden e’imme-i büzürgvār ve ecille-i kerāmet-āẟār muvaffaḳun min 
‘indi’llāh idükleri bu ḫuṣūṣda gün gibi nümāyān oldı.  

Egerçi ki ba‘żılar ḳavlince gerek İmām Ebū Muḥammed gerek bun-
lara gelince vāḳi‘ olan e’immeyi “Eben ‘an-ceddin mesmūmdur.” dirler 
ve ammā Ca‘fer-i Ṣādıḳ Ḥażretleri 2«ما منّ ا إّال  مقتول أو شهيد»  buyur-
duḳları kelām-ı mu‘ciz-niẓāmla mefhūmdurlar. Lākin ol terkīb, ḥażret-
lerü[ñ] ekẟerine maḥmūl olduġı ve bu imām-ı büzürgvār ve ābā-yı 
kirāmından ba‘żı aḫyār mesmūmen naḳl itmedügi ẓāhirdür. 

Der-menāḳıb-ı İmām-ı ẞānī ‘Aşer  
Ebü’l-Ḳāsım Muḥammed el-Mehdī 

Bunlar ṣāḥibü’z-zamān, ġālib[ü’l-]bürhān, ḥüccetü’d-Deyyān, ẕü’l-
yaḳīniyyān, İmām Muḥammed Mehdī Ḥażretleri[dür] ki Kitābu’llāh’da 
َنا ِيف الزَّبُوِر ِمن بـَْعِد الذِّْكِر َأنَّ اْألَْرَض يَرِثـَُها ِعَباِدَي الصَّاِحلُونَ ﴾3  naṣṣ-ı ﴿َوَلَقْد َكتَـبـْ
kerīminden murād bunlaruñ ẕāt-ı şerīf-i sa‘ādet-nihādıdur.  

Ve kütüb-i eḥādīẟde Müslim ve İmām Buḫārī ve Tirmiẕī ve 
Nesā’ī’[nüñ naḳl itdügi] bu imām-ı hümāmuñ ẓuhūrıdur. Aña müte‘alliḳ 
niçe eḥādīẟ-i şerīfe naḳl eylemişlerdür ki  يبعث «لن تنقضي اال�م والليايل حّىت 

 

1  “vü ferāġati” ibaresi R1 nüshasında mükerrer yazılmıştır. 
2  “Ancak katledilenler ve şehitler bizdendir.” | Nüshalarda görülen imla hataları Fusûlü’l-

mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 
1093. 

3  “Andolsun, Zikir’den (Tevrat’tan) sonra Zebur’da da, ‘Yere muhakkak benim iyi kulla-
rım varis olacaktır.’ diye yazmıştık.”, Enbiya 21/105. 
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ا�ّ  رجًال من  أهل بييت يواطىء  امسه  امسي، ميلؤها عدًال وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً » 1
  ḥadīẟ-i şerīfi bunlar ḥaḳḳında buyurılmışdur. Ḫuṣūṣā ‘Abdu’llāh bin 
‘Ömer Ḥażretleri rivāyeti ile »  ال تذهب الّدنيا حّىت يبعث هللا رجًال من أهل بييت
  يواطىء امسه امسي واسم أبيه اسم أيب ميألها قسطاً وعدًال كما ملئت جوراً وظلماً »2
ḥadīẟ-i şerīfi daḫı ḥadīẟ-i evveli te’yīden3 gelmişdür.  

Ve ba‘żı eḥādīẟde Mehdī-i [445a N1] ṣāḥib-zamānuñ ismi Muḥam-
med ve künyeti Ebü’l-Ḳāsım olmaḳ üzere ta‘yīn buyurılduġı ẓāhir-i ḥāle 
tamāmen muvāfıḳdur. Nihāyet [609a R1] bu ḥadīẟ-i şerīfdeki beyān4 
üzere Mehdī’nüñ peder-i mācidi ismi Peyġāmber Ḥażretlerinüñ vālidi is-
mine ẓāhir muḫālif5 ve ġayr-ı muṭābıḳdur. Bir vechle ki babaları ismi Ḥa-
san’dur, ‘Abdu’llāh degüldür.  

Lākin tevfīḳ u taṭbīḳ ehl-i fażl olanlara muḥtāc-ı güvāh degüldür. Zīrā 
ki eb, ced ma‘nāsına daḫı gelür. [89a HZ] ﴿ َآ� ِملََّة  إِبـْرَاِهيَم َواتـَّبَـْعُت  ِئي 
 āyet-i kerīmesi bu müşkili ḥal ḳılur. Ve İmām Mehdī’nüñ   َوِإْسَحقَ ﴾6
ecdādı7 İmām Ḥüseyn-i Şehīd Ḥażretleri ile Ebū ‘Abdu’llāh’dur. Ḥattā 
İmām Ḥüseyn bin Zehrā ve sā’ir evlādı ile mükennā olmayup Ebū 
‘Abdu’llāh’ı künyet iḫtiyār itmelerinde bu sırra delālet mukarrerdür. Ve ol 
imām-ı hümām-ı ṣāḥib-zamān İmām Ḥasan evlādından ẓuhūr itmeyüp 
İmām Ḥüseyn-i Şehīd ālinden vücūda8 gelmesi ma‘nā-yı mu’aḫḫarla mü-
nevverdür.9  

 

1  Hadîs-i Şerîf, “Allah ehli beytimden ismi ismime uyan, zulüm ve haksızlıkla dolan yer-
yüzünü adalet ve eşitlikle dolduracak olan bir kişiyi göndermeden günler ve geceler sona 
ermeyecektir.” (Sünen-i Ebî Dâvud, H. N:  4282)   

2  Hadîs-i Şerîf, “Dünyada yalnızca bir gün kalsa bile, yeryüzünü zulmün kapladığı gibi 
adaletle dolduracak, ismi benim ismime, babasının ismi benim babamın ismine uyan 
benden veya ehli beytimden birisini göndermek için Allah (c.c.) o günü uzatacaktır.” (Sü-
nen-i Ebî Dâvud, H. N:  4282)    

3  Nüshalarda “bāyına” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 
alındı.  

4  beyān: beyān olınduġı R1 
5  muḫālif: muḫālefet R1 
6  “Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub’un dinine uydum.”, Yûsuf 12/38. 
7  Nüshalarda “ecdādınuñ” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
8  vücūda: ve ḫavf N1 | R1 nüshasında bu kelimenin yeri boş bırakılmıştır.  
9  Nüshalarda “münīrdür (N1), mütebeyyindür (R1), müneyyirdür (HZ)” şeklinde yazılan 

bu kelime anlam ve seci gereği tashih edilerek metne alındı. 
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Vālidelerinüñ ismi egerçi ki Melīke bint Yeşū‘ā’dur1 ki min ciheti’l-
ümm evlād-ı Ḥavāriyyīn’den, babaları cānibinden Ḳayṣer-i Rūm evlādın-
dandur.  

Müşeccerü’l-Keşşāf nām kitābuñ evā’ilinde mesṭūrdur ki Ebū Eyyūb-ı 
Enṣārī evlādından Beşīr bin Selīm en-Neḫḫās,2 İmām Ebü’l-Ḥasen ‘Alī bin 
Muḥammed-i ‘Askerī’den şöyle rivāyet eyledi ki “Bir şeb imām-ı müşārün 
ileyh Kāfūr3 nām ḫādimini gönderüp beni ṭaleb ḳıldı. Varduġum gibi baña 
didi: ‘Yā Beşīr, sen evlād-ı enṣārdan olmaġın seni bir sırr-ı refī‘a maḥrem 
ḳılurın. Şī‘a’dan birine bu maḥremiyyet müyesser olmamışdur.’ buyurdı. 
‘Ale’l-fevr ḫaṭṭ-ı Rūmī ve luġat-i Rūmiyye ile bir mektūb yazup, mührle-
yüp iki yüz dīnār ile4 elime virdi. ‘Meblaġ ile5 mektūbı alup mu‘accelen 
Baġdād’a müteveccih ol.6 Ḍaḥv-i kübrāda [cānibüñe vāṣıl olduġında]7 
sebāyā ile memlū gemiler geçecek. Mu‘ayyen ṭurup ḳavvādīn-i8 ‘Abbās ve 

 

1  Nüshalarda “Berşe‘ān” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İbn 
Sabbâğ, age, C. 2, s. 1103. | Çeşitli kaynaklarda Muhammed el-Mehdî’nin annesinin 
ismi Sakīl, Saykal, Sevsen, Reyhâne, Hamt ve Nercis olarak bildirilir (bk. Mustafa Öz, 
“Mehdî el-Muntazar”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/mehdi-el-muntazar 
[07.02.2020]).   

2  Nüshalarda “Bişr bin Selīm en-Necāş” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne 
alındı. bk. Muhammed bin Ahmed el-Hüseynî en-Necefî, Bahrü’l-ensâb el-Müsemmâ 
bi’l-Müşeccerü’l-Keşşâf li-Usûli’s-sâde ve’l-Eşrâf, (thk) Şerîf Enes Ya‘kûb el-Hüseynî, 
Dârü’l-müctebâ li’n-Neşr ve’t-Tevzî’, Medînetü’l-münevvere 1999, s. 24. 

3  Nüshalarda burada “mülzem” şeklinde bir kelime yer almaktadır. Sentaksı bozan bu ke-
lime Bahrü’l-ensâb el-Müsemmâ bi’l-Müşeccerü’l-Keşşâf li-Usûli’s-sâde ve’l-Eşrâf da göz 
önünde bulundurularak metne dahil edilmedi. bk. Muhammed bin Ahmed el-Hüseynî 
en-Necefî, age, s. 23. 

4  ile: - R1 
5  ile: - N1 | u R1 
6  ol: ol didi R1 
7  Nüshalarda burada “ıṭbār (ıṭbā HZ) itme ” şeklinde yazılan ibare Bahrü’l-ensâb el-Mü-

semmâ bi’l-Müşeccerü’l-keşşâf li-Usûli’s-sâde ve’l-Eşrâf esas alınarak tashih edildi. bk. Mu-
hammed bin Ahmed el-Hüseynî en-Necefî, age, s. 24. 

8  Nüshalarda “fu’ādını” şeklinde yazılan bu kelime Bahrü’l-ensâb el-Müsemmâ bi’l-Mü-
şeccerü’l-keşşâf li-Usûli’s-sâde ve’l-Eşrâf esas alınarak tashih edildi. bk. Muhammed bin 
Ahmed el-Hüseynî en-Necefî, age, s. 25. 
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şerāẕim-i1 fityān-ı ‘Irāḳ miyānında ‘Ömer bin Yezīd en-Neḫḫās2 nām 
şaḫṣı3 ıraḳdan [609b R1] gözet. Şu ṣıfatda ve şol libāsda bir cāriye geçe-
cekdür. Anı bul. Ba‘żı rāġıbīnden imtinā‘ını ve ṭālibīnden iġmāż ve şuġl-i4 
naẓarla i‘rāżını5 oñat. Mütecessis olup maṭlūbe olan cāriyeyi bil. Bu 
mektūb ki saña virilmişdür, mezbūr ‘Ömer6 bin Yezīd’e bizüm cānibimüz-
den ‘arża kıl.’ buyurdı.  

Ben daḫı ber-mūcib-i fermūde ‘amel itdüm. Baġdād’a varup cāriyeyi 
buldum.7 Ve8 ‘alā’imini taḥḳīḳ itdükden ṣoñra mektūb-ı imāmı ‘Ömer bin 
Yezīd en-Neḫḫās’a9 ‘arż itdüm.10 Hemān ki ol cāriye mektūbı gördi, vāfir 
gözyaşları döküp,11 ‘Bu nāme kimden gelmişdür?’ diyü mālikine ṣordı. 
Ḥattā ‘Beni mektūb ṣāḥibine bey‘ it.’ [445b N1] diyü rıżā virdi. Vaḳtā ki 
bāzārleşmege başlandı, ba‘dehu ‘Gel nizā‘ itme12’ [diyüp] imāmuñ virdügi 
iki yüz yigirmi dīnārda bahāsı ḳarār ḳıldı. Aldum, ḥücreme getürdüm. Ve 
cāriyenüñ ḥüzn ü ġamını neşāṭa mübeddel gördüm.  

Ba‘dehu ṣabr u ḳarār ḳalmayup ve13 nāme-i imāmı daḫı mālikine vir-
meyüp kendü ceybine ḳomış idi. ‘Ale’l-fevr anı çıḳardı. Tekrār-be-tekrār 

 

1  Nüshalarda “ġanā’im-i” şeklinde yazılan bu kelime Bahrü’l-ensâb el-Müsemmâ bi’l-Mü-
şeccerü’l-keşşâf li-Usûli’s-sâde ve’l-Eşrâf esas alınarak tashih edildi. bk. Muhammed bin 
Ahmed el-Hüseynî en-Necefî, age, s. 25. 

2  Nüshalarda “ ‘Amr bin Yezīd en-Necāş” şeklinde yazılan bu şahıs ismi Bahrü’l-ensâb el-
Müsemmâ bi’l-Müşeccerü’l-keşşâf li-Usûli’s-sâde ve’l-Eşrâf esas alınarak tashih edildi. bk. 
Muhammed bin Ahmed el-Hüseynî en-Necefî, age, s. 25. 

3  şaḫṣı: şaḫṣ N1 
4  Nüshalarda “kef ü (N1, R1), kef-i (HZ)” şeklinde yazılan bu kelime Bahrü’l-ensâb el-

Müsemmâ bi’l-Müşeccerü’l-keşşâf li-Usûli’s-sâde ve’l-Eşrâf esas alınarak tashih edildi. bk. 
Muhammed bin Ahmed el-Hüseynî en-Necefî, age, s. 25. 

5  i‘rāżını: iġrāżını N1 
6  Nüshalarda “ ‘Amr” şeklinde yazılan bu isim Bahrü’l-ensâb el-Müsemmâ bi’l-Müşeccerü’l-

keşşâf li-Usûli’s-sâde ve’l-Eşrâf esas alınarak tashih edildi. bk. Muhammed bin Ahmed el-
Hüseynî en-Necefî, age, s. 25. 

7  buldum: bulup HZ 
8  Ve: - N1, HZ 
9  Nüshalarda “ ‘Amr bin Yezīd en-Necāş” şeklinde yazılan bu şahıs ismi Bahrü’l-ensâb el-

Müsemmâ bi’l-Müşeccerü’l-keşşâf li-Usûli’s-sâde ve’l-Eşrâf esas alınarak tashih edildi. bk. 
Muhammed bin Ahmed el-Hüseynî en-Necefî, age, s. 25. 

10  Yezīd//itdüm: Yezīd’e virdüm R1 
11  Hemān//döküp: Yā Necāşe R1 
12  itme: - N1, HZ 
13  ve: - N1, HZ  
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mektūbı būs idüp yüzine ve1 gözine ve memelerine sürdi. Ammā bu evżā‘ı 
ben ta‘accüb itdüm. Didüm ki ‘Bilmedügüñ ādemüñ nāmesini öpmek ne-
dendür?’ diyü ṣordum. Hemān cāriye-i mezbūr2 fi’l-ḥāl söze geldi. Ve 
kelām-ı cevāhir-niẟarını bir rişteye3 münḫarıṭ olan dürer-i ġurer gibi mun-
taẓam ḳıldı, didi: ‘Ey merd-i ġāfil ve enbiyānuñ maḥāll-i ref[ī]‘ini bilmeyen 
cāhil, beni diñle ve ser-encāmumı kemā hüve ḥaḳḳuhu añla ki ben ḳayṣer-i 
Rūm olan Yeşū‘ā’nuñ4 ḳızı Melīke nām duḫterüm ki vālidem olan 
Ḥavāriyyīn’den5 Ḥażret-i ‘Īsā’da6 dāḫil olan Şem‘ūn neslindendür. Henüz 
ben on üç yaşında iken babam beni ḳarındaşı oġlına tezvīc itmek istedi. 
Nesl-i Ḥavāriyyūn’dan üç yüz ruhbān ve ümerā-yı nāmdārdan yedi yüz 
a‘yān ve ḳavvād-ı7 ‘asākir [610a R1] ve mülūk-i ‘aşā’irden dört biñ rū-
şināsān cem‘ eyledi. Ve ḫazīnesinden eṣnāf-ı cevāhirle müzeyyen ve teẕhīb 
[89b HZ] ü terṣī‘i mu‘ayyen bir taḫt-ı ‘ālī çıḳarup ḳaṣr-ı ‘ulyāsınuñ 
ṣaḥnına8 ḳodı. Ve ḳırḳ ayaḳ cevherī altun nerdbānla sā’ir muḥassenātını 
gördi. Ḳaçan ki baña dāmād olacaḳ ḳayṣer-i bed-nihād ol ‘arşa ṣu‘ūd eyledi 
ve andaki dīn-i Mesīḥ uluları ṣalībleri ile ve İncīl mecmū‘aları ile dāmādı 
ortaya aldı, nā-gehān ol ‘arş-ı zerrīn yıḳıldı. Ve ellerinde olan ṣalībler ve 
evrāḳ-ı İncīl ṭaġıldı. Ve düşen esāḳıf9 ile ruhbānlaruñ niçesi ḫāk-i siyāha 
bulaşup, zīr ü zeber olup ḫavf u ḫaşyetlerinden yüzleri tersine döndi. 
Ba‘dehu o keşīşlerüñ kebīri babama kelām idüp ‘Ey melik, bizi menḥūsuñ 
mülāḳātından ‘afv eyle ki ẓāhir olan ‘alā’im-i dīn-i Mesīḥ’uñ zevāline 
delālet eyler.’ diyü söylediler. Ceddüm olan ḳayṣer-i Rūm ol ruhbānuñ 
kelām-ı meẕmūmından tamām müte’ellim oldı. Tekrār ol ḳaṣr u ‘arşuñ 
ilḳāsına ve yine ruhbānlaruñ irtiḳāsına10 emr eyledi. Ḳaçan ki yine dāmādı 

 

1  ve: - N1 
2  mezbūr: - N1, HZ 
3  Nüshalarda “işīne” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne alındı.  
4  Nüshalarda “Yūş‘ān” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İbn 

Sabbâğ, age, C. 2, s. 1103.   
5  Ḥavāriyyīn’den: Ḥavāriyyīn R1 
6  ‘Īsā’da: ‘Īsā ‘aleyhi’s-selāmda R1  
7  Nüshalarda “fu’ād” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Muham-

med bin Ahmed el-Hüseynî en-Necefî, age, s. 26. 
8  ṣaḥnına: ṣıḥḥatine R1 
9  Nüshalarda “istifād” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Muham-

med bin Ahmed el-Hüseynî en-Necefî, age, s. 26. 
10  irtiḳā: irtifā R1 
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olacaḳ [şaḫṣ] aña su‘ūd itdi, evvelkiden daḫı beter ḳaṣr u ‘arş zīr ü zeber 
oldı. Keşīşler ḳalḳup ṭaġıldılar. Ve cem‘iyyeti vaḳt-i āḫara te’ḫīr ḳıldılar. 
Ammā ben ol gice rü’yāmda gördüm ki Ḥażret-i ‘Īsā ve Şem‘ūn nām 
re’īsü’l-evṣiyā’ ceddümüñ ḳaṣrına cem‘ oldı. Ve ẕirve-i semāya müntehī 
[446a N1] bir minber-i ‘ālī ḳurıldı. Fe-lā-cerem Muḥammed Resūlu’llāh 
ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem1 ve yanlarınca āl ü evlādından ba‘żı 
maḫādīm-i ‘ālī-cāh ol meclis-i refī‘a girdi. ‘Īsā Peyġāmber ‘aleyhi’s-selām,2 
Ḥażret-i Muḥammed ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellemi3 ḳarşulayup mu‘ānaḳa 
itdi. Ba‘dehu ‘Īsā ‘aleyhi’s-selāma4 [610b R1] ḫiṭāb idüp ‘Yā Rūḥa’llāh, 
evṣiyāñuzdan olan Şem‘ūn evlādından Melīke’yi işbu oġluma nikāḥ itmek 
isterin.’ buyurdılar. Ve ‘İmām Muḥammed budur.’ diyü ‘Īsā ‘aleyhi’s-
selāma5 gösterdiler. Fe-lā-cerem Mesīḥ-i mükerrem Şem‘ūn’a naẓar itdi. 
‘Zihī şeref, ṣulb-i raḥmuñ6 raḥm-i Resūlu’llāh ile müctemi‘ oldı.’ diyü 
beşāret ḳıldı.7 Ba‘dehu Ḥażret-i Sulṭān-ı Enbiyā8 minbere ‘urūc ḳıldı.9 
[Ebû] Muḥammed ile benüm ‘aḳdüm ḫuṭbesin ḳırā’at buyurdı.10 Ṭara-
feynden evlād-ı Muḥammed nāmındaki e’imme-i kirām ve Ḥavāriyyīn-i 
‘iẓām şāhid ṭutıldı. Ben ki ḫˇābdan uyandum, rü’yānuñ fażīletini bildüm 
ve11 añladum.12 Ve lākin pederüm ve ceddüme ve ġayra ifşā itmege ḫavf 
ḳıldum. Lākin bende ḥarāret-i ‘aẓīme13 günden güne ziyāde oldı. Ya‘nī ki 
Ebū Muḥammed’üñ ‘aşḳı sevdāmı süveydā [idüp] bende hüveydā oldı. 
Muḥaṣṣal ekl ü şürbden ḳaldum. Emrāż-ı şedīdeye mübtelā olanlar gibi 
ża‘īf ü naḥīf oldum. Aṣlā eṭıbbā derdüme çāre-gū olamadılar. Derdüm ne 
maḳūle ‘ārıża idügini bilmediler. Bi’l-āḫire ceddüm olan ḥayāt[um]dan 
ye’s eyledi. Ve yanuma gelüp didi ki ‘Dünyā murādātından göñlüñ ne 

 

1  N1 ve HZ nüshalarında bu dua cümlesi bulunmamaktadır. 
2  N1 ve HZ nüshalarında bu dua cümlesi bulunmamaktadır. 
3  sellemi: sellem Ḥażretlerini R1 
4  ‘Īsā ‘aleyhi’s-selāma: ‘Īsā’ya N1, HZ 
5  ‘Īsā ‘aleyhi’s-selāma: ‘Īsā’ya N1, HZ 
6  raḥmuñ: raḥmuñ ki R1 
7  ḳıldı: eyledi R1 
8  Enbiyā: Enbiyā ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem R1 
9  ḳıldı: buyurdı HZ 
10  buyurdı: buyurdılar R1 
11  ve: - N1 
12  bildüm//añladum: añladum ve bildüm HZ 
13  ‘aẓīme: ‘uẓmā N1, HZ 
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isterse bārī anı senden dirīġ itmeyelüm.’ diyü söyledi. Ben daḫı didüm ki 
‘Çün benüm üstüme ebvāb-ı şādī vü feraḥ mesdūd, bārī esārā-yı Müs-
limīn’den zindānda maḥbūs olanları benüm niyyetüme āzād eyle. Bolay ki 
Ḥażret-i Mesīḥ ve Meryem baña ‘ināyet naẓarı ḳıla.’ didüm. Ve aġladum. 
Ne deñlü giriftār Müslimān var ise cümlesin āzād it[dür]düm. Ben zindāna 
ġayretlenüp iẓhār-ı ṣıḥḥatle bir miḳdār ta‘ām tenāvül itdüm. Fe-lā-cerem 
ceddüm bir mikdār def‘-i [elem] ḳıldı.1 Andan ṣoñra esārā-yı Müslimīn’e 
luṭf u keremden ḫālī olmadı. Bu meẟūbātdan on gün geçdükden ṣoñra bir 
vāḳı‘a daḫı gördüm ki seyyid-i nisā Ḥażret-i Fāṭıma-i Zehrā ve Meryem-i 
Ümmü [611a R1] ‘Īsā ve cinān ehlinden niçe ḥūrān ittifāḳla beni ziyāret 
[90a HZ] ḳıldılar. Ḥattā ol ḥażret kim idügini bu ża‘īf ü ḥaḳīreye Ḥażret-i 
Meryem bildürdi. ‘Zevcüñ Ebū Muḥammed’üñ2 vālidesi bunlardur.’ didi. 
Hemānā dāmen-i ‘ināyetlerine ṣarıldum, aġladum. ‘Ferzend-i necīb-i 
sa‘īdiñüz bu cāriyesini almaz.’ diyü feryād itdüm. Anlar daḫı buyurdılar ki 
‘Mā-beyniñüzde māni‘ ü ḫabāl ḥicāb-ı şirk ü ḍalāldür. Dīn-i İslām’a gel-
dügiñüz gibi vuṣlat ḳarīb iḥtimāldür. Şöyle ki İslām’a gelesün ve benüm3 
[446b N1] ḳarındaşum Meryem4 ve Ḥażret-i ‘Īsā5 gibi [Ḫālıḳ’uñ] rıżāsı 
üzere olasun, zülāl-i viṣālle def‘-i ḥarāretüñe żāmin6 oluruz. ‘An-ḳarīb Ebū 
Muḥammed ile seni bir yire getürmege du‘ā iderüz. Ve sizi bir yirde görü-
rüz.’ Hemān ki bu ḥaḳīre lā-ilāhe illa’llāh Muḥammedün resūlu’llāh7 
didüm, gūyā ki emrāżdan ḳurtılup ḥayāt-ı cāvidānī buldum. Ḫuṣūṣā 
Ḥażret-i Zehrā viṣāl ‘ālemine ‘ahd itdi. Andan ṣoñra az zamān geçmedin 
bir rü’yā daḫı gördüm ki Ebū Muḥammed bu mecrūḥayı teşrīf itdi. Aña 
daḫı aġladum. ‘Niçe bir bu maḥzūneñe8 cefā idersün.’ didüm. Fe-lā-cerem 
ol imām-ı ekrem ekẟer-i leyālīde beni viṣāli ile ḫoş-dem ḳıldı. Bi’l-āḫire bir 

 

1  ṭa‘ām//ḳıldı: def‘ ḳıldı R1 
2  Muḥammed’üñ: Muḥammed N1 
3  Nüshalarda “bizüm” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
4  Nüshalarda “Meryem’üñ” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği tashih edilerek 

metne alındı. 
5  ‘Īsā: ‘Īsā ‘aleyhi’s-selām R1 
6  żāmin: ‘ināmen N1, HZ | Kelimenin alındığı yer için bk. Muhammed bin Ahmed el-

Hüseynî en-Necefî, age, s. 27. 
7  “Allah’tan başka ilah yoktur. [Hz.] Muhammed onun elçisidir.” 
8  maḥzūneñe: maḥrūṣayı R1 | maḥzūneye N1 
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gice gelüp, baña cevāb idüp didi ki ‘Eger beni isterseñ1 bu yaḳında2 ceddüñ 
ḳayṣer-i Rūm Müslimīn ile ceng ü3 ḳıtāl içün ‘asker gönderse gerekdür. 
Sen de faḳr elbāsına gir. Fülān yoldan ve fülān günde ol ‘askere mülḥiḳ ol. 
Ba‘dehu Ḥażret-i Ḫudā-yı Lā-yezāl4 celle şānuhu5 seni bize nice ulaşdurur, 
göresün.’ diyü buyurdılar. ‘Ammā be-şarṭ-ı ān ki melik-i Rūm’uñ evlādın-
dan idügini kimseye ṭuyurma.6’ diyü naṣīḥat itdi. Bā‘iẟ bu idi ki ol ‘askerle 
ser-hadde geldüm. Ve7 ‘asākir-i Müslimīn’üñ ‘askerinden birine giriftār ol-
dum. ‘Aduñ nedür?’ diyü [611b R1] su’āl idenlere8 ‘Nercis’dür.’ didüm. Ve 
sehmine düşdügüm şaḫṣı ol ṭarīḳ ile inandurdum.’ El-ḳıṣṣa Melīke bir ṭarīḳ 
ile Ḥażret-i İmām Ebü’l-Ḥasen ḫidmetine geldi. Anlar daḫı bi-meşiyyeti’llāh 
ferzend-i necībleri Ebū Muḥammed Ḥażretlerine virdi.” 

Taḥḳīḳ-şüden-i vilādet-i  
Ḥażret-i İmām Muḥammed el-Mehdī9 

Ḥakīme bint Muḥammed bin ‘Alī bin Mūsā bin Ca‘fer rivāyet ider ki 
“Ebū Muḥammed birgün baña ādem gönderdi. ‘Elbetde yā ‘amme,10 bu 
gice bizümle ifṭār itmeñ lāzımdur.’ didi. Ve ol şeb ki Şa‘bān’uñ nıṣf gicesi 
idi, ‘Ḥaḳ subḥānehu ve te‘ālā11 İmām Muḥammed Mehdī’yi vücūda getü-
recekdür.’ bildürdi. Ben ta‘accüb itdüm ki ‘Āyā vālidesi kimdür ve kimden 
ṭoġacaḳdur?’ didüm.12 Zīrā ki ümm-i veledleri Nercis’de ḥaml yoġduġını 
bilürdüm. Pes ḥüccetu’llāh bu vechle ẓuhūr idecegini fikr ḳılurdum. Vaḳtā 
ki Ebū Muḥammed’e ṣordum, ‘Nercis’den ẓuhūr idecekdür.’ didüklerini 

 

1  isterseñ: isterseñ ḳayṣer N1 
2  bu yaḳında: - R1 
3  ceng ü: - N1, HZ 
4  Ḫudā-yı Lā-yezāl: Bārī N1, R1 
5  şānuhu: şānuhu ve ‘amme nevāluhu R1 
6  ṭuyurma: ṭuyurmayasun R1 
7  Ve: - N1, HZ 
8  diyü//idenlere: diyenlere N1, HZ | Nüshalarda burada gelen “didüm” kelimesi sentaks 

gereği metne dahil edilmedi. 
9  Bu başlık N1 ve R1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
10  Nüshalarda “ ‘ammi” şeklinde yazılan bu kelime tashih edilerek metne alındı. Ayrıca bk. 

Muhammed bin Ahmed el-Hüseynî en-Necefî, age, s. 27. 
11  te‘ālā: te‘ālā ḥażretleri R1 
12  didüm: - N1 
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işitdüm. Ta‘accüb idüp vaḳt-i1 ṣubḥa dek ṭā‘at ü tilāvetle ol āftābuñ 
ṭulū‘ını [intiẓār ḳıldum]. Hemān ki fecr-i evvel ẓāhir oldı, Nercis bir dit-
reme ile ḥāżır oldı. Gāh ‘aleyke ‘avnu’llāh,2 didüm ve3 gāh ismu’llāh ‘aleyke4 
ḥırzını söyleyüp oḳurdum. Baña ve Nercis’e ke-ennehu ża‘f ‘ārıż oldı. 
Hemān sā‘at imām-ı hümām ḫūrşīd-i nūrānī gibi ṭulū‘ ḳıldı. Māderinüñ 
dāmenini ki ḳaldurdum, ol ḥażreti iki dizleri üzere secde ile ḫāke yüz ḳo-
mış gördüm. Ḳaçan ki ḳaldurup5 baġruma baṣdum6, İmām Muḥammed 
-diyü çaġırdı. Ben getürüp mübārek eline virdüm. Fi’l  «ال تعّجل � عّمة»7
ḥāl [447a N1] imām[uñ] arḳasını ve mübārek gözlerini ve ḳulaḳlarını ve 
sā’ir mafāṣılını cümleten ṣıġadı. Ve dilini aġzına virdi. Ba‘dehu ‘Söyle ey 
benüm ferzendüm.’ diyü ḫiṭāb ḳıldı. Anı işitdüm ki ol Ḥażret-i Mehdī 
[90b HZ] 8 «أشهد أن ال إٓله إّال هللا وأشهد أّن حمّمداً عبده ورسوله»  [612a R1] 
didi. Ḥażret-i ‘Īsā9 Kelīmu’llāh gibi ṭoġduġı sā‘at [kelime-i şehādeti] söy-
ledi. Ba‘dehu vālidesine iletdüm. Lisān-ı faṣīḥ ile selām virdügini işitdüm.” 

Ve bir rivāyetde Ḥakīme’den yine şöyle mervīdür ki henüz ṭoġmadın 
nev‘an Nercis’üñ ıżṭırābını gördüm. Ve Sūre-i Ḳadr’i oḳıdum. Ḥālā ki 
İmām Ḥaseneyn cān-ı māderde iken baña muvāfaḳat idüp ol sūreyi bile 
oḳıduġını işitdüm. Ba‘dehu Nercis naẓarumdan ġā’ib oldı. Ke-ennehu 
mā-beynimüze bir nūrānī ḥicāb çekildi. Feryād iderek Ebū Muḥammed’e 
vardum. Nercis’üñ ġā’ib10 olduġını ḫaber virdüm. Lākin imām tebessüm 
eyledi. ‘Var yā ‘amme,11 şimdi yirinde bulursun.’ didi. Fi’l-vāḳi‘ anı gör-
düm ki imām ṭoġdı. Ve12 vech-i sābıḳ üzere şehādet kelimesin getürdi. 

 

1  vaḳt-i: - R1 
2  “Allah’ın yardımı seninle olsun.” 
3  ve: - N1, HZ 
4  “Allah’ın ismi seninledir.” 
5  ḳaldurup: - R1 
6  baṣdum: - N1 
7  “Ey hala, acele etme.” | Nüshalarda görülen imla hataları Bahrü’l-ensâb el-Müsemmâ bi’l-

Müşeccerü’l-keşşâf li-Usûli’s-sâde ve’l-Eşrâf esas alınarak tashih edildi. bk. Muhammed 
bin Ahmed el-Hüseynî en-Necefî, age, s. 28.  

8  “Allah’tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed’in onun kulu ve resulü olduğuna 
şehadet ederim.”   

9  ‘Īsā: ‘Īsā ‘aleyhi’s-selām R1 
10  oldı//ġā’ib: - R1 
11  Nüshalarda “ ‘ammī” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
12  Ve: - N1 
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«أللهمّ   اجنز  يل وعدي و امتم يل  أ مري  و ثبّ ت وطأيت و امالء  االرض يب عدال و قسطا» 1
  du‘āsın eyledi. Vaḳtā ki pederine iletdüm, üzerinde bir süri yeşil ḳuşlar 
gördüm. Pes İmām Muḥammed ol ṭuyūrdan birini çaġırdı.   أمحله واحفظه»
 buyurdı. Hemānā ol ṭayrı Muḥammed Mehdī  ورده إلينا يف  كلّ  أربعني يوماً » 2
ḳapdı. Cevv-i semāya pervāz idüp  [ 3«استودعتك اّلذي استودعته اّم موسى» ] 
didi. Vālidesi Nercis aġlamaġa başladı. Lākin İmām Muḥammed ‘Ebsem 
ol ki senden ġayrı bu sırrı kimse duymaya.’ didi. ‘ ‘An-ḳarīb yine saña ge-
lecekdür.’ diyü4 buyurdı. Ba‘dehu tamām ḳırḳ gün olduḳda yine ‘avdet 
eyledi. Ve geldügi gibi yüridi ve söyledi. Neşv ü nemāsı sā’ir eṭfāle beñze-
medi. Ḳırḳ günligi bir yıllıḳ gibi ḥareket itdi.”  

El-ḳıṣṣa İmām Muḥammed Mehdī’nüñ ġaybet-i ūlāsı budur. 
Ba‘dehu kendüleri Medīne’ye gönderdiler. Vālidelerinüñ ḥamli ẓāhir ol-
mayup, nisā ḳısmından ‘ammelerinden ġayrı vilādetini bilmeyüp, her ci-
hetle mektūm u ḥıfẓ olmaġın ḫulefā şerrinden emīn olmayup [612b R1] 
ol hümāyı Medīne’ye uçurdılar. Anda daḫı imām bin imām idügini ketm 
üzere oldılar.  

Ve ba‘żılar ḳavlince ġaybet-i ūlā degüldür. Ġaybet-i ḳaṣrīdür ki 
ṭoġduġı günde[n] ḳaṭ‘-ı sefāretine dek, ya‘nī kendüsi ile şī‘ası5 mā-bey-
ninde ẓuhūrı ḥāletine dekdür.  

Ebū Hāşim Ca‘ferī’den mervīdür ki birgün Ebū Muḥammed’e ḫiṭāb 
[447b N1] ve ‘Sizden ba‘żı su’āle cevāb isterüz. Lākin celālet-i şānıñuz 

 

1  “Allah’ım vaadimi yerine getir. Görevimi tamamla. Adımlarımı sağlam kıl. Ve benimle 
yeryüzünü adalet ve eşitlikle doldur.” | Nüshalarda görülen imla hataları  Bahrü’l-ensâb 
el-Müsemmâ bi’l-Müşeccerü’l-keşşâf li-Usûli’s-sâde ve’l-Eşrâf esas alınarak tashih edildi. 
bk. Muhammed bin Ahmed el-Hüseynî en-Necefî, age, s. 30.    

2  “Bunu yüklen, koru ve her kırk günde bir bize ulaştır.” | Nüshalarda görülen imla hataları  
Bahrü’l-ensâb el-Müsemmâ bi’l-Müşeccerü’l-keşşâf li-Usûli’s-sâde ve’l-Eşrâf esas alına-
rak tashih edildi. bk. Muhammed bin Ahmed el-Hüseynî en-Necefî, age, s. 30.   

3  “Seni, [Hz.] Mûsâ’nın annesinin [Hz. Mûsâ’yı] emanet ettiğine emanet ediyorum.” | 
Nüshalarda “evda‘ına Ümmü Mūsā” şeklinde yazılan bu kısımda Bahrü’l-ensâb el-Mü-
semmâ bi’l-Müşeccerü’l-keşşâf li-Usûli’s-sâde ve’l-Eşrâf esas alınarak metin tamiri yapıldı. 
bk. Muhammed bin Ahmed el-Hüseynî en-Necefî, age, s. 30.   

4  diyü: - N1 
5  Nüshalarda “şīfesi” şeklinde yazılan bu kelime Bahrü’l-ensâb el-Müsemmâ bi’l-Mü-

şeccerü’l-keşşâf li-Usûli’s-sâde ve’l-Eşrâf esas alınarak tashih edildi. bk. Muhammed bin 
Ahmed el-Hüseynî en-Necefî, age, s. 33.  
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tefaḥḥuṣımuza māni‘dür. Eger iẕn-i şerīfiñüz olursa su’ālimüz vāḳi‘dür.’ di-
diler. Ve imāmdan ruḫṣat ṭaleb eyleyüp çeşm ü1 gūş oldılar. İmām daḫı ‘Söy-
leñ.’ buyurdılar. ‘Pes sizden ṣoñra imām kimdür?’ didiler. Ve ‘Evlād-ı 
emcādıñuz mün‘adimdür.’ didüklerinde2 imām-ı hümām3 cevāb virüp4 
‘Benden ṣoñra imāmıñuz İmām5 Muḥammed Mehdiyye’dür ki ḥālā 
Medīne-i Münevvere’de6 mevcūddur. Lāzım olduḳda vücūdı pür-mekārim 
ü cūddur.’ diyü beyān itdiler.  

Vaḳtā ki peder-i büzürgvārları İmām [Ebū] Muḥammed Ḥażretleri 
vefāt itdiler, İmām Muḥammed Mehdī beş yaşında bulındılar. Andan 
ṣoñra altmış ṭoḳuz yıl daḫı kendüler nā-peydā ve etbā‘ına nāmeleri hü-
veydā ve bevvābān u şu‘arāsından Ebū ‘Amr ‘Oẟmān bin Sa‘īd-i ‘Ömerī ile 
ṣadaḳāt ü nüẕūr tevzī‘ olındı. Anlardan biri vefāt itdükçe yine imāmuñ 
nāmesi ile biri yirine7 naṣb ḳılındı.  

Ammā Mevlānā İbn Ḫaşşāb8 Mevālīd [nām] ehl-i beyte müte‘alliḳ 
kitābında ve ‘Alī bin Mūsā9 Rıżā Ḥażretlerinden naḳl ile beyān itmişdür ki 

وهو  « القائم  الزمان  صاحب  وهو  علي  بن  احلسن  حمّمد  أيب  ولد  من  الصاحل  اخللف 
 ya‘nī İmām Ebū Muḥammed Ḥasan bin ‘Alī’nüñ ḫalef-i11 ṣāliḥi  املهدي » 10
ve veled-i necībi ṣāḥibü’z-zamān ve ḳā’im ve mehdī12 evṣāfıyla [91a HZ] 

 

1  ü: - R1 
2  didüklerinde: didükde N1, HZ 
3  hümām: - N1, HZ 
4  virüp: virüp didi ki R1 
5  İmām: - N1 
6  Medīne-i Münevvere’de: Medīne’de N1, HZ 
7  yirine: birine R1 
8  Nüshalarda “Ḥaşāt” şeklinde muğlak yazılan bu isim Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-

e’imme esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1102.  
9  Nüshalarda “Semī” şeklinde yazılan bu isim Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas 

alınarak tashih edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1102.  
10  “Ebû Muhammed Hasan b. Ali’nin oğullarından salih halefi sahibüzzaman ve kaimdir. 

O Mehdi’dir.” | Nüshalarda görülen imla hataları Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-
e’imme esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1102. 

11  N1 nüshasında “ḫalḳ-ı” şeklinde yazılan, R1 nüshasında yazılmayan bu kelime anlam 
gereği tashih edilerek metne alındı.  

12  ya‘nī//mehdī: - R1, HZ  
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ẕī-şān olan vücūd-ı şerīf idügi1 cāmi‘-i aḥkāmından istinbāṭla beyān olın-
mışdur. 

El-ḳıṣṣa İmām Muḥammed Mehdī Ḥażretleri hicret-i nebeviyyenüñ 
[613a R1] iki yüz elli beş tārīḫi Şa‘bān’ı nıṣfında Sürremenrāy nām 
ḳaṣabada muḫtefī2 ve münzevī bulındı.  

Merfū‘u’l3-ḳāme, ḥüsnü’l-vech, buġday eñlürek,4 beyāża mā’il müş-
gbār gīsūları tā dīzleri kürsīsinüñ vāṣılı idi. Aḳna’l-enf ve ecla’l-cebhe, 
ġāyetle vecīh ü bī-şebīh ẕāt-ı şerīf idi.  

Ve Fuṣūl[ü’l]-mühimme [ve] ba‘żı kütüb-i metīn aḳvālince ġaybeti iki 
yüz yetmiş altı tārīḫinde Sürremenrāy’da vāḳi‘ oldı. Egerçi ki cümle-i mü-
verriḫīn imām-ı ẕī-şānuñ ġaybetini ikiye ḥaṣr idüp ve ġaybet-i ūlāsı ki ẟāni-
yeye nisbet aḳṣerdür, aña ġaybet-i ḳaṣrī diyüp eşrār-ı ḫulefādan iḫtifāyla 
ġaybet idüp bevvāb aṣḥābından mekātīb ü mürāselātı münḳaṭı‘ olduġı ġay-
betidür. Ve ġaybet-i ẟāniyesi ki evvelden aṭveldür, ile’l-ān vāḳi‘ olan ġay-
beti ile me’mūldür.  

Ammā bu ḥaḳīr taḥḳīḳında ġaybeti üçdür ve üç kerre vāḳi‘dür. Ki 
 mażmūnı ile şāyi‘dür ki ġaybet-i ūlā vilādeti  «الشيء ال يثىن اال وقد يثلث »5
ḥālinde ḳırḳ günlik ġaybetdür. ẞāniye ve ẟāliẟe ba‘dehu olanlardur. Ammā 
‘acebdür6 ki müverriḫīn buña ta‘arruż itmediler. Ḫuṣūṣā   يثلث « اجياب 
  müsted‘āsınuñ tevfīḳından teġāfül ḳıldılar.8 حديثي »7

Ve bi’l-cümle [448a N1] İmām9 Muḥammed Mehdī Ḥażretlerine 
müte‘alliḳ eḥādīẟ-i şerīfe vāfiredür. Mevlānā Cemālü’d-dīn Ebū ‘Abdu’llāh 

 

1  Nüshalarda burada yer alan “Ca‘fer” kelimesi sentaks gereği metne dahil edilmedi.  
2  muḫtefī: muḫtefi‘ N1, R1  
3  Nüshalarda “Merbū‘ (N1), Vebū‘ (R1, HZ)” şeklinde yazılan bu isim Fusûlü’l-mühimme 

fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1105.  
4  Nüshalarda imlası muğlak olan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne alındı.  
5  “Bir şey ancak üçlendiğinde övgüye mazhar olur.”  
6  ‘acebdür: ‘acībdür R1, HZ  
7  “Hadisim / sözüm üç defa yapmayı gerektirir.” | Muteber hadis kaynaklarında bu ma-

nada bir hadis-i şerife rastlanmamaktadır.   
8  ḳıldılar: ḳılmadılar N1 
9  İmām: - N1 
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Nu‘mānī Mele’ü’l-ġībe fī Ṭūli’l-ġaybe1 nām kitābında naḳl idüp Ḥāfıẓ Ebū 
Nu‘aym cem‘ eyledügi eḥādīẟ-i laṭīfe ḳırḳ ḥadīẟ idügi ẓāhiredür. Ve ol 
cümleden Ḥuẕeyfe bin Yemān rivāyeti üzere,   املهدي رجل من ولدي، وجهه»

سم جسم إسرائيلي، ميأل األرض عدًال كما ملئت  كالكوكب الدري؛ اللون عريب، واجل
جوراً يرضي يف خالفته أهل األرض وأهل السماء، والطري يف اجلو، ميلك عشرين سنة» 2
  ḥadīẟ-i şerīfi ol eḥādīẟ-i mütekāẟiredendür. Ve bir ḥadīẟde daḫı,   ه  دّ خ«يف

سرائيل يستخرج الكنوز  إ   ه من رجال بين ان كانّ انيّتقطو   يتان ابعليه عو   سودأال  خاالمين  
  .buyurılmışdur  ويفتح مدين الشّ رك» 3

Bundan [613b R1] mā‘adā Cābir bin ‘Abdu’llāh, Resūlu’llāh cānibin-
den rivāyet ider ki   سيكون من بعدي خلفاء ، ومن بعد اخللفاء أمراء، ومن بعد»

األمراء ملوك، ومن بعد امللوك جبابرة، مث خيرج رجل من أهل بييت ميأل األرض عدًال كما 
-Ya‘nī Ḥażret-i Sulṭān-ı Enbiyā ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem bu  ملئت جوراً »4
yurur ki “Benden ṣoñra ḫulefā olacaḳdur. -ki5 murād ḫulefā-yı rāşidīndür- 
Anlardan ṣoñra ümerā gelecekdür. -ki maḳṣūd ḥükkām-ı Benī Ümeyye ve 
‘Abbāsiyye’dür- Ba‘dehu mülūk-i cebbār6 ve re‘āyāya cefākār selāṭīn-i 
fermān-kār gelecekdür. -ki murād ile’l-ān ẓuhūra gelen şehryārān-ı ṣāḥib-

 

1  Nüshalarda imlası muğlak olan bu kitap ismi Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme 
esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1107.  

2  Hadîs-i Şerîf, “Mehdi, benim neslimden bir şahıstır. Yüzü parlak yıldız gibidir. Rengi 
Araplara mahsus reng, bedeni İsrailîlere mahsus bedendir. O, yeryüzü zulümle dolduğu 
gibi onu adaletle dolduracaktır. Havadaki kuşlar, göktekiler ve yerdekiler onun hilafetin-
den razı olacaklar. O yirmi sene hüküm sürecektir.” (İbn Hacer el-Mekkî, el-Kavlü’l-
muhtasar fî Alaâmâti’l-mehdiyyi’l-muntazar, s. 15-75) | Nüshalarda görülen imla hataları 
hadis kaynağı ve Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas alınarak tashih edildi. bk. 
İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1108. 

3  Hadîs-i Şerîf, “Sağ yanağında siyah bir ben vardır. Üzerinde iki pamuklu hırkası bulunur. 
Benî İsrail erkeklerine benzer. Hazineler çıkarıp şirk şehirlerini feth edecektir.” (Said-i 
Nursî, Tılsımlar Mecmuası, Tenvir Neşriyat, İstanbul 1988, s. 208.) | Nüshalarda görü-
len imla hataları Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas alınarak tashih edildi. bk. 
İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1118. 

4  Hadîs-i Şerîf, “Benden sonra halifeler, halifelerden sonra da emirler gelecek; emirlerden 
sonra melikler, meliklerden sonra ise ise zorba hükümdarlar gelecek. Sonra ehl-i beytim-
den biri çıkacak, yeryüzü zulümle dolduğu gibi, onu adaletle dolduracak.” (Üsdü’l-ğâbe, 
C. 1, s. 259; el-Beyân fî ahbâri âhiri’z-zamân, s.98) | Nüshalarda görülen imla hataları 
Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, 
C. 2, s. 1118-1119. 

5  ki: - N1 
6  cebbār: cerrār R1 
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kār ü bārdur1- Ve bunlaruñ ardınca İmām Muḥammed Mehdī çıḳacaḳdur 
ki benüm ehl-i beytümdendür. Yiryüzini mülūk-i cebābire ve selāṭīn-i2 
sā’ire cevr ü ẓulm ile memlū itdükleri gibi ol imām-ı hümām ḳısṭ u ‘adl ile 
ṭolduracaḳdur.  

Taḥḳīḳ-ı enīḳ fī iẟbāt-ı vücūd-ı ‘Īsā bin Meryem ve’l-Ḫıżr 
ve’l-İlyās ve’l-Mehdī ‘ani’l-enbiyā’i’llāh ve evliyā’ihi ve 

iẟbāt-ı beḳā’i’ş-şeyṭān ve’d-Deccāl ve’l-a‘ver min-a‘dā’i’llāh3 

Egerçi ki ba‘żı nāḳıṣīn ve ‘aḳā’idi nā-pāk olan mülḥidīn bunlaruñ4 ilā 
yevmi’l-ma‘lūm beḳālarında ‘inād ü irtiyāb iderler, “Bu zamāna dek 
ḥayātda olduḳları neden5 ma‘lūmdur?” dirler.  

Fe-lā-cerem Şeyḫ Ebū ‘Abdu’llāh Muḥammed bin Yūsuf el-Gencī6 eş-
Şāfi‘ kitāb-ı el-Beyān [91b HZ] fī Aḫbāri7 Ṣāḥibi’z-zamān’da ẓuhūr-ı pür-
cūdına delā’il-i ḳāṭı‘a ile iḳāmet itmişlerdür. Keẕālik Fuṣūl[ü’l]-mühimme 
ṣāḥibi daḫı bu cümlenüñ ẟebātı iẟbātında ferden-ferdā nuṣūṣ-ı sāṭı‘a īrād 
eylemişdür. Evḳāt-ı ātiyede Ḥażret-i ‘Īsā’nuñ ile’l-ān zinde olup nüzūl ide-
cegini, 8 ﴾ َِوِإن ّمِْن أَْهِل اْلِكَتاِب ِإالَّ لَيُـْؤِمَننَّ ِبِه قـَْبَل َمْوتِه﴿ iẟbāt eyledi.  

ẞāniyen eḥādīẟ-i şerīfeden Ṣaḥīḥ-i9 Müslim’de [Nevvās] bin 
Sem‘ān’dan rivāyetle ḳıṣṣa-i Deccāl’e müte‘alliḳ ḥadīẟ-i ṭavīlde; فينزل» 

 

1  bārdur: diyārdur R1, HZ 
2  selāṭīn-i: sulṭānān-ı R1 
3  i’llāh: i’llāh te‘ālā R1 
4  bunlaruñ: bunlar R1, HZ 
5  neden: andan N1 
6  Nüshalarda “el-Mekkī” şeklinde yazılan bu isim Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme 

esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1119.  
7  Aḫbāri: İḥyā’i N1  
8  “Kitab ehlinden hiç kimse yoktur ki ölümünden önce, ona (Hz. Îsâ'ya) iman edecek olma-

sın.”, Nisa 4/159. | Nüshalarda âyet-i kerîmenin sonunda âyetin aslında olmayan “ve lem 
yü’min bihi (Ve ona inanmadı.)” şeklinde bir ibare bulunmaktadır. Bu ibare Gelibolulu 
Âlî’nin bu kısımda kaynak olarak kullandığı Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme’de 
âyetten sonra gelmektedir (bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1120). Âlî, İbn Sabbâğ’a ait bu 
kelimeleri âyetin devamı zannetmiş olmalıdır.  

9  Ṣaḥīḥ-i: - HZ 
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عنداملنارة البيضاء ، شرقي دمشق ، بني مهرودتني ، واضعا كفيه على    عيسى بن مرمي
  .naẓm-ı dürer-i celīlinde2 beyān ḳıldı [614a R1]  أجنحة ملكني»1

Fe-ammā Ḫıżr ve İlyās’ın [448b N1] vücūdları iẟbātında Ṣaḥīḥ-i Müs-
lim’in Ebū Sa‘īd el-Ḫudrī’den rivāyetle vārid ḥadīẟ-i ṭavīlde: 

يت  بعض السباخ الّ تهي إىل  فين   املدينة   نقاب م عليه أن يدخل  وهو حمرّ   الدجال   يت � «
الناس   املدينة   تلي  يومئذ رجل وهو خري  إليه  الدّجال    فيخرج  أّنك  أشهد  له  فيقول 

حّدثنا رسول اّ� صّل اّ� عليه والسّلم حديثه فيقول الدجال أرأيتم إن قتلُت هذا ّمث  
ل حني حيييه واّ� ما كنت  أحييته أتشّكون يف االمر؟ فيقولون ال فيقتله ّمث حيييه فيقو 

فيك قّط أشّد بصرية من اآلن قال فرييد الدجال أن يقتله �نيًا فال يسّلط عليه »3
 ve 4«قال ابراهيم بن سعد يقال اّن هذا الرجل هو اخلضر»  buyurıldı.  

Keẕālik İbn Cerīr eṭ-Ṭaberī, 5«اخلضر والياس  �قيان يسريان  يف األرض»  
diyü taḥḳīḳ itdi[ler].6 Sa‘īd bin Cübeyr  َوَلْو َكرَِه الدِّيِن ُكلِِّه  َعَلى  ﴿لُِيْظِهرَُه 
 naṣṣ-ı şerīfinde murād Mehdī’dür, diyü ta‘yīn [itdiler].8 اْلُمْشرُِكونَ ﴾7
Keẕālik Muḳātil bin Süleymān ve aña tābi‘ müfessirīn 9 ﴾ َِوإِنَُّه َلِعْلٌم لِّلسَّاَعة﴿
 āyetinden daḫı murād Mehdī’dür, didiler.  

Ve İmām Muḥammed Mehdī’nüñ beḳā-yı vücūdına müte‘alliḳ 
eḥādīẟ-i ṣaḥīḥa ise ḳırḳdan ziyāde olup birḳaçı naḳl olındı. Ammā beḳā-yı 

 

1  Hadîs-i Şerîf, “Meryem oğlu Mesih, Dımaşk’ın doğu tarafındaki Beyaz Minâre yanında 
herd boyası ile boyanmış iki parça elbise içinde ellerini iki meleğin kanatları üzerine koy-
muş vaziyette iner.” (Müslim, Fiten, 110) 

2  celīlinde: ḥalīlinde N1, R1  
3  Hadîs-i Şerîf, “Deccal gelecek, Medine’ye giremeyip bazı kumluğuna inecek. Medine'den 

insanların hayırlısı olan bir adam çıkarak Deccal’e ‘Ben şâhitlik ederim ki, Resûlullâh’ın 
sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde haber verdiği Deccal sensin!’ diyecek. Deccal halka 
‘Ben bunu öldürüp diriltirsem, benim [ilah olduğum] hususunda şüphe eder misiniz?’ 
diyecek. Halk: ‘Şüphe etmeyiz.’ diyecekler. Deccal, o kahraman insanı öldürüp diriltecek. 
O kimse ‘Allah’a yemin ederim ki [senin Deccal olduğunu] bugün daha iyi anladım.’ 
diyecek. Deccal: ‘Onu yine öldürürüm!' diyecek fakat öldüremeyecek.” (Buhârî, Tecrîd-
i sarîh, 893) | Nüshalarda görülen imla hataları Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme 
esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1121. 

4  “İbrahim b. Sa‘d ‘Bu adamın Hızır olduğu söylenmiştir.’ dedi.”  
5  “Hızır ve İlyâs yeryüzünde devamlı olarak dolaşmaktadır.” 
6  Nüshalarda burada yer alan “āyet-i kerīme” ibaresi sentaks gereği metne dahil edil-

medi. 
7  “O, Allah’a ortak koşanlar hoşlanmasalar bile dinini, bütün dinlere üstün kılmak için...”, 

Tevbe 09/33. 
8  Nüshalarda “ta‘yīnleridür” şeklinde yazılan kelime anlam ve sentaks gereği “ta‘yīn itdi-

ler” olarak metne alındı. 
9  “Şüphesiz o kıyametin (kopacağının) bir bilgisidir.”, Zuhruf 43/61. 
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İblīs’e müte‘alliḳ delīl-i ḳaṭ‘ī evvelā 1﴾ ََعثُون  [ve] ﴿قَاَل َربِّ فَأَنِظْرِين إىل يـَْوِم يـُبـْ
 .ve niçe āyāt-ı kerīme ve eḥādīẟ-i güzīndür ﴿قَاَل فَِإنََّك ِمَن اْلُمنظَرِينَ ﴾ 2

Ammā ‘alāmāt-ı ẓuhūr-ı Mehdī 

Ḫurūc-ı ümerā-yı Süfyānī ve yāḫūd ẓuhūr-ı ḫulefā-yı Ḥüseynī ve Benī 
‘Abbās’uñ mülkin iḫtilāfātıdur ki bunlar vuḳū‘ buldı. Ve küsūf-i şems fī 
nıṣfi’ş-Şa‘bān ve ḫusūfu’l-ḳamer fī āḫir-i şehr ‘alā ḫilāf-i ‘ādāt,3 [ki] henüz 
bunlar olmadı. Ya‘nī ki müneccimīnüñ ḥisābları ve taḥrīrlerinde her 
zamān ay ṭutılmaḳ on üç4 ve5 on dördinde6 yāḫūd on beşinde vāḳi‘ olur. 
Nitekim ekẟeriyyā günüñ ṭutılması ayuñ yigirmi yedi ve7 yigirmi sekizinde 
ve8 yāḫūd yigirmi ṭoḳuzında vuḳū‘ bulur. Ammā ol zamānda böyle olma-
yup nıṣf-ı Şa‘bān’da gün ṭutılsa gerekdür. Ve ḫilāf ḳıyās olan küsūf ol 
āftāb-ı ‘ālem-i ġaybüñ9 ṭulū‘-i nūr-efzūn[ın]a delālet itse gerekdür.  

Ve ol ‘alāmātuñ biri daḫı [614b R1] şemsüñ maġrib ṭarafından 
ṭoġmasıdur. Ve bir nefs-i zekiyyenüñ ḳatl olınması, [ki] ṣāliḥīnden10 [olup] 
yetmişinde ẓuhūr idecekdür.11 Biri daḫı beyne’r-Rükn ve’l-Maḳām bir sey-
yid-i Hāşim12-neseb boġazlansa gerekdür. Ve Mescid-i Kūfe’nüñ bir dīvārı 
yıḳılacaḳdur. Ve Ḫorāsān ṭarafından siyāh sancaḳlar ve tīre-fām bay-
raḳlarla bir ‘asker ẓāhir olacakdur. Ve Yemānī ḫurūc13 ve Maġrib[ī]ler14 

 

1  “İblis: ‘Rabbim! Öyle ise onların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver.’ 
dedi.”, Hicr 15/36. 

2  “Allah, şöyle dedi: ‘Sen (kıyamet gününe) kadar mühlet verilenlerdensin.’”, Sad 38/80. 
3  Nüshalarda “mā cezbetü’l-‘ād” şeklinde yazılan ibare Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-

e’imme esas alınarak “ ‘ādāt” olarak metne alındı. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1125.  
4  on üç: üç ay HZ 
5  ve: - N1 
6  dördince: gün HZ 
7  ve: - N1 
8  ve: - N1 
9  ġaybuñ: ġaybīnüñ R1, HZ 
10  Nüshalarda “ṣāliḥīnüñ” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği tashih edilerek metne 

alındı. Ayrıca bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1126. 
11  ṣāliḥīnden//idecekdür: gerekdür ve ol ‘alāmātuñ R1 
12  Hāşim: Hā R1, HZ 
13  Nüshalarda “memzūc” şeklinde yazılan bu kelime tashih edilerek metne alındı. bk. İbn 

Sabbâğ, age, C. 2, s. 1127. 
14  maġribler: muḳarrebleri R1, HZ 
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Mıṣr’da ẓuhūr ḳılacaḳdur. Ve Şāmāt memleketlerini taṣarruf eyleyecekdür. 
Ve Türk ṭā’ifesi Cezīre’ye1 nüzūl idüp ve Rūm ‘askeri Remle’ye ḥulūl ide-
cekdür. Ve maşrıḳ ṭarafından bir yılduz ṭoġup, tā māh gibi żiyā virüp, 
ba‘dehu ḳıvrılup iki ṭarafı bir yire gelmek mertebesi görinecekdür.  

Ve gün yüzinde bir ḳızılluḳ ẓāhir olup āfāḳı bürüyecekdür. Ve maşrıḳ 
cānibinde [449a N1] bir āteş2 peydā olup, cevv-i semāda uzanup üç gün 
yā yedi gün ṭursa gerekdür. Ve ‘Arab ḳavmi a‘innesini3 ḫal‘ idüp bilādın 
temellük idecekdür. Ve ol vilāyetler ‘Acem pādişāhı ḥükminden 
çıḳacaḳdur. Ve Mıṣr ‘askeri beglerini ḳatl itse gerekdür. Ve Şām diyārı 
ḫarāb olup üç cins4 ‘asker ve5 sancaḳlar anda cem‘iyyet idecekdür. Biri [92a 
HZ] rāyet-i6 Iṣfahānī, ikinci rāyet-i Ebḳa‘, üçinci rāyet-i Süfyānī olup 
Cābiye7 nām ḳarye [ki] vilāyet-i Şām’dan olup yire geçecekdür.8 Ve ḳabīle-
lerüñ birinüñ sancaġı Mıṣr’a ve Kinde9 ḳavminüñ sancaḳları Ḫorāsān’a 
duḫūl idecekdür. Ve ġarbdan ‘asker gelüp finā-yı Ḥīre’de10 atların baġla-
yacaḳlardur.  

Ve maşrıḳ ṭarafından siyāh sancaḳlar ẓāhir olacaḳdur.11 Ve Furāt ya-
rılup Kūfe ırmaḳlarına nehr-i cārī vāṣıl olacaḳdur. Ve nübüvvet da‘vāsıyla 

 

1  Nüshalarda “Cerīre’ye” şeklinde yazılan bu kelime tashih edilerek metne alındı. bk. İbn 
Sabbâğ, age, C. 2, s. 1127. 

2  görinecekdür//āteş: - R1, HZ 
3  Nüshalarda “a‘ ẟenī (N1), a‘şetī (R1), a‘şenī (HZ)” şeklinde muğlak yazılan bu kelime 

tashih edilerek metne alındı. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1128. 
4  cins: ceyş ve HZ 
5  ‘asker ve: ‘askere N1 
6  rāyet-i: - HZ 
7  Nüshalarda “Cānete (N1, HZ), Cānene (R1)” şeklinde muğlak yazılan bu yer adı tashih 

edilerek metne alındı. bk. Şihâbüddin Ebî Abdillâh Yâkût el-Hamevî, age, C. 2, s. 91. 
8  Gelibolulu Âlî bu kısımda genellikle Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme ile Bahrü’l-ensâb 

el-Müsemmâ bi’l-Müşeccerü’l-keşşâf li-Usûli’s-sâde ve’l-Eşrâf adlı kitaplardaki anlatımları 
Türkçeye tercüme etmiştir. Ancak bu cümle her iki eserde “Üç sancaktan Kays ve Arap san-
cakları Mısır’a, Kinde sancağı Horasan’a girer (İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1128; Muhammed 
bin Ahmed el-Hüseynî en-Necefî, age, s. 34).” şeklindedir. Âlî, Fusûlü’l-mühimme’nin ileriki 
sayfalarında geçen “Şam’ın harap olmasının sebebi Aṣheb, Ebḳa‘ ve Süfyānī sancaklarının bir 
araya gelmesidir (İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1131-1132).” cümlesindeki ibareleri bu cümleye 
uygulayarak eserine almıştır. 

9  Kinde: kendü R1, HZ 
10  Nüshalarda “Ḫaberde” şeklinde yazılan bu kelime tashih edilerek metne alındı. bk. İbn 

Sabbâğ, age, C. 2, s. 1128; Muhammed bin Ahmed el-Hüseynî en-Necefî, age, s. 34; 
Şihâbüddin Ebî Abdillâh Yâkût el-Hamevî, age, C. 2, s. 328. 

11  ẓāhir olacaḳdur: ẓuhūr bulacaḳdur R1, HZ 
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altmış kişi ẓuhūr idüp cümlesinüñ kiẕbi ẓuhūr ide[cekdür]. Ve Āl-i Ebū1 
Ṭālib’den iki kimesne ḫurūc idüp her biri kendü nefsine imāmet da‘vā 
ḳılacaḳdur. Ve Benī ‘Abbās şī‘asından bir şaḫṣ-ı ‘aẓīmü’l-ḳadruñ Kerḫ’e2 
muttaṣıl ola[n] Cisr-i Baġdād’ı iḥrāḳıdur.3 Ve evvel-i nehārda Baġdād’da 
bir rīḥ-i sevdā ḳalḳacaḳdur. Ve bir ‘aẓīm zelzele olup şehrüñ ekẟeri yire 
geçecekdür. Ve ehālī-i ‘Irāḳ’a ḫavf u ḫaşyet müşāhede olınacaḳdur. Ve 
vaḳtlu vaḳtsuz çekirge peydā olup zer‘ u ġallat-ı nāsı ifsād4 eyleyecekdür. 
Ve ‘Acem [615a R1] ḳavmi miyānında iḫtilāf çoḳ olup nihāyetsiz [sefk-i 
dimā’] olacaḳdur. Ve ḳul ṭā’ifesi efendilerinüñ taḥt-i iṭā‘atinde olmayup 
ḫurūc idecekdür. Ve efendilerini ḳatl eyleyeceklerdür.  

Ve bu ẕikr olınan āẟār u5 ‘alā’imi bir birine muttaṣıl6 yigirmi dört 
maṭre7 ta‘ḳīb idüp o yaġmurlar yiryüzini iḥyā ve ẟemerāt ü berekāt müs-
tevfā idecekdür. Ve ol emṭārdan ṣoñra ḥaḳḳı i‘tiḳād8 idüp İmām Muḥam-
med Mehdī etbā‘ından olanlar belā vü miḥnet ü şiddetlerden ḳurtıla-
caḳdur. Ve ol zamānda imām-ı hümāmuñ Mekke-i Mükerreme’de9 ẓuhūrı 
muḳarrer bilinüp Müslimānlardan herkes anuñ nuṣretine müteveccih ola-
caḳdur.  

Ve ‘Alī bin Yezīd-i Evdī10 babasından ve anlar ceddinden rivāyet ider-
ler ki ‘Alī bin Ebī Ṭālib kerrema’llāhu vechehu buyurmışlar ki İmām 
Muḥammed Mehdī ki Ḳā’im laḳabıyla dā’imdür, anlaruñ öñinde mevt-i 
aḥmer ve mevt-i ebyaż ve vaḳtlu vaḳtsuz çekirge eksik olmaya. Ya‘nī mevt-i 

 

1  Nüshalarda “Benī” şeklinde yazılan bu kelime tashih edilerek metne alındı. bk. İbn 
Sabbâğ, age, C. 2, s. 1129. 

2  Nüshalarda “Kerc’e” şeklinde yazılan bu kelime tashih edilerek metne alındı. bk. İbn 
Sabbâğ, age, C. 2, s. 1129. 

3  Nüshalarda “ġarḳıdur” şeklinde yazılan bu kelime tashih edilerek metne alındı. bk. İbn 
Sabbâğ, age, C. 2, s. 1129. 

4  ifsād: ifnā R1, HZ 
5  u: - N1 
6  muttaṣıl: muttaṣıla R1, HZ  
7  Nüshalarda “ṣa ṭra” şeklinde yazılan bu kelime tashih edilerek metne alındı. bk. İbn 

Sabbâğ, age, C. 2, s. 1130. 
8  i‘tiḳād: iḫtifā R1 
9  R1 ve HZ nüshalarında “Mekke-i Mükerreme’de” ibaresi “ẓuhūrı” kelimesinden sonra 

gelmektedir. 
10  Nüshalarda “Ezdī” şeklinde yazılan bu kelime tashih edilerek metne alındı. bk. İbn 

Sabbâğ, age, C. 2, s. 1131. 
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aḥmer ki seyf-i meslūldür ve mevt-i ebyaż ṭā‘ūndur. Ve cerād āfāt-ı arżiy-
yeden[dür ki] elbetde taḥḳīḳ bula.  

İmām Ebū Ca‘fer [el]-Bāḳır’dan mervīdür ki “Ḳā’im ḫurūc itdükde 
Kūfe’ye varup [erba‘a] mesācidi1 [hedm ide. Ve mesācidinüñ ṭarīḳu’l-
a‘ẓamını] tevsī‘ ḳıla. Ve yolda Ḫāricī olan cenāḥları kesr ide. Ve kenef ü 
meyāzībi2 ibṭāl eyleye. Bid‘atleri ve muḥaddeẟātı [449b N1] ref‘ idüp sün-
neti3 iḳāmet eyleye. Ve Ḳosṭanṭıniyye’yi ve mülk-i Ṣīn’i4 ve Cibāl-i Dey-
lem’i fetḥ idüp yedi yıl mekẟ eyleye; ki her yıl bizüm yıllarımuzla on yıl 
miḳdārı olup Mehdī’nüñ zamān-ı ḥükūmeti ma‘nen yetmiş yıl olmış ola. 
El-ḳıṣṣa manṣūr bi’r-ru‘b5 mü’eyyed bi’ẓ-ẓafer ola. Ve ḳa‘r-i ḫākdeki 
defā’ini keşf idüp ẓuhūra getüre. Ve şarḳdan ġarbe ḥükm idüp zamānında 
dīn-i Muḥammedī mücedded ü mü’eyyed ola.” buyurdı.  

“Yā ibn Resūlu’llāh, zamān-ı ḫurūclarını neden bilelüm? Ve6 ne 
vaḳtde olacaḳdur?7” didüklerinde “ ‘Alā’imi oldur ki ‘avretler libās ü 
eṭvārda erlere ö[y]kine. Ve ba‘żı ricāl daḫı ‘avret gibi bī-ġayret olup 
maġlūbiyyet göstere. Ve ẕevāt fürūc ki zenān-ı mefrūcdur, rākib-i sürūc 
olup erler gibi atlara bine. Ḫalḳ-ı ‘ālem namāz ü ṭā‘ati unıdup şehevāta 
[615b R1] teba‘iyyet ḳıla. Ve ekl-i ribā çoḳ olup ribā vü riyā ile muḳābil 
olına. Ve nā-ḥaḳ yire8 ḳanlar olup def‘ine kimse muḳayyed olmaya. Ve 
zānīler iẓhār-ı zinā ve māldārlar temhīd-i binā9 ve [92b HZ] mürteşīler ke-
ennehu istiḥlāl-i reşā vü irtişā ve irtikāb-ı kiẕb ile ittibā‘-ı hevā ḳılalar. Ve 
emr-i dīni dünyāya ṣatup ḳaṭ‘-ı erḥām ü taġayyür-i10 ṭa‘ām ideler. Ve ekẟer-i 
nās ẓulm ile faḫr idüp fāsıḳ ü fācirler ümerā ve kāẕibler vüzerā ve ḫā’inler 

 

1  mesācidi: mesācidīni R1 
2  Nüshalarda “ketf-i meyādini (N1), ketf ü ma‘ādini (R1), ketf ü meyādini (HZ)” şeklinde 

muğlak yazılan bu ibare tashih edilerek metne alındı. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1133. 
3  Nüshalarda “sitilüp (N1, R1), şeneldüp (HZ)” şeklinde muğlak yazılan bu kelime tashih 

edilerek metne alındı. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1133. 
4  Ṣīn’i: Ṣıbṭ’ı N1, R1 | bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1133. 
5  Nüshalarda “raġb (N1, HZ), ra‘be (R1)” şeklinde muğlak yazılan bu kelime tashih edi-

lerek metne alındı. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 1133. 
6  Ve: - N1 
7  vaḳtde olacaḳdur: vaḳtdur R1, HZ 
8  yire: - N1 
9  binā: ẟebā N1, HZ 
10  taġayyür-i: taḳṭīr-i N1 
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ümenā ve fāsıḳlar ḥuffāz ü ḳurrā olup fısḳ u fücūr her yirde ẓāhir ola.1 Ve 
keẟret-i ṭalāḳ ve şehādet-i zūr ve şürb-i ḫamr ve rekb-i ẕükūr ‘ale’ẕ-ẕükūr 
ki livāṭa didükleri fi‘l-i menḥūsdur, ḳatı çoḳ ola. Keẕālik seḫāfāt,2 ya‘nī 
zıbıḳçı ‘avretler peydā olup bir birine maḥabbetleri ve er ‘avret gibi ülfet ü 
mücāma‘atları küẟr3 ile şüyū‘ bula. Süfyān[ī] Şām’dan, Yemānī Yemen’den 
ḫurūc idüp ve Mekke ve Medīne mā-beynindeki Beydā’da bir ḫasf4 peydā 
ola. Ve beyne’r-Rükn ve’l-Maḳām āl-i Muḥammed’den bir ġulām ḳatl olı-
nup maẓlūmiyyetine cānib-i semādan bir āvāz işidile. Ve bu maḥalde 
İmām Mehdī ẓuhūr eyleye.” diyü müşārün ileyh İmām Ebū Ca‘fer’e su’āl 
idenlere ḫaber ve bu tafṣīl-i bī-‘adīl ile ifāde-i delā’ili böyle buyurdılar.  

Ammā çıḳduḳları sene tek ola, cüft olmaya. Ya‘nī birde, üçde, beşde 
yā yedide veyā ṭoḳuzda ḫurūc ḳıla. Şehr-i Ramażān’uñ yigirmi üçinci gicesi 
ism-i Ḳā’im’le semādan nidā olına. Ve ol Muḥarrem’üñ ‘āşūrāsında sebt 
güni beyne’r-Rükn ve’l-Maḳām añsuzın ẓāhir ola. Ve ‘izz-i ḥużūrında bir 
şaḫṣ-ı ḳā’im dā’imā nidā idüp ḫalḳı bī‘atine da‘vet ve eṭrāf-ı arżda eḥibbā 
bī‘atine müsāra‘at eyleyüp mesālik-i ṭayyibe5 cell-i himmet ḳılına.  

‘Ale’l-fevr üç yüz on üç kimse tevābi‘inden olup kendüler Ka‘be’ye 
arḳa virüp evvelā tekellüm itdükleri, 6﴾ َمُّْؤِمِنني ِإن ُكنُتم  لَُّكْم  َخْريٌ  اّ�ِ  ﴿بَِقيَُّة 
 [450a N1] naṣṣ-ı şerīfi ile, ba‘dehu 7«أ� بقّية اّ� وخليفته وحّجته عليكم»  bu-
yura. Ve teba‘iyyete8 [616a R1] varanlar 9 « �ّالّسالم عليكم � بقّية ا»  diyü 
selām vireler. Ḳaçan ki bī‘at idenler tamām on biñ ola, andan ṣoñra Yehūdī 
ve Naṣrānī ve Mecūsī ve sā’ir muḫtelifü’l-edyān olanlardan bir kimesne 

 

1  ẓāhir ola: ẓuhūr bula R1 
2  seḫāfāt: seḫāḳāt N1, HZ 
3  küẟr: keẟīr R1, HZ 
4  Nüshalarda “ḥüsn” şeklinde yazılan bu kelime tashih edilerek metne alındı. bk. İbn 

Sabbâğ, age, C. 2, s. 1134. 
5  Nüshalarda “ṭīne” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne alındı.  
6  “Eğer inanan kimselerseniz Allah'ın bıraktığı helal kazanç sizin için daha hayırlıdır.”, 

Hud 11/86. 
7  “Ben Allah’ın bakiyesiyim. Onun halifesi ve deliliyim.” | Nüshalarda görülen imla hata-

ları Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Sabbâğ, 
age, C. 2, s. 1135. 

8  teba‘iyyete: bī‘ate R1 
9  “Ey Allah’ın bakiyesi, selam senin üzerine olsun.” | Nüshalarda görülen imla hataları 

Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, 
C. 2, s. 1135. 
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ḳalmayup cümlesi imām-ı hümāmı taṣdīḳ ide. Ve Ḥażret-i Peyġāmber’e 
īmān getüre. Ve bi’l-cümle vech-i arżda Rabb-i ‘İzzet’den ġayrı ma‘būd 
nāmına ẓāhiren ve bāṭınen nesne ḳalmaya. Ḥattā evẟān ü aṣnām maḳūle-
sine gökden bir āteş nüzūl idüp yandura.  

El-ḳıṣṣa Mehdī-i mu‘teber, ḳā’im-i muntaẓar, ṣāḥib-zamān-ı ‘adālet-
rehber bir imām-ı hümām-ı nāmdārdur ki aḫbār müte‘āżıddur. Ve1 
ẓuhūrında rivāyāt müteẓāhirdür. İşrāḳ-ı2 nūrından3 ẓulmet-i ẓulm-i eyyām 
ü leyālī ‘an-ḳarīb müstażī olur. Sufūrında4 şeb-i tārīkden ġayrı nesne ḳal-
maz. ‘Aṣruñ deycūrında göñüller[üñ] āstānı [ve] Ka‘be’nüñ beyt-i 
ma‘mūrıdur. Ve ḳulūb-i merġūb cemāl-i rü’yetinüñ öñi ve ṣoñı mesrūrı-
dur.  

لنا سروراً   للصواب    برؤيته أللهّم  املوفق  واّ�  بنور جهته  واوقد مصابيح مرادتنا 

ومن احملقّ  املهّمة  فصول  من  والتسطري  النقل  انتهى  قد  والثواب.  للفضائل  ق 

  5النظري.

Der-faṣl-ı Menāḳıb-ı İmām-ı Rābi‘  
İmām ‘Alī bin Ḥüseyn bin ‘Alī bin Ebī Ṭālib  

kerrema’llāhu vecheh ve raḍiya’llāhu ‘anh  

Bunlar İmām Ḥüseyn-i Şehīd Ḥażretlerinden ṣoñra yazılmaḳ lāzım 
olmaġın ve lākin6 menāḳıb elde degüldi.  

Bunlar Zeyne’l-‘ābidīn şöhretiyle meẕkūr ve imām-ı çārüm idükleri 
ke’ş-şems fi’n-nehār meşhūrdur. Ve kerāmet şehrinde ẕāt-ı şerīfleri bir 

 

1  Nüshalarda “Ve” bağlacı “ẓuhūrında” kelimesinden sonra gelmektedir. Sentaks gereği 
başa alındı. 

2  Nüshalarda “işrāf-ı” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne alındı.  
3  Nüshalarda burada yer alan “ve” bağlacı sentaks gereği metne dahil edilmedi.  
4  Nüshalarda “Suḳūtında (N1, R1), Suḳūdında (HZ)” şeklinde yazılan bu kelime tashih 

edilerek metne alındı. bk. İbn Sabbâğ, age, C.2, s. 1136. 
5  “Allah’ım, bizi onun rü’yetiyle mesrur kıl. Dileklerimizin lambalarını onun cihetinin nu-

ruyla aydınlat. Allah doğruluğu denkleştiren, sevap ve erdemleri gerçekleştirendir. 
Fusûlü’l-mühimme ve benzeri kitaplardan yaptığımız nakiller ve yazımlar burada sona 
erdi.” 

6  lākin: illā N1, R1 
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kevkeb-i pür-nūr ve imāmet vilāyetinde şān-ı laṭīfleri [mevfūr]1 bir 
şehryār-ı kerāmāt-ẓuhūrdur ki İbn Ḫallikān ḳavlince vālideleri Selāme bin 
Yezdicerd2 nām ümm-i [93a HZ] veled3 idügi ve kendüler vālid-i mācid-
leri Ḥażret-i İmām Ḥüseyn’den ve Cābir bin ‘Abbās ve Ebū Hüreyre ve 
‘Ā’işe ve Ümmü Seleme’den eḥādīẟ rivāyet itdükleri ma‘lūm u me’ẟūrdur.4 
Ve kendüsinden daḫı Zeyd ve ‘Abdu’llāh ve ‘Ömer ve Ebū Ca‘fer Muḥam-
med bin ‘Alī [616b R1] [el]-Bāḳır nām evlād-ı emcādı ve tābi‘īn ekābi-
rinüñ niçe nāmdār-ı pāk-nijādı aḫẕ-ı ḥadīẟ itdükleri vāḳi‘dür.  

Ve ‘Allāme Zemaḫşerī Rebī‘u’l-ebrār nām kitābında Yezdicerd ki āḫir-i 
mülūk-i ‘Acem’dür, Ḥażret-i ‘Ömer ḫilāfetinde üç duḫteri esīr alındı. Bi-
risi ‘Abdu’llāh bin ‘Ömer taṣarrufına düşüp andan Sālim’i ṭoġurdı. İkinci 
Muḥammed bin Ebī Bekr Ḥażretlerinden Ḳāsım nām veled-i reşīdi vü-
cūda getürdi. Üçincisi Ḥażret-i İmām Ḥüseyn-i Şehīd’üñ ḫidmeti sa‘āde-
tiyle müstes‘ad olup [450b N1] İmām Zeyne’l-‘ābidīn Ḥażretleri mānend-i 
dürr-i şāhvār ol ṣadef-i cevāhir-niẟārdan lāmi‘ u ṭāli‘ bulındı, diyü yaz-
duḳları İbn Ḫallikān’uñ yuḳarudaki kelāmını mü’eyyid oldı.  

Hicretüñ otuz sekiz tārīḫi Şa‘bān’ınuñ beşinci güni ki yevm-i ḫamīs 
idi, Medīne-i Münevvere’de kevkeb-i vücūdları ufḳ-ı sipihr-i cūddan ṭulū‘ 
ḳıldı. Ve cedd-i büzürgvārları ‘Alī-i Murtażā’nuñ şehādetinden iki yıl evvel 
vuḳū‘ buldı.  

Künyetleri Ebü’l-Ḥasen ve5 elḳāb-ı şerīfleri keẟretle müberhendür. 
Lākin cümleden eşheri Zeyne’l-‘ābidīn ve Zekī ve Emīn ve Sa‘īdü’l-
‘ābidīn’dür.  

 

1  N1 ve R1 nüshalarında burada bir kelimelik boşluk vardır. HZ nüshasında boşluk bu-
lunmamaktadır. 

2  Nüshalarda “Berdūd” şeklinde yazılan bu kelime tashih edilerek metne alındı. bk. Ahmet 
Saim Kılavuz, “Zeynelâbidîn”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/zeynelabidin 
(09.02.2020). 

3  Nüshalarda “veledi” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği tashih edilerek metne 
alındı. 

4  Nüshalarda “me’nūr” şeklinde muğlak yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek 
metne alındı. | ma‘lūm u me’nūrdur: me’nūr u ma‘lūmdur R1 

5  ve: - N1  
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Buġday eñlü, naḥīf tenlü, ḳaṣīrü’l-ḳāme bir maḫdūm idi. Şā‘irleri 
Ferezdaḳ ve Küẟeyyirü ‘Azze ve bevvābı Ebū Cīle1 ve naḳş-ı ḫātemi 
 ve ḫulefādan mu‘āṣırları Mervān ve ‘Abdü’l-Melik ﴿ َوَما تـَْوِفيقِ ي ِإالَّ ِ��ِّ ﴾2
ve Velīd idi. Menāḳıb-ı ‘aliyyeleri ise taṣavvurāt-ı3 nāsdan ba‘īd4 idi.  

Ṭāvūs’dan menḳūldür ki ḥażreti ḥücre-i ḫāṣlarında namāzda bulmış-
lar. Ve geldüklerini bildürmeyüp secde-i ṭavīledeki münācātını işitmişler. 
Anuñ tażarru‘ u bükā ile »  عبيدك بفنائك مسكينك بفنائك سائلك بفنائك فقريك
-diyü6 zārī ḳılduġını işitmişler. “Ba‘dehu her ḳaçan ki şedā’id  بفنائك»5
den birine giriftār olup bu kelimātla münācāt itdümse Ḥażret-i Kirdgār 
ġam ü ḥüznümi sā‘atiyle feraḥ ü sürūra7 mübeddel eyledi.” [617a R1] 
buyurmışlar.  

Ammā cevāhir-i kelimāt ve nevādir-i maḳālātına nihāyet yoḳdur.8 
 anlaruñ kelimāt-ı  «ضلّ  من ليس له حكيم يرشده وذلّ  من ليس له سفيه يعضده» 9
laṭīfesidür.10 Keẕālik ،درهم ولو  مرمي،   والدين  الذّل    البنت ولو    «أربع فيهّن 
 kelām-ı cevāhir-niẓāmı daḫı  والغربة ولو ليلة،  والسؤال ولو  كيف الطريق» 11

 

1  Nüshalarda “Ṣıla” şeklinde muğlak yazılan bu isim Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-
e’imme esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 857.  

2  “Başarım ancak Allah’ın yardımı iledir.”, Hud 11/88. 
3  taṣavvurāt-ı: taṣavvur-ı R1  
4  Nüshalarda “ẟerīd” şeklinde muğlak yazılan bu kelime anlam ve seci gereği tashih edile-

rek metne alındı.  
5  “[Ben] senin avlunda kölen, miskinin, dilencin, fakirinim.” | Nüshalarda görülen imla 

hataları Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas alınarak tashih edildi. bk. İbn 
Sabbâğ, age, C. 2, s. 858. 

6  Nüshalarda “yüzünden” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği tashih edilerek metne 
alındı. 

7  feraḥ u sürūra: sürūr u feraḥa R1, HZ 
8  R1 ve HZ nüshalarında burada “Naẓm” başlığı yer almaktadır. 
9  “Kendisine doğru yolu gösteren bir bilgenin olmadığı kişi dalalete düşmüştür. Kendisini 

destekleyen bir akıllının olmadığı kişi zillete düşmüştür.” | Nüshalarda görülen imla ha-
taları Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Sabbâğ, 
age, C. 2, s. 859. 

10  anlaruñ//laṭīfesidür: - R1 
11  “Şu dört şeyde zillet vardır: Meryem bile olsa kız [olmak], bir dirhem bile olsa borç, gece 

bile olsa gurbet, yol tarifi bile olsa soru.” | Nüshalarda görülen imla hataları Fusûlü’l-
mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 
859. 
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anlardan ṣādır [olmışdur]. Ḫuṣūṣā 1«إنتظار الفرج عبادة»   ḥadīẟ-i şerīfini 
bunlar rivāyet itmişdür.  

İbrāhīm bin ‘Alī’den menḳūldür ki “Ben İmām Zeyne’l-‘ābidīn ile 
ḥacc-ı şerīfe2 giderken ittifāḳan imāmuñ altındaki deve aġsadı. Fi’l-ḥāl 
elindeki çubuġ-ıla işāret itdügi gibi devenüñ aġsaması zā’il oldı. Ve ḥażret-i 
imām 3 «آه من القصاص»   buyurdı. Ba‘dehu cibāl-i Raḍvā mā-beyninde bir 
zamānda daḫı devesi aġsadı. Ḥażret-i imām yine ol zamānda elindeki çu-
buġı deveye gösterdi. “Yürür misün, yoḫsa bildügüm işleyeyin mi?” diyü 
süvār oldı. Fi’l-ḥāl nāḳası ṣaḥīḥu’l-ḥāl olup yolına yöneldi.  

Ebū ‘Abdu’llāh Zāhid’den rivāyet olınur ki ‘Abdü’l-Melik bin 
Mervān ḫilāfet yirine cülūs itdükde Ḥaccāc bin Yūsuf’a mu‘accelen bir 
nāme yazup, “Zinhār [93b HZ] ‘Abdü’l-Muṭṭalib evlādınuñ ḳanların-
dan ki Āl-i Ebū Süfyān ol vaż‘ı irtikāb itmekle mu‘ammer olmadılar 
[451a N1] ve4 bu sırrı, ya‘nī tenbīhimüzi bir ferde, ḫuṣūṣā Zeyne’l-
‘ābidīn’e ṭuyurmayasun.” diyü ıṣmarlayup Ḥaccāc’a gönderdi.  

Ammā ḥażret-i imām iẓhār-ı keşf-i tāmm idüp ‘Abdü’l-Melik bin 
Mervān’a yazdı ki “Fülān günde ve fülān sā‘atde Ḥaccāc’a bir nāme yazup 
dimā-yı ‘Abdü’l-Muṭṭalib’den iḥtiyāṭını emr itmişsüz. Allāhu Te‘ālā size 
ecrler virsün.” didi. Ve mührleyüp ‘ale’l-fevr bir ādemi ile Şām’a gönderdi.  

Vaḳtā ki mektūb-ı imām ḫalīfeye vāṣıl oldı, mülāḥaẓa ḳıldı. Tārīḫ-i 
kitābetini kendünüñ kitābeti sā‘atine ve tārīḫ-i irsāl-i [618b R1] ḫādimini 
kendünüñ gönderdügi sā‘ate muvāfıḳ buldı. İmām Zeyne’l-‘ābidīn’üñ keş-
fini ve ‘iẓam-ı şānını bilüp niçe tuḥaf ü hedāyā gönderdi. Ve dā’imā du‘ā-
yı ḫayr temennāsında oldı. 

Ebū Ḥamza-i ẞumālī’den5 mervīdür ki İmām Zeyne’l-‘ābidīn evlād-ı 
kirāmına vaṣiyyet iderdi: “Ḳaçan size bir muṣībet yitişse ve yāḫūd faḳr u 

 

1  Hadîs-i Şerîf, “Musibetin geçmesini [sabırla] beklemek ibadettir.” (Câmiu’s-sağir, 2718) 
2  ḥacc-ı şerīfe: ḥacca N1 
3  “Ah, cezalandırmanın elinden!” 
4  ve: - N1 
5  Nüshalarda “Yemānī” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İbn 

Sabbâğ, age, C.2, s. 867. 
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fāḳaya mübtelā olsañuz, ve yāḫūd bir ġam u ġuṣṣa ile maḥzūn ḳılınsañuz 
‘ale’l-fevr āb-dest aluñ. Yā iki ve yāḫūd dört rek‘at namāz ḳılasuz. Ve fāriġ 
olduḳdan ṣoñra, بلوى، و�    جنوى، � شايف كلّ   شكوى، � سامع كلّ   كلّ   «� موضع

و� منجي موسى و� مصطفي حمّمد   بلية،  خفية، و� كاشف ما يشاء من كلّ   عامل كلّ 
ابراهيم خليل أدعوك دعاء من اشتّدت فاقته وضعفت   ت حيلته،  ته، وقلّ قوّ و� متخذاً 

إال أنت � أرحم الرامحني، الفقري الذي ال جيد لكشف ما هو فيه    بالغري  قدعاء الغري
-diyü bu ”.[du‘āsın idüñ]  ﴿ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني﴾»1
yurdı.  

Ve muṣībet-i Kerbelā’da2 ḥażret-i imām marīż ü bīmār idi. Ve sinn-i 
şerīfleri elli sekiz3 sāl ile nümūdār idügi maḥallinde naḳş u nigār ḳılınmış-
dur.  

Aṣma‘ī4 ḳavlince ‘Alī bin Ḥasan Ḥażretlerinüñ muḳaddemā nesl-i şerīfi 
olmayup cemī‘-i sādāt-ı Ḥüseyniyye ancaḳ ‘ammileri İmām Ḥasan evlādın-
dan iken Mervān bin Ḥakem, Ḥażret-i İmām Zeyne’l-‘ābidīn’e, “N’içün 
te’ehhül5 idüp cevārī taṣarruf itmezsiñüz ki nesliñüz ziyāde ola.” diyü ilḳā 
itdükde imām cevāb virüp, “Cevārī iştirāsına nuḳūd u derāhim ü dīnār ge-
rekdür. Bende ise aña ḳudret yoḳdur.” buyurduḳlarında Mervān yüz biñ 
aḳçe ḳarż gönderdi. Ve ḥażret-i imām daḫı cevārī iştirā idüp günden güne 
evlād-ı emcādı ẓuhūr eyledi, diyü İbn [K]eẟīr6 kendü Tārīḫ’inde Aṣma‘ī’den 
naḳl ile taḥrīr itmişdür. Lākin ḥażret-i imām naḳd-i ‘Alī-i Murtażā ve şehīd-i 

 

1  “Ey bütün şikayetlerin mercii, ey bütün fısıltıları işiten, ey bütün dertleri iyileştiren, ey 
bütün gizli şeyleri bilen, ey felaketlerden dilediklerini ortaya çıkartan, ey Hz. Mûsâ’yı 
güvende kılan ve ey Hz. Muhammed’i seçkin kılan, ey Hz. İbrahim’i dūst edinen. Sana 
yoksulluğu şiddetlenen, kuvveti zayıflayan, tâkati azalan [kulun] duasıyla sesleniyorum. 
Bu dua, [dertlere] batmış, garip, fakir, içindeki keşfini ancak sende bulanın duasıdır, ey 
merhametliler merhametlisi. ‘Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak 
tutarım. Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum (Enbiyâ Sûresi, 21/87).’ ” | Nüs-
halarda görülen imla hataları Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas alınarak tashih 
edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 867. 

2  muṣībet-i Kerbelā’da: muṣīb R1 
3  N1 nüshasında burada rakamların yeri boş bırakılmıştır. Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘ri-

feti’l-e’imme’de ise 57 yaşında iken vefat ettiği bildirilmektedir. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 
2, s. 874.  

4  Nüshalarda “Aṣma‘” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Keskin, 
age, C. 9, s. 175. 

5  te’ehhül: te’emmül HZ | N1 nüshasında bu kelimenin yeri boş bırakılmıştır. 
6  bk. Keskin, age, C. 9, s. 175. 
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Kerbelā ve ḥāṣıl-ı gencīne-i Zehrā olup def‘aten on beş biñ altun ‘aṭā iderken 
bu miḳdār [618a R1] faḳra ibtilāsı mertebeye münāḳıżdur.1 [451b N1]           

 Ḥażret-i imām bir gün bir gicede biñ rek‘at namāz ḳılurdı. Ve āb-
deste mübāşeret itdükde beñzi ṣararurdı. Ve ṣalāta ḳıyām itdükde kendü-
lerini ditreme ṭutardı. “Bā‘iẟi nedür?” dinildükde “Bilmez misüz kimüñ 
ḳarşusına varılsa gerekdür. Ve kime münācāt ḳılınsa gerekdür. Bir ‘abd-i 
‘āciz Mevlā-yı Ḳādir ḥużūrında ḳu‘ūd u ḳıyāma nice ḳādir olur?2 Ve niyāz 
ü münācāta ne vechle furṣat bulur?” diyü cevāb virildi.  

Ve zamān-ı şerīflerinde Medīne-i Münevvere’de ba‘żı pīre-zenler ve 
yetīm oġlancıḳlar var idi ki kenār-ı şehrde sākin olurlardı. Vech-i ma‘āşları 
ne cihetde idügini kimse bilmezdi. Vaḳtā ki imam ḥażretleri vefāt eyledi, 
ol ġarīb ü yetīmler [94a HZ] bī-kes3 ḳalup feryād ü nāleleri āsmāna aġardı. 
Ve ma‘īşetleri ol ḥażretden idügini iẟbāt eyledi.  

Ḥattā teneşir üzerinde yunar iken cesed-i mübārekinde ba‘żı resen yir-
leri ẓāhir oldı ki şeb-i tārda hekbeler ile anlaruñ zād ü zevādesini getürüp 
bi’ẕ-ẕāt kendülere īṣāl eyledügi ẓuhūra geldi. Yüz ḫāne miḳdārı erāmil ü 
eytām nafaḳaları4 ḥażret-i imāmdan olduġı ma‘lūm u ‘ayān oldı. Ve 
fuḳarā-yı Medīne 5«ما فقد� صدقة السر إال بعد موت علي بن احلسني»   
kelāmını anlar ḥaḳḳında söylemişler. Ve “İmām Zeyne’l-‘ābidīn vefāt ey-
ledükden ṣoñra6 sırren ṣadaḳa virildügini görmez olduḳ.” dirlerdi.  

Bu daḫı menḳūldür ki Üsāme bin Zeyd ḫaste olduḳda ḥażret-i imām 
‘iyādına vardılar. Üsāme’yi enīn ü ḥanīn ile bükāda buldılar. Didiler ki 
“Giryeñüze bā‘iẟ nedür?” buyurduḳlarında “On beş biñ altun deynüm 
vardur.” didiler. Ve Üsāme’nüñ def‘aten on beş biñ altun deynini edā 
eylediler.  

 

1  münāḳıżdur: münāḳıṣdur R1, HZ 
2  olur: olabilür R1 
3  Nüshalarda “yetīm bī-kesler” şeklinde yazılan ibare anlam gereği “yetīmler bī-kes” olarak 

metne alındı. 
4  nafaḳaları: nafaḳalarını N1, R1 
5  “Gizli verilen sadakayı biz ancak Ali b. Hüseyin’in vefatından sonra kaybettik.” 
6  Nüshalarda burada gelen “berü” kelimesi sentaks gereği metne dahil edilmedi. 
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Ve bi’l-cümle Ebū1 Zübeyr’den menḳūldür ki Cābir bin ‘Abdu’llāh 
ile muṣāḥabet iderken İmām ‘Alī bin Ḥüseyn Ḥażretleri āyīn-i i‘zāz ü 
ikrāmı [618b R1] mü’eddā ḳılınduḳdan ṣoñra Ḥażret-i Cābir ḥikāyet 
idüp, “Birgün Resūlu’llāh Ḥażretleri ile otururken bunlaruñ vālid-i mācid-
leri İmām Ḥüseyn2 Ḥażretleri geldi. Ḥażret-i Peyġāmber anları baġrına 
baṣup yanlarına iclās itdükden ṣoñra  اذا كان  ي ابن يقال له عل هذا «يولد البين
 .buyurdılar  يوم القيامة �دي  مناد من بطنان العرش ليقم سّيد العابدين فيقوم هو» 3
Ya‘nī “Benüm işbu veled-i e‘azz-i erşedimüñ ‘Alī nām bir ferzend-i ercü-
mendi vücūda gele. Miyān-ı ‘arşda yevm-i ḳıyāmetde bir münādī nidā 
idüp ‘Seyyidü’l-‘ābidīn ‘arż-ı ḳāmet4 eyleysün.5’ buyırıla. Ve ol ferzend 
ḳıyāma gelüp naḫl-i Ṭūbā’yı ve bāġ-ı cennetdeki hezārān serv-i bī-hem-
tāyı [452a N1] ḳadd-i bālāsına āşüfte ḳıla.” diyü ḫaber virdiler.  

Subḥāna’llāh, ol zamānda seyyidü’l-‘ābidīn buyurılup, ba‘dehu 
Mervān ve oġlı ‘Abdü’l-Melik, Zeyne’l-‘ābidīn tesmiyesi ile ikrām ü iclāl 
itdükleri meger ki ol ḥadīẟ-i şerīfe binā’en imiş. 

Ḥikāyet olınur ki Hişām bin ‘Abdi’l-Melik babasınuñ ḫilāfeti 
zamānında ḥacc eyledi. Ve Ḥacerü’l-esved’i öpmege geldükde izdiḥām-ı 
enāmdan mümkin olmayup bir minber düzdiler. Anuñ üzerinde istilām-ı 
ḥacer müyesser oldı. Lākin Ḥażret-i İmām Zeyne’l-‘ābidīn geldükçe ṣıġār 
ü kibār iki yarılup öñinden ṣavulurdı. Ve6 a‘yān ü eşrāf naẓar-ı şerīfinden 
ber-ṭaraf olurdı. İstilām ile meysūrü’l7-merām olup rāḥat ile ṭavāfa iştiġāl 
ḳılurdı. Şāmīler ḥażretde olan iclāli ta‘accüb itdiler. “Neden ki ḫalīfe-zāde 
mezbūr yüzde ikrām olınmaya.” diyü söyleşdiler. Ḥattā Şāmīler “Bu 

 

1  Nüshalarda burada “İbn” şeklinde yazılan bu kelime tashih edilerek metne alındı. bk. 
Keskin, age, C. 9, s. 178. 

2  Ḥüseyn: Ḥasan N1, R1  
3  Hadîs-i Şerîf, “Şu oğlumun Ali adında bir oğlu olacaktır. Kıyamet günü olunca arşın 

ortasında bir münâdi ‘Âbidlerin efendisi ayağa kalksın.’ diye seslenecek. Ve işte o [Ali], 
ayağa kalkacaktır.” (İbn Kesîr, age, C. 9, s. 106.) | Nüshalarda görülen imla hataları ilgili 
kaynak doğrultusunda tashih edildi. 

4  ḳāmet: ḳıyāmet N1 
5  Nüshalarda “eyleyüp” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
6  ve: - N1 
7  meysūr: müyesserūr R1, HZ 
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cemīlü’l-liḳā, vecīh ü1 ḫoş-bālā nev-cüvān kimdür?” diyü ṣordılar. 
[Hişām], ıżṭırābından tecāhül eyledi. Ya‘nī ki “Kim idügini bilmem.” diyü 
söyledi.  

Ammā Ferezdaḳ-ı şā‘ir ol cem‘iyyetde ḥāżır bulındı. Bedīhiyye bu 
ebyātı oḳıdı: 

Naẓm-ı Beyt 

 والبيت يعرفه واحلل واحلرم  ] 619a R1[   وطأته البطحاء هذا الذي تعرف 
 هذا التقي النقي الطاهر العلم         همهذا ابن خري عباد هللا كلّ 
  إىل مكارم هذا ينتهي الكرم         إذا رأته قريش قال قائلها 

  نيلها عرب اإلسالم والعجم عن        ينمى إىل ذروة العز اليت قصرت

 2ركن احلطيم إذا ما جاء يستلم          يكاد ميسكه عرفان راحته 

Vaḳtā ki bu ebyātı oḳıdı, Hişām küllī ḥased ü ıżṭırāb [94b HZ] 
peydā ḳıldı. Ḥattā3 Ferezdaḳ’ı4 beyne’l-Mekke ve’l-Medīne ‘Usfān nām 
maḥalde ḥabs eyledi. Ve maḥbesden bu maḳūle ebyāt5 naẓm6 idüp aña 
gönderdi: 

 

 

 

 

1  ü: - N1 
2  “O ki bastığı yerleri Batha tanır. O ki Ka‘be, Harem ve Harem dışındaki yerler de onu 

tanır. O, Allah’ın kullarının en hayırlısının oğludur. Bu; takva sahibi, seçkin, temiz ve 
bilinen bir şahsiyettir. Kureyşliler onu gördüklerinde sözcüleri şöyle söyledi:  ‘Bunun 
ahlâkî yüceliğine hiçbir kerem sahibi ulaşamadı.’ Bu, şeref ve üstünlüğün zirve noktasın-
dadır. Bu noktaya İslam’ın Arapları da Acemleri de ulaşamadı. İstilam etmeye geldiğinde 
Hatim’in köşeleri onun avuç içlerini tutmak üzeredir.” | Nüshalarda görülen imla hataları 
el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. el-Bidâye’de bu manzumenin yirmi yedi 
beyti yer almaktadır. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 108. 

3  Ḥattā: Ya‘nī R1 
4  Nüshalarda “ferzendini” şeklinde yazılan bu kelime tashih edilerek metne alındı. bk. İbn 

Kesîr, age, C. 9, s. 109. 
5  ebyāt: - N1 
6  “naẓm” kelimesi HZ nüshasında mükerrer yazılmıştır. 
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Naẓm 

  ى منيبها و �إليها قلوب الناس             بسين بني املدينة واليت  حت

  1وعينني حوالوين �د عيو�ا        د  مل يكن رأس سيّ  يقلب رأساً 

El-ḳıṣṣa ḥażret-i imāmuñ feṣāḥatine ve naẓmen ü neẟren belāġatine 
nihāyet yoḳdur. Rü’yeten ebyāt ve cā-be-cā müstecmi‘-i kelimātla münācāt 
itmişdür ki āḫar ebyātı mine’l-ıṭnāb iktifā olındı: 

Beyt 

  ور وال ذاك عامر  وففال ذاك م          رب ما يبقى وتعمر فانياً خت

   عاذر مل تكتسب خريا لدى ا�ّ و      وهل لك ان وافاك حتفك بغتة  

  2ودينك منقوص ومالك وافر       تفىن احلياة وتنقضي   أترضى �نّ 

beytini oḳıdı. 

Hicretüñ ṭoḳsan dördinci tārīḫi Muḥarrem’inüñ [452b N1] on ikinci 
güni Velīd bin ‘Abdi’l-Melik cānibinden mesmūmen elli sekizinde vefāt 
eylediler.3 Ve Kerbelā ḳıṣṣasından ṣoñra otuz üç yıl imāmetlerin iẟbāt eyle-
diler. Ve Baḳī‘’de ‘amm-i şerīfleri İmām Ḥasan ile defn olındılar. 
Raḥmetu’llāhi ‘aleyhi raḥmeten vāsi‘aten. 

 

 

 

 

1  “Sen beni Medine ile insanların gönüllerinin yöneldiği Mekke arasında hapsediyorsun. 
Efendilere mahsus olmayan bir baş [ile her şeyin] altını üstüne getiriyorsun. Ve ayıpları 
açıkça görünen iki şaşı göze de sahipsin.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye 
ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 109. 

2  “Bâkî olan [âhireti] harab ediyor, fânî olan [dünyayı] imar ediyorsun. Oysa dünya sana 
kalıcı değildir. Mamur olmaz. Ahiretini de kazanamadın. Ölüm ansızın sana geldiğinde 
hayır işlememiş isen Allah katında nasıl bir mazeretin olacak? Dinin noksan, malın çok 
olduğu halde hayatının sona ermesine razı olur musun?” | Nüshalarda görülen imla ha-
taları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 9, s. 113. 

3  eylediler: eyledi R1, HZ 
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Faṣl1 Der-menāḳıb-ı İmām-ı Ḫāmis Ebū Ca‘fer el-Bāḳır 
Muḥammed bin ‘Alī bin Ḥüseyn bin ‘Alī2 bin Ebī Ṭālib 

Vālideleri Ḥasan bin ‘Alī kerrema’llāhu vechehu3 kerīmesi Ümmü 
‘Abdu’llāh’dur. Kendülere tābi‘-i celīlü’ş-şān ve imām-ı hümām-ı bāhirü’l-
bürhān ve mālik-i ḥükm-i ‘ilm ü ‘irfān [ve] neseben ü şerefen4 memdūḥ-ı 
rū-şināsān idükleri muḳarrerdür. Ṭā’ife-i Şī‘a “Beşinci İmām” didükleri 
bunlardur.  

Ṣaḥābe-i ‘iẓāmuñ birinden [ve] tābi‘īn ulularından rivāyetleri, keẕālik 
kendülerden veled-i [619b R1] reşīdleri Ca‘fer-i Ṣādıḳ ve Ḥakem bin 
‘Uteybe ve Rebī‘a[tü’r-re’y] ve A‘meş ve Ebū İsḥāḳ [es-Sebī‘ī] ve Evzā‘ī ve 
İbn Cüreyc ve ‘Aṭā [bin Ebū Rebāḥ] ve ‘Amr bin Dīnār ve [İbn Şihāb ez]-
Zührī’nüñ rivāyetleri muḳarrerdür.  

Sinn-i şerīfleri yetmişi mütecāviz iken ve ‘inde’l-ba‘ż altmışdan müte-
cāviz degül iken vefāt eylediler. Ammā Fuṣūl[ü’l]-mühimme ṣāḥibi5 ḳav-
lince sinn-i şerīfleri yüz on yedi tārīḫinde elli sekizde iken Medīne’de vefāt 
idüp6 Baḳī‘’da defn olındı.  

Ba‘żılar ḳavlince İbrāhīm bin Velīd zamānında mesmūmen vefāt ey-
ledi.  

Müddet-i imāmetleri on ṭoḳuz senedür.  

Ve evlād-ı emcādları Ca‘fer-i Ṣādıḳ ve ‘Abdu’llāh ve İbrāhīm ve 
‘Ubeydu’llāh7 ve ‘Alī ve ferzend-i peder. Ammā8 Ca‘fer-i Ṣādıḳ ve 
‘Abdu’llāh, Ümmü Ferve bint Ḳāsım bin [Muḥammed bin] Ebū 
Bekr’[den]dür.  

 

1  Faṣl: - N1 
2  bin ‘Alī: - N1, HZ 
3  vechehu: - N1, HZ 
4  şerefen: şerefen ve N1 
5  ṣāḥibi: - R1, HZ 
6  idüp: eylediler ve R1 
7  Nüshalarda “ ‘Abdu’llāh” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İbn 

Sabbâğ, age, C. 2, s. 906. 
8  Ammā: İmām N1 
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Bāḳır dinilmege bā‘iẟ ‘ulūmı1 diḳḳatle2 yoḳlayup ḥükmini istinbāṭ ü 
istiḫrāc itdükleri içün3 oldı. Hicretüñ elli yedinci tārīḫi Ṣafer’inde ‘ālem-i 
vücūda ḳadem baṣdılar. Henüz mertebe-i rüşde bāliġ olmadın tīr-i him-
mete menāzil ḳaṭ‘ itdürüp niçe ḳāmetleri ḫam-geşte [idüp] zühhād-ı ‘aṣruñ 
‘ālimleri kemānın aṣdılar.4 Egerçi ki Hādī ve Şākir ve Şebīh5 ile daḫı 
mevṣūfdur. Ammā ekẟeriyyā Bāḳır laḳabıyla ma‘rūflardur.  

Cābir bin ‘Abdu’llāh-ı Enṣārī’den mervīdür ki Peyġāmber Ḥażretleri 
anlara buyurmışlardur:  » ولد يل من ولد احلسني امسه ب ن تلتحق  � جابر يوشك أ
 Ya‘nī ki  ك اسي  يب قر العلم بقر اً   أ ى  ي فجره تفجرياً   فا ذ ا  ر أيت ه فاقر أ ه  ع ّين  السالم »6
“Yā Cābir, sen Ḥüseyn bin ‘Alī evlādından Muḥammed ismi ile mu‘ay-
yen7 ve ‘ulūm ser-çeşmesini [tutan] bir kimesneye yitişseñ gerekdür. Ben-
den aña selām eyleyesün.” diyü esrār-ı rütbe8 ṭuyurdı. Fe-lā-cerem Ḥaḳ 
celle ve ‘alā Cābir’e ‘ömr virdi. Tā ki İmām Bāḳır’uñ rü’yetiyle müşerref 
olup Peyġāmber Ḥażretlerinüñ selāmını īṣāl eyledi. Ya‘nī ki Peyġām-
ber’üñ selāmı içün ol zamāna ḳalduġı ma‘lūm oldı. 

Ve bi’l-cümle [453a N1] Ebū Ca‘fer [95a HZ] mu‘tedilü’l-ḳāme ve 
beşereleri esmer idi. [620a R1] Ve şā‘irleri Kümeyt ve Seyyid-i Ḥimyerī9 
idi. Ve bevvābı Cābir [el-Cu‘fī] ve naḳş-ı ḫātemi; 

 

 

1  bā‘iẟ ‘ulūmı: ‘ulūmı bā‘iẟ HZ 
2  diḳḳatle: vaḳtiyle R1 
3  Nüshalarda “gün” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
4  Nüshalarda “yaṣdılar (N1), baṣdılar (R1)” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tas-

hih edilerek metne alındı. 
5  Nüshalarda “Ża‘ī (N1), Ṣaġī (R1), Ṣafī (HZ) ” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek 

metne alındı. bk. Mustafa Öz, “Muhammed el-Bâkır”, DİA, https: //islamansiklope-
disi.org.tr/muhammed-el-bakir (10.02.2020). 

6  Hadîs-i Şerîf, “Ey Câbir, sen Hüseyin’in oğullarından, ismi benim ismim olan bir oğluma 
yetişeceksin. O, “Bâkır” olacaktır. Yani ilmi yarıp derinliklere ulaşacaktır. Onu gördü-
ğünde benden ona selam söyle.” (Küleynî, I, 469-470; İbn Bâbeveyh, I, 233; Tabersî, s. 
263) | Nüshalarda görülen imla hataları Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-e’imme esas alı-
narak tashih edildi. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 882. 

7  mu‘ayyen: - R1 
8  rütbe: rütbeyi R1, HZ 
9  Nüshalarda “Ṣamīleri” şeklinde muğlak yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. 

İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 883. 
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  و�لنّيب املؤمتن             ظّين �ّ� حسن       

 1و�حلسني واحلسن          و�لوصي ذي املنن        

 kelimāt-ı laṭīfesi idi.  

Ḫulefādan mu‘āṣırları ise Velīd ve evlādı İbrāhīm ve Yezīd idi.  

Ve İmām Zührī’den mervīdür ki Hişām bin ‘Abdi’l-Melik ḥacc-i 
şerīfe geldükde İmām Bāḳır Ḥażretlerini ḥarem-i laṭīfde kendüye Sālim 
nām ḫādimi gösterdi. Ve “Ehl-i ‘Irāḳ kelāmına meftūn2 olduḳları İmām 
Bāḳır işte bunlardur.” didi. Pes Hişām hemān mezbūr Sālim’i gönderdi ki 
“Yevm-i ḳıyāmetde ḥisāb ü kitāb aḥvāli faṣl olınınca nās ne yirler ve ne 
içerler?” diyü su’āl itdürdi. Ḥażret-i imām daḫı bilā-tevaḳḳuf Sālim’e ḫiṭāb 
idüp, “Yevm-i ḳıyāmetde maḫlūḳāt bir ḳaṣr-ı naḳī3 üzere ḥaşr olınur ki ol 
ḳaṣrda4 cā-be-cā nehrler ḳaynayup aḳmaḳdadur. Pes ol ḳaṣrdan yirler ve ol 
ṣudan içerler.” buyurdı.  

Hişām ḥażretüñ ḥāżır cevāb idügini ta‘accüb ḳıldı. Ve Sālim’i tekrār gön-
derdi ki “Yā şimdiki ḥālde ekl ü şürbden ne yirler ve5 ne içerler, neye meşġūl-
lerdür? Ya‘nī rūz-ı ḥaşre varınca mā-beynde vāḳi‘ evḳātda ne yirler ve ne içer-
ler?” diyü ṣordı. Hemān imām-ı hümām daḫı tekrār kelām idüp, “Şimdi nār 
anlara müştaġildür. Yoḫsa6 ehl-i nār7 şimdi,   َنا ِمَن اْلَماء  أَْو ِممَّا َرَزَقُكُم ﴿أَِفيُضوْا َعَليـْ
 dimekle meşġūl degüllerdür.” [didi]. Hişām daḫı cevābın alup sākit ا�ُّ ﴾ 8
oldı. Tekrār su’āle cür’et itmedi. Lākin ḥażretüñ feżā’ilini ta‘accüb 
ideḳaldı.  

 

1  “[Hüsn-i] zannım güzel olan Allah, emin peygamber olan [Hz. Muhammed], cömert 
Vasî olan [Hz. Ali] ve Hz. Hüseyin ile Hz. Hasan iledir.” 

2  meftūn: maṣūn R1 
3  naḳī: nefy R1, HZ 
4  ḳaṣrda: ḳaṣrında N1, HZ 
5  ve: - N1 
6  Yoḫsa: bu ḥasene R1 
7  Nüshalarda “nāruñ” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
8  “Ne olur, sudan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bizim üzerimize akıtın.”, Araf 

7/50.  
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Bundan mā‘adā meşā’iḫ-i ‘ulemādan ‘Alā bin ‘Amr bin ‘Ubeyd, İmām 
Muḥammed Ḥażretlerine geldi. [Berāy-ı imtiḥān]1  َّأََوملَْ يـََر الَِّذيَن َكَفُروا َأن﴿
 āyet-i kerīmesindeki retḳ ü fetḳdan السََّماَواِت َواْألَْرَض َكانـََتا رَتْـًقا فـََفتَـْقَناُمهَا﴾2
murād nedür?” diyü ṣordı. Ḥażret-i imām cevābına3 ilhām idüp, “ 
‘Semāvātuñ [620b R1] retḳı yaġmur yaġdurmaması ve arżuñ fetḳı nebātāt 
bitürmemesi idi. Biz anları fetḳ idüp birinden yaġmurlar4 yaġdurduḳ ve 
birinden nebātāt bitürdük.’ dimekdür.” diyü buyurdı.5 Bu esrār-i ḫafiyye-i 
ilāhiyye-i ‘ālem[i] mezbūra ifāde ḳılup ṭuyurdı.  

Kitāb-ı Ṣıfatu’ṣ-ṣafve’de6 mesṭūrdur ki ‘Urve bin ‘Abdu’llāh eydür: “Yā 
imām, ḳılıcı sīm ü cevāhirle tezyīn itmek cā’iz midür?” diyü su’āl eyledi. 
İmām daḫı “Cā’izdür. Zīrā ki Ḥażret-i Ebū Bekr eṣ-Ṣıddīḳ ḥilye-i7 seyf ile 
muḳayyed olmışlardur.” cevābını virdi. Ve ṣıçrayup, Ka‘be’ye müteveccih 
olup [453b N1] “İki kerre ‘Ne‘am eṣ-Ṣıddīḳ, ne‘am eṣ-Ṣıddīḳ’ dimezse 
Ḥaḳ subḥānehu ve te‘ālā dünyāda ve āḫiretde anuñ hīç bir sözini taṣdīḳ 
eylemez.” buyurdı.  

Kitāb-ı el-Cevāniḥ ve’l-Cevāmiḥ’de8 mesṭūrdur ki İmām Muḥammed 
Bāḳır Mescid-i Resūl’de otururken evlād-ı İbn ‘Abbās’dan Manṣūr Ebū 
Ca‘fer ve Dāvūd bin Süleymān mescide geldiler. Manṣūr bir gūşede oturdı.9 
Ammā Dāvūd imām ḥużūrına geldi. Henüz ol zamānda ḫilāfet Benī 
Ümeyye’den Āl-i ‘Abbās’a naḳl itmemiş idi.  

 

1  Nüshalarda burada “fażlına” şeklinde bir kelime gelmektedir. Fusûlü’l-mühimme fî 
Ma‘rifeti’l-e’imme esas alınarak metin tamiri yapıldı. bk. İbn Sabbâğ, age, C. 2, s. 890-
891. 

2  “İnkar edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı görmediler mi?”, Enbiya 
21/30.  

3  cevābına: cevābla N1 
4  yaġmurlar: yaġmur R1, HZ 
5  buyurdı: söyledi R1, HZ 
6  Nüshalarda “Ṣıfatu’ ṣ- ṣa‘ūna” şeklinde yazılan bu eser adı tashih edilerek metne alındı. 

bk. İbn Sebbâğ, age, C. 2, s. 895. 
7  ḥilye-i: ḫalīle-i R1 
8  Nüshalarda “Ḥavā’ic” şeklinde yazılan bu eser adı tashih edilerek metne alındı. bk. İbn 

Sebbâğ, age, C. 2, s. 895. 
9  oturdı: - R1 
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Fe-lā-cerem ḥażret-i imām-ı mükerrem iẓhār-ı1 keşf ḳılup “N’içün 
Manṣūr bizüm yanımuza gelmez? Az zamān geçmedin mülk-i ḫilāfete mü-
tevellī olup şarḳan ve ġarben rūy-i zemīne mālik olsa gerekdür. Niçe zamān 
mu‘ammer olup a‘nāḳ-ı ricāl anuñ taḥt-i ḥükminde intiẓām bulsa gerek-
dür.” diyü beşāret itdi. Ba‘dehu Dāvūd meclisden ḳalḳup gitdükde bu 
ḫuṣūṣı Manṣūr’a ḥikāyet itdi. Bilā-te’ḫīr imāmuñ ḫāk-i pāy-ı şerīfine geldi. 
Ve “Kemāl-i mehābetiñüzden [95b HZ] yanıñuza gelmege cür’et itmeyüp 
ba‘īd oturmış idüm.” diyü ‘öẕrlenüp ve ba‘dehu “Yā imām, Dāvūd’a böyle 
bir ḫuṣūṣ mı buyurıldı?2” diyü ṣordı. İmām daḫı “Belī, öyledür. Gerçek-
dür. Ve elbetde olacakdur.” [didi]. Tekrār su’āl idüp, “Sizüñ  zamānıñuzda 
mı olur, yoḫsa ṣoñra mı olur?” didükde “Benüm oġlumuñ imāmetinden 
[621a R1] ṣoñra olur. Ve müddet-i ḫilāfetiñüz Benī Ümeyye zamānından 
ziyāde olup eṭfāliñüz ṭob oynar gibi salṭanat meydānında bāzīçelere iştiġāl 
ḳılur.” didiler. Ve ḥādiẟāt-ı ātiyeyi3 mufaṣṣalan ‘arż eylediler.  

Bundan mā‘adā birgün Şeyḫ Ebū Baṣīr,4 İmām Bāḳır’a ṣordı ki 
“Ḥażret-i Resūlu’llāh vāriẟ-i ‘ulūm-ı enbiyā olup siz daḫı anlaruñ vereẟele-
rinden olmaġın iḥyā-yı emvāta ve iñme ve ebraṣuñ5 ‘ilācına ḳādir misüz?” 
didi. İmām “Belī, ḳādirüz.” buyurdılar. Ve Ebū Baṣīr-i a‘mānuñ gözlerin 
ol demde ṣıġayup fi’l-ḥāl nā-bīnā iken Allāh’uñ emriyle ve imāmuñ him-
metiyle gözleri açıldı. Ba‘dehu imām ḥażretleri Ebū Baṣīr’e6 cevāb idüp “Yā 
Ebâ Baṣīr, böylece baḳıyye-i ‘ömrüne dek ḳalmaḳ ister misün? Yoḫsa eski 
ḥāline ‘avdet idüp bilā-ḥisāb cennete7 dāḫil olmaḳ murād ider misün?” bu-
yurduḳda8 Ebū Baṣīr9 daḫı bilā-ḥisāb cennete dāḫil olmasın iḫtiyār eyledi. 

 

1  iẓhār-ı: - N1 
2  buyurıldı: buyuldı N1 
3  Nüshalarda “cefāyā-yı iẟbeyi (N1, R1), ḫaḳāyā-yı atebeyi (HZ)” şeklinde muğlak yazılan 

bu terkip anlam gereği “ḥādiẟāt-ı ātiye” olarak metne alındı. 
4  Nüshalarda “Naṣr” şeklinde yazılan bu şahıs adı tashih edilerek metne alındı. bk. İbn 

Sebbâğ, age, C. 2, s. 897. 
5  ebraṣuñ: emraṣuñ R1 
6  Nüshalarda “Naṣīr” şeklinde yazılan bu şahıs adı tashih edilerek metne alındı. bk. İbn 

Sebbâğ, age, C. 2, s. 897. 
7  cennete: cennetde N1 
8  buyurduḳda: - R1 
9  Nüshalarda “Naṣīr” şeklinde yazılan bu şahıs adı tashih edilerek metne alındı. bk. İbn 

Sebbâğ, age, C. 2, s. 897. 
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Andan ṣoñra imām ḥażretleri tekrār gözlerini ṣıġayup yine evvelki ḥāline 
‘avdet itdürdi.  

İmāmuñ [bu gibi] kerāmātı [ḳatı çoḳdur].1 Seḫāsı laṭīf ve ‘aṭāsı [ẓarīf 
ve] ṭā‘at ü ‘ibādetle zühd ü ṣalāḥına nihāyet yoḳdur.  

El-ḳıṣṣa ḥażret-i imām ‘ārifü’l-ḫaṭarāt, keẟīrü’l-‘iberāt, tārik-i cidāl2 
[454a N1] ve mālik-i feżā’il-i zühd ü ṭā‘āt ve rāġıb-ı ṣavm ü zühd ü ‘ibādāt 
[bir] ḥabīb-i ma‘ālī-[derecāt]dur.3 Neseb-i ‘ālī-ḳadr-i sāmī[si] ‘ayān bü-
zürgvār imām idi. 

-bunlaruñ kelāmı  «الصواعق تصيب املؤمن وغري املؤمن، وال تصيب الذاكر» 4
dur. Ya‘nī “Ṣā‘iḳalar5 mü’mine ve ġayra ṭoḳınur. Ammā ẕikru’llāh idenlere 
ṭoḳınmaz.” dimekdür. Niteki İbn ‘Abbās Ḥażretleri, نزل السماء   من «لو 
قبيح  buyurmışdur. Ve  صواعق عدد النجوم مل تصب الذاكر»6 اللئام  «سالح 
الف  .Ebū Ca‘fer’üñdür  الكالم»7 موت  من  ابليس  إىل  أحّب  عامل  ملوت  «وّ� 
  .kelāmı daḫı anlardan ṣādırdur  عابد»8

Ve illā vefātı yüz on yedi tārīḫinde vāḳi‘ oldı. Sinni elli [621b R1] 
sekizde iken Medīne’de vefāt itdi. Baḳī‘’de defn olındı. Sa‘ādetle dāḫil-i 
ḫuld-i berīn oldı. Ḳad intehā menāḳıb-ı imāmān-ı düvāzdeh.9 
Raḥmetu’llāhi te‘ālā ‘aleyhim ecma‘īn. 

 

 

 

1  Nüshalarda burada “kerāmetine (kerāmātına HZ) nihāyet yoḳdur” ibaresi gelmektedir. 
Sentaks gereği burada metin tamiri yapıldı. 

2  N1 ve R1 nüshalarında burada birkaç kelimelik boşluk vardır. HZ nüshasında boşluk 
bulunmamaktadır.  

3  N1 ve R1 nüshalarında burada bir kelimelik boşluk vardır. HZ nüshasında boşluk bu-
lunmamaktadır.  

4  “Yıldırımlar, mümine de mümin olmayana da isabet eder. Ancak [Allah’ı] zikredenlere 
isabet etmez.” 

5  Nüshalarda “Ṣā‘iḳası” şeklinde yazılan bu kelime sentaks ve tercüme gereği tashih edile-
rek metne alındı.  

6  “Şayet gökten yıldızların sayısınca yıldırım düşse [Allah’ı] zikredenlere isabet etmez.” 
7  “Çirkin söz alçak kişinin silahıdır.” 
8  “Şeytanı bin abidin ölümünden çok bir âlimin ölümü sevindirir.” 
9  “On iki imamın yaşam bilgileri sona erdi.” 
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Aṣḥāb-ı Resūl-i Ekrem’den1 [‘Abdu’llāh bin] ‘Amr bin  
Ḥarām-ı2 Enṣārī ve ‘Amr bin Cemūḥ’uñ3 Menāḳıbıdur 

‘Amr bin Cemūḥ’uñ4 Mu‘āẕ ve Muavviẕ5 [ve] Ḫallād6 nām evlādı var 
idi.7 [Evinde şecerden] bir büt düzüp Menāt nāmı virdi.8 Menzilinde 
mu‘azzez ü mükerrem ṭutup ol büti Ḫālıḳ yirine9 bilürken Muṣ‘ab bin 
‘Umeyr ki Ḥażret-i Peyġāmber’üñ emri ile Medīne’ye geldi ve ḫalḳa 
Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm ta‘līmine me’mūr ḳılındı, ‘Amr-ı mezbūr Seleme ḳavmi-
nüñ şeyḫ-i kebīri olmaġın Muṣ‘ab’uñ niye geldügini tececcüs ḳıldı.  

Ḥattā meclisine getürdüp Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’den, ﴿  الر تِْلَك آَ�ُت اْلِكَتاِب
 sūre-i laṭīfesinüñ birḳaç āyet-i اْلُمِبنيِ  ۞ ِإ�َّ أَنَزْلَناُه قـُْرآً� َعَربِي�ا لََّعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ ﴾ 10
kerīmesini diñledi. Ba‘dehu Ḥażret-i Resūlu’llāh’uñ mu‘cizātı be-
rekātında ekẟer-i ḳabīlesiyle īmāna geldi. Ve ol ṣanemi pāre pāre şikest 
idüp ve bir seg lāşesiyle bir çāh-ı ‘aḳīme11 bıraġup ḳadrini pest ḳıldı. Ve 
bu ebyātı oḳıdı: 

 

1  Resūl-i Ekrem’den: Resūlu’llāh’dan N1, R1 
2  Nüshalarda “Ḫurām” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. M. Yaşar 

Kandemir, “Abdullah b. Amr b. Harâm”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/abdul-
lah-b-amr-b-haram (21.06.2020). 

3  Cemūḥ’uñ: Ḥamūḥ | N1 nüshasında bu kelimenin yeri boş bırakılmıştır. | bk. Ahmet 
Önkal, “Amr b. Cemûh”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/amr-b-cemuh 
(21.06.2020).  

4  Nüshalarda “Ḥazm (N1), Cemev (R1, HZ)” şeklinde muğlak yazılan bu isim tashih edi-
lerek metne alındı. bk. Önkal, agmd. 

5  Nüshalarda “İm‘āẕ ve Mes‘ūd” şeklinde muğlak yazılan iki şahıs ismi tashih edilerek 
metne alındı. bk. Ebû Abdullah Şemsüddin Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî, Siyeru 
A‘lâmi’n-nübelâ, Müessetü’r-risâle, Beyrut 1996, C. 1, s. 252. 

6  Ḫallād: Cellād HZ 
7  Nüshalarda “vardur” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
8  Nüshalarda “Menāf nām yine yine ṭuyup gitdi (N1). Menāḳıb nām yine ṭuyup gitdi 

(R1). Menāḳıb nāyına ṭuyup gitdi (HZ.)” Şeklinde anlamı belirsiz yazılan bu cümle tas-
hih ve tamir edilerek metne alındı. bk. Keskin, age, C. 3, s. 254. 

9  Nüshalarda “benī Ḫāli‘ birine” şeklinde yazılan ibare anlam gereği “büti Ḫālıḳ yirine” ola-
rak metne alındı. 

10  “Elif Lam Ra. Bunlar, apaçık Kitab’ın ayetleridir. Biz onu, akıl erdiresiniz diye Arapça bir 
Kur’ân olarak indirdik.”, Yûsuf 12/1-2. | Nüshalarda 2. ayetin “le-‘allekum ta‘ḳilun (akıl 
erdiresiniz diye)” kısmı bulunmamaktadır. 

11  ‘aḳīme: ‘aẓīme R1, HZ 
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Beyt [96a HZ] 

 أنت وكلب وسط بئر يف قرن         لو كنت إلـهاً مل تكـْن  ��ّ     
 ناك عن سوء الغبـن ّتشاآلن ف          ك إلـهاً يستـدن  لقاأّف مل    
  ن الّديـن ق ود�ّ االواهـب الرز          العلي ذي املنـن  مـد �ّ احل    

 1أكـون يف ظلمة قبـر مر�ن       هو الذي أنقذين مـن قبل أن      

didi. Ve Uḥud Ġazāsı’nda kendüsi ve Ḫallād nām oġlı ma‘an şehīd oldı-
lar.2 Ol ḥarbde olan sa‘dān-ı şehīdāndan ‘Abdu’llāh bin ‘Amr bin Ḥarām-ı 
Enṣārī ile bir ḳabre defn olındılar.  

Enes bin Mālik’den rivāyet olınur ki Uḥud Ġazāsı cenginden ḳırḳ, elli 
yıl ṣoñra mezbūr şehīdlerüñ türbelerini seyl gelüp ḫarāb itmiş. Anları bir 
āḫar ḳabre naḳl itdükden3 ṣoñra ikisi de ṣanasın evvel defn olınduġı gibi 
bulınmış. Raḥmetu’llāhi ‘aleyhim ecma‘īn. 

[Ḥikāyet] 

Ḥikāyet olınur ki sālifü’ẕ-ẕikr [622a R1] Iḳlīmūn ki zamānında 
[454b N1] ṣāḥib-i firāset kimse idi ve Buḳrāṭ ile bir ‘aṣrda idiler, ḥakīmüñ 
ba‘żı şāgirdleri Iḳlīmūn’uñ fażīletini inkār idüp, “Bu zamānda Buḳrāṭ var 
iken Iḳlīmūn’uñ ne vücūdı vardur?” diyü buġż yöninden “Kendüyi im-
tiḥān idüp ve ḥicāba düşürüp4 şermsār idelüm.” diyü Buḳrāṭ’ı taṣvīr itdü-
rürler. Ve Iḳlīmūn’a ṣunarlar. Ve “Bu şaḫṣ-ı muṣavverüñ ḥaḳḳında ne bu-
yurursuz?” diyü Iḳlīmūn’a virürler.5 Ammā Buḳrāṭ’uñ taṣvīri idügin bil-
dürmezler.  

 

1  “Vallahi eğer sen bir ilâh olsaydın bir köpek ile bir kuyunun içinde olmazdın. Aşağılanmış 
bir ilah olarak senin atıldığın yerden tiksiniyorum. Şimdi aptallığın fenalığı yüzünden 
seni derin derin düşündük. Dinin sahibi, bol rızıklar verici, lütuflar sahibi yüce Allah’a 
hamd olsun ki o bağından kurtuluş olmayan kabir karanlığına girmeden önce beni kur-
tardı.” | Nüshalarda görülen imla hataları el-Bidâye ve’n-Nihâye esas alınarak tashih 
edildi. bk. İbn Kesîr, age, C. 3, s. 166. 

2  N1 nüshasında burada “Ol ḥarbde olan sa‘dān-ı şehīdān oldılar.” şeklinde bir cümle yer 
almaktadır. Sonraki cümlenin mükerrer yazımı olduğu için metne dahil edilmedi. 

3  anları// ṣoñra: bir āḫar ḳabre naḳl olınduḳda R1, HZ 
4  düşürüp: düşüp R1 
5  Ve bu//virürler: - N1 
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Ḳaçan ki Iḳlīmūn diḳḳatle naẓar eyler, “Bu tāsvīrüñ ṣāḥibi ġāyetle1 
zānīdür.” diyü söyledi. Hemān şāgirdleri “Kiẕb itdüñ.” diyü hücūm ider-
ler. “Taṣfiye-i ḳalb ve taḥliye-i rūḥ iden Buḳrāṭ-ı murtāżuñ2 taṣvīridür bu.” 
dirler. “Biz anda bu fi‘l-i ḳabīḥi aṣlā3 görmedük.” dirler. Iḳlīmūn anlara 
cevāb virüp didi ki “Varuñ, Buḳrāṭ’a ṣoruñ. Ol daḫı elbetde yalan söyle-
mez. Ne söyler, görüñ.” diyü cevāb virdi.  

Anlar daḫı Buḳrāṭ’a vardılar. Mā-cerāyı bir bir tafṣīlen söylediler. 
Hemān Buḳrāṭ-ı ḥakīm inṣāf idüp “Iḳlīmūn ṣaḥīḥ cevāb söylemiş. Ger-
çekdür.” didi. “Evā’il-i ‘ömrümde ḥubb-i zināya ġāyet mübtelā idüm. 
Ammā giderek riyāżetle tebdīl-i aḫlāḳ idüp kendümi ḳurtardum.” diyü 
müşkillerin ḥall eyledigitdiler. 

[Ḥikāyet] 

Ḥikāyet olınur ki Ḥasan bin Sinān ecdādınuñ birinden rivāyet ider ki 
“Ceddüm ẞābit bin Ḳurre birgün serāy-ı ḫalīfeye varup ba‘żı ekābirle otu-
rurken [nā-gāh] vāveylā4 vü fevżā5 peydā olur. ‘Fülān ḳaṣṣāb-ı Müslim ki 
āşināñuzdur, füc’eten fevt oldı.’ diyü merḥūma ḫaber gelür. Ceddüm daḫı 
ḳalḳar, varur; mezbūr ḳaṣṣābuñ meyyitine bir naẓar ḳılur. Ebnāsına ve 
ba‘żı ḥāżırīne ‘Ḳaṣṣābuñ iki ka‘bına ‘aṣālar alup uruñ.’ diyü buyurur.  

Fe-lā-cerem buyurduġı üzere ‘amel eylerler. Tā ‘Yiter.’ diyince cesed-i 
ḳaṣṣāb meyyitini dögerler. Ba‘dehu yanındaki maḥfaẓadan bir devā 
çıḳarup, [622b R1] bir miḳdār ṣu ile ezüp, ḳaṣṣābuñ aġzın açup, döküp 
içürür. Ḫalḳ6 ise ḥavālī-i beyte yıġılurlar. ‘Ṭabīb-i ḥāẕıḳ bir meyyiti iḥyā 

 

1  ġāyetle: ġāyetde R1, HZ 
2  murtāżuñ: murtāsuñ R1, HZ 
3  Nüshalarda “bu” kelimesinden sonra gelen bu sözcük sentaks gereği buraya alındı. 
4  vāveylā: belā R1, N1 
5  Nüshalarda “ḫayẟufā (N1), ḫayf (R1), ḥayf (HZ)” şeklinde muğlak yazılan bu kelime 

anlam ve seci gereği tashih edilerek metne alındı.  
6  Ḫalḳ: Ve ḫalḳ R1 
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ideyor.’ diyü feryād ḳılurlar. Çoḳ1 zamān geçmedin ḳaṣṣāb gözlerin açar. 
Gāh ‘aḳlı başına gelür, gāh gider.2  

Ḫavāṣ ve ḥāżır bulınanlar ẞābit’i ḫalīfe ḥużūrına iletdiler. Mā-cerā-yı 
ḳaṣṣābı beyān iderler. ‘Yā ẞābit, ne ‘amel eyledüñ?’ diyü ḫalīfe ṣordı. Andan 
ṣoñra ceddüm3 [ẞābit bin Ḳurre] kelāma gelüp ḳaṣṣābuñ sekteden ölüm 
ḥaddine varduġını söyler. Ya‘nī ki “Niçe def‘a gördüm bir deri içine vāfir 
[455a N1] ṭuz ṣaçup tenāvül iderdi. Men‘ itdügümce memnū‘ olmazdı. 
Bilürdüm ki bundan maraż-ı sekte ḥādiẟ4 olacaḳdur. Ve bunı birgün ‘ale’l-
ġafle öldürecekdür. Fi’l-vāḳi‘ didügümüz [gibi] oldı. Ve ṭırnaḳlarından 
dögdürmekle eẟer-i ḥayātı belürdi.’ didükde5 ḫalīfe ve ḥāżır-ı dīvān 
mezbūruñ ḥāẕıḳlıġına āferīn [96b HZ] eylediler. Ve ḫil‘at-i fāḫire giyürüp 
ve niçe in‘ām ü iḥsān ile menziline gönderdi. Zihī ḥaẕāḳat, zihī ṣınā‘at. 

[Ḥikāyet] 

Ḥikāyet olınur ki Hārūnu’r-reşīd’üñ ‘ammīsi oġlı Emīr İbrāhīm bin 
Ṣāliḥ ḫaste oldı. Reşīd ‘ādet-i me’lūfesi üzere simāṭ-ı ‘işrete cülūs idüp def‘-i 
ġumūm üzere iken Cibrā’īl bin Buḫtīşū‘6 geldi. “Emīr İbrāhīm’de ḥayāt-
dan bir ramaḳ ḳalup bu şeb yatsu namāzı vaḳtinde teslīm-i rūḥ itmesi 
muḳarrerdür.” diyü bildürdi. Pes Reşīd şürb-i ṣaḥbā vü nebīẕ itdügine 
peşīmān olup süfreyi ḳaldur[t]dı. İbn ‘ammı mātemi ile7 ceza‘ u feza‘ idüp8 
ġam u ġuṣṣa yimege başladı.  

 

1  çoḳ: cüz’īce N1, R1 
2  gider: geçer R1, HZ 
3  Nüshalarda “ceddüm” kelimesi “gelüp” sözcüğünden sonra gelmektedir. Sentaks gereği 

cümledeki yeri değiştirildi. 
4  ḥādiẟ: ḥāṣıl R1, HZ 
5  Nüshalarda “didügin” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
6  Nüshalarda “Cibrīl bin Yaḫşū‘ (N1, HZ), Cibrīl bin Necsū‘ (R1)” şeklinde yazılan bu 

isim tashih edilerek metne alındı. Hasan Doğruyol, “Buhtîşû‘”, DİA, https: //islaman-
siklopedisi.org.tr/buhtisu#1 (21.06.2020). 

7  mātemi ile: diyü mātemle R1 
8  Nüshalarda “ve” şeklinde yazılan kelime anlam ve sentaks gereği “idüp” olarak metne 

alındı. 
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[Vezīr-i] ṣāḥib-tedbīri1 Ca‘fer-i Bermekī2 ḫalīfe-i büzürgvārı def‘-i 
ġamına sa‘y idüp, “Yā emīre’l-mü’minīn, li’llāhi te‘ālā Ṣāliḥ bin Behle [el-
Hindī]’yi3 getürelim.4 Bīmār-ı sābıḳu’ẕ-ẕikre gönderelüm. Hem Cibrā’īl 
ile anuñ ḥaẕāḳati defterini beyāża çıḳaralum. Hem ġam u hemm ramaḳla-
rını ṣafaḥāt-ı ḫāṭır-ı ‘āṭırıñuzdan fürū-nihāde ḳılmaġa belki bir çāre ide-
lüm.” [623a R1] diyü çaġırdı, getürdi. Emīr İbrāhīm’e gönderdi. Nabżını 
görüp geldükden ṣoñra ‘izz-i ḥużūr-ı ḫalīfeye idḫāl ḳıldı. [Ḫalīfe] aḥvāl-i 
ibn ‘amdan ḫaber buyurduḳda Ṣāliḥ cevāba geldi: “Eger Emīr İbrāhīm bu 
şeb ölürse ve bu marażdan bu yaḳınlarda ḳābıż-ı ervāḥa teslīm-i rūḥ ḳılursa 
benüm mā-meleküm sādāta neẕr olup hem [cümle] memlūküm āzād olsun 
ve her ‘avretüm ṭalāḳ-ı ẟelāẟe ile boş5 [olsun].” diyü ḳasem eyledi.  

Hārūnu’r-reşīd bu da‘vāyı ta‘accüb idüp6 “Ġayba ḥükm itmek cā’iz 
midür?” diyü söyledi. Lākin7 ḥakīm-i mezbūr cevāb-ı şāfī virüp “Ḥükm 
‘ale’l-ġayb degüldür. Şol her [berāhīn-i] ṭabībiyye8 ve delā’il-i ḥikemiyye 
mücerrebümdür.” diyü ‘arż9 ḳıldı. Ca‘fer-i Bermekī daḫı Ṣāliḥ’üñ10 
kelāmına müsā‘id oldı. Hārūn kemā-fi’l-evvel simāṭ-ı ‘ayş ü nūş basṭına 
ruḫṣat virdi.11 Bunlar bu ḥāletde, ya‘nī ki kemāl-i tena‘‘um u ‘işretde iken 
hemān ki vaḳt-i ‘aşā oldı, “Emīr İbrāhīm vefāt eyledi.” diyü ḫaber geldi.  

Pes ḫalīfe-i nāmdār iẓhār-ı ceza‘-ı bī-şümār ve mertebe-i levm ü 
şemātet-i bisyār idüp tekrār ‘ayş u nūş bisāṭı dürildi. İzāle-i sekr ü keyfiyyet 

 

1  Nüshalarda “feṣāḥı (N1, HZ), nuṣāḥı (R1)” şeklinde yazılan bu kelime anlam ve seci 
doğrultusunda tashih edilerek metne alındı. 

2  Nüshalarda burada yer alan “ile” edatı sentaks gereği metne dahil edilmedi. 
3  Nüshalarda burada “Ṣāni‘ (anlatımın devamında “Ṣā‘id”) bin Mehle” biçiminde yazılan bu 

isim tashih edilerek metne alındı. bk. Osman Abdusselam Ömer, Enzarû Mâzâ fi’s-Semâvât 
ve’l-Arz, Dâru Kütübi’l-Mısriyye, Kahire 2012, C. 6, s. 129. 

4  getürelim: getürüp R1, HZ 
5  R1 nüshasında “ve her//boş” ibaresi sonraki cümleye dahil edilmiştir. 
6  ta‘accüb idüp: ta‘accüben N1, HZ 
7  söyledi. Lākin: söyledükde R1 
8  Nüshalarda “ṭayyibe” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
9  ‘arẓ: ‘arza R1 
10  “Müsā‘id” kelimesi ile seci kurmasından Gelibolulu Âlî’nin bu ismi hatalı şekilde “Ṣā‘id” 

olarak okuduğu anlaşılmaktadır. 
11  Nüshalarda “virildi” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
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içün bir raṭl şarāb[ı] āb ile memzūc ḳılup1 bir miḳdār ṭuz ḳatdı. Kemā-
yenbaġī ḫalṭ olınduḳdan ṣoñra içilüp fecā’-ı tāmm ile izāle-i sekr ü keyfiy-
yet müyesser oldı.  

Vezīr-i mezbūr ve ḫuddām-ı [455b N1] ḫāṣṣa-i bī-sürūr ḫalīfe-i 
‘adīmü’l-ḥubūr ile atlanup, Emīr İbrāhīm serāyına varılup Ṭabīb Ṣāliḥ 
daḫı ol maḥalde ḥāżır bulındı. İlhāb-ı āteş-i ıẓṭırāb bir miḳdār münḳaṭı‘ 
olduḳdan ṣoñra Ṣāliḥ kelāma geldi. “İbn ‘ammıñuzı ḥayātı ḥālinde defn 
itmek isterler. Ve bu ḥaḳīri techīl2 idüp “Bunca şurūṭı [mevti] vuḳū‘ına 
sebeb ola.” buyurırlar. Ḥālā ki mīr-i mezbūr zindedür. Buyurılur ise ifāḳati 
‘izz-i ḥużūrıñuzda bu bendenüñ elindedür.” didükde egerçi ki ḫalīfe ta‘ac-
cüb idüp3 [623b R1] ruḫṣat virdi. Ve4 ma‘an meyyit üzerine girildi.  

Hemān-dem ṭabīb-i rāsiḫ-ḳadem destārından bir igne çıḳardı. 
İbrāhīm’üñ ṣol elindeki ibhāmuñ ṭırnaġı ile eti mā-beynine ol igneyi 
dürtdi. Meyyit-i mezbūr ol elini āheste āheste bedenine çekdi.5 Ammā 
ṭabīb6 bir güftār-ı ġarībe idüp, “Ḥālā bunı meyyit-i ḥaḳīḳī ḥükminde ḳo-
mışlar. Çeñesin baġlamışlar. Ve mevt buḫūrları ile buḫūrlamışlar. 
Ḳorḳarın ki gözin açup kendüyi bu ḥālde görürse mevt-i mecāzīsi mevt-i 
ḥaḳīḳīye mübeddel [97a HZ] ola.” didi. Esbāb-ı ḫāṣṣa-i emvāt olan 
‘alāmātı gidertdi. Ba‘dehu bir kundus7 çıḳardı. Meyyitüñ burnına tütsi 
virdi. Fi’l-ḥāl aġsırdı.8 Ḳalḳdı, oturdı. Reşīd-i sa‘īd mā-cerāsı ḥālinden su’āl 
itdükde, “Ke-ennehu nevm-i rāḥat ile nā’im9 idüm. Bir kelb vāḳı‘amda 
baña hücūm eyledi. Ḥattā ṣol elimüñ şehādet barmaġını ıṣırdı. Ben daḫı 
nevmümden uyandum.” diyü ḫaber virdi.  

Pes Emīr İbrāhīm bundan ṣoñra niçe rūzgār ḳayd-ı ḥayātda oldı. 
Ba‘de’t-tezevvüc bi’l-‘Abbāsiyye bint Mehdī, Mıṣr ve Filisṭīn 

 

1  ḳılup: - R1 
2  techīl: ta‘cīl N1 
3  Bu kelime R1 nüshasında mükerrer yazılmıştır. 
4  Ve: - R1, HZ 
5  bedenine çekdi: çeküp bedenine çekdi R1, HZ 
6  Ammā ṭabīb: A ṭabīb R1 | Ṭabīb HZ 
7  Nüshalarda “kendīş” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
8  aġsırdı: aḳsırdı N1 
9  Nüshalarda “ḳā’im” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
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ḥükūmetlerine manṣūb olup i‘tilā-yı şān buldı. Ammā ‘ażż-i kelb vāḳı‘ası 
Ṣāliḥ’den selb olınmış ol[ma]sa, Naṣārā’dan olan Cibrā’īl ḥaḳḳında olmış 
olsa münāsib idi. 1« ّألعلم عند ا�»      

Ḥikāyet 

Hārūn bin Ġurūz-ı Rāhib’üñ Tārīḫ’inde naḳl ile menḳūldür ki 
Ḥażret-i Ādem’den Dārā bin Sām’a gelince ki İskender’üñ evvel ẓuhūrıdur, 
beş biñ yüz seksen yıl ve on ay tārīḫ-i Yūnāniyyīn taḥḳīḳında ki ẓuhūr-ı 
Mesīḥ’den iki yüz yetmiş sekiz yıl evvel olmışdur ve ol zamānuñ pādişāhı 
Fīlodḳūs2 idügi taḥḳīḳ bulmışdur. Ve mezbūr Fīlodḳūs, Yehūd ḳavmine 
hedāyā-yı ḥasene ile ẕeheb-i ḫāliṣden muraṣṣa‘ iki mā’ide göndermişdür. 
“Min-‘indi’llāh enbiyā lisānı üzere size nāzil olmış kitābu’llāh var imiş. Anı 
baña gönderesüz.” recāsını [624a R1] itmişdür.  

Anlar ki [456a N1] Tevrāt’ı3 fıḍḍadan evrāḳ üzere ẕeheble yazdılar, 
“Evsā’is-i Rāhib’e nisbet olınan kelām-ı ilāhī budur.” diyü gönderdiler. 
Egerçi [ki Fīlodḳūs] küllī ḥaẓẓ eyledi, lākin ma‘ānīsini fehm itmemegin, 
“Ne fā’ide, kenz-i mestūr ve ‘ayn-i mesdūd[dur].” diyü ‘ulemāsından ādem 
ṭaleb itdi.  

Pes anlar daḫı her sıbṭdan altı ādem intiḫāb idüp yetmiş iki ‘ālim gön-
derdiler. Ve her biri ile nüsḫa-i Tevrāt’ı bilece revāne ḳıldılar. Pes her iki-
sini bir merkebe bindürdiler. Başḳa başḳa nüsḫa-i Tevrāt’ı yazdurdı. 
Ba‘dehu [Fīlodḳūs] bir biriyle cümlesini muḳābele itdürdi. Vaḳtā ki 
ṣıḥḥati ma‘lūm oldı, maḳbūl ṭutup ol ‘ulemādan tefsīrini ögrendükden 
ṣoñra yine yirlü yirine gönderdi.  

Ve mezbūr Fīlodḳūs otuz sekiz yıl salṭanat itdi. İskender’den ṣoñra 
üçinci şehryār idi ki dünyāya gelüp gitdiler. Dīn-i Mūsā’ya raġbet ü ḥür-
met iderler idi. 

 

1  “[Gerçek] bilgi Allah katındadır.” 
2  Nüshalarda “Ḳalīd Laḳūs” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İbn 

Şıhne, age, s. 42. 
3  Tevrāt’ı: nūrānı R1 
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[AḤVĀL-İ PĀDİŞĀH-I ‘ACEM]1 

[Keyūmerẟ Şāh] 

Aḥvāl-i pādişāh-ı ‘Acem ki kütüb-i tevārīḫde ḥikāyet ve resā’il-i siyerde 
bu üslūb üzere mektūbdur [ki] evvel-i mülūk-i ‘Acem ecell-i selāṭīn-i ümem 
Keyūmerẟ Şāh’dur. Ehl-i tevārīḫ bunlaruñ ḫuṣūṣında iḫtilāf itmişlerdür. 
Ba‘żılar dimişler ki Keyūmerẟ Şāh esbāṭ-ı Mihlā’īl’dendür. Ya‘nī 
Mihlā’īl’üñ oġlınuñ oġlıdur.  

Ammā ḥüccetü’l-İslām Muḥammed Ġazzālī raḥmetu’llāhi ‘aleyh 
kitāb-ı Naṣīḥatü’l-mülūk’inde “Şītü’n-Nebī ‘aleyhi’s-selāmuñ karındaşı-
dur.” diyü buyurmışlar. Ḳāḍī Beyżāvī raḥmetu’llāhi ‘aleyh kitāb-ı 
Niẓāmü’t-tevārīḫ’de “Ḥażret-i Nūḥ Nebī ‘aleyhi’s-selāmuñ evlādından-
dur. Meẟelā Keyūmerẟ bin Sām bin Nūḥ ‘aleyhi’s-selām.” dimişdür.  

İbtidā’en emr-i pādişāhīye niẓām ve ḳavānīn-i şehenşāhīye intiẓām 
bunlar virmişlerdür. Ba‘żı tevārīḫde müddet-i ‘ömrleri biñ sene ve müd-
det-i salṭanatları beş yüz altmış yedi senedür, dirler. Ammā Şāh-nāme’de 
müddet-i salṭanatı otuz senedür.  

Beyt 

  3بود 2خبوىب چو خورشيد برگاه       بگيىت درون سال سى شاه بود   

Dünyāda bināyı ibtidā bunlar yapdı. Belḫ ve Iṣṭaḫr ve Demāvend 
şehrlerini bunlar binā itmişdür. Ebrīşümden ve yünden ve ḳıldan4 esbāb 
ve ḳaftānı ve bisāṭı bunlar iḫtirā‘ itmişlerdür. Ve ḳuyu ḳazup ṣu çıḳarmaḳ 

 

1  Künhü’l-ahbâr’ın bu kısmı bütünüyle sadece HZ nüshasında bulunmaktadır. R1 nüsha-
sında bu kısmın yazımına başlanmış, yarım varaktan sonra yazımı bırakılmıştır. | 97b HZ 
| 625b R1 

2  Nüshada “ ه��” şeklinde yazılan bu kelime “ ه����” olarak tashih edildi. bk. İsmail 
Kafilebaşı ve Ali Hâşimi Arakto, “Kârbord-ı Hâss-ı Istılâhât-ı Nücûmî Yekî Ez-
hasîsehâ-yi Sebkî Firdevsî”, Faslnâme-i Tehassusî-i Sebk-şinâsî-i Nazm u Nesr-i 
Fârisî (Behâr-ı Edeb), Sal-i Suvum, Şumâre-i Evvel, Behâr 1389, (119-139), s. 136. 

3  “Dünyada otuz yıl padişah olarak kaldı. Sarayda güneş gibi güzellikle yaşadı.” 
4  Nüshada “ḳalemden” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “ḳıldan” olarak metne 

alındı. 
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ve kārīzler yapup çeşmeler itmek ve mencenīḳ ve ṣapan ile ṭaş atmaḳ bun-
laruñ īcādıdur.  

Müşārün ileyh Keyūmerẟ Şāh dünyā-yı dūnuñ1 fenāsın müşāhede it-
megin terk-i [dünyā ve] Ma‘būd-ı Vācibü’l-vücūd’a ‘ibādet ü ṭā‘ate iştiġāl 
idüp kendünüñ oġlı Siyāmek’e taḫtın virdi. Lākin meẕkūrı dīvler ḳatl ey-
ledi. Bunun zamān-ı salṭanatı az olup yirine oġlı Hūşeng bin Siyāmek 
pādişāh oldı.  

[Hūşeng bin Siyāmek] 

Müddet-i salṭanatı ḳırḳ sene, Şāh-nāme’de müddet-i ‘ömri ṭoḳsan se-
nedür. 

Beyt 

  �2اد   سر بر �ج  نيا جای  به    داد  و  رای  � هوشنگ جهاندار  

Zīver-i neṣāfet ve ḥilye-i re’fet ile ārāste ve kāmil ü ‘āḳıl pādişāh-ı ‘ādil 
idi. Ḥikmet-i ‘ilmīde Cāvidān-Ḫıred3 nāmında kitāb-ı ḥikmet-niṣābı ki 
Me’mūn’uñ veziri Ḥasan bin Sehl lisān-ı ‘Arab’da tebyīn ve Ebū ‘Alī [İbn] 
Miskeveyh4 terceme-i meẕkūreyi Ādābü’l-‘Arab ve’l-Fürs adlu kitābında 
tażmīn itmişdür.  

Ve ġāyet-i ma‘deletinden Bīdār laḳab[ın] ḳomışlar. Tāc giymek ve ṭaş-
dan demür çıḳarmaḳ bunuñ [iḫtirā‘ı]dur. Ve bunuñ zamanında çoḳ şehr 
ve ‘imāretler yapıldı. Sūs ve şehr-i Iṣfahān ve şehr-i Bābil ve şehr-i Kūfe 
bunuñ bünyādıdur, dirler. Ma‘denlerden altun ve gümüş çıḳarmaḳ ve 
aġaçları kesüp taḫte eylemek ve semmūr ve ḳāḳum ve vaşaḳ ve dilkü 

 

1  Nüshada “dīnüñ” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “dūnuñ” olarak metne alındı. 
2  “Dünyaya hükmeden Hûşeng, akıl ve adaletle tahta geçmedi. Başına taç kondu.” | bk. 

Hakîm Ebülkâsım Firdevsî, Şâhnâme, Pijmân Pûr-ı Huseyn, İran 1391, s. 18. 
3  Nüshada “Cāvidâne-Ḫıred” şeklinde yazılan bu eser adı tashih edilerek metne alındı. bk. 

Mustafa Çağrıcı, “Câvîdân-Hıred”, DİA, https://islamansiklopedisi.org.tr/cavidan-hired 
(10.08.2020). 

4  bk. Mehmet Bayrakdar, “İbn Miskeveyh”, DİA, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-
miskeveyh (10.08.2020). 
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derilerini kürk idüp giymek bunuñ iḫtirā‘ıdur. Şikār almaġı kelblere ta‘līm 
itmek ve esbāb-ı silāḥ düzmek bunuñ kārıdur. Seng-i ecel cān-ı Hūşeng’i 
zīr-i zemīn itdükde oġlınuñ oġlı Ṭahmūrẟ-ı Dīv-bend pādişāh oldı.  

[Ṭahmūrẟ-ı Dīv-bend] 

Müddet-i salṭanatı otuz senedür.  

Beyt 

  ‘Āḳıbet Ṭahmūrẟ-ı şehriyār 
  Ṭutdı otuz yıl memālikde ḳarār 

  İtdi bürhān-ıla tevḥīdi tamām 
  Ḥaşr ü neşrüñ ḥüccetin ḳıldı ‘ayān 

Ġāyet1 ḳuvvetlü ve ferāsetlü idi. Şehr-i Nīşābūr, Ḳal‘a-i Merve cümle 
āẟārındandur. Ḥażret-i İdrīs ‘aleyhi’s-selām bunun zamānında idi. Atlara 
eger urmaḳ ve binmek [98a HZ] ve develere yük urmaḳ ve yundlara eşek 
çeküp ḳaṭır ḥāṣıl itmek bunuñ işidür. Ve ḳılıç ve gürz ve bozdağan ve bıçaḳ 
düzmek ve parsı ta‘līm ile avlamaḳ ve çaḳır ve atmaca ve ṭoġan şikār aldur-
maḳ bunuñdur. Ve bunuñ zamanında ḳaḥṭ-ı ‘aẓīm olmaġla mün‘imleri 
aḫşam ṭa‘āmıyla iktifāya fermān idüp her kimüñ ṭa‘āmı ola, aḫşamdan ol 
yinmemekle sünnet-i ṣavma sebeb oldı.  

[Cemşīd-i Veled-i Nev-cihān] 

Meẕkūr Ṭahmūrẟ’uñ oġlı ḳalmamaġla ḳarındaşı, bir rivāyetde 
birāder-zādesi Cemşīd-i Veled-i Nev-cihān pādişāh oldı. Bedīlü’l-cemāl, 
ṣāḥibü’l-kemāl, dil-āver-i dānişver-tedbīr, umūr-ı memleketde bī-naẓīr idi. 
Ālāt-ı ḥarbi bu peydā itdi. Ḥakīm Fīsāġoraẟ2 bunuñ zamānında idi. ‘İlm-i 

 

1  Nüshada “‘Āḳıbet” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “Ġāyet” olarak metne alındı. 
2  Nüshada “Fīnāġoraẟ” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Melek 

Dosay Gökdoğan, “Pisagor”, DİA, https://islamansiklopedisi.org.tr/pisagor 
(10.08.2020). 
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mūsiḳī ve naġamāt-ı dil-nüvāzī ve ekẟeriyyā söz ü sāz ve üzümden şarāb 
itmek ve misk ü ‘anber ve ‘ūd u ḫūb koḫuları düzmek anlardan ḳalmışdur. 
Ve ‘ilm-i nücūm ve girec ü isfīdāc ve çāder düzmek ve ḥammām yapmaḳ 
kendünüñ iḫtirā‘ıdur. Ve deryādan dürr ü gevher çıḳarmaḳ ve ġavvāṣlıḳ ve 
nev-rūz diyü şems noḳṭa-i i‘tidāl-i rebī‘īye irişdükde mülūk-ı eṭrāfı da‘vet 
idüp bayram itmek [bunuñ işidür].1  

İmtidād-ı devlet-i bed-nihādlarına tecebbür ü tekebbür īrāẟ eyledügi 
emr-i muḳarrer olmaġla nefs-i emmāre-i Cemşīd dimāġını muḫtel ve ‘aḳl-ı 
ṣaḥīḥın mu‘tel idüp Ḫudā-yı Te‘ālā’dan istiḥyā itmeyüp miẟālin aḳṭār-ı 
‘arża irsāl ve kendüyi görmeyenler timẟāline ‘ibādet itmelerini emr itdi. 
Ḫalḳ daḫı bi’ż-żarūrī imtiẟāl idüp dünyāyı ḍalāl istī‘āb idicek ‘Ādil-i ‘Ale’l-
ıṭlāḳ taṭhīr-i āfāḳ içün Şeddād bin2 ‘Ād’uñ birāder-zādesi, bir ḳavlde 
Cemşīd’üñ ḫˇāher-zādesi Ḍaḥḥāk-i bī-bāk irsāliyle bünyād-ı Cemşīd’i ber-
bād eyledi. 

Şeddād bin ‘Ād 

Ḥażret-i Nūḥ ‘aleyhi’s-selāmuñ Ḥām nām oġlınuñ oġlı ‘İmlāḳ nām 
kimesnenüñ ‘Ād nām oġlı var idi. Anuñ daḫı iki oġlı var idi. [Biri] 
Şeddād ve biri [daḫı] Şedīd idi.3 Meẕkūr Şeddād iki yüz altmış yıl 
pādişāh oldı. Şedīd daḫı üç yüz yıl ‘ömr sürdi. Hūd Nebī ‘aleyhi’s-
selāmuñ zamānında idi. Dīne da‘vet olınduḳda ḳabūl itmeyüp rīḥ-i 
‘aẓīm ile helāk oldı. Kütüb-i tefāsīrde meẕkūrdur [ki] Şeddād vilāye-
tinde cennet diyü bir şehr binā itdi ki ḥikāyeti şāyi‘dür. İçine girmedin 
cümle ‘askeriyle helāk olup cenneti ġā’ib oldı. Kelām-ı Ḳadīm’de 
meẕkūr olan 4 ﴾ ُِلَها ِيف اْلِبَالد -aña işāret ﴿ ِإَرَم َذاِت اْلِعَمادِ   ۞   الَِّيت ملَْ ُخيَْلْق ِمثـْ
dür.  

 

1  Nüshada “iderler imiş” şeklinde yazılan bu ibare anlam ve sentaks gereği “itmek bunuñ 
işidür” olarak metne alındı. 

2  Nüshada “şedā’id” şeklinde yazılan ibare aşağıdaki anlatımlar doğrultusunda “Şeddād 
bin ‘Ād” olarak metne alındı. 

3  Nüshada “Şedīd’dür” şeklinde yazılan bu ibare sentaks gereği “ Şedīd idi” olarak metne 
alındı. 

4  “…şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e…”, Fecr 89/7-8. 
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Ḍaḥḥāk-ı Mārī 

Ṭahmūrẟ neslindendür. ‘Ömri biñ yıla vardı, dirler.  

Beyt 

  1برو ساليان اجنمن شد هزار     چو ضّحاك شد بر جهان شهر�ر 

Aṣl adı Bīveresb idi. Cāẕūlıḳ bilürdi. Ol tārīḫde Ḍaḥḥāk içün 
Nemrūd’dur,2 dirler. Ḥażret-i İbrāhīm ‘aleyhi’s-selām bunun zamānında 
vücūda geldi, dirler. Cemşīd’i helāk itdükde yirine pādişāh oldı. Ẓulm u 
‘udvān ve küfr ü ṭuġyān ile biñ yıl pādişāhlıḳ itdi. İki yağrın[ın]da iki yılan 
şeklinde iki et bitmiş idi. Veca‘ın teskīn itmek içün dört yüz yıl her gün 
ikişer ādem ḳatl idüp omuzlarında mār şeklinde ẓāhir olan sereṭānlara 
maġzlarını ṭılā’ iderdi.  

Āḫirü’l-emr Gāve namında bir demürcinüñ iki oğulları ‘ilāc-ı meẕkūr 
içün ẕebḥ olınmaġla bī-iḫtiyār öñine ṭutduġı pūst-pāreyi bir ağaç başına 
bayraḳ renginde geçirüp “Evlād ü etbā‘ gitdi, nevbet bize geldi.” diyü si-
tem-dīdelere “Ne ṭurursuz?” diyüp, bī-bāk bāb-ı Ḍaḥḥāk’e [98b HZ] hü-
cum idicek āfāḳ ittifāḳda teşmīr-i sāḳ eyledi. Ḍaḥḥāk-i bī-bāk ḫavfnāk 
olup lā-‘ilāc terk-i taḫt u tāc3 idüp ḳaçdı. Ol pūst-pāreye Direfş-i Gāviyān 
tesmiye olınup zaman-ı ḫilāfet-i ‘Ömer raḍiya’llāhu ‘anhda Yezdicerd4 he-
zimetinde ele girüp ḳırḳ biñ miẟḳāl altuna cevāhiri bey‘ olınup ġuzāt-ı üm-
mete tevzī‘ ve pūst-pāre-i ma‘hūdı iḥrāḳ bi’n-nār itdiler.  

Nūḥ Nebī ‘aleyhi’s-selām dīne da‘vet itdükde ḳabūl itmeyüp -[ki] büt-
perest idi, küfr üzre ḳaldı. Ve āḫir Ferīdūn elinde helāk oldı.  

 

1  “Dahhâk dünyaya hükümdar olunca onda yıllar binlerle toplandı.” | Nüshada görülen 
imla hataları Şâhnâme esas alınarak tashih edildi. bk. Hakîm Ebülkâsım Firdevsî, age, s. 
36.  

2  Nüshada “Nemrūd-ı Dīv’dür” şeklinde yazılan bu ibare anlam gereği “Nemrūd’dur” ola-
rak metne alındı. 

3  Nüshalarda “terk-i tāc u taḫt” şeklinde yazılan terkip seci gereği “terk-i taḫt u tāc” olarak 
metne alındı. 

4  Nüshada “Yezde Cerd” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Hay-
rettin Yücesoy, “Kādisiye Savaşı”, DİA, https://islamansiklopedisi.org.tr/kadisiye-savasi 
(11.08.2020). 
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Ḍaḥḥāk-ı Mārī’nüñ keyfiyyet-i aḥvāli 

Bundan evvel Cemşīd biñ yıl salṭanat idüp beş yüz yıl ‘adl ü insaf ü 
islām üzere geçmiş iken Şeyṭān ‘aleyhi’l-la‘ne kendüyi yoldan çıḳardı. Anuñ 
iġvāsıyla ḥāşā, ẟümme ḥāşā, ulūhiyyet da‘vāsın idüp, pes Ḥaḳ subḥānehu 
ve te‘ālā ‘Arab ḳavminden Benī Ḥimyer neslinden ḥükūmet iden 
Şeddād’uñ çāvuşı iken Ḍaḥḥāk’ı Cemşīd’e musallaṭ ḳıldı. Añsuzın ḫurūc 
idüp Bābil vilāyetine [ki] ḥālā Baġdād vilāyetleri cānibleridür, anı pāy-taḫt 
idinüp niçe yüz biñ ‘asker ile Cemşīd’e ḥavāle oldı. ‘Āḳıbet helāk idüp 
mülk ü devletin elinden aldı. Ve bir iki yüz yıl ‘adāletle ve re‘āyāya 
merḥametle deprendi. Āḫir-i kār Şeyṭān ‘aleyhi’l-la‘ne bunı da azdurdı. 
Ba‘de-zamānin Cemşīd’den ziyāde ẓulm u ḥayfa başladı. 

Ḥikāyet olınur ki İblīs bir tāze oġlan ṣūretine girüp Ḍaḥḥāk’uñ 
āşcılarınuñ arasına ḳarışdı. Ba‘żı leẕīẕ yimekler bişürüp içlerinde meş-
hūr oldı. Birgün Ḍaḥḥāk kendüsini istedi. “Sen maṭbaḫa gireli ben leẕīẕ 
ṭa‘ām yir oldum.” diyü bir miḳdār in‘ām eyledi. Ba‘dehu istimālet virüp 
“Baña bir yimek bişürüñ ki şimdiye dek ben anı yimemiş olam.” diyü 
ıṣmarladı. Şeyṭān-ı bed-kirdār varup mu‘tedil semüz ḳoyun etinden 
ḳıyma çekdi. Evvela ṣāfī yaġ içinde bişürdi. Ba‘dehu yumurṭa çalḳayup 
anuñla ḳarışdurup ortaya getürdi. Ki ol āna dek ol güne leẕīẕ ṭa‘ām 
yinmiş degül idi. Bu taḳdīrce “mücmer kūftesi” didükleri yumurṭalu 
ḳıyma İblīs’üñ iḥdāẟı idügi muḳarrerdür. 

Ve bi’l-cümle andan küllī ḥaẓẓ idüp baḫşīş virmege ḳolaylandı. 
İblīs ta‘ẓīmle yüz yire sürüp “Benüm murādum aḳrānum içinde faḫr 
içün pādişāhumuñ ‘uryān ile mübārek omuzların bir kerre öpmekdür.” 
diyü yalvardı. Ḍaḥḥāk kemal-i ta‘accüble [ve] ta‘cīl ile rıżā virdi. ‘Ahdi 
üzere birgün ḥammāmda iken mezbūra omuzların öpmege ruḫṣat virdi. 
İblīs daḫı1 ol murādın ḥāṣıl ḳıldı. Ve irtesi maṭbaḫdan ġā’ib oldı. Meğer 
murādı Ḍaḥḥāk’ı belālara uġratmaḳ imiş. Ve ‘adl ü inṣāfdan ayırup 
ẓulm ile bed-nām-ı ‘ālem ḳılmaḳ imiş. Ya‘nī ki nā-gāh aġzınuñ salyar-
ları ṭoḳındı ki omuz başları geçişmege başladı. Giderek her birinde bir 

 

1  Nüshada “murādın” kelimesinden sonra gelen “İblīs daḫı” ibaresi sentaks gereği cümle-
nin başına alındı. 
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yılan başı ṣūretinde bir et pāresi bitüp küllī ıżṭırāb virdi. Ne ḳadar ki 
‘ilāc oldı, veca‘ı sākin olmadı.  

‘Āḳıbet İblīs yine bir pīr-i ḥakīm ṣūretinde ẓāhir oldı. “Bunun ‘ilācı 
āsāndur.” diyü zindāndaki ölmesi vācib olmış mücrimlerden iki maḥbūs 
getürtdi. Ḳoyun gibi boġazlayup birinüñ beynini1 bir omuz başındaki 
laḥmuñ üstine urdı. Tā ki ol aña ġıdā olup irtesi ol zamāna dek ıżṭırābın-
dan ḳurtıldı. Ba‘dehu “İşte bunlaruñ ‘ilācı bu yüzdendür.” diyü [99a 
HZ] cevāb virüp gitdi. Bu kerre her gün iki mücrimüñ ḳatli muḳarrer 
oldı. Bu ṭarīḳ ile giderek maḥbūslar nihāyet buldı. Taḥt-ı [emrindeki] 
re‘āyāsına ḳur‘a ṣalup günden güne ikişer maẓlūmuñ bī-sebeb ḳatl[i] bu-
yurıldı.  

Āḫir-i kār sā’ir memleket-i eṭrāfdan getürilmege başlandı. Şehrden 
şehre Ḍaḥḥāk’uñ belālarına ḥākimleri ḳur‘a ṣalup fuḳarānuñ evlādların 
alup gözlerine ḳarşu boġazlamaları ta‘ayyün buldı. Tā ki bu evżā‘ı ḫalḳuñ 
kendüden yüz çevirmesine ve kendüsi ‘adl ü dād ve dīn ü īmāndan beri 
olmasına bā‘iẟ oldı.  

İttifāḳ şehr-i Iṣfahān ḫalḳından Gāve nām bir demürcinüñ iki oġlı öl-
dürilüp Ḍaḥḥāk’uñ yılanlarına ġıdā olınduḳdan ṣoñra ki bir oġulcıġı ḳal-
mış idi, tekrār anı daḫı aldılar. Derdmendüñ derūnına āteşler ṣaldılar. 
Ḥadd-i ẕātında ġayretlü ve aḳrānı arasında güçlü ve ḳuvvetlü kimesne idi. 
Demürcilik itdükde öñine ṭutduġı deri pāresini çıḳardı. Bir gönderüñ 
ucına baġlayup bayraḳ ḳaldurdı. “Ḍaḥḥāk-ı ẓālimden cefā çekenler ve ci-
ger-gūşesinden ayrılup firāḳ āteşine yananlar gelsün berü.” diyü nidā idüp 
ṣadā ḳaldurdı. Ḫalḳ-ı ‘ālem tamām sitem-dīdegān olup intiḳāma bahāne 
istemegin ān-ı vāḥidede Gāve yanına beş on biñ ādem ayrıldı. ‘Ale’l-fevr 
varup Iṣfahān ḥākimini baṣup ve başın kesüp ve cebe-ḫānesini yaġmalayup 
vāfir ādem yaraḳlandurdı.  

 

1  Nüshada “bīnīsini” şeklinde yazılan bu kelime tashih edilerek metne alındı. bk. Kürşat 
Demirci, “Dahhâk”, DİA, https://islamansiklopedisi.org.tr/dahhak#1 (11.08.2020). 



634 | TENKİTLİ METİN - 2. Rükün 

Bu ṭarīḳ ile Gāve bir nāmdār serdār oldı. İki def‘a ḳırḳar ellişer biñ 
‘asker ile Ḍaḥḥāk’uñ vekīllerine muḳābil geldi.1 Her birin ṣıyup, leşke-
rin ḳırup gitdükçe ḳuvvetlendi. ‘Āḳıbet gördi ki emāret kendüye 
münḥaṣır oldı, ḥadd-i ẕātında ol vedī‘atüñ emīni olmaġa lā’iḳ degül 
iken def‘-i maẓālim-i benī Ādem ḫidmeti ‘uhdesine lazım geldi.  

Fe-lā-cerem ṣıfat-ı inṣāfla ittiṣāfa sa‘y idüp “Ben ṣadr-ı salṭanata 
sezāvār degülin.” diyü kibār-ı ‘askerine söyledi. Anlar “Biz sizden ġayruñ 
ḥükūmetine rāżī degülüz.” didükde ḳulaḳ ṭutmayup Cemşīd neslinden 
Ferīdūn-ı Ferruḫ’ı2 bildürdi. Ḍaḥḥāk ḳorḫusından Rey şehrinüñ 
maġārelerinde gizlü iken getürdüp, taḫta geçirüp ve kendüsi anuñ beg-
lerbegisi olup bī-nihāye ‘asker ile Ḍaḥḥāk’uñ üstine vardı. Muḳābil ol-
duġı gibi ṣıyup ve leşkerin ḳırup kendüyi mü’ebbed ḥabse urdı. Ḥattā 
‘Acem pādişāhları ol deri pāresini altunlayup cevāhir ile vaż‘ ḳıldılar. 
Adın Gāviyānī ‘Alem ḳoyup her yire teberrüken ü teyemmünen anı gö-
türdiler.  

İmdi, bundan ‘ibret alınmaḳ gerekdür ki Ḍaḥḥāk, Hārūn şāgirdle-
rinüñ birinden siḥr ögrenmiş. Seḥḥāre olduḳdan ġayrı biñ yıllıḳ 
salṭanatda nāmdār niçe kerre yüz biñ ‘askeri var bir pādişāh-ı cebbār 
iken himmet-i bülend itmekle Gāve gibi demürci kendüye ẓafer bula. 
Aṣlā anuñ siḥri ve leşkeri fā’ide virmeye. Pes bundan ‘ibret alınmaz mı? 
          ﴿ َفاْعَتِربُوا َ� أُوِيل   اْألَْبَصارِ ﴾ 3

 

 

 

 

1  Nüshada “vekīlleri añladı” şeklinde yazılan ibare sentaks ve anlam gereği “vekīllerine 
muḳābil geldi” olarak metne alındı. 

2  Nüshada “ferūḥı” şeklinde yazılan bu kelime devamındaki anlatımlar doğrultusunda 
“Ferruḫ’ı” olarak metne alındı. 

3  “Ey basiret sahipleri, artık ibret alın.”, Haşr 59/2. | Nüshada âyetin sonunda “illā/elā 
āyet” şeklinde bir ifade yazılıdır. Bu ifade sentaks ve anlam gereği metne alınmadı.  
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Ferīdūn-ı Ferruḫ 

Beyt 

  Urındı başına tāc-ı hümāyūn 
  Mübārek sā‘at ü ferḫunde-demde 

  Geçüp Ḍaḥḥāk taḫtına Ferīdūn 
  Hümāyūn-maḳdem ü meymūn-ḳademde1 

Cemşīd’üñ oġlı oġlıdur. Babaları Ḍaḥḥāk ḫavfından muḫtefī olup 
biyābānlarda çūbānlar ile hem-nişīn olmaġın mürūr-ı dühūr ile meẕkūr ol 
yirde2 ḳalmış idi. Direfş-i3 Gāve ẓuhūrında [99b HZ] temşiyet içün 
“Maṣlaḥata lā’iḳ [olan budur ki] salṭanat4 bir kimesnesiz ṣūret bulmaz.” 
diyü Gāve ḫalḳa naṣīḥat itmekle Ferīdūn-ı nā-peydāyı biñ belāyla bulup 
zimām-ı iḫtiyārlarını enām aña teslīm eylediler. Ol daḫı kemer-i iḥtirāmı 
der-miyān idüp ‘adū-yı ḳadīminden intiḳām aldı. Ḍaḥḥāk-i nā-pāki ḳatl 
ve ‘ādiyānı müste’ṣal eyledi.  

Şi‘r 

  5[قد] ضاء من بعدها صبح من الفرج      كم ليلة من الغموم الدهر مظلمة 

Raḥmet [ü] mekrümetiyle ‘ālem āsūde-ḥāl oldı. Gāve-i āhengeri ki 
‘Irāḳ’a vālī itmiş idi, muḳaddeme-i genc idüp Rūm’a ve cihān pehlevānı 
Nerīmān’ı ki sipehsālār-ı Ḫorāsān [idi], tesḫīr-i cemī‘-i memālik-i maşrıḳa 
gönderdi. Ekẟeri ma‘mūre-i ‘arżda sulṭān ‘ale’l-istiḳlāl olup, Gūdeşi 

 

1  Nüshada manzumenin başında bulunan “Urındı başına tāc-ı hümāyūn” mısrası sonunda 
tekrar yazılmıştır. | Nüshada bu beytin mısraları yer değiştirmiş şekilde yazılıdır. Kafiye 
dizilişi gereği mısraların yerleri değiştirilerek metne alındı.  

2  Nüshada “olmaḳda” şeklinde yazılan bu ibare anlam gereği “ol yirde” olarak metne 
alındı. 

3  Nüshada “Nefş” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “Direfş” olarak metne alındı. 
4  Nüshada “sal ṭanatsız” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “sal ṭanat” olarak metne 

alındı. 
5  “Pek çok gece hayatın dertlerinden dolayı karanlıkta geçmiştir. Ancak ondan sonra sabah 

ferahlıkla o karanlıkları dağıtıp [her yeri] aydınlatmıştır.” 
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Dīndān’ı1 maġāribeye melik naṣb idüp min-ba‘d mālik-i mülk-i Fārs olan-
lar müdāḫale itmemek ve ‘Acem’den anlaruñ üzerine leşker göndermemek 
üzere şarṭ eyledi.  

Ve Çīn [ü] Māçīn ve Ḫıṭā ve Ḫoten ve tamāmī-i Türkistān’[ı] Nehr-i 
Ceyḥūn’a dek [ki] Tūrān dirler, büyük oġlı Tūr’a virdi. Ve Frengistān [u] 
Rūm u ‘Arabistān’[ı] Furāt’a dek küçük oġlı Selm’e virdi. Ve mā-beyn-i 
Furāt u Ceyḥūn’[ı] ki Āzerbaycān ve ‘Irāḳ ve Fārs ve Ḫorāsān’dur, ki aña 
Īrān dirler, ortanca oġlı Īrec’e2 taḳsīm itdi. Ve şehenşāhlıḳ Īrān’da pādişāh 
olana olmaġı muḳarrer eyledi.  

Tūr ve Selm, Īrec’e ḥased idüp ṭarafeynden leşker-i ‘aẓīm ile her biri 
hücūm idicek Ferīdūn muḳāteleye ‘azīmet itdügi[ni] Īrec müşāhede idüp, 
muḳāteleden mücāhede aḥsendür, diyü babasından ṭav‘an ve kerhen 
destūr ile def‘-i şerr [u] şūr içün mülāḳāt3 idüp birāderlerine “Benüm içün 
babañuz ile ḫuṣūmet itmeñ, ḥiṣṣemi ḥüsn-i iḫtiyārumla size baḫş ideyüm.” 
[didi]. Birāderleri cevāb virdiler ki “Babamuz senüñ ḥayātuñda ne bize 
maḥabbet ider ve ne mülke seni sulṭān itmekdin4 ferāġat ider.” diyü bed-
baḫtān Īrec’i ḳatl itdiler.  

Ferīdūn-ı ciger-ḫūn Īrec’üñ oġlı Menūçihr’i veliyy-i ‘ahd idüp in-
tiḳāmın aldı. Ferīdūn dünyāda beş yüz yıl ‘ömr sürdükden ṣoñra fevt 
oldı.  

Şi‘r 

  5والقرب �ب وكّل الناس داخله        املوت كأس وكّل الناس شاربه  

 

1  Şâhnâme’ye göre Ferîdûn’un “Kiyânûş” ve “Pürmâye” adlı iki kardeşi vardır. Burada ka-
sıt bu kardeşlerden biri olmalıdır. bk. Necâtî Lugal (çev.), Firdevsî Şehnâme, Milli Eğitim 
Bakanlığı Yayınları, Ankara 1994, C. 1, s. 78.  

2  Nüshada anlatımlar boyunca “İrec, Īrec, Ebrec” gibi farklı şekillerde yazılan bu isim 
“Īrec” olarak metne alındı. bk. Tahsin Yazıcı, “Ferîdun”, DİA, https://islamansiklope-
disi.org.tr/feridun (12.08.2020).  

3  Nüshada “belāḳāt” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “mülāḳāt” şeklinde metne 
alındı.  

4  Nüshada “nīmden” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “itmekdin” olarak metne 
alındı. 

5  “Ölüm bir kadehtir. Her insan ondan içer. Kabir bir kapıdır. Her insan ondan geçer.” 
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Menūçihr 

Müddet-i salṭanatı yüz yigirmi senedür.  

  اىن كالهبسر بر �اد آن كي          �شتم بيامد منوچهر شاه   

  1برو يكسره خواندند آفرين              مهه �لوا�ن روى زمني  

Īrec’üñ ḳızı oġlı, yā oġlı oġlı [olduġı] rivāyetleri2 müverriḫīn bey-
ninde vardur. Nihāyet oġlı olmaḳ rāciḥdür. Ceddi Ferīdūn’uñ veliyy-i 
‘ahdi iken vefātında istiḳlāl üzere pādişāh olup vilāyete vālī ve her ḳaryeye 
ḥāline göre re’īsler ve nigehbānlar naṣb eyleyüp Nehr-i Furāt’dan ‘ırāḳlar 
kesüp memālik-i ‘Irāḳ’a nehrler [cārī idüp], bir rivāyetde Nehr-i Furāt’ı 
ḥafr ile ‘Irāḳ’a getürdi. Ve eṭrāf-ı Dicle’yi ve Furāt’ı ﴿  َجنَّاٍت َجتْرِي ِمن َحتِْتَها
 itmiş idi. Āḫir-i zamān-ı Mūsā ‘aleyhi’s-selām bunuñ evā’ilinde اْألَْ�َارُ ﴾3
olmaḳ meẕkūrdur. Şu‘ayb ve Yūşa‘ ‘aleyhi’s-selām bunuñ zamānında gel-
mişdür.  

Altmış yıldan ṣoñra nesl-i Tūr’dan Efrāsiyāb leşker-i bī-ḥisāb ile üze-
rine gelicek ḥarb u ḍarb vuḳū‘ından ṣoñra Menūçihr-i bī-tāb Tūrān ve 
Ṭaberistān’a ḳaçdı. Efrāsiyāb daḫı ardınca varmayup verā-yı Ceyḥūn Ef-
rāsiyāb’uñ olmaḳ üzere ṣulḥa ḳarār virildi. Yüz yigirmi yıl salṭanatdan 
ṣoñra vefāt itdi. Yirine oġlı Nevẕer-i4 veled-i Menūçihr cülūs [100a HZ] 
eyledi. 

 

 

 

 

 

1  “Sekizinci [günde] Menûçihr Şâh geldi. O Keyânî tacı başına koydu. Yeryüzünün bütün 
yiğitleri hep birden ona ‘Âferin.’ dedi.” | Nüshada görülen imla hataları Şâhnâme esas 
alınarak tashih edildi. bk. Hakîm Ebülkâsım Firdevsî, age, s. 92. 

2  Nüshada burada yer alan “ile” kelimesi sentaks gereği metne alınmadı. 
3  “…içinden ırmaklar akan cennetler…”, Muhammed 47/12. 
4  Nüshada “Nevrez” şeklinde yazılan bu kelime “Nevẕer” olarak metne alındı. bk. Hakîm 

Ebülkâsım Firdevsî, age, s. 160. 
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[Nevẕer-i Veled-i Menūçihr] 

Müddet-i salṭanatı üç senedür.  

Beyt 

  1ز كيوان كاله كىي برفراشت    چو سوگ پدر شاه نوذر بداشت

Menūçihr bunı veliyy-i ‘ahd itmiş idi. Taḫt üzere pāydār olduḳda ve 
perde-nişīn ve tamām vaḳār ve ġāyet kem-āzār olduġından düşmen ü dūst 
ḳulūbında mehābet-i devleti mürtefi‘ olmaġla Efrāsiyāb, »  مّر متّر  الفرصة 
 diyü Īrāniyyān’a mükerrer sefer itdi. Sipehsālārı Sām daḫı ol السحاب»2
eẟnāda vefāt idüp Zāl daḫı Hindistān’a gitmiş bulınmaġla ża‘f-ı Nevẕer 
ḳuvvet bulup, ‘askeri şikest ve kendü esīr-i dil-beste-i zencīr oldı.3  

Beyt 

  4مهى گشت � نوذر افراسياب          شب تريه � شد بلند آبتاب

[Efrāsiyāb] mā-cerā-yı ḳadīmi unıtmayup Īrān-zemīni Tūrān-zemīne 
żamīme itmek dā‘iyesiyle Nevẕer’[i] eẟīr itdi.5 [Ba‘dehu] ḳatl idüp on iki 
yıl, iki ay devlet-i Īrān’a mālik ve ṣāḥib-i taḫt geçindi.  

 

 

 

 

1  “Nevzer Şâh babasının matemini yaşayınca Keyvân’ın büyük padişahlık tacını taktı.”  
| Nüshada görülen imla hataları Şâhnâme esas alınarak tashih edildi. bk. Hakîm 
Ebülkâsım Firdevsî, age, s. 160. 

2  “Fırsat, bulutun geçtiği gibi geçer.” 
3  Nüshada burada “Efrāsiyāb iki arḳada Ferīdūn’a dāver müddet-i ‘ömri dört yüz senedür.” 

şeklinde muğlak bir ibare vardır. Anlam ve bağlam gereği bu ibare metne alınmadı.  
4  “Karanlık geceden güneş yükselip (gündüz oluncaya) kadar Efrasiyab Nevzer’le savaştı.” 

| Nüshada görülen imla hataları Şâhnâme esas alınarak tashih edildi. bk. Hakîm 
Ebülkâsım Firdevsî, age, s. 176. 

5  Nüshada “oldı” şeklinde yazılan kelime anlam ve sentaks gereği “itdi” olarak metne 
alındı. 



Künhü’l-Ahbâr  | 639 

Zāb bin Ṭahmāsb1 

Müddet-i salṭanatı otuz senedür.  

Beyt 

  2كه رستم بدريد قلب سپاه          يكى مژده بردند نزديك شاه

Tārīḫ-i Ṭaberī’de Zav bin Ṭahmāsb bin Menūçihr’dür. Efsāsiyāb’uñ 
ẓulm u ta‘addīsini işidecek ḥākim-i Sīstān ile3 te’bīden Īrān’a pādişāh olup 
ceyş-i [bī]-kerānla Efrāsiyāb’uñ üzerine sürdi. Ve ḫaṣmını yine Tūrān’a 
ḳaçurdı. Ṣoñra ta‘mīr-i ḫarāba beẕl-i cehd idüp Īrān’ı ābādān eyledi. Ṣoñra 
kendü iḫtiyārıyla pādişāhlıġı ‘ammusı oġlı Gürşāsb bin Güştāsb’a virdi. 
Vālidesi Bünyāmīn4 bin Ya‘ḳūb ‘aleyhi’s-selām ḳızıdur.  

Gürşāsb bin Güştāsb 

Rüstem-i Dāstān’uñ neslinden olmaḳ rivāyeti vardur. Bu daḫı yigirmi 
yıl salṭanat eyledi. Ṭabaḳa-i Ūlā bunda müntehī oldı. 

Ṭabaḳa-i ẞāniye Keyāniyān 

Nefer ṭoḳuz. Müddet-i devletleri altı yüz yetmiş ṭoḳuz senedür.  

 

 

 

 

1  Bu isim Şâhnâme’de “Zavtahmasb” şeklindedir. bk. Hakîm Ebülkâsım Firdevsî, age, s. 
186.  

2  “Biri padişahın katına Rüstem’in [düşman] askerinin kalplerini yırttığı haberini ulaş-
tırdı.” | Nüshada görülen imla hataları Şâhnâme esas alınarak tashih edildi. bk. Hakîm 
Ebülkâsım Firdevsî, age, s. 202. 

3  Nüshada “te’bīden” kelimesinden sonra gelen bu edat sentaks gereği buraya alındı. 
4  Nüshada “anı te’min” şeklinde muğlak yazılan bu ibare anlam gereği “Bünyāmīn” olarak 

metne alındı. 
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[Ammā Keyḳubād] 

Beyt 

  Şāh-ı ‘ādil ḳahramān Keyḳubād 
  İtdi yüz yıl bu daḫı dünyāda dād 

Ammā Keyḳubād ki müddet-i salṭanatı yüz senedür,1 Nevẕer bin 
Menūçihr’üñ evlādı evlādındandur. Ḥażret-i Ḫıżr ve İlyās ve Elyesa‘ ve 
Şemū’īl ve Ḥazeḳiyel ‘aleyhi’s-selām bunuñ zamānında meb‘ūẟ olmışlardur. 
Müşārün ileyh Keyḳubād-ı nīk-i‘tiḳād enbiyā-yı kirāmuñ dīn ü milleti ve 
evāmir ü nevāhīlerini bi’t-tamām ḳabūl idüp taḳviyet-i umūr-i şer‘iyye ve 
temşiyet-i aḥkām-ı dīniyyede beẕl-i sa‘y-i maḳdūr iderlerdi.  

Muḳaddemā kenār-ı Ceyḥūn’da sākin olup Fārs’dan rezm-ḫˇāh2 ve 
güşād-ı zerrīn külāh ser-‘askerleri idi. Tatar ile kārzār ider idi. Rüstem ḳuv-
vetiyle Efrāsiyāb’a şikest virüp, ‘ācizāne ṣulḥa nisbet itdükde hezār nāz u 
niyāzdan ṣoñra ḳabūl ṣūretini gösterüp, mülūk-i ‘ālemi maḳhūr ve kāffe-i 
ümemi fermānıyla me’mūr idüp istiḳlāl buldı. Fevt olduḳdan ṣoñra 
Keykāvus serīr-i salṭanata cülūs itdi.  

[Keykāvus] 

Müddet-i salṭanatı yüz elli senedür.  

Beyt 

  3مرا او را جهان بنده شد سر بسر        پدر   چو كاووس بگرفت گاه

 

1  Nüshada burada “Beyt” başlığı gelmektedir. Nesir ile devam edildiği için bu başlık metne 
alınmadı. 

2  Nüshada “vefārdan rerm ḫˇāh” şeklinde muğlak yazılan bu ibare anlam ve seci gereği 
“Fārs’dan rezm-ḫˇāh” olarak metne alındı. 

3  “Bazen [Key]kâvuse, [tahtı] eline geçirdi, bazen babası. Bütün dünya baştan başa bana ve 
ona köle oldu.” | Nüshada görülen imla hataları Şâhnâme esas alınarak tashih edildi. bk. 
Hakîm Ebülkâsım Firdevsî, age, s. 210. 



Künhü’l-Ahbâr  | 641 

Ceddinüñ zamān-ı ḥayātında taḫta çıḳup yüz elli yıl pādişāhlıḳ eyledi. 
Evā’il-i salṭanat[ın]da mülk-i Māzenderān ‘iṣyān idüp, üzerine varup fetḥ 
eyledi. Ve Hind’e sefer idüp daḫı muẓaffer oldı. Yemen’e leşker çeküp var-
duḳda meliki [100b HZ] ṣūret-i iṭā‘atde olup ḳızı Erāya’ya ārāyiş ü tezyīn-i 
tāmm ile ḫidmet-i ṣıḥḥatlerine ruḫṣat, belki raġbet göstermekle Keykāvus 
ta‘alluḳ u ta‘aşşuḳ idüp ‘ayş u nūşa meşġūl iken pehlevāndan Ṭūs ve Güs-
tehem ve Bījen ve Gīv,1 Keykāvus’ı ṭutup Ḳal‘a-i Yemen’de ḥabs eyledi. 
Rüstem, Zābilistān’dan biñ bahādır ile Yemen’e varup Keykāvus’ı taḫlīṣ 
itdi. Muḳābele-i ḫidmet içün Zābilistān’a Rüstem’i sulṭān idüp, tāc-ı mu-
raṣṣa‘ giydürüp altun taḫt üzerinde oturmaġa menşūr yazdı. Rüstem, 
Zāl’üñ terbiyesi ile kemāl bulmış idi.2  

Siyāvuş [ve] Hūşeng bunuñ oġlıdur. [Siyāvuş’un] üvegi anası Sūdābe3 
anuñla hem-ḫˇābe olmaġa ṭālibe oldı. Hetk-i4 nāmūs-ı pederden püser-i 
ṣāḥib-hüner ḥaẕer idicek mel‘ūne keşf-i rāzdan iḥtirāz idüp Keykāvus’a 
“Senüñ oġluñ saña ḫiyānet ve baña şehvet ile ḳaṣd ider.” diyü iftirā ve 
iḫtirā‘ eyledi. Keykāvus firīb-i zen-i nā-be-kār ile oġlından bīzār olup bi’ż-
żarūrī Efrāsiyāb’a ilticāyı irtikāba sebeb oldı.  

Efrāsiyāb bidāyet-i ḥālde ri‘āyetler idüp ḳızı Firengīs’e5 her vechle tez-
vīc kārını tamām eyledi. Ṣoñra ḳarındaşı Gersiyuz6 iġvāsıyla zevāl-i mül-
kinden ḥaẕer idüp bir ṭaşt-ı zerde Siyāvuş’ı ẕebḥ eyledi. Ba‘dehu zemīn-i 
siyāhda defn itdi. Firengīs, Siyāvuş’dan ḥāmil olmaġla Pīrān7 ki serdār-ı 
nāmdārlarından idi, aña teslīm idüp “Veled ẕükūrdan ẓuhūr iderse beni 
āgāh eyle.” diyü tenbīh eyledi.  

 

1  Nüshada burada yer alan “ile” edatı sentaks gereği metne alınmadı. 
2  Nüshada bu cümle sonraki cümleden sonra gelmektedir. Anlam ve sentaks gereği cümle-

nin yeri değiştirildi. 
3  Nüshada “Dūdābe” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Lugal, age, 

C. 2, s. 456. 
4  Nüshada “Hevseng” şeklinde muğlak yazılan bu kelime anlam gereği “hetk” olarak 

metne alındı. 
5  Nüshada burada yer alan “ve” bağlacı sentaks gereği metne alınmadı. 
6  Nüshada “Gerşiyuz” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Lugal, age, 

C. 2, s. 530. 
7  Nüshada “Pīrān Depe” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Lugal, 

age, C. 3, s. 152. 
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Birḳaç aydan ṣoñra Keyḫusrev tevellüd itdi. Pīrān ruḫṣatıyla Firengīs 
oġlan1 olduġın i‘lām itmeyüp belki kendü bile pinhān oldı. Keyḫusrev 
Türkistān’da ḥadd-i bulūġa ḳadem baṣduḳda Gīv bin Gūderz2 Iṣfahān’ı 
cüst ü cūyında ser-gerdān gezerken Keyḫusrev’i bilüp āb-ı Ceyḥūn’dan 
geçürüp Īrān’a getürdi. Īrānīler tamām mātem-i Siyāvuş ile vīrān iken 
dīdār-ı Keyḫusrev ile ābādāne olup tāze cān buldı.  

Keykāvus-ı kālūs ḥayātdan me’yūs olmaġla salṭanatdan fāriġ oldı. 
Müddet-i salṭanatı yüz elli yıldan ziyādece olmaġla şānı Ketḫudā-yı 
Dihḳānī ḳadar [olup] Īrāniyyān [ve] Rüstem-i Dāstān olmasa sitem-i se-
mend-i ‘adū-yı kīne-cūsı [anı] ḫāk ile yeksān iderdi. Kendü kevnī baḫtı 
iyü3 olmaġla evżā‘-ı nā-hemvār ile mülkinde müddet-i medīd şehryār-ı 
pāydār oldı. Ḥażret-i Dāvūd ve Süleymān ve Loḳmān ‘aleyhi’s-selām bu-
nuñ ‘aṣrında idiler.  

[Keyḫusrev] 

Keyḫusrev cülūsında intiḳām ḳaṣdıyla vezīri Ṭūs’ı serdār idüp leşker-i 
encüm-şümār ile Efrāsiyāb’a irsāl eyledi. ‘Aḳablarınca Rüstem-i Dāstān ve 
ardınca kendü şevket ü şān4 ile ḥareket idüp ne ḳadar ki on sene mütevāli-
yen muḥārebe vü muḳātele idüp birḳaç def‘a yedi gün yedi gice ‘ale’l-
ittiṣāl ḳıtālde infiṣāl muḥāl oldı. Bi’l-āḫire Efrāsiyāb oġlınuñ sīne-i pür-
kīnesine nīze-i Keyḫusrev güẕer idicek Efrāsiyāb-ı ḫāne-ḫarāb kūhistān-ı 
Gīlān’a cān atdı. Ṣoñra Şirvān-zemīnde ṭutılup meydān-ı siyāsetde boynı 
urıldı.  

 

 

 

1  Nüshada “oġlana” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği “oġlan” olarak metne alındı. 
2  Nüshada “Gūdersrāy” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Lugal, 

age, C. 3, s. 236. 
3  Nüshada “ebū” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “iyü” olarak metne alındı. 
4  Nüshada “şāb” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “şān” olarak metne alındı. 
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Lehrāseb-i Birāder-zāde-i Keykāvus 

Müddet-i salṭanatı yüz yigirmi senedür.  

Beyt [101a HZ]  

  Olıcaḳ Lehrāseb mülke şehryār 
  Oldı mülkinde anuñ eşher diyār1 

Ḥażret-i ‘Uzeyr ‘aleyhi’s-selām ve cenāb-ı Dānyāl ‘aleyhi’s-selām bu-
nuñ zamānında meb‘ūẟ oldılar. Keykāvus’uñ ḳarındaşınuñ nebīresidür. 
Belḫ’de ḳarār idüp ekẟer-i memālik-i Tatar’ı ḳabża-i tesḫīre getürdi. Yüz 
yigirmi yıl cihān-gīrliginden ṣoñra oġlı Güştāsb’a fāriġ oldı. Buḫtunnaṣr 
ki Nebuḳadnezar’dur2 dirler, Gīv’üñ ḳarındaşı olur, diyār-ı Bābil’e 
ḥākim olup3 fetḥ eyledügi bilād[uñ] meliki olmaḳ üzere menşūr virdi. Ol 
mel‘ūn Recī‘am [bin] Süleymān ‘aleyhi’s-selām ile muḥārebe idüp 
Beytü’l-maḳdis’i ḫāke berāber eyledi. Eremyā ve Dānyāl ve ‘Uzeyr 
‘aleyhi’s-selām zamānında gelmişlerdür.  

Güştāsb 

Müddet-i salṭanatı yüz yigirmi senedür. 

Beyt 

  4فرود آمد از ختت و بربست رخت      چو گشتاسب را داد هلراسب ختت 

 

1  Nüshada “ve diyā” şeklinde muğlak yazılan bu ibare vezin, kafiye ve anlam gereği “diyār” 
olarak metne alındı. 

2  Nüshada “Gevdezer” şeklinde yazılan bu isim “Nebuḳadnezar” olarak metne alındı. bk. 
Ömer Faruk Harman, “Buhtunnasr”, DİA, https: //islamansiklopedisi.org.tr/buhtun-
nasr (E.T:  17.02.2019). 

3  Nüshada “idüp” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği “olup” biçiminde metne 
alındı.  

4  “Lehrâseb tacı Güştâsb’a bırakınca (Güştâsb) onu tahttan indirip terketti.” | Nüshada 
görülen imla hataları Şâhnâme esas alınarak tashih edildi. bk. Hakîm Ebülkâsım Firdevsî, 
age, s. 936. 



644 | TENKİTLİ METİN - 2. Rükün 

Zerdüşt-i1 menḥūs ki ṣāḥib-i kitāb-ı Mecūs’dur, bunuñ zamānında 
ẓuhūr itmişdür. Muḳaddemā Ḥażret-i Eremyā, ya‘nī Ḥażret-i Ḫıżr 
‘aleyhi’s-selām şāgirdlerinden bir kimesneye şāgird olup taḥṣīl-i ‘ilm ü ḥik-
met itdükden ṣoñra ‘ilm-i muġayyebāt ve ıṭṭılā‘-ı ḫafiyyāta ḳādir olup 
da‘vā-yı nübüvvet itdi. Kitāb-ı Zend2 diyü bir kitāb īcād itdi. Türrehāt-ı 
bāṭıla taḥrīr itmegin cümle ḳavm-ı Güştāsb Mecūsī-i āteş-perest olmaġın 
anuñ aḥkāmına iṭā‘at itmekle gird-āb-ı küfr ü cehālete ve lücce-i gebr ü 
ḍalālete ġarīḳ oldılar.  

Şīrāz’da Beyżā nām bir şehr binā itmişdür ki Ḥażret-i Ḳāḍī Beyżāvī ol 
şehrdendür. Ve Şeyḫ Ebū İsḥāḳ Fīrūzābādī daḫı andandur. Ḥakīm Soḳrāṭ 
ve Ḥakīm Cāmasb3 anuñ zamānında idi. 

Behmen-i Veled-i İsfendiyār 

Müddet-i salṭanatı yüz iki senedür. Meẕkūr Güştāsb’uñ oġlı İsfen-
diyār, Rüstem elinde helāk olduḳda taḫtını oġlınuñ oġlı Behmen’e4 virdi. 
Buḫtunnaṣr Ḳuds-i Şerīf’i ḫarāb itdükden ṣoñra bunlar ta‘mīr eyledi. 
Boḳrāt Ḥakīm ve Domoḳrāṭīs Ḥakīm bunuñ zamānında idiler.  

 

 

 

 

 

 

1  Nüshada “Zerdeşīt” şeklinde yazılan bu isim “Zerdüşt” olarak metne alındı. bk. Şinasi 
Gündüz, “Mecûsîlik”, DİA, https://islamansiklopedisi.org.tr/mecusilik (15.08.2020). 

2  Nüshada “Rind” şeklinde yazılan bu isim “Zend” olarak metne alındı. bk. Gündüz, 
agmd. 

3  Nüshada “Cāmast” şeklinde yazılan bu isim “Cāmasb” olarak metne alındı. bk. Mustafa 
Erkan, “Câmasbnâme”, DİA, https://islamansiklopedisi.org.tr/camasbname 
(15.08.2020). 

4  Nüshada “Tehemten” şeklinde yazılan bu isim başlık doğrultusunda “Behmen” olarak 
metne alındı. 
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Dārāb1 bin Behmen 

Müddet-i salṭanatı on dört senedür.  

Beyt 

 2كمر بر ميان بست و بگشاد دست      چو دارا بتخت مهى برنشست   

Eflāṭūn-ı ilāhī ki tilmīẕ-i Soḳrāṭ ve re’īs-i İşrāḳiyyūn ve üstād-ı 
meşāhiyyūndur, bunuñ zamānında idi. Rüstem-i Zāl bu zamānda vefāt 
itdi. Mezbūr Dārāb pādişāh olduḳda Bījen nām nīm-zāda meyl-i küllī ol-
maġla vezāretde istiḫdām murād itdi. Ve Reşnen-i vezīr taġyīr-i tām bulup, 
sırren İskender-i Rūmī’ye ḫaber idüp “İḫrāc-ı ḫarācda ta‘allül it. Bolay ki 
ḥarb u ḳıtāle mü’eddī olaydı, mülk-i Īrān’a seni sulṭān itmek ḳābildür.” 
diyü tebşīr idicek İskender ṣāḥib-i cürm olmaġla Dārā[b]-ı ġāfil vezīri ‘ākıl 
idügini bilürdi. Netīce kārzāra ḳarār virilüp ṣaḥrā-yı Mevṣil’de ṭarafeynden 
mübārizān3 ḥarb u ḳitāl[e] iştiġālde iken ḥarīf-i Hemedānī ki zaḫm-ḫūrde-i 
Dārā[b] Şāh idiler, [bī]-muḥābā tīġ çeküp, [Dārāb’uñ] nihāl-i ‘ömrini 
tebāh eyleyüp, İskender ḳaçup naḳşdan āgāh oldı.4 ‘Ale’l-fevr Dārāb’a yi-
tişüp, başını dizi üzerine alup, ke-ennehu tevāżu‘ iderken Dārāb ıżṭırāb-ı 
mevtle gözlerin açup, İskender’i görüp, kim idügini bildükde duḫter-i ḫoş-
aḫterini tezvīc ve ol ‘öẕr iden iki bed-baḫta siyāsete tervīc ıṣmarlayup ve 
ṣanādīd-i ḳavm-i ‘Acem’e ri‘āyet vaṣiyyetin [101b HZ] idüp cihān-ı 
ḫarābdan göçdi. Müddet-i salṭanatı on dört yıl oldı.  

 

 

 

1  Nüshada “Darāt” şeklinde yazılan bu isim “Dārāb” olarak metne alındı. bk. Hakîm 
Ebülkâsım Firdevsî, age, s. 1131. 

2  “Dârâ yücelik tahtına oturunca gayret kemerini kuşanıp eli açık davrandı.” | Nüshada 
görülen imla hataları Şâhnâme esas alınarak tashih edildi. bk. Hakîm Ebülkâsım Firdevsî, 
age, s. 1132. 

3  Nüshada “nīzān” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “mübārizān” olarak metne 
alındı.  

4  Nüshada “idiler” şeklinde yazılan bu kelime sentaks gereği “oldı” olarak metne alındı. 
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Ṭabaḳa-i ẞāliẟe Eşkāniyān’dur 

Ki mülūk bunlara dirler idi. İskender-i Yūnānī iḥdāẟ eyledügi mülūk-i 
ṭavā’if bunlardur. Aḥvālleri çendān mażbūṭ olmamaġla ẕikr olınmamışlar-
dur. Müddet-i salṭanatları iki yüz elli beş yıl [ve] ba‘żılar ḳatında dört yüz 
otuz yıldur, dirler. Cümleden Eşkāniyān on sekiz neferdür. 

[Eşk bin Dārāb] 

Evveli Eşk bin Dārāb’dur. İskender’üñ vefātından ṣoñra Esṭan-ı Rūmī 
ki Fārs’a ‘Irāḳ’ı żamm idüp İskender ḥākim naṣb eyledügi kimesnedür, 
[Eşk bin Dārāb] mu‘āṣır-ı mülūk-i ṭavā’if ile ḫurūc idüp, mezbūr Esṭan’ı1 
ḳatl idüp, sā’ir Ervām’ı A‘cām’dan iḫrāc [idüp], ta‘aṣṣī naḳlde [iken] Eşk 
bin Dārāb ḫurūcında istiḳlāl mertebelerine varmadın vefāt idüp, Keyḫus-
rev’üñ ḳarındaşı oġullarından Eşk2 [ve] mezbūruñ ḫāli Eşk āḫar maṣlaḥata 
temşiyet virüp, ḥadeḳa-i salṭanatı iḥāṭa idüp dīde-i devletde ḳarār itdi, dir-
ler. Behr-i taḳdīr-i dil-peẕīr ile mālik-i mülk-i Īrān oldılar. Ṭavā’if ber-ṭaraf 
olınca bunlara mürāca‘at u muvāfaḳat iderlerdi. Ve fermānlarında kendü 
ismleri üzerinde bunlaruñ ismlerini yazarlardı. Ve mülk-i Īrān’a düşmen 
teveccüh eylese emr ü nehyine ittibā‘ ve emr eyledügi mekānda iḫtimām 
iderlerdi.  

Deme Dārmīn (?) ki ḳıṣṣaları meşhūr-ı ‘ālemiyān ve kendüler bed-
nām-ı cihāndur, mülūk-i ṭavā’ifden Ḫorāsān-zemīn meliklerindendür, 
cümlesi altı neferdür, tefāṣīline muṭṭali‘ olmadın enbiyādan Ḥażret-i 
Yūnus ve Corcīs ve Zekeriyyā ve Yaḥyā ve ‘Īsā ‘aleyhimi’s-selām zamānla-
rında gelmişlerdür. Eşk’[üñ] evvel-i müddet-i salṭanatı on yıldur. Eşk bin 
Eşkān yigirmi yıl salṭanat itdi. 

 

 

 

1  Nüshada “Esṭaḥ” şeklinde yazılan bu isim yazım birliği gözetilerek “Esṭan” biçiminde 
metne alındı. 

2  Nüshada “Esk” şeklinde yazılan bu isim biyografinin son iki cümlesi esas alınarak tashih 
edildi.  
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Şābūr bin Eşkān 

Altmış yıl salṭanat itdi. Medā’in şehrini bu ṭarḥ eylemişdür. Ve 
Cerāhīn ki zamān-ı Ḫusrev ü Pervīz’e dek Dicle üzerinde idi, bu yapdı. 
Himmet ü mürüvvet ü ‘adāleti meẕkūrdur. ‘Īsā ‘aleyhi’s-selām ‘aṣrında 
idi. 

Behrām bin Şābūr 

On bir yıl melik oldı. Şehr-i Enbār’ı bu ṭarḥ eyledi. 

Balāş bin Behrām 

Ol daḫı on yıl pādişāh oldı. Benī İsrā’īl’den bir gürūh mā’ide 
nüzūlinde ‘Īsā ‘aleyhi’s-selām ile bulınup, mā’ideyi bile ekl idüp inkār itdi-
ler. Ve mesḫ olınup, meymūn ṣūretine girüp yedi günden ṣoñra öldiler. 
Bunuñ zamānında vāḳi‘ oldı. 

Hürmüz bin Balāş 

Bu daḫı on ṭoḳuz yıl salṭanat itdi. Babası salṭanatını buña fāriġ olup 
merdāne ve ferzāne ḥareket eyledi. Birgün şikārgāhda bir āhū ḳaçup 
maġāreye girdi. Bu daḫı ardınca varup, bir oḳ atma miḳdārı teng [ü] tārīk 
maḥalden geçüp bir ḳubbe-i ‘aẓīme içinde dört ḫusrevāne ḫum filoriden 
memlū, aġızları üzerinde birer altun ṭaşt ḳonılmış buldı. Cümlesini ‘askere 
ve fuḳarāya beẕl idüp bir ḥabbe alıḳomadı. Yūnus ‘aleyhi’s-selām ‘aṣrı [ol-
duġı] rivāyeti vardur. Baġdād’da Fārisiyye ve nehr-i revān bunuñ āẟārın-
dandur. 
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Narsī1 bin Balāş 

Ḳırḳ yıl salṭanat itdi. Bunuñ zamānında Ṣādıḳ ve Ṣadūḳ, Anṭākiyye 
şehrinüñ ḫalḳını dīn-i ‘Īsā ‘aleyhi’s-selām içün da‘vet itdiler. Ḥabīb-i 
Neccār Ḥażretleri āyet-i kerīme-i 2 ﴾ ٍِإْذ أَْرَسْلَنا إِلْيِهْم اثـَْنْنيِ َفَكذَّبُوُمهَا فـََعزَّْزَ� بِثَاِلث﴿
 mıṣdāḳı üzere bunlara żamm oldı. Kefere vü fecere bunlaruñ üçini şehīd 
itdiler. Pes ṣayḥa-i Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selām [102a HZ] ile müşrikān[uñ] 
cümlesi helāk oldılar. 

Ferīdūn bin Hürmüz 

Bu daḫı on yıl pādişāh oldı. Lākin ẓālim olmaġla gözlerine mīl çek-
diler.  

Balāş bin Fīrūz 

Bu daḫı on yıl salṭanat itdi. Şehr-i Lār bunuñ āẟārındandur.  

Ḫusrev bin Balādān 

Ki Fīrūz’uñ ‘ammi-zādesidür. Ḳırḳ yıl pādişāh oldı. Tedbīr-i memle-
ketde re’y[i] muḥkem idi. Şehr-i Sercān bunuñ āẟārındandur.  

Balāş bin Balāş 

Yigirmi dört yıl salṭanat itdi. Nevminde didiler ki “Senüñ mevtüñ 
elinden olur.” Birgün kendü otaḳ diregine nükte itmekle çāder diregi ba-
şına düşüp helāk eyledi. Şemsūn-ı ‘ābid bunuñ zamānında idügi mervīdür. 

 

 
 

1  Nüshada “Narşī” şeklinde yazılan bu isim diğer yerlerde “Narsī” şeklinde yazıldığı için 
tashih edilerek metne alındı. 

2  “Hani biz onlara iki elçi göndermiştik de onları yalancı saymışlardı. Biz de onlara üçüncü 
bir elçi ile destek vermiştik.”, Yasin 36/14. 
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Erdevān bin Balāş 

Bu daḫı on yıl pādişāh olduḳdan1 ṣoñra cengde ḳatl olındı.  

Erdevān bin Eşkān 

‘Ammisi oġlıdur. Yigirmi üç yıl pādişāh oldı.  

Balāş bin Eşḳān 

Otuz yıl pādişāh oldı. Yehūdīler bunuñ zamānında Yaḥyā ‘aleyhi’s-
selāmı ẕebḥ itdiler. Mezbūr Cūẕerz2 işitdükde Şām’a varup seyl-āb-ı ḫūn-ı 
Yehūd ile Şām’dan rūd-ı Ceyḥūn aḳıtdı. Ol perīşānlıḳda ḳavm-i 
Yehūd’uñ ikisi bir yire gelüp rāḥat itmediler. Ve ilā inḳırāżi’d-devrān 
  .unvān-ı nāme-i a‘mālleri oldı‘ « ضرب عليهم الذّلة واملسكنة »3

Bījen4 bin Cūẕerz 

Yigirmi yıl pādişāh oldı. 

Cūẕerz bin Bījen 

On bir yıl pādişāh oldı. Rūmīler bunuñ üzerine hücūm itdiler. 
Mülūk-i ṭavā’if mu‘āvenetle def‘ itdi. 

 

 

 

1  Nüshada “olduḳdan” kelimesi mükerrer yazılmıştır.  
2  Nüshada burada “Cūd der” şeklinde, metnin diğer yerlerinde muhtelif biçimlerde yazılan 

bu isim el-Kâmil fi’t-Târîh esas alınarak tashih edildi. bk. İbn Esîr, age, C. 1, s. 293.  
3  “Onları zillet ve yoksulluk kaplamıştır.” | Burada Âl-i İmrân Sûresi, 112. âyete telmih 

yapılmıştır.  
4  Nüshada “Seyrī” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. İbn Şıhne, age, s. 

39. 



650 | TENKİTLİ METİN - 2. Rükün 

Erdevān bin Bījen 

Otuz bir yıl pādişāh oldı. Eşkāniyān’uñ ‘aẓīmü’ş-şān sulṭān-ı kām-rānı 
iken Erdeşīr-i Bābekān ẓafer bulup ḳatl itdi. Eşkāniyān’uñ müddet-i dev-
leti bunda müntehī oldı. 

Ṭabaḳa-i Rābi‘a Sāmāniyān’dur 

Ki anlara ekāsire daḫı dirler. Otuz neferdür. Ve müddet-i salṭanatları 
dört yüz otuz bir senedür.  

[Erdeşīr] 

Erdeşīr,1 Behmen oġlı Selmān’uñ neslindendür. Anasınuñ babası 
Iṣṭaḫr’da Erdevān ṭarafından ḥākim bulınmaḳ taḳrībiyle ṭā’ife-i Ekrād-ı 
şecā‘at-nihāddan bir gürūh Erdeşīr’e teba‘iyyet gösterüp, ḫalḳ-ı Īrān 
mülūk-i ṭavā’ifüñ cevrinden bīzār olmaġla Erdeşīr ki ḫurūca ḳarār virüp, 
evvel ba‘żı ṭavā’ifi ber-ṭaraf itmekle ḳuvvet bulup, vaḳt-i furṣatda Erdevān’ı 
ṭutup ḳatl eyledi. Ve mülūk-i ṭavā’ifi bi’l-külliyye ḳal‘ eyleyüp cümle 
Īrān’a, belki tamām-ı cihāna mālik ü kām-rān ve sulṭān-ı ‘aẓīmü’ş-şān oldı.  

Şarḳan ve ġarben ḥükmini icrā idenlerüñ biri de budur, dirler. 
Selāṭīnde ibtidā ḳānūnı vaż‘ iden budur, dirler. Her vilāyetde bir mu‘te-
medün ‘aleyh ḥākim ḳomış idi. Ol mülkde her ne ẓuhūr iderse sırren 
Erdeşīr’e iḫbār iderdi. Ve bir pādişāha ilçi gönderse ‘aḳabince bir ilçi daḫı 
gönderüp biri biriyle bulışmamaġı şarṭ iderdi. Bulışursa ardına2 yitişüp3 
bulduġı ilçiyi ḳatl iderdi. Ve dir idi ki “Mülūk beynini ıṣlāḥ ve ifsād ilçi-
lerüñ kiyāset ü ḥamāḳat ve istiḳāmet ü ḫıyānetindendür.”  

Fīrūzābād ve şehr-i Erdeşīr’i ki Kirāşīr ile tesmiyesi meşhūrdur, 
vilāyet-i Kirmān’da, şehr-i Ahvāz’ı Ḥūzistān’da ve Cezīre’yi [102b HZ] 

 

1  Nüshada “Ezderşīr” şeklinde yazılan bu isim yukarıdaki imla doğrultusunda “Erdeşīr” 
olarak metne alındı.  

2  Nüshada “bulınursa ġavrına” şeklinde yazılan bu ibare anlam gereği “bulışursa ardına” 
olarak metne alındı.  

3  Nüshada burada yer alan “ṭu‘meyi ve ‘arż” ibaresi sentaks gereği metne alınmadı.  
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kenār-ı Dicle’de [binā idüp] bu cümle Erdeşīr āẟārındandur. Otuz yıl 
salṭanat ve on dört yıl rub‘-ı meskūna icrā-yı fermān eyledi. Dīn ü devlet 
umūrına müte‘alliḳ kitābları vardur. Bunlar kendü sözlerindendür: 

-  Emīr-i selāṭīn oldur ki andan ḳorḳar[lar]. Eyü kimesnelere1 yara-
maz kimesneler elinden ḫalāṣ ümmīdin iderler.  

-  Mülk ricāl, ricāl māl, māl ra‘iyyet, ra‘iyyet ‘adālet, ‘adālet siyāsetle 
taḳviyet bulur. 

-  Devlet dīn ile ṭurur. 
-  Pādişāha dört ḫūy lāzımdur: ‘ulüvv-himmet ki ḳulları ümmīdvār 

olalar, ḫūy-ı ḫoş [ki] muḳarrebleri emīn olalar, vaḳār ki mütekeb-
birleri ḫavf ideler, selāmet-i nefs ki ḫalḳ māl ü ‘ırżından ḫavfa düş-
meyeler. 

Bu ḥāl üzere on dört yıl cihān-gīrlik itdükden ṣoñra fevt olup yirine 
oġlı Şābūr bin Erdeşīr pādişāh oldı.  

[Şābūr bin Erdeşīr] 

Tedbīrde bī-naẓīr ve şecā‘atde nerre-şīr, mu‘ammir-i bilād [ve] 
pādişāh-ı ḫayr-nihād idi. Ma‘mūre-i Nīşābūr ki ḫarāb-kerde-i İskender idi, 
tekrār ma‘mūr eyledi. Ḥıṣn2 nām şehri ki kenār-ı Dicle’de vāḳi‘ olmış idi, 
ḫarāb itdi. Ve Ḍaren nām melikini ḳatl idüp ḳızını, ecmel-i ḥasnā-yı ‘aṣr 
olmaġla tezvīc itdi. Ve Naṣībīn’i3 muḥāṣara idüp fetḥ itdi. Ve Sivas’a va-
rınca ḳabża-i tesḫīre getürdi. Şehr-i Şābūr Fārs’da ve Cündnīsābūr4 
Ḥūzistān’da ve Şāẕşābūr5 Sīstān’da bunuñ āẟārındandur. Otuz bir buçuḳ 
yıl pādişāh olduḳdan ṣoñra yirine oġlı Hürmüz bin Şābūr pādişāh oldı. 

 

1  Nüshada burada yer alan “ve” bağlacı sentaks ve anlam gereği metne alınmadı.  
2  Burada kastedilen bugünkü Hasankeyf olmalıdır. 
3  Nüshada “Naṣbin” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Şihâbüddin 

Ebî Abdillâh Yâkût el-Hamevî, age, C. 5, s. 288.  
4  Nüshada “Cündşābūr” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. 

Şihâbüddin Ebî Abdillâh Yâkût el-Hamevî, age, C. 2, s. 170.  
5  Nüshada “Şādşābūr” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Şihâbüd-

din Ebî Abdillâh Yâkût el-Hamevî, age, C. 3, s. 304.  
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Hürmüz bin Şābūr 

‘Āḳıl ü pür-dil ü ḳavī-peyker [ve] pādişāh-ı dād-ger oldı. Dāmhürmüz 
didükleri şehr [ve] Baġdād ile Ḥūzistān beyninde ṭaġ başındaki ḳal‘a bu-
nuñ āẟārındandur. İki yıl Ḥūzistān pādişāhı olduḳdan ṣoñra fevt olup yi-
rine oġlı Behrām bin Hürmüz pādişāh oldı. 

[Behrām bin Hürmüz] 

Ġāyet ‘āḳıl ü kār-dān olduġına bu yiter ki Mānī-i zındīḳuñ müte‘al-
liḳātına iltifāt ve mu‘teḳadāt[ın]a kelimāt idüp, i‘tiḳād virüp, tedrīcle etbā‘ 
u eşyā‘ını cem‘ [ve] rü’esā-yı etbā‘ māli ile ‘ulemā-yı zamānı ilzām itsün ki 
ṭarīḳlarını tervīce mecāl ola, diyü ‘aḳd-i meclis-i ‘āmir idüp, Mānī-i mel‘ūn  
 mażmūnına mā-ṣadaḳ düşicek derisini ṣoyup, ṣaman  ﴿فـَُبِهَت الَِّذي َكَفرَ ﴾ 1
doldurup aṣaḳodı. Ve tābi‘īnden bir ferdi ḳomadı. Ve rüsūm-ı bid‘at [ü] 
ḍalāletüñ maḥvına iḳdām gösterüp ṣaḥīfe-i eyyāmdan ḥakk eyledi. Üç yıl, 
üç ay pādişāh-ı cihāndār olduḳdan ṣoñra fevt olup yirine oġlı Behrām bin 
Behrām [geçdi]. 

[Behrām bin Behrām] 

On yedi yıl Cündnīsābūr’da pādişāh oldı. 

Narsī bin Behrām 

Eṭvār-ı pesendīde ile babası taḫtında on yedi yıl bu daḫı salṭanat sürdi. 
Ba‘dehu oġlı Hürmüz bin Narsī pādişāh oldı. 

 

 

 

 

1  “Kafir şaşırıp kaldı.”, Bakara 2/258. 
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[Hürmüz bin Narsī] 

Bed-ḫulḳ olana1 bile ‘adl ü dād ṣāḥibi olup bu daḫı Cündnīsābūr’da yedi 
yıl salṭanat itdi. 

Şābūr bin Hürmüz 

Laḳabı Ẕü’l-ektāf’dur. Hürmüz’üñ vefātında anası ḥāmil bulınup 
emāret-i meẕkūre ḥaḳīḳat ve müteḥarrik ve cānib-i yemīn-i baṭnda ol-
maḳdur, [diyü] iḫbār itmekle ḫalḳ iṭā‘at u inḳıyād üzere muntaẓır oldılar. 
Şābūr ṭoġdı. Üç yaşına girdükde bir seḥer ḫalḳuñ ġavġā ve velvelesinden 
[103a HZ] su’āl itdükde “Şehrüñ nehri üstinde bir köpri vāḳi‘dür. İyāb ü 
ẕehābda anda nihāyet mertebe keẟretden ḫalḳ birbirine müzāḥame itmekle 
ṣadā ve ġavġā olur.” diyicek fi’l-ḥāl ḫāṭırına geldi ki bir köpri daḫı yapsun-
lar ki biri iyāb ve biri ẕehāb içün ola. Ve her birine maḫṣūṣ ola. Ḫalḳ bu 
fermānı gūş-ı cān ile istimā‘ idüp kemāl-i sürūrlarından bir günde bir a‘lā 
köpri yapdılar. Fi’l-ḥaḳīḳa müzāḥame ve ġavġā ber-ṭaraf oldı.  

Ḥadd-i bulūġa ayaḳ baṣduḳda ‘Arab’uñ taġallübinden ‘Acemler 
şikāyet itdiler. ‘Arabistān’a ceyş-i [bī]-kerānla gelüp berārīde olan ṣu ḳuyu-
larını ṭopraġ-ıla ṭoldurup arāżī-i ‘Acem’den teb‘īd ve çoḳ ādemleri kürek-
lerini çıḳarmaḳ sebebiyle öldürdüginden Ẕü’l-ektāf telḳīb olındı. Emān 
ṭaleb idenlerden Benī Taġlib ḳabīlesini Baṣra eṭrāfına gönderdi. Mühendis 
olmaġla bināya mā’il idi. Fīrūzşābūr ki Enbār didükleri şehrdür ve ‘Akīn 
Ṭalsūn arāżī-i Baġdād’da Şādurvān ve Şavşīt’i ve niçe şehrleri [bu binā 
itdi]. Ve Sīstān da ve Hindūstān da ve ba‘żı rivāyetde Nīşābūr da bunuñ 
āẟārındandur. Müddet-i salṭanatı yetmiş iki yıldur. 

 

 

 

 

1  Nüshada “olduġına” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “olana” olarak metne 
alındı.  
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Şābūr bin Şābūr-ı Ẕü’l-ektāf 

Ḥüsn-i ḫulḳ-ıla meşhūrdur. Ḳażā-yı ilāhī otaġ-ı gerdūn-niṭāḳuñ al-
tında otururken ṭınāblar direk depesine düşüp kendü başına ṭoḳınmaġla 
helāk oldı. Müddet-i salṭanatı beş yıl, beş ay olmışdur. 

Behrām bin Şābūr bin Ẕü’l-ektāf 

Babası ve ḳarındaşları zamānında Kirmān’da ḥākim idi. Muttaṣıl hevā 
vü hevese mā’il olmaġla on bir yıl salṭanatda revnaḳ-ı devlete mā’il olmadı. 

Yezdicerd el-Eşmer bin Behrām 

Mütekebbir ü le’īm ve ta‘ẓīm-i ‘ulemādan ġāfil ve erkān-ı devletini 
teẕlīl ü taḥḳīre mā’il ve ednā bahānesiyle māl ü cāna ḳāṣıd ve şehrī1 leşkeri 
mekrinden ḫā’if ü fāsid idi. Yigirmi yıl beş ay taḫt-ı salṭanatda oturduḳda 
birgün ṭavīlesinde gezerken bir at sīne-i pür-kīnesine bir dürüşt cüfte baṣup 
helāk eyledi.  

Behrām-ı Gūr bin Yezdicerd 

Şeh-zādeligini Nu‘mān bin Münẕir yanında geçürüp taḥṣīl-i kemālāt-ı 
salṭanatda daḳīḳa fevt itmedi. Terbiyet-i ‘Arab ile ẕāt-ı ‘Acem zaḫm u mer-
hem-i mizāc-ı ‘ālem oldı. Babası helāk olduḳda cevrinden ḫalḳ müte’el-
lim olmaġla ‘Arab’da[n] sülūk itdi. Eṭvār-ı ‘Acem bilmez, bahānesiyle 
Erdeşīr,2 Kisrā nām kimesneye ittifāḳ idüp sulṭān itdiler. Behrām, 
Nu‘mān bin Münẕir ile Īrān’a varup ḥüsn-i tedbīr ve bīm-i şemşīr ile 
Īrāniyyān’ı ḫavf u recāya düşürüp, lākin yine ṣavāb-dīd-i Behrām ile bu 
emre ḳıyām gösterildi ki tāc-ı salṭanat taḫt üzere ḳonıla3 ve zīr-i taḫtında 

 

1  Nüshada burada yer alan “ebder idi ve” ibaresi sentaks ve seci gereği metne alınmadı.  
2  Nüshada burada yer alan “olan” kelimesi sentaks gereği metne alınmadı.  
3  Nüshada “nevbetle” şeklinde yazılan bu kelime anlam ve sentaks gereği “ḳonıla” olarak 

metne alındı.  
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iki nerre-şīr baġlana.1 Ṭālib-i tāc olan miyān-ı şīrāndan güẕer idüp tāc-ı 
şāhīyi alup başına ḳoya.2  

Kisrā leṭā’ifü’l-ḥiyel ẓann idüp “Şimdiki ḥālde ṭālib Behrām’dur, bu-
yursun.” didükde Behrām bī-tereddüd cānib-i taḫta revān ve ol iki arsla-
nuñ birini güẕergerān ve birini müşt-i derān ile bī-cān idüp, geçüp 
taḫtında yirleşdi. Kisrā ve sā’ir ‘askeri cān ile fermān-beri oldılar. Niçe 
rūzgār serīr-i devletde [103b HZ] ḳarār itdükden ṣoñra iki yüz biñ ‘asker-i 
pür-kīn ile ḫāḳān-ı Çīn Ceyḥūn’dan güẕer ü ‘ubūr eyledügi ḫaber alındı.  

Behrām ḥüsn-i3 tedbīr4 ve ḫilāf-ı ‘ādet idüp eḳāribinden yedi ki-
mesne ve üç yüz ḳadar serverlerinden ve biñ mübārız leşkerinden intiḫāb 
idüp ḳarındaşı Narsī’ye eyitdi ki “Buradan bilinmez āteşkededen5 Āzer-
baycān’ı ziyāret ve oradan şikāristān-ı Ermen’de iḳāmetdür. Siz cemī‘-i 
leşker ile taḳayyüd idüp ḫāḳāna yitişdükde ben de yitişürüm.” buyurdı. 
Ol daḫı sem‘an ve ṭā‘aten diyüp Behrām gidicek, rü’esā-yı devlet hezīmet 
fehm idicek me’nūs oldılar. Ve sırren ḫāḳāna mektūb gönderüp ḳażiyyeyi 
i‘lām ve “Rıfḳ u mülāyemetle ḫavāṣṣ u ‘ālemi ḫoş ṭutuñ. Mülkde 
münāza‘añuz yoḳdur.” diyü kelām eylediler.  

Ḫāḳān ḥaḳīḳat-i ḥāle muṭṭali‘ olıcaḳ fāriġü’l-bāl ‘ayş u nūşa meşġūl 
olup Ḫˇārezm’e6 ḳadem baṣduḳda Behrām-ı Mirrīḫ-intiḳām na‘l-i bāz-
gūne ile şikārgāh-ı Ermen’de kenār-ı Baḥr-ı Ḫazar’dan7 güẕer idüp, 
Ḫˇārezm’e yaḳlaşduḳda libās-ı Türkāne [vü] Çīnī der-ber8 idüp, cevf-i 
leylde ordu-yı ḫāḳāna yitişüp, ‘askerin iki bölüp, iki ṭarafdan ‘Arabāne Īrān 

 

1  Nüshada “na‘lına” şeklinde yazılan bu kelime anlam ve sentaks gereği “baġlana” olarak 
metne alındı.  

2  Nüshada “ḳodı” şeklinde yazılan bu kelime anlam ve sentaks gereği “ḳoya” olarak metne 
alındı.  

3  Nüshada “ḥüsām” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “ḥüsn” olarak metne alındı. 
4  Nüshada burada “bedr ‘alāf” şeklinde yazılan ibare anlam ve sentaks gereği metne alın-

madı.  
5  Nüshada “āteşüñden” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “āteşkededen” olarak 

metne alındı. 
6  Nüshada “civār-ı zeme” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “Ḫˇārezm’e” olarak 

metne alındı. 
7  Nüshada “dimārı ḥarīrden” şeklinde yazılan bu ibare anlam gereği “Baḥr-ı Ḫazar’dan” 

olarak metne alındı. 
8  Nüshada “zerber” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “der-ber” olarak metne alındı. 
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pādişāhı Behrām-ı Mirrīḫ-intiḳām nidāsıyla düşmenine velvele-endāz ola-
raḳ hücūma fermān idüp ve kendü yüz nefer mübāriz ile bārgāh-ı ḫāḳāna 
güẕer eyledi. Çīn ‘askerinüñ hüşyār u1 bīdār olanları ṭarafından velvele-sāz 
olan bahādırāna [bahādırāne] ‘azīmet eyleyüp, Behrām ḫāḳānı bārgāhında 
aġyārdan ḫālī mest-i ḫˇāb-ālūd bulup tīġ-i Hindī ile bī-dirīġ başını kesdi.  

Mülk-i Çīn’i tesḫīrden ṣoñra Hind’i naḫçīr2 ṣadedinde oldı. Melik-i 
Hind muḳāvemete ṭāḳat getürmemekle ḫarāc3 virüp semt-i iṭā‘ati ṭutdı. 
Ba‘dehu kendü Yemen’e ve Narsī Rūm’a leşker çekdiler. İkisi de varduḳları 
mülkleri musaḫḫar idüp muẓaffer döndiler. Min ba‘d Behrām ‘adū ḫav-
fından emīn olup ḥalīlesi Dil-ārā ile şürbet ü şikāra müdām rāġıb oldı. 
Yigirmi üç yıl cihāndār u cihān-gīr olduḳdan ṣoñra şikār-ı gūr iderken 
şikār-ı gūr oldı. 

Şi‘r 

 4سواء عليها أن جبور وبعدال            ال بد تلقاك يوماً منّية      

Yezdicerd bin Behrām-ı Gūr 

Ġāyet ḥakīm ü nīk-nefs olduġından laḳabın Yezdicerd-i Nerm5 ḳodı-
lar. On sekiz yıl, beş ay pādişāh oldı. 

 

 

 

 

1  Nüshada “idüp” şeklinde yazılan bu kelime anlam ve sentaks gereği “u” olarak metne 
alındı. 

2  Nüshada “Naḥaḥir” şeklinde muğlak yazılan bu kelime anlam gereği “naḫçīr” olarak 
metne alındı.  

3  Nüshada “fernī” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “ḫarāc” olarak metne alındı. 
4  “Şüphesiz ki birgün ecel ile karşılacaksın. Bu adaletin gereği olarak da, zorla olarak da 

olsa aynıdır.” 
5  Nüshada “Bezm” şeklinde yazılan bu isim akabindeki anlatımlar doğrultusunda tashih 

edilerek metne alındı.  
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Fīrūz bin Yezdicerd-i Nerm 

Küçük ḳarındaşı Hürmüz ġalebe idüp mülki elinden aldı. Fīrūz daḫı 
Heyāṭıla’dan istimdād idüp müddet-i yesīrede1 mālik-i mülk-i peder oldı. 

Balāş bin Fīrūz 

Cülūs itdükde birāderi Ḳubād, Türkistān’a varup ḫāḳāndan istimdād 
itdi. Ve ceyş-i [bī]-kerān ile Nīşābūr’a gitdükde Balāş’uñ fevt ḫaberin işi-
düp ‘asker-i ḫāḳāna ric‘ate ruḫṣat itdi. Ve bī-münāza‘a mülke mālik oldı. 
Müddet-i salṭanatı dört yıldur.  

 

Ḳubād bin Fīrūz 

Merdük-i bī-dīnüñ2 meẕhebin ḳabūl idüp fürūc u āmāli3 istiḥlāl it-
mekle çoḳ fesād u vebāl işleyüp ḫalḳı kendüden nefret itdürdi. Bi’l-āḫire 
ṭutup Ḳubād’ı ḥabs itdiler. Ve ḳarındaşı Cāmust pādişāh olup Merdük-i 
bī-dīn Āzerbaycān’a ḳaçdı. Ḳız ḳarındaşı Ḳubād’ı4 atla maḥbesden 
ḳaçurdı. Melik-i Heyāṭıla mu‘āvenetiyle [104a HZ] tekrār mülkine mālik 
olduḳda Yemen’den ḫurūc iden Ẕü’l-cenāḥ cānib-i Īrān’a bāl açdı. 
Ḳubād’uñ muḳābeleye mecāli olmayup, ser-fürū5 itmekle belāyı başından 
ṣavup cānib-i Tūrān’a sevḳ eyledi. Ve Rūm’a sefer idüp muẓaffer döndi. 
Ḳırḳ üç yıl pādişāhlıḳ idüp ba‘dehu oġlına fāriġ oldı.  

 

 

 
 

1  Nüshada “pīrede” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “yesīrede” olarak metne 
alındı.  

2  Nüshada “mebānī” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “bī-dīn” olarak metne alındı.  
3  Nüshada “fürūc-ı dāmād emvāli” şeklinde muğlak yazılan bu ibare anlam gereği “fürūc 

u āmāli” olarak metne alındı.  
4  Nüshada burada yer alan “ḥabs ile” ibaresi sentaks gereği metne alınmadı. 
5  Nüshada “ser-fer” şeklinde yazılan bu terkip anlam gereği “ser-fürū” olarak metne alındı.   



658 | TENKİTLİ METİN - 2. Rükün 

Enūşirvān bin Ḳubād 

Erdeşīr-i Bābek[ān]’uñ ḳānūn-nāmesini ezber idüp ri‘āyet-i ḳānūn 
ile ‘ālemi ābād itdi. Büzürcmihr-i vezīr-i pür-tedbīri ile Merdük-i bī-dīni 
tesḫīr idüp, pinhān itdügi mekānını terk itdürüp yanına getürtdi. Ve her 
nerede Merdük melā‘īni var idi, cümleyi defter idüp pinhān itdügi 
mekānını terk ve ol arāżīnüñ ḥākimlerine yine sırren mektūb yazup, def-
ter idüp, “İsmi yazılanların birine emān virenüñ ḳāṣıd-ı cānı ben olurın. 
Ve bu sene mihrcānında cümle cānı bedenden cüdā olmaḳ gerekdür. Her 
ḥākim ol gürūhdan el altından bulduḳlarını ber-ṭaraf eylesün.” diyü 
fermān itdi. Ve kendü daḫı rūz-ı mihrcānda ḫˇān-ı iḥsānına Merdük-i 
bī-dīni ve teba‘a-i şeyāṭīni1 ile da‘vet idüp ṭa‘āmda cümlesini ṭu‘me-i 
şemşīr eyledi. Ḳalemrev-i Enūşirvān’da ol günde taḫmīnen yüz biñ ḳadar 
bī-dīn bī-cān oldı, dirler.  

Niçe müddetden ṣoñra Ḫālid bin Ḥille-i ‘Asā’ī ki ḳıbel-i ḳayṣerden 
Şām’a ḥākim idi, ḥālā ki beyne’n-nehreyn üzerine ki Münẕir bin Bāzder 
cānib-i kisrādan vālī-i Bābil idi, leşker çekdi. Enūşirvān ḳayṣere mu‘īn olup 
leşker-i bī-kerān2 ile ḥareket itdi. Ve Diyār-ı Bekr’i ve Ruhā’yı3 ve tamām-ı 
eṭrāf-ı Şām’ı fetḥ idüp Rūm’a ‘azīmet ve ḳayṣeri ṭutup yılda bir kerre āstān-ı 
Enūşirvān’a gelmek şarṭıyla ıṭlāḳa ruḫṣat virdi. Ba‘dehu Māverā’ü’n-nehr’e 
‘āzim olup, Semerḳand’a irişdükde ḫāḳān-ı Türk ḳızını virüp, Ferġāna 
vilāyetini teslīm idüp rikābında dāmen-der-miyān sefer-i Heyāṭıla’ya revān 
oldı. Ḥarb-ı ‘aẓīm ile ġālib olup anları da ḳahr eyledi.  

Ba‘dehu Çīn’e varup Çīnīler ṣulḥ-gūne mişvār4 ile der-bendleri 
ma‘nen sedd idüp ẓāhirde yol virdiler. Kisrā-yı pür-dil dāḫil-i memālik olı-
caḳ naḳşa5 vāḳıf olmaġ-ıla cümle kemīngāhda olanları ḳılıçdan geçürüp 
fāriġü’l-bāl serīr-i salṭanatda ārām eyledi.  

 

1  Nüshada “şebāṭını” şeklinde yazılan bu kelime anlam ve seci gereği “şeyāṭīni” olarak 
metne alındı.  

2  Nüshada “benüm” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “bī-kerān” olarak metne 
alındı.  

3  Nüshada “derhāyı” şeklinde yazılan bu ibare anlam gereği “ve Ruhā’yı” olarak metne 
alındı.  

4  Nüshada muğlak yazılan bu kelime anlam gereği “mişvār” olarak metne alındı.  
5  Nüshada “nefşe” şeklinde yazılan bu ibare anlam gereği “naḳşa” olarak metne alındı.  
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Aṣḥāb-ı fīlüñ re’īsi Ebrehe salṭanatında mülūk-i Ḥimyer’den1 olan 
Seyf [bin] Ẕü’l-yezen gürīzān olup, Enūşirvān āstānında bir yıl mülāze-
metden ṣoñra zindānīlerden yedi yüz nefer ile Vehriz’e2 Seyf’e imdād içün 
fermān ṣādır olup, ol daḫı Yemen’e varup Vehriz-i3 meẕkūruñ bir tīri 
ḫaṣm-ı bed-endīşüñ gözini kūr itmekle mülk-i Yemen’e mālik ve Enūşir-
vān’a melik oldı. Enūşirvān şehenşāhlıḳ mertebesine nā’il olup taḫtınuñ 
yemīn ü yesārında ikişer muraṣṣa‘ ṣandalī vaż‘ olınup birinde Büzürcmihr 
ve üçinde ḳayṣer [ve] ḫāḳān ve Ḳıpçaḳ pādişāhları āstānesine geldükçe 
nişīmen iderler idi.  

Ḳırḳ yıl şehenşāh-ı cihān-penāh oldı. 

Hürmüz bin Enūşirvān 

Ṣanādīd-i ‘Acem’i teẕlīl ü taḥḳīr ve erāzīl ü edānīyi mesrūr itmekle 
kibār-ı leşkeri dil-gīr eyledi. Āḫir, leşker bunı ṭutup gözlerine mīl çekdiler. 

Pervīz bin Hürmüz 

Müddet-i salṭanatı otuz yıldur. Bu mel‘ūn Ḥażret-i Resūl-i Ekrem 
ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellemüñ da‘vetini ḳabūl itmeyüp Müslimān ol-
madı. Ḫusrev ü Pervīz ü Şīrīn ḳıṣṣasında murād budur. 

Şīrūye bin Pervīz 

Erkān-ı devleti meşveretiyle ki babasını ḳatl eyledi, birāder ve birāder-
zādelerinden yedi neferi bile [104b HZ] ḳatl itdi.4 Cenāb-ı Nübüvvet 

 

1  Nüshada “Ḥamer” şeklinde yazılan yer adı tashih edilerek metne alındı. bk. Mustafa 
Fayda, “Seyf b. Zûyezen”, DİA, https://islamansiklopedisi.org.tr/seyf-b-zuyezen 
(17.08.2020).  

2  Nüshada “bir bir levend ez Şīrāzī ile” şeklinde muğlak yazılan bu ibare “Vehriz’e” şek-
linde tashih edildi. bk. Ahmed Tefazzülî, “Enûşirvân”, DİA, https://islamansiklope-
disi.org.tr/enusirvan#1 (20.08.2020). 

3  Nüshada “pīr-i” şeklinde yazılan bu kelime “Vehriz’e” şeklinde tashih edildi. bk. Tefaz-
zülî, agmd. 

4  Nüshada burada gelen “ihānet” kelimesi sentaks gereği metne dahil edilmedi.  
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ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem Ḥażretlerine ihānet itmekle ḫānedān-ı 
kisrāya nuḥūset īrāẟ idüp te’ẟīr-i bed-du‘ā-yı Resūl-i Ḫudā ile Şīrūye daḫı 
sekiz aydan ṣoñra cümle ekābir-i Fürs ile maraż-ı vebādan fenāya mülḥaḳ 
oldılar. Naḳldür ki tedbīr-i mülk ve terbiye-i leşkere kimesne ḳalmadı. 

Erdeşīr bin Şīrūye 

Yedi yaşında idi ve Ṭalsūn (?) mülkinde idi. Leşker ittifāḳıyla taḫta 
geçdi. Şehrīzār yanında bunuñ begleri de Rūm ser-ḥaddinde sipehsālār idi. 
Kendüye dānişmend [olan] Vaġanden (?) müte’ellim olup, üzerine varup 
ḳatl itdi. Ve taḫt-ı kisrāyı ḫālī bulıcaḳ ḳullıġına baḳmayup pādişāhlıḳ itdi. 
Pervīz’üñ ḳızı Tūrāndoḫt te‘āvün-i leşker ile Şehrīzār’ı ḳatl itdi. Müddet-i 
Erdeşīr bir yıl, altı aydur. 

Kisrā bin Arslan 

Sāsāniyān neslindendür. Ḫāricen bunı1 şehryār itdiler. Bir yıl beş ay-
dan ziyāde mu‘ammer oldı. 

Kisrā bin Ḳubād bin Hürmüz 

Tatar içine firār itmiş idi. Arayup, bulup ittifāḳ ile taḫta geçürdiler. 
Üç aydan ṣoñra mürd oldı. 

Yezdicerd-i Şehriyār 

Salṭanatı yigirmi senedür. Ḥażret-i ‘Ömer raḍiya’llāhu ‘anh Ḥażret-
leri zamān-ı ḫilāfetinde ḳatl olınup ‘Acem diyārını ehl-i İslām żabṭ itdi. 
Hicret-i Resūl-i Ekrem ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellemden otuz yıl ṣoñra 
vāḳi‘ oldı. 

 

1  Nüshada “ḫāribuyı” şeklinde yazılan bu ibare anlam gereği “ḫāricen bunı” olarak metne 
alındı.  
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Ṭabaḳa-i Ḫāmise Baṭālise-i Yūnān 

Cümle on üç neferdür. Merḥūm İbn Şıḥne nām müverriḫ Ravżu’l-
menāẓır fī ‘İlmi’l-evā’il ve’l-Evāḫir1 nām kitābında ẕikr olınmışdur. İsken-
der bin Filibbūs2 fevt olduḳdan ṣoñra Yūnān memleketi baṭālisede bāḳī 
ḳaldı. Baṭlamyūs dimek Yūnānca pādişāh dimekdür.  

[Şesūs bin Lā‘ūs el-Munṭaḳī] 

Evvel baṭlamyūs Şesūs bin Lā‘ūs3 el-Munṭaḳī’dür. Müddet-i mülkiy-
yesi4 ḳırḳ senedür. Mıṣr ve arāżī-i Nūbe’ye ḳırḳ yıl baṭlamyūs olup 
Yehūdīleri Mıṣr’a bu celā’ itdi.  

Fīlodḳūs5 

Otuz sene pādişāh oldı. Muḥibb-i ‘ilm olmaġla aḳṭār-ı arża ādemler 
gönderüp, elli biñ miḳdārı kitāb cem‘ idüp, ḥattā Yehūdīler zu‘mınca 
Tevrāt’ı yetmiş nefer ittifāḳıyla terceme ve istinsāḫ itdi, dirler. Bunuñ 
zamānında bilād-ı Ermen rü’esāsı cem‘ olup kendülere Erşek6 nāmında bir 
eşegi melik idüp Yūnānīlere iṭā‘atden ibā itdiler. Vilāyet-i Ermen’e Er-
şegūne ıṭlāḳ itmelerine sebeb oldur. Ṭamūḥāris Ḥakīm ki muḥīṭi 
Ṣācisī’den7 (?) dört yüz yıl muḳaddem raṣad itmişdür, bunun zamānında 
idi. 

 

1  Nüshada “Ravżatü’l-menāẓır fi’l-‘ulūmi’l-evā’il ve’l-evāḫir” şeklinde yazılan bu eser adı 
tashih edilerek metne alındı. bk. İbn Şıhne, age. 

2  Nüshada “Feylesūf” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İbn Şıhne, 
age, s. 41. 

3  Nüshada “Şeşū bin Lāġūş” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İbn 
Şıhne, age, s. 42. 

4  Nüshada “mülketi” şeklinde yazılan bu kelime “mülkiyyesi” şeklinde metne alındı. 
5  Nüshada “Fīlād Laḳūş” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İbn 

Şıhne, age, s. 42. 
6  Nüshada “Ersek” şeklinde yazılan bu isim imla birliği gözetilerek “Erşek” olarak metne 

alındı. 
7  Burada Batlamyus’un el-Mecistî adlı eseri kastediliyor olabilir. bk. Cengiz Aydın, Gülse-

ren Aydın, “Batlamyus”, DİA, https://islamansiklopedisi.org.tr/batlamyus 
(22.10.2020). 
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Oraḫiṭuş1 

Yigirmi altı yıl salṭanat idüp Ḳarḳīsā ve Raḳḳa bunuñ zamānında binā 
olındı. Kehene-i Yehūd’uñ re’īsi Ḥavnibā Melik, Mıṣr’a geldükleri 
[zamān] cizyeyi men‘ itmekle Būslaḳūs Ḥakīm’i üzerlerine gönderüp 
Yehūdīleri teẕlīl ü istīṣāl eylediler. 

Fīlobṭūl2 

On yedi yıl salṭanat idüp Yehūdīler ile çoḳ ceng eyledi. Ve Yehūdīlere 
‘aẓīm şikest virdi. 

İḳnaḳiyūs3 

Yigirmi yılda baṭlamyūs oldı. Ve İsḳāḳūs nām serdārını Yehūdīler üze-
rine gönderdükde melik-i Yehūd Anṭiyoḥtūş bunuñla ceng idüp İsḳāḳūs 
muẓaffer oldı. Ve Yehūdīleri emrine muṭī‘ eyledi. Ve Anṭākiyye yolına ḳal-
durımlar yapdurup cümle Şām’uñ ṣularına köpriler binā itdürdi. 

Fīlomṭūn4 

Otuz beş [sene] baṭlamyūs oldı.  

Sīdīrnaṭīs5 

Buña Māşimde dirler. Yigirmi ṭoḳuz yıl baṭlamyūs oldı.  

 

1  Nüshada “Orġāṭīs” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İbn Şıhne, 
age, s. 42. 

2  Nüshada “Fīlīḳāṭūr” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İbn Şıhne, 
age, s. 42. 

3  Nüshada “İftiḳānūs” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İbn Şıhne, 
age, s. 42. 

4  Nüshada “Ḳīlombaṭūr” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İbn 
Şıhne, age, s. 42. 

5  Nüshada “Orġāṭīs” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. İbn Şıhne, 
age, s. 42. 
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[Aġrīnās] 

Aġrīnās [Sīdīrnaṭīs’üñ] yirine [105a HZ] geçüp baṭlamyūs oldı. Ve 
Ḳuds-i Şerīf’i muḥāṣara itdi. Ba‘dehu üç yüz ḳanṭār altun alup muḥāṣara-
dan fāriġ oldı. Fevt olduḳdan ṣoñra yirine Lebsīḳūs baṭlamyūs oldı.     

[Lebsīḳūs] 

On yedi yıl baṭlamyūs oldı. Bunuñ zamānında Dīḳorīdus ki edviye-i 
muḳarrere bilmekde Cālīnūs bunı kendüye tercīḥ idüp, müfredātda vāḳi‘ 
kütüb-i ṭıbda i‘timād-ı mürekkebāt Dīḳorīdus’adur, diyü kitābında taṣrīḥ 
itmişdür ve Ebraḥaş Ḥakīm ki iki yüz seksen beş yıl Baṭlamyūs’dan 
muḳaddem raṣad itmişdür, bunuñla mu‘āṣırdur.  

İskenderūs 

On yıl baṭlamyūs oldı. Ve Şām meliki Ḳorīḳūs’a ẓafer bulup āteşde 
yaḳdı. Bir yıl Şām taṣarrufında olduḳdan ṣoñra Fīliḳūs nām kimesne Şām’a 
tasalluṭ idüp, iki sene melik olduḳdan ṣoñra Şāmīlere ḳıbel-i Ḳorīḳūs’da 
medḫaliñüz vardur, diyü ‘aẓīm ihānet itmekle Rūmīlere tābi‘ olup min 
ba‘d baṭāliseye Şāmīler iṭā‘at itmediler.   

[Ḳlūbaṭra] 

Baṭlamyūs-ı ẟāliẟ ‘aşer ki adı Ḳlūbaṭra1 nām ḫātūndur. İki yıl salṭanat 
itdükden ṣoñra Rūm ḫalḳı ġalebe itmegin meẕkūre Ḳlūbaṭra kendüyi ḳatl 
idüp, Yūnān baṭlamyūsları anuñla munḳarıż olup memleketlerine Rūmīler 
mālik oldı.  

 

 

 

1  Nüshada “Ḳlūnṭūr/Ḳlūnṭūra” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. 
İbn Şıhne, age, s. 42. 
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Tetimme-i aḥvāl-i Ḳlūbaṭra ki ber-vech-i ātī ẕikr olınur 

Bu Ḳlūbaṭra ‘avretüñ helāki aġreb-i ġarā’ibden olmaġla taḥrīri lāzım 
geldi. Ehl-i tārīḫ böyle yazmış ki İskender-i Rūmī fevtinüñ iki yüz seksen 
ikinci yılında bütün Frengistān’a ve Rūm iline ḥükm eyleyen Rūm ḳralı 
Aġusṭus nām ḳayser Mıṣr’uñ fetḥ u żabṭı niyyetiyle Ḳlūbaṭra ‘avretüñ üze-
rine sefer tedārükinde oldı. Ve ‘aẓīm donanma tertīb idüp deryādan İsken-
deriyye üzerine gönderdi. Ve kendü daḫı mübālaġa ‘asker ile ḳara cānibin-
den yüriyüp İstanbul’a geldi.  

Henüz İstanbul’uñ sūrı binā olınmamış idi. Ancaḳ Bozanṭiye ismi ile 
müsemmā bir şehr idi. Ḳarşu Üsküdar yaḳasına geçdi. Maḳdadonya’yı, 
ya‘nī Ḳāḍīkūy’ı [ki] ol vaḳt baṭāliseden Yūnān pādişāhı meẕkūre Ḳlūbaṭra 
‘avretüñ ḥükminde ḳadīm bir şehr-i ‘aẓīm idi, fetḥ idüp andan yüridi, bü-
tün Anaṭolı ve ‘Arabistān’ı żabṭ iderek Mıṣr’a vardı. Ve Ḳlūbaṭra ‘avret 
daḫı ‘asker-i firāvān ile ḳarşulayup birḳaç def‘a muḳābele vü muḳātele ey-
ledükçe Aġusṭus [ġālib] ve Ḳlūbaṭra ‘avret maġlūbe olmaġla ‘āḳıbet firār 
idüp İskenderiyye’ye geldi, girdi. Ve ḳapularını baġladı.  

Ve ol vaḳtde Mıṣr’uñ taḫtgāhı İskenderiyye şehri idi. Aġusṭus Ḳayṣer 
daḫı Ürdün’den ‘asker ile yüriyüp geldi. Ḳaradan ve deryādan İskende-
riyye’yi muḥāṣara eyledi. Ḳlūbaṭra ‘avret daḫı kendüden ümmīdi kesüp, 
gerek İskenderiyye ve gerek kendüsi düşmen eline girecegini bilmekle 
kendü kendünüñ ḳatl ü helākini iḫtiyār eyledi. Ve kendü ḳatlinden ṣoñra 
ḳanın yirde ḳomayup ‘adūsından daḫı intiḳāmın aldı.  

Çünki kendüden ḳaṭ‘-ı ümmīd eyledi, birḳaç gün muḳaddem melike 
nām bir zehrnāk yılan olur, anı buldurup, bir ḥoḳḳa içine ḳoyup ḥıfẓ it-
dürdi. Aġusṭus Ḳayṣer daḫı İskenderiyye şehrine yüriyüş eyledügi vaḳtde 
Ḳlūbaṭra ‘avret daḫı taḫtına geçüp oturdı. Mülūki vāfir ḫoş ḳoḫulı ezhār 
ü reyāḥīn [105b HZ] otlar ve gül ü sünbül ü yāṣemen çeçekleri getürdüp 
eṭrāfına yaydı ki her birinüñ rā’iḥası dimāġı bī-hūş iderdi. Ve anları gören 
bī-iḫtiyār almamaḳ olmazdı. Ol maḥalde yılan ḥoḳḳasını getürdüp 
ḳapaġını açdı. Ve kendü üzerine ṣalıvirdi. Der-‘aḳab yılan ṣoḳup kendüyi 
helāk itdi. Ve andan yılan otların içine girüp ṣaḳlandı.  
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Ol maḥal idi ki Aġusṭus Ḳayṣer daḫı İskenderiyye’yi fetḥ u żabṭ idüp 
Ḳlūbaṭra ‘avretüñ serāyına girdi. Atından indi. Silāḥıyla toġrı 
[Ḳlūbaṭra’nuñ] olduġı ḳaṣra gelüp çıḳdı. Ve Ḳlūbaṭra ‘avreti taḫtı üzerinde 
yaturken diri ḳıyās eyleyüp yanına vardı. Gördi ki ölmiş, yanındaki laṭīf 
çeçeklere meyl eyleyüp el ṣunduġı gibi içinden yılan ṣıçrayup barmaġını 
ṣoḳdı. Ḥükemāsın getürdüp hezār ‘ilāc itdiler. Egerçi ölmedi, ammā ki bir 
yanı ṭutmaz oldı ve ‘amelden ḳaldı. Bu ‘avretüñ fikr ü mekrine ḫalḳ mü-
teḥayyir1 oldı.  

[Aġusṭus Ḳayṣer] 

Ve Ḳlūbaṭra ‘avretüñ fevtinden ṣoñra taḥt-ı yedinde olan Mıṣr ve Şām 
ve Yūnān memleketlerin bi’l-külliyye Aġusṭus Ḳayṣer żabṭ idüp ehālīsi, 
ya‘nī ki re‘āyā ve aġniyāsı baṭāliseye muṭī‘ u münḳād olduḳları gibi buña 
daḫı muṭī‘ oldılar. 

Ve Beytü’l-maḳdis’deki Yehūdīlere yine gitdi. Ve içlerinden Heredūs 
nām bir Yehūdī’yi kendülere beg naṣb itdi. Ve Mıṣr’uñ ve sā’ir Māḳado-
niyye’ye gelince fetḥ u żabṭ eyledügi vilāyetlerüñ mālini cem‘ ve Mıṣr’a 
kendü ṭarafından bir ḥākim naṣb eyleyüp Rūmiyye’ye dönüp gitdi. Ve ‘Īsā 
‘aleyhi’s-selām bu Aġusṭus Ḳayṣer zamānında, ya‘nī ki tārīḫ-i İskender’üñ 
üç yüz ṭoḳuzıncı yılında kānūn-ı evvelüñ yigirmi beşinci güni2 gicesi 
dünyāya geldi.  

Ve bu Aġusṭus Ḳayṣer daḫı elli altı yıl ḳayṣerlik idüp fevt oldı. Ve 
ibtidā ḳayṣerlik laḳabıyla müleḳḳab olan budur. Ḳayṣer dimek yarılmış 
ḳarından çıḳmış dimekdür. Ya‘nī ki vālidesi ṭoġururken fevt olmaġla ḳar-
nın yarup çıḳarmışlar. Anuñ içün ḳayṣer diyü laḳab ḳomışlar. Bundan 
ṣoñra olan ḳrallara ḳayṣerlik laḳabı ol zamāndan berü ḳalmış. Yūnān 
pādişāhlarına baṭālise didükleri gibi bunlara da ḳayṣer didiler.  

 

1  Nüshada “müteġayyir” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “müteḥayyir” olarak 
metne alındı. 

2  Nüshada “ṣāli” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği tashih edilerek metne alındı.  
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Bu taḳrīble vilāyet-i Mıṣr u Şām ḫalḳı ḫaylī zamān ḳayāṣıra-i Rūm 
elinde oldı. Ve ṣoñra ‘Acem pādişāhı Pervīz bin Hürmüz ḳayāṣıra-i Rūm 
üzerine taġallüb itmekle on ṭoḳuz sene miḳdārı zamān ḳayāṣıra-i Rūm ile 
Fārs pādişāhları iştirāken ḥükm idüp ḫarāc-ı Mıṣr’uñ nıṣfın ḳayṣer-i Rūm 
ve nıṣfın Fārs pādişāhları alurlardı.  

[Heraḳl] 

Ve ṣoñra ḳayāṣıra-i Rūm’dan Heraḳl nām kāfir ḳayṣer-i Rūm olıcaḳ 
‘asker çeküp Mıṣr üzerine yüridi. Ḥaleb’i ve Ḥamā’yı ve Anṭākiyye’yi ve 
Şām’ı varup żabṭ eyledi. Andan Beytü’l-maḳdis’e varup Fārs pādişāhları 
anı ḫarāb itmiş iken1 müceddeden ta‘mīr idüp arż-ı Mıṣr’a dāḫil oldı. 
Ṭoġrı İskenderiyye’ye varup Pervīz bin Hürmüz cānibinden naṣb olınan 
begi ṭutup ḳatl eyledi. Diyār-ı Mıṣr’ı Fārs pādişāhları yedinden ḫalāṣ idüp, 
ḳatl eyledügi Fārs beginüñ yirine kendü ṭarafından Maḳoḳus nām bir 
baṭrīḳı İskenderiyye’de ḥākim naṣb idüp, [Fārs] üzerine hücūm eyle[yince 
Fārs pādişāhı] ‘adū def‘i içün Mıṣr’uñ külliyyen ḫarācını aña virdi.  

Ve [Heraḳl] dönüp yine İstanbul’a geldi. Bu minvāl üzere ḳayāṣıra-i 
Rūm, Fārs pādişāhları üzerine [106a HZ] taġallüb itmegin Mıṣr ve Şām 
ve külliyyen Anaṭolı Arż-ı Rūm ḥudūdına varınca müstaḳillen ḳayāṣıra-i 
Rūm ḥükm ider oldı. Ve Mıṣr memleketi Ḥażret-i ‘Ömer raḍiya’llāhu ‘anh 
cenāblarınuñ zamān-ı şerīflerinde fetḥ olıncaya degin Rūm kāfirleri ye-
dinde ḳaldı. 

Künhü’l-aḫbār’uñ cild-i ẟānīsi daḫı bu maḥalde encām u iḫtitām 
buldı. İnşā’allāhu te‘ālā bundan ṣoñra cild-i ẟāliẟde aḥvāl-i Ṭoluniyyān ve 
ġayruhum mine’s-selātīne mübāşeret olınur.2      

 

 

 

1  Nüshada “idi” şeklinde yazılan ek fiil sentaks gereği “iken” olarak metne alındı. 
2  Künhü’l-ahbâr’ın bu kısmı sadece HZ nüshasında bulunduğu için bu kaydın Gelibolulu 

Âlî’ye mi, yoksa müstensihe mi ait olduğu belli olmamaktadır. 
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Abdu’llāh bin Ebī Ṭalḥa bin Ebī Esved, 

390 
Abdu’llāh bin Ebī Zekeriyyā el-Ḫuzā‘ī, 

450 
Abdu’llāh bin Erḳam, 150 
Abdu’llāh bin Erḳam bin Ebi’l-Erḳam, 

277 
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Abdu’llāh bin Ḫabbāb bin Eret, 278 
Abdu’llāh bin Ḥabīb, 372 
Abdu’llāh bin Ḫālid el-Cehḍamī, 397 
Abdu’llāh bin Ḥanẓale, 343 
Abdu’llāh bin Ḥāriẟ bin Cez’ ez-

Zübeydī, 244, 402 
Abdu’llāh bin Ḥāriẟ bin Cez’, 220 
Abdu’llāh bin Ḥāriẟ bin Nevfel, 399, 

474 
Abdu’llāh bin Ḥasan bin Ḥüseyn bin ‘Alī, 

431 
Abdu’llāh bin Ḫaṭal, 98, 99, 472 
Abdu’llāh bin Ḫāzim, 358, 392 
Abdu’llāh bin Ḥumām, 361 
Abdu’llāh bin Ḫuzā‘a, 76 
Abdu’llāh bin Ḥuẕāfe es-Sehmī, 94 
Abdu’llāh bin Ka‘b bin Mālik, 390 
Abdu’llāh bin Ḳamī’e, 88 
Abdu’llāh bin Ḳatāde, 399 
Abdu’llāh bin Ḳays, 233, 360 
Abdu’llāh bin Ḳays bin Maḫreme, 396 
Abdu’llāh bin Ḳays bin Süleym bin 

Ḥaṣṣār bin Ḥāriẟ bin ‘Āmir bin ‘Add 
bin Bekr bin ‘Āmir bin ‘Āẕer bin Vā’il 
bin Nāḥiye bin Cemāhir bin Eş‘ar 
(Ebū Mūsā), 233 

Abdu’llāh bin Mālik, 332 
Abdu’llāh bin Mes‘ade el-Fezārī, 316 
Abdu’llāh bin Mes‘ūd, 221, 228, 394 
Abdu’llāh bin Mes‘ud bin Ġāfil bin 

Ḥabīb bin Fār bin Maḥrūm bin Ṣāhile 
bin Kāhil bin Ḥāriẟ bin Temīm bin 
Sa‘d bin Hüẕeyl (Ebū ‘Abdu’r-
Raḥmān), 228 

Abdu’llāh bin Mesleme-i Ḳa‘nebī, 258, 
259 

Abdu’llāh bin Mesrūc, 177 
Abdu’llāh bin Muġaffel, 215 
Abdu’llāh bin Muġaffel el-Müzenī, 308 
Abdu’llāh bin Muḥammed, 575 
Abdu’llāh bin Muḥammed bin Ḥanīfe, 

468 
Abdu’llāh bin Muḥayrīz bin Cünāde bin 

‘Ubeyd el-Ḳureyşī, 419 
Abdu’llāh bin Muṭī‘ bin Esved bin 

Ḥāriẟe, 363 

Abdu’llāh bin Nāfi‘, 299 
Abdu’llāh bin ‘Ömer, 178, 187, 193, 

219, 221, 236, 251, 311, 327, 329, 
387, 421, 450, 483, 502, 586, 606 

Abdu’llāh bin ‘Ömer bin ‘Āṣ, 235 
Abdu’llāh bin ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb, 224, 

370 
Abdu’llāh bin ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb (Ebū 

‘Abdu’r-Raḥmān), 224 
Abdu’llāh bin ‘Ömer bin Maḫzūm, 178 
Abdu’llāh bin Rebī‘, 310 
Abdu’llāh bin Revāḥa, 95, 150 
Abdu’llāh bin Sa‘d, 72 
Abdu’llāh bin Sa‘d bin Ebī Serḥ, 98, 

224, 226, 278 
Abdu’llāh bin Ṣafvān, 363 
Abdu’llāh bin Sā’ib, 462 
Abdu’llāh bin Sa‘īd bin Cübeyr, 444 
Abdu’llāh bin ẞa‘lebe Ḥaḍramī, 403 
Abdu’llāh bin Selām, 59, 81, 287 
Abdu’llāh bin Sercis, 109 
Abdu’llāh bin ẞüveb (Ebū Müslim), 335 
Abdu’llāh bin Şeddād, 167, 397 
Abdu’llāh bin Şeddād bin el-Hād, 386 
Abdu’llāh bin Şeddād el-Hādī, 167 
Abdu’llāh bin Ṭıbyān, 472 
Abdu’llāh bin ‘Utbe, 349 
Abdu’llāh bin Übey, 103, 114 
Abdu’llāh bin Übey bin Mes‘ūd, 150 
Abdu’llāh bin Übey bin Selūl, 103 
Abdu’llāh bin Üreyḳıt el-Leyẟī, 79 
Abdu’llāh bin Yesīr, 219, 220 
Abdu’llāh bin Yezīd (Ebū Ḳılābe el-

Cermī), 429 
Abdu’llāh bin Yezīd el-Evsī, 346 
Abdu’llāh bin Zem‘a, 185 
Abdu’llāh bin Zeyd, 81, 150 
Abdu’llāh bin Zeyd bin ‘Āṣım, 167, 343 
Abdu’llāh bin Zübeyr, 87, 220, 221, 

224, 225, 327, 361, 364, 376, 384, 
387, 448, 483, 487, 489, 500, 502 

Abdu’llāh bin Zübeyr (Ebū Bekr), 225 
Abdu’llāh Ebū Yaḥyā el-Baṭ ṭāl, 456 
Abdu’llāh el-Eş‘arī (Ebū Mūsā), 233 
Abdu’llāh el-Ḳureyşī el-Esedī, 273 
Abdu’llāh el-Me’mūn, 554 
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Abdu’llāh Enīs, 244 
Abdu’llāh Ḥażretleri, 224 
Abdu’llāh İbn ‘Abdü’l-Muṭ ṭalib, 55 
Abdu’llāh Me’mūn bin Hārūn, 553 
Abdu’llāh Muḥammed bin Ḥasan bin 

Ferḳad eş-Şeybānī, 248 
Abdu’llāh Mübārek, 246 
Abdu’llāh Nizār, 394 
Abdu’llāh Sa‘d bin Cuẟem, 365 
Abdu’llāh-ı Dīger, 351 
Abdu’r-Raḥmān, 177, 210, 211, 224, 

235, 328, 329, 351, 375, 387, 423, 
513 

Abdu’r-Raḥmān (Avf Oġlı), 210 
Abdu’r-Raḥmān bin Aḥmed bin Ḥanbel, 

250 
Abdu’r-Raḥmān bin ‘Ā’id el-Ezdī, 414 
Abdu’r-Raḥmān bin ‘Amr bin Mülcem, 

201 
Abdu’r-Raḥmān bin ‘Avf, 72, 76, 82, 

182, 192, 193, 209, 210 
Abdu’r-Raḥmān bin ‘Avf bin ‘Abdi‘avf 

bin ‘Abdi’l-Ḥāriẟ bin Zühre bin Kilāb, 
209 

Abdu’r-Raḥmān bin Cüḥeyre el-Ḫavlānī, 
396 

Abdu’r-Raḥmān bin Ebān bin ‘Oẟmān 
bin ‘Affān, 444 

Abdu’r-Raḥmān bin Ebī Bekr, 328, 483 
Abdu’r-Raḥmān bin Ebī Leylī, 397, 398 
Abdu’r-Raḥmān bin Ġanm, 380 
Abdu’r-Raḥmān bin Ġasīle, 357 
Abdu’r-Raḥmān bin Ḫālid bin Velīd, 291 
Abdu’r-Raḥmān bin Ḥassān, 220 
Abdu’r-Raḥmān bin Ḥassān bin ẞābit, 

346 
Abdu’r-Raḥmān bin Ḥassān el-‘Uryān, 

302 
Abdu’r-Raḥmān bin Mālik, 343 
Abdu’r-Raḥmān bin Mu‘āviye bin 

Ḫuzeyme, 414 
Abdu’r-Raḥmān bin Muḥammed bin 

Eş‘aẟ el-Kindī, 400 
Abdu’r-Raḥmān bin Ṣaḫr (Ebû 

Hüreyre), 235, 334 
Abdu’r-Raḥmān bin Sā’ib-i Enṣārī, 311 

Abdu’r-Raḥmān bin Semüre, 195, 296 
Abdu’r-Raḥmān bin Yezīd, 229 
Abdu’r-Raḥmān bin Zeyd bin Ḫaṭṭāb, 

346 
Abdu’r-Raḥmān İbn ‘Avf, 81 
Abdullah, 282, 380, 384 
Abdullah b. Abbas, 558 
Abdullah b. Tâhir, 561 
Abdullah bin Hârûnurreşid, 558 
Abdullah bin Selâm, 287 
Abdurrahman bin ‘Avf, 210 
Abdü‘amr, 235 
Abdü‘amr (Abdurrahman b. ‘Avf), 209 
Abdü’l-‘Azīz, 403 
Abdü’l-‘Azīz bin ‘Abdu’llāh bin Ebī 

Seleme-i Mācişūn, 250 
Abdü’l-‘Azīz bin Ebī Ḫāzim (Ebū 

‘Abdu’llāh), 252 
Abdü’l-‘Azīz bin Ebī Revvād, 250 
Abdü’l-‘Azīz bin Mervān, 376, 396, 414 
Abdü’l-‘Uzzā, 50 
Abdü’l-Esed bin Hilāl bin ‘Abdu’llāh bin 

‘Ömer bin Maḫzūm, 178 
Abdü’l-Ġanī bin Sa‘īd el-Ezdī (Ebū 

Muḥammed), 266 
Abdü’l-Ġanī el-Ezdī, 266 
Abdü’l-Ḥakem, 165 
Abdü’l-Ka‘b, 177, 178 
Abdü’l-Kerīm bin Ḫalefu’llāh-ı Baġdādī, 

57 
Abdü’l-Kerīm bin Ḫalefu’llāh-ı Baġdādī 

(Ebū Muḥammed), 57 
Abdü’l-Melik, 352, 356, 359, 362, 373, 

376, 377, 385, 387, 388, 392, 395, 
401, 404, 405, 406, 411, 416, 426, 
434, 435, 436, 462, 607, 611 

Abdü’l-Melik bin Mervān, 227, 356, 
357, 361, 366, 372, 376, 386, 387, 
388, 405, 432, 435, 456, 608 

Abdü’l-Melik bin ‘Ömer, 423, 528 
Abdü’l-Melik bin ‘Ömer bin ‘Abdi’l-

‘Azīz, 423 
Abdü’l-Muṭ ṭalib, 48, 49, 50, 51, 52, 

53, 54, 55, 63, 67, 153, 176, 177, 
178, 273, 608 

Abdü’l-Muṭ ṭalib bin Hāşim, 36 
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Abdü’l-Muṭ ṭalib bin Hāşim bin 
‘Abdimenāf, 197 

Abdü’l-Muṭ ṭalib bin Rebī‘a bin el-Ḥāris, 
338 

Abdü’l-Vehhāb, 446 
Abdü’l-Vehhāb bin Buḫt, 445 
Abdü’r-rabbi’l-Ka‘be, 180 
Abdülmuttalib, 101 
Abdümenāf, 36, 37, 48, 197 
Abdümenāf (Ebu Tâlib), 51 
Abdümenāf bin Ḳuṣay, 194 
Abdüşems, 235 
Abis bin Ebī Şebīb, 509 
Abṭaḥī (Hz. Muhammed), 60 
A‘cām, 324, 646 
Acem, 62, 94, 191, 207, 601, 602, 606, 

627, 634, 636, 645, 653, 654, 659, 
660, 666 

Acemler, 515, 612, 653 
Ād, 630 
Ādābü’l-‘Arab ve’l-Fürs, 628 
Aḍbā, 154 
Ādem (Ḥażret-i), 41, 42, 83, 138, 139, 

626 
Âdem (Peygamber), 33 
Ādem (Peygamber), 35, 36, 71, 141, 

340, 523, 584, 634 
Ādem ‘aleyhi’s-selām, 37, 38, 40, 41 
Ādem Peyġāmber, 36 
Ādem Ṣafī, 33 
Aden, 233, 478 
Adevī, 187, 208 
Adeviyye, 159 
Adī, 396 
Adī (Hâtim-i Tâî’nin Oğlu), 103 
Adī bin Ḥātim et-Ṭā’ī, 346 
Adī bin Nevfel bin ‘Abdimenāf el-

Ḳureyşī, 295 
Ādil (Hz. Muhammed), 60 
Ādil-i ‘Ale’l-ıṭlāḳ, 630 
Adnān, 37 
Adnānī, 460 
Affān bin Vehb, 391 
Affānī, 155 
Afūr, 154 
Aġrīnās, 663 

Aġusṭus, 664, 665 
Ahd, 556 
Āḫir (Hz. Muhammed), 60 
Aḥmed, 541 
Ahmed (Hz. Muhammed), 61, 62, 141 
Aḥmed (Hz. Muhammed), 57, 60, 61, 

141, 143 
Aḥmed (İmām), 270 
Aḥmed (İmām, b. Hanbel), 253, 254 
Aḥmed bin ‘Abdu’llāh bin Ḫāḳān, 583 
Aḥmed bin ‘Abdu’llāh-ı Iṣfahānī, 266 
Aḥmed bin ‘Abdu’llāh-ı Iṣfahānī (Ebū 

Nu‘aym), 266 
Aḥmed bin ‘Alī el-Ḫaṭīb-i Baġdādī (Ebū 

Bekr), 267 
Aḥmed bin Ebī Dāvūd, 467 
Aḥmed bin Ḥanbel, 219, 221, 235, 236, 

247, 250, 253, 256, 257, 260 
Aḥmed bin Ḥüseyn-i Beyhaḳī, 267 
Aḥmed bin Ḥüseyn-i Beyhaḳī (Ebū 

Bekr), 267 
Aḥmed bin Menī‘, 247, 263 
Aḥmed bin Mesleme, 258 
Aḥmed bin Muḥammed bin Ḥanbel bin 

Hilāl bin Esed bin İdrīs bin 
‘Abdu’llāh bin İdrīs bin ‘Avf bin Ḳāsiṭ 
bin Zemāren bin Şebāb bin Dehl bin 
ẞa‘lebe bin Kināne bin Ṣa‘b bin ‘Alī 
bin Bekr bin Vā’il bin Ḳāsiṭ bin Heyẟ 
bin Aḳṣā bin ‘Ömer bin Ḫuẕeyle bin 
Esed bin Rebī‘a bin Nizār bin Mu‘den 
bin ‘Adnān, 253 

Aḥmed bin Muḥammed el-Ḫallāl, 260 
Aḥmed bin Mūsā, 541 
Aḥmed bin Şuayb bin Alī bin Baḥr bin 

Sinān (Nesā’ī), 264 
Aḥmed bin Yūnus, 260 
Aḥmed-i Beyhaḳī (Ḥāfıẓ), 216, 221 
Aḥmed-i Muḫtār (Hz. Muhammed), 

405, 514 
Aḥmed-i Nesā’ī, 264 
Aḥmediyye, 295 
Aḥnef, 273, 359 
Aḥnef bin Ḳays, 273, 359 
Aḫṭal, 373, 435 
Aḥvaṣ, 432 
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Ahvāz, 233, 650 
Aḥzāb Günü bk. Yevmü’l-aḥzāb 
Aişe (Hz.), 332 
Ā’işe, 541, 565, 578 
Ā’işe (Ḥażret-i), 78, 86, 87, 90, 97, 106, 

112, 132, 155, 156, 158, 159, 162, 
163, 164, 165, 168, 170, 173, 175, 
183, 184, 185, 192, 193, 204, 206, 
208, 235, 237, 270, 282, 288, 300, 
303, 321, 328, 329, 331,332,  335, 
352, 364, 380, 394, 397, 420, 432, 
450, 477, 483, 606 

Ā’işe bint Ebū Bekr, 78 
Ā’işe bint Ebū Bekr (Ḥażret-i), 331 
Ā’işe bint Naḥcer, 244 
Ā’işe bint Ṣıddīḳ, 136 
Ā’işe bint Ṭalḥa bin ‘Ubeydu’llāh, 444 
Ā’işe bint Ṭalḥa bin ‘Ubeydu’llāh et-

Temīmī, 444 
Ā’iẕu’llāh bin ‘Abdu’llāh, 385 
Aḳabe, 78, 79, 232, 239, 283, 284, 305, 

309, 325 
Aḳabe Ġazāsı, 297, 378 
Âkıb (Hz. Muhammed), 61 
Āḳıb (Hz. Muhammed), 60, 61 
Aḳīde-i Ebū Ḥanefiyye, 245 
Aḳīḳ, 120, 208, 209, 324, 334 
Aḳīl, 53, 177, 513 
Aḳīl bin Ebī Ṭālib, 297 
Aḳīl bin Ma‘ḳıl, 469 
Akīn Ṭalsūn, 653 
Aḳṭaşī, 372 
Āl-i ‘Abbās, 544, 554, 617 
Āl-i Ebū Süfyān, 608 
Āl-i Ebū Ṭālib, 602 
Āl-i Ġassān, 316 
Āl-i Mervān, 445, 467 
Alā, 381  
Alā (Ḥażret-i), 381 
Alā bin ‘Amr bin ‘Ubeyd, 617 
Alā bin Ḥaḍramī, 150, 202 
Alā bin Ziyād, 381 
Aleviyye, 555, 567, 584 
Ali, 433, 482, 573, 611 
Alī, 173, 351, 387, 533, 545, 549, 574, 

611, 614 

Âlî, 601 
Ālī, 518 
Âlî (Gelibolulu), 276, 282, 290, 301, 

380, 490, 507, 513, 515, 529, 538, 
541, 564, 598, 601, 624, 666 

Alī (Ḥażret-i), 53, 71, 75, 76, 77, 79, 81, 
88, 90, 92, 93, 97, 98, 102, 103, 106, 
119, 125, 151, 177, 182, 183, 186, 
191, 192, 197, 198, 199, 200, 201, 
202, 218, 220, 221, 222, 270, 272, 
273, 274, 276, 279, 282, 283, 285, 
297, 298, 299, 300, 302, 307, 309, 
320, 325, 326, 333, 349, 352, 359, 
360, 371, 372, 379, 393, 406, 410, 
420, 422, 423, 439, 471, 473, 474, 
476, 477, 485, 513, 522, 538, 573 

Ali (Hz.), 616 
Alī (Hz. Muhammed), 60 
Alī (İmām), 86, 103, 199, 282, 337, 

339, 454, 477, 492, 511, 519, 522, 
527, 534, 551 

Ali b. Ebî Tâlib, 558 
Ali b. Hüseyin, 610 
Ali b. Mûsâ b. Ca‘fer, 558, 560 
Ali b. Mûsâ er-Rızâ b. Ca‘fer b. 

Muhammed b. Ali b. Hüseyin b. Ali 
b. Ebî Tâlib, 558 

Alī bin ‘Abdu’llāh el-Medenī, 221 
Alī bin ‘Āṣım, 246 
Alī bin Baṣrī, 426 
Alī bin Ca‘d, 247, 257 
Alī bin Ebī Ṭālib, 70, 71, 107, 136, 150, 

151, 175, 181, 197, 222, 241, 279, 
311, 325, 330, 352, 398, 449, 488, 
533, 534, 543, 576, 602 

Alī bin Ḥasan, 609 
Alī bin Ḥucr, 263, 264 
Alī bin Ḥudeybī, 219 
Alî bin Hüseyin, 529 
Alī bin Ḥüseyn, 611 
Alī bin Ḥüseyn bin ‘Alī bin Ebī Ṭālib, 

605 
Alī bin İbrāhim bin Hāşim, 583 
Alī bin İbrāhīm-i Ṭā’ifī, 577 
Alī bin Medīnī, 256 
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Alī bin Muḥammed-i ‘Askerī (Ebü’l-
Ḥasen), 587 

Alī bin Mūsā er-Rıżā, 542 
Alī bin Mūsā er-Rıżā bin Mūsā Kāẓım 

bin Ca‘fer-i Ṣādıḳ bin Muḥammed el-
Bāḳır bin ‘Alī Zeyne’l-‘ābidīn bin 
Ḥüseyn-i Şehīd bin Alī bin Ebī Ṭālib, 
542 

Alī bin Mūsā Rıżā, 541, 543, 564, 595 
Alī bin Müslim, 248 
Alī bin ‘Ömer ed-Dāreḳuṭnī, 265 
Alī bin Yezīd-i Evdī, 602 
Ali el-Kārî, 39 
Alī el-Ma‘rūf bi’l-Askerī (Ebü’l-Ḥasen), 

574 
Alī el-Murtażā, 197 
Alī İbn Ebū Ṭālib (İmām), 480 
Alī kerrema’llāhu vechehu, 43, 82, 86, 

89, 92, 102, 124, 126, 152, 170, 175, 
197, 198, 199, 200, 207, 614 

Ali Murtaza, 508 
Alī raḍiya’llāhu ‘anh, 77, 92, 93, 106, 

174, 190, 198, 201 
Alī-i Aṣġar, 480, 481 
Alī-i Ekber, 480, 481, 511, 513 
Alī-i Evsaṭ, 480 
Alī-i Murtażā, 469, 471, 476, 490, 502, 

606, 609 
Alīm (Hz. Muhammed), 60 
Ālim ve Müte‘allim, 245 
Âliye, 290 
Aliyye, 541 
Alḳame, 341 
Alḳame bin Ḳays, 341 
Allah, 33, 34, 35, 36, 39, 44, 45, 51, 55, 

56, 57, 61, 62, 65, 74, 80, 82, 84, 91, 
94, 100, 102, 109, 129, 144, 147, 
151, 168, 169, 196, 199, 207, 212, 
214, 215, 223, 240, 261, 267, 269, 
270, 272, 281, 285, 293, 295, 296, 
299, 302, 307, 314, 315, 317, 318, 
319,320, 331, 334, 339, 340, 345, 
348, 350, 384, 390, 409, 411, 415, 
436, 437, 440, 442, 443, 446, 452, 
465, 466, 467, 474, 475, 477, 478, 
479, 490, 493, 495, 501, 502, 503, 

506, 508, 509, 512, 514, 515, 529, 
530, 531, 532, 534, 536, 539, 543, 
547, 549, 550, 552, 553, 558, 560, 
566, 569, 573, 575, 576, 579, 586, 
591, 593, 594, 599, 600, 604, 605, 
612, 613, 616, 619, 621, 626 

Allāh, 46, 56, 75, 81, 82, 88, 92, 109, 
136, 144, 162, 163, 166, 168, 175, 
179, 192, 194, 198, 205, 212, 214, 
215, 229, 299, 321, 331, 338, 428, 
458, 472, 495, 530, 566, 618 

Allāhu Te‘ālā, 42, 44, 53, 56, 58, 61, 
81, 91, 112, 114, 116, 128, 129, 130, 
136, 142, 143, 144, 148, 151, 159, 
162, 168, 179, 181, 183, 185, 189, 
206, 215, 217, 292, 307, 320, 374, 
443, 516, 530, 536, 578, 608 

Allahu Teala, 388, 448, 466, 481, 552 
A‘meş, 411, 421, 440, 528, 614 
Āmine, 37, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 

63, 541 
Āmine bint Vehb, 37 
Āmine bint Vehb bin Abdümenāf bin 

Zühre bin Kilāb bin Mürre, 37 
Āmir, 177, 178 
Āmir bin ‘Abdu’llāh bin Cerrāḥ bin 

Hilāl bin Üheyb bin Münye bin Ḥāriẟ 
bin Fihr bin Mālik, 211 

Āmir bin ‘Abdu’llāh, 227 
Āmir bin Füheyre, 79, 150 
Āmir bin Sa‘d bin Ebī Vaḳḳāṣ el-Leyẟī, 

428 
Āmir bin Şerāḥīl eş-Şa‘bī, 428 
Āmir bin Vāẟile (Ebū Ṭufeyl), 462 
Āmir bin Vāẟile (Ebü’ṭ-Ṭufeyl), 219, 

244 
Āmir bin Vāẟile bin ‘Abdu’llāh bin ‘Amr 

el-Leyẟī (Ebü’ṭ-Ṭufeyl), 422 
Āmir Ḳabīlesi, 122 
Āmirī, 319, 360 
Āmiriyye, 301 
Ammâr, 275, 344 
Ammār, 151, 270, 274, 275 
Ammār (Ḥażret-i), 275 
Ammār bin Yāẟir, 344 
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Ammār bin Yāsir, 76, 82, 274, 280, 
283, 344 

Ammü’l-‘alā, 48 
Amr, 73, 299, 317, 377 
Amr bin ‘Āṣ, 150, 200, 201, 278, 284, 

286, 298, 299, 333, 475, 487, 488, 
489, 497, 498, 499 

Amr bin ‘Āṣ bin Vā’il bin Hāşim bin 
Sa‘d, 286 

Amr bin Bekr, 201 
Amr bin Cemūḥ, 620 
Amr bin Cürmūz, 273, 274 
Amr bin Dīnār, 347, 422, 614 
Amr bin Esved, 285 
Amr bin Esved es-Sükūnī, 285 
Amr bin Furāt, 566 
Amr bin Ḥamıḳ bin Kāhin el-Ḫuzā‘ī, 300 
Amr bin Ḥazm, 341 
Amr bin Hişām, 188 
Amr bin Ḥüseyn, 516 
Amr bin İbn Rebī‘-i Maḫzūmī, 434 
Amr bin ẞābit, 387 
Amr bin Sa‘īd, 352, 503 
Amr bin Sa‘īd bin ‘Āṣ, 352 
Amr bin Şu‘ayb, 401 
Amr bin ‘Utbe, 181 
Amr bin Ümeyye eḍ-Ḍamrī, 94, 288, 

297 
Amr bin Ümmü Mektūm, 290, 317, 

336, 341, 342, 352, 353, 354, 355, 
357, 363, 365, 373, 374, 375, 377, 
380, 381, 396, 399, 406, 424, 426, 
466, 467 

Amr bin Ümmü Mektūm el-‘Āmirī, 150 
Amre bint Ma‘viye, 169 
Amre bint Yezîd, 170 
Anaṭolı, 664, 666 
Āne, 220 
A‘ne, 149 
Anḳā, 401 
Anṭākiyye, 68, 456, 648, 662, 666 
Anṭiyoḥtūş, 662 
Arab, 36, 44, 45, 48, 55, 62, 71, 72, 83, 

100, 103, 110, 152, 153, 158, 187, 
206, 220, 224, 295, 312, 317, 323, 

343, 356, 367, 368, 391, 456, 491, 
523, 546, 601, 628, 632, 653, 654 

A‘rāb, 186, 217, 218, 220, 330 
Arabāne, 655 
A‘rābī, 114, 120, 125, 277, 326, 327, 

330, 331, 358, 401, 435, 436, 524, 
564, 576 

Arabī, 263, 294, 417, 433, 563 
Arabī (Hz. Muhammed), 60 
Arabistān, 636, 653, 664 
Arabiyye, 404 
Arabiyyet, 368, 443 
Arafat, 547 
Arafāt, 105, 120, 318, 327 
Arafāt Ṭaġı, 105 
Arap, 515, 601 
Arapça, 380, 538, 620 
Araplar, 36, 323, 379, 597, 612 
A‘rec, 450 
Ares bin ‘Umeyr, 220 
Arfaḫşad, 37 
Arīş, 151 
Arż-ı Buẟeyne, 316 
Arż-ı Rūm, 666 
Āṣ bin Vā’il, 227, 286, 299 
Aṣheb, 601 
Āṣım, 353 
Āṣım bin ‘Adī, 290 
Āṣım bin Eflaḥ, 151 
Āṣım bin ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb, 353 
Āsiye, 149, 157 
Asḳalān, 249, 526 
Askerī (Hasan el-Hâlis), 579 
Aṣma‘ī, 439, 460, 500, 609 
Aşere-i Mübeşşere, 180, 182, 208, 218, 

222, 224, 225, 271, 273, 304, 323, 
361 

Aṭā, 448, 449 
Aṭā bin Ebī Rebāḥ, 246, 447, 614 
Aṭā bin Sā’ib, 247, 397 
Aṭā bin Yesār, 167, 431 
Aṭā bin Yesār-ı Hilālī, 426 
Aṭfān, 87, 128 
Atīḳ (Ebû Bekr), 181 
Atīḳ bin ‘Ābid el-Maḫzūmī, 156 
Ātike, 178, 179, 304 
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Ātike bint ‘Āmir bin Rebī‘a bin Mālik 
bin Ḫuzeyme bin ‘Alḳame bin Firās, 
160 

Ātike bint Hilāl, 48 
Ātike bint Zeyd, 273, 285 
Ātike bint Zeyd bin ‘Amr bin Nüfeyl bin 

‘Abdi’l-‘Uzzā, 285 
Aṭiyye bin Bişr, 360 
Aṭiyye bin Bişr-i Māzinī, 360 
Attāb bin Esīd, 101 
Aṭ ṭār, 223 
Avf bin Mālik bin Ebī ‘Avf, 363 
Avfī, 575 
Avn, 138, 224, 282, 351, 387, 513 
Avnu’llāh, 201 
Avvām bin Ḫuveylid, 178 
Āyir, 37 
Aynü’t-temr, 441 
Āzer, 179 
Āzerbaycān, 325, 375, 636, 655, 657 
Azīz (Hz. Muhammed), 60 
Aẕrā, 302 
Azrā’īl, 46, 137 

B 
Bāb-ı Ṣaġīr, 406 
Bābil, 241, 628, 632, 643, 658 
Bābü’l-ebvāb, 452 
Bābü’l-ferādīs, 525 
Bābü’l-ḥarb, 254 
Bābü’l-ḥavā’ic-ila’llāh, 533 
Bābü’l-Kūfe, 570 
Bâbü’l-ma‘rûf, 580 
Bābü’ṣ- ṣaġīr, 353 
Bādiye, 67 
Baġdād, 246, 247, 248, 251, 253, 254, 

256, 258, 260, 265, 267, 525, 566, 
570, 571, 574, 575, 576, 581, 587, 
588, 602, 632, 647, 652, 653 

Baġdād Köprüsü bk. Cisr-i Baġdād 
Baḥdelī, 353 
Bāhile, 322 
Bāhilī, 322 
Baḫīrā, 64 
Baḥrān, 130 

Baḥreyn, 298, 334, 388 
Baḥr-ı Ḫazar, 655 
Baḥr-ı Maġrib, 417 
Bahrü’l-ensâb el-Müsemmâ bi’l-

Müşeccerü’l-keşşâf li-Usûli’s-sâde ve’l-
Eşrâf, 587, 588, 593, 594, 601 

Baḳar, 203, 206 
Bâkır, 615 
Bāḳır, 615 
Bāḳır (İmām), 616, 618 
Baḳī‘, 159, 160, 161, 166, 168, 172, 

173, 197, 208, 211, 230, 237, 324, 
332, 334, 387, 390, 420, 477, 613, 
614, 619 

Balāş, 647, 648, 649, 657 
Balāş bin Balāş, 648 
Balāş bin Behrām, 647 
Balāş bin Eşḳān, 649 
Balāş bin Fīrūz, 648, 657 
Bānes, 416 
Bār-i Ḫudā, 42, 66, 80, 92, 99, 146, 504 
Bārī Ḫudā, 57, 338, 467, 569 
Bār-i Te‘ālā, 135, 144 
Bārī Te‘ālā, 56, 71, 135, 142, 144, 151, 

188, 195, 277 
Bārr (Hz. Muhammed), 60 
Baṣra, 191, 206, 219, 233, 238, 244, 

260, 262, 272, 292, 296, 298, 306, 
307, 308, 327, 333, 373, 375, 377, 
381, 388, 390, 392, 398, 400, 405, 
407, 408, 413, 433, 439, 440, 447, 
460, 461, 538, 653 

Baṣrī, 359, 386, 423, 429, 434, 438 
Batha, 612 
Baṭḥānī, 577 
Bāṭın (Hz. Muhammed), 60 
Batin, 377 
Batlamyus, 661 
Baṭlamyūs, 663 
Baṭnu’n-naḫl, 78 
Baṭnüreym, 332 
Baṭ ṭāl, 446, 456, 457, 458, 459 
Baṭ ṭāl (Abdu’llāh Ebū Yaḥyā), 456 
Baṭ ṭāl (Ebū Muḥammed), 446 
Baṭ ṭāl (Seyyid), 456 
Baṭ ṭāl Ġāzī, 446, 457, 458, 459 
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Baṭ ṭāl Ġāzī (Seyyid), 456 
Ba‘ūm, 154 
Bāyiġa, 123 
Bedr, 82, 104, 134, 194, 203, 206, 210, 

239, 249, 271, 279, 291, 296, 304, 
305, 309, 323, 325, 328 

Bedr Ġazāsı, 75, 77, 85, 118, 120, 151, 
152, 157, 159, 174, 188, 194, 202, 
205, 208, 209, 210, 212, 219, 229, 
231, 232, 238, 271, 276, 279, 281, 
283, 286, 290, 291, 321, 325, 331, 
336, 338, 339, 352, 396, 404 

Bedr Savaşı, 290 
Bedr-i Mev‘id Ġazāsı, 89 
Bedr-i Ūlā, 84 
Bedr-i ‘Uẓmā Ġazāsı, 84 
Behcetü’t-tevārīḫ, 324 
Behmen, 644, 650 
Behmen-i Veled-i İsfendiyār, 644 
Behrām, 647, 652, 654, 655, 656 
Behrām bin Behrām, 652 
Behrām bin Hürmüz, 652 
Behrām bin Şābūr, 647 
Behrām bin Şābūr bin Ẕü’l-ektāf, 654 
Behrām-ı Gūr, 654 
Behrām-ı Gūr bin Yezdicerd, 654 
Bekkā’īn, 308, 373 
Bekr, 545 
Bekr bin ‘Abdu’llāh el-Müzenī, 434 
Bekr bin Ṣāliḥ, 545 
Belâzurî, 170, 185 
Beled-i Emīn, 280, 485 
Belḫ, 425, 469, 627, 643 
Belḳā, 94 
Benī ‘Abbās, 600, 602 
Benī ‘Adī, 192 
Benī ‘Adnān, 36 
Benî Adnân, 36 
Benī ‘Āmir, 124, 179, 366 
Benī Ebū Ṭālib, 553 
Benī Esed, 129, 511, 513, 519, 524 
Benī Fāṭıma, 544 
Benī Fezāre, 313 
Benī Ġaṭafān, 87 
Benī Ḥāriẟe, 309 
Benī Ḥāris bin Ka‘b, 366 

Benî Hâşim, 35, 36 
Benī Hāşim, 35, 36, 126, 197, 249, 383, 

473, 584 
Benī Ḥimyer, 251, 632 
Benī Ḥuṭame, 276 
Benī Ḫuzā‘a, 72, 96 
Benī İsrā’īl, 51, 147, 167, 299, 647 
Benî İsrail, 597 
Benī Ka‘b, 351 
Benī Ḳaynuḳā‘, 85, 152 
Benī Ḳaynuḳā‘ Ġazāsı, 85 
Benī Kilāb, 130 
Benî Kinâne, 35 
Benī Kināne, 35, 158 
Benī Ḳurayẓa, 90, 104, 165 
Benī Ḳurayẓa Ġazāsı, 205, 403 
Benī Ḳureyş, 67, 76 
Benī Liḥyān Ġazāsı, 90 
Benī Muṣ ṭaliḳ, 90, 99, 104, 164, 165, 

300, 338 
Benī Muṣ ṭaliḳ Ġazāsı, 90, 99 
Benī Naḍīr, 85, 89, 121, 165 
Benī Neccār, 231 
Benī Süleym, 85, 125, 169 
Benī Süleyme, 169 
Benī Taġlib, 339, 653 
Benī Temīm, 98 
Benī Temlik, 126 
Benī Tihāme, 72 
Benî Ümeyye, 503 
Benī Ümeyye, 298, 361, 378, 435, 445, 

456, 459, 467, 504, 516, 524, 597, 
617, 618 

Benī Ümeyye Cāmi‘i bk. Cāmi‘-i Benī 
Ümeyye, 

Beni’n-Neccār, 49, 78 
Benū Bekr, 96 
Benū Ḥāriẟ, 126 
Benū Ḫuzā‘a, 96 
Benū Ḳays, 79 
Benū Kelb, 280 
Benū Nehşel, 127 
Benū Ümeyye, 352 
Benū Zühre, 55 
Berā bin ‘Āzib, 359 
Berā İbn ‘Āzib, 107 
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Berber, 309, 341, 417 
Berḳa, 310, 376 
Bermekī, 545, 624 
Bermekīler, 545 
Berra, 178, 179 
Berre (Cüveyriye), 165, 300 
Berre (Meymûne), 166, 306 
Berre bint Semev‘al, 167 
Beşīr, 94 
Beşīr (Hz. Muhammed), 60 
Beşīr bin Naḍr, 355 
Beşīr bin Selīm en-Neḫḫās, 587 
Bettār, 152 
Beyān bin Sem‘ān, 467 
Beyān fī Aḫbāri Ṣāḥibi’z-zamān bk. el-

Beyān fī Aḫbāri Ṣāḥibi’z-zamān 
Beyaz Minâre, 599 
Beydā, 604 
Beyhaḳ, 267 
Beyt-i Maḳdis, 86, 148, 521 
Beytu’llah, 547 
Beytu’llāh, 68, 103, 306, 409, 430, 571 
Beytü’l-maḳdis, 77, 137, 148, 191, 327, 

643, 665, 666 
Beyyān (Hz. Muhammed), 60 
Beyżā, 103, 153, 154, 178, 644 
Beyżāvī (Ḳāḍī), 627, 644 
Bī‘at-i ẞāniye, 79 
Bī‘atü’r-rıḍvān, 195, 219, 324, 374 
Bīdār (Hûşeng b. Siyâmek), 628 
Bidâye ve’n-Nihâye, bk. el-Bidâye ve’n-

Nihâye 
Bījen, 641, 645 
Bījen bin Cūẕerz, 649 
Bilāl, 81, 151, 182, 276 
Bilāl bin Ebī Derdā, 406 
Bilāl bin Ḥamāme, 406 
Bilāl bin Rebāḥ, 150 
Bilāl bin Sa‘d, 466 
Bilāl İbn Rebāḥ, 106 
Bilāl-i Ḥabeşī, 63, 71, 81 
Bişr, 373 
Bişr b. Mu‘temir, 561 
Bişr bin Mervān, 373, 416 
Bişr bin Sa‘īd el-Müzenī, 407 
Bişr bin Velīd-i Kindī, 247 

Bişr-i Merīsī, 467 
Bīter Ṭaġı, 46 
Bīveresb, 631 
Boḳrāt Ḥakīm, 644 
Bozanṭiye, 664 
Buḫārī, 104, 107, 109, 111, 158, 162, 

167, 182, 183, 184, 189, 191, 196, 
200, 204, 205, 207, 209, 210, 211, 
217, 223, 225, 227, 229, 230, 231, 
232, 234, 236, 238, 239, 255, 256, 
257, 259, 262, 295, 318, 336, 405, 
419, 585 

Buḫārī (İmām), 255, 256 
Buḫārī (Muḥammed), 255 
Buḫārī Muḥammed bin İsmā‘īl bin 

İbrāhīm bin Muġīre bin Berdizbeh, 
255 

Buḫtunnaṣr, 241, 643, 644 
Buḳrāṭ, 621, 622 
Bunnet, 37 
Burak, 507 
Burāḳ, 137, 138 
Burhān (Hz. Muhammed), 60 
Burhān-ı Aṣfiyā, 340 
Burre, 162 
Būslaḳūs, 662 
Buvāṭ, 84, 104 
Buvāṭ Ġazāsı, 84 
Bünyāmīn bin Ya‘ḳūb, 639 
Büreyde, 104, 340 
Büreyde bin Ḥuṣayb, 340 
Büreyhe, 541 
Büẟeyne, 391 
Büzürcmihr, 658, 659 

C 
Câbir, 615 
Cābir, 109, 116, 133, 165, 170, 190, 

200, 203, 210, 219, 235, 236, 239, 
392, 421, 466, 611, 615 

Cābir bin ‘Abbās, 606 
Cābir bin ‘Abdu’llāh, 219, 239, 244, 

350, 378, 408, 440, 597, 611 
Cābir bin ‘Abdu’llāh bin ‘Amr Ḥarām 

bin ‘Ömer bin Sevād bin Seleme bin 
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Sa‘d bin ‘Alī bin Esed bin Sāride bin 
Yezīd bin Ḥaşīm bin Ḫazrec, 239 

Cābir bin ‘Abdu’llāh-ı Enṣārī, 615 
Cābir bin ‘Atīk, 336 
Cābir bin Semüre, 109, 352 
Cābir bin Zeyd (Ebü’ş-Şa‘ ẟā), 408 
Cābir el-Cu‘fī, 615 
Cābir raḍiya’llāhu ‘anh, 116, 190 
Cābiye, 601 
Ca‘d, 467 
Ca‘d-ı Ḥabeşī, 467 
Ca‘d bin Dirhem, 467, 468 
Ca‘de, 170, 478 
Ca‘fer, 201, 202, 282, 383, 384, 480, 

508, 511, 513, 541, 565, 578 
Ca‘fer (b. Ebû Tâlib), 95 
Ca‘fer (Ḥażret-i), 307 
Ca‘fer (İmām), 530, 532 
Ca‘fer (Tayyar), 151 
Ca‘fer bin ‘Alī, 585 
Ca‘fer bin Ebī Süfyān bin Ḥāriẟ bin 

‘Abdi’l-Muṭ ṭalib, 304 
Ca‘fer bin Ebī Ṭālib, 82, 95, 233, 282 
Ca‘fer b. Ebî Tâlib, 282 
Ca‘fer Mütevekkil, 577 
Ca‘fer-i Aṣġar, 387 
Ca‘fer-i Bermekī, 624 
Ca‘fer-i Ekber, 387 
Ca‘fer-i Ṣādıḳ, 529, 530, 531, 533, 543, 

552, 585, 614 
Ca‘fer-i Ṭayyār, 76, 95, 177, 282, 297 
Cāhiliyyet, 100, 156, 160, 166, 173, 

182, 187, 194, 209, 220, 235, 284, 
286, 293, 295, 305, 312, 313, 318, 
319, 329, 333, 342, 359, 394, 423 

Caḥş, 155 
Caḥş bin Ya‘mer, 178 
Cālīnūs, 663 
Cālūt, 85, 152 
Cāmasb, 644 
Cāmi‘-i Benī Ümeyye, 288 
Cāmi‘-i Dımaşḳ, 395 
Cāmi‘-i Ebū Dāvūd, 185 
Cāmi‘-i Kūfe, 311 
Cāmi‘-i Tirmiẕī, 181 
Câmia bk. el-Câmia 

Cāmi‘u’l-u ṣūl, 245, 268 
Cāmi‘u’ ṣ- ṣaḥīḥ, 263 
Cāmust, 657 
Cāvidān-Ḫıred, 628 
Cebele, 312, 313, 314, 315, 316 
Cebele bin Eyhem el-Gassânî, 316 
Cebele bin Eyhem-i Ġassānī, 312 
Cebel-i Eşel Ġazāsı, 296 
Cebel-i Raḍvā, 387 
Cebel-i Şīr, 49 
Cebelü’l-Ḫalīl, 416 
Cebrā’īl, 40, 41, 42, 62, 68, 69, 70, 86, 

91, 93, 95, 96, 97, 100, 107, 123, 
134, 136, 138, 139, 140, 148, 159, 
184, 223, 348, 648 

Cebrâil, 547 
Cefne, 314 
Cehm bin Ṣafvān, 467 
Cehm bin Salt, 150 
Cehmiyye, 373 
Cehnī, 491, 493 
Celūlā, 207, 370, 375, 423 
Cem‘ beyne’ ṣ-Ṣaḥīḥayn bk. el-Cem‘ 

beyne’ ṣ-Ṣaḥīḥayn 
Cemālü’d-dīn Ebū ‘Abdu’llāh Nu‘mānī, 

597 
Cemel (Vak‘ası), 272, 273 
Cemel Günü bk. Yevmü’l-cemel 
Cemel Ḥarbi bk. Ḥarb-i Cemel 
Cemel Vaḳ‘ası bk. Vaḳ‘a-i Cemel 
Cemīl, 392 
Cemīl bin ‘Abdu’llāh bin Ma‘mer bin 

Ṣabāḥ, 391 
Cemīle bint ẞābit, 353 
Cemre, 547 
Cemre bint Ḥāriẟ, 171 
Cemşīd, 629, 630, 631, 632, 634, 635 
Cemşīd-i Veled-i Nev-cihān, 629 
Cenāb-ı Ḥaḳ, 67, 69, 142, 151, 373, 

459, 494, 511, 572, 576 
Cenāb-ı Nübüvvet, 659 
Ceng-i Ṣıffīn, 276, 369, 393, 519 
Cerāde-i Zer, 452 
Cerāhīn, 647 
Cerîr, 304 
Cerīr, 304, 435, 436, 437, 438 
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Cerīr bin ‘Abdu’llāh bin Cābir el-Becelī, 
303 

Cerīr bin ‘Aṭıyye-i Şā‘ir, 435 
Cerīr İbn ‘Abdu’llāh el-Becelī, 105 
Cerrāḥ bin Sinān, 472 
Ceẟ ẟāme, 313, 314, 315 
Ceẟ ẟāme bin Müsāḥiḳ el-Kinānī, 313 
Cevād (Hz. Muhammed), 60 
Cevād (Muhammed), 566 
Cevāmi‘, 106, 158, 182, 238, 405 
Cevāniḥ ve’l-Cevāmiḥ bk. el-Cevāniḥ ve’l-

Cevāmiḥ 
Ceyḥūn, 636, 637, 640, 642, 649, 655 
Ceyḥūn Nehri bk. Nehr-i Ceyḥūn 
Cezīre, 197, 220, 388, 416, 456, 601, 

650 
Cezīre-i Kıbrīs, 197, 416 
Cibāl, 256 
Cibāl-i Deylem, 603 
Cibrā’īl, 624, 626 
Cibrā’īl bin Buḫtīşū, 623 
Cibrīl, 71, 86, 123, 137, 138, 139, 140, 

291, 296, 304, 348, 471, 480, 481, 
523, 552, 623 

Cibrîl-i Emîn, 547 
Cidde, 68, 76 
Cifr bk. el-Cifr 
Cin Vādīsi bk. Vādi’l-cin 
Ci‘rāne, 101, 105 
Cisr-i Baġdād, 602 
Corcīs, 646 
Cûdî, 329 
Cu‘fī, 255 
Cu‘fī bin Sa‘d el-‘Aşīre bin Medcaḥ, 255 
Cūẕerz, 649 
Cūẕerz bin Bījen, 649 
Cübeyr (b. Mut‘im), 78 
Cübeyr bin Muṭ‘im, 61, 197, 295, 299 
Cübeyr bin Nüfeyr, 383 
Cübeyr bin Verḳā’ e ṣ-Ṣarīmī, 386 
Cüheyme, 395 
Cümân, 465 
Cümāne, 177, 202 
Cünāde bin Ebī Ümeyye, 380 
Cündeb bin Naḍle, 332 
Cündnīsābūr, 651, 652, 653 

Cürcān, 325 
Cürhüme (Melik), 46 
Cürẟüm bin Nāşim, 374 
Cüveyriye, 90, 155, 156, 164, 165, 300 
Cüveyriye bint Ḥāriẟ, 90, 164 
Cüveyriye bint Ḥāris bin Ebī Ḍırār bin 

Ḥabīb bin ‘Ābid bin Mālik bin 
Ḫuzeyme el-Muṣ ṭaliḳ, 164 

Cüveyriye Ḫātūn, 300 

Ç 
Çāh-ı Zemzem bk. Zemzem Ḳuyusı 
Çār Yār, 180, 199, 218, 378, 500 
Çīn, 636, 655, 656, 658 
Çīnī, 655 
Çīnīler, 658 
Çorum, 281 

D 
Dahhâk, 425, 631 
Ḍaḥḥāk, 155, 169, 230, 359, 365, 425, 

471, 500, 630, 631, 632, 633, 634, 
635 

Ḍaḥḥāk bin Ḳays, 358, 500 
Ḍaḥḥāk bin Ḳays el-Fihrī, 471 
Ḍaḥḥāk bin Müzāḥim el-Hilālī, 425 
Ḍaḥḥāk-ı Mārī, 631, 632 
Dā‘ī (Hz. Muhammed), 60 
Dāmhürmüz, 652 
Dānyāl (Hz.), 643 
Dârâ, 645 
Dārā bin Sām, 626 
Dārāb, 645, 646 
Dārāb bin Behmen, 645 
Dārāy, 473 
Dāreḳuṭnī (Alī bin ‘Ömer), 265 
Dāreḳuṭnī-i Baġdādī (İbn ‘Ömer), 265 
Ḍaren, 651 
Dār-ı Erḳam, 209, 276 
Dārü’l-Erḳam, 194 
Dārü’l-ḳuṭnī, 259 
Dārü’n-nedve, 118 
Dārü’s-selām, 287 
Dârülerkām, 208 
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Dâvûd, 538 
Dāvūd, 164, 617, 618 
Dâvûd (Hz.), 307, 379 
Dāvūd (Hz.), 307, 642 
Dāvūd ‘aleyhi’s-selām, 152 
Dāvūd bin ‘Abdu’r-Raḥmān, 250 
Dāvūd bin Süleymān, 617 
Dāvūd el-Evdī, 428 
Dāvūdī, 153 
Ḍayā‘a, 177 
Deccal, 599 
Deccāl, 598 
Demāvend, 627 
Deme Dārmīn, 646 
Demürḳapu, 452 
Dervīş Muḥammed-i Şāmī, 525 
Deylemî, 39 
Deylemī, 575 
Deyr-i ‘Abdu’r-Raḥmān, 471 
Deyrü’l-cāẟeliḳ, 356 
Deyyān, 585 
Dımaşk, 599 
Dımaşḳ, 220, 234, 316, 358, 402, 404, 

406 
Dımaşḳ-ı Şām, 296, 302, 352, 353, 357, 

358, 362, 383, 385, 386, 412, 417, 
461, 499, 500, 524, 525 

Dımaşḳ Cāmi‘i bk. Cāmi‘-i Dımaşḳ 
Dımaşḳī, 445 
Ḍırār, 177, 179 
Di‘bil, 542, 546, 547, 548, 549 
Di‘bil-i Ḫuzā‘ī, 542 
Dicle, 637, 647, 651 
Diḥye, 170 
Diḥye bin Ḫalīfe el-Kelbī, 94, 167, 304 
Diḥye el-Kelbī, 86, 296 
Dīḳorīdus, 663 
Dil-ārā, 656 
Dīneverī (Ebū Ḥanīfe), 473 
Direfş-i Gāve, 635 
Direfş-i Gāviyān, 631 
Dīvān, 450 
Diyār-ı Bekr, 658 
Domoḳrāṭīs Ḥakīm, 644 
Ḍubā‘a bint ‘Āmir bin Ḳurt bin Seleme, 

170 

Dūme, 102 
Dūmetü’l-cendel, 154, 324 
Dūmetü’l-cende’l Ġazāsı, 90 
Düldül, 94, 95, 152, 154 
Dürre, 161, 177 

E 
Ebā ‘Amr, 258 
Ebān, 401 
Ebān bin ‘Oẟmān bin ‘Affān, 401 
Ebān bin Sa‘īd, 150 
Ebḳa‘, 601 
Ebraḥaş, 663 
Ebrehe, 50, 53, 659 
Ebrehe bin Ṣabbāḥ, 50 
Ebū ‘Abdu’llāh, 239, 249, 251, 253, 

386, 586 
Ebū ‘Abdu’llāh (Amr b. Âs), 286 
Ebū ‘Abdu’llāh (Buhârî), 255 
Ebū ‘Abdu’llāh (Ca‘fer-i Sâdık), 529 
Ebū ‘Abdu’llāh (Hz. Osman), 194 
Ebū ‘Abdu’llāh (İmam Hüseyin), 479 
Ebū ‘Abdu’llāh (Muhammed b. Ali b. 

Abdullah), 468 
Ebū ‘Abdu’llāh (Nāfi‘-i Müvellā-yı İbn 

‘Ömer), 450 
Ebū ‘Abdu’llāh (Sevban b. Bücdüd), 317 
Ebū ‘Abdu’llāh Abdü’l-‘Azīz bin Ebī 

Ḫāzim, 252 
Ebū ‘Abdu’llāh bin Muḥammed-i 

Nīşābūrī (Ḥākim), 266 
Ebū ‘Abdu’llāh Muḥammed bin Yūsuf 

el-Gencī eş-Şāfi‘, 598 
Ebū ‘Abdu’llāh Nāfi‘ (Müvellā-yı İbn 

‘Ömer), 450 
Ebū ‘Abdu’llāh Nu‘mānī (Cemālü’d-

dīn), 597 
Ebū ‘Abdu’llāh Zāhid, 608 
Ebū ‘Abdu’llāh-ı Baṣrī, 421 
Ebū ‘Abdu’llāh-ı Enṣārī, 336, 378 
Ebū ‘Abdu’llāh-ı Medenī, 412 
Ebū ‘Abdu’llāh-ı Mekkī, 462 
Ebū ‘Abdu’llāh-ı Nīşābūrī (Ḥākim), 264 
Ebū ‘Abdu’llāh-ı Rāzī, 248 
Ebū ‘Abdu’r-Raḥmān, 264, 430 



692 | DİZİN - 2. Rükün   

Ebū ‘Abdu’r-Raḥmān (Sefîne), 357 
Ebū ‘Abdu’r-Raḥmān ‘Abdu’llāh bin 

Mes‘ud bin Ġāfil bin Ḥabīb bin Fār bin 
Maḥrūm bin Ṣāhile bin Kāhil bin 
Ḥāriẟ bin Temīm bin Sa‘d bin 
Hüẕeyl, 228 

Ebū ‘Abdu’r-Raḥmān ‘Abdu’llāh bin 
‘Ömer bin Ḫaṭṭāb, 224 

Ebū ‘Abdu’r-Raḥmān el-Laḥmī, 415 
Ebū ‘Abdu’r-Raḥmān es-Sülemī el-Kūfī, 

372 
Ebū ‘Abdu’r-Raḥmān-ı Mekkī, 370 
Ebū ‘Abdu’r-Raḥmān-ı Nesā’ī, 260 
Ebū Aḥmed (Ḥākim), 236 
Ebū ‘Alī (Ḥāfıẓ), 264 
Ebū ‘Alī bin ‘Alī-i Nīşābūrī, 258 
Ebū ‘Alī İbn Miskeveyh, 628 
Ebū ‘Alī Muḥammed bin Aḥmed bin 

‘Amr el-Lü’lü’, 260 
Ebū ‘Amr, 217, 248, 258, 428 
Ebū ‘Amr (Bilâl b. Sa‘d), 466 
Ebū ‘Amr (Hz. Osman), 194 
Ebū ‘Amr Muḥammed bin Aḥmed bin 

Ḥamdān-ı Ḫayrī, 258 
Ebū ‘Amr ‘Oẟmān bin Sa‘īd-i ‘Ömerī, 

595 
Ebū ‘Amr Sa‘d bin İyās eş-Şeybānī, 399 
Ebū ‘Amr-ı Faḳīh, 430 
Ebū ‘Amr-ı Şā‘ir, 391 
Ebū ‘Amr-ı Şehrezūrī, 182, 217, 218, 

221 
Ebū ‘Āṣım-ı Mekkī, 371 
Ebū ‘Āṣım-ı Şeybānī, 256 
Ebū ‘Atīḳ, 364 
Ebū Baṣīr, 618 
Ebû Bekir (Hz.), 282 
Ebū Bekr, 63, 71, 75, 76, 81, 82, 87, 88, 

92, 96, 97, 103, 119, 120, 121, 149, 
151, 155, 167, 180, 181, 182, 183, 
184, 185, 186, 187, 190, 191, 192, 
194, 199, 202, 203, 204, 206, 209, 
218, 219, 226, 238, 272, 282, 283, 
298, 300, 320, 328, 335, 362, 378, 
396, 405, 422, 428, 453, 471, 511, 
513 

Ebū Bekr (b. İmam Ali), 201 

Ebū Bekr (Ḥażret-i), 226, 273 
Ebū Bekr ‘Abdu’llāh bin Ebī Ḳuhāfe 

‘Oẟmān, 180 
Ebū Bekr ‘Abdu’llāh bin Zübeyr, 225 
Ebū Bekr Aḥmed bin ‘Alī el-Ḫaṭīb-i 

Baġdādī, 267 
Ebū Bekr Aḥmed bin Ḥüseyn-i Beyhaḳī, 

267 
Ebū Bekr bin ‘Abdu’r-Raḥmān bin 

Ḥāriẟ, 410 
Ebū Bekr bin ‘Abdu’r-Raḥmān bin Ḥāriẟ 

bin Hişām bin Muġīre, 413 
Ebū Bekr bin Ebī Ḳuḥāfe, 150 
Ebū Bekr bin Vāsit, 260 
Ebū Bekr el-Ḫallāl, 262 
Ebū Bekr e ṣ-Ṣıddīḳ, 158, 617 
Ebū Bekr İbn Ebū Dāvūd-ı Sicistānī, 

237 
Ebū Bekr Muḥammed bin Mūsā el-

Ḫārizmī, 68 
Ebū Bekr Ṣadaḳa, 262 
Ebū Bekre, 305 
Ebū Bekre bin Mesrūḥ, 305 
Ebū Bekr-i Ṣıddīḳ, 43, 71, 79, 271, 273, 

290 
Ebū Bişr-i Dūlābī, 264 
Ebū Bürde bin Ebī Mūsā el-Eş‘arī, 428 
Ebū Ca‘fer, 440 
Ebū Ca‘fer (el-Bâkır), 615, 619 
Ebū Ca‘fer (Hz. Ömer), 187 
Ebū Ca‘fer (İmām), 570, 604 
Ebū Ca‘fer (İmam Muhammed Bâkır), 

529 
Ebū Ca‘fer (Muhammed Bâkır), 565 
Ebū Ca‘fer (Muhammed el-Cevâd), 565 
Ebū Ca‘fer el-Bāḳır, 448, 603, 614 
Ebū Ca‘fer el-Bāḳır Muḥammed bin ‘Alī 

bin Ḥüseyn bin ‘Alī bin Ebī Ṭālib, 614 
Ebū Ca‘fer el-Manṣūr, 529 
Ebū Ca‘fer Muḥammed bin ‘Alī bin 

Ḥüseyn bin ‘Alī bin Ebī Ṭālib el-Bāḳır, 
449 

Ebū Ca‘fer Muḥammed bin ‘Alī el-
Bāḳır, 606 

Ebū Ca‘fer-i ẞānī (Muhammed el-
Cevâd), 565 
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Ebū Ca‘fer-i Ṭaḥāvī, 245, 264 
Ebû Cehil, 188 
Ebū Cehil, 71, 73, 74, 76, 117, 136, 

188 
Ebū Cehil bin Hişām, 71 
Ebū Cīle, 607 
Ebū Cuḥeyfe Vehb bin ‘Abdu’llāh, 371 
Ebû Dâvûd 260 
Ebū Dāvūd, 164, 167, 184, 259, 260, 

262 
Ebū Dāvūd Süleymān bin Eş‘aẟ-ı 

Sicistānī, 264 
Ebū Derdā, 422, 466 
Ebū Eyyūb, 82, 151, 306 
Ebū Eyyūb bin Ḫālid bin Zeyd, 82 
Ebū Eyyūb-ı Enṣārī, 119, 271, 306, 587 
Ebū Eyyūb-i Sicistānī, 529 
Ebū Ġuneynimā el-Ḫavlānī, 399 
Ebū Ḥabīb, 546 
Ebū Ḥabīb en-Nebācī, 546 
Ebū Ḫāle Hind bin Nebbāş bin Zürāre 

et-Temīmī, 156 
Ebū Ḫālid, 318, 571, 572 
Ebū Ḫālid-i Mekkī, 318 
Ebū Ḥāmid Muḥammed bin 

Muḥammed el-Ġazzālī, 267 
Ebū Ḥamza, 434 
Ebū Ḥamza (Enes b. Mâlik), 404 
Ebū Ḥamza-i ẞumālī, 608 
Ebū Ḥamze (Enes b. Mâlik), 237 
Ebû Hanife, 241 
Ebū Ḥanīfe, 240, 241, 243, 244, 245, 

246, 247, 248, 529 
Ebū Ḥanīfe (İmām-ı A‘ẓam), 448, 539 
Ebū Ḥanīfe Nu‘mān bin ẞābit, 240 
Ebū Ḥanīfe Nu‘mān bin ẞābit (İmām-ı 

A‘ẓam), 240 
Ebū Ḥanīfe-i Dīneverī, 473 
Ebū Ḥāriẟ, 176 
Ebū Hārūn bin ‘Abdi’l-‘Uzzā, 178 
Ebū Hāşim, 580 
Ebū Hāşim Ca‘ferī, 594 
Ebū Hāşim Muġīre bin ‘Abdu’r-

Raḥmān, 252 
Ebū Ḫātim, 258 
Ebū Ḥāzim, 422 

Ebū Ḥuẕeyfe bin ‘Utbe, 82 
Ebû Hüreyre, 334 
Ebū Hüreyre, 95, 136, 159, 161, 179, 

184, 200, 231, 235, 236, 237, 240, 
289, 308, 332, 334, 340, 356, 371, 
393, 405, 410, 420, 425, 439, 446, 
448, 450, 606 

Ebū Hüreyre ‘Abdu’r-Raḥmān bin Ṣaḫr, 
235 

Ebū İdrīs el-Ḫavlānī, 385, 406 
Ebū ‘İmrān, 58 
Ebū ‘Īsā, 107, 262, 297, 584 
Ebū İsḥāḳ (Sa‘d b. Ebî Vakkas), 206 
Ebū İsḥāḳ es-Sebī‘ī, 614 
Ebū İsḥāḳ Fīrūzābādī, 644 
Ebū İsḥāḳ-ı İsferāyīnī, 247 
Ebū İsḥāḳ-ı Sebī‘ī, 246 
Ebū Ka‘b, 209 
Ebū Ḳatāde, 219 
Ebū Ḳatāde bin Rib‘ī, 317 
Ebū Ḳatāde-i Enṣārī, 317 
Ebū Ḳılābe el-Cermī (‘Abdu’llāh bin 

Yezīd), 429 
Ebū Ḳubeys Ṭaġı, 58 
Ebū Leheb, 50, 63, 72, 174, 177, 179 
Ebū Leylā Ḳays bin ‘Abdu’llāh, 381 
Ebū Lü’lü’e, 191 
Ebū Maḥẕūre, 150 
Ebū Manṣūr ẞe‘ālibī, 242 
Ebū Manṣūr-ı Baġdādī, 218 
Ebū Merāne el-‘İclī, 397 
Ebū Mervān (Şeyḫ), 456 
Ebū Meryem Ḥimār, 298 
Ebū Meryem Zirr bin Ḥubeyş, 394 
Ebū Mes‘ūd el-Bedrī, 283 
Ebū Meymūne bin Rāşid, 264 
Ebū Miclez, 428 
Ebū Minhāl Seyyār bin Selāme er-

Riyāḥī, 397 
Ebū Mu‘arriḍ el-Esedī, 372 
Ebū Mu‘āviye-i Ḫuzā‘ī, 360 
Ebû Muhammed, 272, 590 
Ebū Muḥammed, 414, 425, 590, 591, 

592, 593, 595 
Ebū Muḥammed (Abdurrahman b. 

‘Avf), 209 
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Ebū Muḥammed (Cübeyr b. Muti‘m), 
295 

Ebū Muḥammed (Hasan el-Hâlis), 579, 
580, 582, 583, 585 

Ebū Muḥammed (İmam Hasan), 470, 
475 

Ebū Muḥammed (Ka‘b b. ‘Ucre), 309 
Ebū Muḥammed (Sa‘îd b. Cübeyr), 409 
Ebū Muḥammed (Talha), 202 
Ebū Muḥammed ‘Abdu’llāh bin ‘Amr 

bin ‘Āṣ bin Vā’il bin Hāşim bin Sa‘īd 
bin Sa‘d bin Sehm bin ‘Amr bin 
Ḥuṣayṣ bin Ka‘b bin Lü’ey, 227 

Ebū Muḥammed ‘Abdü’l-Ġanī bin Sa‘īd 
el-Ezdī, 266 

Ebū Muḥammed ‘Abdü’l-Kerīm bin 
Ḫalefu’llāh-ı Baġdādī, 57 

Ebū Muḥammed Baṭ ṭāl, 446 
Ebū Muḥammed el-Ḳāṣ ṣ-ı Medenī, 426 
Ebū Muḥammed el-Ḳureyşī et-Teymī, 

271 
Ebū Muḥammed Ḥasan, 578 
Ebû Muhammed Hasan b. Ali, 595 
Ebū Muḥammed Ḥasan bin ‘Alī, 595 
Ebū Muḥammed Ḥasan el-Ḫāliṣ bin ‘Alī 

el-‘Askerī, 579 
Ebū Muḥammed-i Enṣārī, 420 
Ebū Muḥammed-i Ḳureyşī, 415 
Ebū Muḥammed-i Medenī, 317, 410 
Ebū Muḥammed-i Mekkī, 447 
Ebū Mūsā, 61, 83, 184, 200, 233, 298, 

327, 453 
Ebū Mūsā ‘Abdu’llāh bin Ḳays bin 

Süleym bin Ḥaṣṣār bin Ḥāriẟ bin 
‘Āmir bin ‘Add bin Bekr bin ‘Āmir 
bin ‘Āẕer bin Vā’il bin Nāḥiye bin 
Cemāhir bin Eş‘ar, 233 

Ebū Mūsā ‘Abdu’llāh el-Eş‘arī, 233 
Ebū Mūsā el-Eş‘arī, 221, 307 
Ebū Mūsā-yı Eş‘arī, 61, 83, 159, 184, 

229 
Ebū Müslim ‘Abdu’llāh bin ẞüveb, 335 
Ebū Müslim Şehrāb, 446 
Ebū Naṣr, 445 
Ebū Necīd el-Cehḍamī, 397 
Ebū Nu‘aym (Ḥāfıẓ), 597 

Ebū Nu‘aym Aḥmed bin ‘Abdu’llāh-ı 
Iṣfahānī, 266 

Ebū Nu‘aym Fażl bin Dükeyn, 256 
Ebū Nu‘aym-ı Enṣārī, 419 
Ebū Nuṣayr, 618 
Ebū Nüceyd, 308 
Ebū ‘Oẟmān en-Nehdī, 375 
Ebū ‘Oẟmān en-Nehdī bin Mil, 423 
Ebū ‘Ömer, 466 
Ebū ‘Ömer bin ‘Abdi’l-berr en-Nemerī, 

266 
Ebū Ömer en-Nemerī, 266 
Ebū Rāfi‘, 149 
Ebū Rühm bin ‘Abdi’l-‘Uzzā, 166 
Ebū Sa‘īd, 110, 136, 200, 231, 296, 

419, 448, 450 
Ebū Sa‘īd el-Ḫudrī, 110, 136, 183, 214, 

369, 439, 599 
Ebū Sa‘īd Zeyd bin ẞābit bin Ḍaḥḥāk bin 

Zeyd bin Lūrān bin ‘Amr bin 
‘Abdi‘afv bin Ġanm bin Mālik bin 
Neccār, 230 

Ebū Sa‘īd-i Baṣrī, 440 
Ebū ẞa‘lebe el-Ḫuşenī, 374 
Ebū Ṣāliḥ es-Semān, 425 
Ebū Sebīc el-Hünā’ī, 397 
Ebū Seleme, 178, 289, 339 
Ebū Seleme bin ‘Abdi’l-Esed, 160, 339 
Ebū Seleme bin ‘Abdu’r-Raḥmān bin 

‘Avf ez-Zührī, 413 
Ebū ẞevr, 250, 251 
Ebū ẞevr İbrāhīm bin Ḫālid, 250 
Ebū Ṣufre, 388 
Ebū Süfyān, 85, 87, 94, 96, 97, 99, 100, 

126, 163, 171, 176, 186, 203, 298, 
304, 608 

Ebū Süfyān Ṣaḫr bin Ḥarb, 85 
Ebū Süfyān-ı Ḫuzā‘ī, 404 
Ebū Şa‘ ẟā, 408 
Ebū Şa‘ ẟā Yezīd bin Ziyād, 510 
Ebū Şevẕeb, 460 
Ebū Şu‘ayb, 471 
Ebū Şüreyḥ el-Ḫuzā‘ī el-‘Adevī el-Ka‘bī, 

351 
Ebū Ṭalḥa, 107, 238, 390 
Ebū Ṭalḥa Zeyd bin Sehl el-Enṣārī, 107 
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Ebū Ṭālib, 51, 63, 64, 66, 71, 75, 77, 
170, 177, 178, 179, 197, 385, 573 

Ebū Ṭufeyl ‘Āmir bin Vāẟile, 462 
Ebū Türāb (Hz. Ali), 197 
Ebū ‘Ubeyd Ḳāsım bin Sellām, 248 
Ebū ‘Ubeyde, 81, 82, 107, 211, 212, 

233, 445 
Ebū ‘Ubeyde bin ‘Abdu’llāh bin Mes‘ūd, 

397 
Ebū ‘Ubeyde bin Cerrāḥ, 82, 107, 211 
Ebū ‘Umāre, 276 
Ebū ‘Umeyr, 113 
Ebû Ubeyde b. Cerrâh, 211 
Ebū Ümāme, 220, 235 
Ebū Ümāme Sehl bin Ḥuneyf, 422 
Ebū Ümāme Ṣudey, 422 
Ebū Ümeyye, 149 
Ebū Ümeyye el-Kindī, 378 
Ebū Ümeyye Süveyd bin Ġafele bin 

‘Avsece el-Cu‘fī, 386 
Ebū Ümmī bin Ümmü Ḥarām, 220 
Ebū Vā’il, 394 
Ebū Vāḳıd el-Leyẟī, 352 
Ebū Vāẟile-i Müzenī, 460 
Ebū Yaḥyā, 280 
Ebū Yaḥyā el-Baṭ ṭāl (Abdu’llāh), 456 
Ebū Yezīd, 402 
Ebū Yezīd eẟ-ẞevrī, 340 
Ebū Yūnus Süleymān bin Cübeyr, 461 
Ebū Yūsuf, 248, 539 
Ebū Yūsuf (Ḳāḍī), 246, 247, 248, 253 
Ebū Yūsuf İsrā’īl (Abdullah b. Selâm), 

287 
Ebū Yūsuf Ya‘ḳūb bin İbrāhīm bin 

Ḥabīb bin Ḥasan bin Sa‘d bin Ma‘d bin 
‘Urme bin Ma‘viye Selemī bin 
Yuḥayle, 247 

Ebū Ẕer, 82, 148, 151, 181, 319 
Ebū Ẕer-i Ġıfārī, 506 
Ebū Zeyd, 383 
Ebū Zeyd bin Eslem, 383 
Ebū Zübeyr, 611 
Ebū Zür‘a, 217, 258, 399, 401 
Ebū Zür‘a el-Cüẕāmī, 399 
Ebū Zür‘a-i Rāzī, 217, 551 
Ebûbekir Süleyman, 413 

Ebü’d-Derdā, 221, 324, 327, 395, 453 
Ebü’d-Derdā ‘Uveymir bin Zeyd, 234 
Ebü’d-Derdā ‘Uveymir bin Zeyd bin 

Ḳays bin ‘Ā’iş bin Ümeyye bin Mālik 
bin ‘Āmir bin ‘Adiyy bin Ka‘b bin 
Ḫazrec, 234 

Ebü’l-‘Abbās, 222 
Ebü’l-‘Abbās ‘Abdu’llāh bin ‘Abbās bin 

‘Abdi’l-Muṭ ṭalib el-Hāşimī, 222 
Ebü’l-‘Abbās bin ‘Uḳde, 258 
Ebü’l-‘Alā-yı ‘Āmirī, 433 
Ebü’l-‘Alā-yı Medenī, 426 
Ebü’l-‘āliye, 449 
Ebü’l-‘Āṣ, 174 
Ebü’l-‘Āṣ bin Rebī‘a, 202 
Ebü’l-‘Āṣ Muḳassim bin Rebī‘, 173 
Ebü’l-a‘ver (Sa‘îd b. Zeyd), 208 
Ebü’l-Baḫterī, 397 
Ebü’l-Cehm, 345 
Ebü’l-Cevzā er-Rib‘ī, 397 
Ebü’l-Esved, 352 
Ebü’l-Esved ed-Dü’elī, 352 
Ebü’l-Eymen-i Mıṣrī, 391 
Ebü’l-ferec İbn Cevzī, 299 
Ebü’l-ferec İbn Cevzî, 537 
Ebü’l-ġādiye-i Ḳarārī, 274 
Ebü’l-Ḥaccāc el-Mizzī (Ḥāfıẓ), 358 
Ebü’l-Ḥāriẟ, 49 
Ebü’l-Ḥasen, 584 
Ebü’l-Ḥasen (Ali b. Muhammed), 592 
Ebü’l-Ḥasen (Ali b. Musa er-Rıza), 542 
Ebü’l-Ḥasen (Ali el-Askerî), 574, 575 
Ebü’l-Ḥasen (Hz. Ali), 197 
Ebü’l-Ḥasen (İmām, Ali el-Askerî), 576, 

577 
Ebü’l-Ḥasen (Mûsâ Kâzım), 534 
Ebü’l-Ḥasen (Zeyne’l-âbidîn), 606 
Ebü’l-Ḥasen ‘Alī bin Muḥammed-i 

‘Askerī, 587 
Ebü’l-Ḥasen ‘Alī el-Ma‘rūf bi’l-Askerī, 

574 
Ebü’l-Ḥasen ‘Askerī, 574 
Ebü’l-Ḥasen bin Eẟīr, 358 
Ebü’l-Ḥasen İmām Mūsā Kāẓım, 574 
Ebü’l-Ḥasen Rıżā (İmām), 563 
Ebü’l-Ḫaṭṭāb el-Baṣrī, 449 
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Ebü’l-Ḥubāb Sa‘īd bin Yesār, 450 
Ebü’l-Ḥüseyn (Müslim), 257 
Ebü’l-Ḳāsım, 386, 425, 586 
Ebü’l-Ḳāsım (Hz. Muhammed), 173 
Ebü’l-Ḳāsım Ḳuşeyrī, 552 
Ebü’l-Ḳāsım Muḥammed el-Mehdī, 585 
Ebü’l-Ḳāsım-ı Ṭaberānī, 264 
Ebü’l-me‘ālī el-Cüveynī, 268 
Ebü’l-Miḳdām, 445 
Ebü’l-Muẓaffer-i Sem‘ānī, 217 
Ebü’l-Münẕir Übey bin Ka‘b bin Ḳays 

bin ‘Ubeyd bin Zeyd bin Ma‘viye bin 
‘Amr bin Mālik bin Neccār, 232 

Ebü’l-Mütevekkil en-Nācī, 426 
Ebü’l-Velīd et-Ṭayālisī, 259 
Ebü’ ṣ- ṣahbā, 375 
Ebü’ṣ-Ṣalt, 564 
Ebü’ṣ-Ṣalt-ı Herevī, 546, 549, 563 
Ebü’ş-Şa‘ ẟā Cābir bin Zeyd, 408 
Ebü’ṭ-Ṭufeyl, 209, 219 
Ebü’ṭ-Ṭufeyl ‘Āmir bin Vāẟile, 219, 244 
Ebü’ṭ-Ṭufeyl ‘Āmir bin Vāẟile bin 

‘Abdu’llāh bin ‘Amr el-Leyẟī, 422 
Ebü’z-Zāhiriyye Ḥudeyr bin Küreyb, 422 
Ebvā, 63, 84, 104, 534 
Edd, 37 
Efḍalü’l-mevcūdāt, 144 
Efḥam (Bir Cinnî), 78 
Efrasiyab, 638 
Efrāsiyāb, 637, 638, 639, 640, 641, 642 
Ekrād, 650 
Ekrem-i ‘Arab, 326 
el-Beyān fī Aḫbāri Ṣāḥibi’z-zamān, 598 
el-Bidâye ve’n-Nihâye, 274, 276, 277, 

278, 280, 282, 283, 284, 287, 289, 
290, 291, 292, 293, 294, 297, 301, 
302, 303, 305, 308, 309, 312, 313, 
314, 315, 317, 320, 321, 322, 323, 
325, 326, 328, 329, 332, 334, 335, 
336, 341, 342, 343, 345, 347, 348, 
349, 350, 351, 352, 353, 354,355, 
356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 
363, 364, 365, 366, 369, 370, 371, 
373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 
380, 381, 383, 384, 385, 386, 387, 
388, 389, 390, 391, 392, 393, 396, 

397, 399, 400, 401, 402, 403, 406, 
408, 413, 415, 416, 417, 418, 419, 
420, 421, 422, 424, 426, 428, 429, 
433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 
440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 
448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 
455, 457, 461, 462, 463, 464, 465, 
466, 467, 478, 480, 501, 502, 503, 
505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 
513, 514, 516, 519, 520, 522, 524, 
612, 613, 621 

el-Câmia, 561 
el-Cem‘ beyne’ ṣ-Ṣaḥīḥayn, 170 
el-Cevāniḥ ve’l-Cevāmiḥ, 617 
el-Cifr, 561 
el-Kâmil fi’t-Târîh, 316, 334, 522, 649 
el-Kayn, 508 
el-Muntazam, 299, 308, 316, 433, 434 
el-Muntazam fî Târîhi’l-mülûk ve’l-

Ümem, 429, 537 
el-Va ṣiyye, 245 
el-Veẟāme, 507 
Elyesa‘, 37, 640 
Emevī, 194 
Emīn, 543 
Emīn (Ali el-Askerî), 574 
Emīn (Hz. Muhammed), 60 
Emīn (Mûsâ Kâzım), 534 
Emīn (Zeyne’l-âbidîn), 606 
Emīr İbrāhīm, 623, 624, 625 
Emīr İbrāhīm bin Ṣāliḥ, 623 
Emīr-i Cihād, 291 
Enbār, 473, 647, 653 
Enbiyâ Sûresi, 580 
Endülüs, 245, 266, 278, 416, 417 
Enes, 106, 107, 111, 112, 113, 163, 

164, 167, 168, 175, 195, 210, 211, 
216, 218, 219, 231, 235, 236, 238, 
404, 405, 425, 446, 587 

Enes (b. Mâlik), 107, 148, 162, 167, 
195, 211, 216, 219, 405, 446 

Enes (Bir Cinnî), 78 
Enes (Ḥażret-i), 405 
Enes bin Ḥāris, 519 
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Enes bin Mālik, 113, 149, 164, 175, 
218, 219, 237, 238, 244, 404, 405, 
408, 440, 449, 515, 621 

Enes bin Mālik bin Naḍr, 441 
Enes bin Mālik bin Naḍr bin Ḍumeḍim 

bin Zeyd bin Ḥarām bin Ḥudeb bin 
‘Āmir bin Ġanm bin ‘Adiyy bin 
Neccār, 237 

Enes bin Sīrīn, 441 
Enes raḍiya’llāhu ‘anh, 106, 111, 112, 

218, 238 
Enmār Ġazvesi bk. Ġazve-i Enmār 
Enṣār, 365, 404 
Enṣārī, 151, 230, 232, 234, 237, 325, 

333, 336, 358, 359, 369, 372, 421, 
422, 615, 620, 621 

Enṣāriyye, 353 
Enūş, 37 
Enūşirvān, 430, 658, 659 
Enūşirvān bin Ḳubād, 658 
Erāya, 641 
Erdeşīr, 650, 651, 654, 660 
Erdeşīr bin Şīrūye, 660 
Erdeşīr-i Bābekān, 650, 658 
Erdevān, 649, 650 
Erdevān bin Balāş, 649 
Erdevān bin Eşkān, 649 
Eremyā, 643, 644 
Erġū, 37 
Erḳam bin Ebi’l-Erḳam, 321 
Erḳam Evi, 208, 228 
Ermen, 655, 661 
Ermeniyye, 452 
Erşegūne, 661 
Erşek, 661 
Erṭāt bin Züfer, 403 
Ervā, 176, 178, 179, 542 
Ervā bint Ḥāris bin ‘Abdi’l-Muṭ ṭ alib, 

298 
Ervā bint Küreyz bin Rebī‘a bin Ḥabīb 

bin ‘Abdişems, 194 
Ervām, 646 
Es‘ad bin Zürāre, 81 
Esedī, 204, 408, 412 
Eslemī, 340, 365 
Esma, 481 

Esmā, 150, 178, 201, 273, 364, 389, 
481 

Esmā (bint Ebû Bekr), 182, 194 
Esmā (bint Nu‘man), 155 
Esmā bin Ḫārice el-Fezārī, 389 
Esmā bint Ebū Bekr, 225, 364 
Esmā bint Eş‘aẟ bin Ḳays, 476 
Esmā bint Nu‘mān, 168 
Esmā bint Ṣalt, 169 
Esmā bint Ṣıddīḳ, 362 
Esmā bint ‘Umeys, 167, 175, 187, 282, 

383, 481 
Esmâ bint Umeys, 282 
Esmā bint Yezīd, 353 
Esṭan, 646 
Esṭan-ı Rūmī, 646 
Esved bin Yezīd, 374 
Esved el-‘Ansī, 335 
Esved en-Nücey, 196 
Esved-i Keẕẕāb, 335 
Esvedü’l-keẕẕāb, 186 
Eş‘aẟ bin Ḳays, 314, 476 
Eş‘arī, 222, 445 
Eşdaḳ, 352 
Eşk, 646 
Eşk bin Dārāb, 646 
Eşk bin Eşkān, 646 
Eşkāniyān, 646, 650 
Evs, 78, 79, 131 
Evs bin ẞābit bin Münẕir, 82 
Evsā’is-i Rāhib, 626 
Evvel (Hz. Muhammed), 60 
Evzā‘ī, 248, 452, 465, 466, 614 
Eyle, 43, 154, 324 
Eyyûb, 538 
Eyyūb, 446 
Eyyūb (Ḥażret-i), 531 
Eyyūb bin ‘Aviyye, 401 
Eyyūb bin Ḳirriyye, 399, 401 
Eyyūbīler, 526 
Ezdī, 259, 266 

F 
Faḍl, 177 
Faḍl (b. Abbas), 106 
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Fāḫire, 45, 46 
Faḫr-i ‘Ālem, 37, 38, 40, 43, 44, 51, 53, 

58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
92, 93, 95, 97, 98, 100, 101, 102, 
103, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 
112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 
134, 135, 144, 146, 147, 148, 151, 
152, 153, 154, 156, 157, 158, 160, 
161, 162, 164, 166, 167, 168, 169, 
170, 171, 172, 173, 174, 178, 180, 
182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 
192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 
200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 
209, 210, 211, 212, 213, 216, 217, 
218, 219, 222, 223, 227, 228, 229, 
230, 231, 232, 235, 236, 238, 273, 
307, 334, 341, 346, 352, 365, 372, 
478 

Faḫr-i Cihān, 343 
Faḫr-i Enbiyā, 307, 555 
Faḫr-i Kā’ināt, 157, 168 
Fāḫte bint Züheyr bin Ḥāriẟ, 318 
Faḳīh (Ali el-Askerî), 574 
Fārisiyye, 647 
Fārisü’l-islām, 206 
Fārs, 241, 327, 370, 375, 473, 636, 

640, 646, 651, 666 
Farsça, 538 
Fārūḳ (Hz. Ömer), 188 
Faṣīḥ (Hz. Muhammed), 60 
Fa ṣlü’l-ḫi ṭāb, 476 
Fâtıma, 199, 481, 515 
Fāṭıma, 202, 304, 574 
Fāṭıma (bint Dahhak), 155 
Fāṭıma (ez-Zehra), 90, 174, 175, 176, 

186, 199, 201, 481, 523, 538 
Fāṭıma (Ḥażret-i), 202, 523, 570 
Fāṭıma bint ‘Amr, 51 
Fātıma bint ‘Amr bin ‘Ābid bin ‘İmrān 

bin Maḫzūm, 51, 179 
Fāṭıma bint Ba‘ce bin Ümeyye, 208 
Fāṭıma bint Ḍaḥḥāk, 169 

Fāṭıma bint Ḍaḥḥāk eṭ-Ṭā’iyye, 169 
Fāṭıma bint Esed, 197, 477 
Fāṭıma bint Esed bin Hāşim, 197 
Fāṭıma bint Ḫaṭṭāb, 208 
Fāṭıma bint Ḳāsım bin Muḥammed bin 

Ca‘fer, 393 
Fāṭıma bint Resūl ‘aleyhi’s-selām, 157 
Fāṭıma bint Zeyd bin Eṣam, 156 
Fāṭıma raḍiya’llāhu ‘anhā, 86, 120, 

122, 125, 133 
Fāṭıma-i Zehrā, 477, 490, 523, 524, 

553, 591 
Fāṭımatü’l-kübrā, 541 
Fāṭımatü’ ṣ- ṣuġrā, 541 
Fāṭımatü’z-zehrā, 176 
Fāṭımiyye, 526 
Fāṭımiyyūn, 525 
Fātiḥ (Hz. Muhammed), 60 
Fātiḥa, 497 
Fāżıl (Ca‘fer-i Sâdık), 529 
Fażl, 224, 351, 541, 554 
Fażl bin Dükeyn (Ebū Nu‘aym), 256 
Fazl b. Sehl, 561 
Fażl bin Rebī‘, 534 
Fażl bin Sehl, 554 
Fażl bin Ziyād er-Reḳāşī, 413 
Feḍāle bin ‘Ubeyd, 235 
Feḍāle bin ‘Ubeyd-i Enṣārī, 324 
Fedek, 93, 132 
Fedek Ġazāsı, 132 
Feḫvā’iletü’l-beyżā, 42 
Ferezdak, 439 
Ferezdaḳ, 326, 373, 435, 438, 439, 440, 

607, 612 
Ferezdaḳ-ı Şā‘ir, 326, 503 
Ferġāna, 658 
Ferîdûn, 636 
Ferīdūn, 631, 635, 636, 637, 638 
Ferīdūn bin Hürmüz, 648 
Ferīdūn-ı Ferruḫ, 634, 635 
Ferve bin Mücāhid, 408 
Fetḥ bin Ḫāḳān, 577 
Fiḍḍa, 154 
Fihr, 36, 48 
Fihr bin Mālik, 211, 271 
Fihrī, 211, 447 
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Fīliḳūs, 663 
Filisṭīn, 220, 228, 327, 465, 625 
Filis ṭīnī, 399 
Fīlobṭūl, 662 
Fīlodḳūs, 626, 661 
Fīlomṭūn, 662 
Fir‘avn, 299, 553 
Firebrī, 256 
Firengīs, 641, 642 
Fīrūz, 191, 408, 648, 657 
Fīrūz bin Yezdicerd, 657 
Fīrūzābādī, 644 
Fīrūzşābūr, 653 
Fīsāġoraẟ, 629 
Frengistān, 636, 664 
Furāt, 140, 280, 522, 601, 636 
Furāt Nehri bk. Nehr-i Furāt 
Furḳān, 70, 117, 344, 347, 372 
Furḳān-ı Kerīm, 70, 117 
Fusûlü’l-mühimme, 601 
Fuṣūlü’l-mühimme, 479, 480, 537, 543, 

556, 596, 598, 614 
Fusûlü’l-mühimme fî Ma‘rifeti’l-

e’imme, 479, 529, 532, 534, 535, 
536, 537, 538, 539, 541, 542, 543, 
545, 547, 548, 549, 550, 551, 555, 
556, 559, 561, 564, 565, 568, 572, 
573, 574, 577, 580, 582, 585, 595, 
596, 597, 598, 599, 600, 601, 604, 
607, 609, 615, 617 

Fużūlī, 484 
Fürs, 379, 430, 660 

G 
Ġāḍire, 513 
Ġālib, 36, 48 
Ġarrā, 154 
Ġārü’l-kenz, 63 
Gāve, 631, 633, 634, 635 
Gāviyānī ‘Alem, 634 
Ġaydāḳ, 177 
Ġāye Ġazāsı, 90, 104 
Ġaylān bin ‘Uḳbe (Zü’r-rumme), 450 
Ġazā-yı Bedr bk. Bedr Ġazāsı 
Ġazā-yı Ḫandeḳ bk. Ḫandeḳ Ġazāsı 

Ġazā-yı Ṭā’if bk. Ṭā’if Ġazāsı 
Ġazne, 327 
Ġazve-i Enmār, 87 
Ġazve-i ‘Usfān, 90 
Ġazve-i Ẕātu’r-riḳā‘ bk. Ẕātu’r-riḳā‘ 

Ġazāsı  
Ġazvetu Ẕāti’l-‘uşeyre, 84 
Ġazvetü’l-ġāye bk. Ġāye Ġazāsı  
Ġazzāle, 267 
Ġazzālī, 267 
Ġazzālī (İmām), 267, 268  
Ġazze, 249, 527 
Gelibolulu Âlî, bk. Âlî (Gelibolulu) 
Gelibolulu Mustafa Âlî bk. Mustafa Âlî 

(Gelibolulu) 
Gersiyuz, 641 
Ġıṣne, 152 
Gīlān, 642 
Gīv, 641, 643 
Gīv bin Gūderz, 642 
Gūdeşi Dīndān, 636 
Ġurre, 177 
Ġurre bint Ebū Süfyān bin Ḥarb, 171 
Ġūṭa, 316 
Ġuzeyye, 170 
Gürşāsb bin Güştāsb, 639 
Güstehem, 641 
Güştâsb, 643 
Güştāsb, 149, 643, 644 

H 
Ḫabbāb bin Eret, 276, 278 
Ḫabbāb bin Eret bin Cendele bin Sa‘d 

bin Ḫuzeyme, 276 
Ḥabeş, 286, 499 
Ḥabeşe, 68, 76, 82, 94, 95, 98, 119, 152, 

157, 160, 163, 164, 174, 194, 204, 
209, 211, 228, 233, 273, 282, 288, 
289, 365, 383, 499 

Ḥabeşī, 54, 191, 467 
Habîb, 377 
Habîb (Hz. Muhammed), 141 
Ḥabīb (Hz. Muhammed), 142, 144 
Ḥabīb bin Rebī‘a bin ‘Abdişems-i 

Ḳureyşī, 296 
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Ḥabīb-i Cemīl, 523 
Ḥabīb-i Ḫudā, 39 
Ḥabīb-i Lā-yenām, 550 
Ḥabīb-i Neccār, 648 
Ḥabīb-i Nūr-ı Ḫudā, 480 
Ḥabībe, 163 
Ḥabību’llāh, 481 
Ḥaccāc, 53, 152, 258, 361, 364, 376, 

377, 378, 381, 385, 386, 388, 393, 
397, 398, 399, 400, 401, 404, 411, 
414, 424, 428, 608 

Ḥaccāc bin Yūsuf, 53, 227, 409, 424, 
608 

Ḥaccāc bin Yūsuf-ı ẞeḳafī, 361 
Ḥaccāc-ı ẞeḳafī, 376, 405 
Ḥaccāc-ı Ẓālim, 362, 364, 397, 409 
Ḥaccü’l-vedā‘, 105 
Ḥaccü’t-tamām, 105 
Hācer, 42 
Ḥacerü’l-esved, 67, 611 
Ḥācib-i ‘Āmirī, 407 
Ḥacl, 177, 179 
Ḥacūn, 157 
Hādī (Ali el-Askerî), 574 
Hādī (Ebû Ca‘fer el-Bâkır), 615 
Hādī (Hz. Muhammed), 60 
Hādī Mūsā, 534 
Ḫadīce, 48, 65, 66, 69, 70, 155, 156, 

157, 159, 173, 174, 178, 182, 202, 
541 

Ḫadīce (Ḥażret-i), 318, 321, 331 
Ḫadīce (Ümmü’l-mü’minīn), 318 
Ḫadīce bint Ḫuveylid, 65, 157, 173 
Ḫadīce bint Ḫuveylid bin ‘Abdi’l-‘Uzzā, 

65 
Ḫadīce bint Ḫuveylid bin Esed bin 

‘Abdi’l-‘Uzzā bin Ḳuṣay bin Kilāb el-
Ḳureyşiyye, 156 

Ḫadīce raḍiya’llāhu ‘anhā, 48, 77, 156, 
157, 175, 176 

Ḫadīce-i Kübrā, 477 
Ḥadīḳa, 484, 502 
Ḥadīḳatü’s-sü’edā, 482, 484 
Hadîkatü’s-süedâ, 482 
Ḥāfıẓ (Hz. Muhammed), 60 
Ḥāfıẓ bin Ebī Nu‘aym, 220 

Ḥāfıẓ Ebū ‘Alī, 264 
Ḥāfıẓ Ebū Nu‘aym, 597 
Ḥāfıẓ Ebü’l-Ḥaccāc el-Mizzī, 358 
Ḥafṣ bin ‘Āṣım bin ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb, 

407 
Ḥafṣa, 132, 155, 156, 159, 441 
Ḥafṣa bint ‘Ömer, 89, 159, 290, 370 
Ḥafṣa bint ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb, 159, 290 
Ḥaḳ (Allah), 68, 72, 81, 121, 134, 167, 

199, 261, 268, 303, 412 
Ḥaḳ celle ve ‘alā, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 

62, 72, 86, 105, 116, 129, 130, 131, 
135, 137, 143, 144, 198, 214, 331, 
338, 381, 394, 511, 530, 536, 553, 
580, 615 

Ḥaḳ subḥānehu ve te‘ālā, 35, 36, 41, 42, 
45, 48, 50, 57, 81, 126, 139, 143, 
146, 148, 153, 180, 183, 187, 212, 
216, 241, 245, 250, 261, 281, 332, 
335, 339, 468, 486, 521, 553, 567, 
580, 592, 617, 632 

Ḥaḳ Te‘ālā, 58, 62, 73, 81, 95, 247, 577 
Ḥakem bin Aḳra‘, 295 
Ḥakem bin ‘Amr bin Mücedda‘ el-Ġıfārī, 

295 
Ḥakem bin Ṣalt, 454, 455 
Ḥakem bin ‘Uteybe, 614 
Ḥakem Günü bk. Yevm-i Ḥakem 
Ḥakem Ḳıṣ ṣası, 308 
Ḥakīm, 318 
Ḥakīm (Hz. Muhammed), 60 
Hakîm b. Hizâm, 318 
Ḥakīm bin Ḥizām, 197, 220, 318 
Ḥākim Ebū ‘Abdu’llāh bin Muḥammed-i 

Nīşābūrī, 266 
Ḥākim Ebū ‘Abdu’llāh-ı Nīşābūrī, 264 
Ḥākim Ebū Aḥmed, 236 
Ḥākim en-Nīşābūrī, 266 
Ḥakīme, 541 
Ḥakīme (bint Muhammed b. Ali), 593 
Ḥakīme bint Muḥammed bin ‘Alī bin 

Mūsā bin Ca‘fer, 592 
Ḥaḳḳ (Hz. Muhammed), 60 
Ḫāle, 156 
Hāle bint Eheyb bin Ḥamza, 178 
Hāle bint el-Ḥareẟ, 44 
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Hāle bint Vehb bin ‘Abdimenāf bin 
Zühre, 50, 179 

Ḥaleb, 666 
Ḫalef bin Hişām, 258 
Ḫālıḳ, 33, 70, 112, 135, 143, 146, 424, 

430, 591, 620 
Ḫālıḳ-ı Bī-çūn, 569 
Ḫālıḳ-ı Cihān-āferīn, 70 
Ḫālid, 150 
Ḫālid bin ‘Abdu’llāh el-Ḳasrī, 411 
Ḫālid bin ‘Abdu’llāh-ı Ḳasrī, 467 
Ḫālid bin Ḥille-i ‘Asā’ī, 658 
Ḫālid bin Ma‘dān, 419 
Ḫālid bin Ma‘dān el-Kelā‘ī, 427 
Ḫālid bin Sa‘īd bin ‘Āṣ, 164 
Ḫālid bin Velīd, 87, 95, 98, 150, 284, 

286, 363, 441 
Ḫālid bin Yezīd bin Mu‘āviye bin Ebī 

Süfyān, 402 
Ḫālid Ḳarīr, 433 
Ḫālide, 177 
Ḫalīfe bin Bedr, 238 
Ḫalīfe bin Nudder, 405 
Ḫalīfe Manṣūr bk. Manṣūr (Ḫalīfe) 
Ḫalīfe Mu‘tez bk. Mu‘tez (Ḫalīfe) 
Ḫalīl (Hz. Muhammed), 60 
Ḫalīl Dağı bk. Cebelü’l-Ḫalīl  
Ḥalīm (Hz. Muhammed), 60 
Ḥalīme, 63, 541 
Ḥalīme bint Ebū Ẕü’eyb es-Sa‘diyye, 63 
Ḫāliṣ (Ebû Muhammed Hasan), 579 
Ḫalḳ bin Esed, 122 
Ḫallād, 620, 621 
Ḫallāḳ, 310, 347, 348 
Ḫallāḳ-ı Ḫalā’iḳ, 552 
Ḥām, 630 
Ḥamā, 666 
Hamel, 37 
Ḥamel, 37 
Ḥāmid (Hz. Muhammed), 60 
Ḥamīde el-Berberiyye, 534 
Ḫamīṣa, 155 
Ḥaml, 46, 47 
Ḥammād, 241, 246, 281, 566 
Hammâd b. Nu‘mân, 561 
Ḥammād bin Ebī Süleymān, 246 

Ḥammād bin Seleme, 281 
Ḥamne bint Süfyān bin ‘Abdişems bin 

‘Abdimenāf, 206 
Ḥamrā’ü’l-esed Ġazāsı, 89 
Hamza, 508 
Ḥamza, 50, 177, 179, 240, 378, 387, 

541 
Ḥamza (Ḥażret-i), 76, 81, 82, 84, 88, 99, 

151 
Ḥamza bin ‘Abdi’l-Muṭ ṭalib, 76 
Ḥamza bin ‘Amr el-Eslemī, 336 
Ḥamza bin Ca‘fer-i Errecānī, 545 
Ḥamza ez-Zeyyāt, 240 
Ḫandeḳ, 82, 90, 99, 104, 127, 231, 342 
Ḫandeḳ Ġazāsı, 90, 151, 224, 297, 369, 

370 
Hândmîr, 470, 472 
Ḥanefī, 247 
Ḥanefiyye, 244 
Ḥaneş bin ‘Amr eṣ-Ṣan‘ānī, 421 
Hānī bin ‘Adī, 302 
Hānī bin Niyār Ebū Bürde el-Belevī, 

309 
Ḫanteme bint Hāşim bin Muġīre bin 

‘Abdu’llāh bin ‘Ömer bin Maḫzūm, 
187 

Ḥānūt, 453 
Ḫanẓale bin Rebī‘, 150 
Ḥarām, 220 
Ḥarb-i Cemel, 279 
Ḥarb-i Ṣıffīn, 274, 276, 278, 279, 286, 

344, 359 
Harem, 612 
Ḥarem, 99, 201, 320, 491 
Ḥaremeyn, 268, 302, 524 
Ḥaremeyn-i Şerīfeyn, 302 
Ḥarem-i Şerīf, 485 
Ḥarestā, 248 
Ḫ̌ ārezm, 242, 655 
Hârice, 413 
Ḫārice bin Zeyd, 82 
Ḫārice bin Zeyd bin Ḍaḥḥāk, 421 
Ḫāricī, 603 
Ḫāriciyān, 496 
Ḥāriẟ, 49, 95, 126, 171, 177, 179, 209, 

265, 351 
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Ḥāriẟ (b. Abdülmuttalib), 176 
Ḥarīṣ (Hz. Muhammed), 60 
Ḥāriẟ bin ‘Abdu’llāh bin Rebī‘a-i 

Maḫzūmī, 390 
Ḥāriẟ bin Bedr, 196 
Ḥāriẟ bin Ebī Şemir el-Ġassānī, 94 
Ḥāriẟ bin Miskīn, 264 
Ḥāriẟe, 149, 304 
Ḥāriẟe bin Nu‘mān-ı Enṣārī, 304 
Ḥarīş, 469 
Ḥarīş bin ‘Amr bin Dāvūd, 469 
Ḥarmele bin Yahyā, 258 
Ḥarrān, 457, 458, 467 
Ḥarre Günü bk. Yevmü’l-ḥarre 
Ḥarre Vaḳ‘ası bk. Vaḳ‘a-i Ḥarre 
Hartenk, 257 
Hârûn, 538 
Hārūn, 537, 538, 539, 541, 545, 564, 

634 
Hārūn (Hz.), 102, 198, 299, 301 
Hārūn (Reşîd), 624 
Hārūn ‘aleyhi’s-selām, 138 
Hārūn bin ‘İmrān, 167 
Hārūn bin Ġurūz-ı Rāhib, 626 
Hārūnu’r-reşīd, 53, 248, 249, 252, 322, 

534, 537, 539, 544, 545, 563, 623, 
624 

Hasan, 482, 508 
Hasan (Hz.), 470, 478, 616 
Ḥasan, 387, 440, 475, 478, 490, 541, 

549, 554, 565, 586 
Ḥasan (Ebū Muḥammed), 578 
Ḥasan (Ḥażret-i), 151, 471, 472 
Ḥasan (İmām), 89, 125, 133, 175, 186, 

199, 200, 201, 202, 270, 292, 353, 
384, 439, 440, 471, 472, 473, 474, 
475, 476, 477, 478, 479, 482, 483, 
487, 492, 500, 501, 513, 522, 586, 
609, 613 

Ḥasan bin ‘Alī, 317, 614 
Ḥasan bin ‘Alī (Ebū Muḥammed), 595 
Ḥasan bin ‘Alī (İmām), 110, 326 
Ḥasan bin Ebü’l-Ḥasen, 440 
Ḥasan bin Ḥasan, 415 
Ḥasan bin Ḥasan bin ‘Alī bin Ebī Ṭalib, 

415 

Ḥasan bin Muḥammed bin el-Ḥanefiyye, 
414 

Ḥasan bin Muḥammed bin Ḥanefiyye, 
419 

Ḥasan bin Muḥammed bin Za‘ferānī, 
250 

Ḥasan bin Muḥammed-i Eş‘arī, 583 
Ḥasan bin Sehl, 628 
Ḥasan bin Sinān, 622 
Hasan b. Ali (Ebû Muhammed), 595 
Ḥasan el-Ḫāliṣ bin ‘Alī el-‘Askerī (Ebū 

Muḥammed), 579 
Ḥasan el-Muḫtār ve İbn ‘Alī el-Murtażā, 

470 
Ḥasan raḍiya’llāhu ‘anh, 89, 135, 201, 

477 
Ḥasan-ı Baṣrī, 308, 359, 381, 382, 385, 

397, 440, 441, 442, 447, 448, 449, 
513 

Ḥasan-ı Müctebā, 500, 527, 543 
Ḥasan-ı Müsennā, 470 
Hasankeyf, 651 
Ḥasene, 541 
Ḥaseneyn (İmām), 593 
Hassân, 295 
Ḥassān, 314, 315, 316 
Ḥassān (b. Sâbit), 220 
Ḥassān (Şā‘ir), 346 
Ḥassān bin ‘Aṭıyye, 419 
Ḥassān bin Mālik, 353 
Ḥassān bin ẞābit, 172, 181, 295, 327 
Ḥassān bin ẞābit bin Münẕir bin Ḥarām-

ı Enṣārī, 220 
Ḥassān bin ẞābit-i Enṣārī, 314 
Hâşim, 377 
Hāşim, 35, 36, 48, 49, 55, 71, 275, 600 
Hāşim bin ‘Utbe, 275, 324 
Hâşimî, 34 
Hāşimī (Hz. Muhammed), 60 
Hāşimiyye, 387 
Hâşir (Hz. Muhammed), 61 
Ḥāşir (Hz. Muhammed), 60, 61 
Ḥaşşüḳevkeb, 197 
Hâtem (Hz. Muhammed), 61 
Ḫātem (Hz. Muhammed), 60, 61 
Ḫātemü’l-enbiyā, 44, 471 
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Ḫātemü’n-nebiyyīn, 40, 42, 109 
Ḥatf, 152 
Ḥāṭıb bin Ebī Belte‘a, 97, 99 
Ḥāṭıb bin Ebī Belte‘a el-Laḥmī, 94 
Ḫaṭīb (Hz. Muhammed), 60 
Ḫaṭīb el-Baġdādī, 267 
Hatice bint Huveylid, 66 
Hatim, 612 
Ḫaṭīm, 155, 169 
Ḥātim (et-Tâî), 103, 346 
Ḥātim-i Ṭā’ī, 103, 152 
Ḫaṭṭābī, 218 
Ḫavāric, 200, 201, 278, 349, 388, 408, 

472 
Ḥavāriyyīn, 587, 589 
Ḥavāriyyūn, 589 
Havernak, 303 
Ḫavlān, 335 
Ḫavlānī, 335 
Ḫavle, 170, 202, 387 
Ḥavle bint Ḥakīm bin Ümeyye, 171 
Ḫavle bint Hüzeyl, 170 
Ḫavle bint Manẓūr-ı Fezārī, 415 
Ḫavlī bin Yezīd, 512 
Ḥavnibā, 662 
Ḥavvā, 41, 42 
Hayber, 282 
Ḫayber, 85, 92, 93, 104, 127, 151, 167, 

233, 236, 282, 307, 308, 334, 374 
Ḫayber Ġazāsı, 92 
Ḫayber Ḳal‘ası, 85, 93, 128, 131, 198, 

233 
Ḫayberlü, 92 
Hayf Mescidi, 547 
Ḫayrān, 577 
Ḫayrān-ı Esbāṭī, 576 
Ḫayre Ḫātūn, 440 
Ḫayrü’n-nās, 347 
Ḥayy-i Lā-yenām, 471 
Ḫayzürān, 246, 322 
Hazar Denizi bk. Baḥr-ı Ḫazar 
Ḥazeḳiyel, 640 
Ḫazrec, 78, 131, 234 
Ḫazrecī, 234, 239 
Ḫazrecīler, 79 

Ḥażret (Hz. Muhammed), 271, 277, 
285, 312, 352, 360 

Ḥażret-i ‘Abbās bk. Abbās (Ḥażret-i) 
Ḥażret-i Ādem bk. Ādem (Ḥażret-i) 
Ḥażret-i ‘Ā’işe bk. Ā’işe (Ḥażret-i) 
Ḥażret-i ‘Ā’işe bint Ebū Bekr bk. Ā’işe 

bint Ebū Bekr (Ḥażret-i) 
Ḥażret-i ‘Alā bk. Alā (Ḥażret-i) 
Ḥażret-i ‘Alī bk. Alī (Ḥażret-i) 
Ḥażret-i ‘Ammār bk. ‘Ammār (Ḥażret-i) 
Ḥażret-i Bārī, 427, 592 
Ḥażret-i Ca‘fer bk. Ca‘fer (Ḥażret-i) 
Ḥażret-i Ebū Bekr bk. Ebū Bekr (Ḥażret-

i) 
Ḥażret-i Enes bk. Enes (Ḥażret-i) 
Ḥażret-i Eyyūb bk. Eyyūb (Ḥażret-i), 
Ḥażret-i Fāṭıma bk. Fāṭıma (Ḥażret-i) 
Ḥażret-i Ḫadīce bk. Ḫadīce (Ḥażret-i) 
Ḥażret-i Ḥaḳ, 135, 225, 304, 335, 411, 

417, 430, 448, 551, 553, 569 
Ḥażret-i Ḥamza bk. Ḥamza (Ḥażret-i) 
Ḥażret-i Ḥasan bk. Ḥasan (Ḥażret-i) 
Ḥażret-i Ḥüseyn bk. Ḥüseyn (Ḥażret-i) 
Ḥażret-i Ḥüseyn-i Maḳtūl ü Merḥūm bk. 

Ḥüseyn (Ḥażret-i) 
Ḥażret-i İbrāhīm bk. İbrāhīm (Ḥażret-i) 
Ḥażret-i İbrāhīm Ḫalīl bk. İbrāhīm Ḫalīl 

(Ḥażret-i) 
Ḥażret-i İdrīs bk. İdrīs (Ḥażret-i) 
Ḥażret-i İmām-ı Ekrem, 562 
Ḥażret-i ‘Īsā bk. Īsā (Ḥażret-i) 
Ḥażret-i Mehdī bk. Mehdī (Ḥażret-i) 
Ḥażret-i Meryem bk. Meryem (Ḥażret-i) 
Ḥażret-i Mesīḥ bk. Mesīḥ (Ḥażret-i) 
Ḥażret-i Muḥammed bk. Muḥammed 

(Ḥażret-i) 
Ḥażret-i Mūsā bk. Mūsā (Ḥażret-i) 
Ḥażret-i Muṣ ṭafā bk. Muṣ ṭafā (Ḥażret-i) 
Ḥażret-i Nūḥ, bk. Nūḥ (Ḥażret-i) 
Ḥażret-i ‘Oẟmān bk. Oẟmān (Ḥażret-i) 
Ḥażret-i ‘Ömer bk. Ömer (Ḥażret-i) 
Ḥażret-i Peyġāmber, 78, 85, 97, 277, 

287, 298, 305, 312, 317, 319, 321, 
324, 325, 326, 328, 332, 334, 335, 
337, 338, 340, 345, 346, 347, 348, 
350, 357, 359, 360, 363, 364, 365, 
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369, 370, 371, 373, 375, 379, 380, 
381, 383, 384, 386, 390, 394, 396, 
399, 402, 404, 405, 406, 419, 420, 
422, 423, 429, 465, 467, 481, 515, 
523, 528, 538, 546, 550, 573, 605, 
611, 620 

Ḥażret-i Resūl, 61, 271, 272, 277, 296, 
297, 300, 302, 304, 306, 308, 317, 
325, 326, 334, 336, 337, 347, 348, 
363, 365, 446, 481 

Ḥażret-i Risālet, 498 
Ḥażret-i Server, 60, 62, 64, 76, 93, 96, 

97, 100, 119 
Ḥażret-i Seyyidü’l-mürselīn, 34 
Ḥażret-i Ṣıddīḳ bk. Ṣıddīḳ (Ḥażret-i) 
Ḥażret-i Süleymān bk. Süleymān (Ḥażret-

i) 
Ḥażret-i Süleymān bin Dāvūd bk. 

Süleymān bin Dāvūd (Ḥażret-i) 
Ḥażret-i Yaḥyā bk. Yaḥyā (Ḥażret-i) 
Ḥażret-i Yūnus bk. Yūnus (Ḥażret-i) 
Ḥażret-i Yūsuf bk. Yūsuf (Ḥażret-i) 
Ḥażret-i Zehrā bk. Zehrā (Ḥażret-i) 
Hemdānī, 472 
Hemedān, 298, 304, 378, 428 
Hemedānī, 645 
Hemmām bin Ġālib bin Ṣa‘ ṣa‘a, 438 
Hemyesa‘, 37 
Hennād bin Serī, 264 
Heraḳl, 313, 315, 666 
Heraḳliyye, 328 
Heredūs, 665 
Herim bin Ḥayyān, 292 
Herim bin Ḥayyān el-‘Abdī, 292 
Herẟeme, 563, 564 
Herẟeme bin A‘yen, 563 
Hevẕe bin ‘Alī el-Ḥanefī, 94 
Heyāṭıla, 657, 658 
Heyẟem bin Küleyb, 246 
Ḥıṣn, 651 
Ḫıṭā, 636 
Hızır, 599 
Ḫıżr, 598, 599, 640 
Ḫıżr (Hz.), 644 

Ḥicāz, 67, 227, 251, 256, 257, 263, 268, 
310, 354, 362, 441, 447, 484, 498, 
499, 501, 503, 504 

Ḥicāzī, 432 
Ḥilm, 382 
Ḥimār (Ebū Meryem), 298 
Ḥimṣ, 220, 292, 317, 373, 399, 403, 

427 
Ḥimṣī, 422, 445 
Ḥimyer, 166, 659 
Ḥimyerī, 366 
Hind, 110, 150, 156, 160, 166, 177, 

247, 298, 327, 339, 361, 388, 447, 
641, 656 

Hind (Muaviye’nin Annesi), 99, 100 
Hind (Ümmü Seleme), 339 
Hind bin Ebī Hāle, 110 
Hind bint ‘Avf bin Züheyr bin Ḥarẟ, 

166 
Hind bint Ebī Ümeyye Süheyl bin 

Muġīre bin ‘Abdu’llāh bin ‘Amr bin 
Maḫzūm, 160 

Hind bin Nebbāş bin Zürāre et-Temīmī 
(Ebū Ḫāle), 156 

Hindī, 656 
Hindistān, 638 
Hindūstān, 653 
Ḥirā Ṭaġı, 69, 75 
Ḥīre, 601 
Ḥisār (Bir Cinnî), 78 
Hişām, 430, 453, 456, 469, 612, 616 
Hişām bin ‘Abdi’l-Melik, 430, 611, 616 
Hişām bin Ḥassān, 441 
Ḥizām bin Rebī‘a, 201 
Hişām bin ‘Urve, 246, 247, 412 
Hişām bin ‘Urve bin Zübeyr, 251 
Horasan, 601 
Ḫorāsān, 227, 249, 252, 256, 259, 262, 

268, 296, 298, 310, 327, 340, 358, 
359, 362, 386, 389, 431, 469, 483, 
541, 565, 600, 601, 635, 636, 646 

Ḫorāsānī, 425 
Ḫoten, 636 
Hristiyan, 131 
Hubel, 119 
Ḫubeyb bin ‘Abdu’llāh bin Zübeyr, 407 
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Ḥubşī, 328 
Hucr, 303 
Ḥucr, 302, 303, 310 
Ḥucr bin ‘Adī, 302, 303, 310 
Ḥucrü’l-ḫayr, 302 
Hūd Nebī, 630 
Ḫudā, 329, 345, 376, 438, 483, 484, 

487, 506, 543, 548, 551 
Ḫudā-yı Lā-yenām, 552 
Ḫudā-yı Lā-yezāl, 592 
Ḫudā-yı Te‘ālā, 630 
Ḥudeybiyye, 91, 96, 105, 122, 132, 195, 

219, 297 
Ḥudeybiyye Ġazāsı, 122, 346 
Ḥudeyr bin Küreyb (Ebü’z-Zāhiriyye), 

422 
Ḥudeys, 579 
Ḥumeyd bin ‘Abdu’r-Raḥmān bin ‘Avf 

ez-Zührī, 414 
Ḥumeyd bin Ebü’z-Zāhire, 422 
Ḥumeyd bin Mes‘ade, 264 
Ḥumeyd eṭ-Ṭavīl, 411 
Ḥumrān bin Ebān, 374 
Ḥumuṣ bk. Ḥimṣ 
Ḥumuṣī bk. Ḥimṣī 
Ḥuneyn, 101, 104, 127, 182, 271, 284, 

342, 348 
Ḥuneyn Ġazāsı, 101, 203, 304, 320, 337 
Ḥuneys bin Ḫuẕāfe, 159 
Ḥuneys bin Ḫuẕāfe-i Sehmī, 290 
Husayn, 377 
Ḥuṣayn (Abdullah b. Selâm), 287 
Ḥuṣayn bin Ḥumām, 516 
Ḥuṣayn bin Temīm, 511 
Ḫusrev bin Balādān, 648 
Ḫusrev ü Pervīz, 647 
Ḫusrev ü Pervīz ü Şīrīn, 659 
Hûşeng, 628 
Hūşeng, 628, 629, 641 
Hūşeng bin Siyāmek, 628 
Ḫuveylid, 66, 155 
Ḫuveylid bin ‘Amr, 351 
Ḥuveyre, 47 
Ḥuveyriẟ bin Nuḳayẕ, 99 
Ḥuveyṭıb, 319 

Ḥuveyṭıb bin ‘Abdi’l-‘Uzzā el-‘Āmirī, 
319 

Ḫuzā‘a, 50, 72, 208 
Ḫuzā‘ī, 278, 308, 335, 354, 549 
Ḥuẕeyfe, 151, 229, 453 
Ḥuẕeyfe bin Yemān, 82, 136, 597 
Ḫuzeyme, 37, 89, 90, 155, 276 
Ḫuzeyme bin Müdrike, 162 
Ḫuzeyme bin Münẕir, 125 
Ḫuzeyme bin ẞābit, 276 
Ḫuzeyme bin ẞābit bin el-Fākih, 276 
Ḥūzistān, 650, 651, 652 
Hübeyre, 170 
Ḥüccet (Hz. Muhammed), 60 
Hümā, 492, 511, 540 
Hümāme ed-Devsī, 292 
Hümeyra, 332 
Hür, 507 
Ḥür, 507 
Ḥür bin Yezīd, 505, 507 
Hürmüz, 49, 80, 81, 647, 651, 652, 

653, 657, 659 
Hürmüz bin Balāş, 647 
Hürmüz bin Enūşirvān, 659 
Hürmüz bin Kisrā, 49 
Hürmüz bin Narsī, 652, 653 
Hürmüz bin Şābūr, 651 
Hürmüz oġlı Pervīz bk. Pervīz (Hürmüz 

Oġlı) 
Hüseyin, 482, 503, 508, 510, 519, 521, 

615 
Hüseyin (Hz.), 478, 485, 616 
Ḥüseyn, 474, 481, 485, 486, 495, 497, 

513, 519, 523, 565, 578 
Ḥüseyn (Ḥażret-i), 151, 161, 186, 336, 

474, 477, 479, 482, 487, 488, 492, 
499, 502, 503, 511, 525 

Ḥüseyn (İmām), 90, 114, 125, 133, 161, 
175, 199, 200, 201, 202, 270, 342, 
353, 354, 384, 439, 474, 476, 479, 
480, 481, 482, 484, 486, 487, 490, 
501, 505, 510, 513, 515, 519, 520, 
522, 524, 528, 531, 571, 606, 611 

Ḥüseyn bin ‘Alī, 114, 354, 483, 485, 
491, 492, 516, 519, 615 

Ḥüseyn bin ‘Alī-i Kerābīsī, 250 



706 | DİZİN - 2. Rükün   

Ḥüseyn bin Murtażā, 521 
Ḥüseyn bin Zehrā, 527, 543, 586 
Ḥüseynī, 600 
Ḥüseyn-i Şehīd, 523 
Ḥüseyn-i Şehīd (İmām), 356, 586, 605, 

606 
Ḥüseyniyye, 609 
Hz. Aişe bk. Aişe (Hz.) 
Hz. Ali bk. Ali (Hz.) 
Hz. Dâvûd bk. Dâvûd (Hz.) 
Hz. Ebû Bekir bk. Ebû Bekir (Hz.) 
Hz. Hasan bk. Hasan (Hz.) 
Hz. Hüseyin bk. Hüseyin (Hz.) 
Hz. İbrâhim bk. İbrâhim (Hz.) 
Hz. Îsâ bk. Îsâ (Hz.) 
Hz. Muhammed bk. Muhammed (Hz.) 
Hz. Mûsâ bk. Mûsâ (Hz.) 
Hz. Ömer bk. Ömer (Ḥażret-i) 
Hz. Peygamber bk. Peygamber (Hz.) 

I 
Iḳlīmūn, 621, 622 
Irak, 373 
Irāḳ, 191, 207, 227, 248, 256, 257, 259, 

262, 263, 268, 302, 310, 311, 339, 
409, 415, 431, 439, 441, 443, 453, 
454, 455, 473, 481, 482, 483, 487, 
502, 503, 527, 530, 533, 548, 561, 
572, 576, 584, 588, 602, 616, 635, 
636, 637, 646 

Irāḳeyn, 362, 373, 452 
Irāḳīler, 528 
Iṣfahān, 233, 266, 409, 467, 628, 633, 

642 
Iṣfahānī, 266, 601 
Iṣ ṭaḫr, 627, 650 

İ 
İ‘lāmü’l-verā, 546 
İbāżiyye, 408 
İblīs, 41, 58, 600, 632, 633 
İbn Abbâs, 39 
İbn ‘Abbās, 55, 58, 136, 162, 165, 166, 

167, 175, 181, 182, 188, 200, 208, 

210, 220, 221, 222, 223, 224, 231, 
232, 235, 236, 237, 289, 306, 348, 
349, 350, 351, 371, 385, 408, 409, 
420, 422, 425, 426, 430, 431, 448, 
478, 490, 503, 521, 617, 619 

İbn ‘Abbāslıḳ, 224 
İbn ‘Abdü’l-ber, 176, 219, 233 
İbn ‘Abdü’l-Melik, 572 
İbn ‘Āmir, 474 
İbn A‘rābī, 159, 262 
İbn ‘Asākir, 459, 520, 525 
İbn ‘Aṭıyye bin Ḫaṭafā, 435 
İbn ‘Avn, 441 
İbn Baḫtiyār, 584 
İbn Ca‘fer, 360, 384, 385 
İbn Cerīr, 409, 411, 459 
İbn Cerīr e ṭ-Ṭaberī, 599 
İbn Cevā Seksekī, 274 
İbn Cevzî, 301 
İbn Cevzī, 301, 308, 316, 537, 539 
İbn Cevzî (Ebü’l-ferec) bk. Ebü’l-ferec 

İbn Cevzī  
İbn Cevzī Tārīḫi, 448 
İbn Cüreyc, 371, 529, 614 
İbn Ebī ‘Aḳib, 401 
İbn Ebī ‘Atīḳa, 354 
İbn Ebū Cum‘a, 432 
İbn Ebū Dünyā, 447 
İbn Ebū Müleyke, 450 
İbn Ebü’d-dünyā, 382, 524 
İbn Edhem-i Ḥimṣī, 394 
İbn Ekẟem, 568 
İbn Esîr, 316, 334, 522 
İbn Eẟīr, 281, 306 
İbn E ẟīr Tārīḫi, 289 
İbn Eş‘aẟ, 386, 397, 401, 409, 414 
İbn Ḥaccāc, 152 
İbn Hallikân, 255 
İbn Ḫallikān, 401, 451, 606 
İbn Ḫallikān Tārīḫi, 438 
İbn Ḥanbel, 254 
İbn Ḥāriẟ, 209 
İbn Hāşim, 584 
İbn Ḫaşşāb, 595 
İbn Ḫāzim, 359, 386 
İbn Hübeyre, 246 



Künhü’l-Ahbâr  | 707 

İbn İsḥāḳ, 220 
İbn Kelbī, 524 
İbn Kesîr, 282, 301, 522 
İbn Keẟīr, 270, 316, 334, 342, 366, 

367, 454, 458, 459, 470, 500, 522, 
524, 609 

İbn Ke ẟīr Tārīḫi, 446 
İbn Ḳuteybe, 238, 405 
İbn Ma‘mer, 393 
İbn Mālik, 136 
İbn Mariye, 314 
İbn Mes‘ūd, 81, 136, 175, 183, 188, 

200, 205, 220, 221, 222, 223, 229, 
230, 298, 320, 340, 341, 360, 361, 
372, 374, 393, 394, 395, 422, 423 

İbn Mevḳidü’n-nār, 511 
İbn Muḥayrīz, 419 
İbn Mülcem, 201 
İbn Müseyyeb, 219 
İbn Necībe, 332 
İbn Ömer, 36 
İbn ‘Ömer, 165, 168, 184, 189, 196, 

198, 200, 208, 209, 210, 220, 231, 
234, 235, 236, 237, 246, 311, 371, 
385, 392, 419, 425, 426, 446, 448, 
466, 503, 528 

İbn ‘Ömer Dāreḳuṭnī-i Baġdādī, 265 
İbn Rıżā, 579 
İbn Rifā‘a bin Ḥür, 321 
İbn Rūmī, 579 
İbn Sabbâğ, 598 
İbn Sa‘d, 517 
İbn Selām (Abdullah), 287 
İbn Sīrīn, 308, 359, 441, 442, 460 
İbn Sīrīn Muḥammed bin Sīrīn bin Ebū 

Bekr bin Ebū ‘Amr-ı Enṣārī, 441 
İbn Şıhne, 301 
İbn Şıḥne, 661 
İbn Şihāb, 148 
İbn Şihāb ez-Zührī, 614 
İbn Şühbe, 403 
İbn Uẟāl, 292 
İbn Ziyād, 514, 515, 516, 521, 524, 

525, 528, 577 

İbn Zübeyr, 196, 200, 270, 358, 359, 
360, 362, 363, 364, 388, 390, 392, 
490, 500 

İbnetü’l-cevn, 168 
İbrāhīm, 387, 393, 469, 481, 482, 541, 

565, 583, 614, 616, 625 
İbrāhīm (b. Mâlik Eşter), 495, 496 
İbrāhīm (Hz. Muhammed’in Oğlu), 

101, 105, 157, 172, 173, 176 
İbrāhīm (Ḥażret-i), 38, 83, 139, 180, 

335, 631 
İbrâhim (Hz.), 65, 131, 609 
İbrâhim (Peygamber), 35 
İbrāhīm ‘aleyhi’s-selām, 38, 39, 42, 43, 

44, 45, 66, 139, 179 
İbrahim b. Sa‘d, 599 
İbrāhīm bin ‘Alī, 608 
İbrāhīm bin Eşter, 356, 376 
İbrāhīm bin Ḫālid (Ebū ẞevr), 250 
İbrāhīm bin Iṣfahānī, 262 
İbrāhīm bin Mālik, 496 
İbrāhīm bin Mālik Eşter, 499 
İbrāhīm bin Muḥammed bin Ṣāliḥ bin 

Sinān, 264 
İbrāhīm bin Mūsā, 542 
İbrāhīm bin Sa‘d, 250 
İbrāhīm bin Ṣāliḥ (Emīr), 623 
İbrāhīm bin Velīd, 614 
İbrāhīm bin Yezīd en-Neḫa‘ī, 414 
İbrāhīm el-Ḫalīl, 37, 42, 66 
İbrāhīm (Emīr), 623, 624, 625 
İbrāhīm Ḫalīl (Ḥażret-i), 335 
İbrāhīm Ḫalīlu’llāh, 38 
İbrāhīm Peyġāmber, 35, 51, 194, 467 
İdrīs (Ḥażret-i), 629 
İdrīs bin ‘Abdu’llāh, 253, 403 
İdrīs Peyġāmber, 138 
İfrīḳiyye, 224, 226, 278, 341, 351, 416, 

421, 431 
İḳnaḳiyūs, 662 
İḳrā’ Sūresi, 69, 70 
İkrime, 425, 431 
İkrime (b. Ebî Cehil), 88 
İkrime bin Ebī Cehil, 87, 388 
İkrime el-Berberī, 431 
İkrime İbn Ebū Cehil, 99 
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İlāh, 144 
İlçi Yılı, 103 
İlel bk. Kitābü’l-‘ilel 
İlyâs, 538, 599 
İlyās, 37, 598, 599, 640 
İmām (Hz. Muhammed), 60 
İmām ‘Alī, bk. Alī (İmām) 
İmām ‘Alī İbn Ebū Ṭālib bk. Alī İbn Ebū 

Ṭālib (İmām) 
İmām Aḥmed bk. Aḥmed (İmām) 
İmām Aḥmed (b. Hanbel) bk. Aḥmed 

(İmām, b. Hanbel) 
İmām Bāḳır bk. Bāḳır (İmām), 
İmām Buḫārī bk. Buḫārī (İmām) 
İmām Ca‘fer bk. Ca‘fer (İmām) 
İmām Ebū Ca‘fer bk. Ebū Ca‘fer 

(İmām) 
İmām Ebü’l-Ḥasen (Ali el-Askerî) bk. 

Ebü’l-Ḥasen (İmām, Ali el-Askerî) 
İmām Ebü’l-Ḥasen Rıżā bk. Ebü’l-Ḥasen 

Rıżā (İmām) 
İmām Ġazzālī bk. Ġazzālī (İmām), 
İmām Ḥasan bk. Ḥasan (İmām) 
İmām Ḥasan bin ‘Alī bk. Ḥasan bin ‘Alī 

(İmām) 
İmām Ḥaseneyn bk. Ḥaseneyn (İmām) 
İmām Ḥüseyn bk. Ḥüseyn (İmām) 
İmām Ḥüseyn-i Şehīd bk. Ḥüseyn-i Şehīd 

(İmām) 
İmām Kāẓım bk. Kāẓım (İmām) 
İmām Mālik bk. Mālik (İmām) 
İmām Mālik bin Enes bin Ebī ‘Āmir bin 

‘Umeyr bin Ḥāriẟ bin ‘Oẟmān bin 
Ḥuẟeyl bin ‘Amr bin Ḥarẟ bk. Mālik 
bin Enes bin Ebī ‘Āmir bin ‘Umeyr 
bin Ḥāriẟ bin ‘Oẟmān bin Ḥuẟeyl bin 
‘Amr bin Ḥarẟ (İmām) 

İmām Mehdī bk. Mehdī (İmām) 
İmām Muḥammed (Cevâd) bk. 

Muḥammed (Cevâd, İmām) 
İmām Muḥammed (Ebû Ca‘fer el-Bâkır) 

bk. Muḥammed (Ebû Ca‘fer el-Bâkır, 
İmām) 

İmām Muḥammed (Hasan el-Hâlis) bk. 
Muḥammed (Hasan el-Hâlis, İmām) 

İmām Muḥammed (Mehdî) bk. 
Muḥammed (Mehdî, İmām) 

İmām Muḥammed Bāḳır bk. 
Muḥammed Bāḳır (İmām), 

İmām Muḥammed el-Mehdī bk. 
Muḥammed el-Mehdī (İmām) 

İmām Muḥammed Vāsıṭ bk. 
Muḥammed Vāsı ṭ (İmām) 

İmām Muḥammed Zührī bk. 
Muḥammed Zührī (İmām) 

İmām Murtażā bk. Murtażā (İmām), 
İmām Mūsā bk. Mūsā (İmām), 
İmām Rıżā bk. Rıżā (İmām), 
İmām Şāfi‘ī bk. Şāfi‘ī (İmām), 
İmām Zeyne’l-‘ābidīn bk. Zeyne’l-

‘ābidīn (İmām), 
İmāmeyn, 539, 540 
İmām-ı A‘ẓam, 240, 241, 243, 244, 

245, 246, 247, 249 
İmām-ı A‘ẓam Ebū Ḥanīfe bk. Ebū 

Ḥanīfe (İmām-ı A‘ẓam) 
İmām-ı A‘ẓam Ebū Ḥanīfe Nu‘mān bin 

ẞābit bk. Ebū Ḥanīfe Nu‘mān bin 
ẞābit (İmām-ı A‘ẓam) 

İmām-ı A‘ẓam Ḥażretleri, 241, 243, 245 
İmām-ı Ekrem (Ḥażret-i), 562 
İmlāḳ, 630 
İmrān bin Ḥuṣayn, 95, 385 
İmrān bin Ḥuṣayn bin ‘Ubeyd bin Ḫalef 

Ebū Nüceyd, 308 
İmrān Melcān-ı Baṣrī, 429 
İmrān Vālid Ebū Ḥamza eḍ-Ḍab‘ī, 397 
İmru’ü’l-Ḳays, 312, 346, 358 
İncīl, 40, 69, 589 
Īrān, 636, 638, 639, 642, 645, 646, 650, 

654, 655, 657 
Īrānīler, 642 
Īrāniyyān, 638, 642, 654 
İrbāḍ bin Sāriye, 373 
Īrec, 636, 637 
İrem, 630 
Îsâ, 538 
Îsâ (Hz.), 598 
Īsā, 127, 538, 539 
Īsā (Ḥażret-i), 138, 538, 551, 565, 589, 

590, 591, 598 
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Īsā ‘aleyhi’s-selām, 38, 39, 134, 590, 
591, 593, 646, 647, 648, 665 

Īsā bin Ca‘fer bin Manṣūr, 538 
Īsā bin Fetḥ, 583 
Īsā bin Meryem, 471, 598 
Īsā Kelīmu’llāh, 593 
Īsā Peyġāmber, 134, 590 
İsfendiyār, 644 
İsḥāḳ, 533, 541 
İsḥāḳ (Hz.), 44, 45, 47 
İsḥāḳ ‘aleyhi’s-selām, 43, 44 
İsḥāḳ bin İbrāhīm, 264 
İsḥāḳ bin Mūsā, 263 
İsḥāḳ bin Rāhūye, 257 
İsḳāḳūs, 662 
İskender, 39, 309, 626, 645, 646, 651, 

665 
İskender bin Filibbūs, 661 
İskender-i Rūmī, 645, 664 
İskender-i Yūnānī, 646 
İskender-i Ẕü’l-ḳarneyn, 39 
İskenderiyye, 94, 152, 154, 172, 191, 

309, 426, 664, 665, 666 
İskenderūs, 663 
İslam, 105, 188, 243, 248, 267, 269, 

313, 490, 558, 559, 560, 612 
İslām, 33, 34, 72, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 

83, 85, 92, 93, 95, 98, 100, 101, 105, 
107, 115, 123, 126, 127, 132, 133, 
156, 157, 167, 170, 174, 179, 180, 
181, 182, 183, 187, 188, 190, 191, 
197, 202, 204, 206, 209, 212, 213, 
219, 220, 224, 226, 227, 228, 233, 
234,235, 236, 241, 242, 243, 245, 
248, 249, 254, 255, 261, 271, 273, 
275, 276, 277, 278, 280, 282, 284, 
285, 286, 287, 288, 293, 295, 296, 
297, 300, 303, 304, 307, 308, 312, 
313, 315, 319, 320, 321, 323, 332, 
333, 334, 337, 339, 340, 342, 344, 
351, 352, 359, 364, 373, 375, 381, 
391, 394, 402, 408, 416, 423, 429, 
435, 457, 458, 462, 488, 490, 500, 
555, 581, 591 

İslāmiyyīn, 432 
İsmā‘īl, 533, 541, 574 

İsmā‘īl (Hz.), 35, 44, 48, 49, 66 
İsmā‘īl (Peygamber), 35, 37 
İsmā‘īl ‘aleyhi’s-selām, 42, 44, 55 
İsmā‘īl bin ‘Abbād, 241 
İsmā‘īl bin ‘Alī bin ‘Abdu’llāh bin 

‘Abbās, 393 
İsmā‘īl bin Ebī Üveys el-Medenī, 256 
İsmā‘īl bin Ḥammād, 241 
İsmā‘īl bin Ḥammād bin Nu‘mān bin 

ẞābit bin Nu‘mān bin Merzübān, 
241 

İsmā‘īl bin Mihrān, 574 
İsmā‘īl bin Muḥammed, 580 
İsmā‘īl bin Tevbe, 248 
İsmā‘īl Buḫārī, 405 
İsmail (Hz.), 65 
İsmâil (Peygamber), 35 
İsrāfīl, 137, 138, 142 
İsrailîler, 597 
İstanbul, 664, 666 
İşrāḳiyyūn, 645 
İşrāḳu’t-tevārīḫ, 37, 38, 49, 95, 105, 

118, 149, 193, 253, 259, 267 
İyās bin Mu‘āviye, 460 
İyâs bin Muaviye, 460 
İyās-ı Ḳāḍī, 460 
İyāż bin Ġanm, 377 

K 
Ka‘b, 36, 48, 390, 435 
Ka‘b bin ‘Amr Ebü’l-yüsr, 325 
Ka‘b bin Eşref, 85, 87 
Ka‘b bin Lü’ey, 187, 208, 227 
Ka‘b bin Mālik, 82 
Ka‘b bin Mālik el-Enṣārī, 297 
Ka‘b bin ‘Ucre el-Enṣārī, 309 
Ka‘be, 55, 56, 66, 67, 68, 86, 103, 220, 

295, 318, 337, 409, 430, 485, 486, 
604, 605, 612, 617 

Ka‘be-i Müşerrefe, 55, 58, 119 
Ka‘betu’llāh, 66, 68, 363 
Ka‘bü’l-aḥbār, 39, 47, 58, 192, 374, 

401, 443, 520 
Ka’be, 56 
Kābil, 296, 392, 450 



710 | DİZİN - 2. Rükün   

Ḳabīṣ bin Ḍubay‘a bin Ḥarmele el-‘Absī, 
302 

Ḳabīṣa bin Ẕü’eyb, 354 
Ḳabīṣa bin Zü’eyb bin Ḫalḫale bin ‘Amr, 

404 
Ḳabr-i Bilāl, 406 
Kadıköy bk. Ḳāḍīkūy  
Ḳāḍī Beyżāvī bk. Beyżāvī (Ḳāḍī) 
Ḳāḍī Ebū Yūsuf bk. Ebū Yūsuf (Ḳāḍī) 
Ḳāḍī Şüreyḥ bk. Şüreyḥ (Ḳādī) 
Ḳādī Şüreyḥ bin Ḥāriẟ bin Ḳays bk. 

Şüreyḥ bin Ḥāriẟ bin Ḳays (Ḳādī) 
Ḳāḍī Şüreyḥ-i ‘Irāḳī bk. Şüreyḥ-i ‘Irāḳī 

(Ḳāḍī) 
Ḳaḍīb, 152 
Ḳāḍīkūy, 664 
Ḳādisiye, 207, 370, 375, 423, 535 
Kāfūr, 153, 587 
Ḳā’im (Hz. Muhammed), 61 
Ḳā’im (Mehdî), 604 
Ḳā’im (Muhammed Mehdî), 602, 603 
Ḳal‘a-i Ḫayber bk. Ḫayber Ḳal‘ası 
Ḳal‘a-i Merve, 629 
Ḳal‘a-i Ṭā’if, 493 
Ḳal‘a-i Yemen, 641 
Ḳala‘ī, 152 
Kāmil, 359 
Kâmil fi’t-Târîh bk. el-Kâmil fi’t-Târîh 
Ka‘neb, 377 
Ḳāni‘, 37 
Ḳāni‘ (Muhammed Cevâd), 566 
Ḳarīb (Hz. Muhammed), 60 
Ḳarḳīsā, 662 
Ḳarḳīsiyā, 346 
Ḳaryetü’l-kübrā, 178 
Kasım, 413 
Ḳāsım, 387, 470, 511, 513, 541, 606 
Ḳāsım (Bir Cinnî), 78 
Ḳāsım (Hz. Muhammed), 60 
Ḳāsım (Hz. Muhammed’in Oğlu), 173, 

176 
Ḳāsım bin Ebī Bezze, 462 
Ḳāsım bin İmām Ḥasan, 510 
Ḳāsım bin Muḥammed, 393, 432, 441 
Ḳāsım bin Muḥammed bin Ebī Bekr-i 

Ṣıddīḳ, 432 

Ḳāsım bin Sellām (Ebū ‘Ubeyd), 248 
Ḳaṣr-ı Ebyaż, 473 
Ḳaṣr-ı Enes, 238 
Ḳaṣvā, 154 
Ḳatāde, 89, 118, 181, 421, 422, 440, 

449 
Ḳatāde bin Di‘āme es-Sedūsī, 449 
Kaydâr, 45 
Ḳaydār, 44, 45, 46 
Ḳayle bint ‘Amr bin ‘Āmir, 49 
Ḳayrevān, 341 
Kays, 294, 601 
Ḳays, 155, 294, 333, 366, 474 
Kays b. Âsım, 293 
Ḳays bin ‘Abdu’llāh (Ebū Leylā), 381 
Ḳays bin Āṣım el-Minḳarī, 293 
Ḳays bin Sa‘d, 471, 474 
Ḳays bin Sa‘d bin ‘Ubāde, 333 
Ḳays bin Sa‘d bin ‘Ubāde-i Enṣārī, 471 
Ḳays bin Ẕerīḥ, 354 
Ḳayṣer bin Ḳosṭanṭīn, 48 
Ḳayṣer-i Rūm, 94, 587 
Ḳays-ı ‘Āmirī, 367, 369, 392 
Ḳayzūm, 138 
Kāẓım (İmām), 540 
Kāẓım (İmam Mûsâ), 533, 534 
Kelām-ı Ḳadīm, 630 
Kelāmu’llāh, 232, 345 
Kelīm (Hz. Muhammed), 60 
Ken‘ān, 46 
Kenzü’l-‘ibād, 60 
Kenzü’l-ġarā’ib, 484 
Kenzü’l-garâib, 500 
Kerbela, 509, 513, 515, 519 
Kerbelā, 336, 342, 470, 480, 481, 502, 

504, 519, 520, 522, 523, 524, 527, 
528, 609, 610, 613 

Kerbelā Vaḳ‘ası bk. Vaḳ‘a-i Kerbelā 
Kerḫ, 602 
Kerīm (Hz. Muhammed), 60 
Kerīm bin ‘Afīf el-Ḫaẟ‘amī, 302 
Kerīme, 441 
Keẟīr, 177, 224, 432 
Keẟīr bin ‘Abdu’llāh eş-Şa‘bī, 508 
Keẟīr bin Ebī Vedā‘a, 411 
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Keẟīr bin Ḥabīb bin Rebī‘a bin 
‘Abdişems, 178 

Keẟīr bin Ṣalt, 377 
Keẟūm, 153 
Ketḫudā-yı Dihḳānī, 642 
Keyânî, 637 
Keyāniyān, 639 
Keyḫusrev, 642, 646 
Keykâvus, 640 
Keykāvus, 640, 641, 642, 643 
Keyḳubād, 640 
Keyūmer ẟ bin Sām bin Nūḥ, 627 
Keyūmerẟ Şāh, 627, 628 
Keyvân, 638 
Ḳıbrīs Cezīresi bk. Cezīre-i Kıbrīs 
Ḳıbṭiyye, 94, 289 
Ḳıpçaḳ, 659 
Kidām bin Ḥibbān, 302 
Ḳīdār, 37 
Kilâb, 435 
Kilāb, 36, 37, 48 
Kilāb bin Mürre, 37, 206, 209, 273 
Kīnān, 37 
Kinâne, 47 
Kināne, 35, 37, 47, 93, 166 
Kināne bin Ebī Ḥuḳayḳ, 167 
Kinde, 124, 601 
Kirāşīr, 650 
Kirdgār, 348, 490, 607 
Kirmān, 327, 650, 654 
Kisrā, 94, 654, 655 
Kisrā bin Arslan, 660 
Kisrā bin Ḳubād bin Hürmüz, 660 
Kisrāviyye, 328 
Kitāb-ı Buḫārī, 256 
Kitāb-ı Ẕehebī, 359 
Kitābu’llāh, 213, 229, 296, 454, 474, 

585 
Kitābü’l-‘ilel, 263 
Kiyânûş, 636 
Ḳlūbaṭra, 663, 664, 665 
Ḳorīḳūs, 663 
Ḳosṭanṭıniyye, 306, 313, 452, 457, 501, 

603 
Kuba, 290 
Ḳubā, 81, 364, 390 

Ḳubā Mescidi, 81, 283 
Ḳubād, 657, 658 
Ḳubād bin Fīrūz, 657 
Ḳuds-i Şerīf, 136, 147, 219, 644, 663 
Kûfe, 380 
Kūfe, 201, 207, 209, 218, 219, 230, 

233, 240, 244, 246, 248, 276, 283, 
298, 302, 307, 311, 323, 324, 325, 
339, 340, 341, 345, 346, 352, 359, 
360, 372, 375, 378, 379, 380, 397, 
404, 425, 428, 433, 447, 448, 453, 
454, 455, 467, 471, 473, 474, 482, 
502, 503, 504,505, 513, 514, 527, 
538, 601, 603, 628 

Kūfe Cāmi‘i bk. Cāmi‘-i Kūfe 
Kūfe Mescidi, 201, 571, 600 
Kūfī, 302, 386, 393 
Ḳum, 237, 548, 549 
Ḳurā Vādīsi bk. Vādi’l-ḳurā, 
Kur’ân, 223, 241, 348, 558, 620 
Ḳur’ān, 69, 78, 231, 254, 347, 392, 409, 

434, 467 
Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm, 74, 106, 117, 190, 197, 

219, 223, 229, 232, 325, 345, 372, 
395, 426, 427, 444, 462, 467, 620 

Kur’ân-ı Kerîm, 35, 39, 69, 70, 72, 74, 
75, 84, 85, 91, 100, 102, 103, 105, 
131, 135, 145, 146, 147, 151, 162, 
174, 195, 196, 199, 212, 214, 232, 
281, 285, 293, 295, 308, 311, 321, 
339, 350, 379, 407, 432, 448, 452, 
477, 489, 495, 503, 534, 535, 538, 
542, 551, 553, 569,576, 585, 586, 
598, 599, 600, 604, 607, 616, 617, 
620, 630, 634, 637, 648, 652 

Ḳur’āniyye, 214, 335 
Kurā‘u’l-ġamīm, 340 
Ḳurayẓa, 131, 304 
Ḳureynā, 98 
Kureyş, 35, 36, 47, 56, 66, 326, 400, 

520 
Ḳureyş, 35, 36, 47, 49, 52, 55, 56, 58, 

64, 66, 67, 68, 71, 77, 91, 119, 189, 
206, 249, 286, 295, 299, 318, 354, 
363, 387, 393, 396, 402, 420, 483, 
517 
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Ḳureyşī, 180, 187, 194, 202, 204, 206, 
208, 209, 211, 227, 249, 291, 318, 
323, 325, 327, 360, 363, 392, 410, 
412, 462 

Ḳureyşī (Hz. Muhammed), 60 
Ḳureyşīler, 47, 66, 71, 91, 94, 96, 97, 

118, 119, 122, 123 
Ḳureyşiyye, 156, 159 
Kureyşliler, 400, 612 
Ḳuṣay, 36, 48 
Ḳuṣay bin Kilāb, 156, 204, 273 
Ḳuẟem, 177, 179, 224, 351 
Ḳuẟem (b. Abbas), 106 
Ḳuẟem bin ‘Abbās bin ‘Abdi’l-Muṭ ṭalib, 

325 
Kuẟeyr, 351 
Ḳuteybe bin Sa‘īd, 257, 260, 263, 264 
Ḳuteyle (bint Kuteyle), 155 
Ḳuteyle bint Ḳays, 169 
Küdr Ḳuyusı, 85 
Küleyb, 130 
Küleyb bin Yezīd, 130 
Kül ẟūm, 541 
Külẟūm bin Ḥuṣayn, 97 
Kümeyl, 393 
Kümeyl bin Ziyād, 393 
Kümeyt, 615 
Künhü’l-ahbâr, 269, 270, 276, 380, 

487, 627, 666 
Künhü’l-aḫbār, 666 
Küreyb bin Müslim, 420 
Kürz bin Cābir, 84 
Küẟeyyir, 432 
Küẟeyyir bin ‘Abdu’r-Raḥmān bin 

Esved bin ‘Āmir-i Ḫuzā‘ī, 432 
Küẟeyyirü ‘Azze, 432, 607 
Küẟeyyirü ‘Azze bin Ebī Cum‘a Şā‘ir-i 

Meşhūr, 432 

L 
Lamek, 37 
Lāmi‘a, 139 
Lār, 648 
Lāt, 58 
Lebeẟe, 149 

Lebīd bin A‘ṣam, 467 
Lebsīḳūs, 663 
Leḥīf, 153 
Lehrâseb, 643 
Lehrāseb, 643 
Lehrāseb-i Birāder-zāde-i Keykāvus, 643 
Leylâ, 329 
Leylā, 169, 201, 329, 366, 367, 368 
Leylā (bint Hatîm), 155 
Leylā bint Cūdī, 329 
Leylā bint Ḫaṭīm, 169 
Leylâ el-Ahyeliyye, 368 
Leylā-yı Aḫyeliyye, 366, 367, 368 
Leyẟ bin Sa‘d, 181, 247 
Leyẟ bin Sinān, 262 
Liyūn, 457, 458 
Liẕāz, 153 
Loḳmān ‘aleyhi’s-selām, 642 
Lūṭ Nebī, 194 
Lübābe bint Ḥāriẟ (Ümmü’l-Fażl), 330, 

347 
Lübābe bint Ḥāriẟ bin ‘Āmir bin Ṣa‘ ṣa‘a, 

222 
Lübeynā, 50 
Lübeynā bint Hācir, 50 
Lübnā bint Hācer, 179 
Lübnā bint Ḥubāb, 354 
Lü’ey, 36, 48 
Lü’ey bin Ġālib, 157 

M 
Mā’-i Bedr, 283 
Ma‘ālimü’l-ḳurreti’n-nebeviyye, 537 
Ma‘ārif, 204, 238, 405 
Ma‘bed, 177, 320, 351, 386, 441 
Ma‘bed bin ‘Abdu’llāh bin ‘Ukeym, 385 
Ma‘bed bin Yerbū‘ bin ‘Ankeẟe, 320 
Ma‘bed el-Cühenī el-Ḳaderī, 385 
Ma‘būd-ı Vācibü’l-vücūd, 628 
Mābūr, 94 
Māçīn, 636 
Ma‘dīkerib, 377 
Maġrib, 262, 310, 415, 417, 421, 450, 

600 
Mâhi (Hz. Muhammed), 61 
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Māḥī (Hz. Muhammed), 60, 61 
Mahmud (Hz. Muhammed), 62 
Maḥmūd (Hz. Muhammed), 60, 61 
Maḥmūd b. Rebī‘, 420 
Maḥmud bin Ġaylān, 263, 264 
Maḥmūd bin Lebīd bin ‘Uḳbe, 419 
Maḥmūd bin ‘Ömer-i Zemaḫşerī, 242 
Maḫreme bin Süleymān, 251 
Maḥzūm, 103 
Maḫzūmī, 291, 320, 321 
Māḳadoniyye, 665 
Maḳām, 600, 604 
Maḳdadonya, 664 
Ma‘ḳıl bin Sinān, 343 
Ma‘ḳıl bin Yesār el-Müzenī, 333 
Ma‘ḳıl Nehri bk. Nehr-i Ma‘ḳıl 
Maḳoḳus, 666 
Maktel-i Hüseyin, 522 
Malāṭiyye, 456 
Mālik, 36, 48, 252, 253, 398, 462, 496 
Mālik (İmām), 243, 246, 249, 251, 252, 

255, 372 
Mālik bin A‘ṣur, 322 
Mālik bin Beşīr, 510 
Mālik bin Dīnār, 397, 398, 461 
Mālik bin Ebī ‘Āmir, 372 
Mālik bin Enes, 248, 250, 251, 372, 

446, 529 
Mālik bin Enes bin Ebī ‘Āmir bin 

‘Umeyr bin Ḥāriẟ bin ‘Oẟmān bin 
Ḥuẟeyl bin ‘Amr bin Ḥarẟ (İmām), 
251 

Mālik bin Eşter, 278 
Mālik bin Miġvel, 248 
Mālik bin Misma‘ bin Ġassān-ı Baṣrī, 

365 
Mālik bin Ṣa‘ ṣa‘a, 136 
Mālik bin Şebīb, 457, 458 
Mālik bin Şerāḥīl, 403 
Mālik bin Üheyb bin ‘Abdimenāf, 323 
Mālik bin Yeḫāmir es-Seksekī, 355 
Mālik el-Eşter, 376 
Mālik el-Ḥaḍramī, 383 
Mālik Eşter, 495 
Mānī, 652 
Manṣūr, 252, 468, 530, 617, 618 

Manṣūr (Ḫalīfe), 246, 533 
Manṣūr Ebū Ca‘fer, 617 
Māriye, 94, 95, 101, 132, 149, 172, 173 
Māriye bint Şem‘ūn, 94 
Māriye bint Şem‘ūn el-Ḳıbṭiyye, 172 
Māriye-i Ḳıbṭiyye, 157 
Ma‘rūr bin Süveyd, 397 
Maṣīr (Hz. Muhammed), 61 
Māşimde, 662 
Māverā’ü’n-nehr, 325, 658 
Māzenderān, 641 
Mead, 65 
Me‘ad, 37 
Mecistî, 661 
Mecnūn, 366, 367, 368, 369 
Mecnūn-ı Leylā, 366, 401 
Mecūs, 254, 644 
Mecūsī, 191, 255, 604, 644 
Mecẕūm, 152 
Medā’in, 49, 207, 324, 370, 378, 471, 

473, 647 
Medā’inī, 350, 392 
Medā’in-i Kisrā, 207 
Medenī, 372, 407, 421, 422 
Medenī (Hz. Muhammed), 60 
Medine, 599, 613 
Medīne, 40, 49, 54, 62, 63, 67, 78, 79, 

82, 84, 85, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 
101, 102, 107, 113, 119, 120, 122, 
129, 133, 157, 158, 159, 160, 161, 
163, 164, 170, 173, 174, 175, 188, 
194, 195, 197, 204, 205, 208, 209, 
217, 219, 220, 224, 228, 230, 231, 
232, 233, 236, 237, 238, 239, 244, 
253, 273, 280, 281, 285, 286, 289, 
290, 301, 303, 304, 306, 312, 318, 
319, 320, 322, 324, 325, 326, 327, 
328, 331, 332, 333, 334, 340, 343, 
346, 354, 357, 359, 362, 365, 372, 
378, 379, 384, 387, 390, 396, 401, 
407, 413, 415, 418, 419, 420, 421, 
423, 429, 431, 432, 444, 445, 462, 
470, 473, 475, 476, 477, 483, 484, 
498, 499, 501, 502, 517, 529, 530, 
533, 537, 538, 570, 574, 575, 580, 
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594, 595, 604, 610, 612, 614, 619, 
620 

Medine Mescidi, 148 
Medīne Mescidi, 148 
Medīne-i Münevvere, 79, 158, 253, 

326, 342, 365, 372, 396, 407, 463, 
480, 482, 484, 517, 524, 542, 565, 
570, 571, 576, 579, 595, 606, 610 

Medīnī, 556 
Mefḫar-ı Mevcūdāt, 150 
Mehdî, 595, 597 
Mehdī, 322, 387, 427, 534, 537, 586, 

598, 599, 600, 603, 605 
Mehdī (Ḥażret-i), 593 
Mehdī (Hz. Muhammed), 60 
Mehdī (İmām), 586, 604 
Mehlā’il, 37 
Mekḥūl, 419, 428, 445, 447 
Mekḥūl bin Ṣalb, 410 
Mekḥūl eş-Şāmī, 446 
Mekke, 46, 49, 52, 53, 56, 63, 64, 65, 

67, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 83, 85, 
89, 91, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 
104, 105, 107, 117, 121, 122, 126, 
136, 147, 148, 153, 157, 158, 166, 
173, 174, 186, 195, 205, 217, 219, 
225, 227, 228, 233, 244, 249, 251, 
265, 276, 282, 284, 286, 299, 306, 
308, 319, 328, 331, 337, 338, 342, 
345, 348, 352, 362, 363, 364, 398, 
411, 431, 448, 456, 485, 486, 490, 
491, 493, 502, 503, 517, 604, 612, 
613 

Mekke Mescidi, 53, 74, 98, 148 
Mekke-i Mükerreme, 52, 78, 133, 265, 

280, 297, 311, 319, 361, 409, 441, 
484, 485, 493, 571, 602 

Mekke-i Müşerrefe, 86, 157, 361, 485 
Mekke-i Müşerrefe Mescidi, 86 
Mekketu’llāh, 53, 536 
Mekkī, 419 
Mekkī (Hz. Muhammed), 60 
Mekkī bin İbrāhīm-i Belḫī, 256 
Mele’ü’l-ġībe fī Ṭūli’l-ġaybe, 597 
Melḥame, 401 
Melik Cürhüme, 46 

Melik Mūrūẟmez, 316 
Melik Necāşī, 68, 95, 152, 163, 164 
Melīke, 589, 592 
Melīke bint Yeşū‘ā, 587 
Melik-i Müte‘āl, 128 
Memşūḳ, 152 
Me’mūn, 542, 543, 544, 553, 554, 555, 

556, 557, 559, 561, 562, 563, 564, 
566, 567, 568, 569, 570, 628 

Me’mūn (Abdu’llāh), 554 
Me’mūn bin Hārūn (Abdu’llāh), 553 
Me’mūn Ḫalīfe, 568, 569 
Menāḳıb, 198, 232, 620 
Menāt, 58, 620 
Menhelü’l-azbi’l-mevrûd, 66 
Menẟenī, 152 
Menūçihr, 636, 637, 638 
Menûçihr Şâh, 637 
Merāmueymen, 54 
Mercane, 515 
Merdük, 657, 658 
Merḥab, 92 
Meriyye, 98, 99 
Merẟed bin ‘Abdu’llāh, 396, 397 
Merẟed bin ‘Abdu’llāh Ebü’l-ḫayr-ı 

Yezenī, 396 
Merv, 388 
Mervân, 377 
Mervān, 319, 326, 328, 332, 353, 384, 

387, 417, 477, 483, 484, 607, 611 
Mervān bin Ḥakem, 203, 208, 289, 319, 

324, 326, 476, 483, 609 
Mervān bin Muḥammed-i Emevī, 246 
Merve, 154, 296, 314, 340, 359, 404, 

548 
Merve Ḳal‘ası bk. Ḳal‘a-i Merve 
Mervez, 253, 262 
Meryem, 607 
Meryem (Ḥażret-i), 591 
Meryem bint ‘İmrān, 157 
Meryem-i Ümmü ‘Īsā, 591 
Me ṣābīḥ, 61, 147, 148 
Mescid-i Aksa, 148 
Mescid-i Aḳṣā, 136, 138, 147, 148 
Mescid-i Haram, 85, 148 
Mescid-i Ḳubā bk. Ḳubā Mescidi, 
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Mescid-i Kūfe bk. Kūfe Mescidi 
Mescid-i Nebevī, 283 
Mescid-i Nebī, 362 
Mescid-i Resūl, 617 
Mescid-i Ṣaḫre, 422 
Mescid-i Şām, 571 
Mescidü’l-ḥarām, 545 
Mescidü’r-re’s, 525 
Mesīḥ, 589, 590, 626 
Mesīḥ (Ḥażret-i), 591 
Mesih (Meryem Oğlu), 599 
Mesleme, 452 
Mesleme (b. Abdülmelik), 456 
Mesleme bin ‘Abdi’l-Melik bin Mervān, 

452 
Mesleme bin Muḫalled, 310 
Mesleme bin Muḫalled er-Rūmī el-

Enṣārī, 341 
Mesrūḥ, 63, 305 
Mesrûk, 344 
Mesrūḳ, 221, 223, 344 
Mesrūḳ bin Ecda‘ bin Mālik, 343 
Mes‘ūd, 150 
Mes‘ūd bin ‘Amr eẟ-ẞeḳafī, 166 
Mes‘ūd bin Ḫalīl, 201 
Me’ẟūr, 152 
Metūşelaḥ, 37 
Mevālīd, 595 
Mevlā, 135 
Mevlā-yı Ḳādir, 610 
Mevṣil, 280, 645 
Mevṣilī, 170 
Meymūn bin Mihrān, 450 
Meymūn bin Mihrān bin Mūsā bin 

Verdān, 450 
Meymūne, 155, 156, 160, 167, 202, 

306, 426, 541 
Meymūne bint Ḥāriẟ, 94, 222, 282, 347 
Meymūne bint Ḥāriẟ bin Ḥazn bin 

Buḥayr bin Hezūm bin Rūyibbe bin 
‘Abdu’llāh bin Hilāl bin ‘Āmir bin 
Ṣa‘ ṣa‘a el-Hilāliyye el-‘Āmiriyye, 166 

Meymūne bint Ṣufeyḥ, 334 
Meymūne Ḫātūn, 306 
Meysere, 65 
Meyy, 450, 451, 452 

Meyy bint Muḳātil bin Ṭalebe-i 
Minḳarī, 450 

Mısır, 400, 601 
Mıṣr, 94, 130, 149, 152, 172, 191, 197, 

201, 220, 224, 228, 236, 251, 252, 
256, 257, 259, 262, 265, 266, 278, 
282, 286, 302, 309, 310, 317, 333, 
341, 345, 355, 362, 370, 376, 380, 
391, 396, 400, 402, 403, 414, 432, 
450, 483, 498, 503, 525, 526, 527, 
601, 625, 661, 662, 664, 665, 666 

Mıṣr-ı Ḳāhire, 370, 525 
Mıṣrī, 396 
Mıṣriyye, 282 
Mıṣrlu, 196 
Midlāc bin ‘Amr es-Sülemī, 294 
Mihlā’īl, 627 
Mihrān, 149, 357 
Mihriyye, 177 
Mihter-i Mevcūdāt, 135 
Mīkā’īl, 137, 138, 141, 471 
Miḳdād, 151, 181 
Miḳdād bin Esved, 88 
Miḳdām bin Ma‘dīkerib, 403 
Miḳyes bin Ṣubābe, 99 
Minâ, 547 
Minā, 78, 545 
Mirrīḫ, 655 
Miryānüs, 402 
Mis‘ar bin Kidām, 248 
Mizze, 296 
Mu‘ammer, 349 
Mu‘attib, 177 
Muaviye, 303, 475, 501 
Muaviye b. Harb, 303 
Mu‘āviye, 99, 155, 158, 163, 164, 186, 

197, 200, 201, 232, 275, 279, 286, 
288, 292, 296, 298, 300, 302, 307, 
309, 310, 316, 319, 322, 323, 324, 
325, 327, 328, 330, 331, 333, 334, 
339, 341, 342, 344, 345, 354, 355, 
358, 359, 362, 371, 376, 379, 380, 
382, 384, 385, 387, 388, 395, 399, 
401, 416, 419, 422, 453, 471, 472, 
473, 474, 475, 476, 477, 478, 482, 
483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 
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490, 491, 492, 494, 497, 498, 499, 
500, 501, 502 

Mu‘āviye bin Ebī Süfyān, 150 
Mu‘āviye bin Ḫudeyc bin Cefne el-

Kindī, 309 
Mu‘āviye bin Ḳurre bin İyās, 460 
Mu‘āviye bin Ḳurre el-Baṣrī, 382 
Muavviẕ, 620 
Mu‘ayḳīb bin Ebī Fāṭıma, 150 
Mu‘āẕ, 305, 422, 620 
Mu‘āẕ bin Cebel, 82, 355 
Mu‘cemü’l-büldân, 491 
Mu‘cizātu Cemī‘i’l-enbiyā, 119 
Mudar, 65, 315 
Muḍar, 37, 66 
Mufaḍḍal bin ‘Ömer, 529 
Muġīre, 177, 191, 193, 255, 298, 299, 

493, 494 
Muġīre bin ‘Abdu’llāh-ı Kūfī, 372 
Muġīre bin ‘Abdu’r-Raḥmān (Ebū 

Hāşim), 252 
Muġīre bin Mühelleb, 389 
Muġīre bin Şu‘be, 150, 305, 488, 491, 

493 
Muġīre bin Şu‘be bin Ebī ‘Āmir bin 

Mes‘ūd, 297 
Muġīre İbn Şu‘be, 191 
Muhācir bin Evs, 508 
Muḫaḍram, 423 
Muḥallā, 150, 272 
Muḫallid (Hz. Muhammed), 60 
Muhammed, 282, 534 
Muḥammed, 249, 282, 351, 413, 441, 

462, 480, 491, 492, 493, 511, 513, 
533, 541, 545, 549, 578, 586, 590, 
615 

Muḥammed (Cevâd), 567 
Muḥammed (Cevâd, İmām), 568 
Muḥammed (Ebû Ca‘fer el-Bâkır, 

İmām), 617 
Muḥammed (Hasan el-Hâlis, İmām), 

584 
Muḥammed (Ḥażret-i), 49, 55, 57, 58, 

60, 61, 62, 69, 71, 73, 74, 75, 81, 84, 
88, 91, 93, 100, 114, 123, 131, 136, 
137, 139, 143, 144, 145, 146, 147, 

151, 212, 304, 332, 335, 337, 367, 
482, 483, 546, 553, 554, 590, 604 

Muhammed (Hz.), 34, 35, 39, 45, 51, 
61, 62, 66, 74, 80, 144, 148, 212, 
275, 437, 465, 490, 507, 556, 558, 
560, 567, 591, 593, 609, 616 

Muḥammed (Mehdî, İmām), 590, 593, 
594 

Muḥammed-i ‘Arabī (Hz.), 59 
Muḥammed-i Buḫārī, 255 
Muḥammed-i Emīn, 65, 68, 69, 71 
Muḥammed-i Şāmī (Dervīş), 525 
Muḥammed ‘aleyhi’s-selām, 38, 40, 63, 

64, 72 
Muhammed b. Abdullah, 56 
Muhammed b. Abdullah (Hz.), 66 
Muhammed b. Ebû Bekir, 282 
Muḥammed Bāḳır, 543 
Muḥammed Bāḳır (İmām), 529, 565, 

617 
Muḥammed bin ‘Abdi’l-a‘lā, 264 
Muḥammed bin ‘Abdi’l-Melik, 572 
Muḥammed bin ‘Abdi’l-Melik bin 

Ziyād, 572 
Muḥammed bin ‘Abdu’llāh (Hz.), 36, 

56, 66, 72 
Muḥammed bin ‘Abdu’llāh bin ‘Abdi’l-

Muṭ ṭalib bin Hāşim bin ‘Abdimenāf 
bin Ḳuṣayy bin Kilāb bin Mürre bin 
Ka‘b bin Lü’ey bin Ġālib bin Fihr bin 
Mālik bin Naḍr bin Kināne bin 
Ḫuzeyme bin Müdrike bin İlyās bin 
Muḍar bin Nizār bin Me‘ad bin 
‘Adnān bin Edd bin Uded bin Elyesa‘ 
bin Hemyesa‘ bin Selāmān bin 
Bunnet bin Hamel bin Ḳīdār bin 
İsmā‘īl bin İbrāhīm el-Ḫalīl bin Tāreḫ 
bin Tāḫūr bin Sarrūh bin Erġū bin 
Ḳāni‘ bin Āyir bin Şāliḥ bin Arfaḫşad 
bin Sām bin Nūḥ bin Lamek bin 
Metūşelaḥ bin Uḫnūḫ bin Yared bin 
Mehlā’il bin Kīnān bin Enūş bin Şīt 
bin Ādem, 37 

Muḥammed bin ‘Abdu’llāh-ı Enṣārī, 
238, 256 
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Muḥammed bin Aḥmed bin ‘Amr el-
Lü’lü’ (Ebū ‘Alī), 260 

Muḥammed bin Aḥmed bin Ḥamdān-ı 
Ḫayrī (Ebū ‘Amr), 258 

Muḥammed bin Aḥmed bin Maḥbūb el-
Maḥbūbī-i Merverrüzī, 263 

Muḥammed bin ‘Alī bin ‘Abdu’llāh bin 
‘Abbās, 468 

Muḥammed bin ‘Alī bin Ebī Ṭālib, 386 
Muḥammed bin ‘Alī bin Ḥüseyn bin ‘Alī, 

449 
Muḥammed bin ‘Alī bin Ḥüseyn bin ‘Alī 

bin Ebī Ṭālib el-Bāḳır (Ebū Ca‘fer), 
449 

Muḥammed bin ‘Alī bin Mūsā, 566, 
572 

Muḥammed bin ‘Alī bin Mūsā er-Rıżā, 
566 

Muḥammed bin ‘Alī bin Şāfi‘, 250 
Muḥammed bin ‘Alī el-Bāḳır, 606 
Muḥammed bin ‘Alī el-Bāḳır (Ebū 

Ca‘fer), 606 
Muḥammed bin ‘Amr, 289 
Muḥammed bin Beşşār, 263, 264 
Muḥammed bin Cerīr et-Ṭaberī, 38 
Muḥammed bin Cerīr-i Ṭaberī, 76 
Muḥammed bin Cübeyr bin Muṭ‘im, 

420 
Muḥammed bin Ebī Bekr, 270, 282, 

432, 483, 606 
Muḥammed bin Ebī Ḫuzeyfe, 278 
Muḥammed bin Eslem-i Ṭūsī, 551 
Muḥammed bin Furāt, 543 
Muḥammed bin Ḥanefiyye, 224, 350 
Muḥammed bin Ḥanīfe, 386, 487, 488 
Muḥammed bin Hārūn bin Sa‘īb, 264 
Muḥammed bin Ḥasan, 539 
Muḥammed bin Ḥasan bin Ferḳad eş-

Şeybānī (Abdu’llāh), 248 
Muḥammed bin Ḥasan eş-Şeybānī, 246 
Muḥammed bin Ḥasan-ı Şeybānī, 247, 

250 
Muḥammed bin İbrāhīm bin Dīnār, 252 
Muḥammed bin İdrīs, 251 
Muḥammed bin İdrīs bin ‘Abbās bin 

‘Oẟmān bin Şāfi‘ bin Sā’ib bin 

‘Ubeyd bin Yezīd bin Hāşim bin 
Muṭ ṭalib bin ‘Abdimenāf bin Ḳureyş, 
249 

Muḥammed bin İdrīs-i Şāfi‘ī, 248 
Muḥammed bin ‘Īsā bin Sevre bin Mūsā 

bin Ḍaḥḥāk (Tirmiẕī), 262 
Muḥammed bin İsḥāḳ, 176, 181, 447 
Muḥammed bin İsḥāḳ bin Ḫuzeyme, 218 
Muḥammed bin İsḥāḳ bin Yesār, 247 
Muḥammed bin İsmā‘īl bin İbrāhīm bin 

Muġīre bin Berdizbeh (Buḫārī), 255 
Muḥammed bin İsmā‘īl-i Buḫārī, 254, 

258, 263 
Muḥammed bin Ka‘b el-Ḳuraẓī, 434 
Muḥammed bin Mesleme, 150, 151 
Muḥammed bin Mesleme el-Enṣārī, 

151, 286 
Muḥammed bin Mufaḍḍal, 534 
Muḥammed bin Muḥammed el-Ġazzālī, 

267 
Muḥammed bin Muḥammed el-Ġazzālī 

(Ebū Ḥāmid), 267 
Muḥammed bin Mūsā, 541 
Muḥammed bin Mūsā bin Ṭalḥa, 377 
Muḥammed bin Mūsā el-Ḫārizmī (Ebū 

Bekr), 68 
Muḥammed bin Münkedir, 246, 251 
Muḥammed bin Müttaḳī, 263 
Muḥammed bin Sa‘d, 182, 441 
Muḥammed bin Sa‘d bin Ebī Vaḳḳāṣ, 

397 
Muḥammed bin Sīrīn, 440, 441 
Muḥammed bin Sīrīn bin Ebū Bekr bin 

Ebū ‘Amr-ı Enṣārī (İbn Sīrīn), 441 
Muḥammed bin Şihāb-ı Zührī, 251 
Muḥammed bin Üsāme bin Zeyd bin 

Ḥāriẟe, 390 
Muḥammed bin Vāsi‘, 461, 462 
Muḥammed bin Vāsi‘ bin Ḥayyān, 461 
Muḥammed bin Yūsuf el-Gencī eş-Şāfi‘ 

(Ebū ‘Abdu’llāh), 598 
Muḥammed bin Yūsuf Serāyı, 53 
Muḥammed bin Yūsuf-ı Ḳīrtānī, 256 
Muḥammed Cerīr-i Ṭaberī, 86 
Muḥammed Cevād, 565, 566, 567, 574 
Muḥammed Ebū Ca‘fer, 568, 570 
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Muḥammed el-Cevād bin ‘Alī el-
Murtażā, 565 

Muḥammed el-Ekber, 202 
Muḥammed el-Evsaṭ, 202 
Muḥammed el-Ḥanefī, 202 
Muḥammed el-Ḥanefiyye, 202 
Muḥammed el-Ḥanīfe, 200 
Muḥammed el-Ḳāni‘, 565 
Muḥammed el-Mehdī (Ebü’l-Ḳāsım), 

585 
Muḥammed el-Mehdī (İmām), 592 
Muḥammed el-Muṣ ṭafā, 34, 35, 480, 

490 
Muḥammed Ġazzālī, 627 
Muḥammed Mehdī, 579, 585, 592, 594, 

595, 596, 598, 599, 602 
Muḥammed Mehdiyye, 595 
Muḥammed Muṣ ṭafā, 35, 39, 40, 43, 

44, 52, 54, 469, 477, 478, 484, 521 
Muḥammed Pārsā, 476 
Muḥammed Resūlu’llāh, 382 
Muḥammed Vāsı ṭ (İmām), 248 
Muḥammed Zührī (İmām), 462 
Muḥammedī, 33, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 

50, 199, 295, 303, 492, 603 
Muḥammediyye, 38 
Muḥārib bin Diẟār, 246 
Muḥarrem (Hz. Muhammed), 60 
Muḥsin, 175, 201 
Muḫtār (Hz. Muhammed), 60 
Muḫtār bin ‘Ubeyd, 528 
Muḫtār bin Ebī ‘Ubeyd, 423 
Muhtedī bin Vāẟiḳ, 584 
Mu‘iz, 145 
Mukaffî (Hz. Muhammed), 61 
Muḳātil bin Süleymān, 245, 599 
Muḳassim bin Rebī‘ (Ebü’l-‘Āṣ), 173 
Muḳavḳıs, 94, 149, 154 
Muḳavḳıs-ı Ḳıbṭī, 172 
Muḳavvim, 177, 179 
Muḳtesid (Hz. Muhammed), 60 
Muntaṣır, 575 
Muntaẓam bk. el-Muntazam 
Muntazam fî Târîhi’l-mülûk ve’l-Ümem 

bk. el-Muntazam fî Târîhi’l-mülûk 
ve’l-Ümem 

Mureysī‘ Ġazāsı, 164 
Murtażā, 471, 523, 543 
Murtażā (Ali el-Askerî), 574 
Murtażā (Hz. Muhammed), 60 
Murtażā (İmām), 495 
Murtażā (Muhammed Cevâd), 566 
Mūrūẟmez (Melik), 316 
Mûsâ, 538 
Mûsâ (Hz.), 594, 609 
Mūsā, 352, 417, 418, 539, 574 
Mūsā (Ḥażret-i), 38, 102, 146, 198, 299, 

322, 626 
Mūsā (İmām), 537, 539 
Mūsā ‘aleyhi’s-selām, 38, 39, 138, 146, 

147, 637 
Mūsā bin Ca‘fer, 538 
Mûsâ bin Ca‘fer bin Muhamed, 537 
Mūsā bin ‘İmrān, 471 
Mūsā bin Nuṣayr, 415, 416, 417, 418 
Mūsā bin Ṣādıḳ, 536 
Mūsā bin Ṭalḥa bin ‘Abdu’llāh et-

Temīmī, 427 
Mūsā el-Kāẓım, 533 
Mūsā Hādī, 537 
Mūsā Kāẓım, 540, 543, 545, 552, 574 
Mūsā Kāẓım (Ebü’l-Ḥasen İmām), 574 
Mūsā Peyġāmber, 467 
Mūsā-yı Hādī, 247 
Muṣ‘ab, 79, 355, 356, 359, 360, 620 
Muṣ‘ab bin ‘Umeyr, 81, 82, 620 
Muṣ‘ab bin Sa‘d bin Ebī Vaḳḳāṣ, 427 
Muṣ‘ab bin Zübeyr, 181, 376, 444 
Muṣ‘ab bin Zübeyr bin ‘Avvām bin 

Ḫuveylid-i Ḳureyşī, 355 
Muṣaddıḳ (Hz. Muhammed), 60 
Muṣḥaf-ı ‘Oẟmān, 289 
Muṣḥaf-ı Şerīf, 196, 230, 262, 325 
Muṣ ṭafā (Ḥażret-i), 546 
Muṣ ṭafā (Hz. İmam), 567 
Mustafa (Hz. Muhammed), 33 
Muṣ ṭafā (Hz. Muhammed), 60, 567 
Mustafa Âlî (Gelibolulu), 267, 276, 487 
Muṣul bk. Mevṣil 
Muṭahhir (Hz. Muhammed), 60 
Muṭarrif, 378 
Muṭarrif bin ‘Abdu’llāh, 378, 433 
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Mu‘taṣım, 566, 574 
Muṭayyib (Hz. Muhammed), 60 
Mūte Ġazāsı, 297, 363, 383 
Mu‘temid, 579 
Mu‘temid-‘Ale’llāh, 581, 584 
Mu‘temid-‘Ale’llāh bin Mütevekkil, 581 
Mu‘tez, 579, 580, 584 
Mu‘tez (Ḫalīfe), 580 
Muṭī‘ (Hz. Muhammed), 60 
Muṭ‘im bin ‘Adī, 77 
Muttaḳī (Ali el-Askerî), 574 
Muṭ ṭalib, 49 
Muvaṭ ṭā’, 255 
Mübārek (b. Abdullah), 201 
Mübārek (İmam Hüseyin), 479 
Mübārek bin ‘Abdu’llāh, 201 
Mübeşşir (Hz. Muhammed), 61 
Mübīn (Hz. Muhammed), 60 
Mücâhid, 425 
Mücāhid, 411, 449 
Mücāhid bin Cübeyr el-Mekkī Ebü’l-

Ḥaccāc el-Ḳureyşī el-Maḫzūmī, 426 
Müctebā (Hz. Muhammed), 60 
Müddeẟ ẟir (Hz. Muhammed), 60 
Müddeẟ ẟir (Sûresi), 71 
Müdrike, 37 
Müdrike bin İlyās, 228 
Mü’erriḳ el-‘İclī, 406 
Mühelleb, 388 
Mühelleb bin Ebī Ṣufre, 388 
Mühtedī, 579 
Mü’min Sûresi, 560 
Müneẕẕir (Hz. Muhammed), 61 
Münīb (Hz. Muhammed), 61 
Münīr (Hz. Muhammed), 60 
Münẕir, 220 
Münẕir bin ‘Amr, 82 
Münẕir bin Bāzder, 658 
Münẕir bin Cārūd, 376 
Münẕir bin Ḥāriẟ, 312 
Mürre, 36, 37, 48 
Mürre bin Ka‘b, 180, 202, 271, 273 
Mürre bin Ka‘b bin Lü’ey, 180, 271 
Mürre bin Şerāḥīl el-Hemedānī, 320 
Mürre bin Ẕebbāb el-Hedādī, 397 
Mürretüṭ- ṭayyib, 320 

Mürteciz, 153 
Müsāfa‘a Ṣafvān, 165 
Müsāfir, 545 
Müsedded bin Müserhed, 260 
Müẟennā bin ‘Ömer, 84 
Müslim, 87, 104, 107, 110, 111, 158, 

163, 167, 182, 183, 184, 187, 191, 
196, 198, 200, 204, 207, 209, 210, 
211, 213, 223, 225, 227, 228, 229, 
230, 231, 232, 234, 238, 239, 257, 
258, 259, 262, 296, 304, 324, 335, 
364, 400, 513, 585, 622 

Müslim bin ‘Aḳīl, 502, 504 
Müslim bin ‘Avsece, 506 
Müslim bin Ḥaccāc, 257, 258, 423 
Müslim bin Ḥaccāc bin Müslim-i 

Ḳuşeyrī, 257 
Müslim bin İbrāhīm, 259 
Müslim bin İsmā‘īl-i Nīşābūrī, 254 
Müslim bin Mu‘āviye ed-Deylemī, 342 
Müslim bin Ṣafvān, 168 
Müslim bin ‘Uḳbe-i Müzenī, 343 
Müslim bin Yesār, 397, 398, 421 
Müslim bin Yesār el-Müzenī, 397 
Müslimān, 71, 74, 78, 79, 81, 93, 98, 

100, 101, 122, 126, 127, 130, 132, 
179, 182, 187, 188, 194, 206, 208, 
211, 234, 249, 581, 591, 659 

Müslimānlar, 43, 72, 75, 77, 88, 93, 98, 
99, 101, 105, 109, 119, 121, 185, 
187, 188, 193, 194, 200, 202, 204, 
205, 208, 209, 217, 226, 321, 409, 
458, 555, 581, 602 

Müslime, 73, 194, 202, 204 
Müslimīn, 246, 264, 267, 284, 286, 

327, 335, 371, 457, 458, 467, 546, 
553, 581, 582, 591 

Müslüman, 80, 244, 339, 433, 446 
Müslümanlar, 269, 558, 560 
Müsned, 78, 157, 214, 253, 345 
Müsta‘īn, 575 
Müstaḳżīn, 221 
Müşeccerü’l-Keşşāf, 587 
Müşeffi‘ (Hz. Muhammed), 60 
Mütevassıṭ (Hz. Muhammed), 60 
Mütevekkil, 574, 575, 577 
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Mütevekkil (Ali el-Askerî), 574 
Müverriḳ, 238 
Müẕekkir (Hz. Muhammed), 60 
Müẕil, 145 
Müzzemmil (Hz. Muhammed), 60 

N 
Nābiġa el-Ca‘dī, 381 
Nābiġa el-Ca‘dī Ebū Leylā Ḳays bin 

‘Abdu’llāh, 381 
Naḍr, 36, 47, 48 
Naḍr bin Enes, 397 
Naḍriyye (Ümmü’l-mü’minīn), 301 
Nāfi‘, 246, 251, 426, 450 
Nāfi‘ bin Cübeyr bin Muṭ‘im bin ‘Adī 

bin Nevfel el-Ḳureyşī, 420 
Nāfi‘ bin Hilāl, 509 
Nāfi‘-i Müvellā-yı İbn ‘Ömer Ebū 

‘Abdu’llāh, 450 
Nāfiẕ, 532, 533 
Nahl Sûresi, 293 
Nāmūs-ı Ekber (Cebrâil), 69 
Narsī, 648, 652, 655, 656 
Narsī bin Balāş, 648 
Narsī bin Behrām, 652 
Naṣārā, 38, 254, 312, 313, 405, 538, 

581, 582, 626 
Nāṣıḥ (Ali el-Askerî), 574 
Nāṣır (Bir Cinnî), 78 
Naṣībīn, 64, 651 
Na ṣīḥatü’l-mülūk, 627 
Naṣīr (Hz. Muhammed), 60 
Naṣr bin Seyyār, 469 
Naṣrānī, 191, 604 
Naṣrāniyye, 581 
Nāṭıḳ (Hz. Muhammed), 60 
Nebî, 509 
Nebī (Hz. Muhammed), 60, 205, 221, 

222, 229, 235, 237, 317, 330, 422, 
423 

Nebī ‘aleyhi’s-selām, 59, 153, 170, 173, 
181, 206, 209, 211, 217, 222, 225, 
249 

Nebī ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem, 232 
Nebiyy-i Ekrem, 287 

Nebiyy-i Muḥterem, 477, 478 
Nebuḳadnezar, 643 
Necāşī, 68, 77, 94, 119, 155, 164, 286, 

288, 312 
Necāşī (Melik), 68, 95, 152, 163, 164 
Neccārī, 230, 232, 237 
Necrān, 114, 341 
Nefīse, 202 
Nehrevān, 333 
Nehr-i Ceyḥūn, 636 
Nehr-i Furāt, 637 
Nehr-i Ma‘ḳıl, 334 
Nemrūd, 631 
Nercis, 587, 592, 593 
Nerīmān, 635 
Nesā, 473 
Nesā’ī, 112, 162, 164, 167, 170, 264, 

265, 585 
Nesā’ī (Aḥmed), 264 
Nesā’ī Aḥmed bin Şuayb bin Alī bin 

Baḥr bin Sinān, 264 
Neẟrü’d-dür, 537 
Nevfel, 176 
Nevvās bin Sem‘ān, 598 
Nevzer, 638 
Nevẕer, 637, 638 
Nevẕer bin Menūçihr, 640 
Nevzer Şâh, 638 
Nevẕer-i Veled-i Menūçihr, 637 
Neẕīr (Hz. Muhammed), 60 
Nihāvend, 375, 423 
Nīl, 140 
Nīşābūr, 259, 266, 267, 425, 450, 551, 

553, 629, 651, 653, 657 
Niyyet İbn Nücūh, 201 
Niẓāmü’t-tevārīḫ, 627 
Nizār, 37, 49 
Nu‘aymān bin ‘Amr, 321 
Nūbe, 278, 661 
Nuğayr, 113 
Nūḥ, 38, 83 
Nūḥ (Ḥażret-i), 37, 38, 627, 630 
Nūḥ Nebī, 37, 38, 627, 631 
Nūḥ Peyġāmber, 51 
Nu‘mān, 155, 240 
Nu‘mān (Ebû Katâde), 317 
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Nu‘mān bin Beşīr, 87, 421 
Nu‘mān bin Beşīr bin Sa‘d el-Enṣārī, 

336 
Nu‘mān bin Münẕir, 517, 654 
Nu‘mān bin ẞābit, 241, 242 
Nu‘mān bin ẞābit (Ebū Ḥanīfe), 240 
Nu‘mān Ṭaġları, 242 
Nūr (Hz. Muhammed), 60 
Nuṣayb, 432 
Nuṣayb bin Rebāḥ, 433 
Nuṣaybīn, 78 
Nūşirevān, 53, 54 
Nuvvār, 439 
Nüẟeyle bint Ḥubāb, 50 
Nümeyr, 435 
Nümeyr bin Ḳays el-Eş‘arī, 453 

O 
Oẟmān, 201, 284, 511, 513 
Oẟmān (Ḥażret-i), 75, 81, 88, 91, 119, 

133, 151, 160, 174, 175, 183, 191, 
192, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 
207, 218, 230, 231, 233, 234, 278, 
281, 283, 290, 298, 300, 304, 307, 
324, 325, 327, 339, 349, 352, 370, 
372, 374, 379, 393, 406, 410, 414, 
420, 422, 441, 444, 477, 522 

Oẟmān bin ‘Affān, 72, 76, 82, 89, 91, 
136, 150, 163, 164, 182, 193, 194, 
272, 289, 325, 338, 374, 393, 522 

Oẟmān bin ‘Affān bin Ebi’l-‘Āṣ bin 
Ümeyye bin ‘Abdişems bin Menāf bin 
Ḳuṣay, 194 

Oẟmān bin Ebī Şeybe, 259 
Oẟmān bin Ebī Ṭalḥa, 338 
Oẟmān bin Mālik, 82 
Oẟmān bin Maẓ‘ūn, 87, 211 
Oẟmān bin Sa‘īd, 575, 579 
Oẟmān bin Sa‘īd-i ‘Ömerī, 595 
Oẟmān bin Sa‘īd-i ‘Ömerī (Ebū ‘Amr), 

595 
Oẟmān bin Ṭalḥa bin Ebī Ṭalḥa bin 

‘Abdi’l-‘Uzzā bin ‘Abdu’d-dār, 284 
Oẟmān el-Bettī, 245 
Oẟmān Ḥażretleri, 194, 196 

Oẟmān raḍiya’llāhu ‘anh, 91, 174, 194, 
195, 196, 197, 234 

Oẟmān Ẕi’n-nūreyn, 43, 194 
Oẟmānī, 309 
Oraḫiṭuş, 662 

Ö 
Ömer, 161, 162, 202, 504, 505, 606 
Ömer (Ḥażret-i), 40, 75, 81, 83, 88, 97, 

116, 119, 123, 151, 155, 159, 183, 
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 
191, 192, 193, 199, 208, 218, 220, 
221, 222, 233, 272, 273, 276, 281, 
283, 285, 290, 292, 298, 300, 304, 
305, 307, 308, 309, 312, 313, 315, 
316, 317, 320, 325, 323, 329, 333, 
335, 339, 346, 348, 349, 352, 362, 
370, 371, 378, 379, 380, 383, 393, 
396, 406, 410, 412, 413, 422, 429, 
440, 453, 522, 606, 660, 666  

Ömer b. Ubeydullah, 393 
Ömer Bilāl bin Heyşem-i Kūfī, 433 
Ömer bin ‘Abdu’llāh bin Ebī Rebī‘a, 

406 
Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz, 407, 412, 418, 

428, 432, 436, 437, 450, 452 
Ömer bin Aḫṭab Ebū Zeyd, 358 
Ömer bin Ḫaṭṭāb, 74, 82, 92, 150, 153, 

163, 166, 172, 186, 187, 188, 189, 
190, 193, 208, 222, 223, 230, 233, 
273, 285, 289, 290, 292, 304, 387, 
423, 440, 522 

Ömer bin Ḫaṭṭāb bin Nüfeyl bin 
‘Abdi’l-‘Uzzā bin Riyāḥ bin 
‘Abdu’llāh bin Rezāḥ bin ‘Adiyy bin 
Ka‘b, 187 

Ömer bin Ḫaṭṭāb-ı Ḳureyşī, 224 
Ömer bin Hişām, 97, 99 
Ömer bin Me’n, 228 
Ömer bin Sa‘d, 504, 505, 506, 509, 

510, 514 
Ömer bin Sālim el-Ḫuzā‘ī, 96 
Ömer bin Seleme, 357 
Ömer bin ‘Ubeydu’llāh, 392, 393 
Ömer bin Vehb bin ‘Utbe, 178 
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Ömer bin Yezīd, 588 
Ömer bin Yezīd en-Neḫḫās, 588 
Ömer el-Fārūḳ, 43, 187 
Ömer Ḥażretleri, 189, 190, 192 
Ömer raḍiya’llāhu ‘anh, 83, 100, 116, 

159, 184, 187, 188, 189, 190, 191, 
193, 196, 198, 207, 231, 233, 631 

P 
Perverdgār, 490 
Pervīn, 109 
Pervīz, 80, 81 
Pervīz (Hürmüz Oġlı), 81 
Pervīz bin Hürmüz, 53, 80, 659, 666 
Peygamber (Hz.), 34, 44, 55, 98, 550, 

555 
Peyġāmber (Hz.), 57, 64, 65, 70, 71, 

73, 78, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 89, 91, 
92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 104, 128, 135, 146, 148, 149, 
150, 160, 162, 171, 174, 176, 177, 
179, 182, 186, 187, 188, 193, 194, 
202, 214, 277, 287, 299, 319, 324, 
337, 362, 372, 422, 429, 446, 523, 
538, 546, 551, 552, 615 

Peyġāmber ‘aleyhi’ ṣ- ṣalātu ve’s-selām, 
92 

Peyġāmber ‘aleyhi’s-selām, 49, 53, 63, 
64, 75, 78, 80, 81, 87, 94, 98, 100, 
101, 103, 104, 105, 146, 148, 149, 
150, 157, 162, 169, 171, 174, 176, 
177, 178, 179, 182, 184, 187, 188, 
195, 214, 222, 225, 263, 300 

Peyġāmber Ḥażreti, 85, 91, 98, 99, 101, 
102 

Peyġāmber Ḥażretleri, 65, 70, 100, 101, 
103, 119, 193, 194, 373, 429, 436, 
546, 586, 615 

Peyġāmber-i Ṣāḥib-mi‘rāc, 580 
Peyġāmberimüz Ḥażretleri, 57 
Pīrān, 641, 642 
Pürmâye, 636 

R 
Rab, 448 
Rabb, 40, 69, 70, 142, 143, 145, 183, 

188, 199, 207, 240, 294, 308, 415, 
438, 448, 478, 506, 510, 511, 532, 
536, 547, 559, 560, 575 

Rabbānī, 55, 197, 199, 434, 568, 581 
Rabbī, 41, 48, 74, 129, 142, 145, 146, 

179, 188, 223, 247, 317, 337, 374, 
394, 412, 448, 536 

Rabb-i ‘İzzet, 41, 147, 322, 417, 424, 
427, 457, 552, 572, 605 

Rabb-i Celīl, 523 
Rabbü’l-‘ālemīn, 478 
Rabbü’l-‘izzet, 180 
Raḍvā, 608 
Raḍvā Dağı bk. Cebel-i Raḍvā  
Rāfıża, 454 
Rāfi‘ bin ‘Amr, 295 
Rāfi‘ bin Ḫadīc, 350, 450 
Rāfi‘ bin Ḫadīc bin Rāfi‘, 369 
Rāhibü’l-Ḳureyş, 413 
Raḥīm (Hz. Muhammed), 60 
Raḥmānī, 55 
Raḥmet (Hz. Muhammed), 60 
Raḳīb (Hz. Muhammed), 60 
Raḳḳa, 339, 662 
Rāmil bin Mervān, 403 
Rāşid bin Sa‘d el-Muḳrānī el-Ḥimṣī, 434 
Ra’ūf (Hz. Muhammed), 60 
Ravża, 193, 281, 477 
Ravża-i Muṭahhara, 34, 40, 107, 193, 

571 
Ravżatu’ ṣ- ṣafā, 502 
Ravzatu’s-safâ fî Sîreti’l-enbiyâ ve’l-

Mülûk ve’l-Hulefâ, 529, 532 
Ravżatü’l-cinān ve Nüzhetü’l-cenān, 242 
Ravzatü’ş-şühedâ, 507, 513, 515 
Ravżatü’ş-şühedā, 482, 484 
Ravżu’l-menāẓır fī ‘İlmi’l-evā’il ve’l-

Evāḫir, 661 
Rebāb bint Üneyf, 342 
Rebāb bint Üneyf el-Kelbiyye, 356 
Rebī‘ bin Ḫuẟeym el-Kūfī, 340 
Rebī‘ bin Mu‘avviẕ bin ‘Afrā, 279 
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Rebī‘ bin Ziyād-ı Ḥāriẟī, 310 
Rebī‘a, 176, 472 
Rebī‘a bin Ebī ‘Abdu’r-Raḥmān, 251 
Rebī‘a bin Ka‘b, 150 
Rebī‘a bin Yezīd el-Ḳaṣīr, 461 
Rebī‘atü’r-re’y, 614 
Rebī‘-i Ḥācib, 531 
Rebī‘-i Me’mūr, 530 
Rebī‘u’l-ebrār, 606 
Rebîa, 315 
Rebībe-i Ṣuġrā, 202 
Rec‘a Mescidi, 528 
Recaḥ, 400 
Reccā, 464 
Reccā bin Ḥayve, 445, 464 
Reccā bin Ḥayve el-Kindī, 445 
Reccā bin Ḥayvet, 419, 441 
Recī‘am bin Süleymān, 643 
Recih, 400 
Refī‘, 138 
Refref, 140, 141 
Remle, 202, 317, 361, 393, 429, 601 
Remle (Ümmü Habibe), 163, 288 
Remle-i Ṣuġrā, 202 
Remletü’l-kübrā, 202 
Resūb, 152 
Resûl, 80, 109, 345, 520, 560 
Resūl, 37 
Resūl (Hz.), 60, 61, 73, 81, 88, 94, 107, 

113, 114, 115, 116, 119, 122, 123, 
124, 131, 135, 144, 146, 151, 155, 
156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 
164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 
171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 
179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 
187, 188, 189, 190,191, 195, 196, 
198, 199, 203, 205, 206, 207, 208, 
209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 
216, 217, 218, 222, 223, 225, 226, 
227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 
234, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 
252, 260, 298, 300, 305, 306, 320, 
321, 348, 364, 459, 486, 565 

Resūl ‘aleyhi’ ṣ- ṣalātu ve’s-selām, 88 
Resūl ‘aleyhi’s-selām, 113, 114, 116, 

122, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 

162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 
169, 170, 171, 172, 173, 174, 181, 
183, 184, 186, 189, 190, 195, 198, 
199, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 
210, 211, 213, 215, 216, 217, 222, 
223, 226, 228, 229, 231, 232,233, 
234, 235, 236, 237, 238, 239 

Resūl-i A‘ẓam, 562 
Resūl-i Ekrem, 61, 107, 116, 119, 123, 

124, 131, 146, 151, 160, 171, 175, 
176, 178, 181, 184, 187, 188, 190, 
195, 196, 203, 212, 214, 217, 226, 
227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 
234, 235, 236, 238, 239, 260, 271, 
272, 273, 288, 290, 295, 301, 307, 
317, 321, 323, 331, 347, 358, 359, 
360, 369, 374, 378, 383, 420, 439, 
477, 482, 620, 659, 660 

Resūl-i Ḫālıḳ, 552 
Resūl-i Ḫudā, 165, 528, 660 
Resūl-i Kibriyā, 73, 478, 479, 480 
Resūlu’llāh, 34, 36, 39, 43, 53, 54, 61, 

63, 69, 71, 77, 78, 83, 84, 86, 87, 90, 
93, 94, 95, 102, 104, 105, 106, 107, 
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 
115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 
147, 148, 150, 151, 153, 154, 155, 
156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 
164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 
171, 172, 173, 174, 175, 179, 181, 
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 
189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 
198, 199, 202, 203, 204, 205, 206, 
207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 
214, 215, 216, 217, 218, 222, 225, 
226, 229, 236, 237, 238, 239, 252, 
260, 270, 271, 273, 274, 275, 279, 
280, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 
288, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 
296, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 
304, 306, 307, 310, 312, 313, 315, 
316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 
325, 326, 327, 328, 332, 333, 335, 
337, 338, 339, 341, 344, 345, 347, 



724 | DİZİN - 2. Rükün   

348, 352, 353, 357, 358, 360, 362, 
363, 365, 366, 368, 369, 371, 376, 
385, 389, 391, 394, 397, 398, 405, 
424, 429, 434, 438, 444, 449, 454, 
458, 459, 463, 464, 465, 470, 471, 
474, 477, 480, 481, 482, 486, 487, 
491, 495, 500, 502, 508, 509, 511, 
512, 515, 517, 519, 520, 523, 524, 
529, 536, 537, 538, 539, 541, 548, 
551, 552, 555, 559, 562, 571, 579, 
581, 590, 592, 597, 598, 600, 601, 
603, 605, 611, 615, 618, 620 

Resûlullâh, 290, 465, 493, 547, 555, 
599 

Reşīd (Hârûn), 544, 623, 625 
Reşīd (Hz. Muhammed), 60 
Reşīd (İmam Hüseyin), 479 
Reşnen, 645 
Revāfıż, 387, 454, 459 
Revḥ bin Zinbā‘ bin Selāme el-Cüẕāmī, 

401 
Revḥā, 153 
Rey, 249, 634 
Reyḥāne, 47, 156 
Reyḥāne (bint Zeyd), 155 
Reyḥāne bint Şem‘ūn, 165, 172 
Reyḥāne bint Şem‘ūn bin Zeyd bin 

‘Amr, 165 
Reyḥāne bint Şem‘ūn bin Zeyd el-

Ḳurayẓa, 90 
Reyḥāne bint Zeyd, 156, 172 
Reyḥāne bint Zeyd bin ‘Amr, 165 
Rezīn bin Mu‘āviye, 245 
Rezzāḳ, 145 
Rıza, 567 
Rıżā (Ali b. Musa), 542 
Rıżā (İmām), 544, 545, 546, 548, 549, 

550, 554, 556, 557, 559, 561, 562, 
563, 565, 566, 567 

Rib‘ī, 424 
Rib‘ī bin Ḫirāş, 424 
Rifā‘a bin Rāfi‘ bin Mālik bin ‘Aclān, 

284 
Riyāḥ, 149 
Rufā’īl, 72 
Rūḥ (Bir Melek), 139 

Ruhā, 658 
Rūḥu’l-ḳuds, 346, 549 
Rūḥu’llāh (Hz. Îsâ), 590 
Rûhulkuds, 295 
Ruḳayye, 175, 194, 202, 387, 541 
Ruḳayye (Hz. Muhammed’in Kızı), 87, 

174, 175, 176 
Ruḳayye (Hz. Osman Hatunu), 76 
Ruḳayyetü’ ṣ- ṣuġrā, 541 
Rūm, 48, 95, 110, 197, 280, 281, 296, 

306, 316, 341, 353, 376, 388, 446, 
452, 456, 457, 458, 459, 520, 525, 
589, 592, 601, 635, 636, 656, 657, 
658, 660, 663, 664, 666 

Rumḥayn Ṣāḥibi (Hz. Ömer’in 
Vâlidesi), 187 

Rūmī, 281, 587 
Rūmīler, 649, 663 
Rūmiyye, 281, 289, 418, 587, 665 
Rūmiyye-i Kübrā, 418 
Rūmiyye-i Ṣuġrā, 281 
Rutbīl, 400, 409 
Ruveyfi‘ bin ẞābit, 310 
Rükāne bin ‘Abdiyezīd, 284 
Rükn, 600, 604 
Rüstem, 459, 639, 640, 641, 644 
Rüstem Paşa, 459 
Rüstem-i Dāstān, 639, 642 
Rüstem-i Zāl, 645 

S 
Sābāṭ-ı Medā’in, 471 
Ṣa‘be bint ‘Abdu’llāh bin ‘Ubbād el-

Ḥaḍramī, 202 
Sābıḳ (Hz. Muhammed), 60 
Ṣābir (Ali b. Musa er-Rıza), 542 
Ṣābir (Mûsâ Kâzım), 534 
ẞābit, 220, 241, 623 
ẞābit bin Ḍaḥḥāk-ı Enṣārī, 365 
ẞābit bin Ḳays, 82, 150, 164, 300 
ẞābit bin Ḳays bin Şemmās, 82, 150, 

164 
ẞābit bin Ḳays el-Merzübān, 241 
ẞābit bin Ḳurre, 622, 623 
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ẞābit bin Zūṭā bin Māh bin Teymu’llāh 
bin ẞa‘lebe, 240 

Sa‘d, 207, 208, 510 
Sa‘d (b. Ebî Vakkas), 89 
Sa‘d bin ‘Abdu’r-Raḥmān, 263 
Sa‘d bin Cuẟem (Abdu’llāh), 365 
Sa‘d bin Ebī Vaḳḳāṣ, 75, 81, 88, 89, 

151, 182, 191, 192, 206, 209, 211, 
305, 322, 323 

Sa‘d bin Ebī Vaḳḳāṣ Mālik bin Vehb bin 
‘Abdimenāf bin Zühre bin Kilāb, 206 

Sa‘d bin İyās eş-Şeybānī, 399 
Sa‘d bin İyās eş-Şeybānī (Ebū ‘Amr), 

399 
Sa‘d bin Mālik, 207 
Sa‘d bin Mālik bin Sinān, 369 
Sa‘d bin Mu‘āẕ, 82, 151 
Sa‘d bin Rebī‘, 82 
Sa‘d bin ‘Ubāde, 84, 152, 186 
Sa‘d el-Ḳaraẓ, 150 
Sa‘d el-Ḳuraẓī, 283 
Sa‘dā bint ‘Abdüġiyāẟ, 50 
Ṣādıḳ, 648 
Ṣādıḳ (Ca‘fer-i), 529 
Ṣādıḳ (Hz. Muhammed), 60 
Sa‘diyye, 152 
Ṣadūḳ, 648 
Ṣafā Ṭaġı, 72, 76, 98 
Ṣafevān, 84 
Ṣāfiye, 138 
Ṣafiyye, 93, 94, 155, 156, 167, 168, 

177, 178, 179, 273 
Ṣafiyye (Hz. Muhammed’in Hanımı), 

93 
Ṣafiyye bint ‘Abdü’l-Muṭ ṭalib, 204 
Ṣafiyye bint Besāme bin Fażla, 171 
Ṣafiyye bint Cündeb, 179 
Ṣafiyye bint Ebī ‘Āṣ, 163 
Ṣafiyye bint Ḫuveylid bin ‘Āmir bin 

Ṣa‘ ṣa‘a, 49 
Ṣafiyye bint Ḥuyey, 94, 167, 301, 362 
Ṣafiyye bint Ḥuyey bin Aḫṭab, 94, 167, 

301 
Ṣafiyye bint Ḥuyey bin Aḫṭab bin Şu‘be 

bin ẞa‘lebe bin ‘Ubeyd bin Ka‘b bin 
Ḫazrec bin Ebī Ḥabīb bin Naẓīr, 167 

Ṣafrā, 153 
Ṣafvān, 335 
Ṣafvān bin Mālik, 165 
Ṣafvān bin Mu‘aṭ ṭal, 335 
Ṣafvān bin Ümeyye, 99 
Ṣafvān bin Ümeyye bin Ḫalef bin Vehb 

bin Ḫuẕāfe-i Ḳureyşī, 284 
Ṣafvān bin Yaḥyā, 565 
Sağânî, 39 
Saḥbān, 322, 323 
Saḥbān bin Züfer el-Vā’ilī, 322 
Saḥbān Ḥażretleri, 322 
Saḥbān-ı Vā’ilī, 322 
Ṣāḥib (Hz. Muhammed), 60 
Ṣaḥīḥ, 236, 239, 256, 307 
Ṣaḥīḥayn, 78, 112, 179, 405 
Ṣaḥīḥayn-ı Müslim ü Buḫārī, 112 
Ṣaḥīḥ-i Buḫārī, 236, 256 
Ṣaḥīḥ-i Müslim, 239, 405, 598, 599 
Ṣaḫr bin Ḥarb (Ebū Süfyān), 85 
Ṣaḫre Mescidi bk. Mescid-i Ṣaḫre 
Sā’ib, 249 
Sā’ib bin Ebī Sā’ib, 426 
Sā’ib bin Yezīd, 208, 219 
Sā’ib bin Yezīd el-Kindī, 382 
Said, 326, 413 
Sa‘īd, 209, 224, 325, 326, 352, 410 
Saîd b. Cübeyr, 425 
Sa‘īd bin ‘Abdu’r-Raḥmān bin ‘Attāb 

bin Esīd, 407 
Sa‘īd bin ‘Amr-ı Enṣārī, 39 
Sa‘īd bin ‘Āṣ, 325, 326 
Sa‘īd bin Cübeyr, 397, 409, 410, 411, 

468, 521, 599 
Sa‘īd bin Cübeyr bin Hişām el-Esedī, 

408 
Sa‘īd bin Ebī Ḥasan, 397 
Sa‘īd bin Ebī Sa‘īd el-Maḳbürī, 251 
Sa‘īd bin Müseyyeb, 162, 218, 410, 411, 

447, 449, 462, 477 
Sa‘īd bin Müseyyeb bin Ḥazn bin Ebī 

Vehb bin ‘Ā’iẕ bin ‘İmrān bin 
Maḫzūm, 410 

Sa‘īd bin Yesār, 450 
Sa‘īd bin Yesār (Ebü’l-Ḥubāb), 450 
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Sa‘īd bin Zeyd, 81, 82, 161, 192, 193, 
196, 203, 208, 285, 304 

Sa‘īd bin Zeyd bin ‘Amr bin Zübeyr bin 
Nüfeyl bin ‘Abdi’l-‘Uzzā bin Riyāḥ 
bin ‘Abdu’llāh bin Ḳurṭ bin Rezāḥ bin 
‘Adī bin Ka‘b 208 

Sa‘īd Ḥażretleri (b. Müseyyeb), 411 
Sa‘īd-i Ḥācib, 578 
Sa‘īdü’l-‘ābidīn (Zeyne’l-âbidîn), 606 
Sā’im, 426 
Ṣaḳālibe, 452 
Sakīf, 364 
Ṣalāḥu’d-dīn Yūsuf bin Eyyūb, 526 
Sālār-ı Aġniyā, 483 
ẞa‘lebe bin Sā‘ide el-Enṣārī, 276 
ẞa‘lebī, 182 
Ṣāliḥ, 255, 624, 626 
Ṣāliḥ (b. Abbas), 106 
Ṣāliḥ (Mûsâ Kâzım), 534 
Ṣāliḥ (Ṭabīb), 625 
Ṣāliḥ bin ‘Abdu’r-Raḥmān el-Kātib, 443 
Ṣāliḥ bin Behle el-Hindī, 624 
Sālim, 430, 606, 616 
Sālim (Ebī Ḥuẕeyfe Mevlāsı), 81 
Sālim bin ‘Abdu’llāh bin ‘Ömer bin 

Ḫaṭṭāb, 430 
Sālim bin Ebü’l-Ca‘d el-Eşca‘ī, 421 
Sālim bin ‘Umeyr, 291 
Salī ṭ bin ‘Amr el-‘Ādī, 94 
Sām, 37, 627, 638 
Sāmāniyān, 650 
Sāmāniyye, 552 
Ṣan‘ā, 443, 454 
Ṣāni‘-i Kā’ināt, 144 
Sāre, 42, 43, 99 
Ṣarem, 320 
Ṣarı Çekirge, 452 
Sarrūh, 37 
Ṣa‘ ṣa‘a, 438 
Ṣa‘ ṣa‘a bin Nāciye bin ‘Affān bin ‘Affān 

bin Muḥammed bin Süfyān bin 
Müşāci‘ bin Dārim, 312 

Sāsāniyān, 660 
Saṭīḥ, 51 
Ṣayd, 357 
Ṣayfī bin Fesīl, 302 

ẞe‘ālibī (Ebū Manṣūr), 242 
Sebā, 169 
Sebe’, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 

499 
Sebḥa, 153 
Seccād, 351 
Sefevān, 206 
Seffāḥ, 468, 469 
Sefīne, 357 
Sehl b. Fazl, 561 
Sehl bin ‘Amr, 201 
Sehl bin Ḥuneyf, 270, 279 
Sehl bin Ḥuneyf (Ebū Ümāme), 422 
Sehl bin Ḥuneyf bin Vehb bin ‘Alīm 

bin ẞa‘lebe-i Enṣārī, 279 
Sehl bin Sa‘d, 198 
Sehl bin Sa‘d es-Sā‘idī, 244 
Sehl bin Sa‘īd, 219 
Sehmī, 227 
Seḥūl, 155 
ẞeḳafī, 305, 361 
Sekb, 153 
Sekrān, 157 
Sekrān bin ‘Amr, 321 
Selām bin Ḥaḳīḳ, 85 
Selām bin Yezīd el-Ḥanefī, 129 
Selāmān, 37 
Selāme bin Yezdicerd, 606 
Seleme, 161 
Seleme (Kabilesi), 620 
Seleme bin Ekva‘, 220 
Seleme bin Ekva‘ bin ‘Amr bin Sinān, 

372 
Seleme bin Selām, 205 
Seleme bin Selāme, 82, 290 
Selemī, 239 
Selm, 636 
Selmā bint Saḫr b. ‘Āmir bin ‘Ömer bin 

Ka‘b bin Sa‘d bin Teym bin Mürre 
(Ümmü’l-ḫayr), 181 

Selmā bint Zeyd bin ‘Amr bin Lebīd bin 
Ḫirāş bin ‘Adiyy bin Neccār, 48 

Selmān, 120, 136, 149, 151, 234, 423, 
650 

Selmān el-Ḫayr, 234 
Selmān-ı Fārisī, 136, 423 
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Semāne-i Maġribiyye, 574 
Semâve Gölü, 329 
Semerḳand, 224, 257, 325, 351, 359, 

425, 658 
ẞemīn, 170 
Senābād, 565 
Senetü’l-vüfūd, 103 
Serāf bint Ḫalīfe-i Kelbiyye, 170 
Sercān, 648 
Serif, 166, 306 
Server (Hz. Muhammed), 89 
Server-i Enbiyā, 37, 39, 54, 58, 59, 61, 

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 
75, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 88, 
91, 92, 94, 96, 98, 114, 115, 121, 
129, 136, 151, 152, 153, 156, 157, 
164, 165, 174, 189, 196, 198, 200, 
212, 214 

Server-i Kā’ināt, 71, 74, 91, 111, 122, 
123, 124, 125, 127, 128, 129, 133, 
135, 147 

Sevād, 239, 325 
Sevādü’l-a‘ẓam, 245 
ẞevbān, 421 
ẞevbān bin Bücdüd, 317 
ẞevbān-ı Yemenī, 149 
Sevdā-yı Sindiyye, 387 
Sevde, 78, 156, 157, 171 
Sevde (bint Zem‘a), 155 
Sevde bint Ḳureşiyye, 171 
Sevde bint Zem‘a, 78, 321 
Sevde bint Zem‘a bin Ḳays bin 

‘Abdişems bin ‘Abdivedd bin Nuḍar 
bin Mālik bin Cīl bin ‘Āmir bin 
Lü’ey, 157 

Sevīḳ Ġazāsı, 85 
Seydiġāzī, 458 
Seyf, 659 
Seyf bin Ẕü’l-yezen, 659 
Seyfu’llāh (Hâlid b. Velîd), 96 
Seyyār bin Selāme er-Riyāḥī (Ebū 

Minhāl), 397 
Seyyid (İmam Hüseyin), 479 
Seyyid Baṭ ṭāl, 456 
Seyyid Baṭ ṭāl Ġāzī, 456 
Seyyidġāzī, 458 

Seyyid-i Benī Ādem, 71, 119 
Seyyid-i Beşer, 293 
Seyyid-i Ḥimyerī, 529, 534, 615 
Seyyid-i Veled-i Ādem, 60 
Seyyidu Baṭ ṭāl, 456 
Seyyidü’l-beriyye, 57 
Seyyidü’l-mürselīn, 40 
Seyyidü’l-mürselīn (Ḥażret-i), 34 
Sıbṭ (İmam Hüseyin), 479 
Ṣıddīḳ, 388 
Ṣıddīḳ (Ḥażret-i), 282, 295, 314, 323, 

342, 364, 471 
Ṣıddīḳ (Hz. Ebû Bekr), 331, 416, 617 
Sıfatu’s-safve, 395, 537 
Ṣıfatu’ ṣ- ṣafve, 539, 617 
Ṣıffīn, 300, 333, 349 
Ṣıffīn Cengi bk. Ceng-i Ṣıffīn 
Ṣıffīn Ḥarbi bk. Ḥarb-i Ṣıffīn 
Ṣıffīn Vaḳ‘ası bk. Vāḳı‘a-i Ṣıffīn 
Ṣıla bin Eşyem el-‘Adevī, 375 
Ṣıla Ḥażretleri, 375 
Ṣıyaḥ, 177 
Sibā‘ Vādisi bk. Vādi’s-sibā‘ ve Vādī-i 

Sibā‘ 
Sicistān, 237, 296, 327, 377 
Sicistānī, 259 
Sīdīrnaṭīs, 662, 663 
Sidretü’l-müntehā, 140 
Si‘lāt, 491, 492, 493, 495, 496 
Si‘lāt Ḫātūn, 491, 492, 493, 494, 496 
Simāk bin Ḥarb, 246, 461 
Sime bint Muġīre, 133 
Ṣīn, 603 
Sinān, 514 
Sinān bin Enes en-Neḫa‘ī, 512 
Sindī, 456 
Sindī bin Şāhek, 539 
Ṣinvān bin Beyżā, 280 
Sirāc (Hasan el-Hâlis), 579 
Sirāc (Hz. Muhammed), 60 
Sīrīn, 172 
Sīstān, 639, 651, 653 
Sivas, 651 
ẞiyāb-ı Sa‘īdiyye, 326 
Siyāmek, 628 
Siyāvuş, 641, 642 
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Soḳrāṭ, 644, 645 
Subūġ, 153 
Sūdābe, 641 
Ṣudey (Ebū Ümāme), 422 
Ṣuḥāre, 155 
Ṣuḥārī, 155 
Ṣuḥayb, 120 
Ṣuheyb, 70, 193, 280, 281 
Ṣuheyb bin Sinān-ı Rūmī, 280 
Ṣuheyb-i Rūmī, 136 
Sulṭān ‘İmādü’d-dīn İmām Şāfi‘ī, 298 
Sulṭān Süleymān bin Selīm bk. 

Süleymān bin Selīm (Sulṭān) 
Sulṭān-ı Enbiyā, 94, 133, 135, 146, 

148, 193, 209, 214, 339, 345, 371, 
372, 404, 405, 478, 483, 517, 519, 
590, 597 

Sulṭān-ı Ḫorāsān (Ali b. Musa Rıza), 541 
Sulṭān-ı Kevneyn, 479 
Sulṭānü’l-enbiyā, 112, 252 
Surāḳa bin Ka‘b, 291 
Sūre-i Baḳara, 147 
Sūre-i Berā’et, 373 
Sūre-i İḳrā’, 71 
Sūre-i Ḳadr, 593 
Sūre-i Meryem, 340 
Sūre-i Müddeẟ ẟir, 70, 407 
Sūre-i Ṭūr, 295 
Sūs, 579, 628 
Sūsen, 579 
ẞübeyle bint Ḥabāb bin Kelb bin Nemir 

bin Ḳāsiṭ, 179 
Süfyân, 529 
Süfyān, 529 
Süfyān bin Seleme el-Esedī, 382 
Süfyān bin ‘Utbe, 529 
Süfyān bin ‘Uyeyne, 250 
Süfyān bin Vekī‘, 263 
Süfyān es-ẞevrī, 248 
Süfyān-ı ẞevrī, 218, 333, 425, 529, 530 
Süfyānī, 600, 601, 604 
Süheyl bin Beyżā, 280 
Sülemī, 262 
Süleyman, 538 
Süleymān, 418, 426, 541 
Süleymān (Ḥażret-i), 416, 417, 642 

Süleymān A‘meş, 247 
Süleymān bin ‘Abdi’l-Melik, 443, 524 
Süleymān bin Cübeyr (Ebū Yūnus), 461 
Süleymān bin Dāvūd (Ḥażret-i), 416 
Süleymān bin Dāvūd-ı Hāşimī, 250 
Süleymān bin Eş‘aẟ bin İsḥāḳ bin Beşīr 

bin Şeddād bin ‘Amr bin ‘İmrān, 259 
Süleymān bin Eş‘aẟ-ı Sicistānī (Ebū 

Dāvūd), 264 
Süleymān bin Ḫarb, 259 
Süleymān bin Hişām, 457, 458 
Süleyman bin Sa‘d, 443 
Süleymān bin Selīm (Sulṭān), 459 
Süleymān bin Velīd, 418 
Süleymān bin Yesār, 431 
Süleymān Nebī, 38, 39, 417, 531 
Süleymānī bin Teymī, 247 
Sümâme b. Eşres, 561 
Sümeyye, 275, 298, 305 
Sümnāt, 298 
Sünen, 102, 260, 262 
Sürāḳa bin Mirdās el-Ezdī, 381 
Sürremenrāy, 575, 576, 578, 583, 584, 

596 
ẞüveybe, 63 
Süveyd bin Ġafele bin ‘Avsece el-Cu‘fī 

(Ebū Ümeyye), 386 

Ş 
Şa‘bî, 428 
Şa‘bī, 219, 222, 270, 298, 397, 428, 

441, 447, 529 
Şābīn, 70 
Şābūr, 647, 651, 652, 653 
Şābūr bin Erdeşīr, 651 
Şābūr bin Eşkān, 647 
Şābūr bin Hürmüz, 653 
Şābūr bin Şābūr-ı Ẕü’l-ektāf, 654 
Şādurvān, 653 
Şāfi‘, 249 
Şāfi‘ (Hz. Muhammed), 60 
Şāfi‘ī, 243, 244, 250, 251, 254 
Şāfi‘ī (İmām), 216, 243, 246, 249, 250, 

251, 252, 253, 254 
Şāfi‘ī (Sulṭān ‘İmādü’d-dīn İmām), 298 
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Şāfi‘ī Ḥażretleri, 243, 249, 250, 252 
Şāfi‘iyye, 240, 245 
Şāhid (Hz. Muhammed), 61 
Şâhnâme, 631, 636, 637, 638, 639, 640, 

643, 645 
Şāh-nāme, 627, 628 
Şā‘ir Ḥassān bk. Ḥassān (Şā‘ir), 
Şakîk, 535 
Şaḳīḳ, 535, 536 
Şaḳīḳ bin Seleme el-Esedī, 394 
Şaḳīḳ-i Belḫī, 535 
Şākir (Ebû Ca‘fer el-Bâkır), 615 
Şaḳrā’ en-Nūbiyye, 542 
Şāliḥ, 37 
Şam, 314, 315, 601 
Şām, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 94, 95, 

103, 121, 186, 191, 201, 219, 227, 
248, 249, 256, 257, 258, 259, 268, 
271, 274, 275, 288, 291, 298, 300, 
302, 313, 316, 324, 328, 329, 333, 
335, 336, 338, 354, 362, 364, 377, 
380, 381, 383, 384, 392, 399, 400, 
416, 429, 431, 441, 445, 446, 447, 
452, 453, 455, 456, 462, 469, 471, 
475, 480, 483, 485, 487, 491, 496, 
500, 501, 516, 527, 571, 601, 604, 
608, 649, 658, 662, 663, 665, 666 

Şām Mescidi bk. Mescid-i Şām 
Şāmāt, 601 
Şāmī, 474, 486, 572 
Şāmīler, 344, 455, 611, 663 
Şāmiyān, 361, 489, 497 
Şār (Bir Cinnî), 78 
Şāṭıbe, 266 
Şavşīt, 653 
Şāẕşābūr, 651 
Şebib, 377 
Şebīb, 376, 377 
Şebīb bin Yezīd eş-Şeybānī, 376 
Şebīh (Ebû Ca‘fer el-Bâkır), 615 
Şeddād, 259, 327, 386, 630, 632 
Şeddād bin ‘Ād, 630 
Şeddād bin Evs bin ẞābit bin Münẕir-i 

Enṣārī, 327 
Şedīd, 630 
Şehīd (Hz. Muhammed), 60 

Şehīd (İmam Hüseyin), 479 
Şehr bin Ḥavşeb, 445 
Şehrāb (Ebū Müslim), 446 
Şehrān-ı Ḥabeşī, 149 
Şehrezūrī, 219 
Şehrīzār, 660 
Şekūr (Hz. Muhammed), 60 
Şemir, 506, 512 
Şemir bin Ẕü’l-cevşen, 505 
Şemsūn, 648 
Şemū’īl, 640 
Şem‘ūn, 90, 172, 589, 590 
Şemūs bint Ḳays bin Zeyd bin ‘Amr bin 

Lebīd bin Ḫidāş bin ‘Āmir bin Ġanm 
bin ‘Adiyy bin Neccār, 157 

Şerīk bin Şeddād, 302 
Şesūs bin Lā‘ūs el-Munṭaḳī, 661 
Şeybānī, 253 
Şeybe, 48, 49, 337, 338 
Şeybe bin ‘Oẟmān bin Ebī Ṭalḥa, 337 
Şeyḫ Ebū Mervān, 456 
Şeyṭān, 632 
Şī‘a, 300, 302, 387, 388, 448, 521, 584, 

585, 587, 614 
Şi‘b, 67, 222 
Şifā (Hz. Muhammed), 60 
Şīḫā’il, 37 
Şīḫā’il bin Ḥamel bin Ḳīdār, 37 
Şīrāz, 644 
Şīrīn, 94, 95, 172 
Şīrūye, 659, 660 
Şīrūye bin Pervīz, 659 
Şirvān, 642 
Şīt, 37, 41 
Şīt ‘aleyhi’s-selām, 41, 42 
Şītü’n-Nebī, 627 
Şu‘ayb, 264, 637 
Şu‘be bin Mūsā, 218 
Şücā‘ bin Vehb, 94, 312 
Şücā‘ bin Vehb el-Esedī, 94 
Şüraḥbīl bin Ḥasene, 150, 164 
Şüreyh, 379, 380 
Şüreyḥ, 360 
Şüreyḥ (Ḳāḍī), 302, 311, 344, 378, 379, 

380 
Şüreyḥ bin Ḥāriẟ bin Ḳays (Ḳādī), 378 
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Şüreyḥ bin Yūnus, 258 
Şüreyḥ-i ‘Irāḳī (Ḳāḍī), 379 

T 
Ṭabaḳāt-ı Ḥanefiyye, 244, 246 
Taberânî, 36, 194, 275 
Ṭaberī, 95, 118, 149, 191, 193, 476, 

546 
Ṭaberī (İbn Cerīr), 599 
Ṭaberistān, 325, 637 
Ṭabīb Ṣāliḥ, 625 
Tācü’l-Ḥüseyn, 525, 526 
Ṭā-hā, 35 
Ṭāhā (Hz. Muhammed), 60 
Ṭāhir, 173, 176, 177 
Ṭāhir (Ca‘fer-i Sâdık), 529 
Ṭāhir (Hz. Muhammed), 60 
Ṭāhire, 156 
Ṭahmūrẟ, 629, 631 
Ṭahmūrẟ-ı Dīv-bend, 629 
Tāḫūr, 37 
Ṭā’if, 77, 78, 101, 104, 105, 122, 124, 

129, 224, 228, 300, 305, 348, 350, 
351, 493 

Ṭā’if Ġazāsı, 120, 285 
Ṭā’if Ḳal‘ası bk. Ḳal‘a-i Ṭā’if 
Taḳıyyü’d-dīn-i Endülüsī, 237 
Taḳī (Hz. Muhammed), 60 
Ṭalḥa, 72, 75, 178, 191, 192, 203, 270, 

271, 272, 279, 393, 404 
Ṭalḥa bin Muṣarrif, 397 
Ṭalḥa bin ‘Ubeydu’llāh, 74, 81, 82, 182, 

195, 202, 203, 271 
Ṭalḥa bin ‘Ubeydu’llāh bin ‘Oẟmān bin 

‘Amr bin Ka‘b bin Sa‘d bin Mürre, 
202 

Ṭalḥa bin ‘Ubeydu’llāh bin ‘Oẟmān bin 
‘Ömer bin Ka‘b bin Sa‘d bin Mürre 
bin Ka‘b bin Lü’ey bin Ġālib bin Fihr 
bin Mālik bin Naḍr bin Kināne, 271 

Ṭalḥa raḍiya’llāhu ‘anh, 202, 204 
Ṭalḥatü’l-cūd, 203, 271 
Ṭalḥatü’l-feyyāż, 203, 271 
Ṭalḥatü’l-ḫayr, 203, 271 
Ṭālib, 177 

Ṭalḳ bin Ḥabīb, 411 
Ṭalḳ bin Ḥabīb el-‘Anezī, 411 
Ṭalsūn, 660 
Ṭālūt, 85, 467 
Ṭamūḥāris Ḥakīm, 661 
Tāreḫ, 37 
Ṭārıḳ bin ‘Amr, 362 
Ṭārıḳ bin Şihāb bin ‘Abdişems, 396 
Tārīḫ (Hârûn b. Gurûz-ı Râhib Eseri), 

626 
Tārīḫ (İbn Kesîr), 609 
Tārīḫ-i Ḥāfıẓ-ı Ebrū, 476 
Tārīḫ-i İbn ‘Asākir, 401 
Tārīḫ-i İbn Cerīr, 457 
Tārīḫ-i İbn Ke ẟīr, 406, 418, 457 
Tārīḫ-i İbn Şıḥne, 298, 299 
Tārīḫ-i Nīşābūr, 551 
Tārīḫ-i Ṭaberī, 639 
Târîhu Medîneti Dımaşk, 387 
Tatar, 640, 643, 660 
Ṭāvūs, 349, 411, 426, 607 
Ṭāvūs bin Keysān, 349, 430 
Ṭayyib, 173, 176, 178 
Ṭayyib (Ali el-Askerî), 574 
Ṭayyib (Hz. Muhammed), 60 
Ṭayyib (İmam Hüseyin), 479 
Tāzī, 485, 492, 497, 553 
Tebük, 102, 286 
Tebük Ġazāsı, 102, 103, 122, 123, 127, 

128, 182, 198, 211, 217, 231, 297, 
402 

Tehẕīb, 358 
Temīm ed-Dārī, 401 
Temīm-i Dārī, 153 
Temmām, 224, 351 
Tercemānü’l-Ḳur’ān, 347 
Terviye Günü bk. Yevm-i Terviye 
Tesnīm, 40 
Tevārīḫ-i Ḫallikānī bk. Vefeyāt-ı İbn 

Ḫallikān 
Tevbe, 366, 367, 368 
Tevbe bin Ḥumeyyir, 367 
Tevbe bint Ṣamme, 366 
Tevbe Sûresi, 373 
Tevrāt, 38, 40, 57, 61, 69, 344, 626, 

661 
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Teymī, 180, 202 
Teymu’llāh bin ẞa‘lebe, 241 
Ṭırımmāḥ bin ‘Adī-i Şā‘ir, 439 
Tihāme, 67, 398 
Timām, 177 
Timur, 289 
Tirmiẕ, 262, 263 
Tirmiẕī, 104, 109, 111, 112, 183, 184, 

189, 195, 198, 203, 207, 210, 211, 
215, 223, 232, 262, 263, 265, 467, 
585 

Tirmiẕī Muḥammed bin ‘Īsā bin Sevre 
bin Mūsā bin Ḍaḥḥāk, 262 

Ṭoluniyyān, 666 
Ṭūbā, 611 
Ṭulayḳ, 177 
Ṭuleyb bin ‘Umeyr, 82 
Ṭuleyṭula, 417 
Tūr, 636, 637 
Tūrān, 636, 637, 638, 639, 657 
Tūrāndoḫt, 660 
Ṭūs, 235, 267, 268, 565, 641, 642 
Ṭūsī, 267, 546, 551 
Ṭuveys el-Muġnī Ebū ‘Abdu’llāh el-

Mün‘im ‘Īsā bin ‘Abdu’llāh, 406 
Türk, 505, 601, 658 
Türkāne, 655 
Türkçe, 270, 380, 601 
Türkistān, 636, 642, 657 
Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Ansiklopedisi, 284, 380, 403, 433, 
472 

Tüster, 307, 308, 375 

U 
Ubāde bin Ṣāmit, 401, 419 
Ubeyd, 515 
Ubeyd bin Ḥāriẟ, 81 
Ubeyd bin ‘Umeyr, 371 
Ubeyd bin ‘Umeyr bin Ḳatāde bin Sa‘d, 

371 
Ubeyde bin Ḥāriẟ, 160 
Ubeyde bin Ḳays, 360 
Ubeyde bin Nuḍayle, 360 
Ubeyde es-Selmānī, 361 

Ubeydu’llâh, 541 
Ubeydu’llāh, 177, 201, 224, 288, 330, 

331, 351, 429, 614 
Ubeydu’llāh bin ‘Abbās, 330 
Ubeydu’llāh bin ‘Abdu’llāh bin ‘Utbe, 

418 
Ubeydu’llāh bin ‘Adī bin Ḫayyār, 396 
Ubeydu’llāh bin Caḥş, 163, 288 
Ubeydu’llāh bin Ebī Bekr, 383 
Ubeydu’llāh bin Mūsā-yı ‘İbsī, 256 
Ubeydu’llāh bin ‘Ömer, 527 
Ubeydu’llāh bin Ziyād, 334, 354, 357, 

488, 494, 495, 497, 504, 505, 515, 
516, 517, 528 

Ubeydu’llāh el-‘Ömerī, 446 
Ubeydu’llāh el-Ḳavārīrī, 258 
Ubeydullah, 331, 413 
Ubeydullâh b. Abbâs, 330 
Uded, 37 
Uḫnūḫ, 37 
Uḥud, 82, 85, 87, 99, 104, 182, 206, 

207, 234, 239, 271, 328, 340, 342, 
369, 370 

Uḥud Cengi, 99, 337 
Uhud Dağı, 214 
Uḥud Ġazāsı, 85, 87, 113, 118, 119, 

131, 151, 152, 160, 175, 178, 203, 
205, 210, 212, 219, 225, 231, 234, 
239, 271, 290, 297, 318, 324, 369, 
621 

Uḥud Ṭaġı, 87, 119, 214 
Uḳāb, 153 
Uḳbe bin ‘Abdi’l-ġaffār, 397 
Uḳbe bin ‘Āmir, 190 
Uḳbe bin ‘Amr bin ẞa‘lebe, 283 
Uḳbe bin Ebī Mu‘ayṭ Abdüşems, 75 
Uḳbe bin Nāfi‘ el-Fihrī, 341 
Uḳbe bin Vişāḥ, 397 
Uḳbe İbn ‘Āmir, 150 
Ulü’l-‘uşeyre, 104 
Umān, 298, 388, 408 
Umān bin ‘Umeyr, 528 
Umāre, 177 
Umāre bin ‘Umāre, 232 
Umeyr bin Cürmūz, 206 
Umre (Muaviye Kızı), 155 
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Umretü’l-ḳażā, 94 
Urbān, 329, 368, 376, 405 
Urcūn, 152 
Urve, 205, 227, 378, 412, 413 
Urve bin ‘Abdu’llāh, 617 
Urve bin Muġīre bin Şu‘be, 404 
Urve bin Zübeyr, 410, 412 
Urve bin Zübeyr bin ‘Avvām, 412 
Usāme, 54, 106 
Usāme (b. Abbas), 106 
Usfān, 97, 612 
Usfān Ġazvesi bk. Ġazve-i ‘Usfān 
Uṣūlü’l-ekber, 245 
Uşeyrü’l-Ḳureyş Ġazāsı, 84 
Utbe, 164, 177 
Utbe (b. Ebû Leheb), 174 
Utbe (Kureyş’den), 119 
Utbe (Sa‘d b. Ebî Vakkas Kardeşi), 88 
Utbe bin ‘Abdi’s-Selmā, 403 
Utbe bin Ebī Leheb, 121 
Utbe bin Münẕir es-Sülemī, 399 
Uteybe, 177 
Uteybe bin Ebī Leheb, 174 
Uveymir bin Zeyd (Ebü’d-Derdā), 234 
Uveymir bin Zeyd bin Ḳays bin ‘Ā’iş bin 

Ümeyye bin Mālik bin ‘Āmir bin 
‘Adiyy bin Ka‘b bin Ḫazrec (Ebü’d-
Derdā), 234 

Uzeyr (Hz.), 643 
Uẕru’l-kesr, 85 
Uzzā, 58 

Ü 
Übey, 221, 222 
Übey (Bir Mel‘ûn), 89 
Übey bin Ka‘b, 82, 136, 150, 221, 232, 

349, 360 
Übey bin Ka‘b bin Ḳays bin ‘Ubeyd bin 

Zeyd bin Ma‘viye bin ‘Amr bin Mālik 
bin Neccār (Ebü’l-Münẕir), 232 

Ümāme, 173, 174, 202, 574 
Ümāme bin Sehl, 224 
Ümāme bint Ḥamza, 171 
Ümeyme, 171, 178 
Ümeyme bint ‘Abdü’l-Muṭ ṭalib, 162 

Ümeyme bint Seraḥil, 170 
Ümeyye, 94, 149, 160, 163, 176, 177, 

178, 194, 234, 284, 288, 297, 339, 
361 

Ümeyye bin Muġīre bin ‘Amr bin 
Maḫzūm, 178 

Ümmī (Hz. Muhammed), 60 
Ümmü ‘Abd, 229 
Ümmü ‘Abdu’llāh, 331, 614 
Ümmü ‘Abdu’llāh (Hz. Â’işe), 173 
Ümmü ‘Amr, 545 
Ümmü Ca‘fer, 202, 541 
Ümmü Ebī Maḥẕūre, 419 
Ümmü Esmā, 541 
Ümmü Eymen, 63, 317 
Ümmü Fażl, 167 
Ümmü Ferve, 314, 533 
Ümmü Ferve bint Ḳāsım bin 

Muḥammed bin Ebī Bekr, 614 
Ümmü Ḥabībe, 96, 155, 156, 163, 164, 

171, 177, 202, 288, 561 
Ümmü Ḥabībe bint Ebū Süfyān, 288 
Ümmü Ḥabībe bint Ebū Süfyān Ṣaḫr 

bin Ḥarb bin Ümeyye bin ‘Abdişems, 
163 

Ümmü Ḥakem, 177 
Ümmü Ḥakīm, 178 
Ümmü Hānī, 136, 170, 177, 202 
Ümmü Hānī bint Ebī Ṭālib, 136 
Ümmü Kirām, 202 
Ümmü Külẟūm, 89, 103, 174, 175, 

176, 194, 414, 541 
Ümmü Kül ẟūm bint Ebū Bekr-i 

Ṣıddīḳ, 444 
Ümmü Külẟūm-i Kübrā, 202 
Ümmü Külẟūm-i Ṣuġrā, 202 
Ümmü Lübāne, 541 
Ümmü Ma‘bed, 123 
Ümmü Rūmān (Zeyneb), 328 
Ümmü Rūmān bint ‘Āmir, 158, 331 
Ümmü Rūmān bint ‘Āmir bin ‘Uveymir 

bin ‘Abdişems, 158 
Ümmü Seleme, 90, 155, 156, 160, 161, 

175, 202, 288, 340, 357, 371, 440, 
450, 481, 541, 606 

Ümmü Seleme Hind, 339 
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Ümmü Seleme Hind bint Ebī Ümeyye 
Ḫuẕeyfe, 339 

Ümmü Süleym, 390 
Ümmü Şerīk, 155, 170, 171 
Ümmü Şerīk el-Enṣāriyy, 301 
Ümmü’d-Derdā, 234, 395 
Ümmü’d-Derdā Ḫātūn, 395 
Ümmü’l-benīn, 542 
Ümmü’l-benîn bint Hizâm, 201 
Ümmü’l-Fażl, 282, 306, 330, 347, 351, 

567, 570 
Ümmü’l-Fażl bint Me’mūn, 574 
Ümmü’l-Fażl Lübābe bint Ḥāriẟ, 330, 

347 
Ümmü’l-Ḥasen, 202 
Ümmü’l-ḫayr Selmā bint Saḫr b. ‘Āmir 

bin ‘Ömer bin Ka‘b bin Sa‘d bin 
Teym bin Mürre, 181 

Ümmü’l-Hüẕeyl, 444 
Ümmü’l-mesākīn, 160 
Ümmü’l-mü’minīn Ḫadīce, 318 
Ümmü’l-mü’minīn-i Naḍriyye, 301 
Ümmü’l-yümn, 54 
Ümmünisā (Hz. Muhammed), 61 
Ürdün, 233, 664 
Üsāme, 317 
Üsāme (b. Zeyd), 149 
Üsāme bin Zeyd, 317, 610 
Üsāme bin Zeyd bin Ḥāriẟe el-Kelbī, 

317 
Üsdü’l-ġābe fī Ma‘rifeti’ ṣ- ṣaḥābe, 358 
Üsküdar, 664 
Üveys el-Ḳaranī, 292 

V 
Vādi’l-cin, 78 
Vādi’l-ḳurā, 151, 418 
Vādi’s-sibā‘, 206, 273 
Vādī-i Sibā‘, 285 
Vaġanden, 660 
Vā’il bin Ma‘d bin Mālik, 322 
Vā’ilī, 322 
Vā‘iẓ (Hz. Muhammed), 60 
Vaḳ‘a-i Cemel, 270, 271, 272, 300, 302, 

349, 352, 387, 397 

Vaḳ‘a-i Ḥarre, 342, 343 
Vaḳ‘a-i Kerbelā, 480 
Vāḳı‘a-i Cemel bk. Vaḳ‘a-i Cemel 
Vāḳı‘a-i Ṣıffīn, 302 
Vāḳıdī, 63, 82, 312, 317, 337, 402 
Vāḳıf-ı Esrār-ı Furḳān, 347 
Vāḳıṣa, 535 
Varaḳa bin Nevfel, 69 
Vāriẟ, 224 
Vāsıṭ, 449 
Vāẟiḳ, 575, 577 
Vāẟiḳī, 254 
Vāẟile, 402 
Vāẟile bin Esḳa‘, 220, 236, 244, 402 
Vaṣiyye bk. el-Va ṣiyye 
Vefeyât, 255 
Vefeyāt-ı İbn Ḫallikān, 152, 401 
Vehb, 53 
Vehb bin ‘Abdu’llāh (Ebū Cuḥeyfe), 371 
Vehb bin ‘Abdimenāf, 55, 206 
Vehb bin ‘Abdimenāf ez-Zührī, 53 
Vehriz, 659 
Vekī‘ bin Cerrāḥ, 246 
Velī (Ali b. Musa er-Rıza), 542 
Velī (Hz. Muhammed), 60 
Velīd, 71, 96, 247, 338, 339, 345, 407, 

411, 412, 415, 417, 418, 452, 486, 
607, 616 

Velīd bin ‘Abdi’l-Melik, 415, 613 
Velīd bin ‘Uḳbe bin Ebī Mu‘ayṭ, 338, 

345 
Velīd bin ‘Utbe, 501 
Velīd bin Muġīre, 71 
Velīd bin Yezīd, 456, 469 
Verd, 153 
Veyse’l-Ḳaranī bk. Üveys el-Ḳaranī 
Vidān, 201 

Y 
Ya‘fūr, 94, 154 
Yahudî, 131 
Yahyâ, 538 
Yaḥyā, 51, 247, 251, 252, 256, 257, 

260, 280, 282, 441, 446, 456, 469, 
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470, 480, 503, 521, 525, 529, 544, 
545, 551, 568, 569, 575 

Yaḥyā (b. Zeyd), 455 
Yaḥyā (Ḥażret-i), 52, 138, 646, 649 
Yahyâ b. Eksem (Kâdı), 561 
Yaḥyā bin ‘Abdu’llāh, 401 
Yaḥyā bin Ekẟem, 568, 569 
Yaḥyā bin Ḫālid-i Bermekī, 544, 545 
Yaḥyā bin Herẟeme, 575 
Yaḥyā bin Ma‘īn, 247, 256, 260 
Yaḥyā bin Sa‘īd, 251, 252, 446, 503, 

529 
Yaḥyā bin Sa‘īd el-Enṣārī, 247, 251 
Yaḥyā bin Sa‘īd el-Ḳaṭṭān, 252 
Yaḥyā bin Sa‘īd-i Enṣārī, 446 
Yaḥyā bin Ya‘mer, 404 
Yaḥyā bin Zekeriyyā, 480, 521 
Yaḥyā bin Zeyd, 469, 470 
Yaḥyā bin Zeyd bin Alī bin Ḥüseyn bin 

‘Alī bin Ebī Ṭālib, 469 
Yaḥyā Peyġāmber, 51, 551 
Yaḥyā-yı Aṣīlī, 525 
Yaḥyā-yı Nīşābūrī, 257 
Ya‘ḳūb, 46 
Ya‘ḳūb bin İbrāhīm, 247 
Ya‘ḳūb bin İbrāhīm bin Ḥabīb bin Ḥasan 

bin Sa‘d bin Ma‘d bin ‘Urme bin 
Ma‘viye Selemī bin Yuḥayle (Ebū 
Yūsuf), 247 

Ya‘lā, 177 
Yared, 37 
Yā-sīn, 35 
Yāsīn (Hz. Muhammed), 60 
Yehūd, 131, 231, 254, 287, 289, 333, 

405, 626, 649, 662 
Yehūdā, 287 
Yehūdī, 93, 467, 604, 665 
Yehūdī-i Yemen, 467 
Yehūdīler, 38, 51, 52, 53, 59, 64, 90, 

231, 649, 661, 662, 665 
Yemāme, 94, 297, 328 
Yemān-ı Buḫārī, 255 
Yemānī, 430, 600, 604 
Yemen, 53, 114, 119, 130, 155, 186, 

211, 227, 229, 233, 249, 255, 280, 
302, 307, 322, 330, 331, 335, 351, 

362, 430, 431, 443, 454, 456, 467, 
493, 496, 542, 573, 604, 641, 656, 
657, 659 

Yemen Ḳal‘ası bk. Ḳal‘a-i Yemen 
Yemenī, 335, 343 
Yemenīler, 124 
Yermūk, 205, 224, 297, 370, 377, 386, 

423 
Yermūk Cengi, 353 
Yermūk Ġazāsı, 312, 365 
Yesār, 440 
Yesīriyye, 537, 541 
Yeẟrib, 67, 301, 413, 517 
Yeşḥab, 37 
Yeşū‘ā, 589 
Yevm-i Ḥakem, 385 
Yevm-i Terviye, 503 
Yevmü’l-aḥzāb, 128 
Yevmü’l-cemel, 205 
Yevmü’l-ḥarre, 363 
Yezdānī, 55, 471 
Yezdicerd, 327, 606, 631, 654, 656, 657 
Yezdicerd bin Behrām-ı Gūr, 656 
Yezdicerd el-Eşmer bin Behrām, 654 
Yezdicerd-i Nerm, 656, 657 
Yezdicerd-i Şehriyār, 660 
Yezid, 509, 510 
Yezīd, 161, 169, 208, 226, 239, 246, 

249, 306, 316, 326, 328, 341, 342, 
346, 359, 362, 371, 376, 382, 384, 
385, 389, 401, 414, 433, 435, 461, 
476, 478, 482, 483, 484, 485, 486, 
487, 488, 489, 495, 496, 497, 498, 
499, 501, 504, 516, 517, 524, 525, 
528, 616 

Yezīd (b. Muaviye), 161 
Yezīd bin ‘Abdu’llāh bin Şıḫḫīr, 433 
Yezīd bin Ebī Müslim, 426 
Yezīd bin Esved el-Cereşī, 358 
Yezīd bin Hārūn, 246 
Yezīd bin Kays bin Zürāre-i Hilālī, 401 
Yezīd bin Mu‘āviye, 161, 226, 306, 341, 

342, 343, 359, 362, 435, 516 
Yezīd bin Mühelleb, 389 
Yezīd bin Ziyād (Ebū Şa‘ ẟā), 510 
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Yezīd bin Ziyād bin Rebī‘a el-Ḥimyerī, 
354 

Yūnān, 661, 663, 664, 665 
Yūnānca, 661 
Yūnānīler, 661 
Yūnāniyyīn, 626 
Yūnus (Ḥażret-i), 646 
Yūnus ‘aleyhi’s-selām, 647 
Yûsuf, 538 
Yūsuf, 453, 455 
Yūsuf (Ḥażret-i), 304, 531 
Yûsuf (Hz.), 304 
Yūsuf ‘aleyhi’s-selām, 138 
Yūsuf bin ‘Abdu’llāh bin Selām, 235 
Yūsuf bin ‘Ömer, 455, 469 
Yūsuf bin ‘Ömer eẟ-ẞeḳafī, 453 
Yūsuf bin Ya‘ḳūb, 553 
Yūsuf bin Ya‘ḳūb (Hz.), 287 
Yūsuf-ı Ṣıddīḳ, 304 
Yūşa‘, 637 

Z 
Zāb bin Ṭahmāsb, 639 
Zābilistān, 641 
Zāhid (Ebū ‘Abdu’llāh), 608 
Ẓāhir (Hz. Muhammed), 60 
Zāhire, 138 
Zāl, 638, 641 
Ẓālim bin ‘Amr bin Süfyān, 352 
Żamīre, 149 
Ẕātu’r-riḳā‘ Ġazāsı, 89 
Ẕātü’l-‘uşeyre, 104, 203 
Ẕātü’l-‘uşeyre Ġazvesi bk. Ġazvetu Ẕāti’l-

‘uşeyre 
Ẕātü’l-fużūl, 152 
Ẕātü’n-ni ṭāḳayn, 364 
Ẕātü’ṣ- ṣavārī, 278 
Zav bin Ṭahmāsb bin Menūçihr, 639 
Zāẕān Ebū ‘Amr el-Kindī, 394 
Zebāle, 535 
Zebīd, 233 
Zehrā, 469, 471, 489, 490, 523, 553, 

610 
Zehrā (Ḥażret-i), 591 
Zehrmās bin Ziyād, 220 

Zekeriyyâ, 538 
Zekeriyyā (Hz.), 646 
Ẕekī (Ali b. Musa er-Rıza), 542 
Ẕekī (İmam Hüseyin), 479 
Zekī (Zeyne’l-âbidîn), 606 
Ẕekvān bin ‘Abdiḳays, 151 
Zem‘a, 155 
Zemaḫşerī, 606 
Zemzem Ḳuyusı, 153, 536 
Zend, 644 
Zerdüşt, 644 
Zeyd, 149, 155, 182, 221, 222, 232, 

453, 454, 455, 456, 469, 470, 515, 
541, 606 

Zeyd (b. Harise), 162 
Zeyd bin ‘Alī, 453, 455 
Zeyd bin ‘Alī bin Ḥüseyn bin ‘Alī bin Ebī 

Ṭālib, 453 
Zeyd bin Erḳam, 104, 181, 515 
Zeyd bin Erḳam bin Zeyd, 346 
Zeyd bin Eslem, 121, 251 
Zeyd bin Ḫālid, 196, 448 
Zeyd bin Ḫālid el-Cühenī, 196 
Zeyd bin Ḥāriẟ, 54, 71, 77, 81, 82, 85, 

149, 174 
Zeyd bin Ḥāriẟe, 95, 162, 181 
Zeyd bin ẞābit, 150, 220, 230, 231, 

232, 288, 289, 422, 440 
Zeyd bin ẞābit bin Ḍaḥḥāk bin Zeyd bin 

Lūrān bin ‘Amr bin ‘Abdi‘afv bin 
Ġanm bin Mālik bin Neccār (Ebū 
Sa‘īd), 230 

Zeyd bin Sehl el-Enṣārī (Ebū Ṭalḥa), 
107 

Zeyd bin Üsāme, 186 
Zeydīler, 455 
Zeydīn, 358 
Zeydiyye, 454 
Zeyl-i Ravzatu’s-safâ, 472, 473, 475, 

481 
Zeyl-i Ravzatu’s-safâ fî Sîreti’l-enbiyâ ve’l-

Mülûk ve’l-Hulefâ, 470, 472 
Zeyne’l-‘ābidīn, 481, 517, 543, 605, 

606, 608, 609, 610, 611 
Zeyne’l-‘ābidīn (İmām), 410, 415, 480, 

481, 516, 517, 543 
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Zeyneb, 160, 161, 162, 175, 178, 202, 
541 

Zeyneb (bint Cahş), 155, 162 
Zeyneb (bint Huzeyme), 155 
Zeyneb (Hz. Muhammed’in Kızı), 101, 

173, 174, 176 
Zeyneb bint Caḥş, 90, 156, 163, 172 
Zeyneb bint Caḥş bin Ri’āb bin Ya‘mer 

bin Ṣabire bin Mürre bin Keẟīr bin 
Ġanm bin Dūdān bin Esed bin 
Ḫuzeyme, 162 

Zeyneb bint Ebī Seleme, 164 
Zeyneb bint Ebī Seleme el-Maḫzūmī, 

365 
Zeyneb bint Ḫuzeyme, 156 
Zeyneb bint Ḫuzeyme bin Ḥāriẟ 

‘Abdu’llāh bin ‘Amr bin ‘Abdimenāf 
bin Hilāl bin ‘Āmir bin Ṣa‘sa‘a el-
Hilāliyye el-‘Āmiriyye, 160 

Zeyneb bint Ḫuzeyme el-Hilāliyye, 89, 
90, 156 

Zeyneb bint Maẓ‘ūn, 370 
Zeyneb bint Maż‘ūn bin Vehb bin 

Ḫuẕāfe bin Cumaḥ, 159 
Zeyneb eṣ-Ṣuġrā bint ‘Aḳīl bin Ebī 

Ṭālib, 518 
Zeyneb Ümmü Rūmān, 328 
Zeyneb-i Kübrā, 202 
Ẕī Ḳarede Ġazāsı, 85 
Ẕīḳār, 62 
Ẕi’n-nūreyn, 194 
Zirr bin Ḥubeyş, 394 
Zirr bin Ḥubeyş (Ebū Meryem), 394 
Żiyād, 301 
Ziyād, 296, 298, 302, 305, 310, 311 
Ziyād bin Ebī Süfyān, 310 
Ziyād bin Ebīh, 296, 310 
Ziyād bin Sümeyye, 310 
Zublīl, 400 

Zuhr bin Ḳays, 516 
Ẕūḳared, 318 
Zūṭā-yı Kābil, 241 
Ẕü’l-cenāḥ, 657 
Ẕü’l-ektāf, 653, 654 
Ẕü’l-feḳār, 87, 88, 152 
Ẕü’r-rumme, 450, 451 
Ẕü’r-rumme eş-Şā‘īr, 450 
Ẕü’ş-şehādeteyn, 276, 277 
Zübde-i Kā’ināt, 203 
Zübdetü’l-u ṣūl, 37 
Zübeyd bin Ḥāriẟ el-Yāmyān, 397 
Zübeyr, 53, 75, 81, 98, 128, 177, 178, 

192, 204, 205, 206, 226, 270, 273, 
274, 364 

Zübeyr bin ‘Avvām, 76, 82, 87, 97, 150, 
151, 182, 197, 204, 273, 285 

Zübeyr bin ‘Avvām bin Ḫuveylid bin 
Esed bin ‘Abdi’l-‘Uzzā bin Ḳuṣay, 204 

Zübeyr bin ‘Avvām bin Ḫuveylid bin 
Esed bin ‘Abdi’l-‘Uzzā bin Ḳuṣay bin 
Kilāb bin Mürre bin Ka‘b, 273 

Zübeyr bin Bekkār, 318 
Zübeyr bin el-‘Avvām, 72 
Zübeyr bin ẞābit, 221 
Züfer, 403 
Ẕühel bin ‘Ām bin Ya‘rub bin Ḳaḥṭān, 

45 
Züheyr, 508 
Züheyr bin Ḳayn, 508 
Züheyr bin Ḳays el-Belevī, 376 
Züheyrī, 178 
Zühre, 37 
Zührī, 181, 206, 207, 209, 210, 419, 

422, 447, 449, 463, 464, 465, 616 
Zür‘a bin Şerīk et-Temīmī, 512 
Zür‘a bint Misraḥ, 351 
Zürāre bin Evfā, 449 
Zürāre bin Evfā bin Ḥācib-i ‘Āmirī, 407 

 

 


