Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 28, İstanbul 2022, 441-478.

SEDA KURT



Bosnalı Sâmi‘î Abdülkerîm
Efendi’nin Kayıp Sanılan
Zeyl-i Siyer-i Veysî’si 
The Unearthed Zeyl-i Siyer-i Veysî of Bosnian Sâmi‘î
Abdülkerîm

ÖZET

Veysî (ö.1037/1628)’nin “Siyer-i Veysî” adıyla bilinen
“Dürretü’t-Tâc fî Sîreti Sâhibi’l-Mi‘râc” adlı eserine Bosnalı
Sâmi‘î Abdülkerîm Efendi (ö. 1096/1684) tarafından zeyil
yazıldığı biyografik kaynaklarda belirtilmiştir. Bununla beraber
“Siyer-i Veysî” zeyilleri üzerine yapılan çalışmalarda bu eserin
henüz ortaya çıkmadığı ifade edilmiştir. Çalışmanın amacı,
Bosnalı Sâmi‘î Abdülkerîm Efendi’nin kayıp sanılan “Zeyl-i
Siyer-i Veysî” adlı eserini tanıtmak ve Türk edebiyatında
önemli bir yeri olan siyer yazıcılığına katkı sağlamaktır. Sâmi‘î
Abdülkerîm Efendi’nin kayıp sanılan “Zeyl-i Siyer-i Veysî”
adlı eserini ortaya çıkarmak için bibliyografik kaynaklar, yazma
eser kütüphanelerinin katalogları, dijitale aktarılmış veri
tabanları, basılı ve elektronik yazma ve basma eser katalogları
ile alanın akademik literatürü tarama yöntemine tabi tutularak
elde edilen bilgi ve belgeler veri analizi ve doküman incelemesi
yöntemiyle değerlendirilmiştir. Değerlendirme neticesinde
İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Türkçe
Yazmalar Bölümü 2528 numarada bulunan ve kataloğa Nev‘izâde Atâyî’ye ait “Zeyl-i Siyer-i Veysî” olarak geçen yazma
eserin içinde Nev‘i-zâde’nin eserinden sonra Sâmi‘î
Abdülkerîm Efendi’nin zeylinin yer aldığı anlaşılmıştır. Nev‘izâde Atâyî’nin “Zeyl-i Siyer-i Veysî” adlı eserinin tanıtıldığı
bir çalışmada, Abdülkerîm Efendi’nin kayıp sanılan “Zeyl-i
Siyer-i Veysî” adlı eserinin Nev‘i-zâde Atâyî’ye atfedildiği
tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucunda Abdülkerîm
Efendi’nin kayıp sanılan “Zeyl-i Siyer-i Veysî” adlı eseri ortaya
çıkarılmış ve yazma eserleri değerlendirirken çok dikkatli


ABSTRACT

It is stated in the biographical sources that Bosnian
Sâmi‘î Abdülkerîm (dod 1096/1684) wrote the addendum
to Dürretü’t-Tâc fî Sîreti Sâhibi’l-Mi‘râc of Veysî (dod
1037/1628) known as Siyer-i Veysî. However, in the
studies on the addendums of Siyer-i Veysî, it has been
expressed that the work of Bosnian Sâmi‘î Abdülkerîm has
not yet emerged. The aim of the study is to reveal Zeyl-i
Siyer-i Veysî of Bosnian Sâmi‘î, and to contribute to the
siyer writing, which has an important place in Turkish
literature. In order to reveal the lost work of Sâmi‘î
Abdülkerîm, bibliographic resources, catalogs of
manuscript libraries, databases of digital, catalogs of
printed and electronic manuscripts and printed works and
academic literature of the field were scanned. The
information and documents obtained as a result of this
scanning were evaluated by data analysis and document
analysis method. As a result of the evaluation, it was
understood that the manuscript found in Istanbul
University Rare Works Library Turkish Manuscripts
Department catalog number 2528 is the work of both
Sâmi‘î Abdülkerîm and Atâyî. In a study in which Atâyî’s
work was introduced, it was seen that the lost work of
Abdülkerîm was attributed to Atâyî. As a result of this
study, Zeyl-i Siyer-i Veysî of Abdülkerîm Efendi was
revealed and it was understood again that one should be
very careful while evaluating manuscripts. Zeyl-i Siyer-i
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davranmak gerektiği bir kez daha anlaşılmıştır. Daha önce gün Veysî of Sâmi‘î Abdülkerîm has been presented first time
yüzüne çıkmamış olan bir eser, ilgili alanda çalışan the use of researchers working in the related field.
araştırmacıların istifadesine sunulmuştur.
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Giriş
Lügatte “sünnet ve tarîkat ve hey’et ma‘nâlârına müsta‘meldir ki insânın
ma‘nevî tuttuğu yoldan ve kâ’im olduğu hâletten ‘ibârettir” (Koç ve Tanrıverdi
2013: II/2041) şeklinde açıklanan sîret kelimesinin çoğulu olan siyer, Hz.
Muhammed’in hayatını konu edinen eserler ve bu eserlerin dâhil olduğu
bilim dalına verilen addır. Siyer kelimesi, sadece Hz. Muhammed’in
hayatını anlatan eserler, sîret ise buna ilave olarak başka şahsiyetleri de
konu edinen eserler için kullanılmıştır. Hz. Muhammed’in bizzat katıldığı
gazveleri ile şahsen katılmayıp görevlendirdiği kumandanlarla idare
ettiği seriyyelerinin anlatıldığı eserlerde “siyer”in yanı sıra “megâzî”
tabiri de kullanılmıştır (Fayda 2009: 319).
Türk edebiyatındaki ilk siyer kitapları, Arapça ve Farsça eserlerin
tercümesinden oluşmuştur (Uzun 2009: 324). Türk edebiyatında ilk telif
mensur siyer kitabı, Veysî (ö.1037/1628)’nin Siyer-i Veysî adıyla bilinen
Dürretü’t-Tâc fî Sîreti Sâhibi’l-Mi‘râc adlı eseridir. Veysî, eserinde Hz.
Muhammed’in hayatını Mekke ve Medine olarak dönemlere ayırmış,
Mekke dönemini bitirmiş; fakat Medine dönemini tamamlayamadan
vefat etmiştir (Erkan 1994: 33). Veysî’nin eksik kalan eserini tamamlamak
amacıyla bu eserin dil ve üslubunu da taklit ederek zeyiller yazılmıştır
(Durmuş 2013: 339). Nev‘i-zâde Atâyî (ö. 1045/1635), Nâbî (ö. 1124/1712),
Nazmî-zâde Murtazâ Efendi (ö. 1336/1723), Tıflî Ahmed Çelebi (ö.
1255/1839) ve Koçhisârî-zâde Süleymân Tâlib (ö. 1208/1793) Siyer-i
Veysî’ye zeyil yazanlar arasındadır (Erkan 1994: 33-34).
Kaynaklarda Sâmi‘î Abdülkerîm Efendi’nin (ö. 1096/1684-85) de
Siyer-i Veysî’ye zeyil yazdığı ifade edilmiştir (Çapan 2005: 276, Ekinci
2018: II/1610, Akbayar 1996: 1480, Bursalı Mehmed Tâhir 1333/1915:
II/230). Fakat Siyer-i Veysî zeyilleri hakkında yapılan çalışmalarda ya bu
kaynaklarda verilen bilgilerden hareketle sadece Sâmi‘î Abdülkerîm
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Efendi’nin bir zeyli olduğu belirtilmekle yetinilmiş (Donuk 2015: 108,
Altunmeral 2015: 12, Özmen 2019: 325) veya kaynaklarda ifade edilmiş
olsa da eserin herhangi bir nüshasına rastlanmadığı söylenmiş (elShaman 1982: LXXIII, Erkan 1994: 34, Büküm 2017: 10, Yûsuf Nâbî 2020:
30, Çakır 2021: 30) yahut Siyer-i Veysî zeyilleri içinde Sâmi‘î Abdülkerîm
Efendi’nin eserinden hiç bahsedilmemiştir (Öztürk 1997: 30).
Sâmi‘î Abdülkerîm Efendi
Sâmi‘î mahlaslı Abdülkerîm Efendi (ö. 1096/1684-85) Bosnalı olup
(Çapan 2005: 276, Ekinci 2018: II/1610, Akbayar 1996: 1480, Bursalı
Mehmed Tâhir 1333/1915: II/230, Güzel 2018: 187) babası, Zorba Hasan
Ağa’dır (Kurnaz ve Tatçı 2001: 408, Abdulkadiroğlu 1999: 148). Kadılık
mesleğini icra eden Abdülkerîm Efendi (Bursalı Mehmed Tâhir
1333/1915: II/230), Kâmetî-zâde Mehemmed Efendi’den mülâzım
olmuştur (Ekinci 2018: II/1610). Abdülkerîm Efendi’nin Fâ’iz ve Refdî
mahlaslı iki çocuğu; Refdî’den olma İffetî mahlaslı bir torunu vardır (İnce
2005: 363). 1096/1684-85 yılında vefât eden Abdülkerîm Efendi’nin
vefâtına Lâlî-zâde Şeyh Mehemmed Efendi tarafından “‘Abdü’l-kerîm
Efendi’ye firdevs ola makâm” şeklinde tarih düşülmüştür (Ekinci 2018:
II/1610, Kurnaz ve Tatçı 2001: 408) Mezarı, Eyüp’tedir (Ekinci 2018:
II/1610, İnce 2005: 441, Kurnaz ve Tatçı 2001: 408, Bursalı Mehmed Tâhir
1333/1915: II/230). Dîvân, Münşe‘ât ve Zeyl-i Siyer-i Veysî adlı eserleri
bulunan Abdülkerîm Efendi, (Ekinci 2018: II/1610, Çapan 2005: 276,
Bursalı Mehmed Tâhir 1333/1915: II/230) şiir ve inşâ hususunda başarılı
olup özellikle inşâda Nergisî ve Veysî yolundan gitmiştir (Çapan 2005:
276).
Zeyl-i Siyer-i Veysî
Alanın akademik araştırma yöntemleri çerçevesinde yapılan tarama
ve araştırma sonucunda Sâmi‘î Abdülkerîm Efendi’nin kayıp sanılan
Zeyl-i Siyer-i Veysî adlı eserinin biri, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler
Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Koleksiyonu 2528 numarada ve diğeri,
Türkiye Yazma Eser Kurumu Başkanlığı’na bağlı Süleymaniye Yazma
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Eser Kütüphanesi M. Hilmi F. Fehmi Koleksiyonu 187-002 numarada
olmak üzere iki yazma nüshası tespit edilmiştir. Süleymaniye Yazma Eser
Kütüphanesi’ndeki nüshanın katalogdaki kaydı; Zeyl-i Siyer-i Veysî eser
adı ve Abdülkerim Bosnasarayi yazar adı ile 102-111 yk., 23 satır, 285x100,
215x60 mm. şeklindedir. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler
Kütüphanesi’ndeki nüsha, Ataullah Efendi Nev’izade Atai yazar adı ve
Siyer-i Veysî Zeylinden Bir Kısım eser adı ile 1044/1634 tarihli olup 215x121
mm ölçülerinde ta‘lîk hatla yazılmış 18 satır ve 84 varaktan oluşmaktadır.
Bu eserin 24b-37a numaralı sayfalarında Sâmi‘î Abdülkerîm Efendi’nin
Zeyl-i Siyer-i Veysî adlı eseri mevcuttur; fakat katalog kaydında Sâmi‘î
Abdülkerîm Efendi’nin eseri belirtilmemiştir.
Süleymaniye Nüshası (S)
S nüshasının 1b-102a sayfaları arasında Siyer-i Veysî’nin yarım kalmış
olan Mekke bölümü mevcuttur. Eserin 102a yüzünde Siyer-i Veysî’nin
tamamlanmasından sonra bir istinsah ve temmet kaydı yer almıştır. Siyeri Veysî’nin bittiğini ve kaydın başlangıcını belirtmek için “El-ģamdü
lillāhi’lleźì yessir bi-tevfìķi itmāmi en-nüsĥatü’l-lašìfetü’lleti ellefehā faĥrü’lķużāt Veysì Efendi el-Üskübì” şeklinde başlayan ifadenin ilk kelimesinin
üstü kırmızı kalemle çizilmiştir. Bu kaydın altına şu not düşülmüştür:
“Nikāşte-i Dürretü’t-Tāc olan ġazavātdan birķaç ġazavāt bu nüsĥada
nāķıŝdur, vech-i noķŝān nüsĥa-i tāmme-i kāmileye dest-res bulmadıġımızdur.
Cenāballāh dest-res müyesser ėdüb taģrìr-i ġazavāt-ı baķiyye-i ġayr-ı mektūbe ile
bu ˘abd-i faķìri dil-şād buyurub itmām-ı nüsĥa-i Dürretü’t-Tāc ile maķżiyyü’lmerām buyura. Allāhümme yessir bi-cāhi’n-nebiyyi’l-emìn en-neźìri’lmübeşşir”
Verilen ifadeden hareketle müellifin bu yarım kalan eseri
tamamlama niyetinde olduğu anlaşılmaktadır. Nüshanın 102b yüzünde
“Ey ˘azìz ittifāķāt-ı ġarìbedendir ki kelime-i lā ilāhe illallāh on iki ģarfdir cümlei eźkār šufeyl-i źeyl-i fażìletidir ki efżalü’ź-źikri lā ilāhe illallāh ve daĥi
Muģammedün resūlallāh on iki ģarfdir…” şeklinde başlayan bölümün son
satırında “Faŝlun min-mübāhāti Mevlānā Veysì Efendi” ibaresi
bulunmaktadır.
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S nüshasının 103a yüzünde müstensihin eseri istinsahı sırasında
eserle ilgili verdiği bilgileri içeren kayıtlar yer almıştır:
“Zamānında sulšān-ı münşiyān-ı ˘aŝr olan merģūm ve maġfūrun leh Veysì
Efendi siyer-i Seyyid-i kāˇināt ˘aleyhi efżalü’ŝ-ŝalavāt ü ekmelü’t-taģiyyātda teˇlìf
ü taŝnìf eyledıġı Dürretü’t-Tāc-nām müˇellef ķatl-i ˘Aŝmā-yı Yehūdiyye’de külli tamām u resìde-i encām olub Seyyidü’l-mürselìn ˘aleyhi ŝalavātullāhi te˘ālā fìzamān u ģìn-i ģażretlerinüŋ intiķālleri vaķtine degin daĥi ba˘ż-ı ġazavāt u ģālāt
u ģavādiś ki vāķi˘ olmışdur. Merģūm-ı mūmā-ileyh ol ģālāt u ģavādiśüŋ
taģrìriyle itmām-ı müˇellef[in]e muvaffaķ olmayub ģālen Bosnasarāy
sükkānından ġayr-ı a˘yān-ı vilāyet zümre-i müderrisìnden siģr-sāzì ve inşāpervāzìde ferìd-i dehr ve Veysì-i ˘aŝr ˘Abdü’l-kerìm Efendi źeyl-i Dürretü’t-Tāc
olmaġa lāˇiķ u sezā elfāž-ı sükkerìn ü şìrìn-edā ile ol vāķı˘āt u ģavādiśi cem˘ ü
teˇlìf ėdüb lākin bu āna degin ol müˇellef-i zìbānuŋ vücūda geldıġı resìde-i
ŝımāĥımuz olmamaġla āyā istinsāĥına dest-res buldıġumuz nüsĥa-i Dürretü’tTāc noķŝān üzre midir yoĥsa Veysì Efendi merģūmuŋ ˘ömri itmām-ı merāma
müsā˘id olmayub fi’l-aŝl müˇellef-i mezbūr nāķıŝ-mānde midir dėyü kemiyyet-i
ķuvvet-i müfekkire tekāpūyete irtiyāb u iştibāh üzre iken bu eśnāda belde-i
mezbūre-i Sarāy’da tecemmu˘ ve fitne-i ˘azìme vāķı˘a olub ģākimleri olan monlā
ĥilāf-ı şer˘-i şerìf nāˇib ü ĥuddāmıyla bì-günāh ķatl olundıġı gūş-zed-i pādişāh-ı
˘ālem-penāh olduķda ˘umdetü’l-mevālì sābıķan Filibe monlāsı olan Sirozì Seyyid
˘Abdü’l-bāķì Efendi ģażretleri belde-i mezbūrenüŋ eşķıyāsı tefaģģusuna šaraf-ı
şehriyārìden meˇmūr olub ol diyāra varduķlarında münşì-i müşārün ileyhden
nikāşte-i ŝaģāˇif olan vaķāyi˘ taģrìrden bir cüz miķdārı alub faķìr mā lā yüdrekü
küllühü lā yütrekü küllühü mefhūmı ile ˘āmil olub ol vaķāyi˘ bu nüsĥa-i
Dürretü’t-Tāc źeylinde vāķı˘a evrāķa śebt ü taģrìr eyledi ki ibtidā-i vaķāyi˘ verāyı ìn-varaķ-pāredir mā-˘adāsına cenāb-ı müyessirü’l-āmāl dest-res [ü] müyesser
ėde āmìn bi-cāhi’n-nebiyyi’l-emìn.”
Nüshanın 103b yüzünün başında siyah mürekkeple “Zeyl-i Siyer-i
Veysì li-˘Abdü’l-kerìm Efendi es-Sarāyì” yazılıdır. Bu yazının hemen altında
kırmızı mürekkeple “Bu maķāle-i dürriyyü’l-iltimā˘ zümre-i Ġavr’den Benì
Ķaynuķa˘ naķż-ı ˘ahd u mìśāķ ėtdikleri keyfiyyeti beyān içün münsaķdır” başlığı
yer almıştır. 104b yüzünde yine kırmızı mürekkeple “Bu maķāle-i enìķü’ttaģķìķ müştemil-i beyān-ı çigūnegì-i vaķ˘a-i ġazvetü’s-Sevìķdir” başlığı
bulunmakta olup nüsha içindeki diğer başlıklar kırmızı mürekkeple
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“Mebģaś-i dìger” şeklindedir. Eserde; besmele, hamdele ve salvele
bölümleri mevcut değildir; başlığın akabinde sırasıyla Benî Kaynuka,
Sevîk, Karkaratü’l-küdr ve Zûemer gazveleri ile Zeyd bin Hârise’nin
Karede, Muhammed bin Mesleme’nin Ka’b bin Eşref ve Abdullâh bin
Atîk’in Ebû Râfi’ seriyyelerinin aktarımı yer almıştır.
S nüshasının başlangıcı,
“Me˘āricü’n-Nübüvve’de naķl u ta˘yìn-i Mu˘ìnü’l-Miskìn üzere ferāˇid-i
mürsele-i vaķāyi˘-i sāl-i düvümìndendür ki evzā˘-ı bed-evzā˘-ı Yehūd-ı nekkāśü’l˘uhūddan Benì Ķaynuķa˘ dėnilmekle ma˘rūf u ma˘hūd olan fiˇe-i fitne-nihād
dā˘iyye-i ĥabś-i mevrūś ve fesād-ı māder-zād ile…”
şeklinde olup sonu,
“…Lākin pā-merdì-i himmet ü ġayret ile ne ģāl ise der-i ģiŝārdan šaşra olub
rüfeķā-yı ma˘hūdına vāŝıl u mülģiķ ve pāy-ı şikestesin destārıyla bend ü şedd
ėdüb düzdìde-rāhdan ŝavb-ı hümāyūn-ı risālet-penāha müteveccih olub itmām-ı
kār u ģuŝūl-i merām ˘arż u i˘lāmıyla tecdìd-i hirāś ģażret-i seyyidü’l-enām ü
bürde-i aŝģāb-ı kirām-ı benām ˘aleyhi ve ˘aleyhimü’ŝ-ŝalavātu ve’s-selām
ėtdiklerinde ĥasbe’r-recā fāˇiz-i teşrìfāt-ı ŝunūf-ı şābāş oldılar ve’l-ģamdü lillāhi
tebāreke ve te˘ālā. Temme’l-kitāb bi-˘avni’l-meliki’l-vaģģāb bi-ģüsni tevfìķihi yā
erģame’r-rāģimìn ve bihi mu˘ìn.”
şeklinde bir temmet kaydıyla biter.
İstanbul Üniversitesi Nüshası (İÜ)
İÜ nüshasının 11b-23b sayfaları arasında Atâyî’nin Zeyl-i Siyer-i
Veysî’si mevcuttur. 24a sayfası boş bırakılmış olup 24b-37a sayfalarında
Sâmi‘î Abdülkerîm Efendi’nin Zeyl-i Siyer-i Veysî adlı eseri yer almıştır.
Nüshanın 24b yüzü, doğrudan Benî Kaynuka olayının anlatılmasıyla
başlamaktadır. S nüshasında olduğu gibi İÜ nüshasında da herhangi bir
besmele, hamdele ve salvele bölümü bulunmamakta olup başlık yerleri,
büyük ihtimalle sonradan yazılmak üzere, boş bırakılmıştır. Boş bırakılan
başlık yerleri, S nüshasındaki başlıklarla bire bir aynı yerde olup sırasıyla
Benî Kaynuka, Sevîk, Karkaratü’l-küdr ve Zûemer gazveleri ile Zeyd bin
Hârise’nin Karede, Muhammed bin Mesleme’nin Ka’b bin Eşref ve
Abdullâh bin Atîk’in Ebû Râfi’ seriyyelerinin aktarımı yer almıştır. Eserin
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başında, ortasında veya sonunda, derkenarları da dâhil olmak üzere, eser
adı, yazar adı veya eserin yazılış tarihine rastlanmamıştır.
İÜ nüshasının başlangıcı,
“Me˘āricü’n-Nübüvve’de naķl-i Mu˘ìnü’l-Miskìn üzere ferāˇid-i mürsele-i
vaķāyi˘-i sāl-i düvümìndendir ki evzā˘-ı bed-evzā˘-ı Yehūd-ı nekkāśü’l-˘uhūddan
Benì Ķaynuķa˘ dėnilmekle ma˘rūf u ma˘hūd olan fiˇe-i fitne-nihād dā˘iyye-i ĥabśi mevrūś u fesād-ı māder-zād ile…”
şeklinde olup sonu,
“…Lākin pā-merdì-i ġayret ü ģamiyyet ile ne ģāl ise derūn-ı ģiŝārdan šaşra
olub rüfeķā-yı ma˘hūdına vāŝıl u mülteģiķ ve pāy-ı şikestesini destārıyla bend ü
şedd düzdìde-rāhdan ŝavb-ı hümāyūn-ı risālet-penāha müteveccih olub itmām-ı
kār u ģuŝūl-i merām ˘arż u i˘lāmıyla tecdìd-i meserrāt-ı ģażret-i seyyidü’l-enām
ü aŝģāb-ı kirām-ı benām ˘aleyhi ve ˘aleyhimü’ŝ-ŝalātu ve’s-selām ėtdiklerinde
ĥasbe’r-recā fāˇiz-i teşrìfāt-ı ŝunūf-ı şābāş u du˘ā oldılar ve’l-ģamdü lillāhi
tebāreke ve te˘ālā.”
şeklindedir.
Her iki yazma nüshanın içeriği hakkında aktarılan bilgiler ile
başından ve sonundan verilen örneklerden hareketle, İÜ nüshasının 24b37a yaprakları arasında Sâmi‘î Abdülkerîm Efendi’nin Zeyl-i Siyer-i
Veysî’sinin bulunduğu S nüshasıyla doğrulanmıştır. Böylece, Türk
edebiyatının ilk telif siyer kitabı olan ve yazarının vefatı nedeniyle
tamamlanamayan Veysî’nin Dürretü’t-Tâc fî Sîreti Sâhibi’l-Mi‘râc’ına
yazılan ikinci zeyil olan ve kayıp sanılan Sâmi‘î Abdülkerîm Efendi’nin
Zeyl-i Siyer-i Veysî’si ortaya çıkarılmıştır.
Sâmi‘î Abdülkerîm Efendi’nin “Zeyl-i Siyer-i Veysî”si Kayıp
mıydı?
Alanın akademik literatürünün taranması sonucunda Donuk’un
(Donuk 2015: 103-141) Siyer-i Veysî’ye Yazılan Zeyiller ve Nev‘î-zâde
Atâyî’nin Zeyl-i Siyer-i Veysî’si adlı çalışmasında, içinde İÜ nüshasının da
bulunduğu dört nüshadan hareketle Nev‘î-zâde Atâyî’nin Zeyl-i Siyer-i
Veysî adlı eserinin tenkitli metninin neşredildiği görülmüştür. İÜ

448

●DİVAN

EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

nüshasının 11b-23b yaprakları arasında Atâyî’nin 24b-37a yaprakları
arasında ise Sâmi‘î Abdülkerîm Efendi’nin Zeyl-i Siyer-i Veysî’si
bulunmasına rağmen Sâmi‘î Abdülkerîm Efendi’nin eseri; metnin
devamında bulunması, diğer Siyer-i Veysî zeyillerinde yer almaması ve
Atâyî’nin üslûbunu andırması sebebiyle (Donuk 2015: 135), Atâyî’nin
Zeyl-i Siyer-i Veysî’sinin tenkitli metninin sonuna eklenmiş; çalışmada bu
eklenen kısım Atâyî’ye aitmiş gibi değerlendirme yapılmıştır (Donuk
2015: 123).
Türkiye Yazma Eser Kurumu Başkanlığı’na bağlı Süleymaniye
Yazma Eser Kütüphanesi M. Hilmi F. Fehmi Koleksiyonu’nun otomasyon
sistemi çalışmaları 2015 yılında tamamlanmıştır1. Donuk’un çalışması
Haziran 2015’te yayımlandığı için S nüshası, büyük ihtimalle Donuk
tarafından görülmemiştir. Bu sebeple İÜ nüshasında Atâyî’nin eserinin
devamındaki eserin Sâmi‘î Abdülkerîm Efendi’ye aidiyeti teyit
edilememiştir.
İÜ nüshasındaki ikinci eser neden Atâyî’nin Zeyl-i Siyer-i
Veysî’sinin devamı olamaz?
Donuk tarafından ileri sürülen
1) Atâyî’nin Zeyl-i Siyer-i Veysî’sinin tenkitli metni oluşturulurken ele
alınan dört nüshadan birinin Benî Süleym gazvesinde, diğer ikisinin
Uhud gazvesinde sona ermesi; İÜ nüshasında Uhud gazvesinden sonra
ek anlatımların yer alması (Donuk 2015: 120),
2) İÜ nüshasında Uhud gazvesinin 23b varağının ortasında sona
ermesi ve sonra gelen ek anlatımların araya bir sayfa boşluk bırakılarak
bir sonraki varakta başlaması, bu ek anlatımların herhangi bir başlığı
bulunmaması (Donuk 2015: 120),
3) Bu ek anlatımların diğer nüshalarda olmamasının Atâyî’ye aidiyet
konusunda şüphe uyandırması, diğer Zeyl-i Siyer-i Veysî yazarları olan
Nâbî, Nazmî-zâde, Tıflî Ahmed Çelebi ve Süleyman Tâlib’in zeyillerinin

1

Bkz. Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi 2015 Yılı Tasnif ve Kataloglama Faaliyet
Raporu.
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düşünülmesi ve onlardan birine ait olmadığına kanaat getirilmesi (Donuk
2015: 120),
4) Çalışmada ele alınan dört nüshanın muhteva bakımından farklı
olmasından dolayı Atâyî’nin eserini parça parça kaleme almış; üç
nüshanın taslak, İÜ nüshasının diğer nüshalarda olmayan anlatımları
ihtiva etmesi sebebiyle en son yazılanlardan istinsah edilmiş ve hatta bu
ek anlatımların Atâyî’nin oğlu Abdülfeyyâz Mehmed tarafından yazılmış
olabileceği ihtimali (Donuk 2015: 121) ve
5) İÜ nüshasındaki ek anlatımların dil ve üslubunun Atâyî’nin
üslubuna benzemesi (Donuk 2015: 121) sebeplerinden dolayı İÜ
nüshasındaki ek anlatımların Atâyî’ye ait olduğu düşünülmüş ve bu ek
anlatımlardan çalışmada “ihtilaflı bölüm (Donuk 2015: 121)”, “diğer
nüshalarda bulunmayan kısım (Donuk 2015: 121)”, “Atâyî’ye aidiyeti
konusunda şüphe uyandıran anlatımlar (Donuk 2015: 120)”, “aidiyet
konusunda mutlak surette emin olunmayan ek kısım (Donuk 2015: 121)”
şeklinde bahsedilmesine rağmen bu bölümün Atâyî’nin Zeyl-i Siyer-i
Veysî’sinin tenkitli metninin sonuna ilave edilmesinde bir sakınca
görülmemiştir.
İÜ nüshasındaki ikinci eserin Atâyî’nin Zeyl-i Siyer-i Veysî’sinin
devamı olamayacağı yukarıda işaret edilen sebeplere cevapla şöyle
açıklanabilir:
1) Atâyî’nin Zeyl-i Siyer-i Veysî’sinin tenkitli metni oluşturulurken ele
alınan dört nüshadan biri olan Burdur nüshası, Benî Süleym gazvesinin
bitiminde sona ermiştir. Ali Emîrî Târîh nüshası, Uhud gazvesinin
bitiminde; Topkapı Sarayı Revan nüshası ile İÜ nüshası, Uhud gazvesi
henüz tamamlanmadan sekiz cümle önce (Donuk 2015: 120) sonlanmıştır.
Buradan hareketle, Topkapı Sarayı Revan ile İÜ nüshalarının birinin
diğerinden istinsah edildiği söylenebilir. Çalışmanın tenkitli metin
bölümünde yer alan dipnotlarda görülen 43 adet nüsha farkının Topkapı
Sarayı Revan ile İÜ nüshalarında aynı olması da bu ihtimali
kuvvetlendirmektedir.
2) İÜ nüshası, Uhud gazvesi henüz tamamlanmadan 23b varağının
ortasında, Topkapı Sarayı Revan nüshası ile tam olarak aynı kelimede
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sona ermiştir. Nüshanın 24a yüzü boş bırakılmıştır. Nüshanın 11b-23b
sayfaları arasında Atâyî’nin Zeyl-i Siyer-i Veysî’sinin metni içinde
herhangi bir sayfa boş bırakılmamış olduğu hâlde 24a sayfası boştur. 24b
sayfasında Sâmi‘î Abdülkerîm Efendi’nin eseri başlamış ve 37a sayfasının
başında sona ermiştir. 24b-37a sayfaları arasında da boş herhangi bir sayfa
yoktur. 37a sayfasında eserin bitiminden sonra iki varak boş bırakılmış ve
başka bir metne yer verilmiştir. Buradan hareketle, nüshada bir eserin
bitip başka bir eserin başlamasından önce bir yahut birkaç sayfanın boş
bırakıldığı düşünülebilir. İkinci dayanak noktası ise herhangi bir başlığın
bulunmaması ile ilgilidir. İÜ nüshasında Atâyî’nin Zeyl-i Siyer-i
Veysî’sinin de başlığı bulunmamakta olup nüshanın bütününde başlık
yerleri, büyük ihtimalle sonradan yazılmak üzere, boş bırakılmıştır. Bu
sebeple başlığı olmadığı gerekçesiyle ek anlatımlar, önceki metne dâhil
edilemez.
3) İÜ nüshasındaki diğer nüshalarda yer almayan ek anlatımların
Atâyî’ye aidiyet konusunda şüphe uyandırması, diğer Zeyl-i Siyer-i
Veysî’leri akla getirmiştir. Bu sebeple Nâbî, Nazmî-zâde, Tıflî Ahmed
Çelebi ve Süleyman Tâlib’in eserleri kontrol edilmiş; fakat çalışmanın 39
numaralı dipnotunda “Bosnalı Abdülkerim Sâmî Efendi’nin (ö. 1096/1684-85)
Siyer-i Veysî’ye bir zeyil yazdığı bazı kaynaklarda belirtilmekle birlikte bu eserin
bir nüshasına henüz rastlanmamıştır (Donuk 2015: 108)” ifadelerine yer
verilmesine rağmen bu ek anlatımların -nedense- Sâmi‘î Abdülkerîm
Efendi’ye aidiyetine ihtimal verilmemiştir. Hâlbuki yukarıda ismi
zikredilen yazarlar dışında tek Zeyl-i Siyer-i Veysî sahibi, Sâmi‘î
Abdülkerîm Efendi’dir. Bu ek anlatımların -herhangi bir dayanak noktası
olmasa bile- Sâmi‘î Abdülkerîm Efendi’ye ait olma ihtimali
düşünülebilirdi.
4) Çalışmada ele alınan dört nüshada da “Seriyye-i Sâlim İbni
Umeyr” ve “Gazve-i Benî Süleym” mevcuttur. Bir nüsha “Gazve-i Benî
Süleym” ile tamamlanmaktadır. Diğer üç nüshadan ikisi “Gazve-i Uhud”
henüz tamamlanmadan sekiz cümle önce, son nüsha ise “Gazve-i Uhud”
bitiminde sona ermiştir. Atâyî’nin Zeyl-i Siyer-i Veysî’si; besmele,
hamdele, salvele ve sebeb-i te’lîf dışında zaten bu üç olayın
anlatılmasından oluşmaktadır. Buradan hareketle, nüshaların muhteva
bakımından farklı olduğu değil, hacim olarak eksik olduğu söylenebilir.
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Çalışmada belirtilenin aksine en hacimli nüsha, İÜ nüshası (Donuk 2015:
118 ve 120) değil Ali Emîrî Târîh nüshası olup Atâyî’nin Zeyl-i Siyer-i
Veysî’sinin tamamını içermektedir. Bu nüshanın sonunda kırmızı
mürekkeple yazılmış olan “Sermāye-i ˘ömr-i müˇellif kālā-yı itmāma ˘adem-i
vefādan nāşì bu tuĥfe-i lešāfet-nižām bu maģalde nā-tamām ķalmışdur (Donuk
2015: 134)” şeklindeki istinsah kaydından Atâyî’nin eserini
tamamlayamadan vefat ettiği anlaşılmaktadır.
5) İÜ nüshasındaki ek anlatımların dil ve üslubu, Atâyî’nin üslubuna
değil, Veysî’nin üslubuna benzemektedir. Sâmi‘î Abdülkerîm Efendi’nin
de Atâyî’nin de Veysî’nin eksik kalan eserini tamamlarken onun dil ve
üslubunu taklit ettiği aşağıda verilen örnek metinlere bakıldığında açıkça
görülmektedir.
Veysî’nin Siyer-i Veysî’sinden örnek:
…rişte-keş-i leˇālì-i baģrü’l-ensāb olan erbāb-ı elbāb ol ĥatm-i neseb-nāme-i
İbrāhìm ˘aleyhi’t-tahiyye ve’t-teslìm ģażretlerinüŋ bu vechile sübģa-i şümār-ı
neseb-i kerìmleri olmuşlardur ki nesk-i tertìbleri üzre mürvārid-i taķrìrleri ģarìri taģrìre çekildi. En-nebiyyü’l-ümmiyü’l-emìn Seyyidü’l-mürselìn Resūl-i
Rabbi’l-˘ālemìn šırāzü’l-ģalķatü’l-insāniyye Šūru’t-tecelliyāti’s-Sübģāniyye
ģāmil-i livāˇü’l-˘izzi’l-a˘lā mālikü’n-nāŝiyeti’l-mecdi’l-esnā ŝaff-ārāy-ı rişte-i
enbiyā ķāˇid-i küteybe-yi aŝfiyā… (Öztürk 1997: 86)
Atâyî’nin Zeyl-i Siyer-i Veysî’sinden örnek:
…ĥademe-i fenn-i siyerden İbn Seyyidi’n-nās, ta˘biye-i ŝufūf-ı sušūr ile
ġubār-engìz-i ŝafģa-i beyża-i ķıršās olup Ŝāģibü’l-Ĥamìs daĥı ģalbe-i taģķìķda
rāyet-i rivāyeti felek-mümāss ķılmışdur. Bu šarìķ ile ki ķabìle-i Benì ˘Amr’dan
Ebū ˘Afek-i Yehūdì, šā’ife-i Cehūd-ı ‘anūd meyānında dāġ-ı veķāģat ile mu˘allem
ve elvān-ı ķabāģat ile şöhre-bend-i ‘ālem, sinìn-i ‘ömr-i żāyi‘-kerdesi yüz yigirmi
‘adedine bāliġ, ĥafìf-i kūdek-meniş bir pìr-i nā-bāliġ idi… (Donuk 2015: 127)
Sâmi‘î’nin Zeyl-i Siyer-i Veysî’sinden örnek:
…Me˘āricü’n-nübüvve’de naķl u ta˘yìn-i Mu˘ìnü’l-Miskìn üzere ferāˇid-i
mürsele-i vaķāyi˘-i sāl-i düvümìndendür ki evzā˘-ı bed-evżā˘-ı Yehūd-ı nekkāśi’l˘uhūddan Benì Ķaynuķā˘ dėnilmekle ma˘rūf u ma˘hūd olan fiˇe-i fitne-nihād
dā˘iye-i ĥabś-i mevrūś ve fesād-ı māder-zād ile bıšāķa-i ˘ahd ü mìśāķ-ı pìşìni ber-
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šāķ ve sell-i seyf-i ġadr ü şiķāķ ėtdükleri ittifāķ-ı muķarrer ü muģaķķaķ olduķda…
(Abdülkerim Bosnasarayi: 103b)
Sonuç ve Öneriler
Sâmi‘î Abdülkerîm Efendi’nin kayıp sanılan Zeyl-i Siyer-i Veysî’sini
ortaya çıkarmayı ve ilgili alanda çalışma yapacak araştırmacıların
istifadesine sunmayı amaçlayan bu çalışmada, eserin tespit edilen S ve İÜ
yazma nüshaları tanıtılmıştır.
Çalışmada yapılan literatür taraması sonucunda Sâmi‘î Abdülkerîm
Efendi’nin Zeyl-i Siyer-i Veysî’sinin, İÜ nüshasında bulunan Atâyî’nin
Zeyl-i Siyer-i Veysî’sinin devamı olarak görüldüğü Siyer-i Veysî’ye Yazılan
Zeyiller ve Nev‘î-zâde Atâyî’nin Zeyl-i Siyer-i Veysî’si adlı makale tespit
edilmiştir. Bu makalede eserin Atâyî’ye atfedilme sebeplerine cevaben
eserin neden Atâyî’nin eserinin devamı olamayacağı açıklanmıştır.
Söz konusu makale, 2015 yılında kaleme alındığından ve S
nüshasının katalog çalışması aynı yıl tamamlandığından yazarın S
nüshasını görmediği düşünülmüştür. İÜ nüshasında eser ve yazar adı yer
almadığından eserin Sâmi‘î Abdülkerîm Efendi’ye aidiyeti makalenin
yazarı tarafından tahmin edilememiştir.
Türkiye kütüphanelerinde ve şahıs koleksiyonlarında hâlâ
kataloglanmamış veya işinin ehli kişiler tarafından yapılmadığından
yanlış/eksik isimle kataloglanmış yazma ve basma eserlerin -özellikle
yazma eserlerin- bulunması, bunlarla ilgilenen araştırmacıların akademik
çalışmalarında yanlışa düşmelerine sebep olabilmektedir. Yıllar içinde bu
eserlerin kataloglarının tamamlanması ve dijital aktarımlarının
sağlanmasıyla daha önce yapılan çalışmaların içeriği değişebilmektedir.
Bu sebeple elde bulunan bütün yazma eserlerin bir an evvel işinin ehli
kişiler tarafından kataloglanması ve dijital ortama aktarımının
sağlanması, akademik çalışmaların selameti açısından elzemdir. Özellikle
Türk edebiyatı tarihi, kayıp olduğu düşünülen eserlerle doludur.
Bu çalışmada, Sâmi‘î Abdülkerîm Efendi’nin kayıp sanılan Zeyl-i
Siyer-i Veysî’si tespit edilip gün yüzüne çıkartılarak akademik camianın
dikkatine sunulmuştur. Söz konusu makalede İÜ nüshasının neşrinde
görülen okuma yanlışları sebebiyle eserin S ve İÜ nüshalarından
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hareketle bir tenkitli metninin hazırlanması ihtiyacı hissedilmiştir.
Hazırlanan tenkitli metindeki dipnotlarda araştırmacılara kolaylık
sağlamak amacıyla varak numarasından sonra satır numarası verilmiştir.
Tenkitli Metin
[103b]2 Bu maķāle-i dürriyyü’l-iltimā˘ zümre-i Ġavr’den Benì Ķaynuķa˘
naķż-ı ˘ahd ü mìśāķ ėtdikleri keyfiyyeti beyān içün münsaķdır3
Me˘āricü’n-nübüvve’de naķl u ta˘yìn-i Mu˘ìnü’l-Miskìn4 üzere ferāˇid-i
mürsele-i vaķāyi˘-i sāl-i düvümìndendür ki evzā˘-ı bed-evżā˘-ı Yehūd-ı
nekkāśi’l-5˘uhūddan Benì Ķaynuķā˘ dėnilmekle ma˘rūf u ma˘hūd olan fiˇei6 fitne-nihād dā˘iye-i ĥabś-i mevrūś ve fesād-ı māder-zād7 ile bıšāķa-i ˘ahd
ü mìśāķ-ı pìşìni ber-šāķ ve sell-i seyf-i ġadr ü şiķāķ ėtdükleri ittifāķ-ı
muķarrer ü muģaķķaķ8 olduķda
Mıŝrā˘9
Şehenşāh-ı serìr-i ķābe ķavseyn10 Aģmed-i mürsel11 ˘aleyhi ŝalāvātullāhi’lmeliki’l-ecel
2

Çalışmada iki nüshası olan eserin tenkitli metni verilirken İÜ nüshasının metninin
Donuk tarafından neşredilmesi ve S nüshasının, aşağıda verilen dipnotlardaki nüsha
farklarında da görüleceği üzere, İÜ nüshasını tashih etmesi ve geliştirmesi sebebiyle
S nüshası esas alınmıştır. Donuk’un neşrinde görülen okuma yanlışları D harfi ile
gösterilmiştir.
3
Başlık: -İÜ
4
naķl u ta˘yìn-i Mu˘ìnü’l-Miskìn: naķl-i Mu˘ìn-i Miskìn 24b/1 İÜ
5
nekkāś: inkāś D
6
Donuk’un makalesinin 651 numaralı dipnotunda AE nüshasının sona erdiği, 653
numaralı dipnotunda Benî Kaynukâ’dan itibaren olan kısmın sadece İÜ nüshasında
yer aldığı belirtilmesine rağmen 655 numaralı dipnotta fi’e-i:fitne-i AE şeklinde bir fark
gösterilmiştir. Her ihtimale binaen Ali Emîrî nüshası kontrol edilmiş ve böyle bir
farkın bulunmadığı görülmüş olup makalenin 655 numaralı dipnotunun sehven
yazıldığı tespit edilmiştir (Donuk 2015: 135).
7
māder-zād: māder-zāde D
8
muķarrer ü muģaķķaķ: muģaķķaķ u muķarrer 24b/6 İÜ
9
Mıŝrā˘: -İÜ
10
Kur’ân-ı Kerîm 53: 9.
11
Örfi’nin şiirinden iktibas edilmiştir (Örfî-i Şîrâzî: 96a).
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Ber-mūcib-i fermūde-i Ĥudā12 techìz-i ceyş-i manŝūru’l-livā ėdüb ŝāģibķırān-ı ˘ālem ˘amm-ı pākize-şiyem Ģamza-i müsellemü’l-himem
cenābların manŝıb-ı ˘alem-dārı ile i˘zāz ü ser-efrāz ve Šaybe-i melāˇikmašāfda Beşìr bin ˘Abdu’l-münźir’i ˘izz-i istiĥlāf ile maģsūd u mümtāz
ėtdükden ŝoŋra bedreķa-i tevfìķ u iķbāl ile ol gürūh-ı mekrūh-ı baġy ü
ēalāl ķam˘ u istìŝāline ˘alem-efrāz-ı ˘azìmet ve mašiyye-süvār-ı himmet
oldılar. Çend rūz ol melā˘ìn-i ĥiźlān-endūza muģāŝara-i şedìdü’l-bašş ile
sitemāne13 müżāyaķa-baĥş olduķlarında men nekeśe fe-innemā1415 ma˘nāsı
ruĥsāre-nümā olub sašvet-i hücūm-ı lüyūś-i ġābe-i šābe-i müstešābeye ol
üştür-dilān-ı rūbāh-nihādlaruŋ16 šāķat ü tāba iķtidārları olmayınca
taģaŝŝun ėtdükleri ģiŝār-ı saĥt-esāsda teśebbüt ü ķarāra17 mecāl ü
mesāsları ķalmayub bìm ü hirās-ı helāk ü iķ˘āŝ ve ĥayāl-i muģāl-iģtimāli18 necāt ü ĥalāŝ ile ģumur-ı19 müstenfire güsiste-mehār gibi meslūbu’liĥtiyār20 [104a] yedi yüz miķdārı nefer-i eyne’l-mefer21 diyerek22
Mıŝrā˘23
Nevģa-künān-ı dest-gezān-ı eşk-rìz reh-gerā-yı girìve-i firār u gürìz2425
olduķlarında bi-esrihim esìr ü giriftār ve beste-i fitrāk-i gülū-feşār oldılar.
Mıŝrā˘26
Peymān-şiken-i herāyìne-gerded şikeste-ģāl27
Žahru’l-ģaķķu śābitü’l-erkān
12

fermūde-i Ĥudā: fermān-ı Ĥudā 24b/8 İÜ
sitemāne: Rüstemāne 25a/1 İÜ
14
Kur’ân-ı Kerîm 48: 10.
15
fe-innemā: ķāˇimen 25a/2 İÜ
16
nihādlaruŋ: nihāduŋ 25a/4 İÜ
17
teśebbüt ü ķarāra: teśebbüt ü ķarārda D
18
ĥayāl-i muģāl-iģtimāl-i: ĥayāl-i muģāl-i 25a/6-7
19
ģumur: ģimār D
20
iĥtiyār: iĥtiyār ve D
21
Kur’ân-ı Kerîm 75: 10.
22
nefer-i eyne’l-mefer diyerek: nefer-i eyne’l-mefer D
23
Mıŝrā˘: -İÜ
24
firār u: -İÜ
25
Mevlânâ’nın şiirinden mânen iktibas yapılmıştır (Mevlânâ: 50a).
26
Mıŝrā˘: -İÜ
27
Hâfız’ın bir şiirinden iktibas edilmiştir (Hâfız-ı Şîrâzî: 127b).
13
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Ŝā˘idü’n-necmü ˘āliyyü’l-beyān
Ve hüve li’r-redyi źū ve’n-nekś ve’l-baġyi
Ve ehlü’d-ēalāleti ve’š-šuġyān28 29
Pes ol maĥāźìl-i pür-mekr ü ģayf ˘an-āĥirihim lühneti’ż-żayfi seyf30
ķılınmaġ-içün cezāˇen bimā kānū yeksibūne31 Münźir bin Ķudāme’ye32 emri hümāyūn ŝādır oldı. ˘Abdu’llāh bin Übeyy bin Selūl ˘aleyhi mine’r-raģmān
mā-yestaģiķķuhu33 bu naķş-ı ġarìb-i nā-meˇmūl ĥilāf-ı resm-i muŝavvere-i
nā-ķabūl üzere nümāyān olıcaķ ya˘nì ķāšıbe-i ĥvìş-āvend ü tebārı giriftārı ġıll ü bend-i ĥasār-ı demār34 olub lemģatü’l-baŝarda böyle bir ķabìle-i
benām def˘aten šu˘me-i neheng-i ŝamŝām-ı dūzaĥ-iltiķām-ı intiķām35
olacaġın36 bilince bì-ŝabr u ķarār olub nā-çār iĥtiyār-ı duĥūl-i nār-ı ģār37
ve şi˘ār-ı şenār-ı nifāķì-diśār ya˘nì merkūz-ı żamìr-i ķìr-endūdını38 ižhār
ėdüb
El-˘afvü ˘inde Resūlillāhi meˇmūlü39

28

Ebu’l-Kâsım el-Hasan bin Abdullah’ın şiirinden iktibas edilmiştir (Ali Muhammed
Ferîd Miftâh 2021: 183). Donuk’un tenkitli metninde şiirler ayrı bir paragrafta girintili
gösterilmektedir (Donuk 2015: 126, 127, 128). Fakat çalışmasında ek kısımlar olarak
ifade edilen bölümde Donuk, sadece bir şiiri girintili yazmıştır (Donuk 2015: 138).
Diğer şiirlerin metin içinde verilmesinden hareketle bunların şiir olduğunun Donuk
tarafından anlaşılmadığı görülmektedir.
29
Ve hüve li’r-redyi źū ve’n-nekś ve’l-baġyi/ Ve ehlü’d-ēalāleti ve’š-šuġyān: -S
30
Onların sonuncusu için misafirin hediyesi kılıçtır.
31
Kur’ân-ı Kerîm 9: 82.
32
cezāˇen bimā kānū yeksibūne Münźir bin Ķudāme’ye: Münźir bin Ķudāme’ye D
33
Layığını Allah’tan bulsun.
34
bend-i ĥasār-ı demār: bend-i ĥasār ü demār 25b/1 İÜ
35
ŝamŝām-ı dūzaĥ-iltiķām-ı intiķām: ŝamŝām-intiķām-ı dūzaĥ-iltiķām 25b/3 İÜ.
Kur’ân’da geçen bir ayetten manen iktibas vardır (Kur’ân-ı Kerîm 50: 30).
36
olacaġın: olacaġını 25b/3 İÜ
37
ģār: ˘ār 25b/4 İÜ
38
merkūz-ı żamìr-i ķìr-endūdını: merkūz-ı żamìr-i ķìr ana dedin 104a/14 S
39
Ka’b bin Züheyr’in şiirinden iktibas edilmiştir (‘Ali Fâ‘ur 1997: 65).
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Maķūl-i maķbūli’l-medlūli40 üzere müteşebbiś-i dāmān-ı istìmān41 ü
isti˘fā ve çehresā-yı ĥāk-i recā-yı nā-ber-cā oldı. Çend nevbet-rānde-i dūrbāş-ı ģırmān u ĥaybet olmuş iken tekrār üftāde-i ĥāk-i rāh-ı minnet oldı42.
˘Āķıbetü’l-˘āķıbe sìlì-i zecr ü men˘ ile ķābil-i def˘ ü red˘43 olmayınca ol
mažhar-ı ˘izz-i nidā-yı yā eyyühe’l-müzemmilü ķum44 ˘aleyhi ŝalavātullāhi45
˘adede remāli ˘ālicin raķam mā-darātü’l-eflāk ve sārātü’n-necm ĥaluvvühüm
la˘anehümallāh ve la˘anehu me˘ahüm46 kelām-ı ġayż-nişān ile terk ü
ıšlāķlarına işāret ü fermān ėdüb47 evšān-ı meˇlūfe ve menāzil-i dìrìne-i
meˇūfelerinden48 ıšrād u iclālarıyla [104b] iktifā buyuruldı ve ˘Ubāde bin
es-Ŝāmit raēiyallāhu te˘ālā ˘anhü49 ĥidmetlerin ol ķavm-i müstaģiķķu’llevm-i lāzımu’l-izāle üstine teslìš u ģavāle ėtdiler50. Emr ü fermān-ı cihānmušā˘ üzere üç günde ol bıķā˘ u aŝķā˘-ı erāźil Benì Ķaynuķā˘-ı bed-aŝl u
bed-šıbā˘dan51 tašhìr ü tanžìf olunub bi-ecmā˘ihim Şām-ı şerìf ģavālìsine
šard ü nefy52 olundılar. Ve cemì˘an erzāķ u emvālleri naŝìb-i53 kümāt-ı
ġuzāt-ı ferruĥ-fāl-i ĥōş-ģāl oldı ve’l-ģamdü lillāhi’l-mün˘imi’l-müte˘āl54.
Bu maķāle-i enìķü’t-taģķìķ müştemil-i beyān-ı çigūnegì-i vaķ˘a-i
ġazvetü’s-Sevìķdir55

40

maķūl-i maķbūli’l-medlūli: medlūl-i maķūl-i maķbūli 25b/6 İÜ, medlūl-i maķūl-i
maķbūlì D
41
istìmān: isti˘ān D
42
olmuş iken tekrār üftāde-i Ĥāk-i rāh-ı minnet oldı: olduķça fütāde-i Ĥāk-i rāh-ı
minnet olub 25b/9 İÜ
43
ķābil-i def˘ ü red˘: ķābil-i red˘ ü def˘ 25b/10 İÜ
44
Kur’ân-ı Kerîm 73: 1-2.
45
˘aleyhi ŝalavātullāhi: ˘aleyhi ŝalavātullāhi te˘ālā 25b/11 İÜ
46
Bir hadis-i şeriften iktibas vardır (Wensinck 1986: II/308).
47
işāret ü fermān ėdüb: fermān ėdüb 25b/14 İÜ
48
menāzil-i dìrìne-i meˇūfelerinden: dìrìne-menāzil-i meˇūfelerinden 25b/14-15 İÜ
49
Allah ondan razı olsun.
50
ģavāle ėtdiler: ģavāle ėdüb 25b/17 İÜ
51
bed-aŝl u bed-šıbā˘dan: bed-aŝl u šıbā˘dan 25b/18-26a
52
šard u nefy: nefy ü šard 26a/2 İÜ
53
naŝìb-i: dest-bāzìde-i 26a/3 İÜ
54
Hamd, nimet veren yüce Allah içindir.
55
Başlık: -İÜ
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Ĥilāl-i sāl-i ferruĥ-fāl-i sābıķu’l-beyānda verā-yı serā-perde-i taķdìrden
žāhir ü nümāyān olan cümle-i bedāyi˘-i vaķāyi˘-i eyyāmdandur56 ki kārzār-ı ķāŝımetü’l-feķār-ı Bedr’de Ebū Süfyān rūyìn-pençe-i gülū-feşār-ı
büzāt-ı ġuzāt-ı düşmen-şikārdan egerçi pāy-merdì-i ķarādim57 ü ĥavāfì-i
gürìz ü firār ile taĥlìŝ-i güncişk-i pençe-i cān-ı bì-ķarār ėtmişdi. Lākin
meyāne-i ĥvìş-āvend ü tebārda hem-vāre nār-ı ˘ār-ı firār ile ģarìķu’l-cenān
ü ˘adìmü’l-ıŝšıbār olduġı cihetden ģamiyyet ü ġayrete düşüb ve bir alay58
pūsìde-maġz ü ĥām-heves daĥi başına üşüb teķāżā-yı endìşe-i ĥām-ı
intiķām ve ümmìd-i teskìn-i żırām-ı derūn-ı kānūn-ı iģtidām ile Ümmü’lķurā’dan iki yüz miķdārı merd-i neberd-i cerd59 süvār-ı benām yanına
alub birķaç nevbet irtikāb-ı külfet-i ˘azìmet ü nehżat ėtmiş-iken
Reca˘nā miśle mā-ruģnā
Ve lem nürbaģ siva’t-ta˘abi60
Mażmūn-ı münticü’n-naŝbı üzere bir alay cüst ü cū ve bì-hūde tek ü
pūdan ŝoŋra ĥiclān ü şermnāk tehì-dest ü tehì-fitrāk rücū˘ u ˘avdet
ėtdükde61 evvelkiden bed-ter-i nişāne-i62 neşşābe-i nedāmet ü melāmet
olmış idi. Meyāne-i ķabāˇilde suĥre-i ricāl ü nisā ve uēģūke-i ešfāl-i şehr
ü ķurā olduġı belā-yı kūh-fersāsı hemìşe ĥār-ı pister-i sāmān u ārāmı
keyk-i şelvār-ı ŝabr u ķarārı olmaġla ne ģāl ise ittifāķ63 [105a] bir nevbet
daĥi ŝad-gūne ģayret ü ĥaclet ile şedd-i zeber-teng-i teveccüh ü ˘azìmete
himmet ėdüb64 niçe65 eyyām ü leyālì düzdāne herze-kerdì-i ķıfārì vü
berārìden66 ŝoŋra ģavālì-i Medìne-i keśìrü’l-meymene-i bāhirü’l-

56

eyyāmdandur: leyālì vü eyyyāmdandur 26a/7 İÜ
ķarādim: ķavādim 26a/9 İÜ
58
bir alay: bir ķaç 26a/13 İÜ
59
cerd: cürd D
60
Bahâ Züheyr’in şiirinden iktibas edilmiştir (Bahâ Züheyr 1982: 41).
61
ėtdükde: ėtdükce 26b/2 İÜ
62
bed-ter-i nişāne-i: bed-ter ü ziyāde nişāne-i 26b/2 İÜ
63
ittifāķ: -İÜ
64
teveccüh ü ˘azìmete himmet ėdüb: teveccüh ü ģarekete ġayret ėdüb 26b/7 İÜ
65
niçe: nice D
66
herze-kerdì-i ķıfārì vü berārìden: herze-kerdì-i ķıfār u berārìden 26b/8 İÜ; herzekerde-i ķıfār-ı berārìden D
57
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ma˘ālìde67 ˘Urayż-nām maģall-i meˇnūsda enŝār-ı maģmūdü’l-āśārdan
raēiyallāhu te˘ālā ˘anhüm68 Sa˘ìd bin ˘Umrūse tenhā69 ancaķ bir ecìr-i faķìr
ile meşġūl-i zirā˘at ü kiştkārì iken ķaża vü taķdìr ile rāst geldükde ˘alāģìni ġafletin min-ehlihā dās-ı ġayž ü kìn ile ol iki miskìnüŋ70 sāķ-ı
sünbüle-i ser-i sa˘ìdleri olan ģablü’l-verìd-i cìd-i sefìdlerin bürìde ve ĥūşei ser-i devletmendlerin dest-i ecel ile çìde ėdüb berāy-ı taģilletü’l-ķasem
çend dıraĥt-ı ĥuşk ü pūsìde ĥurmāya daĥi71 āteş-endāz olduķdan ŝoŋra
ferre aĥzāhüllāhu ĥayrün min-ķutile raģimehullāhu72 mażmūnuyla73 dem-sāz
olaraķ ˘inān-rìz-i gürìz olduķları74 ĥaber-i ġayret-engìzi vāŝıl-ı sāģa-i75
müşg-bìz-i ˘anber-rìz-i ģażret-i şefì˘-i rūz-ı rūstāĥìz olunca ˘aleyhi
ŝalavātullāhi’l-meliki’l-˘azìz76 der-ģāl Ebū Lübābe77 bin78 ˘Abdü’l-münźir’i79
Medìne-i behişt-evŝāfda nişānde-i ser-mesned-i istiĥlāf ėdüb ģużżār-ı
ebšāl-i muhācirìn ve enŝār-ı Rüstem-maŝāfdan iki yüz ser-bāz-ı kāfirendāz-ı ˘adū-gìr ile Süfyāniyān’ı ta˘ķìbde bilā-tesvìf ü teˇĥìr çerme-süvārı iķdām ve şuķķa-güşā-yı ihtimām olub Ķarķaratü’l-küdr-nām maģalle
varunca tevaķķuf u ārām ėtmediler. Nihāyetü’l-emr ĥaber-i ma˘hūd u
meźkūr resìde-i sāģa-i ˘izz-i ģużūr-ı fāˇiżü’n-nūr olub sāde-i ġuzāt80
bāhirü’s-sa˘āde81 ģasbe’l-˘āde mu˘add u āmāde olunca gürìĥtegān-ı
67

ģavālì-i Medìne-i keśìrü’l-meymene-i bāhirü’l-ma˘ālìde: ģavālì-i Medìne-i
münevvere-i bāhirü’l-ma˘ālìde 26b/8-9 İÜ; ģavālì-i Medìne-i münevvere-i bi-emri’lma˘ālìde D
68
Allah ondan razı olsun.
69
enŝār-ı maģmūdü’l-āśārdan raēiyallāhu te˘ālā ˘anhüm Sa˘ìd bin ˘Umrūse tenhā:
enŝār-ı maģmūdü’l-āśārdan Zeyd bin ˘Amr 26b/9-10 İÜ
70
dās-ı ġayž ü kìn ile ol iki miskìnüŋ: ol iki miskìnüŋ dās-ı ġayž ü kìn ile 26b/12 İÜ
71
daĤi: -İÜ
72
Bir meselden iktibas vardır (Meydâni 1374: II/90).
73
ferre aĥzāhüllāhu ĥayrün min-ķutile raģimehullāhu mażmūnuyla: ferre aĥzāhüllāhu
mefhūmuyla 26b/16 İÜ
74
olduķları: oldıġı 26b/17 İÜ; olduġı D
75
sāģa-i: sāmi˘a-i 26b/18 İÜ
76
Üstünlük sahibi Allah’ın rahmeti üzerine olsun.
77
Lübābe: Übābe D
78
bin: ibn 27a/2 İÜ
79
˘Abdü’l-münźir’i: ˘Abdü’l-münźir’i raēiyallāhu te˘ālā˘anhü 27a/2 İÜ
80
sāde-i ġuzāt: sāde ġuzāt D
81
bāhirü’s-sa˘āde: bi-emri’s-sa˘āde D
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sebük-rikāb-ı berķ- [105b] ˘inān bir ĥayli meydān alub ve82 mašāyā-yı
seyl-ĥırām-ı bād-tek83 bundan ziyāde cünbiş ve84 ģareket ėtmek ve ol bìser ü sāmānlara ėrişüb yetmek85 ģayyiz-i imtinā˘ u istiģālede olduġı terānì
vü žāhir86 olmaġla ezimme-i mašāyā-yı bād-pā nā-çār ŝavb-ı Medìne-i
pür-envāra ˘ašf u87 imāle olundı. Süfyāniyān-ı güm-kerde-tāb li-ecli’liķtiyāt istiŝģāb ėtdükleri sevìķı mülāģaža-i taĥfìf-i bār ve ġalebe-i bìm-i
demār ile eśnā-yı firārda žurūf-ı maĥŝūŝa-i ma˘hūdesiyle güźergāhlarda
šarģ u ilķā ėtdükleri ma˘nādan bu vaķ˘a88 ġazvetü’s-Sevìķ ile müsemmā
olmışdur.
Mebģaś-ı Dìger89
Egerçi bu ģareket-i bereket-ķarìn ve nehżat-ı nuŝret-rehìn dìbāce-i nüsĥai bedāyi˘-i vaķāyi˘-i sāl-i süvümìn olmaķ üzere ba˘ż-ı mu˘teberāt-ı siyerde
taŝģìģ u ta˘yìn olunmışdur. Lākin imām-ı maķbūlu’t-šavr memdūģu’z-zì
elleźì hüve ķıdvet-i meşāyiĥ-i fennü’s-siyer ve’l-maġāzì eş-Şeyĥ ˘Abdu’rraģmān bin90 el-Cevzì Dürerü’l-eśer-nām müˇellef-i mu˘teberinde bu ˘azmi enìķı ġazvetü’s-Sevìķ’dan muķaddem ìrād ėdüb vaķ˘a-i Bedr’den yedi
gün ŝoŋra olmaķ üzere taŝrìģ u taģķìķ ėtmişdür. ˘Alā-külli ģāl müfād-ı
yerā˘a-i Mu˘ìn-i Miskìn-i pākize-maķāl üzere Benì Süleym ve
Ġašafāniyān’dan bir enbūh-ı müstaģiķķu’l-ĥiźlān ķasd u irāde-i ıżrār-ı
ehl-i ìmān ile Ķarķaratü’l-küdr-nām maķāmda ki ķarìb-i91 Medìne-i
münevvere-i benāmda bir māˇ-i ma˘ìn-i memdūģu’l-enāmuŋ ismidür
ēarb-ı ĥıyām-ı iģtişād92 u ictimā˘ ėtdükleri ĥaberi sedene-i südde-i
Śüreyyā-irtifā˘ ve ĥademe-i bārgāh-ı dürriyyü’l-iltimā˘-ı nübüvvetpenāhìye ismā˘ olunduķda der-ģāl şuķķa-güşā-yı rāyet-i [106a] isti˘cāl
82

ve: -İÜ
bād-tek: bād-tek daĥi 27a/11 İÜ
84
cünbiş ve: -İÜ
85
yetmek: yitmek D
86
terānì vü žāhir: žāhir ü beyyin 27a/12-13 İÜ
87
˘ašf u: -İÜ
88
vaķ˘a: vaķ˘a-i bedìhe 27a/17-18 İÜ
89
Başlık: -İÜ
90
bin: ibn 27b/5 İÜ
91
ķarìb-i: ķurb-ı 27b/11 İÜ
92
iģtişād: iģtişām 27b/12 İÜ
83
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olub üsūd-i ġābāt-ı rimāģ olan muhācirìn93 ü enŝār-ı şāki’s-silāģdan
˘aleyhim rıēvānullāh fì-külli ġadātin ve revāģ94 iki yüz ser-bāz-ı mümtāz ile
˘ale’s-ŝabāģ maģall-i ma˘hūda mānend-i berķ-ı ĥāšıf vürūd ėtdüklerine95
ol cem˘-i pür-sitìz ˘inān-rìz-i şebdìz-i gürìz olmış bulunub çendān ki ol
ēavāģì vü nevāģì-i şāsi˘atü’l-ešrāf96 fersūde-i senābikü’l-ĥayl-i tecessüs ü
istikşāf ķılındı. Bir ferdden nām u nişān bulmaġa dermān ü imkān olmadı.
Ancaķ ĥilāl-i cüst ü cū ve eśnā-yı tek ü pūda birķaç sārbān ve beş yüz
miķdārı şedd-i rehvāre97 bir vādìde sevm ü çerā üzere iken müŝādif ü
dūçār olduķlarında bì-çün ü çirā cümlesin98 mehār-ı iĥtiyār ile keşìde-i
ķašār-ı iġtinām ü iģrāz ėtdiler ve üç gün miķdārı ol ešrāfda99 ārām u
ķarārdan ŝoŋra
Mıŝrā˘100
Mesìrüke maģmūd ve ˘avdüke aģmedü101
delālet-i bedraķa-i iģtiyāt ü ģazm ile Medìne-i münevvereye ˘azm olunub
ba˘de iĥrāci’l-ĥams ġanāˇim-i sevāˇim meyāne-i ġuzāt-ı mes˘ūdu’lģarekātda bì-kem ü kāst tevzì˘ u taķsìm olundı. Her merd-i Rüstemneberd-i ġāzì ikişer şütür-i kef-endāz-ı mümtāz-iģrāz ile behremend ü
ser-efrāz buyuruldı.
Mebģaś-ı Dìger102
Menāzil-i Necd’den103 beyne’l-cumhūr Źü’l-emer dėnmekle104 ma˘rūf u
meşhūr olan cāygāhda Benì Śa˘leb ve Muģārib’üŋ şüc˘ān-ı şìr-ŝavlet ü
muģāribleri irāde-i ìrā-i zinād-ı ġadr u fesād ile ictimā˘ u iģtişār

93

muhācirìn: muhācir 27b/15 İÜ
Allah’ın rızası sabahtan akşama kadar onun üzerine olsun.
95
ėtdüklerine: ėtdüklerinde 28a/3 İÜ
96
şāsi˘atü’l-ešrāf: şāsifatü’l-ešrāf 106a/5 S
97
şedd-i rehvāre: üştür-i rehvār 28a/8 İÜ
98
cümlesin: cümlesini 28a/9 İÜ
99
ešrāfda: ešrāf u aķšārda 28a/11 İÜ
100
Mıŝrā˘: -İÜ
101
Mısranın kaynağı tespit edilememiştir; fakat mısrada bir meselden iktibas vardır
(Meydâni 1374: II/34).
102
mebģaś-ı dìger: -İÜ
103
menāzil-i Necd’den: menāzil-i senceden 28b/1 İÜ
104
dėnmekle: dėmekle D
94
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ėtdükleri105 ma˘lūm u müstefād olduķda ol ser-ĥayl-i enbiyā ketìbe-keş-i
aŝfiyā ˘aleyhi ve ˘aleyhim ŝalavātullāhi te˘ālā tetrā106 ˘Ośmān bin ˘Affān ĥaffe
meśvāhü bi’r-rıēvān107 cenābların108 Šaybe-i šayyibe-i firdevs-nişānda sermesned-i ĥilāfet109 naŝb u nişānde ėdüb
Beyt110
Be-nìkūterìn-i sā˘at ān kām-yāb
Be-devlet-i dürr-āverd pā-der-rikāb111
Dört yüz miķdārı süvār-ı bāhirü’n-necde-i ūli’l-mecd ile der-ģāl ˘āzim-i
ŝavb-ı Necd oldılar. [106b] Eśnā-yı šarìķda pāy-merdì-i tevfìķ ile müfredsüvārān-ı Ġašafāniyān’dan Ebū Ģibbān üftāde-i dām-ı aĥź u ŝayd ve
giriftār-ı ĥibāle-i bend ü ķayd olub aģvāl-i muĥālifìn ü ĥıŝāmdan tefaģģuŝ
u isti˘lāmdan ŝoŋra kendülere112 ˘arż-ı İslām olunduķda bì-tevaķķuf u
terdād raġbet-i tamām ü ĥulūŝ-ı fuˇād ile mušì˘ u münķād olub yümn-i
ķabūl-i İslām ile şeref-yāb-ı duĥūl-i ķalāˇidü’l-˘ıķyān-ı aŝģāb-ı kirām oldı.
Ez-ìn cānib cemretü’l-ģarb-i cünūd-ı müşrikìn-i rehìnü’l-ĥumūd nehżat-ı
mes˘ūd-ı seyl-i vürūd-ı ma˘hūddan āgāh u113 ĥaber-dār olduķlarında tìġi ĥavf u bìm ile cigerlerin114 dü-nìm ve zimām-ı teśebbüt ü ķarārları keffi iķtidār u iĥtiyārlarından sāķıš olub maķdem-i hümāyūn-ı žafertevˇemden muķaddem hem-dem-i nedem ü sedem şevāhiķ-ı cibāl-i
ŝa˘bu’l-meŝā˘ide irtiķā ve maġārāt-ı düşvār-duĥūl ve şikāf-ı ģuncūr-ı115
müstaģìlü’l-vuŝūlda iĥtifā ėdüb düzdìde dìde-be-rāh116 iken şehenşāh-ı
melāˇik-sipāh ˘aleyhi ŝalavātullāhi selāmullāh117 mevkib-i seyyāre-ģaşem-i
105

iģtişār ėtdükleri: iģtişādları 28b/4 İÜ
Allah’ın rahmeti onun ve ardınca gelenlerin üzerine olsun.
107
Mekânı cennet olsun.
108
cenābların: cenāblarını 28b/6 İÜ
109
ĥilāfet: ĥilāfete 28b/7 İÜ
110
Beyt: -İÜ
111
Beytin kaynağı tespit edilememiştir.
112
kendülere: -İÜ
113
āgāh u: -İÜ
114
cigerlerin: -İÜ
115
ģuncūr-ı: ba˘żı ēaģve-i 29a/4 İÜ
116
düzdìde: -İÜ
117
Allah’ın salat ve selamı onun üzerine olsun.
106
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manŝūr ile mānend-i bedr-i temm-i118 pür-nūr šulū˘ u žuhūr ėdüb
mecma˘-ı ded ü dām-ı gürìĥtegān-ı güsiste-zimām olan cāygāha seccādeendāz-ı ilmām ü ārām oldılar119. İttifāķ ol rūz-ı dil-efrūz-ı ĥuceste-āśārda
ŝavb-ı semāˇim-i yesārdan šabaķçe-i seģāb-ı midrār ile berāy-ı tehniyetü’lķudūm-ı leˇālì-i şāhvār-ı ġayś u bārān ba˘żı mertebe niśār olunmaġla ol
˘illet-i ġāˇiye-i ìcād-ı ĥāk ü eflāk mažhar-ı ˘izz-i ĥišāb-ı levlāke levlāk ˘aleyhi
ŝalavātullāhi ve ŝalavāti’l-emlāk120 ģażretlerinüŋ daĥi cāme-i bāhirü’lkerāme121 ve ˘imāme-i ˘anberìn-şemāme-i pākleri bir miķdār122 mübettel ü
nemnāk olmaġla tek ü tenhā bir kūh-ı [107a] ser-der-hevā dāmeninde
ģulle-i girāmì-i nažìf ve destār-ı şerìflerin123 berāy-ı taģfìf bir dıraĥt-ı ĥōşnümā üzerine vaż˘ u ilķā eyleyüb124 ol dıraĥt-ı şāĥ-der-şāĥuŋ zìr-i žıll-ı
ferāĥında ol şāh-ı sidre-taģt-ı ĥūrşìd-i ˘alem ŝallallāhu te˘ālā ˘aleyhi ve
sellem125 bir laģža ˘izz ü sa˘ādet ile ittikā ve basš-ı raĥt-ı āsāyiş ü istirāģat
ėtmişler idi. Aŝģāb-ı bāhirü’ş-şeref daĥi šaraf šaraf ināĥa-i mašāyā-yı
ilmām ve ēarb-ı ĥıyām-ı ārām ėdüb cüdāgāne her biri126 kāra meşġūl ve
muķteżā-yı beşeriyyet üzere āsūde-i nemedzìn-i ġufūl iken ba˘ż-ı127
girìĥtegān ü pinhānān-ı ma˘hūduŋ128 verā-yı ŝuĥūrdan bu ģālet
meşhūdları olduķda hengām-ı intihāz-ı furŝatdur dėyü meyānelerinden
Du˘śūr bir merd-i cesūr-ı benām129 ĥayāl-i hāˇil-i bì-šāˇil ve endìşe-i bāšıl
ile kemìn-i ġadr ü kìnden ser-i bālìn-i kūh-ı temkìn-i ģażret-i Seyyidü’lmürselìne ˘aleyhi ŝalavātullāhi fì-külli vaķti ve ģìni130 şemşìr-i meslūl ile

118

temm-i: tamām-ı 29a/7 İÜ
oldılar: oldı D
120
Yaratılmışların ve Allah’ın rahmeti onun üzerine olsun.
121
bāhirü’l-kerāme: pür-kerāme 29a/14 İÜ
122
bir miķdār: ba˘żı mertebe 29a/14 İÜ
123
şerìflerin: şerìflerin çıķarub 29a/16 İÜ.
124
ilķā eyleyüb: ilķā ėdüb 29a/17 İÜ
125
ol şāh-ı sidre-taģt-ı Ĥūrşìd-i ˘alem ŝallallāhu te˘ālā ˘aleyhi ve sellem: -İÜ
126
her biri: her biri bir 29b/3 İÜ
127
ba˘ż-ı: -İÜ
128
ma˘hūduŋ: ma˘hūduŋ derūn-ı maġārāt ve 29b/5-6 İÜ
129
Du˘śūr bir merd-i ceśūr-ı benām: Du˘śūr-nām bir merd-i cesūr 29b/7 İÜ
130
˘aleyhi ŝalavātullāhi fì-külli vaķti ve ģìni: ŝalavātullāhi ˘aleyhi ve fì-külli vaķti ve ģìni
29b/12 İÜ
119
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baġteten nüzūl ėdüb ŝaded-i ķaŝd-ı131 hücūmda iken peyk-i ģażret-i
melik-i Ķayyūm ya˘nì Cibrìl-i emìn ˘aleyhi ŝalavātullāhi132 der-ģāl ėrişüb
seyyiˇe-i Du˘śūr’a133 bir muşt-ı dürüşt-i maġz-pāş-ı şu˘ūr urub elinden tìġı bürrān-ı ˘uryānı düşünce ol āfitāb-ı raĥşān-ı āsumān-ı risālet ve bedr-i
kebedü˘s-semā-i besālet daĥi seģāb-ı ĥvābdān šulū˘ ve ref˘-i cilbāb-ı hücū˘
ėdüb cüst ü çālāk ol bürehne-şemşìr-i ser-tìzi bì-bāk ĥākden ķapub merdi ma˘hūda134 ģavāle ėdince şecere-i šayyibe-i śābitü’l-aŝl-ı ìmāna ilticādan
özge menāŝ ve cā-yı necāt ü ĥalāŝ olmaduġı135 vużūģ u žuhūrından ķaš˘-ı
nažar bu mu˘cize-i bāhire-i ķāhireye ˘uśūr136 bā˘iś-i intibāh u ihtidā-i
Du˘śūr olub raġbeten ve rehbeten der-ģāl [107b] ˘an-ŝamìmi’l-bāl kelimei kerìme-i şehādet dāmān-ı emān-baĥşına teşebbüśle necābet-yāb ve
munżamm-ı silk-i Śüreyyā-intižām-ı kirām-ı137 aŝģāb olduġı müfād-ı
tercümān-ı ĥāme-i ba˘żı naķale-i dürüst-maķāl-i ūli’l-elbābdur.
Mebģaś-ı Dìger138
Ŝadme-i ser-şiken-i Bedr-i kübrādan ŝoŋra ˘āmme-i müşrikìn-i ešrāf u
enģā bìm ü hirās-ı ŝafāyiģ-i ķāšı˘atü’l-eşbāģ ve rimāģ-ı ķābıżatü’l-ervāģ-ı
mücennede-i139 müslimìn-i şedìdü’l-kifāģdan mānend-i śa˘ālì-i140
dendān-rìĥte-i şikeste-pā ve ˘aceze-i ˘acāyiz-i141 güm-kerde-˘aŝā ĥazìde-i
sūrāĥ-ı iĥtifā ve gūşe-güzìn-i inzivā olub sübül-i āmed-şüd-i tüccār-ı
aķšār-ı Ģicāz bi’l-külliye mesdūd ve revāģil-i sūdāgerān-ı Ķureyş ta˘riye
olunub ma˘āķıl u ma˘āšın-ı ˘ašāletde meşdūd142 olmış idi. Lākin ehālì-i
˘avālì vü sevāfile be-taĥŝìŝ ķuššān-ı Ümmü’l-ķurā’ya ticārāt-ı Şāmiyyesiz
ta˘ayyüş ü zindegānì emr-i düşvār ü ˘asìr olduġı muģāš-ı dāniş-i ŝaġìr ü
131

ķaŝd-ı: ķaŝd u 29b/11 İÜ
˘aleyhi ŝalavātullāhi: ˘aleyhi ŝalavātullāhi te˘ālā 29b/12 İÜ
133
seyyiˇe-i Du˘śūr’a: Du˘śūr’a D
134
merd-i ma˘hūda: ser-i Du˘śūr’a 29b/17 İÜ
135
olmaduġı: olmadıġı 30a/1 İÜ; olmaduġını D
136
˘uśūr: vuķūf u ˘uśūr 30a/2 İÜ
137
kirām-ı: -İÜ
138
mebģaś-ı dìger: -İÜ
139
mücennede: muģbeźe D
140
śa˘ālì-i: śa˘ālìb-i D
141
˘acāyiz-i: ˘avāˇiz-i D
142
mesdūd: meşdūd 30a/16 İÜ
132
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kebìr olmaġla nā-çār143 bir ķāfile-i pür-šumšurāķ tertìb ü techìz144 ėdüb
šarìķ-ı ˘Irāķ’dan cānib-i Şām’a rū-be-rāh ėtdükleri ĥaberi vāŝıl-ı pìşgāh-ı
Ģażret-i nübüvvet-penāh ˘aleyhi ŝalavātullāhi ve selāmühü145 olduķda Zeyd
bin Ģāriśe cenābların yüz süvār-ı ŝarŝar-şitāb ile bilā-imhāl ol šarafa146
irsāl buyurdılar. Ķarede-nām maģall-i meˇhūlde147 ol kārbān-ı girān-bāra
yetişüb148 vuŝūl bulduķda149 henüz ceng ü peygāra ser-āġāz olunmadın
serān-ı aŝģāb-ı ķāfile-i Ģicāz men necā bi-reˇsihi150 mefhūmıyla dem-sāz
olmaġla ol şirźime-i eşir ke-cerād-ı münteşir müteferriķ u perìşān ve recāyı taĥlìŝ-i girìbān baş u cān ile pey-siper-i beyābān olmaġla151 ġuzāt-ı
[108a] ferruĥ-fāl152 bì-ceng ü cidāl belki bìlā-ķìl ü ķāl153 ol ķāfile-i māl-āmāl-i sehlü’l-menāli yek-ķademe154 mānend-i reme bendergāh-ı ricāl-i155
˘izz ü iķbāl olan ģużūr-ı hümāyūn-ı rehìnü’l-iclāle sevķ ėdüb ìŝāl ėtdiler
ve156 iĥrāc-ı ĥums-ı mu˘tāddan157 ŝoŋra ģasbe’l-murād nefāˇis-i ġanāˇim
˘ale’s-seviyye meyāne-i ġuzāt-ı158 seriyyede tevzì˘ u taķsìm olundı.
Mebģaś-ı Dìger159
Rüˇesā-yı ķavm-i Yehūd-i160 müstaģiķķu’t-telef-i rehìnü’l-eslāfdan
meyāne-i ķabāˇil-i ˘Arab’da Ka˘b bin el-Eşref dėdükleri kelb-i ˘aķūr-ı cìfe143

olmaġla nā-çār: ve ma˘lūm-ı bernā vü pìr olmaġın nā-çār bir gün 30b/1 İÜ
tertìb ü techìz: techìz ü tertìb 30b/2 İÜ
145
ve selāmühü: -İÜ
146
šarafa: cānibe 30b/5 İÜ
147
meˇhūlde: meˇmūlde D
148
yetişüb: ėrişüb 30b/6 İÜ
149
bulduķda: bulduķlarında 30b/7 İÜ
150
Bir meselden iktibas vardır (Meydâni 1374: II/299).
151
olmaġla: oldılar 30b/10 İÜ
152
ferruĥ-fāl: ĥuceste-fāl 30b/11 İÜ
153
bìlā-ķìl ü ķāl: bì-ķìl ü ķāl 30b/11 İÜ
154
yek-ķademe: yek-ķaleme 30b/12 İÜ
155
ricāl-i: riģāl-i 30b/13 İÜ
156
ģużūr-ı hümāyūn-ı rehìnü’l-iclāle sevķ ėdüb ìŝāl ėtdiler ve: ģużūr-ı hümāyūn-ı
gerdūn-cenāb-ı ĥūrşìd-celāl ŝavbına sevķ u ìŝāl ėtdiler 30b/13-14 İÜ
157
mu˘tāddan: ma˘rūf-ı mu˘tāddan 30b/15 İÜ
158
ġuzāt-ı: aŝģāb-ı 30b/16 İÜ
159
mebģaŝ-ı dìger: -İÜ
160
Yehūd-i: -İÜ
144
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ĥvāy hemvāre bì-hūde nibāģ-ı bì-cāy ile sāmi˘a-āzār-ı şìrān-ı künām-ı
İslām ve daġdaġa-resān-ı ser-vaķt-ı ecille-i aŝģāb-ı kirām olmaġı
muķteżā-yı cibillet-i šāˇife-i šāġıye-i ma˘hūde üzere der-˘uhde vü iltizām
ėtmiş idi ve161 oturduġı yėrde dāˇimā bulduġı herzeyi yėrdi ve her gāh bìhūde bir alay türrehāt ü mühmelāt sözler162 söylerdi. Kārzār-ı Bedr’de
nekbā-yı nekbet ve ŝarŝar-ı ķad163 śell-i ˘urūş-ı fiˇe-i baġy ü ġadr ėdüb
rüˇūs-i maĥāźìl-i küffāruŋ kimi fidye-i164 enyāb-ı şìr-i şemşìr ve kimi esìri zencìr-i źüll ü taģyìr165 olduķları iĥbārı taķarrur u tevātürinde gürāz-ı
zaĥm-resìde ve mār-ı ser-bürìde gibi meslūbu’l-ķarār ve cān-ı ĥabìśinden
bì-zār olub niçe eyyām ü leyālì ˘ale’t-tevālì bālū˘a-i çeşm-i nā-pākinden
isāle-i çirk-āb-ı eşk-i pür-ĥūn ile germiyyet-i śāˇire-i fecāyi˘ u mesāˇibe166
ba˘ż-ı mertebe ģuŝūl-i sükūndan ŝoŋra mel˘ūn-ı maġbūn-ı tìre-derūn
vücūd-ı bed-būd-ı vārūnında taģrìk-i dest ü pāya miknet ü ķudret ve
imkān-ı nühūż u ģareket ģiss ėtdükde edā-yı ĥidmet-i ta˘ziye vü tesliye-i
Ķureyş içün ne ģāl ise ber-hem-zede vü münġażżü’l-˘ayş türe-i meşhūrei ehālì-i cāhiliyyet üzere hem-reng-i derūn-ı dūd-ālūdı [108b] olan cāme-i
ģidād ü silāb-ı ķìr-endūdın167 mānend-i ġurāb-ı ģālik der-ber ve ˘imāme-i
kebūd-ı zift-nümūdın168 bāz-gūne ber-ser ėdüb nā-şüste-rūy u jūlìde-mūy
bir ĥar-ı püşt-rìş-i maķšū˘u’z-źenebe dìvānevār169 süvār olub ŝad-gūne
meşāķķ u mešā˘ib ile šayy-ı berārì ve ķaš˘-ı sebāsib ėderek bu heyˇet-i
ġarìb-i hāˇil ile cem˘iyyetgāh-ı baķıyyetü’s-süyūf-ı müşrikìne vāŝıl170
olduķda bir müddet na˘ìķ-ı mūģiş-i münker ve şehìķ-ı müdhiş-i ġayr-ı
mükerrer ile gehrìz-i171 çeşm-i gimìz-ālūdesinden isāle vü icrā-yı eşk-i
161

ėtmiş idi ve: ėdüb 31a/6 İÜ
sözler: -İÜ
163
ķad: ķahr 31a/8 İÜ
164
fidye-i: ferìse-i 31a/8 İÜ
165
taģyìr: taĥsìr 31a/8 İÜ
166
meŝāˇibe: meŝāˇib D
167
ķìr-endūdın: ķìr-endūdını 31b/3 İÜ
168
zift-nümūdın: zift-nümūdını 31b/4 İÜ
169
bir ĥar-ı püşt-rìş-i maķšū˘u’z-źenebe dìvānevār: dìvānevār bir ĥar-ı püşt-rìş-i
maķšū˘u’z-źenebe 31b/5-6 İÜ
170
vāŝıl: dāĥil ü vāŝıl 31b/9 İÜ
171
gehrìz-i: kārìz-i 31b/10 İÜ
162
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ĥūnìn ile encümengāh-ı Ķureyş’i meslaĥ u meźbaģ-ı Yehūd’a
döndürüb172 ŝakk-i vech ü netf-i rìş ve şecc-i reˇs ü şaķķ-ı ceyb emśāli
evżā˘-ı cāhilāne-i İblìs-pesend-i vāżıģu’l-˘ayb ile ol ĥar-ı šurfe-liķā-yı bedŝadā edā-yı ĥidmet-i merāsim-i sūk173 ü ˘azā eyledi. Zu˘mınca ŝāģib-i
niŝāb-ı selìķa-i ķarż-ı şi˘r daĥi olmaġla şìme-i zemìme174 ve türe-i demìmei175 ebnā-yı ˘Arab üzere endiye-i redìˇe-i ma˘dūmu’l-edeblerinde eśnā-yı
hengām-ı iķāmetde rūz u şeb ol muŝìbet-zedegān-ı maĥfūżu’l-ķadr176 ile
tenāşüd-i merāśì-i ķutelā-yı Bedr ėdüb ümìd-i ba˘ìd-i intiķām ile tekrār
iģtişād ü ictimā˘-ı ceyş ve istinhāż-ı nuķabā-yı Ķureyş ģuŝūŝunda mıķra˘ai teşnì˘ u ta˘rìk ile sefìhāne teşcì˘ ü taģrìk-i dūr u nezdìkde beźl-i destmāye-i himmet ve ŝarf-ı cehd ü ķudretden ŝoŋra ˘ašan-ı vašan-ı ma˘hūdına
˘inān-pìç-i rücū˘ u ķufūl ve maķarr-ı saķar-manžarına ba˘de’l-vuŝūl ke’levvel herze-ĥvārì ve yāve-derāyìye meşġūf u meşġūl olub mānend-i ˘alaķı nā-pāk177 imtiŝāŝ-ı178 dimāˇ-ı Müslimìne inhimāk ya˘nì iġtiyāb-ı aŝģāb-ı
beriyyü’s-sāģa-i naķiyyü’l-cenāb üzere179 olduġı iĥbāruŋ şüyū˘ [109a] u
intişārı bā˘iś-i heyecān ü ıżšırāb ve ˘ubāb-ı ġayž u ġażab-ı ģażret-i risāletmeˇāb ˘aleyhi ŝalavātullāhi subģānehu ve te˘ālā180 olduķda šarìķa-i
muślādan181 imāša-i eźā ėdüb ol pūsìde-cìfe-i gendìde-i nā-pāki ķanġı182
dilìr-i çābük ü çālāk-i bì-bākdür ki183 endāĥte-i meġāk-i tìrenāk-i ĥāk-i
helāk ėtmek ĥidmet ü himmetiyle184 dünyāda mümtāz ü kām-yāb ve
˘uķbāda sād185-behr-i ecr ü śevāb-ı bì-ģisāb olmaķ ister

172

döndürüb: döndirüb D
sūk 31b/15; sevk D
174
zemìme: vesìme 31b/16 İÜ
175
demìme-i: źemìme-i31b/16 İÜ
176
maĥfūżu’l-ķadr: maĥfūfu’l-ķadr D
177
nā-pāk: -İÜ
178
imtiŝāŝ-ı: iftiŝāŝ-ı 32a/8 İÜ; imŝāŝ-ı D
179
üzere: -İÜ
180
ve te˘ālā: -İÜ
181
muślādan: miślìden D
182
ķanġı: ķanķı 32a/13 İÜ
183
çālāk-i bì-bākdür ki: çālākdür ki 32a/14 İÜ
184
ĥidmet ü himmetiyle: himmet ü ĥidmetiyle 32a/15 İÜ
185
sād: şād 32a/16 İÜ
173
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buyurduķlarında186 meyāne-i ŝaģābe-i himem-güsterden Muģammed bin
Mesleme meyāne-i ŝaģābe-i kirāmdan bu ĥidmeti der-˘uhde ve iltizām
eyledi187. Lākin bu kār-ı düşvār-ģuŝūl temşiyet ü itmāmı ĥuŝūŝında Ebū
Nāˇile-i Silkān188 ve ˘Abbād bin Beşìr ve Ģāris bin Evs ve Ebū ˘Abs bin
Cübeyr cenāblarından raēiyallāhu te˘ālā ˘anhüm189 isti˘ānet ü istižhār
eyledi190. İttifāķ ol penç-yār-ı nām-dār berāy-ı itmām-ı merām191 mašiyyesüvār-ı ihtimām192 olub cānib-i ģısn-ı Ka˘b-ı bed-peymāna193 müteveccih
ü revāne194 oldılar. Eśnā-yı šarìķda bu emniyye-i ŝa˘bü’l-ģuŝūle195 vech-i
dest-res ü vuŝūle ihtidā içün ināre-i meş˘ale-i istişāre ve bād-pā-yı sebükĥırām-ı efkārı nişìb ü ferāz196 yemìn ü yesāra icāle vü idāre ėtdiler. Ka˘b-ı
meźkūr ile Ebū Nāˇile meyānında reżā˘an uĥuvvet ve ˘alāķa-i ķarābet
olmaġla Ebū Nāˇile bahāne-i ziyāret ile tenhā revāne olub197 İbn
Mesleme198, sāˇir rüfeķā-yı mes˘ūdu’l-liķā ile bir maģall-i münāsibde
mütevārì-i zerìbe-i iĥtifā oldılar. Ķudūm-ı Ebū Nāˇile’den Ka˘b-ı
müdevverü’l-ka˘b-ı bāšıla mezìd-i meserret ü ferģat ģāŝıla olub
šarafeynden pürsiş-i çigūnegì-i ĥāšır u ģāl ile tecdìd-i merāsim-i ģubb u
vilā-yı çendìn-sālden199 ŝoŋra neşr-i mendìl-i200 maģabbet ve temhìd-i
186

buyurduķlarında: sorduķlarında D
Muģammed bin Mesleme meyāne-i ŝaģābe-i kirāmdan bu ĥidmeti der-˘uhde ve
iltizām eyledi: meyāne-i ŝaģābe-i himem-güsterden Muģammed bin Mesleme bu
ĥidmeti der-˘uhde ķabūl eyledi 32a/17-18 İÜ
188
Ebū Nāˇile-i Silkān: Ebū Nāˇile D
189
te˘ālā: -İÜ
190
eyledi: ėtmekle 32b/3 İÜ
191
berāy-ı itmām-ı merām: berāy-ı emr-i meźkūr-ı sābıķ 32b/3 İÜ
192
ihtimām: ihtimām-ı ŝādıķ 32b/4 İÜ
193
Ka˘b-ı bed-peymāna: Ka˘b-ı bed-gümāna 32b/4-5 İÜ
194
müteveccih ü revāne: müteveccih-i dervāne D
195
emniyye-i ŝa˘bü’l-ģuŝūle: kār-ı düşvār-ģuŝūle 32b/5 İÜ
196
ferāz: ferāza 32b/7 İÜ
197
Ebū Nāˇile bahāne-i ziyāret ile tenhā revāne olub: bahāne-i ziyāret ile Ebū Nāˇile tek
ü tenhā revāne olub 32b/9-10 İÜ
198
İbn Mesleme: İbn Mesleme ve 32b/10
199
çendìn-sālden: çendìn-sāleden 32b/14 İÜ
200
mendìl: müźeyyel D
187
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gerd-i ĥvān-ı [109b] ˘işret ėdüb bir müddet münādeme vü muŝāģabet ve
idāre-i küˇūs-i tenāşüd ü muģāverāt201 ile tetmìm-i istìnās ü ülfetden
ŝoŋra202 Ka˘b-ı ŝa˘bu’l-ķıyād-ı203 bì-intibāh bā˘iś-i āmed ü teşrìf-i nāgāhdan mütefaģģıŝ u pürsān olduķda Ebū Nāˇile berāy-ı maŝlaģat-ı
mülāzımān ˘atebe-i felek-menzilet-i risāletden ižhār-ı şikāyet ve ˘arż-ı ˘acz
ü ģācet eyleyüb netìce-i204 irtikāb-ı külfet-i mecìˇ ve ilmām-ı bì-hengāma
sebeb205 kefāf-ı ehl ü ˘ıyāl olacaķ206 ĥūrdenì vü zād-ı çend-rūze tedārik ü
taģŝìlin207 šalebdür ģasbe’l-imkān rihān-ı ġāliyetü’l-eśmān ile cins-i
temrden208 ˘alā-sebìli’l-ķarż209 ba˘żı mertebe210 lušfuŋuz olursa ilā-intihāˇi
beķāˇi’s-semā ve’l-arż211 mūcib-i imtinān-ı bì-pāyān olur dėdükde Ka˘b-ı
bü’l-heves ķabūl-i mültemes ėdüb şeb-i ātìde iģżār ü teslìm-i rihān212
ķarār-dāde-i šarafeyn olub bu ma˘nā mā-beynde213 ĥas-pūş-ı kitmān
olmaķ mevāśìķ u ˘uhūdı der-meyān olduķdan ŝoŋra resm-i ma˘hūd-ı
teşyì˘214 tamāmında Ebū Nāˇile Ka˘b-ı ġāfile tevdì˘ ėdüb kemìn-nişìn-i
intižār olan rüfeķā-ı215 düşmen-şikārı mācerādan āgāh u ĥaberdār ėdüb
müserra˘an yine ŝavb-ı Medìne-i firdevs-cenābına216 zimām-ı zāmile-i
rücū˘ u iyāb ėtdiler. Ol gün ģasbe’l-irāde müheyyā vü āmāde olub
Cemşìd-i ĥūrşìd-i felek-cenāb meyl-i cāme-ĥvāb-ı türāb ėdüb Hindū-yı
201

muģāverāt: muģāveret 32b/17 İÜ
ülfetden ŝoŋra: ülfet ĥilālinde 32b/17 İÜ
203
ŝa˘bu’l-ķıyād-ı: ŝa˘bu’t-tebād-ı 32b/18 İÜ; ŝa˘bu’t-tebāh-ı D
204
netìce-i: -İÜ
205
sebeb: mūcib ü sebeb 33a/4 İÜ
206
olacaķ: olıcaķ D
207
taĥŝìlin: taĥŝìlini 33a/5 İÜ
208
ģasbe’l-imkān rihān-ı ġāliyetü’l-eśmān ile cins-i temrden: rihān-ı ġāliyetü’l-eśmān
ile ģasbe’l-imkān cins-i ģınša vü temrden 33a/5-6 İÜ
209
ödünç yoluyla
210
ba˘ż-ı mertebe: ba˘ż-ı mertebe imdāda 33a/7 İÜ
211
yer ve göğün ebediliğinin sonuna kadar
212
rihān: rihān-ı ma˘hūde 33a/10 İÜ
213
mā-beynde: hìç kimseye ifşā olınmayub mā-beynde 33a/11 İÜ
214
teşyì˘: emr-i teşyì˘ 33a/13 İÜ
215
rüfeķā-ı: yārān-ı 33a/14 İÜ
216
ŝavb-ı Medìne-i firdevs-cenābına: Medìne-i münevvere-i firdevs-cenāba ˘ašf-ı
33a/15 İÜ
202
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˘anberìn-gìsū-yı şeb-i siyeh-pūş meş˘ale-i217 zer-kūb-ı māh-tābānı218 berdūş ėtdükde219 ol penç-yār-ı ĥuceste-fercām şedd-i zeber-teng-i mašiyyei ihtimām ve irtikāb-ı meşāķķ-ı šayy-ı sehl ü ŝa˘b ėdüb nìm-şeb vāŝıl-ı
[110a] ģavālì-i ģıŝn-ı Ka˘b oldılar220. Rıfķa-i ma˘hūde-i dürüst-peymān
ķurb-ı ģiŝārda bir maģall-i münāsibde pinhān olduķdan ŝoŋra i˘lām-ı
ķudūm u vuŝūl içün Ebū Nāˇile pāyìn-i ģiŝārda āvāz-ı riķķat-zā ile yā Ka˘b
dėyü nidā ėtdükde ol seg-i bed-liķā bìdār ve cāme-ĥvābından ber-pā olub
aēġāś221 aĥż u ķabż-ı rihān-ı girān-bahā ile firāz-ı bāmdan bì-pervā nüzūl
ve der-i ģiŝārı bilā-tereddüd ü terehhüb bāz ėdüb ba˘de’t-telāķì ve’tteraģģab Ebū Nāˇile ile ģavālì-i ģiŝārda bì-teģāşì muŝāģabet ü temāşì
ėderek kemìn-i222 ma˘hūda geldüklerinde Ebū Nāˇile dest-i düşmen-rübā
ile ol seg-i223 bed-ĥūyı fetìle-i224 ser-i gìsūsından ķapub naķş-ı zemìn
ėdince şìrān-ı künām-ı kemìn olan yārān-ı dìn daĥi baġteten cevānib-i
erba˘adan ol ĥınzìr-i pür-tebi˘aya ķılıç üşürüb ve lemģatü’l-baŝarda cān-ı
ĥabìsin225 lāne-i cüśmān-ı nā-pākinden uçurub ser-i bì-fer-i pür-mekr ü
hevāsın ārāyiş-i fitrāk226 ėtdiler. Eśnā-yı aĥź ü ķatlde ol bāšıl-ı bì-˘aķl ĥarı güm-kerde-mādeveş na˘ìķ-ı227 münker ü mühìb ile bìdār-sāz-ı ba˘ìd ü
ķarìb olmaġla ehālì-i ģavālì vü ešrāf ol ŝavt-ı hāˇil ve ŝurāģ-ı bì-gāh-ı bìšāˇil bā˘iś ü mūcibinden āgāh olmaġ-içün derūn-ı ģuŝūndan bölük bölük
dökülüb228 reme-i ĥūkān-ı rimm-ĥūrdeveş cevānib ü ešrāfa hücūm
217

meş˘ale: şu˘le D
māh-tābānı: māh-tābı 33b/1 İÜ
219
ėtdükde: ėtdükde tekrār 33b/2 İÜ
220
oldılar: olduķlarında 33b/4 İÜ
221
aēġāś: aēġāś aģlām-ı hevā-yı 33b/8 İÜ
222
kemìn-i: mekmen-i 33b/12 İÜ
223
seg-i: seg-i herze-gū-yı 33b/13 İÜ
224
fetìle-i: felteten 33b/13 İÜ
225
Ĥınzìr-i pür-tebi˘aya ķılıç üşürüb ve lemģatü’l-baŝarda cān-ı ĥabìsin: Ĥūk-i pürteba˘anuŋ başına üşüb ve şìrāne üstine düşüb lemģatü’l-baŝarda ġurāb-ı cān-ı ĥabìsini
33b/15-17 İÜ
226
ser-i bì-fer-i pür-mekr ü hevāsın ārāyiş-i fitrāk: ser-i pūsìde-maġz-ı pür-hevāsını
āvìĥte-i fitrāk 33b/17-18 İÜ
227
na˘ìķ-ı: bì-hūde na˘ìķ-ı 34a/1 İÜ
228
dökülüb: dökilüb 34a/4
218
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ėtdükleri muķarrer ü ma˘lūm olduķda229 üsūd-ı bìşe-i kār-zār ol kurāzānı merdüm-āzāruŋ230 nā-çār ser-i rāhlarından bir miķdār ŝavulub231 Ka˘b-ı
bì-ĥıred-i ded-kālbüdüŋ ser-i bed-günbed-i nümāyiş ĥūn-āġaştesin
alub232 semt-i āĥardan233
Beyt234
Sipāh-ı235 siģr çün ˘alem ber-keşìd
Cihān-ı236 ģarf-i şebrā ķalem der-keşìd237
Ya˘nì šulū˘-ı [110b] fecr ile ķarìnü’n-naŝr dārü’l238-˘izz-i Medìne-i
münevvere-i bāhirü’s-su˘ūda ģasbe’l-maķŝūd vufūd u vürūd239 ėdüb
ģasbe’l-maķŝūd240 itmām-ı ĥidmet-i ma˘hūd ėtdüklerin ma˘rūż-ı ˘izz-i241
sāģa-i melāˇik-ĥadem olduķda242 meşkūru’l-himem ve mažhar-ı teşrìf-i
du˘ā-yı el-ĥayr etemm oldılar ve’s-selām243.
[Mebģaś-ı Dìger]244
İģrāz-ı ķaŝabu’s-sabķ-ı rıżā-yı sa˘ādet-iķtiżā-yı ģażret-i Seyyidü’l-enām
˘aleyhi efżalü’ŝ-ŝalātu ve’s-selām245 Evs-i benām ve Ĥazrec-i ˘ālì-maķām
˘ale’d-devām çerme-süvār-ı iķtiģām ve mušlaķu’l-˘inān-ı ihtimām olub
229

olduķda: olmaġla 34a/6 İÜ
üsūd-ı bìşe-i kār-zār ol kurāzān-ı merdüm-āzāruŋ: üsūd-ı bìşe-i İslām olan ŝaģābe-i
kirām ģasbe’l-iķtiżāˇü’l-vaķt ol ĥanāzìr-i merdüm-āzāruŋ 34a/6-7 İÜ
231
ŝavulub: ŝavılub 34a/8 İÜ
232
ser-i bed-günbed-i nümāyiş ĥūn-āġaştesin alub: ser-i bed-nümāyişin alub 34a/9 İÜ
233
semt-i āĥardan: semt-i āĥardan manŝūr u mužaffer rū-be-rāh-ı ŝavb-ı ĥāk-i pāy-ı
seyyidü’s-südde-i ˘ālem ŝallallāhü ˘aleyhi ve sellem oldılar 34a/9-10 İÜ
234
beyt: -İÜ
235
sipāh: sìpāh D
236
cihān: cìhān D
237
Nizâmî’nin şiirinden iktibas edilmiştir (Nizâmî-i Gencevî: 278a).
238
dārü’l: der-i dārü’l 34a/12 İÜ
239
vüfūd u vürūd: vürūd u vüfūd 34a/13 İÜ
240
ģasbe’l-maķŝūd: -İÜ
241
˘izz-i: -İÜ
242
olduķda: ķılduķlarında 34a/14 İÜ
243
ve’s-selām: -İÜ
244
Her iki nüshada da bir satır boşluk bırakılmasına rağmen başlık eklenmediği için S
nüshasındaki diğer başlıklardan hareketle [Mebģaś-ı Dìger] yazılmıştır.
245
Salat ve selamın efdali onun üzerine olsun.
230
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her gāh bu ĥuŝūŝda teŝāvul-i246 fuģūl ve tenāšuģ-ı kibāş-ı saĥt-hücūm
maķūlinden mā-beynleri ĥālì degül idi. Her bār ki Evsiyān-ı ˘ālìhimmet247 bir ĥidmet-i şāyeste ile248 taķarrüb-i sāģa-i nübüvvet
sa˘ādetinden behremend olsalar lā-cerem Ĥazreciyān-ı vālā-menzilet
hüner-i kemer-bend-i ġayret ü ģamiyyet olub249 ol kāra250 mu˘ādil ü
müdānì bir ˘amel ü pesend-i ķāŝir251 vü dānì vücūda getürmeyünce
ġunūde-i cilbāb-ı ĥvāb-ı āsāyiş ü ārām olmaķ yanlarında maķūle-i vebāl252
ü ģarām idi. Keźālik Ĥazreciyān-ı253 celìlü’ş-şān254 bir ģalbe-i destbürdì255 ü ser-bāzìde mücellì olsalar Evsiyān-ı şedìdü’l-˘inān lā-büdd
muŝallì yā müsellì olmayınca mütesellì olmazlar idi. Be-nā-ber-ìn serāģìni dìn ya˘nì Evsiyān-ı sütūde-āyìn Ka˘b bin Eşref dėdükleri ģayvān-ı ĥūş˘alefi muķaddemā firye-i enyāb-ı źübāb-ı tìġ-ı pür-āb-ı āteş-tāb-ı telef
ėtdüklerinde ģāˇiz-i otāķa-i taģsìn ü āferìn ve fāˇiz-i teşrìf-i nevāziş ü
şābāş-ı ģażret-i Seyyidü’l-mürselìn ˘aleyhi ŝalāvātullāhi fî-külli vaķt256 u ģìn
olduķları meşhūd u manžūr-ı nehengān-ı Ĥazreciyān [111a] olduķda257
şiryān-ı reşk ü ġıbšaları nābıż u cenbān258 olub iĥvān-ı sa˘ādetmend bu
maķūle259 bir ĥidmet-i ümmet-pesend ile ser-bülend260 olub biz sāģilnişìn-i teġāfül ü tesāmüģ olmaķ muĥālif-i da˘vā-yı besālet ve münāfì-i
246

teŝāvul: teŝādüm D
˘ālì-himmet: pākìze-himmet 34b/5 İÜ
248
şāyeste ile: şāyeste-i ümmet-pesend taķrìbiyle 34b/5-6 İÜ
249
vālā-menzilet hüner-i kemer-bend-i ġayret ü ģamiyyet olub: vālā-nehmet mınšıķabend-i ġayret ve dāmen-der-meyān-ı ģamiyyet olub 34b/7-8 İÜ
250
kāra: kār-ı maķbūle 34b/8 İÜ
251
˘amel ü pesend-i ķāŝir: ĥidmet-i ĥavāšır-pesend-i ķāŝì 34b/9 İÜ
252
vebāl: veyl 34b/11 İÜ
253
Ĥazreciyān: Ĥarzeciyān D
254
celìlü’ş-şān: celìlü’ş-şān ˘aleyhimü’r-rıēvān ve ˘aleyhim raēiyyü’r-raģmān 34b/11-12
İÜ
255
dest-bürdì: dest-bürd 34b/12 İÜ
256
vaķt: ān 35a/1 İÜ
257
olduķda: -İÜ
258
u cenbān: -İÜ
259
bu maķūle: böyle 35a/3 İÜ
260
ser-bülend: mümtāz ü ser-bülend 35a/3 İÜ
247
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maķām-ı ġayret ü ˘ulüvv-himmetdür belki muķteżā-yı himmet ü
ģamiyyet261 budur ki biz daĥi kemer-bend-i ĥidmet olub İbni Eşref
dėdükleri kelb-i ˘aķūr-ı bed-sìrete262 müdānì vü hem-pā bir ĥūk-i bedsülūk-i263 ġūk-sìmānuŋ lāşe-i vücūd-ı bed-būduyla264 bir ķaç eyyām
żiyāfet-i ded ü dām ve işbā˘-ı ciyā˘-ı ģaşerāt ü hevāmm ėtmek emrinde
deşt-peymā-yı iķdām ve rāh-fersā-yı peymā-yı265 ihtimām olayuz266.
Lākin eşiddā-yı eşirrā-yı müşrikìn-i pür-kìnden ķanġı267 mel˘ūn-ı268
vārūn-baĥt-ı bì-dìnüŋ izāle-i vücūd-ı leˇìmi taķdìmine beźl-i dest-māye-i
sa˘y ü gūşiş elzem ü ehemdür269 dėyü münāza˘a vü muģāvere ve
muķāra˘a vü müşāvereden270 ŝoŋra zümre-i Yehūd-ı ˘anūd-ı Ĥayber’den
Rāfi˘ bin Selām dėdükleri ĥınzìr-i tìre-żamìr-i benām farš-ı yesār ü māl-i
bì-şümār ŝāģibi olmaġla hem-vāre meded-resān-ı müşrikìn ve mu˘ìn ü
žahìr-i muĥālifìn olub aŝģāb-ı güzìn ü yārān-ı dìne mażarrat ü eźiyyeti
cümleden ziyāde olduġı müttefaķun-˘aleyh ve ķarār-dāde olduķda
memdūģ-ı dūr u nezdìk ˘Abdu’llāh bin ˘Atìk ve ˘Abdu’llāh bin Enìs ve
Ebū Ķatāde ve Mes˘ūd bin Sinān ve Ĥuzā˘ì bin Esved ˘aleyhim rıēvānullāhi
es-sermedi271 ba˘de’l-istìźān yek-dil ü yek-zebān maķŝūd-ı ma˘hūd ümmìd
ü272 niyyetiyle bir gėce bilece ĥafiyyeten273 müteveccih-i semt-i Ĥayber
oldılar. İttifāķ maģall-i maķŝūd-ı bi’l-vufūda vürūd u vuŝūlleri mevāşì-i
Ebū Rāfi˘’üŋ274 çerāgāhdan rücū˘ u ķufūl ve ģavāşì-i nā-ķabūlinüŋ275
261

belki muķteżā-yı himmet ü ģamiyyet: muķteżā-yı ģamiyyet ü nehmet 35a/5-6 İÜ
kelb-i ˘aķūr-ı bed-sìrete: kelb-i bed-sìrete 35a/7 İÜ
263
bed-sülūk-i: nā-ĥōş-sülūk-i 35a/7 İÜ
264
lāşe-i vücūd-ı bed-būdıyla: lāşe-i cüśmān-ı saĤt-cānıyla 35a/8 İÜ
265
peymā-yı: teymā-yı 35a/10 İÜ
266
olayuz: olavüz D
267
müşrikìn-i pür-kìnden ķanġı: müşrikìnden ķanķı 35a/11 İÜ
268
mel˘ūn-ı: ša˘ūn-ı 35a/12 İÜ, la˘ìn-i D
269
elzem ü ehemdür: elzem ü evfaķ ve ehemm ü elyaķdur 35a/13 İÜ
270
müşāvere: müśāvere D
271
Allah’ın rızası sonsuza kadar onun üzerine olsun.
272
ümmìd ü: -İÜ
273
ĥafiyyeten: -İÜ
274
mevāşì-i Ebū Rāfi˘’üŋ: Ebū Rāfi˘-i nā-ķabūlüŋ mevāşìsi 35b/6 İÜ
275
ģavāşì-i nā-ķabūlinüŋ: ģavāşì vü müte˘alliķātınuŋ 35b/7 İÜ; ģavāşì vü
ta˘allüķatınuŋ D
262
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derūn-ı ģıŝna vülūc ü duĥūllerine276 [111b] muŝādif ü dūçār oldı. Pes
˘Abdu’llāh bin ˘Atìk277 ˘aleyhi rıēvānun men celle ˘ani’ş-şerìk278 rıfķa-i
maģmūdu’l-menāķıbı bir kemingāh-ı279 münāsibde ķoyub kendü280 tek ü
tenhā bir kenārdan mevāşì-i ķaryeye281 ķarışub der-i ģiŝāra ķarìb bir
maģalde282 ķażā-yı ģācet ėder gibi çöküb ve müteżāˇilen283 ya˘nì iĥfā vü
setr-i şekl içün ˘abā-yı belìlānesin284 başına çeküb kemend285 bahāne-i
duĥūle dest-res ve intihāz-ı furŝat ümmìd ü hevesiyle cevāsìs-i
mütefekkireyi i˘māl ėdüb tamām-ı maġlūb-i ģayret ü infi˘āl iken derbān-ı
kec-bìn-i bì-hūşuŋ gūşe-i çeşmi286 kendüye dūş olub ve287 ehālì-i ģiŝārdan
biri olmaķ zu˘m u pindārıyla
M[ıŝrā˘]288
Der bi-bendem hān hemān ender birūn289
Mefhūm u mażmūnıyla isti˘cāl-i duĥūle ibrām ü iķdām ėdince
290
˘Abdu’llāh daĥi heyˇet-i meźkūre-i ebleh-firìb ile yerinden ķıyām ve
derbān-ı nā-dān-ı beste-çeşmüŋ ķuddāmından nezāket-i tamām ile geçüb
291
intişār-ı žulmet-i şeb berekātıyla nā-dāniste ģiŝāra girdi ve ķurb-ı bāb-ı

276

duĥūllerine: duĥūlleri hengāmına 35b/8 İÜ
˘Atìk: ˘Atìk’üŋ D
278
(Allah’ın) rızası, ortağından çok onun üzerine olsun.
279
kemingāh-ı: maģall-i 35b/10 İÜ
280
kendü: kendüsi 35b/10 İÜ
281
mevāşì-i ķaryeye: nāzikāne mevāşì vü ģavāşì-i behāˇim-şu˘ūr-ı kec-iź˘āna 35b/11
İÜ
282
bir maģalde: bir maģalde berāy-ı iġfāl ü firìb 35b/12 İÜ
283
müteżāˇilen: müteżāˇilāne 35b/13 İÜ
284
belilānesin: belilānesini 35b/14 İÜ; bülbülānesini D
285
kemend: šarf-ı kemend 35b/14 İÜ
286
gūşe-i çeşmi: gūşe-i çeşm-i nāķıŝ-nigāhı 35b/17-18 İÜ
287
ve: -İÜ
288
M: -İÜ
289
Mısranın kaynağı tespit edilememiştir.
290
heyˇet-i meźkūre-i ebleh-firìb ile yerinden ķıyām: heyˇet-i ma˘hūd-ı aģmaķ-firìb ile
ķıyām 36a/3 İÜ
291
ģiŝāra girdi ve: derūn-ı ģiŝāra girüb 36a/5-6 İÜ
277
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292

293

berrānìde bir ĥālìce gūşede nāzikāne mütevārì oldı. Ba˘de’z-zamān
294
derbān-ı nā-hūşmend ˘ādeti üzere bāb-ı ģıŝnı muģkem
bend ėdüb
295
maķālìd ü mefātìģini serāy-ı İbn ˘Atìķ’de bir maģall-i sehlü’t-tenāvül ü
296
297
nezdìke vaż˘ eyledi . Ehālì-i ģiŝār daĥi mühimmāt-ı beşeriyyelerin
tamām görüb herkes cānib-i beytine müsāra˘at ve nevmden ˘ibāret olan
298
aĥu’l-mevt ya˘nì nevm ile bir laģža muŝāra˘atdan ŝoŋra maġlūb-i şeker299
ĥvāb olduġı muķarrer ü bì-irtiyāb olıcaķ ˘Abdu’llāh yėrinden ķalķub ve
300
mefātìģ-i ebvāb-ı ģiŝārı alub evvelā āheste āheste der-i ģıŝnı
bāz
ėtdükden ŝoŋra bürehne-şemşìr-i ser-endāz ile mütemessiken bi-ģabli’rrecā beyt-i Ebū Rāfi˘-i bed-liķāya [112a] ne ģāl ise delālet-i ķābıżu’l-ervāģ
301
ile dāĥil oldı. Lākin ol ĥar-ı lā-ya˘ķıl ĥānenüŋ ķanġı yerinde ĥufte vü
302
303
304
cāy-gìr
olduġı yaķìnen ma˘lūmı
olmamaġla nā-çār ü nā-gürìz
305
306
berāy-ı taģŝìl-i vuķūf ŝavt-ı a˘lā ile šurduġı yerden yā Ebā Rāfi˘ dėyü
307
nidā ėtdükde ol mel˘ūn-ı bed-tebār daĥi ĥvābdan
bìdār olub men
308
309
310
yed˘ūnì kelāmıyla gūyā ölünce İbni ˘Atìk ol şeb-i tārìkden cānib-i
āvāza şehbāz-ı sebük-pervāz gibi bürehne-şemşìr ile ģamle vü hücūm
292

mütevārì: mütevārì vü muĥtefì 36a/7 İÜ
ba˘de’z-zamān: ba˘de zamān 36a/7 İÜ
294
derbān-ı nā-hūşmend ˘ādeti üzere bāb-ı ģıŝnı muģkem: derbān-ı ġafletmend ˘ādet-i
dìrìnesi üzere der-i ģiŝārı 36a/7-8 İÜ
295
serāy-ı: merˇā-yı 36a/9 İÜ
296
sehlü’t-tenāvül ü nezdìke vaż˘ eyledi: sehlü’l-menāl ü nezdìke vaż˘ ėtdi 36a/9 İÜ
297
beşeriyyelerin: beşeriyyelerini 36a/10 İÜ
298
ve nevmden ˘ibāret olan aĥu’l-mevt: ve aĥu’l-mevt 36a/11 İÜ
299
˘Abdu’llāh: ˘Abdu’llāh-ı derūn-āgāh 36a/13 İÜ
300
der-i ģıŝnı: ebvābı 36a/14 İÜ
301
ĥar-ı lā-ya˘ķıl: seg-i murdār-ı lā-ya˘ķıl 36a/17 İÜ
302
ķanġı yerinde ĥufte vü cāy-gìr: ķanķı cānibinde cāy-gìr ü ĥufte 36a/17-18 İÜ
303
ma˘lūmı: ma˘lūm 36a/18 İÜ
304
ü nā-gürìz: -İÜ
305
vuķūf: vuķūf u ıšlā˘ 36b/1 İÜ
306
šurduġı yerden: -İÜ
307
bed-tebār daĥi ĥvābdan: ġāfil-i bed-tebār ĥvābdan 36b/2 İÜ
308
Bir hadis-i şeriften iktibas vardır (Wensinck 1986: VI/414).
309
men yed˘ūnì kelāmıyla gūyā ölünce: men hüve ve mā hüve dėyince 36b/2-3 İÜ
310
tārìkden: tārìkde hemān 36b/3 İÜ
293
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eyledi. Nihāyetü’l-emr ġalebe-i ģayret ü dehşet ve istìlā-yı žulmet-i
311
312
313
vaģşetden itmām-ı merāmda ya˘nì ķaš˘-ı ser-i bed-fercāmda sā˘id ü
314
ŝamŝāmı müsā˘id olmayınca bì-tevaķķuf u ārām der-ģāl ser-i tìġ-ı ĥūn315
āşāmı şikem-i nā-pākine idĥāl ėdüb ģavālìsinde der-ĥvāb olan etbā˘ u
eşyāˇ-ı bed-tebārı bìdār olmadın derūn-ı ĥāneden ĥurūcda isti˘cāl ėdüb
316
eśnā-yı nüzūl ü hübūšda tārìkì-i şebde süllemden suķūš ġāˇilesiyle pā317
318
yı zemìn-peymāsına ĥalel ü gezend iŝābet ėtdi . Lākin pāymerdì-i
319
320
himmet ü ġayret ile ne ģāl ise der-i ģiŝārdan šaşra olub rüfeķā-yı
321
322
ma˘hūdına vāŝıl ü mülteģiķ ve pā-yı şikestesin destārıyla bend ü şedd
323
ėdüb
düzdìde-rāhdan ŝavb-ı hümāyūn-ı risālet-penāha müteveccih
olub itmām-ı kār ve ģuŝūl-i merām ˘arż u i˘lāmıyla tecdìd-i meserrāt-ı
324
ģażret-i Seyyidü’l-enām ve bürde-i aŝģāb-ı kirām-ı benām ˘aleyhi ve
325
˘aleyhimü’ŝ-ŝalātu ve’s-selām ėtdüklerinde ģasbe’r-recā fāˇiz-i teşrìfāt-ı
326
ŝunūf-ı şābāş oldılar ve’l-ģamdü lillāhi tebāreke ve te˘ālā. Temme’l-kitāb bi327
˘avni’l-meliki’l-vaģģāb bi-ģüsni tevfìķihi yā erģame’r-rāģimìn ve bihi mu˘ìn

311

vaģşetden: şeb ü vaģşetden 36b/6 İÜ
itmām-ı: tamām-ı 36b/6 İÜ
313
bed-fercāmda: bed-fercāmında 36b/6 İÜ
314
ārām: ārām üstine düşüb 36b/8 İÜ
315
şikem-i nā-pākine: şikem-i murdārına 36b/8 İÜ
316
tārìkì-i şebde süllemden suķūš ġāˇilesiyle: şiddet-i tārìkì-i şeb ġāˇilesiyle süllemden
suķūš ile 36b/11-12 İÜ
317
ĥalel: ba˘ż-ı mertebe ĥalel 36b/12 İÜ
318
ėtdi: eyledi 36b/13 İÜ
319
himmet ü ġayret ile: ġayret ü ģamiyyet ile 36b/13 İÜ
320
der-i ģiŝārdan: derūn-ı ģiŝārdan 36b/14 İÜ
321
mülteģiķ: mülteģiķ oldı 36b/15 İÜ
322
şikestesin: şikestesini 36b/15 İÜ
323
ėdüb: -İÜ
324
bürde-i: -İÜ
325
Salat ve selam onların üzerine olsun.
326
şābāş: şābāş ü du˘ā 37a/2 İÜ
327
temme’l-kitāb bi-˘avni’l-meliki’l-vaģģāb bi-ģüsni tevfìķihi yā erģame’r-rāģimìn ve bihi
mu˘ìn: -İÜ
312
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