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ÖNSÖZ 

Türk-İslam Edebiyatı’nın velut kalemlerinden biri de Süleyman Nahîfî’dir. 18. yy 

şairlerinden olan Süleyman Nahîfî yazmış olduğu telif ve tercüme, manzum ve mensur 

eserlerle döneminin yazın hayatında haklı ve mutena bir yere sahiptir. Divanındaki na’tle-

rin nicelik ve niteliğine bakıldığında çağdaşları olan birçok şair gibi onun da tasavvufî bir 

yönünün olduğu ve eserlerinin büyük bir kısmını bu sâikle kaleme aldığı anlaşılmaktadır. 

Hz. Peygamber’e olan derin muhabbetini eserlerinden anladığımız Nahîfî’nin eserlerin-

den biri de Hz. Peygamber’i konu alan Muhammed b. Es’ad el-Cevvânî’ye ait eş-Şece-

retü’l-Muhammediyye adlı Arapça eserin “Ravzatü’s-Safâ fî Sîreti’l-Mustafâ” adlı tercü-

mesidir. 

Ravzatü’s-Safâ fî Sîreti’l-Mustafâ adlı bu tercüme eser, diğer siyerler gibi sadece 

Hz. Peygamber’den ve O’nun (sav.) hayatında geçen birçok hadiseden kronolojik olarak 

bahsetmeyip Hz. Peygamber’in hayatına dokunan insanlardan özel eşyalarına kadar ay-

rıntılı bilgiler vermektedir. Eserin Arapça aslı olan eş-Şeceretü’l-Muhammediyye’de bu 

bilgiler bir ağaç resminin kök, gövde, dallar ve yaprakları üzerine yazılmış olup isminden 

de anlaşılacağı üzere eserin siyere yardımcı ilimlerden “şecere” tarzında kaleme alındığı 

anlaşılmaktadır. Süleyman Nahîfî gibi duyarlı bir kalemin Hz. Peygamber ve sahabe sev-

gisiyle kaleme aldığı beyitlerle tezyin ederek böyle bir eseri tercüme etmiş olması bu 

çalışmayı yapmamızda muharrik bir güç olmuştur. 

 Çalışmaya başlamadan önce siyer, şecere, Süleyman Nahîfî ve Muhammed b. 

Es’ad el-Cevvânî ile ilgili veri elde etmek amacıyla bir kaynak taraması yapılmıştır. Ça-

lışmamıza kaynak teşkil edecek eserlerin bazıları edinilerek bazıları kütüphanelerden te-

min edilerek ve bazılarına da internetten ulaşılarak bir bilgi birikimi elde edilmiş ve bu 

bilgiler önem sırasına göre incelenerek tasnif edilmiştir. Daha sonra çalışmamızın ana 

eksenini oluşturan Ravzatü’s-Safâ fî Sîreti’l-Mustafâ adlı eserin Hasan Hüsnü Paşa Ko-

leksiyonu: 855 ve Hamidiye Koleksiyonu: 252/5 numarada bulunan iki nüshası temin 

edilmiş, Hasan Hüsnü Paşa nüshasının varaklarında yanlış numaralandırma ve 52b-53a 

ile 61b-62a sayfalarının bulunduğu iki varağın eksik olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun 

Süleymaniye Kütüphanesi’ne bildirilmesi sonucunda nüshadaki eksik olan varaklar kü-

tüphane yetkilileri tarafından temin edilmiş ve eserin tamamı yeniden numaralandırılmış-

tır. Böylece iki nüsha okunup eksiksiz bir metin oluşturulmaya çalışılmıştır. 
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Tez konusu araştırmamızı yaparken Ravzatü’s-Safâ fî Sîreti’l-Mustafâ’nın çalışıl-

dığına/çalışılmakta olduğuna dair bir veriye rastlanılmamış fakat çalışmamızın tamam-

lanmasına yakın bir zamanda Sümeyya Selimoğlu’nun bu konuyu tek nüsha (Hasan 

Hüsnü Paşa Koleksiyonu: 855) üzerinden Yüksek Lisans tezi olarak çalıştığı bilgisine 

ulaşılmıştır. Çalışmamızı iki nüsha üzerinden sürdürmüş olmamız ve Ravzatü’s-Safâ fî 

Sîreti’l-Mustafâ tercümesinin Arapça kaynakları olan eş-Şeceretü’l-Muhammediyye ve 

et-Tuhfetü’ş-Şerîfe ve’t-Turfetü’l- Münîfe’ye ulaşmamız bu çalışmanın alana farklı bir 

zenginlik katacağı fikir ve inancının hâsıl olmasına sebep olmuştur. 

Çalışmamız giriş, üç bölüm, sonuç, kaynakça, dizin ve tıpkıbasımdan oluşmakta-

dır. Birinci bölümde “el-Cevvânî ve Süleyman Nahîfî’nin Hayatları ve Eserleri” tanıtıl-

mıştır. İkinci bölüm “Süleyman Nahîfî’nin Ravzatü’s-Safâ fî Sîreti’l-Mustafâ Adlı Eseri-

nin İncelenmesi”ne ayrılmıştır. Bu bölümde öncelikle, Ravzatü’s-Safâ’nın kaynakların-

dan eş-Şeceretü’l-Muhammediyye ile et-Tuhfetü’ş-Şerîfe ve’t-Turfetü’l-Münîfe tanıtılmış; 

Ravzatü’s-Safâ’nın bölümleri ve içerikleri hakkında bilgiler verilmiştir. Eserde geçen şi-

irlerin nazım şekilleri ve vezinleri hakkında tespitler sıralanmıştır. Bu bölümde son ola-

rak,   eş-Şeceretü’l-Muhammediyye ve et-Tuhfetü’ş-Şerîfe ile Ravzatü’s-Safâ muhteva ba-

kımından karşılaştırılmış; ayrıca söz konusu eserlerdeki aynı başlıklardan birkaç örnek 

seçilerek bunların karşılaştırılması suretiyleArapça eserleNahîfî’nin tercümesinin benzer-

lik ve farklılıkları somut olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde Rav-

zatü’s-Safâ fî Sîreti’l-Mustafâ’nın nüsha tavsifleri, metin tenkidinde takip edilen usûl, 

transkripsiyon alfabesi ve eserin tenkitli metni yer almaktadır. Bu bölümden sonra sonuç, 

kaynakça ve dizin bulunmaktadır. Dizin bölümü kendi içinde metinde geçen ayetler, ha-

disler ve özel isimler dizinlerinden oluşmaktadır. Özel isimler dizininde kısa açıklamalar 

yapılarak bu bölüm küçük bir sözlük haline getirilmiş ve okuyucunun istifadesine sunul-

muştur. Çalışmanın sonuna eserin Hasan Hüsnü Paşa 855 numaralı nüshasının tıpkıba-

sımı eklenmiştir. 

Çalışmamızın her aşamasında gerekli kontrolleri yapıp daha güzel bir eser ortaya 

konulması için yardımlarını esirgemeyen danışman hocam Doç. Dr. Mehmet Korkut ÇE-

ÇEN’e, çalışmamıza konu önerisi ve mevzu bahis eserin araştırılıp bulunma sürecindeki 

kadirşinaslığından dolayı Doç. Dr. Meliha YILDIRAN SARIKAYA’ya, gerek transkrip-

siyon gerek inceleme sürecindeki yönlendirme ve tavsiyeleri için Prof. Dr. Süleyman 



vi 

ÇALDAK, Dr. İhsan ŞEHİTOĞLU, Dr. Recep YILMAZ, Dr. Hasan HARMANCI, Dok-

tora öğrencisi arkadaşım İdris ARAZ’a ve bu süreçte elzem olan anlayış ve hoşgörüleri 

için eşime ve çocuklarıma teşekkürü bir borç bilirim. 

Hasan Fahri TAN 

Malatya 2021 
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ÖZET 

Bir soyun veya bir ailenin bilinen en uzak atasından başlayarak son üyelerine kadar 

bütün bireylerini bir kökten çıkan ağaç görünümü içinde gösteren çizelge olarak açıkla-

nan şecere,  kadim bir gelenek olup Türk, Fars, Hint ve Arap toplumlarında önemli bir 

yere sahiptir. Asil bir soydan gelmenin üstünlük vesilesi kabul edildiği bu toplumlarda 

özellikle yönetici kesimin nesep tespitine önem verilmiş ve bu geleneğe uyarak birçok 

eser kaleme alınmıştır. Bu bağlamda Hz. Peygamber (sav.)’i tanımak, O’nun hayatını iç-

selleştirmek ve şefaatine nail olmak için Hz. Peygamber’in şeceresini yazmak Müslüman 

şair ve yazarların tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu alanda telif ve tercüme, manzum ve 

mensur olmak üzere birçok eserler verilmiştir. Bunlardan biri de el-Cevvânî’nin eş-Şece-

retü’l-Muhammediyye adlı eseridir. Söz konusu eseri, 18. yüzyıl şairlerinden Süleyman 

Nahîfî, “Ravzatü’s-Safâ fî Sîreti’l-Mustafâ” adıyla Arapça’dan Türkçeye tercüme etmiş-

tir. Nahîfî’nin eserindeki edebî dil ile metnin kimi yerlerinde mısra, beyit ve rubailer kul-

lanması eseri tercümeden ziyade telife yaklaştırmıştır.  

Giriş ve üç ana bölümden müteşekkil olan çalışmamızın giriş bölümünde tez hak-

kında genel bilgiler verilerek şecere kavramı ve şecere geleneği anlatılmıştır. Birinci bö-

lümde el-Cevvânî ile Süleyman Nahîfî’nin hayatları ve eserleri hakkında bilgiler veril-

miştir. İkinci bölümde el-Cevvânî’nin eş-Şeceretü’l-Muhammediyye ve et-Tuhfetü’ş-

Şerîfe ve’t-Turfetü’l-Münîfe adlı eserleri nüsha tavsifleri ile kısaca tanıtılmış; Ravzatü’s-

Safâ fî Sîreti’l-Mustafâ’nın ise nüsha tavsifleri ve bölümlerinin (mukaddime, ravza-i ûlâ, 

ravza-i sâniye, ravza-i sâlise) tanıtımı yapılmıştır. Üçüncü bölümde ise Ravzatü’s-Safâ fî 

Sîreti’l-Mustafâ’nın tenkitli metni yer almaktadır. Metnin sonuna dizin eklenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Klasik Türk Edebiyatı, Şecere, Süleyman Nahîfî, Ravzatü’s-Safâ fî Sîreti’l-

Mustafâ 

  



viii 

 

ABSTRACT 

The genealogy, which is described as a chart showing all the members of a lineage 

or family, starting from the most distant known ancestor to the last members, in the form 

of a tree emerging from a root, is an ancient tradition and has an important place in Tur-

kish, Persian, Indian and Arab societies. In these societies, where coming from a noble 

lineage is accepted as a means of superiority, especially the determination of the lineage 

of the ruling class was given importance and many works were written in accordance with 

this tradition. In this context, In order to know the Prophet, to internalize his life and to 

attain his intercession, Writing the genealogy of the Prophet has attracted the attention of 

Muslim poets and writers throughout history, and many works have been given in this 

field, including copyright and translation, verse and prose. One of them is al-Cevvânî's 

work named as-Şeceretü'l-Muhammediyye. Suleyman Nahîfî, one of the 18th century po-

ets, translated the work in question from Arabic to Turkish with the name “Ravzatü's-

Safâ fî Sîreti'l-Mustafâ”. The literary language in Nahîfî's work and the use of verses, 

couplets and rubais in some parts of the text brought the work closer to copyright rather 

than translation. 

In the introduction part of our study, which consists of an introduction and three 

main parts, general information about the thesis is given and the concept of genealogy 

and genealogy tradition are explained. In the first part, information about the lives and 

works of al-Cevvânî and Süleyman Nahîfî is given. In the second part, al-Cevvânî's works 

named as-Şeceretü'l-Muhammediyye ve et-Tuhfetü'ş-Şerîfe ve't-Turfetü'l-Münîfe are bri-

efly introduced with their copy descriptions; Ravzatü's-Safâ fî Sîreti'l-Mustafâ's copy 

descriptions and sections (mukaddime, ravza-i ûlâ, ravza-i second, ravza-i salise) were 

introduced. In the third part, the critical text of Ravzatü's-Safâ fî Sîreti'l-Mustafâ takes 

place. An index has been added to the end of the text. 

 

Keywords: Classical Turkish Literature, Genealogy, Süleyman Nahifi, Ravzatü's-Safâ fi 

Sireti'l-Mustafâ 
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GİRİŞ 

A. Tez Hakkında Genel Bilgiler 

Çalışmamızın konusu 18. yy. şâirlerinden Süleyman Nahîfî’nin Ravzatü’s-Safâ fî 

Sîreti’l-Mustafâ adlı tercüme eseridir. Hz. Muhammed (sav.)’in şeceresi, hanımları, ço-

cukları, Hulefâ-i Râşidîn, arkadaşları, komutanları, şairleri ve kullanmış olduğu günlük 

eşyaları ve savaş teçhizatı hakkında bilgileri içeren mensur bir eserdir. Mısırlı ensâb âlimi 

Muhammed b. Es’ad el-Cevvânî’ye ait eş-Şeceretü’l-Muhammediyye adlı Arapça eserin 

yeniden düzenlenmiş ve yer yer beyitler ve şiirler eklenerek Süleyman Nahîfî tarafından 

yapılmış tercümesidir. 

Ravzatü’s-Safâ fî Sîreti’l-Mustafâ’nın kaynakları araştırılırken el-Cevvânî’nin 

eserleri de genel olarak araştırılmış; bunlardan et-Tuhfetü’ş-Şerîfe ve’t-Turfetü’l- Münîfe 

nüshalarının nerede olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Süleymaniye Kütüphanesi Laleli 

koleksiyonu 2062, 2064 ve 2065 numaralarda kayıtlı et-Tuhfetü’ş-Şerîfe ve’t-Turfetü’l- 

Münîfe nüshaları bulunup bu nüshalardan 2062 ve 2065 nolu Laleli nüshalarında belli bir 

cetvel takip edilmiş olup bu cetvellerde müstensihin kendisinden önce yazılan eserlerde 

herhangi bir değişiklik veya sıra değişikliğine gitmeden yazdığı görülmüştür. Her üç 

nüsha aynı olmakla beraber gerek yazım tarihi gerek üzerindeki düzeltmelere baktığı-

mızda 2064 numaralı Laleli koleksiyonu nüshasının en düzenli nüsha olduğu kanaatine 

varılmıştır. 

Bu üç yazmada zikredilen isimlerin ve sıralamalarının Hulefâ-i Râşidîn’den, Pey-

gamber efendimizin çocukları, eşleri veya aşere-i mübeşşere’ye kadar birbirleri ile benzer 

oldukları; sadece eş-Şeceretü’l-Muhammediyye’de bahsedilen Hz. Peygamber’in hizmet-

çileri, câriyeleri, köleleri, komutanları, işçileri, binitleri ve silahlarının bulunduğu bölü-

mün et-Tuhfetü’ş-Şerîfe ve’t-Turfetü’l-Münîfe’de olmadığı tespit edilmiştir. 

et-Tuhfetü’ş-Şerîfe ve’t-Turfetü’l-Münîfe’nin 2064 numaralı Laleli nüshası ile 

matbu eş-Şeceretü’l-Muhammediyye karşılaştırıldığında “Ravza-i sâlise” bölümünün et-

Tuhfetü’ş-Şerîfe’de bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca eş-Şeceretü’l-Muhammediyye 

neşrinin başında Türkçe tanıtım metni, sonunda ise bir dua metni yer almaktadır. “Ravza-

i sâlise” ve ek kısımlar dışında et-Tuhfetü’ş-Şerîfe ve’t-Turfetü’l-Münîfe’nin 2064 numa-

ralı Laleli nüshası ile eş-Şeceretü’l-Muhammediyye metninin birebir aynı olduğu görül-

müştür. Mezkûr iki eserde hem isim sıraları hem de metin içerikleri aynı şekilde yer al-
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mıştır. Bu benzerlikleri daha rahat tespit edebilmek için mevzu bahis her iki nüshaya bak-

tığımızda metinlerin nesep bilgisi ile başlamış olup iki eserin de Aşere-i Mübeşşere ile 

bittiği görülmüştür. Bunların dışında 2064 numaralı Laleli nüshası ile eş-Şeceretü’l-Mu-

hammediyye karşılaştırıldığında içeriğin yanı sıra, sayfa süslemeleri ve sayfa tasarımının 

bile birebir aynı olduğu tespit edilmiştir. 

 

B. Şecere Kavramı ve Geleneği 

Türkçe’de bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını 

belirten çizelge ve atların soyunun yazılı olduğu çizelge şeklinde açıklanan şecere kav-

ramı (Komisyon, 1998: 2080) tasavvufta bütün yaratılmışlar kendisinin hakikatinde top-

landığı için İnsan-ı kâmil’i sembolize etmektedir. (Ayverdi, 2011: 2958). 

Arapça’da “ağaç” anlamına gelip “şücûr” kökünden türemiştir. Şücûr ise “bağla-

mak, ihtilafa düşmek” manalarını ihtiva etmektedir. Bu bağlamda ağacın bazı dallarının 

birbirine girmesinden dolayı ağaca “şecer” denmiştir. (Wehr, 1974: 455). Kur’an-ı Ke-

rim’de de bu kelime on yedi ayette geçmekte olup tamamında gerçek anlamıyla zikredil-

mektedir (Çanga, 2004: 261). İnsan soyunun ağaç ile şematize edilmesinden dolayı şecere 

kavramı soy ağacı, soy kütüğü, ensâb kütüğü, silsilenâme ve nesebnâme olarak adlandı-

rılmıştır. Türk, Fars, Hint ve Arap toplumlarında asil bir soydan gelmek üstünlük vesilesi 

kabul edildiğinden özellikle yönetici kesimin nesep tespitine önem verilmiş ve bu gele-

neğe uyarak birçok eser yazılmıştır. Bunlardan ikisi Ebülgâzi Bahadır Han’ın Türklerin 

soy kütüğünü konu alan Şecere-i Terâkime ve Bayatî Hasan b. Mahmûd’un Osmanlı şe-

ceresine dair kaleme aldığı Câm-ı Cem-âyîn (Silsilenâme-i Selâtîn-i Osmâniyye) adlı 

eserlerdir (Bozkurt, 2010: 403). 

Burada dikkat edilmesi gereken bir husus da Araplardaki nesepçilik anlayışı ve 

ensâba dair kitapların çok oluşudur. Mehmet Ali Hacıgökmen bu hususta Türklerin, farklı 

kültür alanlarının insanları olmaları sebebiyle, bu anlayıştan uzak bulunduklarını, örneğin 

Osmanlı devlet yöneticilerinin soy kütüğünü kayda geçen Tevârîh-i Âl-i Osmân’a dair 

kitaplar ve “evlâd-ı Resûl”ün silsilesini kayıt ve zapta görevli Nakîbü’l-Eşrâflık müesse-

sesi hariç tutulursaTürklerde, Arapların anladığı manada bir nesep yazıcılığı bulunmadı-

ğını söylemektedir (Hacıgökmen, 2007: 109-110). 

Şecere geleneği kadim bir gelenek olarak Ahd-i Atîk (Eski ahid) ve Ahd-i Cedîd 
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(Yeni Ahid)’de de görülmektedir. “Âdem zürriyetlerinin kitabı budur” cümlesiyle başla-

yan Tekvîn kitabının 5. Bölümü Hz. Nuh (as.)’ın oğullarından üçünün adıyla sona ermek-

tedir (Tekvîn, 5/1-32). Ahd-i Atîk’in 10. bölümünde ise Hz. Nuh (as.)’ın oğullarını zürri-

yetinden bahsedilmektedir. Aynı kitabın I. Tarihler bölümünde Yahudi ırkının soy ağacı 

ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Ahd-i Atîk’in çeşitli yerlerinde şecere tespiti geleneğiyle 

ilgili “nesep yazısı” (I. Tarihler, 4/33), “neseplerine göre yazılma” (sayılma) (I. Tarihler 

5/17; 7/9, 40; 9/1, 22) ifadeleri yer almaktadır. Ahd-i Cedîd’de geçen “genealogy” keli-

mesi “nesepnâme” olarak Türkçeye tercüme edilmiştir (Timoteos’a Birinci Mektup, 1/4; 

Titus’a Mektup 3/9). Matta İncili’nin baş tarafında ise “nesebinin kitabı” ifadesiyle Îsâ 

Mesîh’in şeceresinden bahsedilmektedir (Bozkurt, 2010: 403). 

Hz. Peygamber’in bizzat kendisinin kabul ettiği ve bütün İslam kaynaklarınca da 

zikredilen şeceresi, yirmi birinci göbekten atası Adnan’a kadar bilinmektedir. Adnan’dan 

sonrası ise Hz. Peygamber’in işaretiyle yaygınlık kazanmıştır. Ayrıca Hz. Peygamber’in 

“Allah İbrahim’in çocuklarından İsmail’i, İsmailoğullarından Benî Kinâne’yi, 

Kinâne’den Kureyş’i, Kureyş’ten Benî Hâşim’i beni seçti (Müslim, “Fezâ’il”, 1)” buyur-

masından nesebinin temizliğine işaret ettiğini görmekteyiz (Avcı, 2002: 442, Fayda, 

2005: 408). “Resûlullah’ın şeceresine dair yazılan müstakil eserlerde onun ataları, eşleri, 

çocukları, torunları, amcaları, amca çocukları, halaları, hala çocukları, dayıları, sütanne-

sinin yanı sıra hizmetçileri, silâhları, hayvanları ve eşyaları hakkında bilgiler yer almak-

tadır (İbnü’l-Mibred, s. 31 vd.) ”. Hz. Peygamber’in soyunun torunları Hz. Hasan ve Hü-

seyin’le devam etmesinden dolayı şecere daha sonra seyyid ve şeriflerin nesebini ispat 

için önem teşkil etmiştir. İlk zamanlar, şecere ile aynı anlama gelen silsile kelimesi ha-

dislerin râvi zincirinde kopukluk olmadan Hz. Peygamber’e ulaştığını gösteren senedi 

ifade etmekteydi. Daha sonra silsile, “tasavvufta bir tarikatın birbirine icâzet veren şeyh-

lerinin isimlerini ihtiva eden liste” anlamında kullanılmıştır. (Tosun, 2009: 206). Silsile 

geleneği ayrıca fıkıh, kelam, kıraat, hat, mûsıkî gibi ilim ve sanat dalları ve çeşitli meslek 

gruplarında da görülmektedir. Fütüvvet kurumunda bir meslek ve sanat adına düzenlenen 

ahî şecerenâmeleri ahînin diploması yerine geçerdi (Hacıgökmen, 2007: 113). 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

EL-CEVVÂNÎ VE SÜLEYMAN NAHÎFÎ’NİN HAYATLARI VE ESERLERİ 

1.1. el-Cevvânî’nin Hayatı ve Eserleri 

Künyesi Ebû Ali Şerefüddîn Muhammed b. Es’ad b. Ali el-Hüseynî olan Cevvâni, 

525 (1131) Mısır’da doğdu (ez-Ziriklî, 1959: 31). Aslen Musullu olan dedelerinin daha 

sonra yerleştikleri Medîne yakınlarındaki Cevvâniye’ye nisbetle el-Cevvânî olarak anıl-

maktadır. Alevî, Hüseynî, Ubeydî, Mâlikî nisbeleriyle anıldığı da görülen el-Cevvânî’nin 

588 (1192)’de ölen (Kâtip Çelebi, 2017: 520), Reşîdüddin Ebû Ca’fer Muhammed b. Ali 

b. Şehrâşûb ile karıştırılmış olmasından dolayı Mâzenderânî nisbesiyle anıldığı da görül-

mektedir. (Öz, 1993: 464). Hicrî onuncu asrın başlarında yetiştirmiş olduğu âlimlerle şöh-

ret bulan ailesi Ali b. Hüseyin Zeynelâbidîn’in torunu Ubeydullah’ın oğlu Muhammed 

vasıtasıyla Ali b. Ebû Tâlib neslinden geldiklerini iddia etmiştir. (Rosenthal, 2019: 101) 

Tahsîlini babası Ebü’l-Berekât Es’ad b. Ali en-Nahvî, fıkıh âlimi Abdurrahman b. 

Hüseyin b. Cebbâb, Abdülmün’im b. Mevhûb, Abdullah b. Rifâ’a es-Sâdî, edip ve kıraat 

âlimi Muhammed b. İbrahim el-Kîzânî gibi hocalardan tamamlamış ve ensâb ilmi konu-

sunda ise daha çok Ebü’l-Hüseyin b. Yahyâ b. Haydare el-Erkatî’den faydalanmıştır. el-

Cevvânî bir müddet de İskenderiye, Dımeşk ve Halep’te bulunmuş ve buralardaki ilmî 

çevrelerle irtibat kurmuştur. 556 (1161) yılı sonlarında Mısır’da nakîbüleşraf olarak gö-

revlendirilen el-Cevvânî bu görevinden azledildikten sonra da Fâtımî sarayında nakîbü’n-

nükabâ görevine getirilmiştir. Her iki görev de Hz. Peygamber (sav.)’in soyundan gelen-

lere yönelik faliyet yürüten teşkilata ait önemli bir görevdir (Buzpınar, 2006: 322). Ensâb 

ve târih konularına ilgi duyan el-Cevvâni, ekseriyetle evine çekilerek eser telifiyle meşgul 

olmuştur. Bunlarla birlikte öğretim faaliyetlerini de sürdüren el-Cevvâni, Muhammed b. 

Mahmud, Ebû Ali Hasan b. Zühre, Murtazâ b. Afîf, Yunus b. Muhammed el Fârikî ve 

Şâfî fakihlerinden Cümmeyzî gibi âlimler yetiştirmiştir (ez-Ziriklî, 1959: 31). 

567 (1171) yılında Fâtımîlerin yıkılmasından sonra kurulan Eyyûbîler’in sultanı 

Selahaddîn-i Eyyûbî el-Cevvânî’yi himayesine almıştır. Bu yakınlık sebebiyle devlet 

imkânlarından da faydalanan el-Cevvânî’nin kaleme aldığı eserlerin bazılarını onlara it-

haf ettiği görülmektedir. el-Cevvânî H 588 (1192) yılında Mısır’da vefat etmiştir (Ro-

senthal, 2019: 101). 

Yaşadığı çağın en yetkili ensâb âlimlerinden biri kabul edilmesine rağmen Mün-

zirî (ö. 656 (1258) onun bazı rivayetlerinin kabul görmediğini, şeyhlerinin ondan hadis 
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almayıp kendisine itibar etmediklerini söylemektedir. Lisânü’l-Mîzân’da da bu minvalde 

görüşler ileri sürülmüş olup el-Cevvânî’nin eserlerinden bazı bağlamsız örnekler veril-

mektedir. (İbn-i Hacer el-Askalânî, 2002: 8). 

İlminin yanında şiirleriyle de şöhret bulan el-Cevvânî’nin Şam’da kâdılkudât 

(başkadı) Abdullah b. Muhammed b. EbûAsrûn el-Mevsılî için kaleme aldığı methiyenin 

bir kısmının günümüze ulaştığı İbnü’s-Sâbûnî (s. 104-105)’te belirtilmektedir (Öz, 1993: 

464). 

Eserleri 

et-Tuhfetü’ş-Şerîfeve’t-Turfetü’l-Münîfe 

Hz. Muhammed’in hayatı ve ashabla ilgili kaleme alınan bu risâlenin nüshaları 

Süleymaniye Kütüphanesi (Lâleli, nr. 2062/1, 2064, 2065, 8 varak) ile Topkapı Sarayı 

Kütüphanesi (III. Ahmed, nr. 2759)’da nüshaları bulunmaktadır. 

eş-Şeceretü’l-Muhammediyye 

Bu eser et-Tuhfetü’ş-Şerîfeve’t-Turfetü’l-Münîfe’nin genişletilmiş halidir. İki ese-

rin içeriğine bakıldığında et-Tuhfetü’ş-Şerîfe, eş-Şeceretü’l-Muhammediyye’de iki bölüm 

olarak yer almaktadır. eş-Şeceretü’l-Muhammediyye üç bölümden oluşmaktadır. Sela-

haddîn-i Eyyûbî’ye ithaf edilen bu risâlenin yazma nüshasına ulaşılamamıştır. Eserin 

matbu neşri, ülkemizdeki çeşitli kütüphanelerde bulunmaktadır. Eser İstanbul’da 1331’de 

neşredilmiştir. Söz konusu eser ile Nahifî’nin Ravzatü’s-Safâ fî Sîreti’l-Mustafâ adlı ese-

rinin içeriği birbirine uymaktadır.  

Usûlü’l-ashâb ve fusûlü’l-ensâb (Tuhfetü’l-ensâb veya Tuhfetün Zarîfe ve mu-

kaddimetün latîfe ve hediyyetün münîfe fî usûli’l-ashâb ve fusûli’l-ensâb) 

Ensâbla ilgili bazı terimlerin de açıklandığı bu eserde Hz. Muhammed’in (sav.) 

Hz. Âdem (a.s)’a kadar olan nesebi anlatılmaktadır. el-Cevvânî bu eseri kadı Mücîrüddîn 

Abdurrahim b. Ali el-Lahmî en-Nîsâbûrî (ö. 596/1200) için yazmıştır. (Öz, 1993: 464; 

Brockelmann, 1983:451). 

en-Nukat li-mu’cemi mâ eşkele mine’l-hıtat 

Mısır tarihine dâir olup izi kalmamış veya harap olmuş tarihî yapılar hakkında 

bilgi vermektedir. (Kâtip Çelebi, 2017: 1583). 

el-Munsıfü’n-nefîs fî nesebi Benî İdris. “Ebü’l-Hasan İdrîs b. Hasan’ın (ö. 

307/919’dan sonra) soyunu kötülemek maksadıyla kaleme alındığı söylenmektedir.” 

Gayzu üli’r-rafz ve’l-mekr fî fazli men yüknâ Ebâ Bekr. el-Cevvânî bu eseri ehl-
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i Şia’nın, künyesi Ebû Bekir olanlara duyduğu nefreti ifade etmek için kaleme almış ve 

Eyyûbîler’den I. el-Melikü’l-Âdil’e ithaf etmiştir. Hz. Ebû Bekir’le başlayan eser künyesi 

Ebû Bekir olan el-Melikü’l-Âdil b. Eyyüb’ün biyografisiyle sona ermektedir (Öz, 1993: 

464; Brockelmann, 1983:451). 

 Kitâbü’r-ravzati’l-enîse bi-fazli meşhedi’s-Seyyide Nefîse 

Monografik bir eserdir. Makrızî el-Hıtât’ında Seyyide Nefîse meşhedi hakkında 

verdiği bilgilerin büyük bir kısmını bu eserden nakletmektedir (Öz, 1993: 464). 

Cevvânî’nin eserlerinin sayısı on sekize ulaşmış olup çoğunluğunu Hz. Muham-

med (sav.) ve pek çok sahabenin nesebine dâir ensâb konusunun oluşturduğu şu eserleri 

de kaynaklarda zikredilmektedir: el-Cevherü’l-maknûn fî zikri’l-kabâ’ili ve’l-butûn 

(İbnü’l-Adîm, Buğyetü’t-Taleb adlı eserinde bu eserden iktibaslarda bulunmuştur.) Ta-

bakâtü’n-nessâbîn, Tabakâtü’t-tâlibîn, Tâcü’l-ensâb ve minhâcü’s-savâb (Kâtip Çe-

lebi, 2017: 520, 594). 

1.2. Süleyman Nahîfî’nin Hayatı ve Eserleri 

Asıl adı Süleyman olan Nahîfî İstanbul’da doğmuştur. Doğum yılı kesin olarak bi-

linmemekle birlikte 1099’da (1688) yazmış olduğu Hilyetü’l-envâr adlı eserinde yirmi 

dört yaşında olduğunu belirtmesinden yola çıkarak 1076’da (1665-66) dünyaya geldiği 

sanılmaktadır. Dedesi Abdurrahman b. Sâlih, babası ise Abdurrahman b. Muhyî’dir. Er-

ken yaşlarda tahsil hayatına başlayan Nahîfî’nin, Hâfız Osman’dan sülüs ve nesih meşk 

edip icazet aldığı ve Talik hatta da ustalık seviyesinde vâkıf olduğu pek çok eserde zik-

redilmektedir. Mısır yolculuğu esnâsında Konya’ya uğrayıp Mevlevîliğe intisab etmiştir. 

Eserlerinden, Arapça ve Farsça’ya olan hâkimiyetinden iyi bir öğrenim gördüğü anlaşılan 

Nahîfî doksan yıldan fazla ömür sürmüş; hattatlık ve yazın hayatının yanı sıra yurtiçinde 

ve yurtdışında birçok memuriyet hizmetinde bulunmuştur. (Bursalı Mehmed Tahir, 1972: 

455-456; Karavelioğlu, 2014: 1). 

Ömrünün son dönemlerinde uzlete çekilip kendini ibadete veren Nahîfî 19 

Cemâziye’l-evvel 1151/4 Eylül 1738’de İstanbul’da ebediyete göçmüştür (Faik Reşat, 

2019: 208; Bursalı Mehmed Tahir, 1972: 455; Gölpınarlı, 2011: 186; Karavelioğlu, 2014: 

1; Uzun, 2006: 297). 
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Eserleri 

Manzum Eserleri 

Divan: Nahîfî’nin diğer eserleriyle birlikte külliyat halinde olup derlenenlerle birlikte 

6980 beyit olan bu eserin birçok nüshası bulunmaktadır. Çoğu na’tlerden oluşmakta olan 

divan’da Arapça ve Farsça kaside ve gazeller de yer almaktadır. Aruzun her bahrinde 

gazelleri olan şair gazellerinde genellikle aşk, şarap ve dini motifleri işlemiştir. Bu gazel-

lerin uzunlukları farklı olmakla birlikte şairin her harfte gazelleri bulunmaktadır. Ve di-

vanın bazı nüshaları da dini ve din dışı şeklinde kategorize edilmiştir. Aynı zamanda ru-

baileri ile de ün kazanmış olan şâirin bu eseriA. İrfan Alpay tarafından doktora tezi olarak 

çalışılmıştır. (Karavelioğlu, 2014: 1) 

Mevlidü’n-Nebî:1106 beyitlik bir mesnevi olan eser üç bölümden oluşmakta olup eser 

hakkında Yusuf Karaca’nın yüksek lisans çalışması mevcuttur.  

Hicretü’n-nebî (Hicretnâme): 154 beyiti hilye olmak üzere 788 beyitten müteşekkil bir 

mesnevi olan bu eser hicreti konu alan müstakil bir manzumedir. Âmil Çelebioğlu tara-

fından neşredilmiştir. 

Hilyetü’l-envâr: 2871 beyitlik bir mesnevi olan eser Hâkānî’nin Hilye’si tarzında kaleme 

alınmıştır.  

Zuhrü’l-âhire: İman esaslarını açıklamak gayesine mâtuf bu eser 1009 beyitlik bir mes-

nevidir. Eserin sonundaki 253 beyiti Âmil Çelebioğlu yayımlamıştır Kütüphanelerde bazı 

bölümleri Tevhîd-i Hak ve Manzûme-i Akāid adlarıyla kayıtlıdır. 

Mi‘râcü’n-nebî: 1157 beyitten oluşan bir mesnevidir. 

Enfüsü’l-âfâk: 1098 beyitten müteşekkil bu mesnevide Fussılet Sûresi’nin elli üç (53) ve 

Zâriyât Sûresi’nin 20-21. âyetlerinden yola çıkarak enfüs/âfak kavramları ele alınmakta; 

nefis, kalp ve akıl gibi konular işlenmektedir. Arife Çomar eser üzerinde yüksek lisans 

çalışması yapmıştır. 

Mev‘izatü’n-Nüfûs: Hz. Peygamber ve sahabe sevgisinin işlendiği elli sekiz beyitten olu-

şan bir mesnevidir.  

Mübâhase-i Kazâ ve Kader: 260 beyitten müteşekkil bir mesnevidir.  

Âdâb-ı Tarîkat ve Kavâid-i Hakîkat: Beyit sayısı 140 civarında olan bu mesnevide mârifet 

teriminin tasavvufî mânası işlenmektedir. 

Terceme-i Mesnevî li-Nahîfî: Nahîfî’nin, Mes̱nevî’nin tamamını manzum olarak 

Türkçe’ye çevirdiği bir eser olup bu eserin yazma nüshalarından en değerlisi İstanbul 
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Nuruosmaniye Kütüphanesi’nde kayıtlı bulunmaktadır. Nahîfî’nin bir müddet Mevlevî 

eğitiminden geçtikten sonra kaleme aldığı bu eserin önsözünde Farsça ve Türkçe birbir-

lerine kıyas edilmiş ve manzum bir tercümede nelere dikkat edilmesi ve manzum bir ter-

cümeninhangi özelliklere sahip olması gerektiği işlenmiştir. Bu tercümenin diğer mesnevi 

tercümelerine göre başarısı eserin kelime kelime değil Nahîfî’nin tercüme yaparken dilin 

bütün imkânlarını kullanma tasarrufunda bulunmasından gelmektedir. (Karavelioğlu, 

2014: 1). 

Nihat Sami Banarlı eser hakkında “Türkçe’deki muhtelif tercüme ve şerhleri ara-

sında en güzeli Divan Şîri Nahîfî tarafından yapılan mesnevî tercümesidir. Nahîfî’nin 

mesnevî tercümesidir ki asrın hatta asırların diğer şöhretli bir eseridir. Nahîfî’nin Mesnevî 

Tercümesi de aynı şiir, fikir, mûsıkî ve raks heyecanlarının güzel eserlerinden biri olmuş-

tur” diyerek eserin önemini ve Nahîfî’nin edebî kudretini dile getirmiştir (Banarlı, 1987: 

779). 

Tahmîs-i Kasîde-i Bürde: Nahîfî’nin Bûsîrî’ye ait bir kasideye yazdığı Türkçe tahmîsi-

dir.  

Taḫmîs-i Ḳaṣîde-i Bürde: Kasîde-i Bürde’nin Arapça tahmîsidir. 

Taḫmîs-i Ḳaṣîde-i Bürde: Kasîde-i Bürde’nin Farsça tahmîsidir. 

Tercüme-i Kasîde-i Bürde: Kaside-i Bürde’nin manzum Türkçe tercümesidir. 

Bânet Süâd Tahmîsi: Kâ‘b b. Züheyr’e ait olan kasidenin Türkçe tahmisi olup Tahmîs-i 

Kasîde-i Bürde ve Mudariyye adıyla basılmıştır. 

Kasîde-i Lâmiyye (Emâliyye) Şerhi: Ali bin Osman el-Ûşî’nin Mâtürîdiyye akaidine dair 

kaleme aldığı eserinin manzum bir şerhidir. 

Mesnevî-i Nush ve’l-hikem: Farsça dini-tasavvufî bir mesnevî olup 943 beyitten müte-

şekkildir. 

Mensur Eserleri 

Ravzatü’s-safâ fî sîreti’l-Mustafâ: Muhammed bin Es‘ad el-Cevvânî’ye ait Şeceretü 

Resûlillâh (e-Şeceretü’l-Mahammediyye) adlı eserin tercümesidir. Nahîfî bu eseri ter-

cüme ederken paragraflar arasında konuya uygun düşen yerlere kendi beyitlerinden de 

ilâveler yapmıştır.  

Nasîhatü’l-vüzerâ: Küçük bir risâle olan bu eser Siyâsetnâme geleneğinde yazılmıştır. 

Mehmet İpşirli tarafından yayımlanmıştır. 

Risâle-i Hızriyye: Derleme bir eserde yer alıp içinde bulunduğu eserle aynı adı taşımak-

tadır.  
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Sefâretnâme: Biri Kâhire’de biri Viyana’da olmak üzere ki nüshası bulunan bu eser 

Nahîfî’nin Nemçe’de iken yazdığı anlaşılmaktadır. 

Kasîde-i Münferice Tercümesi: İbnü’n-Nahvî’nye ait meşhur bir kasidenin tercümesi 

olan bu eser İslâm âleminde dertlilerin virdi olarak kabul edilmiştir. Bilinen tek yazma 

nüshası vardır.  

Risâle-i Ḳalemiyye: Arapça bir risâle olup güzel söz ve yazı sanatlarını konu edinen bir 

eserdir.  

Makālât-ı Süleyman Nahîfî: Nahîfî’nin nesirlerinden derlenen bir eser olup Münşeât-ı 

Nahîfî adlı eserinin aynısı olduğu sanılmaktadır.  

Râmûzü’l-luga: Arapça-Türkçe bir lügat olup Nahîfî’ye ait olduğu kesin olarak bilinme-

yen bir eserdir. Nahîfî’ye âit olduğu ve yazmaya sonradan ilave edildiği bir kayıtta belir-

tilmiştir. Eserin tek nüshası Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi’nde kayıtlıdır. (Ka-

ravelioğlu, 2014: 1). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

SÜLEYMAN NAHÎFÎ’NİN RAVZATÜ’S-SAFÂ FÎ SÎRETİ’L-MUSTAFÂ ADLI 

ESERİNİN İNCELENMESİ 

2.1. Ravzatü’s-Safâ’nın Kaynaklarından et-Tuhfetü’ş-Şerîfe ve’t-Turfetü’l-Münîfe ile 

eş-Şeceretü’l-Muhammediyye 

Nahîfî’nin Ravzatu’s-Safâ fî Sîretil-Mustafâ adlı eserini incelediğimiz bu kısımda 

eserin kaynaklarından et-Tuhfetü’ş-Şerîfe ve’t-Turfetü’l-Münîfe ve eş-Şeceretü’l-Muham-

mediyye hakkında kısa bilgiler vermek faydalı olacaktır. 

2.1.1. et-Tuhfetü’ş-Şerîfe ve’t-Turfetü’l-Münîfe 

el-Cevvânî’nin eserlerini incelememiz esnâsında et-Tuhfetü’ş-Şerîfe ve’t-Turfetü’l-

Münîfe adlı eserin eş-Şeceretü’l-Muhammediyye ile aynı eser olduğu tespit edilmiştir. et-

Tuhfetü’ş-Şerîfe ve’t-Turfetü’l-Münîfe’nin Süleymâniye Kütüphânesi Lâleli Koleksiyo-

nunda üç nüshası bulunmaktadır. 

Söz konusu nüshalar Lâleli Medresesinden Evkaf Nezâretinin emriyle 1914 yılında 

Sultan Selim’e, ardından 1918 yılında Süleymaniye Kütüphanesi’ne nakledilmiştir. 

Arapça olan bu nüshaların cildi sağlamdır. Bununla birlikte söz konusu nüshalardan 

02062/001 numaralı olanı dokuz (9) varaktan müteşekkildir ve eser sülüs yazı ile kaleme 

alınmıştır. Cilt ebadı 402x290 mm, eser içi metin ebadı ise 300x205 mm’dir. Bir diğer 

nüsha olan 02064 numaralı eser sekiz (8) varaktan müteşekkildir. Bu eser nesih yazı ile 

kaleme alınmış olup cilt ebadı 300x200 mm, eser içi metin ebadı ise 230x160 mm’dir. 

Lâleli Koleksiyonundaki 02065 numaralı nüsha ise sekiz (8) varaktan oluşup nesih yazı 

ile kaleme alınmıştır. Cilt ebadı 361x258 mm, eser içi metin ebadı ise 235x230 mm’dir. 

2.1.2. eş-Şeceretü’l-Muhammediyye 

Ravzatü’s-Safâ fî Sîreti’l-Mustafâ, eş-Şeceretü’l-Muhammediyye’nin serbest bir 

tercümesidir. Bazı kaynaklarda (Öz, 1993: 464; Uzun, 2006: 299) Şeceretü Resûlillah 

olarak da anılan eş-Şeceretü’l-Muhammediyye’nin yazma nüshasına rastlanmamıştır.  

Esasen et-Tuhfetü’ş-Şerîfe ve’t-Turfetü’l-Münîfe’nin bir bölüm daha eklenerek 

genişletilmiş hali, eş-Şeceretü’l-Muhammediyye şeklinde isimlendirilmiştir. 

eş-Şeceretü’l-Muhammediyye’nin matbu nüshasına ulaşılmıştır. Hicrî 1331 Rebî’u’l-

Âhir ayının sonu (Mîlâdi 31 Mart-7 Nisan 1913) tarihli taş baskısına ulaştığımız eser 

yirmi üç (23) sayfadır. İstanbul-Fatih, Mercan Mahallesi’ndeki Şerif Paşa Hanında Hafız 

Muhammed ve Burhaneddin Efendiler matbaasında basılmıştır. İç kapak ve birinci 

sayfanın ön yüzünde Türkçe açıklamalar bulunan eserin cildi sağlam ve cilt ebadı 

290x210mm, eser içi metin ebadı ise 220x160mm’dir. 
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2.2. Ravzatü’s-Safâ fî Sîreti’l-Mustafâ’nın Genel Özellikleri 

Esere evvela Allah’a hamd ve Resûlüllah’a salavâtla başlayan Süleyman Nahîfî, 

Müslümanlardan, varlıklarını dünyanın emniyet içerisinde olmasının sebebi olarak gör-

düğü tahtta oturan değerli hükümdarlarının mutlu ruhlarına gönderilmek üzere dua etme-

lerini istemekte ve onlardan sitayişle bahsederek ömürlerinin uzun olması için dua et-

mekte ve akabinde saltanatının devamını temenni edip eseri yazma konusunda kendisini 

teşvik eden Sultan IV. Mustafa Han Gazi’ye methiyeler dizerek eserinin hayırlara vesile 

olmasını niyaz etmektedir. 

Kendisinin himmete muhtaç, aciz bir kul olduğunu ancak “görevli olanın mazur 

olup değerli insanlar katında özrünün makbul olacağı” gerekçesiyle kendisinin bu işe te-

vazu kabilinden kalkıştığını ifade ederek bu eserin bir mukaddime, üç bölüm ve sonuçtan 

oluştuğunu, isminin de Ravżatü’ṣ-Ṣafā fı ̇̄  Sı ̇̄ reti’l-Musṭafā olarak konulduğunu beyan ile 

bu girişin son sözü olarak, “Hz. Peygamber (sav.)’in doğumlarından vefatlarına kadar 

geçen olaylar hakkındadır. Tevfik Allah’ın elindedir.” diyerek; bir kıt’a ile Allah’tan is-

timdâd dilemektedir. 

Ey mūcid-i eşyā vü ḳadı  ̇̄m ü ḳādir  

V’ey cümle meded-ḫ˅āha muèı ̇̄n ü nāṣır 

Feyż it baña ol ḥālet-i Ǿaşḳı tā kim 

Nuṭḳımdan ola sırr-ı ḥaḳāyıḳ ẓāhir 

Tercüme bir eser olmasına rağmen dilin bütün imkânlarını kullanarak özgün bir eser 

meydana getiren Nahîfî’nin bu eserinin özellikle ilk bölümlerinde 18. yüzyıl divan ede-

biyatının bütün izlerine rastlandığını söylemek mümkündür. 

Aslı Arapça ve mensur olan eseri serbest bir şekilde tercüme eden Nahîfî kimi yerde 

konuya uygun beyit ve rübailer ekleyerek eseri edebî bakımdan zenginleştirmiştir.  Ken-

disinin bir mutasavvıf ve şair olması hasebiyle eserini, hem tasavvufî hem de edebî du-

yarlılıkla kaleme aldığı anlaşılmaktadır. 

Eserin taranskripsiyonu ve incelenmesi esnasındaki gözlemlerimizden Nahîfî’nin 

Muhammed b. Hasan el-Cevvânî, Yusuf b. Hüseyin b. Abdülhâdî, Ebû Îsâ Muhammed 

b. Îsâ b. Sevre et-Tirmizî, İmam Taberânî ve İmam-ı Kastalâni gibi müelliflerin eserle-

rinden yararlandığı anlaşılmaktadır. 
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2.2.1. Eserin Bölümleri 

2.2.1.1.Mukaddime 

Bu bölümde Nahîfî “De ki Allah’ı seviyorsanız bana tabi olun” (Âl-i İmran: 3/35) 

ve “Sen yüce bir ahlak üzeresin” (Kalem: 68/4) âyetlerinden yola çıkarak Hz. Peygamber 

(sav.)’in faziletlerini anlatmanın akıllı kimselerin aklının gereği ve normal olduğunu ifade 

etmektedir. Bu kitapçığı bir rahmet vesilesi olarak gören Nahîfî, Hz. Peygamber’in getir-

diği hukuk sistemine onun vefatından sonra da tabi olmanın müslümanlar için bir zaruret 

olduğunu vurgulamakta ve hacimli siyer kitaplarında, selef-i salihinin bu kanaat üzere 

olduklarını açıklamaktadır. 

Hz. Peygamber (sav.)’in uygulamalarının kendine has olmadığını, O’nu (sav.) se-

venlerin O’nu hayatlarında çokça andıklarını, Ona (sav.) olan sevginin alametinin O’nun 

emirlerine, sözlerine ve fiillerine tabi olmak olduğunu, bundan dolayı da onu sevenlerin 

ona tabi olmakta eksiklik göstermemesi gerektiğini; dolayısıyla O’nun hayatını, yolunu 

ve adını yâd ettikçe manen sevap ve derece kazanılacağını ifade etmektedir. 

Kaleme aldığı; 

Kim itse o maḥbūb-i Ḫudā’ya ṣalavāt 

Āḥādı olur bāliġ-ı ḥadd-i Ǿaşerāt 

Her defǾada on seyyi’esi maḥv olunup 

Taḥrı  ̇̄r olunur defterine on ḥasenāt 

kıt’a’sı ile “Kim ki Hz. Peygamber’e bir salavât çekerse on günahı silinir ve on sevap 

alır” diyen Nahîfî “bu güzel işlerle uğraşanların dereceleri âli, zor işleri kolay olsun”, dua 

ve temennisinden sonra “Hz. Peygamber (sav.)’in güzel hallerini arz ve takdim Allah’ın 

rahmet ve keremine vesiledir” diyerek eserin başında söylediklerini yinelemektedir. 

  



13  

2.2.1.2.Ravza-i Ûlâ 

Sevgili peygamberimizin yüce zâtından Hz. Âdem’e kadar uzanan temiz ve şerefli 

soyunun bağlıları ve sahabeleri (dostları) beyanında kaleme alınan bu bölümde müellif, 

evvelâ Hz. Peygamber’in soyu ile ilgili bilgilerin doğruluğu konusunda siyer âlimlerinin 

ittifak etmelerini delil olarak göstermektedir. 

Hz. Peygamber’in soyu ile ilgili ihtilaflı görüşlerin varlığından da bahsedilen bu 

bölümde “Annem ve babam beni dünyaya getirene kadar ben islam nikâhında olduğu gibi 

sürekli nikâhlı birliktelikten meydana geldim” (Şâmî, 1: 285) me’âlindeki Hadis-i Şerif 

ile bu ihtilaflar bertaraf edilmekte, ayrıca O’nun anne, baba ve dedesinden başlayıp Hz. 

İbrahim’e ve Hz. İbrâhim’den Hz. Âdem’e kadar varan bir soyağacı çıkartılmaktadır. 

Hz. Peygamber’in soyu ile ilgili verilen bu bilgilerle birlikte babası Abdullah’ın 

vefatından sonra O’nun (sav.) doğumu, Benî Sa’d kabilesine götürülüp orada sütanneye 

verilişi ve dört yıl sütannede kalışı, annesi Âmine ile birlikte dayılarını ziyaret için 

Medîne’ye gidişi ve annesinin orada vefat etmesi üzerine Ümmü Eymen’in O’nu alıp 

Mekke’ye getirerek dedesi Abdülmuttalib’e teslim etmesi ve sekiz yaşına kadar dede-

sinde kalması, Abdülmuttalib’in vefatından sonra vasiyeti üzerine amcası Ebû Talib’in 

O’na (sav.) sahip çıkması, Ebû Tâlib’in yanında iken birlikte gerçekleştirdikleri Şam yol-

culuğu ve orada meydana gelen olağanüstü olaylar, yirmi beş yaşına vardığında ilk evli-

liğini Hz. Hatice ile yapması ve otuz beş yaşında iken Ka’be’nin tamiratı esnasında Ha-

cerü’l-Esved’in yerleştirilmesi mevzû’unda hakem tayin edilmesi gibi Hz. Peygamber’in 

hayatına dair önemli olaylar sıralanmaktadır. 

Ravza-i Ûlâ’nın Vak’a-i Vaz-ı Siyer alt başlığında Ka’be hakemliği esnasındaki 

adil uygulamasıyla Kabileler arasında meydana gelebilecek muhtemel anlaşmazlığı önle-

mesi ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Akabinde Hz. Peygamber elli yaşında iken Ebû 

Tâlib’in ve Hz. Hatîce’nin vefatından bahsedilmekte ve o yıla Hüzün Yılı anlamında 

Âmü’l-Hüzn denildiği bilgisi verilmektedir. 

Âmü’l-Hüzn’den bir buçuk sene sonra vukû’ bulan mi’râç hadisesinden, elli üç ya-

şında iken Hz. Ebû Bekir ile birlikte gerçekleştirdikleri hicretlerinden, Medîne-i münev-

vere’de on yıl ve iki ay kaldıktan sonra hicretin on birinci, Âmü’l-Fîl’in altmış dördüncü 

senesi Rebî’ul-evvel’in ilk günü vefatlarından, katılmış olduğu gazâların sayısından, hic-

retlerinden ve hicretin onuncu yılında yapmış olduğu Vedâ Haccı’ndan bahsedilen eserde 

ayrıca Hz. Peygamber’in doğum günü, peygamber oluşları, Hicret esnâsında Mekke’den 
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çıkışları ve Medîne’ye varışlarının Pazartesi gününe isabet ettiği vurgulanmaktadır. 

Bütün güzellik ve olgunluğun kendisinde toplandığı emsalsiz bir çiçek olan Hz. 

Peygamber’in hilyesi beyanında ise kıymet ve güzelliğin mayası, dünyanın övüncü, ezelî 

nur sahibi ve güzeller güzeli sevgili peygamberimizin ciddiyeti ve sakinliği, güzellik ve 

hoşluğu gözle görülür olup mümin ya da müşriklerden her kim onu görse O’na (sav.) 

karşı bir sevgi hâsıl olur, hürmet ve ikramda acele ederlerdi anlamında cümle ve beyitler 

yer almaktadır. 

Mübarek vech-i şerifleri beyanında başlayıp diğer uzuvları ile devam eden, 

Nahîfî’nin yer yer beyitlerle süslediği bu bölümde Hz. Peygamber’in yüzünün ayın on 

dördündeki gibi parlak ve nur (ışık) saçtığı anlatılmakta olup ve sonra aynı minvalde sı-

rasıyla diğer uzuvları betimlenmektedir. 

O’nun (sav.) boyunun cennet fidanlarını kıskandıracak derecede mutedil; yani ne 

uzun ve ne kısa olduğu fakat kendisinden uzun bir kimsenin yanında durduğunda daha 

heybetli göründüğü, mübarek başlarının büyükçe olup bu durumun O’nun (sav.) aklına 

ve olgunluğuna delil teşkil ettiği, siyah saçlarının ne kıvırcık ne hafif olduğu; saçlarını 

dağıttıklarında kulak yumuşaklarını geçmediği, bazen de saçlarını dörde bölüp ikişer ola-

rak kulaklarından aşağı saldığı, mübarek kulaklarının herkes tarafından beğenilecek şe-

kilde hoş ve güzel olduğu, ten renginin ne kireç gibi çok beyaz ne de çok esmer olup 

yüzünün hafif kırmızımsı ve de masumâne olduğu, mübarek alınlarının geniş ve açık ol-

duğu, kaşlarını ince ve uzun, hoş ve ölçülü olup birbirine bitişik olmadığı; iki kaşı ara-

sında hafif bir damar olduğu ve o damarın Hak için gazaplandıklarında belirdiği, gözleri-

nin hoş ve geniş, göz bebeklerinin siyah, gözlerinin ağında kırmızımsı ve ince damarların 

olduğu ve bu durumun yiğitlik ve cesaret alameti olduğu, kirpiklerinin siyah, hoş ve öl-

çülü olduğu, mübarek burunlarının çekme, hoş ve ölçülü, burun ucunun kemerli ve nurlu 

olduğu, güzelliğin gül bahçesi olan yanaklarının hoş ve güzel, cildinin nazik olduğu, hik-

met cevherinin hazinesi olan mübarek ağızlarının içinin geniş, dışının güzel ve sevimli, 

iki dudağının hoş ve nazik, mübarek ağızlarının mutedil olduğu; ağzın mutedil oluşunun 

Araplar tarafından belagate uygun görüldüğü, letafetin özü olan inci gibi dişlerinin saf ve 

berrak olup ön dişlerinin mutedil seyreklikte olup konuştuklarında dişlerinin arasından 

nur saçıldığı, hatt-ı mesrabe dedikleri göğüsten karına kadar uzanan tüy hattının pek ince 

ve nazik olduğu, uzlet odasının mumu gibi olan boyunlarının ak ve berrak olup gümüş 

kalemden daha güzel bir görüntüsünün olduğu, mübarek sakallarının mutedil uzunlukta 
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olup yuvarlak ve toplu olup ancak on yedi on sekiz kadar ağarmış kıl bulunduğu ve yara-

dılışlarının (hilkat) gayet mutedil olup uzuvlarının uyum içinde bir hoşlukta olduğu, karnı 

ve sinesinin aynı hizada bulunduğu, omuzları yassı olup iki omzu arasında nübüvvet 

mührü bulunduğu, dirsek, diz ve topuk kemiklerinin sağlam ve dirençli olduğu, mübarek 

bedenlerinin adeta cennet gibi koktuğu ve O’nun geçtiği yerden geçen başka bir kimsenin 

o kokuyu aldıktan sonra oradan Hz. Peygamber’in geçtiğini hissettiği ve mübarek el ve 

ayak kemiklerinin sağlam ve dirençli olup parmaklarının ve bileklerinin hoş ve düzgün 

olduğu; hareket ettirdiğinde ayası geniş ve açık olan mübarek ellerinden ışık saçıldığı 

anlatılmaktadır. 

Hilye-i şerîfi hakkında verilen bu bilgilerden sonra Hz. Peygamber’in hal ve hare-

ketlerinden de bahsedilen bu bölümde O’nun (sav.) yürüdüğü vakit ayaklarını yere 

merdâne bastığı, gurur ve kibir alameti olacak şekilde ayaklarını sürüyerek yürümediği, 

yürüyüşünün sabâ rüzgârına benzediği, yürürken iki tarafa meylederek geniş adımlarla 

bir yokuştan iner gibi yürüdüğü, bir tarafa bakmayı arzu ettiklerinde bütün vücuduyla o 

yöne dönerek baktığı, yürürken sağa sola değil ayakuçlarına baktığı, gökyüzünden ziyade 

yere baktığı, ashabıyla bir yere giderken onları önden gönderip kendisinin tevazu’an ar-

kalarından yürüdüğü, bir kimseyle karşılaştıkları zaman selam vermekte acele davrandığı, 

Ondaki (sav.) güzel vasıfların binde birini anlatmanın bile muhal olduğu ancak bu kada-

rını anlatmakla yetinildiği vurgulanmaktadır. 

Bu bölümün sonunda Hz. Peygamber’in en yakınında bulunan ashâb-ı güzînden Hz. 

Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Talhâ, Zübeyr b. Avvâm, Zührî el- Kureşî, 

Zeyd el-Adeviyyetü’l-Kureşî, Abdurrahman b. Avf ez-Zühriyyü’l-Kureşî ve Ebû Ubeyde 

b. Abdullah el-Cerrah el-Fihriyyü’l-Kureşî’nin künyeleri yazılıp haklarında bilgiler veril-

mektedir. 

2.2.1.3. Ravza-i Sâniye 

Eserin bu bölümü risâlet ağacının en yükseği, seyyidlik (efendilik) bahçesinin süsü 

olarak nitelendirilen Allah Resûlü’nün kerem sahibi oğullarına, muhterem kızlarına, 

mü’minlerin annesi hükmünde olan eşlerine, sütannelerine, erkek ve kız sütkardeşlerine, 

amcaları ve halalarına ayrılmıştır. 

Evvelâ şefkatli bir baba olduğu vurgulanan Hz. Peygamber’in yedi çocuğu olup 

bunların üçünün erkek ve dördünün kız olduğu konusunda ittifak edildiği ancak altı ço-
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cuğu olduğuna dair kabul görmeyen ihtilaflı görüşlerin varlığından da bahsedilen bu bö-

lümde Kâsım, Tâhir, Tayyib, İbrâhim, Zeyneb, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatımatü’z-

Zehra olmak üzere sekiz başlık altında bilgi verilmektedir. Bu ihtilafın sebebinin ise Hz. 

Peygamber’in Abdullah isimli oğluna bu isimle birlikte Tahir ve Tayyip denilmesinden 

kaynaklandığı sanılmaktadır. 

Hz. Peygamber’in çocukları hakkında teferruatlı bilgi verildikten sonra muhterem 

eşlerine yer verilen eserde eşlerinden hangisiyle önce hangisiyle sonra evlendikleri, han-

gilerinin vefatının kendisinden önce veya sonra vâki olduğu, hangilerine kendisinin ve 

hangilerinin de kendisine tâlip olduğu belirtilmekte olup her biri hakkında isimleri başlığı 

altında ayrıntılı bilgi verilmektedir. Bu isimler; 

1. Hadîce bintü Hüveylid 

2. Âişe bintü Ebî Bekir es-Sıddîk 

3. Hafsa bintü Ömer bin el-Hattâb 

4. Ümmü Habîbe bintü Ebî Süfyân 

5. Ümmü Seleme bintü Ebî Ümeyye 

6. Sevde bintü Zem’a 

7. Zeyneb bintü Cahş 

8. Meymûne bintü el-Hâris 

9. Zeyneb bintü Huzeyme 

10. Cüveyriye bintü el-Hâris 

11. Safiyye bintü Mermiyye 

12. Esma bintü en-Numan 

13. Ümmü Şerîk bintü Devrân 

14. Havle bintü el-Huzeyl 

15. Reyhâne bintü Şem’ûn 

16. Amde bintü Yezd 

17. Cüveyniyetü’l-Kindiyye 

18. Leylâ 

19. Ziyâ’atü’l-Kuşeyriye 

19. Âliyyetü’l-Kilâbiyye 

20. Şeref-’l-Kilâbiyye 

21. Seb’â 
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22. Safiyye bintü Hişâm el-Anbere 

23. Kuteyletü’l-Kindiyye bintü Kays olarak zikredilmekte ve bunların dışında Hz. Pey-

gamber’in zevcesi olan dört cariyeden bahsedilmekte; bunların ise; 

1. Mâriye bintü Şem’ûn el-Kıbtiyye 

2. Reyhâne bintü Şem’ûn 

3. Zeyneb bintü Cahş’ın hediye ettiği ismi bilinmeyen câriye 

4. Yine ismi bilinmeyen ve gazâların birinde Hz. Peygamber’in hissesine düşen câriye 

olduğu haber verilmektedir. 

Eserde (Erkek evlatları henüz çocukken vefat ettiğinden Hz. Peygamber’in soyu kız 

evlatlarından olan torunlarıyla devam etmekte olduğundan) kız evlatlarından olan torun-

larının isimleri; 

1. Abdullah bin Rukiyye 

2. Ümâme bintü Zeyneb 

3. Ali bin Zeyneb 

4. Ümmü Gülsüm bintü Fâtıma 

5. Muhsin bin Fâtıma 

6. Hasan bin Fâtıma 

7. Hüseyn bin Fâtıma 

8. Zeyneb bintü Fâtıma olarak sıralanmakta ve haklarında bilgi verilerek Hz. Peygam-

ber’in altı halası ve on iki amcasının olduğundan bahsedilmektedir. 

 

Amcalarının isimleri; 

1. Hamza bin Abdülmuttalib 

2. Abbas bin Abdülmuttalib 

3. Zübeyr bin Abdülmuttalib 

4. Dırâr bin Abdülmuttalib 

5. Hâris bin Abdülmuttalib 

6. Kusem bin Abdülmuttalib 

7. Ebû Tâlib ibni Abdülmuttalib 

8. Ebû Leheb ibni Abdülmuttalib 

9. Hacl bin Abdülmuttalib 

10. Mukavvim bin Abdülmuttalib 
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11. Gaydak bin Abdülmuttalib 

12. Abdülka’be ibni Abdülmuttalib olarak zikredilip isimler altında amcalarına ait bilgiler 

verilen eserde Gaydak ile Hacl’ın ve Mukavvim ile Abdülka’be’nin aynı kişi olabilece-

ğine dâir bir ihtilafa dikkat çekilmektedir. 

 

Halalarının bahsinde; 

1. Safiyye bintü Abdülmuttalib 

2.  Âtike bintü Abdülmuttalib 

3. Ümeyme bintü Abdülmuttalib 

4. Ümmü Hakîm bintü Abdülmuttalib 

5. Ervâ bintü Abdülmuttalib 

6. Berre bintü Abdülmuttalib isimleri zikredilip haklarında kısaca bilgi verilmektedir. 

 

Fahr-i kâinat’ın amca çocukları başlığı altında verilen isimler; 

1. Abdullah ibni Hâris 

2. Ebû Sufyan b. Hâris 

3. Ümeyye bintü el-Hâris 

4. Nevfel b. El-Hâris 

5. Ervâ bintü el-Hâris 

6. Rebîa b. El-Hâris 

7. Ca’fer b. Ebû Tâlib 

8. Tâlib ibni Ebû Tâlib 

9. Âkil ibni Ebû Tâlib 

10. Ali ibni Ebû Tâlib 

11. Fâhite bintü Ebû Tâlib 

12. Utaylûn ibni Ebû Tâlib 

13. Halime bintü Ebû Tâlib 

14. Ya’lâ b. Hamza 

15. Ebû Ammâre b. Hamza 

16. Fâtımâ bintü Hamza 

17. Kurre b. Hacl 

18. Hind 
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19. Dürre bintü Ebû Leheb 

20. Utbe b. Ebû Leheb 

21. Şeybe b. Ebû Leheb 

22. Hâlide bintü Ebû Leheb 

23. Ma’teb ibni Ebû Leheb 

24. Abdullah b. Abbas 

25. Abdurrahman b. Abbas 

26. Hâris b. Abbas 

27. Kusem b. Abbas 

28. Fazl b. Abbas 

29. Ma’bed b. Abbas 

30. Kesîr b. Abbas 

31. Abîbe bintü Abbas 

32. Ümmü Habîbe bintü Abbas 

33. Zübeyde bintü Abbas 

34. Ümeyye bintü Abbas 

35. Sabîh b. Abbas 

36. Temmâm b. Abbas 

37. Abdullah b. Abbas 

38. Tâhir b. ez-Zübeyr 

39. Ümmü Hakîm bintü ez-Zübeyr 

40. Ziyâ’a bintü ez-Zübeyr olup bu isimler hakkında kısa mâlumat verilmektedir. İsimler 

ve verilen bilgilerden Hz. Abbas’ın Abdullah isimli iki oğlu olduğu; birinin küçük yaşta 

vefat ettiği ve vefat eden Abdullah’ın ismini sonraki yıllarda dünyaya gelen oğluna ver-

diği anlaşılmaktadır. 

Hz. Peygamber’in amcalarının çocukları ve onlar hakkında verilen bilgilerden 

sonra halalarının çocuklarından da bahsedilen eserde; 

1. Fatımâ bintü Ervâ 

2. Tuleyb ibni Ervâ 

3. Ebû Seleme b. Berre 

4. Ebû Sebre b. Berre 

5. Züheyr b. Atîke 
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6. Abdullah b. Atîke 

7. Kureybe bintü Atîke 

8. Zübeyr 

9. Abdülka’be ibni Safiyye 

10. Sâyeb ibni Safiyye 

11. Ümmü Habîbe bintü Safiyye 

12. Safiyye bintü Safiyye 

13. Âmir b. el-Mubîza 

14. Ervâ bint el-Beyzâ 

15. Ümmü Talhâ b. Rebî’a 

16. Abdullah b. Cahş 

17. Ümmü Habîbe bintü Ümeyye 

18. Ubeydullah 

19. Hamne 

20. Ebû Ahmed 

21. Zeyneb’in isimleri zikredilmekte; Abdullah b. Cahş ve Zübeyr hakkında teferruatlı, 

diğerleri hakkında ise kısaca bilgi verilmektedir. Aynı zamanda Ümmü Habîbe ve Zey-

neb’in ezvâc-ı tâhirâttan olduğu belirtilmektedir. 

Hz. Peygamber’in kan bağı olanlar hakkında verilen bilgilerden sonra süt bağı 

olanların da tanıtıldığı bu bölümde, sütbabası Hâris b. Abdüluzza ve sütanneleri Halîme 

ve Süveybe hakkında da bilgiler verilmekte ve sütkardeşleri olan Hamza, Ebû Seleme, 

Abdullah, Mesrûh, Enîse ve Huzâme’nin kısaca tanıtılmasıyla ravza nihayet bulmaktadır. 

2.2.1.4. Ravza-i Sâlise 

Eserde Ravza-i Sâlise olarak adlandırılan bu üçüncü bahçede ise nübüvvet tahtında 

oturan o yüce Peygamber’in etrafında bulunan huddâm ve âbid denilen hizmetçilerden, 

kâtiplerden, atlı süvarilerden, muharebe âletlerinden, özel eşyalarından, Hz. Peygam-

ber’in güvenini kazanmış emniyet sahibi kimselerden, tayin ettiği emirler/yöneticilerden, 

hatiplerden ve şairlerden bahsedilmektedir. 

Hz. Peygamber’e büyük hizmetleri olanların isimleri zikredilirken evvela hicret es-

nasındaki hizmetlerinden dolayı Hz. Ebû Bekir’in ismi ön plana çıkmakta ve onu yapmış 

oldukları hizmet dereceleriyle Enes bin Mâlik, Esla bin Şerîk, Âsmân b. Hâris, Bilâl-i 

Habeşî, Rabia b. Kab el-Eslemî, Sad, Abdullah b. Revâha, Ukbe b. Gâfir, Abdullah b. 
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Mesud, Kays b. Sad, Ebû Zer el-Gıfârî, Naim b. Rabîa, Salebe’nin azatlısı Sâlim ve Sa-

lebe b. Abdurrahman gibi ashâb-ı güzînin takip etmektedir. 

Hz. Peygamber’in cariyeleri bahsinde ise cariyelerin isimleri, isimler konusundaki 

ihtilaflar ve cariye oluş hikâyeleri anlatılmaktadır. 

Hz. Peygamber’in kulları bölümünde O’nun (as.) hizmetçilerinin, hârisleri bölü-

münde bekçi ve gözcülerinin isimleri zikredilmekte; başta Bilâl-i Habeşî olmak üzere 

Ümmü Mektum, Sa’d el-Karaz ve Ebû Mahzûre gibi isimler de müezzinleri sıralanmak-

tadır. 

Eserde Hz. Peygamber’in ümerâsı kısmında Hz. Ebû Bekir’in ismi başta olmak 

üzere Ali b. Ebû Tâlip, Abdurrahman bin Avf, Zeyd b. Hârise gibi gibi ashâbın önde gelen 

isimlerinden başka otuz üç sahabenin daha ismi geçmektedir. 

Devlet adına etrafa gönderdiği vâli ve vergi memuru gibi isimlerin zikredildiği 

âmiller bahsinde Ali b. Ebî Tâlib, Adî b. Ebî Hatem ve Ebû Ubeyde gibi isimler zikredi-

lirken Hz. Ebûbekir es-Sıddîk ve Hz. Ömer b. el-Hattâb’ın ismi vezirleri arasında yer 

almaktadır. Ancak bu vezirliğin resmî bir vezirlik olmadığı, Hz. Peygamber’in sırlarına 

vâkıf oldukları anlamına geldiği ifade edilmektedir. Ayrıca Hz. Ebûbekir ve Hz. Ömer’in 

ehl-i arzdan, Hz. Cibril ve Hz. Mikâil (as.)’ın ise ehl-i semâdan oldukları belirtilmektedir. 

Şeriat nâmına hükmeden ashâb-ı kuzât bahsinde Ömeru’l-Fâruk, Ali b. Ebû Tâlib, 

Abdullah b. Mes’ûd, Ubey b. Ka’b, Zeyd b. Sâbit ve Ebû Mûsâ el-Eşârî isimleri yer alır-

ken Ali b. Ebû Tâlib, Zübeyr b. El-Avvâm, Ca’fer b. Ebû Tâlib, Hâlid b. Velid ve Abdul-

lah b. Revaha alemdarları arasında zikredilmektedir. 

Bu bölümde Esla’ b. Şerîk ve Abdullah b. Mes’ûd’un Hz. Peygamber’in yüklerini 

zamanın taşımacılıkta kullanılan yük hayvanlarına yükleyen isimler olduğunu da görmek-

teyiz. 

Hz. Peygamber’in şâirlerinin Hassan b. Sâbit, Ka’b b. Mâlik ve Abdullah b. Revaha 

ve savaş esnâsında develeri harekete geçirmek için nağme terennüm eden hâdimlerinin 

ise Abdullah b. Revaha, Enşecetü’l- Esved Âmir olduğu beyan edilmektedir. 

Hz. Peygamber’e imamet edenlerin Ebû Bekir es-Sıddîk ve Abdurrahman b. Avf 

olduğu zikredilen bölümde hutabâsının ise Sâbit b. Kays b. Şemmâs olduğu belirtilmek-

tedir. 
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Hz. Peygamber’in atları bahsinde atların sayısında ihtilaf olmakla birlikte Muham-

med b. el-Hasan el-Cevvânî’nin meşhur olan rivayeti seçtiğini söylemiş ve bazıları Hz. 

Peygamber’e hediye edilen atların yirmi bir adet olduğu ifade edilerek isimleri Hz. Pey-

gamber’in yirmi bir adet atı vardır ve bu atların isimleri Sekb, Mülâvih, Mürteciz, Lizâz, 

Zarib, Lahîf, Sezâd, Verd, Sebha, Eblak, Zü’l-Ukkâl, Merkel, Serhân, Yasûb, Bahr, Ed-

hem, Mehâ, Murâvih, Tarf, Necîb ve Zü’l-Lümme olarak bildirilmiştir. 

İsimleri Şakrâ, Mühre, Riyyâd, Beşeriyye, Avm, Sadiye, Farîs, Semrâ, Hüsnâ, 

Cuğra olan on adet sağmal devesi ve bunlardan başka Gadbân, Cedâ ve Kusvâ isimli üç 

devesi daha olduğu belirtilen metinde Hz. Peygamber’in mülkünde olan Yağfur ve Ufeyr 

adında iki adet eşekten Ucve, Zemzem, Sukya, Berke, Itlâl, Atrâf ve Verîşe isimli yedi 

adet koyundan ve ismi belirtilmeyen yedi adet keçiden bahsedilmektedir. 

Hz. Peygamber’in katırları sayısında ihtilaf olmakla birlikte biri Dûmetü’l-Cendel 

hâkimi biri Kisra ve biri de Melik Necaşî tarafından hediye edilenler dahil, bir rivayete 

göre yedi bir rivayete göre de beş adet katırının varlığından bahsedilen eserde beş adet 

üzerinde ittifak edilmekle beraber Şehbâ, Düldül, Fızza ve İleyye olarak dört adedinin 

ismi belirtilmektedir. 

Hz. Peygamber’in savaş teçhizatı hakkında da bilgi verilen bu bölümde O’nun 

(sav.) Adb, Zülfikar, Samsam, Kalai, Betâ, Hatf, Mihdem, Rasûb ve Kadîb isimli dokuz 

adet kılıcının olduğu, bunlardan başka miras yoluyla annesinden intikal eden bir kılıcı 

daha olduğundan bahsedilen eserde altı adet de isimleri Beyzâ, Şavhat, Revhâ, Safrâ, 

Zevrâ ve Sedâd olan yaylarının bulunduğu haber verilmektedir. Ayrıca Hz. Peygamber‘in 

bir kuşağı ve oklarını taşımak için kullandığı bir sırt çantasının bulunduğu belirtilmekte-

dir. 

Hz. Peygamber’in bayrakları konusunda O’nun (sav.) Ukâb isimli siyah bir bayra-

ğının ve birkaç tane de sancağının olduğu ifade edilmekte ve İmam Tirmîzî’den gelen bir 

rivâyetle dört köşeli siyah bir bayrağının mevcûdiyeti haber verilmekte; Muhyi’s-

Sünne’den gelen nakille de üzerinde Kelime-i Şehâdet (Lâ ilâhe illallah Muhammeden 

Resûlüllah) yazan beyaz bir sancaklarının olduğu ve bazıları da bir küçük bayrağı vardı 

demişler, şeklinde nakledilmektedir. 

Hz. Peygamber’in mızrak olarak bildiğimiz nîzelerinin sayısı hakkında ihtilaf ol-

makla birlikte Mütesennî isimli mızrağından başka Kaynuka Gazâsından ganimet kalıp 
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isimleri belli olmayan üç mızrağının daha olduğu bildirilmektedir. 

Bunun yanında [si]per-i şerif dedikleri mücevher kakmalı Zülûk ve Fütûk isimli iki 

kalkanının olduğundan bahsedilmektedir. 

Ayrıca üzerinde tavşan sureti bulunup kendisine hediye edilen bir kalkan’ın varlı-

ğından söz edilmekte ve Hz. Peygamber’in mübarek ellerini sürmesiyle bu sûretin yok 

olduğu bildirilmektedir. 

Kısa mızrak anlamına gelen harbeleri beyanında söylenen bölümde Urcun, Anze, 

Beyza, Neba’ isimli mızraklarından bahsedilen Hz. Peygamber’in bir de mızraktan kısa 

asâ’dan uzun olup Ukâze denilen ve ucunda demir olan Anze isimli küçük bir asâsının 

olduğu bildirilmekte ve bunu Hz. Zübeyr’in Habeş’ten getirdiği beyan edilmektedir. 

Türkçe’de ise bunun çomak olarak isimlendirildiği bilgisi verilmektedir. 

Hz. Peygamber’in zırhları konusunda Suğdiye, Fızza, Zâtu’l-fuzûl, Zâtu’l-havâsî, 

Zâtu’l-visâh, Betra ve Hırnık isimli yedi adet zırhının olduğu ve Suğdiye isimli zırhın 

Kaynuka’dan kaldığı ve Câlût’u öldürdüğünde bu zırhın Hz. Dâvud’un (as.) arkasında 

olduğu anlatılmaktadır. 

Son olarak Hz. Peygamber’in savaşta ve barışta kendisine lâzım olan özel eşyala-

rından bahsedilmektedir. Bunlar Hz. Peygamber’in tevr denilen taştan mâmul el yıkamak 

ve su içmek için kullandığı bir bardak, bir adet mil ile sürmedan, câmî isimli bir makas, 

bir adet ayna, dört adet terlik, iki adet ayakkabı, bir adet elbise cinsinden bürde dedikleri 

kırmızı renkli hırka, bir adet peştemal, çöl gibi yerlerde giyilmeye elverişli iki adet göm-

lek, iki adet cübbe, beyaz renkli bir kisve, kalensüve dedikleri birkaç adet küçük takke/kü-

lah, sahtiyan deriden bir sergi/yaygı, hamîsa denilen ve üzerinde çizgiler bulunan bir el-

bise, biri saçaklı,  birinin adı muhannike olan biri beyaz ve biri siyah olup genellikle bay-

ram günlerinde kullandığı dört adet sarık, bir adet kaşağı, bir adet kırba, yemek pişirmek 

için kullanılan bir kap, biri Muğîs biri Reyyan isimli biri de sırçadan (cam) olmak üzere 

üç adet bardak, bir adet mıhsan denilen pirinç alaşımından mâmül hınna ve ketem dedik-

leri nebâtâtı dövüp halletmeye yarayan mutfak eşyası, bir adet mendil ve namazlık olarak 

kullandığı dokuma hasır, Sadra isimli bir ibrik, bir yıkanma kabı, Melik Mukavkıs’ın he-

diye ettiği içine tarak, sürmedan gibi kişisel bakım malzemelerinin koyulduğu fildişinden 

yapılmış cilalı bir sanduka/kutu, kas’a denilen bir çanak, kadife bir taht/kürsü, biri kırmızı 
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ve biri siyah iki elbise, bir adet mendil, ağaçtan bir kap, bir dokuma hasır, içine güzel 

koku koydukları özel bir kap ile biri altın biri gümüş ve biri de demirden mâmül üç adet 

mühürden ibarettir. Ancak Hz. Peygamber altın olanı değil gümüş olan mührü kullandığı 

ifade edilerek Hz. Peygamber’in sakalını taramak için kullandığı bir tarağın ve o bölgeye 

mahsus bir çadırın varlığından bahsedilerek ravza-i sâlise olarak isimlendirilen üçüncü 

bahçenin sonuna gelinmiş ve eser hitâma erdirilmiştir. 

 

2.3. Eserde Geçen Nazım Şekilleri ve Vezinler 

 

Eserde Yer Alan Nazım Şekillerinin Tasnifi 

Nazım Şekli Nazım Şekli Sayısı 

Mesnevi 1 

Kıt’a 1 

Beyit 4 

Rubâî 18 

 

 

İncelediğimiz eser mensur olarak kaleme alınmış olmakla beraber, eserin muhtelif 

yerlerinde manzum parçalar da görülmektedir. Ele aldığımız eserde 4 nazım şekli kulla-

nılmıştır. Bunlardan “müfte‘ilün müfte‘ilün fâ‘ilün” aruz kalıbıyla yazılmış olan mesnevi, 

araya mensur ibareler konmak suretiyle kullanılmıştır. Başka bir deyişle müellif, mesnevi 

şeklini bir bütün halinde vermemiş, birkaç beyit verdikten sonra, mensur şekilde bu be-

yitleri yorumlama veya anlamca destekleme yolunu tercih etmiştir. Bu nedenle eser içe-

risinde farklı yerlere birkaç beyit halinde serpiştirilmiş bu uzun manzume, ayrı ayrı mes-

neviler olarak değil, tek bir mesnevi olarak değerlendirilmiştir. Bunda özellikle bu beyit-

lerde aynı veznin kullanılmış olması da etkili olmuştur. Zira mensur eserde 4 farklı beyit 

daha yer almaktadır ve bunlarda farklı aruz kalıpları kullanılmıştır. Bu nedenle bu beyitler 

yukarıdaki tabloda yer aldığı gibi, bir mesnevinin parçaları olarak telakki edilmiş, ayrı 

ayrı manzumeler olarak değerlendirilmemiştir. 

İncelediğimiz eserde ayrıca bir kıt’a ve 18 rubâî yer almaktadır. Bu bağlamda 
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eserde en fazla kullanılan nazım şeklinin rubâî olduğunu ifade edebiliriz. Beyit sayısı ba-

kımından mesnevi de büyük bir yekûn tutmakla birlikte, bu beyitler tek bir mesnevi olarak 

değerlendirilmiştir. 

 

 

Eserde Yer Alan Manzumelerde Kullanılan Vezinler 

            Kullanılan Vezin Manzume Sayısı 

            Müfteilün müfteilün fâilün 1 

            Mefâîlün mefâîlün feûlün 1 

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün 1 

Feilâtün mefâilün feilün 1 

Feilâtün feilâtün feilün 2 

Rubâî kalıpları 16 

 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi incelediğimiz eserde yer alan manzumelerde 

beş aruz kalıbının yanı sıra yalnız rubâîlerde kullanılan aruz kalıpları da yer almaktadır. 

Türk edebiyatında rubâî vezinlerinin daha çok “mef’ûlü” parçasıyla başlayan “ahrep” ka-

lıpları kullanılmıştır (Dilçin, 1997: 37). 

 Rubâîlerde dört mısra aynı kalıpla yazılabildiği gibi, bir rubâî içinde farklı kalıp-

lara da yer verilebilmekte, hatta bir rubâî dört farklı aruz kalıbıyla yazılabilmektedir. Bu 

nedenle yukarıdaki tabloda rubâî kalıplarının sayısı verilmekle iktifa edilmiştir. 
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2.4. Ravzatü’s-Safâ’nın Arapça Asıllarıyla Karşılaştırılması 

2.4.1. et-Tuhfetü’ş-Şerîfe ve eş-Şeceretü’l-Muhammediyye ile Ravzatü’s-Safâ’nın 

Genel Muhteva Karşılaştırması 

 

Ravzatü’s-safa fî sîreti’l-

Mustafâ (Hasan Hüsnü 

Paşa) 

eş-Şeceretü’l-Muhamme-

diyye (Atatürk kitaplığı) 

et-Tuhfetü’ş-şerîfeve’t-

Turfetü’l-münîfe (Laleli 

2064) 

Mukaddime  نسب سيد ولد آدم رسول هللا صلى هللا

محمد بن عبد هللا بن عبد عليه وسلم 

المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 

 ...قصي بن

 

 

نسب سيد ولد آدم رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم محمد بن عبد هللا بن عبد 

المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 

 قصي بن...

 

Ravza-i Ûlâ 

Ol ḥabı  ̇̄b-i ḥası  ̇̄büñ èaleyhi’ṣ-

ṣalātü ve’s-selām ẕāt-ı èālı  ̇̄ 

ṣıfātlarından Ādem-i 

ṣafiyyu’llāha müntehı ̇̄ olan 

ensāb-ı ṭāhiratü’l-aṣlābı ve 

silk-i neseb-i şerı  ̇̄flerine mün-

temı  ̇̄ olan etbāè u aṣhābı 

beyānında olan bu bölümde 

alt başlıklar halinde Hz. Pey-

gamberin nesebi, hilyesi ve 

aşere-i mübeşşere hakkında 

bilgi verilmektedir.) 

بنو أعمام النبي و بنات عمات النبي  

 عليه السالم

 

بنو أعمام النبي و بنات أعمامه صلى 

 هللا عليه وسلم

 

عمات النبي صلى هللا عليه وسلم 

 أوالد بنات النبى صلى هللا عليه وسلم

 

عمات النبي صلى هللا عليه وسلم 

 أوالد بنات النبى صلى هللا عليه وسلم
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نات النبى صلى هللا عليه وسلمأوالد ب  

 

 

 صلى هللا عليه وسلمأوالد بنات النبى 

 

  (Farklı sayfada) 

 أعمام النبىصلى هللا عليه وسلم أعمام النبى صلى هللا عليه وسلم

(Farklı sayfada) 

Ravza-i Sâniye 

 

(Hz. Peygamberin erkek ve 

kız evlatları, zevceleri, torun-

ları, , amcaları, halaları, amca 

çocukları ve hala çocukları, 

sütanneleri ve sütkardeşleri, 

süthala ve sütdayıları alt baş-

lıklarla bu bölümde yer al-

maktadır.) 

 أوالد النبي صلى هللا عليه وسلم

 

 أوالد النبي صلى هللا عليه وسلم

 (Farklı sayfada) 

 مأزواج النبي صلى هللا عليه وسل

 

 أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم

(Farklı sayfada) 

و من النساء اللوات لم يدخل بهنأيضاً 

 صلى هللا عليه وسلم

و من النساء اللوات لم يدخل بهن أيضاً 

 صلى هللا عليه وسلم

أخوال النبي صلى هللا عليه وسلم و 

 بنوهم 

أخوال النبي صلى هللا عليه وسلم و 

 غيره بنوهم من الرضاع و

رث أبو النبي صلى هللا عليه االح

 وسلم من الرضاع

أمهات النبي صلى هللا عليه وسلم من 

 الرضاع

الحرث أبو النبي صلى هللا عليه وسلم 

 من الرضاع 

أمهات النبي صلى هللا عليه وسلم من 

 الرضاع 

إخوة النبي صلى هللا عليه وسلم من 

 الرضاع

ن إخوة النبي صلى هللا عليه وسلم م

 الرضاع

بنو عمات النبي  و  بنات عماته صلى 

 هللا عليه وسلم

بنو عمات النبي  و  بنات عماته صلى 

 هللا عليه وسلم

ابو القاسم محمد بن عبدهللا بن عبد 

المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 

قصي بن كالب بن مر بن قعب بن 

 .لوي بن غالب بن فهر وهو قريش

 

 بن عبد ابو القسم محمد بن عبدهللا

المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 

قصي بن كالب بن مر بن قعب بن 

 لوي بن غالب بن فهر وهو قريش.

 

Ravza-i Sâlise 

(Hz. Peygamberin hizmetçi-

leri, cariyeleri, kulları, bekçi-

leri, müezzinleri, ümerâsı, sa-

adet-i iktisâbı, âmilleri, 

 

 خدام النبي صلى هللا عليه وسلم 

 عليه وسلمعبيد النبي صلى هللا  

 آماء النبي صلى هللا عليه وسلم 

 أمراء النبي صلى هللا عليه وسلم 
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vüzerâsı, Ashâb-ı küzât, alem-

darları, yük yükleyicileri, 

şuarâsı, seferlerde develere 

hıdâ eyleyen hâdimleri, imam-

ları, hatipleri, atları, develeri, 

sağmal hayvanları ve savaş 

aletleri alt başlıklar halinde bu 

bölümde yer almaktadır.) 

 كتاب النبي صلى هللا عليه وسلم 

 عمال النبي صلى هللا عليه وسلم 

 مآذين النبي صلى هللا عليه وسلم 

 حجابه النبي صلى هللا عليه وسلم 

 ساعاتهصلى هللا عليه وسلم 

 حرسهصلى هللا عليه وسلم 

 عليه وسلم وزاؤهصلى هللا 

  قضات صلى هللا عليه وسلم 

 أمهات النبي صلى هللا عليه وسلم 

  أصحاب شرطه ومقيمي الحد له 

  أصحاب أسرارهصلى هللا عليه

 وسلم

 رعات النبيصلى هللا عليه وسلم 

  خازنداره والقائم على نفقته 

 حمال راياتهصلى هللا عليه وسلم 

 من كان يرحل دوابهعليه السالم 

 عليه وسلم شعراؤه صلى هللا 

 سالحداريتهصلى هللا عليه وسلم 

  من كان يلى حمل نعاله عليه

 السالم

  من أمن أصحابه و خطبه عليه

 السالم

  هدات سفره عليه السالم 

  سالح النبيصلى هللا عليه وسلم

  مراكب النبيصلى هللا عليه وسلم

  آالته و آثاره النبيصلى هللا عليه وسلم

لى وقائع النبي و هذا جدول تحتوي ع

صلى هللا عليه و سلم حين مباحث إلى 

 وفاته

 (Bu bölüm, Resülüllah’ın 
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gönderilişinden vefatına ka-

dar meydana gelen olaylar-

dan, Hicrete kadar olan kıs-

mının kronolojik olarak ve-

rildiği bölümdür.) 

هجرة النبي صلى هللا عليه و سلم إلى 

 رة المشرفةالمدينة المنو

(Kronolojik anlatım Hicret-

ten Resülüllah’ın vefatına 

kadar devam eder. 

 

 

2.4.2. eş-Şeceretü’l-Muhammediyye ile Ravzatü’s-Safâ’nın Örnek  Muhteva 

Karşılaştırmaları 

 

Nahîfî: Cevvânî: 

Hacel جحل 

İsmi Muġı  ̇̄re’dür. Māderi Ḥamza’nuñ 

vālidesi Hāle-i Zühriyye’dür. Nesli 

munḳatıèdur. 

بقيةلهوأمهأمحمزةال)حجل( اسمهالمغيرةو   

İsmi Müğiredir. Ardılı yoktur. Annesi 

Ümmü Hamza’dır. 

 

Ḥamza حمزة 

Seyyidü’ş-şühedā Ḥamza Eḫu’n-Nebiyyi 

mine’r-rażāèati ve èammeti ṣalla’llāhü 

teèālā èaleyhi ve sellem 

Ebū Leheb’ün èatı  ̇̄ḳası Sü̱veybe nām cāriye 

Resūl-i muḥterem’den dört sene muḳad-

dem cenāb-ı Ḥamza’yı emzirüp baèdehū 

Resūl-i ekrem’üñ daḫı   şerefyāb-ı ḫıdmet-i 

irżāèları oldıġı cihetden ammı  ̇̄leri Ḥamza 

بلةأبيلهبقالأرضعتهثويبةموحمزةعمالنبيصلىاللهعليهوسلم

 رسوالللهصلىاللهعليهوسلمبأربعسنين

Resûlüllah’tan dört sene önce Ebu 

Leheb’in mevlâsı Süveybe’nin emzirdiği, 

Peygamber Sallallâhü Aleyhi ve sellem’in 

amcası. 
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daḫı   birāderān-ı rıżāèlarından maèdūddur. 

Sebā سبا 

èAvf es-Sülemı  ̇̄ oġlı èOsm̱ān oġlı Ḫirām oġlı 

Hilāl oġlı Ḥārise oġlı Ḥabı  ̇̄b oġlı Ṣalt ḳızı-

dur. 

 

 

سبا السلمية بنت الصلت ابن حبيب ابن حارث ابن هالل 

ابن حزام ابن شمال ابنعوف ماتت قبل أن يصل 

 إليها)حرام(

Seba, sülemi oğlu, Avf oğlu, Şimal oğlu, 

Hüzam oğlu, Hilal oğlu, Haris oğlu, Habib 

oğlu, Salt kızı,  

Peygamber kendisine ulaşmadan vefat etti.  

 

Tablolar hem başlıklar hem de muhteva yönünden karşılaştırılıp incelendiğinde 

Ravzatü’s-Safâ fî Sîreti’l-Mustafâ’nın, cüz’î farklılıklarla beraber Şeceretü’l-Muhamme-

diyye’nin tercümesi olduğu anlaşılmaktadır. Bu farklılıkların, müellifin ya bazı bilgileri 

tercümeye lüzum görmeyerek eserine almamasından ya da kendi şiirleri ve edebî cümle-

leriyle eseri tezyin etmesinden kaynaklandığı görülmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

RAVZATÜ’S-SAFÂ FÎ SÎRETİ’L-MUSTAFÂ’NIN TENKİTLİ METNİ 

3.1. Ravzatü’s-Safâ fî Sîreti’l-Mustafâ’nın Yazma Nüshalarının Tavsifi 

Çalışmamızın ana kaynağını oluşturan Nahîfî Süleyman b. Abdurrahman b. Salih 

el-İstanbulî’ye ait “Ravzatü’s-Safâ fî sîreti’l- Mustafâ” adlı eserin günümüzde Süleyma-

niye Kütüphanesi, Hasan Hüsnü Paşa koleksiyonunda ve yine aynı kütüphanenin Hami-

diye koleksiyonunda kayıtlı iki nüshası bulunmaktadır. Nahîfî Arapça’dan tercüme ettiği 

bu eserin bir mukaddime, üç ravza ve bir hâtimeden müteşekkil olduğunu belirtmekdir 

fakat her iki nüshada da müstakil bir hâtime bölümü bulunmamaktadır.  Burada müellif 

sadece eseri bitirdiğine hamd etmekte ve Hz. Muhammed ve ailesine salât u selâm etmek-

tedir. Bu iki nüshada okumamıza engel teşkil edecek tahrif ve müstensih hatasına rastlan-

mamakla birlikte müstensihlerin, eserin bazı cümlelerinde bir kelimeyi farklı yazmaları 

sonucunda cümledeki anlamın olumlu/olumsuz yönde değiştiği ya da cümlenin anlamsız 

hale geldiği görülmüş ve farklı iki kelimeden cümleye uygun olanı tercih edilerek anlamlı 

bir cümle oluşturulmuştur. 

3.1.1. Hasan Hüsnü Paşa Koleksiyonu, 855 Numaralı Nüsha 

Eyüp Sultan’da Boyacı Sokağı’nda bulunan kütüphaneden 1942 yılında Hüsrev 

Paşa Kütüphanesi’ne, ardından 1957 yılında Süleymaniye Kütüphanesi’ne nakledilen 

nüsha yetmiş (70) varaktan müteşekkildir. Cildi sağlam ve cilt ebadı 260x180 mm, eser 

içi metin ebadı ise 150x80 mm’dir. Nesih ile kaleme alınan nüsha tezhip ile tezyin edilmiş 

nüshanın ilk sayfasına varak ve sayfa numarası verilmemiştir. Konu başlıkları ve bazı 

özel isimlerin kırmızı mürekkeple yazıldığı nüshada istisnalar dışında sayfalar on yedi 

(17) satırdan ibaret bulunmaktadır. 

Sultan IV. Mustafa Han Gazi’den sitayişle bahsedilen eserde bu eserin onun em-

riyle kaleme alındığı belirtilmiş olup ne zaman yazıldığı tam olarak bilinmemektedir. Ese-

rin zahriyyesine Hicrî 1181 tarihinin düşülmesi ve Nahîfî’nin Hicrî 1151 senesinde vefatı 

dolayısıyla bu eserin bir müntensih tarafın istinsah edildiği düşünülmektedir. Eserin ke-

tebe kaydı, müstensih adı ve istinsah tarihi bulunmamaktadır. 
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3.1.2. Hamidiye Koleksiyonu 252/5 Numaralı Nüsha 

Bahçekapı’daki Hamidiye Külliyesi içindeki kütüphane’den Evkaf Nezaretinin em-

riyle 1914 yılında Sultan Selim’e, ardından 1924 yılında Murad Molla Kütüphanesi’ne, 

son olarak Maârif vekâletinin emriyle 1954 yılında Süleymaniye Kütüphanesi’ne nakle-

dilen bu nüsha otuz sekiz (38) varaktan müteşekkildir. İstisnalar dışında her sayfası yirmi 

dokuz (29) satırdan oluşan eserin cildi sağlam ve cilt ebadı 260x180 mm, eser içi metin 

ebadı ise 150x80 mm’dir. Nesih ile kaleme alınan nüshanın ilk sayfası tezhip ile tezyin 

edilmiş olup diğer sayfalara altın cetvel çekilmiştir. Sayfa numaraları onar aralıklarla ve-

rilen eserin kâğıdı aharlı ve krem rengindedir. 

Süleyman Nahîfî’ye ait sekiz (8) eserin bulunduğu bir mecmuanın [160b-197b] va-

rakları arasında yer almaktadır. Eserin bu nüshasında da Hasan Hüsnü Paşa nüshasında 

olduğu gibi konu başlıkları ve özel isimler kırmızı mürekkeple kaleme alınmıştır. Varak 

numaraları onar aralıklarla verilen nüshanın sayfaları arasında bir kopukluk olmayıp konu 

bütünlüğü tamdır. Ketebe kaydı bulunmayan bu nüshada da müstensih adına ve istinsah 

tarihine dair bir bilgi mevcut değildir. 

3.2. Metin Tenkidinde Takip Edilen Usûl 

Ravzatü’s-Safâ fî Sîreti’l-Mustafâ’nın iki nüshası karşılaştırılarak okunmuş ve çe-

viriyazı yapılırken çalışmamızda yer alan transkripsiyon alfabesine uyulmuştur. Metnin 

oluşturulmasında Prof. Dr. İsmail Ünver’in “Çeviriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneri-

ler” adlı makalesinde ifade ettiği görüşlere bağlı kalınmıştır. Bu görüşler doğrultusunda 

oluşturulan metinde Farsça tamlamalar ı-i/yı-yi şeklinde yazılmıştır. Nüshalarda geçen 

Arapça ve Farsça kelimeler aslına uygun transkribe edilmiş, “ḫoş-ḫ˅ān”ve “meded-ḫ˅āh” 

gibi Farsça kelimelerdeki “vâv-ı ma‘dûle” olarak isimlendirilen harf “˅” biçiminde gös-

terilmiştir. Birleşik kelimeler, Farsça edatlar, ön ekler ve tamlamalar tire (-) ile ayrılmış 

olup özel isimlere getirilen ekler ise kesme işaretiyle ayrılmamıştır. Her iki nüshada da 

Türkçe kelimelerde şedde kullanılmaması kuralına uyulmayarak “ogulları, oğullukdan” 

gibi kelimelerde şedde kullanılmış ve yine kural dışı bir kullanım olarak Farsça kelime-

lere mahsus vâv-ı ma’dûle’nin Arabistan yarımadasında bulunan Tâ’if mahallinin adında 

kullanıldığı görülmüş ve bu durum dipnotta belirtilmiştir.  

İki nüshada da beyitlerden birinde eksik mısra tespit edilmiş olup bu eksiklik “–” 

işaretiyle gösterilmiştir. Metinde eksik bırakıldığı kanaati uyandıran bazı ek ve bağlaç 
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gibi unsurların varlığına ise “[ ]” işareti içinde dikkat çekilmiştir. Nüshalarda kırmızı 

renkle belirtilen başlıklar koyu siyah ve kalın punto yazılmıştır. Özel isim ve cümle baş-

larında büyük harf kullanılan metinde karşılaştırmalı okuma kolaylığı göz önünde bulun-

durularak iki nüshanın da sayfa numaraları belirtilmiştir. 

Araştırmacıların eserlerden daha kolay yararlanabilmesi için dizin kısmındaki alfa-

betik sıralamada harf-i tarifler dikkate alınmamıştır. 

Kitap isimlerinin yazılmasında Diyanet İslam Ansiklopedisi’nin kitap isimleri ya-

zım usûlü esas alınmıştır.  
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3.3. Transkripsiyon Alfabesi 

 ṣ ص a,ā (آ ),ا

 ḍ, ż ض a,e, ı, i,u, ü (أ ),ا

 ṭ ط b, p ب

 ẓ ظ p پ

 è ع t ت

̱ s ث  ġ غ

 f ف c,ç ج

 ḳ ق ç چ

 k, g, ñ ك ḥ ح

 l ل ḫ خ

 m م d د

 n ن ẕ ذ

 ˅,v, u, ū, ü, o, ö و r ر

 h,a, e ه z ز

 la, lā ال s س

y, ı, i, ı ى ş ش  ̇̄, ā 

 ‘ ء  
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3.4. Tenkitli Metin 

Ravżatü’ṣ-Ṣafā f.ı  ̇̄ Sı  ̇̄reti’l-Muṣṭafā1 

[H 1b, HM 160b] Bi’smi’llāhi’r-Raḥmani’r-Raḥı  ̇̄m ve bihı  ̇̄ nestaèı  ̇̄n2 

Ḥamd u sipās ve şükr-i bı  ̇̄-ḳıyās ol Ḫālıḳ-ı bı  ̇̄-çūn u ciḥān-āferı  ̇̄ne lāzım u vācibdür ki 

nevè-i benı ̇̄ Ādemi eşref-i maḫlūḳāt eyleyüp silsile-nāme-i iftiḫārların ṭahāret-i neseb 

ve neḳāvet-i ḥaseb birle tevşı  ̇̄ḥ ve tezyı  ̇̄n eyledi. Ve ṣalāt-ı ṣalavāt-ı mütefāṣılāt ve 

teslı  ̇̄māt-ı ġayr-ı mütevāṣılāt ol ḫalı  ̇̄l-i celı  ̇̄lü’l-ḥaseb ve ḥabı  ̇̄b-i ṭāhiru’n-neseb ḫatm-i 

enbiyā ve resūl-i kibriyā bedr-i münı  ̇̄r-i evc-i ıṣṭıfā Muḥammed Muṣṭafā èaleyhi ek-

melü’t-taḥıyyāt ve ecmelü’t-teslı ̇̄māt ḥażretlerı  ̇̄ne olsun ki vücūd-i pür-cūd-ı mekārim-

ālūdı ser-levḥa-i neseb-nāme-i eşrāf ve pı  ̇̄rāye-i silsile-i èAbdümenāf olmışdur. Ve 

nüḫabāt-ı taḥıyyāt-ı neciyyāt āl ve aṣḥāb-ı sāmı ̇̄-simāt ve evlād-ı kirām ve ezvāc-ı 

ṭāhirātları ḥażerātına olsun ki her biri neyyir-i münevver-i hidāyet ve delı  ̇̄l-i sebı  ̇̄l-i 

saèādet olmışlar idi. Ve hediyye-i behiyye-i deèavāt-ı ṣāliḥa ve esṉiye-i bı ̇̄-ġāyāt-ı fāyiḥa 

evreng-nişı  ̇̄n-i salṭanat-ı [H 2a] İslām olan selāṭı  ̇̄n-pı  ̇̄şı ̇̄n ve mülūk-i èadl-āyı ̇̄n cenābları-

nuñ ervāḥ-ı ḳarı  ̇̄nü’l-irtiyāḥlarına resı  ̇̄de olsun ki vücūd-i bihbūdları vesı  ̇̄le-i āsāyiş-i 

cihān ve zerı  ̇̄èa-i efzāyiş-i emn ü emān olmış idi. Ammā baèd yerāèa-keş-i ṣahı  ̇̄fe-i ter-

cemānı  ̇̄ èabd-i mücrim ü cānı  ̇̄ ki taèrı ̇̄f-i ẕāt-ı bı  ̇̄-miḳdārında şāmil-i efrād-ı ṣıfāt olan cins-

i evṣāfınuñ mānièu’l-aġyār faṣl-ı fārıḳı budur. 

Beyt 

Resūlüñ ḫādim-i naèt-ı şerı  ̇̄fı ̇̄ 

Ḫudānuñ eżèafü’l-ḫalḳı Naḥı  ̇̄fı  ̇̄3 

Süleymān bin Abdurraḥmān Cūziyā bi’l-èafv ve’l-ġufrān min ġayri istièdādin ve 

liyāḳatin ḥoş-nevāyān-ı naèt-i peyġamberı  ̇̄ olan èandelibān-ı iştiyāḳa hem-āheng-i 

                                                      
1Ravżatü’ṣ-ṣafā fı  ̇̄ Sı  ̇̄reti’l-Muṣṭafā: -H 

2Ve bihi nestaèı  ̇̄n: -H 

3Mefāèı  ̇̄lün/ mefāèı  ̇̄lün/ feèūlün 
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ṣafı  ̇̄r-i taḳlı  ̇̄d olup ḥadāse̱t-i sinnimden bu vaḳte dek ol gül-i gülşen-ṣarāy-ı “li 

maèa’llāhuñ” gülşen-i evṣāfına bülbül-i ferzāne ve bezmgāh nuèūt-ı saèādet-ittiṣāfına 

pervāne olup ol gülzār-ı muḳaddesden nümāyān bir gül-i raènā ki ser-zede-i sāmièa-i 

ıṭṭılāèım ola naġme-sencān-ı vuṣlatına hem-āvāz olmaḳ dāèiyesi beni nālān eyler idi. Ve 

ol bezmgāh-ı aḳdesden fürūzān bir lemèa-i rūşenā ki pertev-endāz-ı bāṣıra-i istimāèım 

ola, sūhtegān-ı ḳurbetine dem-sāz olmaḳ ḫāṭırāsı cān u teni sūzān eyler idi. Fi’l-cümle 

[HM 161a] gāh gülşen-i naẓm u gāh encüm-i nesṟde bülbül ü pervāne āsā ol gül-i gü-

listān-ı sü̱mme denā4’ya nāle-perdāz-ı [H 2b] niyāz ve şemèi şebistān-ı ev-ednā’ya5’ya 

bāl-efrāz-ı sūz ü güdāz olmaḳda iken ol medār-ı mülk u milel muḥı  ̇̄ṭ-i merkez-i düvel 

ḳuṭb-i dāǿire-i zamān bāsıṭ-ı bisāṭü’l-emn ve’l-emān ārāyiş-i ṣadr-ı şehriyārı  ̇̄ pı  ̇̄rāye-i 

mesned-i cihān-dārı  ̇̄ rāyet-efrāz-ı berara-i mücāhidı  ̇̄n-i āteş-endāz-ı kefere-i cāhidı  ̇̄n illā 

ve hüve’s-sulṭānü’l-aèẓam ve’l-ḫāḳānü’l-muèaẓẓam sulṭānü’l-berreyn ve ḫāḳānü’l-

baḥreyn ḫādimü’l-Ḥarameyni’ş-şerifeyn ẓıllu Rabbi’s-semāvāti ve’l-arż ḥāmı  ̇̄-i sü̱ġūri’l-

İslām bi’ṭ-ṭūl ve’l-arż el-manṣūru èale’l-aèdāǿi ve’l-müeyyed bi-cünūdi’s-semāǿi ṣāḥib-i 

ṭabè u naẓm-āşinā daḳı  ̇̄ḳa-dān-ı nesṟ-i hoş-edā müstecmiè-āyı  ̇̄n-i sürūrı  ̇̄ neşve-mend-i 

èaşḳ-ı peyġamberı  ̇̄ şāh-ı dervı  ̇̄ş-ḫaṣlet şehriyār-ı pākize-sı  ̇̄ret6 ḥaṭ-nüvı  ̇̄s-i yektāyı  ̇̄ 

ṭuġrākeş-i bı  ̇̄-hemtāyı  ̇̄ fārisü’l-ḫayl-i èarṣa-i heycā hüner-ber-i pı  ̇̄şe-i deġā şı  ̇̄r-i dilı  ̇̄r-i 

şecāèat şecı  ̇̄è-i rüstem-mehābet ḳāmièi ehlü’ş-şirki ve’l-èudvān ḳāliè-i bünyānü’ṭ-ṭuġyān 

fermān-fermā-yı ḫavās u èavām pādişāhımız pādişāh-ı İslām es-Sulṭān bin es-Sultān 

ṣāḥibü’l-fetḥ ve’l-Ġāzı  ̇̄ Sulṭan Musṭafā Ḫān Ġāzı  ̇̄ naṣarahü’llāhü teèālā ilā yevmi’d-dı  ̇̄n ve 

ceèale ẓılle ẓalı  ̇̄lihı  ̇̄ meġāsü̱’l-muvaḥḥidı  ̇̄n. 

Allāhümme ṭavvil èumrahū ve èazziz emrehū ve’nṣurhü naṣran müeyyeden [H 3a] 

vecèal lehū riḳābe’l-kefereti muḳayyeden. Rabbi ḫallid mülkehū ve ḫılāfetehū ve zid 

                                                      
4 Necm Sûresi 53/8 
5 Necm Sûresi 53/9 
6pākize sı  ̇̄ret: pākize sı  ̇̄r H 
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devletehū ve ebbid salṭanatehū ḥazretlerinüñ cüll-i himmetleri ġazavāt ve ciḥāda 

münse̱nı  ̇̄ ve ṣıdḳ-ı niyyetleri temşı  ̇̄yyet-i şerè-i raṣı  ̇̄nü’l-bünyāna mübtenı  ̇̄ olmaḳ ile ṣāl-

i cülūs-ı ẓafer-me’nūslarında bilā-teǿḫı  ̇̄r ḥımāye-i beyża-i İslām ve èadū-yı bed-

fercāmdan aḫẕ-ı intiḳām ile taḥṣı  ̇̄l-i rıżā-yı ilāh ḳasdın idüp mütevekkilen èale’llāh 

taḥrı  ̇̄k-i riḳāb-ı hümāyūn azı  ̇̄met buyurdıḳları sefer-i ẓafer-ese̱rden bi-ḥamdi’llāh ve 

èavnihı  ̇̄ manṣūren āşiyāne-i şeh-bāz-ı salṭanat olan taḫtgāh-ı āsitāne-i devletlerine 

sāye-baḫş-ı èavdet u teşrı  ̇̄f oldıḳlarında ḳıyām ve ḳuèūdları yine tertı  ̇̄b-i levāzım-ı 

èazı  ̇̄met-i cihāda merhūn ve tekmı  ̇̄l-i merāsim-i umūr-i èibāda maḳrūn olup bu umūr-ı 

ḫayr-encāmuñ ḥuṣūl u itmāmına teveġġul-i ġazāvāt ü siyer ve tevessül-i sünen-i Sey-

yidü’l-beşer medār u7 teshı  ̇̄l ü teysı  ̇̄r ü vāṣıṭa-i èavn-i Rabb-i ḳadı  ̇̄r oldıġın mülāḫaẓa ve 

taḫḳı  ̇̄ḳ eylediklerinde ber-muḳtezā-yı fıṭrat-ı selı  ̇̄m ṣamı  ̇̄m-fuādlarında meknūz ve meş-

reb-i èālı  ̇̄-nihādlarında merkūz [HM 161b] olan muḥabbet-i nebı  ̇̄yy-i vācibü’t-tekrı  ̇̄m 

èaleyhi efżalü’t-taḥıyye ve’t-teslı  ̇̄m āfitāb-ı pür-nūr gibi pertev-efrūz-ı zuhūr olmaḳ ile 

istimāè-ı nuèūt-i Ahmedı  ̇̄ [H 3b] ve tetebbüè-i siyer ve ġazevāt-ı Muḥammedı  ̇̄den 

èaleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām neşvemend-i raḥı  ̇̄ḳ-i taḥḳı  ̇̄ḳ olup evḳāt-ı şerı  ̇̄felerin bu 

saèādet-i sermedı  ̇̄ye maṣrūf buyurmalarıyla ḥużūr-ı hümāyūnlarında mütālaèa ve 

müẕākere olunan kütüb-i celı  ̇̄le ve nüsaḫ-ı cemı  ̇̄leden ol şāh-ı şerı  ̇̄fü’l-ḥaseb ve ṭāhiru’n-

neseb Rasūl-i ekrem ṣalla’llāhü teèālā aleyhi vesellem ḥażretlerı  ̇̄nüñ enṣāb-ı naḳıy-

yetü’l-aslānı ve silsile-i neseblerine vābeste-i intiṣāb olan aṣḥābı ve ebnā-i kirām ve 

benāt-ı muḥteremātı ve ümmehātü’l-mü’minı  ̇̄n olan zevcāt-ı ṭāhirātı ve bi’l-cümle ci-

het-i rażāèdan iḫvān u8 aḫvāli ve aèmāmu èammātı beyānında Şeceretü’n-nebevı  ̇̄ is-

miyle müsemmā ve mevsūm olan nüsḫa-i zı  ̇̄bā ki ibtidā-yı vażè-ı ulemā-i müteḳad-

dimı  ̇̄nden allāme-i nessābe Muḥammed bin el-Hasan el-Cevvānı  ̇̄ nişānde- dest-i iḫtirāèı 

                                                      
7u: -H 
8u: -H 
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olup baèdehū ḥuẕẕāḳ-ı siyerden Yūsuf bin Hasan bin Abdülḥādı  ̇̄ nām bir ḥāẕıḳ yemı  ̇̄nü’l-

yemı  ̇̄n ol pādişeh-i ḳalem-rev-i nübüvvetüñ èaleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām ḫuddām ve 

èabı  ̇̄dı   ve umerā-i cünūdı ve müeẕẕinı  ̇̄n u ḫuṭabāsı ve ḥudāt u şuèarāsı ve ālāt u esliḥaları 

ve merākib u mevāşı  ̇̄leri ẕikriyle sāl-i bı  èse̱tlerinden sene-i vefātlarına dek vāḳiè olan 

baèżı vaḳāyı  èi èalā vetı  ̇̄retü’l-iḫtiṣār ilḥāḳ ve inżımāma ḳalem-zen-i ihtimām [H 4a] ol-

dıġı kitāb-ı müsteṭāb mānende-i şāhid-i mümtaz-niḳāb-ı èArabı  ̇̄ ile cilve-dān9 olup ekse̱r 

nās-ı müşāhede-i hüsn ü cemālinden teb-girifte-i mücāhede olmaġla mülāḥaẓa-i ṣūret-

i zı  ̇̄bāsından ve müṭālaèa-i ṭalèat-ı ġarrāsından herkes ḥıssemend-i menfaèat olmaḳ içün 

ifāde-i merāmda tekellüfāt-ı inşādan muarrā ve sevḳ-ı kelāmda taèḳı  ̇̄dāt-ı lafẓ u 

maènādan müberrā ṭarz-ı dil-pezı  ̇̄r üzre terceme olunup mevbiḳ-i ı  ̇̄mā ve telmiḥde ser-

beste-i iḫtiṣār olan aḫbār u veḳāyiè daḥı   fi’l-cümle taṣrı  ̇̄ḥ olunmaḳ ḫāṭır-ı hümāyūnla-

rına ḫuṭūr eyleyüp nedı  ̇̄mān-ı ḥuzūr-i èālı  ̇̄lerine fermān-ı cihan-muṭāèları şeref-ṣudūr 

bulunmaġın bu ḥıdmet-i bāhirü’ş-şeref bu faḳı  ̇̄r-i ḳalı  ̇̄lü’l-biḍāèanuñ ẕimmet-i himme-

tine vābeste-i işāret ve èuhde-i taèahhüdı  ̇̄ne ser-nāme-i beşāret ḳılındıḳda mütevekki-

len èale’l-meliki’l-müteèāl èazı  ̇̄met-i ihtimām u iştiġāl olundı. Ancaḳ kitāb-ı mezbūrede 

tebyı  ̇̄n-i enṣāb [HM 162a] ve taèyı  ̇̄n-i vesāiṭ-i intiṣāb içün vażè olunan cedāvil ü ḫuṭūṭuñ 

ber-muḳteżā-yı ḥāl teferruḳ ve taḥavvülünden nāşı  ̇̄ bādı  ̇̄-i naẓarda iḥāṭa-i fehme ve 

tebādür-i ẕihne çendān sühūlet ve mülāyemeti olmadıġı10 ecilden meʾāl-i terceme 

misṭar-ı ṣahı  ̇̄fede taṣṭı  ̇̄r ve maḥṣūl-i kelām siyāḳ beyānında taḥrı  ̇̄r [H 4b] u taḳrı  ̇̄r olun-

maḳ derk ü fehme aḳreb ve terk-i vehme enseb görinüp bu dāèiye-i füżūlāne daḫı   èilāve-

i ihtimām oldı ki kitāb-ı mezbūruñ muḫtelefün fı  ̇̄h olan maḥallerinde aḳvā-ṣavāb iḫtiyār 

olunup ẕikrinde fāʾide olmaġın aḳvāl telḫı  ̇̄ṣ ve tehẕı  ̇̄b olına. Biżāèa-i ḳalı  ̇̄le ve istiṭāè-i 

                                                      
9cilve-dān: cilve-perdāz H 

10olmadıġı: oldıġı H 
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èalı  ̇̄le ruḫṣat-dāde oldıġı mertebe aḳvā-ṣavāb ve aḳvāl-i maṭviyyeden bedel aḥvāl-i ze-

kiyye-i peyġamberı  ̇̄’ye müteèallıḳ merġūbü’l-ifāde ve maṭlūbü’l-istifāde nice aḫbār-ı 

şerı  ̇̄fe ve āsā̱r-ı laṭı  ̇̄fe ı  ̇̄rād olunup bir feẕleke-i zı  ̇̄bā ve nuḫbe-i raènā ṭarḥ ve tertı  ̇̄b oluna. 

Bināberı  ̇̄n bu niyyet-i ṣādıḳaya cāzim ve himmet-i lāyıḳaya èāzim olup dergāh-ı Ḥaḳdan 

recā ve niyāz iderüm ki ol müyessirü’l-èası  ̇̄r olan Rabb-i Ḳadı  ̇̄r celle şānuhū ṣıdḳ u ṣavāb 

üzre itmām ve ḥüsn-i ḫıṭāb ile iḫṭıtām nièmetine tevfı  ̇̄ḳ iḥsān eyleyüp bu nüsḫa-i zı  ̇̄-

bendeyi şevketli ve ṣaèādetli pādişāhım ḥażretlerı  ̇̄ne sefer-i ẓafer11-ese̱rde ḥırz-i bāżū-

yı nuṣret ve ḥażar-ı şevket-güsterde taèvı  ̇̄ẕ-nāme-i ṣaèādet eyleye āmı  ̇̄n. Bi-ḥurmeti 

ḥabı  ̇̄bihı  ̇̄ seyyidinā Muḥammedü’l-emı  ̇̄n èaleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām ilā yevmi’d-dı  ̇̄n. Ve 

èalā ālihı  ̇̄ ve aṣhābihı  ̇̄ ve aḥbābihı  ̇̄ ecmaèı  ̇̄n.  

Daḳı  ̇̄ḳa- [H 5a] sencān-ı maḳādı  ̇̄r-i feżāǿile ḫafı  ̇̄ degildür ki bu emr-i ḫaṭı  ̇̄r faḳı  ̇̄r-i kesı̱  ̇̄rü’t-

taḳṣı  ̇̄rüñ èuhde-i ḳudretinden efzūn ve ḥavze-i müknetinden bı  ̇̄rūn olup Süleymān-ı 

zamān ve sulṭān-ı ciḥān ṭaraf-ı èālı  ̇̄lerinden bu mūr-miḳdār u nātüvāna şeref-i taḫṣı  ̇̄s u 

taḥżı  ̇̄ż ve vesı  ̇̄le-i taḳlı  ̇̄d ü tefvı  ̇̄ż mücerred ol şefı  ̇̄èül-müẕnibı  ̇̄n ve raḥmeten li’l èālemı  ̇̄n 

olan seyyide’l-enāmuñ èaleyhi’ṣ-ṣalāt ü ve’s-selām ḥıdmet-i naèt-i pür-meymenetleri 

idigi muḥtāc-ı beyān degildür. Ne ān ki taḫtgāh-ı ālem-penāhları olan belde-i vesı  ̇̄èada 

her biri bir baḥr-i zeḫḫār-ı maèrifet bu ḳadar èilm ü fażı  ̇̄let mevcūd iken bencileyin 

ḳadra-i nācizüñ ḥüsn-i istièdādı bu ḫıdmet-i celı  ̇̄lü’l-vuḳūèa bāèis ̱ü bādı  ̇̄ ola. Velākin “el-

me’mūru maèẕūruñ ve’l èuzru èınde kirāmi’n-nāsi maḳbūlün” manṭūḳaları muḳaddeme-i 

maèẕiret-ḫ˅āhı  ̇̄ ḳılınup isnād-ı èavn-i Rabbānı  ̇̄ ve istimdād-ı feyż-i Sübḥānı  ̇̄ birle kümeyt-

i [HM 162b] ḳalem-i ḫoş-ḫırāma ruḥṣat-ı cevlān virüldi. Me’mūldür ki ber-muḳtedā-yı 

beşeriyyet vāḳı  è olan sehv ü ḫaṭāyı ḳarı  ̇̄n-i èafv ü èaṭā buyurup luṭf-i cezı  ̇̄l ve ṣafḥ-ı cemı  ̇̄l 

ile muèāmele buyuranlaruñ daḫı   zellāt-ı beşeriyyelerin ḫudāvend-i ayb-pūş u ġayb-dān 

“tenezzehet ẕātühū èan)’z-zamāni ve’l-mekān” afv ü keremiyle maèfuvv u maġfūr eyleyüp 

                                                      
11 ẓafer: -H 
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meṭālib-i [H 5b] dāreynlerin ḥāṣıl u maḳāṣıd-ı bi’l-ḫayrlarına vāṣıl eyleye bi-mennihı  ̇̄. 

Pes imdi iftitāḥ-ı kelām temhı  ̇̄d-i muḳaddemeye rābıṭa-bend-i iltizām olup tertı  ̇̄b-i 

maḳāl-i ı  ̇̄żāḥ-ı merāma münāsib ḥāl olmaḳ mülāḥaẓasıyle bu terceme-i zı  ̇̄bā bir muḳad-

dime ve üç ravża ve bir ḫātime üzre inşā olunup ism-i Ravżatü’ṣ-Ṣafā fı  ̇̄ Sı  ̇̄reti’l-Musṭafā 

èunvānıyle mevsūm ve müsemmā ḳılındı. 

Muḳaddime 

Ol netı  ̇̄ce-i muḳaddime-i levlāk olan12 Nebiyyi èālı  ̇̄-şānuñ èaleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām 

feżāǿil-i tatabbuè-i āsā̱rı ve tesemmuè-i siyer u aḫbārı beyānındadur.  

Ravża-i ūlā 

Ol ḥabı  ̇̄b-i ḥası  ̇̄büñ èaleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām ẕāt-ı èālı  ̇̄-ṣıfatlarından Ādem 

ṣafiyyü’llāh’a müntehı  ̇̄ olan enṣāb-ı ṭāhiratü’l-aṣlābı ve silk-i neseb-i şerı  ̇̄flerine münse-

lik ve müntemı  ̇̄ olan aṣḥābı beyānındadur. 

Ravża-i sā̱niye 

Ol naḫl-i ser-bülend-i risālet ve pirāye-i ḥadı ̇̄ḳa-i siyādet Resūl-i ekrem ṣalla’llāhü teèālā 

èaleyhi ve sellem ḥażretlerı  ̇̄nüñ ebnā-i kirām ve benāt-ı muḥteremātı ve ümmehātü’l-

mü’minı  ̇̄n ẕevcāt-ı ṭāhirātı ve aèmām u èammātı ve cihet-i rażaèdan iḫvān ve aḫvāli ve 

ümmehāt-ı mürżıèātı beyānındadur. 

Ravża-i sā̱lise̱ 

Ol erı  ̇̄ke-nişı  ̇̄n-i nübüvvet şehinşāh-ı èāli-ruteb13 èaleyhi efżalü’t-teslı  ̇̄m14 ḥażretlerı  ̇̄nüñ 

ḫuddām u èabı  ̇̄dı   ve umerā-i cünūdı vü müeẕẕinı  ̇̄n ü ḫuṭabāsı ve ḥudāt u şuèarāsı ve 

ümenā vü küttābı ve ḥuyūl u esliḥa vü ālāt-ı ḥarbı  15 beyānındadur. 

 

                                                      
12olan: olan olan H 

13ruteb: rutbet H 

14ve’t-teḥıyyet: -H 

15 ḥarbı  : -H 
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[H 6a] Ḫātime 

Ol ḫātı  me-i defter-i risālet ve pādişeh-i kişver16-i saèādet èaleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām 

ḥażretlerı  ̇̄nüñ sebı  ̇̄lü’l-işāret hengām-ı velādetlerinden sāl-i bièse̱tlerine ve zamān-ı 

bièse̱tlerinden avān-ı hicretlerine ve sāl-i hicretlerinden sene-i vefātlarına dek zuhūr 

iden baèżı veḳāyiè beyānındadur. Va’llāhü veliyyü’t-tevfı  ̇̄ḳ ve’l-hidāyetihı  ̇̄ ve minhü’l-

èavn ve’l-èināyetihı  ̇̄. 

Li-münşiǿihı  ̇̄ 

Ey mūcid-i eşyā vü ḳadı  ̇̄m ü ḳādir 

Vǿey17 cümle meded-ḫ˅āha18 muèı  ̇̄n ü nāṣır 

Feyż it baña ol ḥālet-i aşḳı tā kim19 

Nuṭḳumdan ola sırr-ı ḥaḳāyıḳ ẓāhir. 

Muḳaddime 

Erbāb-ı elbāb ü ẕevi’l-baṣāir bı  -irtiyāb cenāblarına evāżıḥ-ı20 bedı  ̇̄hiyyātdandur ki ol 

maẓḥar-ı kerı  ̇̄me-i “ḳul in küntüm tüḥıbbūne’llāhe fettebièūnı  ̇̄ yuḥbibkümü’llāh21” ve ol22 

maẓḥar-ı maṣdūḳa-i “inneke le alā [HM 163a] ḫuluḳın aẓı  ̇̄m23” olan Muḥammed rasūlüllāh 

ḥażretlerı  ̇̄nüñ24 èaleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām feżāǿil-i muḥabbet-i şerı  ̇̄feleri ve ḥaṣāyiṣ-ı 

sı  ̇̄ret-i münı  ̇̄feleri hezār bunuñ gibi evrāḳa belki ṣaḥāyif-i gerdūn-ı nüh-ṭāḳa tahrı  ̇̄r u 

tesvı  ̇̄d olunsa mihr’den ẕerre25 ayān ve baḥr’den ḳaṭre beyān olunmaḳ tecvı  ̇̄z-i ʿ uḳalādan 

                                                      
16kişver: kise̱r HM 

17veǿy H: ve ey H 

18meded-ḫ˅āha: meded- ḫ˅ ā-i H 

19 Feyż it baña ol ḥālet-i aşḳı tā kim: Feyż it baña kim ol ḥālet-i aşḳı tā kim H 

20ev-ı  ̇̄żaḥ-ı: vażı  ̇̄ḥ-ı H 

21 Âl-i İmrân3/31 
22ve ol: ev ol HM 
23Kalem Sûresi 68/4 
24ḥażretlerı  ̇̄nüñ: -H 

25 ẕerre: -H 
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dūrdur. Ancaḳ bu muḫtaṣara münāsip nebẕe-i yesı  ̇̄re ı  ̇̄rādıyla ġaraż-ı tehyı  ̇̄c-i ḳulūb-ı 

èuşşāḳ ve taḥrı  ̇̄k-i erbāb-ı iştiyāḳ olup vesı  ̇̄le-i rıżā-yı Rabbānı  ̇̄ ve vāsıṭa-i saèādet dū 

cihānı olan emr-i èaẓı  ̇̄me delālet ve terġı  ̇̄bdür. Maèlūm ola ki ol ḥażretüñ [H 6b] intisāb-

ı muḥabbet-i şerı  ̇̄fleri müstelzim-i muḥabbetü’llāh ve ittibāèı sünnet-i münı  ̇̄feleri müs-

tevcib-i rıżā-yı ilāh olup dermāndegān-ı ümmete dermān ve ḫaste-dilān-ı maèṣıyyete 

şifā-yı cāvidān idügi müttefeḳun èaleyh ġāile-i iştibāhdan müberrādur. Bu dahı   maèlūm 

ola ki nebı  yy-i kerı  ̇̄m vācibü’t-tekrı  ̇̄m èaleyhi efżalü’t-taḥıyye ve’t-teslı ̇̄m ḥażretlerı  ̇̄nüñ 

èahd-i ḥayāt ve ḥayy-i āyātlarında vācib olan ḥuḳūḳa taèẓı  ̇̄m baède’l-vefāt daḫı   aḥkām-

ı şerè-i müeyyedleri gibi ḳıyām-ı ḳıyāmete dek sā̱bite olup ḥadı  ̇̄s ̱ve sünnetleri ve ism ü 

sı  ̇̄retleri ve āl ü aṣḥābı ve etbāè u aḥbābı mesmūè u meẕkūr oldıḳda kemā hüve Ḥaḳḳuhū 

tevḳı  ̇̄r u taèẓı  ̇̄m ve tebcı  ̇̄l ü tekrı  ̇̄m cemı  ̇̄è-i mü’minı  ̇̄n ve mü’mināta umūr-i vācibātdan-

dur. Muṭavvelāt-ı kütüb-i siyerde tafṣı  ̇̄l olunmışdur ki ṣuleḥā-yı selef bu bābda kemāl-i 

mertebe ṣıdḳ-ı tām ve cehd-i ihtimām eyleyüp her nesne ki ṣūrı  ̇̄ ve maènevı  ̇̄ ol ḥażrete 

menṣūb ola ḥuḳūḳ-ı lāzimesine mürāèāt üzre olup èizzet ü taèẓı  ̇̄mde ve ḥurmet ü 

tekrı  ̇̄mde beẕl-i maḳdūr iderlerdi. Ve’l-ḥāṣıl ol ḥażretüñ şemāǿil-i şerı  ̇̄fe ve sı  ̇̄ret-i laṭı  ̇̄fe-

lerin èādāb-ı maḫṣūṣa üzre müṭālaèa ve müẕākerede olan fevāǿid ü menāfièüñ taèbı  ̇̄ri 

güncāyiş-peẕı  ̇̄r-i ḫavṣala-i taḳrı  ̇̄r degildür. Ol ḥażretüñ feyż-yāb-ı [H 7a] muḥabbet-i 

şerı  ̇̄feleri olan merdān-ı ḫ˅avāṣṣuñ de’b-i ḥasenelerindendür ki “men eḥabbe şeyǿen ekse̱ra 

ẕikrahū26” vefḳince ism-i şerı  ̇̄f ve ẕikr-i laṭı  ̇̄flerin iksā̱r u medāyiḥ-ı cemı  ̇̄le ve meḥāmid-i 

celı  ̇̄lelerin tekrār ile esās-ı ṣıdḳ u muḥabbetlerin teǿyı  ̇̄d ü teşyı  ̇̄d eylerler. èĀşıḳ-ı ṣādıḳda 

èalāmet-i muḥabbet ve emāret-i ṣadāḳat budur ki rıżā-yı maḥbūbı cān u cihāna tercı  ̇̄ḥ 

eyleyüp emrine muṭāveèat ve ḳavl ü fièline mütābeèat üzre ola. Pes imdi [HM 163b] bir 

kimse ki ṣıdḳ-ı derūn ve şevḳ-i füzūn ile ol ḥażretüñ27 sünen-i seniyyesine ittibāèda 

                                                      
26Kim bir şeyi çok severse, onu çokça zikreder. 
27ḥażretüñ: -H 
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teḥāvün ü taḳṣı  ̇̄r itmeyüp evṣāf u nüèūtunı simāèdan ve şemāǿil ü sı  ̇̄retini istimāèdan 

müteleẕẕiẕ-i rūḥānı  ̇̄ ve neşve-yāb-ı ḥālet-i vicdānı  ̇̄ olanı rayb ü gümān nāmı defter-i 

èuşşāḳ-ı Muḥammedı  ̇̄de münselik-i silk-i taḥrı  ̇̄r olmaġa şāyān olur. Bu daḳı  ̇̄ḳa-i ḫāṭır-zed 

daḫı   ilā āḫira lā cerem ġazavāt u sı  ̇̄ret-i ḥaseneleri bābında nüvişte-i ṣaḥı  ̇̄fe-i beyān olan 

āsā̱r-ı celı  ̇̄leyi tetebbuè u istiḳrā ve ṣıfāt-ı şemāǿil-i müstaḥseneleri beyānında nigāşte-i 

cerı  ̇̄de-i tıbyān ḳılınan aḫbār-ı cemı  ̇̄leyi tesemmuèu iṣġā izdiyād-ı ṣıdḳ-ı muḥabbetlerine 

bādı  ̇̄ ve inhitāc-ı menhec-i sünnetlerine hādı  ̇̄ olmaġın èınde’l-muḥaḳḳıḳı  ̇̄n èulūm-i 

nāfièadan idigi maḥsūm-ı ahālı  ̇̄-i yaḳı  ̇̄ndür. Bu daḳı  ̇̄ḳa-i ḫāṭır-zed daḫı   [H 7b] cümle 

menāfiè-i ẓāhiresindendür ki ṭılsım-ı gencı  ̇̄ne-i şefāèat olan ism-i şerı  ̇̄f-i Resūlüllāh 

èaleyhi ṣalavātü’l-ilāh siyāḳ-ı aḫbārda tekrār u teẕkār olundıḳca èuluvv-i şān-ı şerı  ̇̄fini 

ièlān ve ièlā ve erfaè-i derecāt-ı teḳarrubde olan derece-i refı  ̇̄èasını istièlā ḳaṣdıyla ṣalāt 

u selām idenler ber-mūceb-i fermūde-i nebevı  ̇̄ āḥāda mücāzāt-ı èaşere ile iktisāb-ı 

mesū̱bāt-ı mübeşşere ḳıldıḳlarından māèadā ol peyġamber-i sāmı  ̇̄-rütbenüñ nām-ı 

nāmı  ̇̄leri feyż-resān-ı sāmièa-i cān oldıḳca derūn-ı dilde ese̱r-i muḥabbetleri münbeèis ̱

olup ḳabūl-i feyż-i kemālāta ve neyl-i saèādāta bāèis ̱olur, razaḳaniya’llāhü teèālā ve 

iyyāküm bi-muḥabbete hāẕe’n-nebiyyü’l-aèẓam ve’l-ḥabı  ̇̄bi’l-muèaẓẓam ṣalla’llāhü 

teèālā èaleyhi ve ālihı  ̇̄ ve sellem.  

Ḳıṭèa28 

Kim itse o maḥbūb-i Ḫudā’ya ṣalavāt 

Āḥādı olur bāliġ-ı ḥadd-i èaşerāt 

Her defèada on seyyiǿesi maḥv olunup 

Taḥrı  ̇̄r olınur defterine on ḥasenāt 

Ve bu şecere-i dil-ārā ki aṣl-ı aṣı  ̇̄li neseb-i naḳıyy-i nebı  yy-i celı  ̇̄l-i ḥādı  ̇̄ve fürūè-ı bı  ̇̄-èadı  ̇̄li 

meşhūd bi’l-cennet olan aṣḥāb-ı kirāmı ve ābā ve aèmāmı muḥtevı  ̇̄ olup sāye-endāz-ı 

                                                      
28Ḳıṭèa: -H 
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ḥadāyıḳ-ı beyān olan aġṣān-ı rafı  ̇̄èul-èunvānınuñ evrāḳ-ı gerdūn-ṭıbāḳında esāmı  ̇̄-i en-

biyāǿu’llāh siyyemā nām-ı nāmı  ̇̄-i ḥabı  ̇̄b-i ilāh ṣalavātu’llāhi ve selāmühū èaleyhim ec-

maèı  ̇̄n, mānende-i şukūfe-i cennet vesı  ̇̄le-i zı  ̇̄net olmışdur. [H 8a] Fażı  ̇̄let ve ḫavāṣṣı 

beyānında nüvişte-i ṣaḥı  ̇̄fe-i iştihār olan aḫbār-ı ḳarı  ̇̄ni’l-iètibārdandur ki bu şecere-i 

mübāreke ve nüsḫa-i müteberreke bir mekandaki nişānde-i devḥa-i iḥtirām ve pı  ̇̄rāye-i 

ṭāḳçe-i taèẓı  ̇̄m u ikrām ola, bi-fażli’llāhi teèālā ve luṭfihı  ̇̄ meymenet-i ḫāṣıyyeti be-

rekātiyle ol ḫānenüñ sükkānına [HM 164a] ḥırz-i cān ve taèvı  ̇̄ẕ-i emān ve sermāye-i dev-

let-i cāvidān olup nice nice ḥall-i müşkülāta ve ḥuṣūl-i murādāta bāèis ̱olur. Vāye-gı  ̇̄rān-

ı sırr-ı ḥaḳı  ̇̄ḳat ve sermāye-dārān-ı ṣıdḳ u muḥabbete ḫafı  ̇̄ olmaya ki ol eşref-i mevcūdāt 

ve efżal-i maḥlūḳāt nebiyy-i muḥterem ṣalla’llāhü èaleyhi ve sellem ḥażretlerı  ̇̄nüñ 

nuèūt-i şerı  ̇̄feleri ve evṣāf-ı laṭı  ̇̄feleri vesı  ̇̄le-i istièṭā-yı29 Rabbānı  ̇̄ ve ẕerı  ̇̄èa-i istièfā-yı 

Sübḥānı  ̇̄ olup ḥaḳḳında her ne ḳadar ḫavāṣ ve berekāt iètiḳāt olınursa inşāǿa’llāhü teèālā 

mülāḫaẓadan efzūn müşāhede olınur. 

 

Ravża-i ūlā 

Ol ḥabı  ̇̄b-i ḥası  ̇̄büñ èaleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām ẕāt-ı èālı  ̇̄ ṣıfātlarından Ādem-i 

ṣafiyyu’llāha müntehı  ̇̄ olan ensāb-ı ṭāhiratü’l-aṣlābı ve silk-i neseb-i şerı ̇̄flerine mün-

temı  ̇̄ olan etbāè u aṣhābı beyānındadur.  

Evvelā maèlūm ola ki muḥaḳḳıḳı  ̇̄n-i èulemā-yı ese̱r ve müdaḳḳiḳı  ̇̄n-i fużalā-yı siyer 

cenāblarınuñ imżā-yı vifāḳları bu resme pı  ̇̄rāye-baḫş-i ṣaḥı  ̇̄fe-i ittifāḳ olmışdur ki ol 

bāhirü’l-fażl-ı nübüvvet ve ṭāhiru’ẕ-ẕeyl-i fütüvvet [H 8b] èaleyhi efżalü’t-tekrı  ̇̄m ve’t-

taḥıyye ḥażretlerı  ̇̄nüñ ser-levḥa-i neseb-nāme-i èālı  ̇̄leri “mā ziltü eḫrucu min nikāḥin ke 

nikāḥi’l-İslāmi ḥattā ḫaractü min ebı  ̇̄ ve ümmı  ̇̄”30 miṣdāḳı èunvānıyla muèanven-i iştihār ve 

                                                      
29 istièdā-yı: istièdā-i H 

30 Annem ve babam beni dünyaya getirene kadar ben islam nikâhında olduğu gibi sürekli nikahlı birliktelikten 
meydana geldim. Şâmı  ̇̄,  1: 285 
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zı  ̇̄b-efken-i iftiḥār olup devr-i Ādem’den èahd-i velādetlerine gelince ābā ve ümmehāt-ı 

ṭāhirātı nebiyy-i vaḳt-i şerı  ̇̄èati muḳteżāsınca neşı  ̇̄men-gı  ̇̄r-i hacle-gāh31-ı nikāḥ olagel-

mişler idi. Bināen èaleyh ol server-i ferḫunde-ẕāt ve peyġamber-i èālı  ̇̄-ṣıfāt èaleyhi’t-

teslı  ̇̄m ve’t-teḥıyyāt ḥażretlerı  ̇̄nüñ vedı  ̇̄èa-i refı  ̇̄èa-i cevher-i fıṭratları èalā sebı  ̇̄li’t-

teèāvür gāh cānib-i ābā-i sāmı  ̇̄-simāta gāh ṭaraf-ı ümmehāt-ı ṭāhirāta sermāye-i tefāḫur 

olmaḳdan ḫālı  ̇̄ olmayup ṭulūè-i mihr-i vücūdları ḳarı  ̇̄b oldıḳda ol nūr-i sāṭıèı’ẓ-ẓuhūr 

mütevāri-i ufḳ-i ṣulb-i èAbdullāh olup baèdehū dürr-i girān-māye-i ẕāt-ı èālı  ̇̄leri ṣadef-i 

meşı  ̇̄me-i Āmine’den bedı  ̇̄dār olmış idi, ṣalla’llāhü teèālā èaleyhi ve sellem. Ve’l-ḥāṣıl ne-

seb-i şerı  ̇̄fleri beyānında vālid-i mācidleri èAbdu’llāh’dan yigirmi ikinci rütbede rābıṭa-

i ecdād-ı pākı  ̇̄ze-nihādları olan èAdnān’a varınca rişte-i beyan-ı èuḳde-i vāreste olup 

èAdnān’dan ḫalı  ̇̄l-i celı  ̇̄l-i İbrāhı  ̇̄m èaleyhi’t-taḥıyyat ve’t-tekrı  ̇̄m cenābına dek ve cenāb-

ı İbrāhı  ̇̄m’den Ādem-i ṣafiyyu’llāh ḥażretine dek ı  ̇̄ṣāl-i nisbet ve ittiṣāl-i nesebde èalā 

iḫtilāfi [H 9a] ’l-ictihād rivāyāt-ı şettā ı  ̇̄rād olunmışdur ki ser-rişte-i taḳrı  ̇̄rı  ̇̄ güẕāşte-i 

[HM 164b] mā fevḳ-i èAdnān idenlerüñ ekse̱ri iḫtilāl-i pı  ̇̄çāpı  ̇̄ç iḫtilāfdan emāme-bend-i 

sübḥa-i taḥḳı  ̇̄ḳ olmadıḳları mervı  ̇̄dür. Velākin nı  ̇̄reng-i tercemesine hemkār-ı beyān ol-

dıġumuz kitābuñ muṣannıfı bu girı  ̇̄ve-i iḫtibārı meslūk-i iḫtiyārı eylemegin bi’t-tabè ed-

hem-i ḳalem-i çāpuk-reve irḫā-yı èinān-ı ruḫṣat olundı. Ve mine’llāhi’l-hidāyete ve’t-

tevfı  ̇̄ḳ. Pes imdi müellifı  ̇̄n-i Meġāzı  ̇̄ ve siyer ve muṣannifı  ̇̄n-i tevārı  ̇̄ḥ u ḫaber beynlerinde 

keşı  ̇̄de-i silk-i tebyı  ̇̄n ḳılınan dürer-i ḫaber bu resme neseḳ-yāfta-i taèyı  ̇̄n olmışdur ki 

beyān olınur.  

Li-münşiǿihı  ̇̄ 
Aḥmed ü Maḥmūd ü Muḥammed èalem 

Gevher-i yektā vü şeh-i muḥterem  

 

                                                      
31hacle-gâh: -H 
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Bārike-ārā-yı risālet ṭıbāb 

Şāḥ-ı felek-cāh-ı nübüvvet-meāb 

 

Ekmel-i maḥlūḳ u ṭahūru’n-neseb 

Reşk-i èacem Faḫr-i güzı  ̇̄n-i èArab32 

 

Fātiḥa-i muṣḥaf-ı ḫilḳat, ve ḫātime-i nüsḥa-i risālet, dürretü’t-tāc-ı peyġamberı  ̇̄, sirāc-ı 

vehhāc-ı sürūrı  , mevṣūf-ı sādiḳu’l-vaèdi’l-emı  ̇̄n, maèrūf-i illā raḥmeten li’l-èālemı  ̇̄n 

èinān-peymā-yı èanān-ı āsumān, behcet-efrūz-i èarṣa-i zemı  ̇̄n ü zamān, nūr-i sāṭıèı’ẓ-

ẓuhūr-i yektāyı  ̇̄, bedr-i münı  ̇̄r-i bı  -hemtāyı  ̇̄, ṣāḥıbü’t-tācive’l-burāḳ, erı  ̇̄ke-nişı  ̇̄n-i çarḫ-ı 

nuh ṭāḳ, mücāviz-i ḳıbāb-ı eflāk, muḫāṭab-ı ḫıṭāb-ı levlāk, ḫalı  ̇̄l-i celı  ̇̄lü’l-ibtihāc, resūl-i 

cemı  ̇̄lü’l-mièrāc, [H 9b] maḥrem-i ḫāṣ-ı bezmgāh-ı sü̱mme denā, vāṣıl-ı ser-menzil-i 

ḳābe ḳavseyni ev ednā, mefḫaru’l-evvelı  ̇̄ni ve’l-āḫirı  ̇̄n, ḫātemü’l-enbiyāǿi ve’l-mürselı  ̇̄n, 

müşeyyed-i esāṭı  ̇̄ni’l-fütüvvet, seyyid-i selāṭı  ̇̄ni’n-nübüvvet, sipeh-sālār-ı ḫayl-i enbiyā, 

serdār-ı gürūh-i aṣfiyā, evvelü’l-èālemı  ̇̄ne ḫalḳān, āḫiru’l-mürselı  ̇̄ne baèse̱n, el-meşkūr 

bi’l-ḥavżı’l-mevrūd, ve’l-mevèūd bi-maḳāmi’l-maḥmūd, menbeè-i’ş-şefāèati’l-èuẓmā33, 

mecmeèu’l-kerāmeti’l-kübrā, ṣāḥib-i livāü’l-ḥamdi fi’l-maḥşer, şāfièu’l-mebèas ̱müşef-

fièu’l-menşer, bedraḳa-i ṭarı  ̇̄k- i hidāyet, meşèal-i tābende-i şefāèat, melāẕü’l-ümmet 

keşfü’l-ġummet, nebiyyü’r-raḥmet, veliyyü’n-nièmet, nebiyyü’t-taḳi, veliyyü’t-taḳi, 

maẓharu’l-āyāti’ẓ-ẓāhira, maẓharu’l-müècizāti’l-bāhira, “bülbül-i ḫoşḫ˅ān-ı ene afṣaḥ, 

şemèi şebistān-ı ene emlaḥ,” maḥmūd-i semāvāti ve arżı  ̇̄n, memdūḥ-i āyāt-i Ṭāḥā ve Yāsı  ̇̄n, 

ṭabı  ̇̄b-i ḳulūb-i ümmet, dārū-res-i ḫastegān-ı maèṣıyyet, “ḫayru’l-ḥalef-i eslāf-ı kirām,” 

                                                      
32 Müfteèı  lün/ Müfteèı  lün/ fāèilün 

33èuẓmā: -H 
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ṣadru’ş-şeref-i eşrāf-i èiẓām, zübdetü benı  ̇̄ Hāşimi’l-muèteber, nuḫbetü evlād ebi’l-be-

şer, şeref-baḫş-i sülāle-i èAdnān, maḥbūb-i èaẓı  ̇̄mü’l-ḳadr-i Mennān, nūr-i cibāhü’l-ābā, 

faḫru’l-èarabi’l-èarbā, eşrefü’l-ḥaseb eèrafü’n-neseb, ṣadru ṣudūri’l-eslāf, bedru 

büdūri’l-eşrāf, neyyir-i [HM 165a] āsumān-ıhüdā, maṭlaè-ı burc-i ihtidā, maṣdaru 

sirru’s-sübḥāni [H 10a] maẓharu feyżi’r-rabbānı  ̇̄, en-nebiyyü’l-ümmiyyi’l-èArabı  ̇̄, el-

Hāşimiyyü’l-Ḳureyşiyyü’l-abṭaḥı  ̇̄ Aḥmedü’l-fièāl, Maḥmūdü’l-ḫıṣāl, ḫuṭab-sarā-yı min-

ber-i ıṣṭıfā, nāmend-i nām34-ı Muṣṭafā, resūl-i maḳbūl-i ilāh, Muḥammed bin èAbdullāh 

èaleyhi efżalü’ṣ-ṣalāti ve’s-selām ve èalā ālihi’l-kirām İbni èAbdülmuṭṭalib bin Hāşı  ̇̄m35 

bin èAbdümenāf bin Ḳuṣayy bin Kilāb bin Mürre bin Kaèb bin Lüǿey bin Ġālib bin Fihr 

bin Mālik bin Naẓr bin Kināne bin Ḫuzeyme bin Müdrike bin Elyās bin Mużar bin Nizār 

bin Maèad bin èAdnān’dur ki bundan aḳdem ẕikr olundıġı üzre neseb-i şerı  ̇̄fleri ecille-i 

èulemā-yı siyer müttefiḳu’l-ḫaber olup māverā-yı èAdnān’dan Ādem èaleyhi’s-selām 

cenābına36 vārınca olan tensı  ̇̄ḳ-ı èidād-ı ensāb èuḳde-i ḫılāf ve daġdaġa-i iḫtilāfdan ḫāli 

degildür ki beyān olınur. èAdnān bin Udd bin Udad bin Elyesaè el-Hümeysaè bin Nebit 

bin Salāmān bin Cemel bin Ḳayẕār bin İsmaèı  ̇̄l bin İbrāhı  ̇̄m bin Tārı  ḫ bin Nāḥor bin Sārūġ 

bin Arġū bin Fāliġ bin Ġābir bin Erfaḥşed bin Sām bin Nūḥ bin Lemek bin Mettū Şelaḥ 

bin Aḫnūḫ bin Yārid bin Mehlāyı  ̇̄l bin Ḳaynān bin Anūş bin Şı  ̇̄t bin Ādem ebü’l-beşer 

ṣalavātü’llāhi ve selāmühū èalā nebiyyinā ve èaleyhi ve èalā men beynehüm mine’l-en-

biyāǿi ve’l-mürselı  ̇̄n ve ṣāḥıb-i Sı  ̇̄retü’ş-Şāmı  ̇̄ rivāyetinde Nebit üzre Salāmān [H 10b] 

taḳdı  ̇̄m olunup Ḳayẕār37’dan ṣoñra mı  ̇̄m’üñ żammı ḳāf’uñ fetḥi ve vāv’uñ kesri ve 

teşdı  ̇̄diyle muḳavvim rivāyet olunmışdur. Baèdehū Nāḥor bin Teyraḥ bin Yeşḥub bin 

Nābit bin İsmāèı  ̇̄l ı  ̇̄rād olunmışdur. Velākin bālāda ẕikr olunan serd-i esmā ekse̱r-i 

                                                      
34nām: -HM 

35Hāşı  ̇̄m: Şāhim HM 

36cenābına: cānibe H 

37 Ḳayẕār: Ḳaydār HM 
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èulemā-yı nesebden mervı  ̇̄ ḳavl-i meşhūra muvāfıḳ olmaġla muṣannif-i kitāb anı ı  ̇̄rād u 

iḫtiyār eylemişdür. Egerçi èAdnān’dan cenāb-ı İsmāèil’e ve İsmāèı  ̇̄l’den Ḥażreti Ādem’e 

varınca iḫtilāfāt–ı kesı̱  ̇̄re vāride olmışdur velākin èAdnān evlād-ı İsmāèı  ̇̄l’den ı  diginde 

iştibāh u ḫılāf ve ıżṭırāb merfūèdur. Baèżı rivāyetde èAdnān’dan Ḥażreti İsmāèı  ̇̄l’e va-

rınca dört mertebe ve baèżı ḳavlde yedi derece ve rivāyāt-ı āḫirı  ̇̄de sekiz ve ṭoḳuzdan 

efzūn rivāyet olunmışdur. Va’llāhü teèālā aèlem bi-ḥaḳı  ̇̄ḳati’l-aḥvāl ve’l-ḥāṣıl ol server-

i èālem ve mefḫar-i benı  ̇̄ Ādem ṣalla’llāhü teèālā èaleyhi ve sellem ḥażretlerı  ̇̄nüñ neseb-

i şerı  ̇̄fleri èAdnān’a müntehı  ̇̄ ve aṣl-ı pākleri sülāle-i [HM 165b] ṭāhire-i İbrāhı  ̇̄m 

èaleyhi’s-selāma müntehı  ̇̄ idigi mecmaèun èaleyhdür. Çünki neseb-i şerı  ̇̄fleri bir miḳdār 

beyān olundı. Şimden ṣoñra ol nebiyyi’s-̱sa̱ḳaleyn ve Seyyidü’l-kevneyn èaleyhi’ṣ-ṣalātü 

ve’s-selām ḥażretlerı  ̇̄nüñ ġıdā-yı rūḥ-i èāşıḳān ve sermāye-i fütūḥ-ı ṣāḥib-dilān olan 

sı  ̇̄ret-i [H 11a] şerı  ̇̄flerinden ve menḳabet-i laṭı  ̇̄felerinden nebẕe-i yesı  ̇̄re beyānına şürūè 

idelim ki; 

 

Li-münşiǿihı  ̇̄ 
Vaṣf-ı ẕı  ̇̄şānuñ ne ḥaddimdür eyā Faḫr-i cihān 

Naèt-i pāküñden ġaraż tekrār-ı ẕikrüñdür hemān38 

mıṣdāḳı üzre aṣl-ı maḳṣūd tekrār-ı ẕikr-i şerı ̇̄fleri ve teẕkār-ı naèt-ı laṭı  ̇̄feleridür ve 

bi’llāhi’t-tevfı  ̇̄ḳ 

Gel gel ey dı  l olup s̱enā-perdāz 

Eyle şevḳ ile naètine āġāz 

 

Ele al ḫāme-i füsūn-kārı 

Ḳıl midād-ı sirişküñi cārı   

 

                                                      
38 Fā’èı  lātün/ Fā’èı  lātün/ Fā’èı  lātün/ Fā’èı  lün/ 
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Se̱bt içün ṣafḥa-i beyān üzre 

Eyle tesvı  ̇̄d levḥ-i cān üzre 

 

Eyle müjgānlaruñ bu levḥe ḳalem 

Ānı ḫūn-i cigerle eyle raḳam 

 

Ele aldıḳca kilk-i ḫoş raḳamı 

Ḳıl taṣavvur Nebı  yy-i muḥteremi  

 

Şükre saèy it bu özge nièmetdür 

Bunı fikreyle gör ne ḫıdmetdür  

 

Nièmet-i ḫāṣ-ı kibriyādur bu 

Ḫıdmet-i nièmet-i Muṣṭafā’dur bu 

 

Rūḥ-i pākine şevḳeyle her ān 

Ḳıl ṣalāt u selāmı vird-i zebān 

 

èAşk u şevḳıyle eyle sūz u güdāz 

–39 

 

Ey ḫudāvend-i ferd-i bende vü şāh  

Ey kerı  ̇̄m ü raḥı ̇̄m olan Allāh 

 

                                                      
39 Her iki nüshada da ikinci mısrâ mevcut değildir. 
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Ḥall idüp müşkülātum āsān it  

Baña tevfı  ̇̄ḳ u luṭfuñ iḥsān it 

 

Ben ne ḫākim ki eyleyūp taèbı  ̇̄r 

O şehüñ naètin eyleyem taḳrı  ̇̄r 

 

Baña luṭfuñla sen èināyet ḳıl  

Sözlerim sūz-baḫş-ı ḥālet ḳıl 

 

Ḳıl ilāhı  ̇̄ murādımı ḥāṣıl 

[H 11b] Eyle maḳṣūduma beni vāṣıl 

 

Ḥasbiye’llāhü lā ilāhe sivāh 

Ẕālike’l-iftitāḥ bismillāh.40 

Evvelā maèlūm ola ki Aḥmed-i mürsel nebiyyü’r-raḥmet şāh-ı enbiyā ẕāt-ı Maḥmūdü’ş-

şiyem yaènı  ̇̄ Muḥammed Muṣṭafā41 èaleyhi mine’ṣ-ṣalavāt aṣfāha ve mine’t-teslı  ̇̄māt 

ezkāha ḥażretlerı  ̇̄nüñ vālid-i mācidleri èAbdullāh bin èAbdülmuṭṭalib bin Hāşim bin 

èAbdümenāf’dur. Ve vālideleri Āmine bintü Veheb bin èAbdümenāf bin Zühre bin Kilāb 

bin Mürre’dür. Ḳavl-i muḫtār üzre ol Faḫr-i kāināt èaleyhi efżalü’t-taḥıyyāt èĀmü’l-

fı  ̇̄l’de şehr-i rebı  ̇̄èul evvelüñ on ikinci isṉeyn gicesi dünyāya gelüp iki aylıḳ iken babaları 

vefāt eyledi. Baèżı rivāyetde ol vaḳtèadem-i velādetleri mervı  ̇̄dür. Ve āyı  ̇̄n-i ḳureyş üzre 

ol nūr-i mübı  ̇̄n [HM 166a] ü Faḫr-i güzı  ̇̄ni emzirmek içün Ḥalı  ̇̄me bintü ebı  ̇̄ Ẕüveybi’s-

Saèdiyye nām ḫātun olup ḳabı  ̇̄le-i Benı  ̇̄ Saèd’e götürdi. Dört sene şerefyāb-ı ḫıdmet-i 

                                                      
40 Feèı  lātün/Mefā’èı  lün/Fe’èı  lün 

41 Muṣṭafā: -H 
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ırżāèları olup vāḳıèa-i Şaḳḳu’l-Fuād’dan soñra getürüp vālideleri Āmine Ḫāṭun’a teslı  ̇̄m 

eyledi. Ol gencı  ̇̄ne-i saèādet-i ümmü mürżièası Ḥalı  ̇̄me’nüñ ḫānedānına sermāye-i ḫayr 

u berakāt olup ṣūrı  ̇̄ ve maènevı  ̇̄ müşāhede eyledigi ḫaṣāyiṣ u āyāt bi-hadd ü ġāyetdür. 

Ancaḳ bu muḫtaṣara [H 12a] münāsip olmadıġı eclden beyān olunmadı. Tafṣı  ̇̄lı   kütüb-i 

mufaṣṣalātda mesṭūrdur. Baèdehū māder-i vālā-güherleri Āmine ol Faḫr-i cihān ile da-

yıların ziyāret içün Medı  ̇̄ne’ye gidüp ṭaraf-ı Mekke’ye èavdetlerinde Ebvā nām maḥalde 

vefāt eyleyüp defn olundı. Ḥālā ḳabri ol maḳamda maèrūf ve meşhūrdur. Vālideleri 

vefāt itdikde henūz ol dürr-i yetı  ̇̄m-i risālet èaleyhi efżalü’t-teslı  ̇̄m ve’t-taḥıyye altı ya-

şında ve üç ay ve on günlük idiler. Vālideleri ḫıdmetinde hem-rāh olan Ümmü Eymen 

nām cāriye olup Mekke-i Mükerreme’ye getürdi. Cedleri èAbdülmuṭṭalib ḫıdmet-i 

kefāletlerinde olup ol nev-nihāl-i nübüvvet sekiz yaşına vardıḳda èAbdülmuṭṭalib daḫı   

vefāt eyleyüp ḫıdmet-i şerı  ̇̄flerin oġlı Ebū Ṭālib’e vaṣıyyet eyledi. Ebū Ṭālib daḫı   şe-

refyāb-ı ḫıdmet-i veṣāyetleri olup ol bedraḳa-i ehl-i yaḳı  ̇̄n resı  ̇̄de-i derece-i èışrı  ̇̄n ol-

dıḳlarında ṭarı  ̇̄ḳ-i ticārete götürüp erbaḥ-i ticāret-i nāfièa olan şeref-i refāḳatleri ile mü-

şerref oldı. Ḳavl-i āḫerde ol vaḳt sinn-i şerı  ̇̄flerinüñ yigirmiye èadem-i bülūġu mervı  ̇̄dür. 

Baèdehū sinn-i şerı  ̇̄fleri yigirmi beş’e bāliġ oldıḳda Ḫadı  ̇̄cetü’l-Kübrā işāretiyle èalā 

ṭarı  ̇̄ḳi’t-ticāret èamleri [H 12b] Ebū Ṭālib ile cānib-i Şām’a èazı  ̇̄met buyūrmışlar idi. Ḥattā 

bu sefer-i ḫuceste-ese̱rde Ḫadı  ̇̄ce ḳullarından Meysere nām bir ġulāma ḫıdmet-i rikāb-ı 

hümāyūnları müyesser olmış idi. Ve Buḥayrā rāhib-i ẕāt-ı güzı  ̇̄n Muḥammedı   peyġam-

ber-i āḫiru’z-zamān olacaġın bişāret ve yahūdān-ı Şām’dan iḥtırāza işāret eyledigi bu 

seferde vāḳiè olmış idi. Tafṣı  ̇̄li kütüb-i siyerde mesṭūrdur ve èavdet-i pür-meymenetle-

rinden iki ay ve bir ḳaç gün ṣoñra42 saèādet ile Ḫadı  ̇̄cetü’l-Kübrā’yı rażıya’llāhü teèālā 

èanhā tezevvüc buyurdılar. Ol şāh-bāz-ı evc-i nübüvvet èaleyhi efżalü’t-taḥıyyet otuz 

                                                      
42 ṣoñra: -H 
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beş yaşına vardıḳda binā-yı muèallā-yı Kaèbe taèmı  ̇̄r olunup vażè43-ı Ḥacerü’l-esved’de 

cenāb-ı maèdelet-niṣābların [HM 166b] ṣanādı  ̇̄d-i Ḳureyş ḥakem ittiḫāẕ eylemişler44 idi.  

Vāḳèa-i vaż-èı Siyer 

Bu resme rivāyet olunmışdur ki seyl ü ḥarı  ̇̄ḳ vuḳūèundan nāşı  ̇̄ Beytullāhü’l ḥarāmuñ 

binā-yı èālı  ̇̄-şānına vehnṭārı  ̇̄ olup baèżı mertebe emāret-i inhidām müşāhede olunmaġın 

ekābir-i ḳabāǿil-i Ḳureyş taèmı  ̇̄r ve tecdı  ̇̄dine mübāşeret eylediler. Fe emmā ḥı  ̇̄ṭān-ı 

refı  ̇̄èu’l-bünyānı mevżıè-i Ḥacerü’l-Esved’e ḳarı  ̇̄b oldıḳda vażè-ı ḥacer bābında sādāt-ı 

ḳabāǿil beynine nizāève cidāl düşüp ol ḫıdmet-i celı  ̇̄leyi her biri kendi ẕātına taḫṣı  ̇̄ṣ it-

mekle bu müddeèā45 bir vechile Fayṣal-peẕı  ̇̄r-i [H 13a] rıżā olmayıcaḳ meşāyiḫ-i 

Ḳureyş’den bir pı  ̇̄r-i sedı  ̇̄dü’t-tedbı  ̇̄r bu rāy zerrı  ̇̄ni vāsıṭatü’l-èAḳd-i ittifāḳ eyledigi 

èale’ṣ-ṣabāḥ bāb-ı benı  ̇̄ Şeybe’den ibtidā duḫūl iden her kim ise bu ḫuṣūṣa anı ḳāżı ve 

cumhūr-i muḫālifı  ̇̄n anuñ ḥukmüne rāżı olalar. Vāḳèā irtesi ol mihr-i cihān-gı  ̇̄r-i èadālet 

èaleyhi efżalü’t-taḥıyyet devlet ü saèādet birle cümleden muḳaddem Ḥarem-i şerı  ̇̄fe 

dāḫil olup ḳabı  ̇̄le-i Ḳureyş ḳudūm-i meymenet-rusūmlarına iẓhār-ı şādumānı içün; 

Li-münşiǿihı  ̇̄ 

Bu gelen iki cihān serveridür 

Yüzümüz üzre baṣarṣa yeridür46 

mıṣdāḳınca hāẕe’l-emı  ̇̄n rażaynā hāẕā Muḥammed zemzemesiyle rıżā-dāde-i ḥükm-i 

hümāyūnları oldıḳların işèār eylediklerinde ol nebiyy-i èādil ve Resūl-i kāmil ṣalla’llāhü 

èaleyhi ve sellem ḥażretlerı  ̇̄ saèādet ile kendi kisve-i mübārekelerin çıḳarup yed-i mü-

eyyedleriyle Ḥacerü’l-Esved’i derūn-ı kisveye kodılar. Ve her bir ḳabı  ̇̄lenüñ reı  ̇̄sleri 

                                                      
43 vażè: -H 
44eylemişler: itmişler HM 
45 müddeèā: müddeèı  ̇̄ H 
46Feilātün Feilātün Feèilün 
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eṭrāfına maèiyyet üzre yapışup vażèolundıġı47 mevżièa bāliġ oldıḳda maḥalline vaèż it-

mek içün ahālı  ̇̄-i ḳabı  ̇̄le ittifāḳ ile ol dürr-i yektā-yı nübüvveti vekı  ̇̄l eyleyüp bu ḥükm-i 

bāhirü’s-sedād ile miyān-ı ḳavmden iḫtilāf[u]muèādāt ittifāḳ[u]muṣāfāta48 müteḥavvil 

oldı èaleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām. Çünki ol maẓhar-ı [H 13b] raḥmete’n lil-èālemı  ̇̄n nebiyy-

iṣādiḳu’l-vaèdi’l-emı  ̇̄n saèādet ile derece-i erbaèı  ̇̄ne vāṣıl oldılar. Manṣıb-ı nübüvvet ile 

teşrı  ̇̄f olunup ins ü cinne mebèūs ̱oldılar. Ve ol peyġamber-i èālı  ̇̄-siyer elli yāşına ḳarı  ̇̄b 

oldıḳda èamleri Ebū Ṭālib vefāt eyleyüp andan üç gün soñra hem-ser-i vālā-güherleri 

Ḫadı  ̇̄cetü’l-Kübrā bintü Ḫuveylid rażıya’llāhü teèālā èanhā èālem-i beḳāya rıḥlet eyle-

megin ol sāl-i keder-meāle èāmü’l-ḥazen tesmiye buyurdılar. Zı  ̇̄rā ol [HM 167a] nūr-i 

dı  ̇̄de-i kāināt èaleyhi efżalü’t-taḥıyyāt ḥażretlerı  ̇̄ni evāil-i daèvetlerinde ḫār-i dereke-i 

nı  ̇̄rān olan müşrikı  ̇̄n-i Ḳureyş ı  zā vü āzürde ḳaydında oldıḳca Ebū Ṭālib beẕl-i ḫıdmet-i 

ḥımāyet eylerdi. Ve ümmü’l-mü’minı  ̇̄n Ḫadı  ̇̄cetü’l-Kübrā rażıya’llāhü teèālā èanhā āyāt 

ü aḫbārların taṣdı  ̇̄ḳ eyleyüp èanede-i müşrikı  ̇̄nden gördiġi cevr ü cefā melāliyle mehbiṭ-

i vaḥy-i celı  ̇̄l olan saèādet-ḫānelerine teşrı  ̇̄f buyurdıḳda ol Faḫr-i enbiyāya ey çerāè-ı 

pür-nūr-i nübüvvet taḥḳı  ̇̄ḳan cenāb-ı risālet-me’ābüñ maèbūdün bi’l-ḥaḳ olan Ḫudā-yi 

lā yezālüñ ḥaḳ peyġamberi ve cümle-i maḥlūḳātuñ efżal ü bihteridür. Zinhār mizāc-ı 

nāziküñ āzürde-i ġubār-ı ġam olmasun diyü tesliyet-baḫş-ı ġam-ḥārı olurdı. Bu sebeb-

den sene-i vāḥidede ikisinüñ daḫı  ̇̄ vefātlarından fi’l-cümle ḫāṭır-ı nāzenı  ̇̄nleri [H 14a] 

maḥzūn-i firāḳ olmış idi. Ve vefāt-ı Ḫadı  ̇̄ce’den ṣoñra üç ay miḳdārı Ṭ˅āǿif nām49 maḥalle 

teşrı  ̇̄f buyurup baèdehū Mekke-i Mükerreme’ye èavdetlerinden bir buçuḳ sene 

mürūrunda burāḳ ile Beytü’l-maḳdis’e andan semavāta èurūc buyurup ḥālet-i yaḳaẓada 

                                                      
47 olundı: olundıġı HM 
48 muṣāfāta: mużāfāta HM 
49 Farsça kelimelerde kullanılan vâv-ı ma’dûle her iki nüshada kural dışı bir kullanım olarak Tâif kelimesinde kulla-
nılmıştır. 
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cesed-i şerı  ̇̄fleriyle bi’l-ittifāḳ mièrāc eylediler. Vaḳèa-i mièrāc ekber-i muècizāt-ı şerı  ̇̄fe-

lerinden olup serd-i mebāḥis ̱bu muḫtaṣara mülāyim olmadıġı eclden tafṣı  ̇̄lı   kütüb-i mu-

faṣṣalāta ḥavāle olunmışdur. Ve sene-i bièse̱tlerinden on üç sene tamāmında ki sinn-i 

şerı  ̇̄fleri elli üç idi yār-ı ġār u refı  ̇̄ḳleri Ebu Bekr eṣ-Ṣıddı  ̇̄ḳ ile rażıya’llāhü teèālā èanh ve 

cenāb-ı Ṣıddı  ̇̄ḳ èuteḳāsından èĀmir bin Füheyme nām ḫıdmetkār ile ve rehberlik 

umūrunda māhir èAbdullāh bin Ureyḳıṭa nām kimse ile dāru’l-hücre-i èaliyyeleri olan 

Medı  ̇̄ne-i Münevvere’ye hicret buyurdılar. Ve maḳām-ı şerı  ̇̄flerinde Esedü’llāhi’l-Ġālib 

èAlı  ̇̄ bin Ebū Ṭālib ḥażretlerı  ̇̄ni baèżı50 ümūr-i mühimme vuḳūèı içün alıkoyup baède 

edāǿi’l-meṣāliḥ cenāb-ı saèādetlerine gelüp lüḥūḳ ile fermān buyurdılar. Ve rebı  ̇̄èu’l-ev-

velüñ on ikinci isṉeyn gicesi ol māh-ı münı  ̇̄r-i saèādet ve şāh-ı serı  ̇̄r-i risālet èaleyhi 

efżalü’t-taḥıyyat Medı  ̇̄ne-i Münevvere’ye teşrı  ̇̄f-i duḫūl buyurdılar. Ḥālā beyne’l-müs-

limı  ̇̄n istièmāl olunan tārı  ̇̄ḫ-i hicretinüñ [H 14b] mebdeǿı  ̇̄ bu idi ancaḳ ibtidā-yı sene 

Muḥarramü’l-ḥarāma taḥvı  ̇̄l olunup öyle iètibār olundı ve Medı  ̇̄ne-i münevvere’de on 

sene ve iki ay miḳdārı [HM 167b] tavaṭṭun buyurdıḳlarından ṣoñra èĀmü’l-fı  ̇̄l’üñ altmış 

dördünci senesi ve hicretüñ on birinci senesi rebı  ̇̄èu’l-evvelüñ ġurresinda dāru’n-

naèı  ̇̄m-i èılliyyı  ̇̄ne sāye-baḫş-i irtiḥāl oldılar. 

 

Li-münşiǿihı  ̇̄ 
Gitdi çün ol pādişeh-i enbiyā 

Dār-ı fenā oldı fenādan fenā51 

 

Ḥasret-i dı ̇̄dār ile ol şehüñ 

Ṣoldı ṣarardı yüzi mihr ü mehüñ 

 

                                                      
50 baèżı: -H 
51 Müfteèilün /Müfteèilün /Fāèı  lün 
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Oldı anuñ rūz-i vefātı èayān 

Maḥşere dek dāġ-ı dil-i èāşıḳān 

 

Bu ġam u endūh cigerler yaḳar 

Bunda hemān yāş yerine ḳān aḳar 

 

Gel idelüm ṣıdḳ ile ey dil müdām 

Rūḥ-i şerı  ̇̄fine ṣalāt ü selām52 

 

Allāhümme ṣalli ve sellim èalā ḥabı  ̇̄bike seyyidinā Muḥammedin ve ālihı  ̇̄ ve ṣaḥbihı  ̇̄ ec-

maèı  ̇̄n. Allāhümme enzilhü’l-menzile’l-muḳarrab èındeke yevme’l-ḳıyāmeti baède’l-

vefāt èAlı  ̇̄ bin Ebū Ṭālib ve Fażl bin èAbbās rażıya’llāhü èanhümā ol maḥż-ı raḥmet ü nūr 

olan cesed-i muṭahhar ve muṭayyeblerin taèlı  ̇̄men lil-ümmeti ġasl eyleyüp cenāb-ı 

èAbbās ṣabb-ı mā iderdi. Ḥalbūki pı  ̇̄rāhen-i mübārekleri cesed-i şerı  ̇̄flerinden nezè olun-

mamış idi. Baèdehū cenāb-ı Cibrı  ̇̄l èaleyhi’s-selām melāike-i mele-i aèlā ile namāzın ḳı-

lup ṣoñra ehl-i beyti ḳıldılar. Benı  ̇̄ Hāşim’den ibtidā èAbbās [H 15a] ve èAlı  ̇̄ baèdehū 

muhācirı  ̇̄n ü enṣār namāzın ḳılup anlardan ṣoñra sāǿir nās fevc fevc namāzına ḥāżır ol-

dılar. Velākin kimseye imām olmayup münferiden ḳıldılar. Ḥattā nisvān ve ṣıbyān daḫı   

namāzın ḳıldılar dinilmişdür. Ve rūz-i vefātlarından ṣoñra ki isṉeyn güni idi çehār-

şenbe gicesi èĀişetü’ṣ-ṣıddı  ̇̄ḳa’nuñ rażıya’llāhü teèālā èanhā ḥücre-i muṭahharlarında 

defn olundılar. Ḥālā ġıbṭagāh-ı firdevs-i berı  ̇̄n olan ravża-i muḳaddese ol maḳām-ı 

melāik-ārāmdan èibāretdür ṣalavātu’llāhi ve selāmuhū èalā müşerrifihā ve rūz-i ciger-

sūz-ı vefātları rūz-i ḳıyāmetden nişāne olup cizè ü bükā iştidādından ve āh u vāveylā 

imtidādından cigerler pür-dāġ-ı ḥasret olup zemı  ̇̄n ü zamān iñler ve ins ü cān aġlar idi 

                                                      
52 Müfteèilün /Müfteèilün /Fāèı  lün 
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èaleyhi efżalü’ṣ-ṣalavāt ve ekmelü’t-teslı  ̇̄māt ve ol yeke tāz-ı èarṣa-i şehāmet ve şehsü-

vār-ı maèrake-i şecāèat ṣalla’llāhü teèālā èaleyhi ve sellem on ṭoḳuz ġazā itmişler idi. Bir 

rivāyetde yigirmi altı ġazāsı vārdur dinilmişdür. Şol ġazā ki bi’ẕ-ẕāt cenāb-ı şecāèat-

niṣābları muḳātele buyurmış idiler ṭoḳūz idi ve Medı  ̇̄ne-i münevvere’ye şerrafeha’llāhü 

teèāla [HM 168a] hicret-i şerı  ̇̄felerinden ṣoñra onuncu senede vāḳaè-i ḥaccetü’l-

vedāè’dan ġayri ḥac eylemediler. İbni Seyyidü’n-Nās Yaèmurı  ̇̄ yazdıġı üzre ḥaccuñ 

farżıyyetinden [H 15b] ṣoñra bir ḥac eylemişler. İkidür diyü rivāyet daḫı  53 olunmışdur. 

Ve’l-ḥāṣıl ol mefḫar-i mevcūdātuñ sinn-i şerı  ̇̄fleri altmış üç ve miḳdār-ı nübüvvetleri 

yigirmi üç ve Mekke-i Mükerreme’de iḳāmetleri elli üç ve Medı  ̇̄ne-i münevvere’de 

meks-̱i hicrı  ̇̄leri54 on sene oldıġı Ḳavl-i Muḫtāra muvāfıḳdur. Bu daḫı   ġarāyib-i it-

tifāḳıyyātdandur ki ol Faḫr-i enbiyā èaleyhi efżalü’t-taḥıyyā ḥażretlerı  ̇̄nüñ rūz-i 

velādetleri ve teşrı  ̇̄f-i bièse̱tleri ve Mekke-i Mükerreme’den55 ḫurūcları ve Medı  ̇̄ne-i mü-

nevvere’ye duḫūlleri isṉeyn güni vāḳıè olmışdur èaleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām. 

 

Cemı  ̇̄è-ı cemāl ükemāl ve müstecemı  ̇̄è-i sünbül-i bı  -misāl olan ḥılye-i şerı  ̇̄fleri beyānın-

dadur 

Māye-i ḥusn ü bahā cümle güzeller güzeli yaènı  ol Faḫr-i cihān maẓhar-ı nūr-i ezelı  ̇̄ 

ḥabı  ̇̄b-i ekrem ṣalla’llāhü teèālā èaleyhi ve sellem ḥażretlerı  ̇̄nüñ evvelā ẕāt-ı şerı  ̇̄fleri 

vaḳār u sekı  ̇̄net ve ḥüsn ü laṭāfet ile èınde èayūni’l-aèyān celı  ̇̄lü’l-ḳadr u èaẓı  ̇̄mü’ş-şān 

olup mü’minı ̇̄n ü müşrikı  ̇̄nden her kim cemāl-i şerı  ̇̄fini müşāhede eylerse żarūrı ̇̄ meyl ü 

muḥabbet eyleyūp taèẓı  ̇̄m ü ikrāma mübāderet eylerdi. 

  

                                                      
53 rivāyet daḫı  ̇̄: daḫı  ̇̄ rivayet H 
54hicrı  ̇̄leri: hicretleri H 
55 Mekke-i Mükerreme’den: Mekke-i Mükerreme’de H 
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Li-münşiǿihı  ̇̄ 

Olsa nola maẓhar-ı èizz ü celāl 

Seyyidü’l-kevneyn idi bı  ̇̄- ḳıyl ü ḳāl56 

 

Şevket-i şānına idüp ilticā 

Olmış idi bendesi şāh u gedā 

 

[H 16a] Mā-ḥaṣal ol āb-ı ruḫ-ı kāināt 

Oldı pesendı  ̇̄de-i ẕāt u ṣıfāt 

 

Ve mübārek vech-i şerı  ̇̄fleri leyletü’l-Bedr’de yaènı  ayın on dördünci gicesi ḳamerde 

olan żıyā-yı tām gibi tābān u dıraḫşān idi. 

Velehū 

Vechi dıraḫşān idi şām u seher 

Leyle-i Bedr içre misā̱l-i ḳamer 

 

Ḥāṣılı ol deñli münevver idi 

Kim ayuñ on dördı  ̇̄ne beñzer idi 

 

Muṣḥaf-ı ḥüsnünde ānuñ bı  ̇̄-gümān 

Yaènı   ki ḫatm olmış idi ḥüsn ü ān57 

 

Ve reşk-baḫş-ı nihāl-i cennet olān ḳāmet-i mübārekleri kemāl-i iètidālde idi. Yaènı  ̇̄58 ne 

                                                      
56 Müfteèilün /Müfteèilün /Fāèı  lün 
57 Müfteèilün /Müfteèilün /Fāèı  lün 
58 Yaènı  ̇̄: -H 
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uzun ve ne ḳıṣa idi. Ammā ḫaṣāyıṣ-ı ẕātiyyelerinden bu muècize-i bāhir59 ẓāhir idi ki her 

ne ḳadar uzun boylı bir ādeme muḳārı  ̇̄n olsalar ḥaḳı  ̇̄ḳat-i [HM 168b] ḥālde cemı  ̇̄è-i 

mevcūdātdan èālı  ̇̄ olan ḳāmet-i şerı  ̇̄fleri aèlā vü berter müşāhede olınurdı. 

 

İtmiş idi nükte-i ḫayru’l-ümūr. 

Ḳadd-i şerı ̇̄finde o māhuñ ẓuhūr 

 

Olmış idi rūz-i ezelde o ḳad 

Vāsıṭa-i raḥmet-i Rabb-i ṣamed 

 

Sidre-i ser-efgende bir üftādesi 

Ḳāmetinüñ yaènı   ki dil-dādesi60 

 

Ve reǿsü’l-kemāl-i saèādet olan mübārek başları kāmil idi yaènı   küçük olmayup 

èaẓı  ̇̄mü’l-ḳadr idi. [H 16b] Bu ṣıfat-ı kemāl-i èaḳl u vaḳāra61 delı  ̇̄l idigi sā̱bitdür. 

Velehū 

N’ola èaẓı  ̇̄m ise o reǿs-i güzı  ̇̄n 

Ol idi ser-dār-ı ṣaf-ı mürselı  ̇̄n62 

Ve mübārek ṣaçları siyāh ve muètedil idi. Yaènı   ne ziyāde ḳıvırcıḳ ve ne ḫafı  ̇̄f idi. Şaère-

i zı  ̇̄bendeleri daġılsa ḥālı   üzre terk ider idi. Ve irsāl eylediklerinde yaènı   eṭrāfa mübārek 

ṣāçların63 ṣālıvı  rdiklerinde mübārek ḳulaġı yūmuşaḳlarından tecāvüz eylemezdi. Gāh u 

                                                      
59 bāhir: bāhira HM 
60 Müfteèilün / Müfteèilün /Fāèı  lün 
61 vaḳāra: vaḳārda H 
62 Müfteèilün / Müfteèilün /Fāèı  lün 
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geh gı  ̇̄sū-yı mübāreklerin dört bölük eyleyüp ol ṣadef-i gūher-i ḥikmet olan mübārek 

ḳulaḳların her iki bölük ṣaç beyninden nümāyān eyledikleri rivāyet olınur.  

Li-münşiǿihı  ̇̄ 
Olmış idi ṣaçlarına müttaṣıl 

èĀşıḳ-i ḥasret-zede biñ cān u dil 

 

İtmege ārāyiş-i perr-i melek 

Mūy-ı seri üzre dönerdi felek64 

 

Ve mübārek ḳūlāḳları laṭı  ̇̄f ü ḫūb ve maḳbūl ü merġūb idi. 

Bir gül-i beyżā idi ol gūş-i pāk 

Olmış idi ṣafvet ile tābnāk65 

 

Ḫılḳati pür-nūr idi maḥbūb idi 

Ḥāṣılı her vechile merġūb idi 

 

Sāmièa-zı ̇̄b idi aña ṣubḥ u şām 

Ṣı  ̇̄t-ı ṣafā-baḫş èaleyke’s-selām66 

 

Ve levn-i şerı  ̇̄fleri ezher idi yaènı   ḥumret67 ile maḫlūṭ beyāż idi. Bundan murād ol 

beyāżdan iḥtirāzdur ki kireç gibi ziyāde aḳ olup [H 17a] çendān leṭāfeti olmaya öyle degil 

idi. Beyāżlıḳları ġāyet laṭı  ̇̄f ü münevver idi. Baèżı rivāyetde esmerü’l-levn rivāyet 

                                                      
64Müfteèilün /Müfteèilün /Fāèı  lün 
65 tābnāk: tābāk H 
66Müfteèilün /Müfteèilün /Fāèı  lün 
67 ḥumret: ḫumret H 



60  

olundıġı daḫı   ẕikr olunan beyāż-ı ġayri memdūḥdan iḥtirāz içündür. Öyle ḳıyās olun-

maya ki beyne’n-nās meşhūr olan esmerlik ola. Ḥattā kibār-ı muḥaddisı̱  ̇̄nden68 mervı  ̇̄dür 

ki69 ol maḥbūb-i èadı  ̇̄mü’l-misḻ-i risālet èaleyhi efżalü’t-taḥıyyet ḥażretlerı  ̇̄ ḥaḳḳında 

ḥāşā ḳara yaġız taèbı  ̇̄r iden kimsenüñ tevbesi ḳabūl olunmayup70 [HM 169a] ḳatli lāzım 

gelür dimişler. Bunu tafṣı  ̇̄lden ġaraż ol efżal-i ḫalḳu’llāh olan nebı  yy-i èālı  ̇̄-cāh ḥażret-

lerı  ̇̄nüñ şān-ı şerı  ̇̄flerine vācib olan taèẓı  ̇̄m ü tekrı  ̇̄mi tenbı  ̇̄h içündür. Ve’l-ḥāṣıl ẕāt ve 

ṣıfātlarına bir ṭarı  ̇̄ḳ ile ḥāşā71 èayb u şeyn ı  ̇̄mā ider vaṣfdan kemāl-i mertebe iḥtirāz u 

ictināb cemı  ̇̄è-i ümmete ümūr-i vācibedendür ṣalla’llāhü èaleyhi ve sellem.  

Ve lehū 

Levni münevver idi tābān idi 

Mihr-i dıraḫşān gibi raḫşān idi72 

 

èArż-ı cemāl eylese ol māh-veş73 

Şerm ü ḥayādan ṭutulurdı güneş74 

 

Ve ser-ṣafḥa-i saèādet75 olan mübārek76 alınları vāsiè ve açıḳ idi.  

Naẓm 

Ġālib idi nūrına mihr ü mehüñ 

                                                      
68 muḥaddisı̱  ̇̄nden: muḥaddisı̱  ̇̄n H 
69 mervı  ̇̄dür ki: -H 
70 olunmayup: ol olunmayup H 
71 ḥāşā: -H 
72 Müfteèilün /Müfteèilün /Fāèı  lün 
73 māh-veş: māveş H 
74 Müfteèilün /Müfteèilün /Fāèı  lün 
75 saèādet: suèādın H 
76mübārek: -H 
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Alnı açıḳ idi o şāhin-şehüñ77 

Nesi̱r 

Ve hilāl-i āsmān-ı laṭāfet olān mübārek ḳāşları ince ve uzun [H 17b] ve ġāyet laṭı  ̇̄f ve 

mevzūn idi. Ve iki ḳaşları mābeyni küşāde olup birbirine muttaṣıl degil idi. Ve iki ebrū-

yı78 dil-keşi meyānında bir ḫafı  ̇̄ ṭamar var idi ki ġayret-i ḥaḳ heyecānı ile ġażab-nāk ol-

dıḳlarında ẓāhir olurdı.  

Naẓm 

Çekme idi ḥācib-i dil-cūları 

Bir ḳurulı yay idi ebrūları 

 

Dām-ı ġam-ı èışḳına bı  ̇̄-iştibāh 

Çarḫ-ı berı  ̇̄n üzre ṭūtılmışdı māh79 

 

Eyleyüp ebrū-yı laṭı ̇̄fin ḫayāl 

Her gice bir şekle girerdi hilāl80 

Nesi̱r 

Ve ol şāh-bāz-ı ḳāf-ı celāl olan mübārek gözleri laṭı  ̇̄f ü vāsiè olup merdüm-i çeşmleri 

ġāyet siyāh idi. Ve mübārek gözlerinüñ āġında ḥumrete māǿil raḳı  ̇̄ḳ ṭamarları var idi ki 

bu ṣıfat èalāmet-i şecāèatdür. èArab’da bu ṣıfatlı göze eşkı  ̇̄l dirler.  

Ve lehū naẓm 

Cümle bilūrler bunı èayne’l-yaḳı  ̇̄n 

                                                      
77 Müfteèilün /Müfteèilün /Fāèı  lün 
78. ebrū-yı dilkeş: ebru dilkeş H 
79. Müfteèilün / Müfteèilün /Fāèı  lün 
80. Müfteèilün / Müfteèilün /Fāèı  lün 
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èAynına dil-beste idi ḥūr-i èı  ̇̄n81 

Nesi̱r 

Ve mübārek kirpikleri siyāh ve uzun ve ġāyet laṭı  ̇̄f ve mevzūn idi. Şöyle ki ṭūlından 

mübārek kirpiklerinde hedeb müşāhede olınurdı. Hedeb lisān-ı èArab’da kirpiklerüñ ṭūl 

ü tese̱nnı  ̇̄ cihetinden iki ḳāt görünmesine dirler.  

Ve lehū naẓm 

Ḫūb idi müjgān-ı ṣafā-güsteri 

Nūr-i siyeh-tāb idi kirpikleri 

 

Ḫūb-i merġūb idi maḳbūl idi 

Serme-i māzāġ ile mekḥūl idi82 

Nesi̱r 

[H 18a] Ve mübārek burunları çekme ve laṭı  ̇̄f ve mevzūn idi. Ḥı  ̇̄n-i naẓarda [HM 169b] 

sehl kemerlü gibi görinürdi ki melāḥat ü leṭāfet bu ṣıfatlı beyni ṣāḥibinde ẓāhirdür. Ve 

enf-i şerı  ̇̄flerinde bir nūr müşāhede olınurdı ki lemeèānından görenler ol māh-ı cihān-

tā buñ enf-i şerı ̇̄fini eşem ṣanurdı. Yaènı  yüksek ḳıyās eyler idi. Ḥalbuki bı ̇̄nı  ̇̄-i pākleri 

kemāl-i iètidāl ile muttaṣıf idi. 

Naẓm 

Vech-i şerı ̇̄finde olup ḫoş-nümā 

Kaèbe’ye nūr inmiş idi gūyiyā83 

Nesi̱r 

Ve ol gül-i gülzār-ı behcet olan mübārek yañaḳları raḳı  ̇̄ḳu’l-cild olup laṭı  ̇̄f ü raènā ve 

nāzik ü zı  ̇̄bā idi.  

                                                      
81. Müfteèilün / Müfteèilün /Fāèı  lün 
82 Müfteèilün / Müfteèilün /Fāèı  lün 
83 Müfteèilün / Müfteèilün /Fāèı  lün 
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Naẓm 

Oldı ruḫsār-ı leṭāfet-i şirişt 

Reşk-fezā-yı gül-i bāġ-ı behişt84 

Olsa èaraḳ-nāk o ruḫ-i dil-sitān 

Bir gül-i pür-jāle olurdı hemān85 

Ve ol gencı  ̇̄ne-i cevher-i ḥikmet olan dehān-ı şerı  ̇̄flerinüñ bāṭını vāsiè ü merġūb ve 

ẓāhiri ḫūb u maḥbūb idi. Şefeteyn-i mübārekleri laṭı  ̇̄f ve nāzik idi. Dehān-ı pāklerinüñ 

nümāyişi ḥadd-i iètidālde olup irād ile küçük degil idi. Ḥukemā-yı86 èArab ġāyet küçük 

aġzı istiḥsān eylemezler ve aġzı küçük kimsede nuṭḳ u feṣāḥat ve tekellüm-i belāġat 

olmāz. Ṣıfat-ı meẕkūr üzre muètedilü’l-fem olan kimseler belı  ̇̄ġ ü faṣı  ̇̄ḥ ve mütekellim-i 

melı  ̇̄ḥ olur dirler.  

Naẓm 

Vāsiè ise n’ola o zı  ̇̄bā-dehān 

[H 18b] Dürc-i dürr-i ḥikmet idi bı  ̇̄-gümān 

 

Ẓāhiri gül-ġonce-i bāġ-ı cemāl 

Bāṭını gencı  ̇̄ne-i fażl u kemāl 

 

Olsa güher-rı ̇̄z o fem-i dil-sitān 

Beẕl-i revān eyler idi87 ḳudsiyān88 

 

                                                      
84 Müfteèilün / Müfteèilün /Fāèı  lün 
85 Müfteèilün / Müfteèilün /Fāèı  lün 
86 Ḥukemā-yı: Ḥukemā H 
87 eyler idi: eylerdi  
88 Müfteèilün / Müfteèilün /Fāèı  lün 
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Nesi̱r89 

Ve ol dürr-i girān-māye-i leṭāfet olan dendān-ı laṭı ̇̄fleri ṣāf ve berrāḳ olup incu gibi 

dilārā ve muntaẓam idi. Zı  ̇̄r ü bālāde olan mübārek öñ dı  ̇̄şleri iètidāl üzre seyrek olup 

saèādet ile tekellüm buyurdıḳlarında ol esnān-ı mübārekenüñ aralarından nūr lemeèān 

eyler idi. 

Naẓm 

İncu gibi dişleri berrāḳ idi 

Bāriḳa baḫşende-i āfāḳ idi 

 

Ṣafvet-i dendānına itse naẓar 

Ġarḳ-ı yemm-i ḥayret olurdı güher90 

 

Her biri bir necm-i hidāyet idi 

Aḫter-i tābān-ı saèādet idi 

Nesi̱r 

Ve ḫaṭṭu’l-istivā-i felek-i leṭāfet olan mesrabe-i dil-ārāları daḳı  ̇̄ḳ ü raḳı  ̇̄ḳ idi. Yaènı   sı  ̇̄ne-

i pür-nūrlarından nāf-i mübāreklerine dek ḳıldan bir ince ḫaṭ çekilmiş idi91. 

[HM 170a] Naẓm 

Sı  ̇̄neden ol nāfe-i müşkine dek 

Mesrabe-dār idi o reşk-i melek 

 

Sı  ̇̄nede ol mesrabe-i Aḥmedı   

                                                      
89 Nesi̱r: -H 
90 Müfteèilün / Müfteèilün /Fāèı  lün 
91 bir ince ḫaṭ çekilmiş idi: -H 
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Sūre-i ve’n-Nūr’da ièrāb idi92 

 

Nesi̱r 

Ve ol şemèi şebistān “ne emlaḥ” olan gerden-i tābnākları uzun ve aḳ ve laṭı  ̇̄f ü berrāḳ 

olup ṣafvet ü leṭāfeti sı  ̇̄m-i ḫāme-i ġālib idi. 

Naẓm 

[H 19a] Mihr-i cihān-tāb idi bı  ̇̄ iştibāh 

Gerden-i tābān-ı ḥabı  ̇̄b-i İlāh 

 

Eyler idi nūr ile işrāḳ-ı tām 

Ẓāhir idi ṣafveti çün sı  ̇̄m-i ḫām93 

Nesi̱r 

Ve mübārek liḥye-i zı  ̇̄bāları iètidāl üzre olup94 müdevver ü müctemiè idi. Mübārek reǿs-

i şerı  ̇̄f ü ḫaṭṭ-ı laṭı  ̇̄flerinde on yedi on sekiz ḳıl ancaḳ aġārmış idi.  

Naẓm 

Vech-i şerı ̇̄finde ḫaṭṭ-ı ḫoş-nümā 

Kaèbe’de bir muṣḥaf idi gūyiyā  

 

Mū-yı sefı ̇̄d ile o ḫaṭṭ-ı siyāh 

Āyet-i raḥmet idi bı  ̇̄-iştibāh95 

                                                      
92 Sı  ̇̄neden ol nāfe-i müşkine dek: Mesrabe-dār idi o reşk-i melek H 
Mesrabe-dār idi o reşk-i melek: Sı  ̇̄neden ol nāfe-i müşkine dek H 
Sı  ̇̄nede ol mesrabe-i Aḥmedı  : Sūre-i ve’n-Nūr’da ièrāb idi H 
Sūre-i ve’n-Nūr’da ièrāb idi: Sı  ̇̄nede ol mesrabe-i Aḥmedı   H 
93 Müfteèilün /Müfteèilün /Fāèı  lün 
94 olup: -H 
95 Müfteèilün /Müfteèilün /Fāèı  lün 
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Nesi̱r 

Ve ḫilḳat-i şerı ̇̄fleri ġāyet muètedil idi yaènı  ̇̄ tenāsüb-i aèżā-yı şerı  ̇̄fleri ḥüsn ü leṭāfetde 

birbirı  ne muvāfıḳ olup cism-i laṭı  ̇̄fleri ne ġāyet naḫı  ̇̄f ü żaèı  ̇̄f ve ne èaẓı ̇̄m ü semı  ̇̄n idi. Ve 

baṭn-ı laṭı ̇̄fleri ṣadr-ı şerı  ̇̄fleriyle berāber olup mübārek sı  ̇̄ne-i tāb-nākları èarı  ̇̄ż ve 

yāġrınları yaṣṣı idi. 

Ve lehū naẓm 

Olmaġ-ile sı ̇̄nesi kenz-i ḥikem 

Yaṣṣı idi yaġrını devletle hem 

 

Vüsèat-i ṣadrından o dūş-i saèı  ̇̄d 

Olmış idi biri birinden baèı  ̇̄d 

 

Cism-i felek ḳadrine ol menkıbeyn 

Kevkebe-baḫşā idi çün ferḳadeyn96 

 

Nesi̱r 

Ve mübārek yāġrını beyninde mühr-i nübüvvet var idi. Velākin ṣūret-i mühr-i şerı  ̇̄fde 

aḳvāl-i müteḫālife olmaġın bu ḳadarla iktifā olundı. Ol mühr-i şerı  ̇̄f [H 19b] gāh-ı  güşāde 

oldıḳca misk-i ezfer gibi nefḫa-sāz ve pertev-i ḳamer gibi lemèa-perdāz olurdı. 

Naẓm 

Yaġrını beyninde ānuñ bı  ̇̄-gümān 

Olmış idi mühr-i nübüvvet èayān  

 

Ẓahr-i şerı  ̇̄finde o bedr-i büdūr 

                                                      
96 Müfteèilün /Müfteèilün /Fāèı  lün 
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Ẓāhir idi èarşda mānend-i nūr 

 

Mühr-i nübüvvetle o ẕāt-ı cemı  ̇̄l 

Ḫatm-i nebiyyı  ̇̄n idi bı  ̇̄-ḳāl ü ḳı  ̇̄l97 

Nesi̱r 

Ve èiẓām-ı pür-nūrlarınuñ ruǿūsi yaènı  ̇̄ dirsek ve dı  z ve ṭopuḳ kemikleri [HM 170b]  ḳavı  ̇̄ 

ve kāmil idi. Ve ṣoyġūnluḳları ġāyet laṭı  ̇̄f ve nūrānı  ̇̄ olup beyāżlıḳları levn-i şerı  ̇̄flerinde 

taṣrı  ̇̄ḥ olundıġı gibi beyāż-ı muèteber ve ṣāf ve münevver idi. Ve cesed-i şerı  ̇̄fleri güya 

èıṭr-ı cennet ile muèaṭṭar olup ol mertebe laṭı  ̇̄f ve ḫoş-bū idi ki saèādet ile mürūr eyledigi 

yoldan der-èaḳab bir kişi mürūr eylese rāyiḥa-i ṭayyibeden Faḫr-i kāinātuñ andan 

güẕer98 buyurduḳlarını ḥisseylerler idi. 

Naẓm 

Cism-i ṣafā-perveri ezher idi 

Ṣoyġunu ġāyet de münevver idi 

 

Feyża-i nūr itse degildür baèı  ̇̄d 

Maṭlaè-ı nūr idi o ẕāt-ı saèı  ̇̄d 

 

Maḳṣadımız vaṣfını teǿvı  ̇̄ldür 
Nūr dimek ḥāṣıl-ı taḥṣı ̇̄ldür. 

 

Nūr idigin cümle bilürler cihān 

Nūr- i mübı  ̇̄n oldıġı günden èayān99 

                                                      
97 Müfteèilün /Müfteèilün /Fāèı  lün 

98 güẕer: reh-güzer H 
99 Müfteèilün /Müfteèilün /Fāèı  lün 
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Gül gibi ḫoş-bū idi ẕātı müdām 

Aṭyeb-i ṭı ̇̄b idi vücūdı temām 

 

[H 20a] èĀlemi teşrı  ̇̄f idecek ol beden 

Kendüyi ḫākk eyledi müşk-i Ḫoten 

 

Müşk-i ḫoten zār u ser-efgendesi 

èAnber anuñ bir ḥabeşı  ̇̄ bendesi100 

Nesi̱r 

Ve mübārek dest-i şerı  ̇̄f ü pā-yı laṭı  ̇̄fleri ḳavı  ̇̄ ve merdāne olup mübārek pārmaḳları laṭı  ̇̄f 

ü hem-vār idi. Ve mübārek bilekleri uzun idi. Dest-i kerı  ̇̄mlerin taḥrı ̇̄k itdikce billūr-ı 

dıraḫşān ve sı  ̇̄m-i tābān gibi lemeèān eyler idi. Ve keff-i kerı  ̇̄mleri vāsiè idi yaènı  ̇̄ 

mübārek ellerinüñ ayası açık idi.  

Ve lehū naẓm 

Ellerinüñ ayası açık idi 

Ṭabèı kerı  ̇̄mine muvāfıḳ idi 

 

Vāsiè-i keff olsa n’ola ol ḥalı  ̇̄m 

Kı  m eli açıḳ olur elbet kerı  ̇̄m101 

Nesi̱r 

Ve saèādet ile yürüdüklerinde mübārek ayaḳlarını merdāne baṣup ḫāşā aṣḥāb-ı ḫıffet ü 

ġurūr gibi sürüyerek yürümezdi. Meşy-i şerı  ̇̄flerinde vażè-ı ḳademleri vaḳār üzre olup 

                                                      
100 Müfteèilün /Müfteèilün /Fāèı  lün 
101 Müfteèilün /Müfteèilün /Fāèı  lün 
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yürüdükleri vaḳit nesı  ̇̄m-i ṣubḥ ile ihtizāz eyleyen nihāl-i raènā gibi iki cānibine102 

temāyül103 ider gibi yürürlerdi. Ḫaṭve-i mübārekleri vüsèat üzre idi yaènı  ̇̄ saèādet ile 

adımlarını vāsiè alurlardı. Yürüdükde gūyā bir yokuşdan ı  ner gibi şāhāne ve dilı  ̇̄rāne 

yürürlerdi. Reftār-ı melāik-şikārları vaḳār u sekı  ̇̄net [H 20b] ve rıfḳ u mülāyemet üzre 

muḳteżā-yı cibilliyyetleri104 olup tekellüfden müberrā idi. Bi-ḥasebi’l-iḳtiżā [HM 171a] 

bir cānibe naẓar murād eyleseler cemı  ̇̄è-i vücūd-ı şerı  ̇̄feleriyle ol cānibe teveccüh buyu-

rup nigāh-ı iltifāt buyururlar idi. Yoḫsa mübārek gerden-i şerı  ̇̄flerin her cānibe çevirüp 

baḳmazlardı. Zı  ̇̄rā ādāb u vaḳār ve aṭvār-ı ebrār bu vech üzredür. Ve mübārek gözlerini 

ḳaldırmayup naẓar-ı şeriflerin pı  ̇̄şgāhlarından ayırmazlar idi. Ve semāya naẓardan 

vech-i arża naẓarları ziyāde idi. Bundan murād kemāl-i mertebe ādāb u ḫuşūèa105 

rièāyetdür. Ekse̱r naẓar-ı şerifleri mülāḥaẓa idi yaènı  ̇̄ māsiva’llāha ṣarf-ı nigāh eyleme-

yüp dāimā ḳudret-i Rabbānı  ̇̄’ye baṣı  ̇̄ret ve èibret üzre idiler. Ve ṣaèādetle bir cānibe git-

diklerinde asḥāb-ı kirāmı ilerüye sevḳ idüp kendileri tevāżuèan ardlarınca yürürler idi. 

Ve aṣḥāb-ı güzı  ̇̄ne “ḫallū-li’l-melāiketi ẓahrı  ̇̄” diyü ḫıṭāb iderler idi. Yaènı  ̇̄ benim cānib-i 

ḳafamı melāike içün taḫliye eyleñ diyü buyururlardı.  

Ve lehū naẓm 

Gı  ̇̄ru yürürse n’ola ol reşk-i māh 

Leşkerüñ ardınca gider pādişah106 

Nesi̱r 

Mülāḳı  ̇̄ oldıḳları kimseye selām virmege mübāderet buyururlardı. Bu evṣāf-ı ḥamı  ̇̄de 

bi’l-cümle meḥāsin-i cemı  ̇̄le ve mekārim-i celı  ̇̄le-i nebeviyyeden olup bunuñla muttaṣıf 

                                                      
102 cānibine: cānibe H 
103 temāyül: temā’il H 
104. cibilliyyetleri: cibilletleri H 
105. ādāb u ḫuşū’a: ādāb-ı ḫuşū’a HM 
106. Müfteèilün /Müfteèilün /Fāèı  lün 
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olmaḳ ittibāè-ı sünnet-i [H 21a] seniyye idigi ẓāhirdür. Rızḳını Allāhü teèālā ve iyyāküm 

bi-ittibāèı sünnetihi ṣalavātü’llāhi ve selāmuhū èaleyhi ve èalā ālihı  ̇̄ ve aṣhābihı  ̇̄ ecmaèı  ̇̄n. 

Egerçi ol nūr-i kibriyānuñ her bir èuzv-ı şerı  ̇̄finde hezār ṣaḥı  ̇̄fe tesvı  ̇̄d olunsa ẕāt u ṣıfāt-

larında olan meḥāsin-i ḫalḳı ̇̄ u ḫulḳı  ̇̄lerinüñ biñde birin beyān emr-i muḥāldür. Ancaḳ 

bu maḳāmda teberrük ve teyemmün ḳaṣd olunup bu miḳdār ile iktifā olundı. Bu daḫı  ̇̄ 

maèlūm ola ki107 cemı  ̇̄è enbiyā vü mürselı  ̇̄n ḥażretlerı  ̇̄nüñ èaleyhimü’ṣ-ṣalātü ve’s-selām 

ebdān-ı şerı  ̇̄feleri èayb u kederden sālim olup ḥüsn ü cemālde ve èaḳl u kemālde sāǿir 

ḫalḳdan mümtāz ḫalḳ olunmışlardur. Ḥuṣūṣan bizim nebı  yy-i èāli-şānımız Muḥammed 

Muṣṭafā èaleyhi efżalü’t-teḥāyā ḥażretlerı  ̇̄ cümle maḫlūḳatdan ser-efrāz olup aḫlāḳ-ı 

ḥasene ve ḫılḳat-i müstaḥsene ile evvelı  ̇̄n ü āḫirı  ̇̄nüñ efżali ve ekmeli ve aḥsen ü ecmeli 

idiler. Ḥattā ekse̱r-i èulemā raḥimehümü’llāhi teèālā böyle taḥḳı  ̇̄ḳ itmişlerdür ki 

ḫudāvend-i cihān-āferı  ̇̄ne èaẓamet èaẓametühū ve cellet ḳudretühū ol Faḫr-i kāinātuñ 

èaleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām [HM 171b] vücūd-ı muḥteremlerinden ḥusn ü leṭāfet ve èaḳl 

u ferāset ile cemı  ̇̄è-i efrād-ı beşerden mümtāz ḫalḳ idüp evvel ve āḫir ḥüsn ü cemālde 

ve fażl u kemālde [H 21b] aña mānend ü èadı  ̇̄l olmadıġına iètiḳād eylemek ol ḥażreti 

èālı  ̇̄şāna kemāl-i ı  ̇̄māndandur, ṣalla’llāhü teèālā èaleyhi ve sellem. 

 

Menāḳib-i Emı  ̇̄ru’l-Mü’minı  ̇̄n Ebı ̇̄ Bekr eṣ-Ṣıddı  ̇̄ḳ rażıya’llāhü teèālā èanh 

İsm-i şerı  ̇̄fleri èAbdullah, babası Ḳuḥāfe’dür ki ismi èOsm̱an’dur. Ol daḫı   èĀmir oġlıdur. 

Ānuñ pederi èAmr’dur. Ol daḫı  ̇̄ Kèab oġlıdur. Pederi Ṣèad’dur. Ol daḫı  ̇̄ Mürretü’t-Tem-

miyyü’l Ḳuraşı  ̇̄’nüñ108 oġlıdur. Vālideleri Mürre oġlı Teym oġlı Kèab oġlı èAmr oġlı èĀmir 

oġlı Ṣaḥrek ḳızı ümmü’l-Ḫayr Selmā nām ḫātundur ki Ebū Ḳuḥāfe’nüñ ammı  ̇̄si ḳızıdur. 

Ebū Bekr Ṣıddı  ̇̄ḳ u èAtı  ̇̄ḳ ile mülaḳḳab olup seyyidü’l-evliyā ve ḫalı  ̇̄fe-i Ṣulṭān-ı enbiyādur. 

                                                      
107 ola ki: ol ki H 
108Ḳuraşı  ̇̄’nüñ: Ḳuraşı  ̇̄ H 
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Ve Resūl-i ekrem’üñ ḳāyın atası ve ṣadı  ̇̄ḳ-ı ṣādıḳı ve yār-ı ġār [u] enı  ̇̄s-i muvābiḳıdur. 

Faḫr-i kāinātuñ èaleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām vefātı güni benı  ̇̄ Sāèidetü’l-Ḫazrecı  ̇̄’nüñ ṣuf-

fasında bı  ̇̄èat olunup mesned-nişı  ̇̄n-iḫilāfet oldıḳlarında sinn-i şerı  ̇̄fleri altmışdan birḳaç 

ay mütecāviz idi. Müddet-i ḫılāfetleri üç sene ve yigirmi gündür. Altmış üç yaşından bir 

iki ay mürūrundaki sene-i hicretüñ on üçüncü senesi cemāziye’l-āḫiresinüñ yigirmisi 

idi. Dār-ı èilliyyı  ̇̄ne riḥlet eyleyüp emr-i ḫılāfeti èÖmerü’l-Fāruḳ ḥażretlerı  ̇̄ne tefvı  ̇̄ż ey-

lediler. èÖmer bin [H 22a] el-Ḫaṭṭāb rażıya’llāhü anh namāzın ḳılup beyt-i èĀişe’de 

sulṭān-ı enbiyānuñ èaleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām maġbūd-ı ravża-i cennet olan ḳabr-i 

şerı  ̇̄fleri yanına defn olundı, rażıya’llāhü teèālā anh. 

Cenāb-ı ṣıddı  ̇̄ḳ mesmūmen vefāt iden ḫulefānuñ evvelidür dinilmiş velākin semm-ile 

şehādetleri beyne’n-nās müteèāref olan tesmı  ̇̄m-i maèhūde mübāyindür. Muṣannef 

kitābuñ “hüve evvelü ḫalı  ̇̄fetin māte bi’s-semmi”109 didiġi meşhūr ve meczūm olmadıġı 

eclden tercemeye iltifāt olunmadı. Cenāb-ı ṣıddı  ̇̄ḳ ser-defter-i èaşere-i mübeşşere olup 

Ṣulṭān-ı enbiyā ile ġazevātuñ cümlesine ḥāżır olmış idi. İslām ve cāhiliyyetde cenāb-ı 

nübüvvet-niṣābdan müfāraḳat eylemeyüp ḫıdmet-i şerı  ̇̄flerinde ṣıdḳ-ı muḥabbeti 

mübālaġa üzere idi. Bi’l-cümle meḥāsin-i cemı  ̇̄le ve menāḳıb-i celı  ̇̄lelerine nihāyet 

yoḳdur. 

Li-münşiǿihı  ̇̄ 
[HM 172a] Ser-defter-i evliyā cenāb-ı ṣıddı  ̇̄ḳ 

Kim ṣıhr-i Muḥammedı  Ebū Bekr èatı  ̇̄ḳ 

Ol nūr-i ḫudādan āyet-i mièrācı 

Biñ şevḳ-ile bı  ̇̄-tevaḳḳuf itdi taṣdı  ̇̄ḳ110 

                                                      
109 “O, zehirlenerek öldürülen ilk halifedir”. 
110Türk Edebiyatı’nda rubāèı  ̇̄lerde eruz ölçüsünün ahreb kalıpları kullanılır. Ancak rubāèı  ̇̄’nin mısralarında farklı 
kalıplar kullanıldığından tezimizde yer alan rubāèı  ̇̄’lerin ölçüsü geleneğe uyularak gösterilmemiştir. 
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Ve ṣalla’llāhü èalā nebiyyinā111 ve ālihı  ̇̄ ve ṣaḥbihi’ṭ-ṭayyibı  ̇̄ne’ṭ-ṭāhirı  ̇̄n 

 

Menāḳıb-i Emı  ̇̄ru’l-Mü’minı  ̇̄n èÖmerü’l-Fārūḳ rażıya’llāhü teèālā èanh 

İsm-i şerı  ̇̄fleri èÖmer ve ṣıfat-ı kāşifeleri Fārūḳ ve künyet-i èālı  ̇̄leri [H 22b] Ebū Ḥafṣ’dur. 

Vālideleri Maḥzūm oġlı èAmr ve oġlı èAbdu’llāh oġlı Muġı  ̇̄re112 oġlı Hāşim ḳızı Ḥan-

teme’dür. Cenāb-ı èÖmer èĀmü’l-Fı  ̇̄l’den üç sene113 ṣoñra dünyāya gelmişlerdür. Kendi-

leri Ficāru’l-aèẓam’dan dört sene muḳaddem dünyāya geldim didikleri mervı  ̇̄dür. Ḥaḳ 

sübḥānehū ve teèālā anuñla dı  ̇̄n-i mübı  ̇̄ni muèazzez ve muvaḳḳar ve ḥızb-i şeyṭānı 

maḫẕūl ü muḥaḳḳar itmiş idi. Cenāb-ı Ṣıddı  ̇̄ḳ’uñ rażıya’llāhü teèālā èanh rūz-i vefātla-

rına vaṣıyyetleri üzre kendilerden ḫılāfete bı  ̇̄èat olunmış idi. Umūr-i èibādü’llāha ḥüsn-

i ḳıyām ile mevṣūf olup kemāl-i èadl ile maèrūf idi. Ṣalāt-ı114 Fecir’de Muġı  ̇̄re bin 

Şuèbe’nüñ Ebū Lüǿlüǿ nām ġulāmı iki yüzli bir tı  ̇̄ġ-ı mesmūm ile èale’l-ġaflet cenāb-ı 

şeriflerin namāz ḳılan on üc nefer kimse ile meèan mecrūḥ eyleyüp birḳaç günden ṣoñra 

şehādet-i mużāèafa ile aèlā-yı èilliyyı  ̇̄ne rıḥlet eylediler. Hicretüñ yigirmi dördünci se-

nesi muḥarremüñ ġurresi bazar güni Ravża-i Muṭahhara’da Ebū Bekr-i Ṣıddı  ̇̄ḳ’uñ 

rażıya’llāhü èanhümā yanına defn olundılar. Feżāǿil-i şerı  ̇̄feleri bı  ̇̄-ḥisābdur. Sinn-i 

şerı  ̇̄fleri elli iki sene115 müddet-i ḫılāfetleri on yıl altı ay ve birḳaç gün idi. Muṣannifüñ 

yazdıġı budur velākin sinn-i şerı  ̇̄fleri ḳavl-i ṣaḥı  ̇̄ḥ üzre Allāhü aèlem elli dört senedür. 

 

Li-münşiǿihı  ̇̄ 
[H 23a] Ol yāver-i dı  ̇̄n dāver-i ferḫunde cenāb 

Yaènı   ki cenāb-ı èÖmer bin el-Ḫaṭṭāb 

                                                      
111 nebiyyinā: seyyidinā H 
112èÖmer ve oġluèAbdu’l-lāh oġlu Muġı  ̇̄re: èÖmer ve oġlu Muġı  ̇̄re H 
113èāmü’l Fı  ̇̄l’den on üç sene ṣoñra: èāmü’l Fı ̇̄l’den üç sene ṣoñra H 
114 Ṣalāt-ı114 Fecir’de: Fecir’de H 
115elli iki sene: elli iki H 
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Mevṣūf olup evṣāf-ı èadāletle temam 

Ḥaḳ itmiş idi nuṭḳını116 miftāḥ-ı ṣavāb 

 

Ve ṣalla’l-lāhü èalā seyyidinā Muḥammedin ve ālihı  ̇̄ ve ṣaḥbihı  ̇̄ ecmaèı  ̇̄n 

 

Menāḳıb-ı Emı  ̇̄ru’l-Mü’minı  ̇̄n èOsm̱ān-ı Ẕı  ̇̄’n-nūreyn117 rażıya’llāhü teèālā èanh 

Vālide-i muḥteremeleri èAbdümenāf oġlı èAbdüşşems oġlı Ḥabı  ̇̄b oġlı Rebı  ̇̄èa oġlı Kureyb 

ḳızı Ervā’dur. Müslime oldıġı ḥalde vefāt eyledi. Vālidesi [HM 172b] Ṣulṭān-ı ebniyā’nuñ 

èammesi ümmü Ḥakı  ̇̄m Beyżā’dur. Ve cenāb-ı èOsm̱ān Ḥabı  ̇̄b-i ekrem’üñ ṣalla’llāhü 

èaleyhi ve sellem dāmadları olup neyyireyn-i evc-i èiṣmet iki kerı  ̇̄me-i mükerremele-

rinüñ rażıya’llāhü èanhā şeref-yāb-ı izdivacları olmış idi. Ḥattā ẕü’n-Nureyn ile tevṣı  ̇̄f 

olunmışlar idi. èAşere-i mübeşşereden olup neseb-i èālı  ̇̄leri neseb-i nebevı  ̇̄ye èAbdüme-

naf’da mülāḳı  ̇̄ olur. Ẕāt-ı ferḫunde-ṣıfātları şuèbe-i ı  ̇̄māndan olan ṣıfāt-ı ḥayā ile muttaṣıf 

olup melāike-i semā cenābından istiḥyā-yı taèẓı  ̇̄m üzre idiler ve zamān-ı peyġamberı  ̇̄’de 

techı  ̇̄z-i ceyş-i èusret idüp taḥsı  ̇̄n-i ṣurūrı   èizzetine ve duèā-yı peyġamberı  ̇̄ devletine 

maẓhār oldılar. Ḥaḳḳında Faḫr-i kāināt “li-külli nebiyyin refı  ̇̄ḳun fi’l-cenneti ve refı  ̇̄ḳı  ̇̄ fı  ̇̄hā 

èOsm̱ān118” buyurmışlar idi. [H 23b] Feżāil-i şerı  ̇̄feleri “ekse̱ru min en yuḥṣā” ḳabı  ̇̄lindendür. 

Altmış119 ṭoḳuz yaşında iken èÖmerü’l-Fāruḳ’uñ fevtinden üç gün ṣoñra hicretüñ yigirmi 

dördünci senesi muḥarremüñ ibtidāsı çehār-şenbe güni ḫılāfete beyèat olundılar. Müd-

det-i ḫılāfetleri üç gün eyyām-ı şūrādan māèadā on bir sene ve on bir ay yigirmi ṭoḳuz 

gün idi. Eyyām-ı şūrā vefāt-ı èÖmer’den soñra emr-i ḫılāfet içün olan müşāvere günle-

rine dirler. Ve ṣāl-i hicretüñ otuz beşinci senesi ẕi’l-hiccesinüñ on sekizinci cumèā güni 

                                                      
116nuṭḳını: nuḳtını H 
117Zi’n-Nureyn: Zü’n-Nureyn 

118Bütün nebîlerin bir dostu vardır; benim dostum da cennetteki Osman’dır. 
119 Altmış: Altmış altmış H 
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şehı  ̇̄den fevt olup dāru’n-naèı  ̇̄m-i firdevse rıḥlet eylediler. Sinn-i şerı  ̇̄fleri seksen bir idi. 

Baèżı  ̇̄lar daḫı   ziyāde idi dimişler. Ḳavl-i meşhūr üzre müddet-i èömrleri seksen iki sene 

ve müddet-i ḫılāfetleri on iki seneden on iki gün nāḳıṣ olmaḳdur. Şehādet-i şerı  ̇̄flerine 

cürǿet eyleyen ẓalemede iḫtilāf olunmışdur. Bir rivāyetde ḳuṭṭāè-ı ṭarı  ̇̄ḳden Ḥāris bin 

Bedr nām ẓālim ḳavl-i āherde Esved nām siyehkār şehı  ̇̄d eyledi dinilmişdür. Müellif-i 

kitāb ḳavli üzre èAbdurraḥmān bin èUdeys el-Mıṣrı  ̇̄ nām bir bed-kār idi cezāhü’llāhü 

teèālā bimā yelı  ̇̄ḳuhū. Şehı  ̇̄d oldıḳları vaḳitde muṣḥaf-ı şerı  ̇̄f tilāvet eylemegı  ̇̄n ḫūn-i 

mübārekleri [H 24a] muṣḥaf-ı şerı  ̇̄fde “fe seyekfı  ̇̄ke hümü’llāhü ve hüve’s-semı  ̇̄èu’l-èalı  ̇̄m120” 

āyet-i kerı  ̇̄mesi üzre vāḳiè oldıġı mervı  ̇̄dür. Ḥālā muṣḥaf-ı mezbūr belde-i Ḥumuṣ’da va-

ridı  ̇̄n ü ṣādırı  ̇̄nüñ būse-gāh-ı ziyāretleridür, rażıya’llāhü teèālā èanh 

Li-münşiǿihı  ̇̄ 

[HM 173a] Pı  ̇̄rāye-dih-ı şöhret-i ibn-i èAffān 

Ol kān-ı ḥayā yaènı  ̇̄ cenāb-ı èOsm̱ān 

Besdir şeref-i ẕātına bu şāhid kim 

Ḥaḳ ḳıldı ānı mülhem-i cemèı Ḳurǿān 

 

Ve ṣalla’llāhü èalā şef ı  ̇̄èınā Muḥammedin ve èālihı  ̇̄ ve ṣaḥbihı  ’ṭ-ṭayyibı ̇̄ne’ṭ-ṭāhirı  ̇̄n 

Menāḳıb-ı Emı  ̇̄ru’l-Mü’minı  ̇̄n Esedü’llāhi’l-Ġālib èAlı  ̇̄ bin Ebı  ̇̄ Ṭālib kerreme’llāhü veche 

rażıya’llāhü èanh 

Rasūl-i ekrem ṣalla’llāhü teèālā èaleyhi ve sellem ḥażretlerı  ̇̄nüñ èammi zādeleridür. 

Vālideleri Ḥāşim oġlı Esed ḳızı Fāṭımā’dur ki İslāma gelüp aṣḥāb-ı hicretden idi. Beyne’l-

aṣḥāb ḳażıyye-i muvāḫātvuḳūèunda yaènı  ̇̄ aṣḥāb-ı kirām121 biribiriyle ḳarındāş oldıḳla-

rında sulṭān-ı enbiyā èaleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām cenāb-ı èAlı  ̇̄ ile muvāḫāt buyurup “ente 

                                                      
120Bakara sûresi: 137. 
121aṣḥāb-ı kirām: - H 
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aḫı  ̇̄ fi’d-dünyāve’l-āhirah122” ḫiṭābıyla şerefyāb buyurdılar. èAşere-i mübeşşerenüñ dör-

düncisidür. Künyet-i şerı  ̇̄feleri Ebu’l-Ḥasen ve Ebū Turāb olup şecāèat-i ẕātiyyelerine 

bināǿen Ḥaydar nāmıyle şöhret-şièār olmışlar idi. èĀmü’l-Fı  ̇̄l’den otuz sene soñra Re-

cebü’l-müreccebüñ on üçünci [H 24b] gicesi Mekke-i Mükerreme’de dünyāya gelmişler 

idi. Ve hicretden ḳırḳ sene tamāmında Ramażān-ı şerı  ̇̄fiñ on ṭoḳūzuncu gicesi mescid-i 

Kūfe’de èAbdurraḥmān bin Mülcem el-Murādı  ̇̄ nām bir şeḳāvet-encām tı  ̇̄ġ-ı mesmūm ile 

èale’l-ġaflet mecrūḥ eyleyüp şehr-i mezbūruñ yigirmi birinci gicesi dāru’n-naèı  ̇̄m-i fir-

devse irtiḥāl eylediler. Rivāyet-i uḫrāda şehr-i Ramażān’uñ on yedinci Cumèā ṣabāḥında 

zaḫm-dār olup on ṭoḳuzuncu gicesi vefāt eylediler. Eṣahḥ-ı aḳvāl üzre sinn-i şerı  ̇̄fleri 

altmış üçdür. Baèżı  ̇̄lar altmış beş yaşında idi dimişler rażıyallāhü teèālā èanh. 

 

Li-münşiǿihı  ̇̄ 
Ol şı  ̇̄r-i Ḫudā şāh-ı seḫı  ̇̄ merd-i celı ̇̄ 

Ol ḥayder-i kerrār-laḳab yaènı  ̇̄ èAlı  ̇̄ 

Aèdā-yı bed-endı  ̇̄şı   iderdi lerzān 

Yoġidi şecāèatde naẓı  ̇̄r u bedelı   

 

Ve ṣalla’llāhü èalā seyyidinā Muḥammedin ve ālihı  ̇̄ ve ṣaḥbihı  ̇̄ ecmaèı  ̇̄n 

 

Menāḳıb-i Ṭalḥa Rażıya’llāhü teèālā anh 

İsm-i şerı  ̇̄fleri Ṭalḥa ve künyeleri Ebū Muḥammed’dür. Vālideleri èAlā-ǿi Ḥaḍramı  ̇̄’nüñ 

ḳız ḳarındaşı Ṣaèbe bintüèAbdu’llāh bin èAbbād el-Ḥaḍramiyye’dür. Ṭalḥā’nuñ neseb-i 

şerı  ̇̄fleri Resūlu’llāh’a Mürre bin Kaèb’da mültaḳı  ̇̄ olur. Vaḳèa-i muvāḫātde Resūl-i [HM 

173b] ekrem ṣalla’llāhü èaleyhi ve sellem kendüyi Kaèb bin Mālik ile ḳarındaş [H 25a] 

eylediler. Ġazve-i Bedr’e berāy-ı maṣlaḥat ḥażır olmayan üç nefer aṣḥābuñ birı  dür. 

                                                      
122“Sen dünya ve ahirette kardeşimsin.” 
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Bedr’den ġayrı ġazavātuñ cümlesinde ḥāżır idi. Bu ġazādan taḫallüfe sebeb sulṭān-ı en-

biyā ṣalla’llāhü èaleyhi ve sellem anı Saèı  ̇̄d bin Zeyd ile meèan Ebı  ̇̄ Sufyān bin Ḥarb ile 

gelen Ḳureyş kārbānını tecessüse irsāl buyurdıḳlarıdur. Bināen èaleyh èavdetlerinde123 

Bedr ġanāyimindan ḥiṣṣe ifrāz eyleyüp “al sehmiñi yā Ṭalḥā” diyü buyurdılar. Ṭalḥā 

daḫı   yā Resūla’llāh, ḥużūr-ı cihāddan ḥāṣıl olıcaḳ ecrüm nice olur diyü iẓḥār-ı ḥüzn ü 

teessüf eyledikde ecrüñ daḫı   sā̱bitdür beşāretiyle cebr-i ḫāṭır buyurdılar. Zı  ̇̄rā Ḫudā ve 

Resūl ḥıdmetinde idi. Müellif kitābuñ Şām-ı şerı  ̇̄f’de ticāretde bulundu didigi ġālibā sehv 

olmaḳ gerekdür. Ve cenāb-ı Ṭalḥa muhācirı  ̇̄n-i evvelı  ̇̄nden idi. Uḥud ġazāsında bile olup 

ḥabı  ̇̄b-i Ḫudā’nuñ èaleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām mübārek vech-i şerı  ̇̄f ve dendān-ı laṭı  ̇̄feleri 

āzürde olup bir ṣaḫra üzerine ṣuèūd murād-ı şerı  ̇̄fleri oldıḳda vücūd-i şerı  ̇̄flerinde olan 

zırh-ı müse̱nnānuñ aġırlıġından çıḳmaḳda èuṣret ü bı  ̇̄zār olmaġın cenāb-ı Ṭalḥa arḳasını 

pāy-ı mübāreklerinüñ altına kürsı   eyleyüp ièānet-i bendegı  ̇̄ eyledikde ol Faḫr-i kāināt 

èaleyhi’ṣ-ṣalātü ve’t-teslı  ̇̄māt cenāb-ı Ebū Bekr’e [H 25b] “Yā Ebā Bekr, vecebe’l-yevme 

Ṭalḥa” diyü ḫıṭāb-ı beşāret buyurdılar. Yaènı  ̇̄ Ṭalḥa bir ḫıdmetde bulundu ki cenneti ı  ̇̄cāb 

eyledi ve ġazve-i meẕkūrede Resūl-i kibriyā’nuñ ḫıdmet-i şerı  ̇̄flerinde ihtimām eyleyüp 

yigirmiden efzūn cerāḥat-i mecrūḥ olmış idi. Ve Resūl-i ekrem mevāżiè-i mü-

teèaddı  dede kendiye Ṭalḥatül-ḫayr ve Ṭalḥatü’l-feyyāż ve Ṭalḥatü’l-cūd124 tesmiye bu-

yurmışlar idi. Vaḳèatü’l-Cemel’de Ḥażret-i èAlı  ̇̄ Ṭalḥa’yı meclisine daèvet eyleyüp mec-

lis-i şerı  ̇̄f-i nebevı  ̇̄de olan sābıḳa-i ikrāmı ve feżāil-i ẕātiyyesini kendiye teẕkı  ̇̄r eyledikde 

ḳıtāl-i mezbūrdan dāmen-keş olup ṣaflaruñ birinde èuzlet itmiş iken bi-ḳażāǿi’llāhi 

teèālā bir oḳ iṣābet eyleyüp ayaġında èırḳu’n-nesā dimekle maèrūf ṭamarı ḳaṭè eyledi. 

Ḳanı diñmeyüp ol zaḫmdan vefāt eyledi rażıya’llāhü teèālā èanh. Ol oḳu atan Mervān 

                                                      
123èavdetlerinde: èavretlerinde H 
124cūd: -H 
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bin el-Ḥakem idi dimişler Vakıèatü’l-Cemel hicretüñ otuz altıncı senesi Cemāẕiye’l-ev-

velı  ̇̄sinüñ onuncı [HM 174a] güni idi. Sinn-i şerı  ̇̄fleri altmış dört seneye bāliġ idi. 

Li-münşiǿihı  ̇̄ 

Ol merd-i veġā-pı  ̇̄şe-i miżmār-ı cihād 

Kim Ṭalḥa o çāpük-rev125 irāh-ı irşād 

İḫlāṣ ile ol mefḫar-i mevcūdāta 

Ḫıdmetleridüp eyledi taḥṣı  ̇̄l-i murād 

 

Ve ṣalla’llāhü èalā seyyidinā Muḥammedin ve ālihı  ̇̄ ve ṣaḥbihı  ̇̄ ecmaèı  ̇̄n. 

 

Menāḳıb-ı [H 26a] Zübeyr bin el-èAvvām rażıya’llāhü teèālā èanh 

Zübeyr ve emı  ̇̄ru’l-mü’minı  ̇̄n èAlı  ̇̄ bin Ebı  ̇̄ Ṭālib ve èaşereden Ṭalḥa ve Ṣaèd bin Ebı  ̇̄ Vaḳḳāṣ 

bir senede dünyāya gelmişlerdür. Zübeyr’üñ vālidesi èAbdülmuṭṭalib ḳızı Ṣafiyye’dür ki 

Sulṭān-ı enbiyānuñ èaleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām èammesidür. Müslimeten vefāt eylemiş-

dür. Ve cenāb-ı Zübeyr on altı yaşında Ebū Bekr es-Ṣıddı  ̇̄ḳ eliyle şeref-yāb-ı İslām olup 

sābiḳūndan olmış idi. Fārisü’l-ḫayl ve şecı  ̇̄è idi. Fı  ̇̄ sebı  ̇̄li’llāh sell-i seyf idenlerüñ evve-

lidür dimişler. Vaḳèa-i muvāḫātde Resūl-i ekrem anı èAbdullah bin Mesèūd ile ḳarındaş 

itmişler idi. Seyyid-i kāināt ile Bedr veèUhud ve Ḥuneyn ġazālarına ḥāżır olup ḥaḳḳında 

“inne li-külli nebiyyin ḥavāriyyün ve ḥavāriyyı   ez-Zübeyr” buyurulmışdur. Yaènı  ̇̄ her 

peyġamber’üñ umūr-i beşeriyyede muèı  ̇̄nleri vardur. Benim ḥavariyy-i kār-sāzım Zü-

beyr’dür, dimek olur. Vādiyü’s-Sibāè nām mevżūèda èAmr bin Ḥürmüz126 adlu bir bed-

kār ġāfilen şehı  ̇̄d eyleyüp maḥall-i mezbūrede defn olunmışdur. Sinn-i şerı  ̇̄fleri altmış 

yedi idi velākin ḳavl-i ṣaḥı  ̇̄ḥ altmış dört yaşında olmakdur. 

                                                      
125 çāpükrev: çāpükreh H 
126Ḥürmüz: Her iki nüshada da aynı olan bu isim İslam Tarihi kaynaklarında Cürmūz olarak geçmektedir. 
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Li-münşiǿihı  ̇̄ 

OlmışdıZübeyr o merd-i pākize-siyer 

Evṣāf-ı şecāèat ileṣavlet-güster 

èUnvān-ı ḥavāriyy ile zı  ̇̄ver ḳıldı 

Ser-ṣafḥa-i vaṣfını anuñ Peyġamber 

 

[H 26b] Ve ṣalla’l-lāhü èalā seyyidinā Muḥammedin ve ālihı  ̇̄ ve ṣaḥbihı  ̇̄ ecmaèı ̇̄n 

 

Menāḳıb-ı Saèd bin ez-Zührı ̇̄ el-Ḳureşı ̇̄ rażıya’llāhü teèālā èanh 

Saèd ḥażretlerı  ̇̄nüñ vālidesi èAbdümenāf oġlı èAbdüşşems oġlı Ümeyye oġlı Sufyān ḳızı 

Ḥamne’dür. Bu Saèd sābièül-İslām idi. Zı  ̇̄rā ibtidā şeref-i İslām ile müşerref olan yedi 

neferüñ yedincisidür. Fı  ̇̄ sebı  ̇̄li’llāh oḳ atanlaruñ evvelidür. Kendiye fārisü’l-İslām daḫı   

dirler. Sulṭān-ı enbiyā ile127 [HM 174b] Bedrve Uḥud ve Ḥudeybiye ve sāǿir ġazālara ḥāżır 

olup Uḥud ġazāsında bir mertebe dilāverlik icrā eylediler ki ol ḥabı  ̇̄b-i kibriyā èaleyhi 

ekmelü’ṭ-ṭeḥāyā “Yā Saèd irmi fedāke ebı  ̇̄ ve ümmı  ̇̄” maḳāl-i saèādet-meǿāliyle ıẓḥār-ı 

taḥsı  ̇̄n buyurmışlar idi. Zührı  ̇̄ rivāyetinde Saèd bin Ebı  ̇̄ Vaḳḳāṣ’uñ ġazve-i mezbūrede bı  n 

èaded oḳ atdıġı mervı  ̇̄dür. Faḫr-i èālem anuñ ḥaḳḳında “Allāhümme seddid ramyetehū ve 

ecib daèvetehū” bir rivāyetde “Allāhümme’s-tecib li Saèdin iẕā deèāke” buyurmalarıyla müs-

tecābü’d-daève olup tı  ̇̄r-i duèāsı hedef-i icābetden taḫallüf itmez idi. Maènāsı “Yā Rabb, 

Saèd’uñ atdıġı oḳlarını menzil-i maḳṣūda vāṣıl ve duèālarını ḥüsn-i ḳabulle ḫāṣıl eyle” 

dimekdür. Rivāyet-i sā̱niye üzre “Yā Rabb Sa’d’uñ sana itdiġi duèālarını ḳabūl it” dimek 

olur, el-ḥaḳ [H 27a] bu saèādet ki Saèd’e sermāye-i beşāret olmışdur. İksı  ̇̄r-i nā-yābdur 

ki zerre-i kemı  ̇̄nesi tūtiyā-yı èuyūn-i cāndur, rażıya’llāhü teèālā èanh. 

                                                      
127ile: -H 
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Ve èÖmeru’l-Fāruḳ’uñ rażıya’llāhü èanh ḫılāfetlerinde altı nefer aṣḥāb-ı meşveretüñ bi-

risidür. Hicretüñ elli sekizinci senesinde fevt oldı dimişler. èAşere-i mübeşşerede cüm-

leden soñra vefāt eyleyen budur. Ḥı  ̇̄n-i vefātlarında ṣūfdan bir cübbelerin getürüp, bana 

bu, cümle libāsımdan eḥabb u efḍaldür zı  ̇̄rā Bedr ġazāsında müḳātele-i küffārda üze-

rimde idi. Bunı bu vaḳt içün ṣaḳlardım diyü ānuñla tekfı  ̇̄n olunmaların vaṣıyyet itmiş 

idi. Sinn-i şerı  ̇̄fleri yetmiş dört seneye bāliġ olmış idi, rażıya’llāhü teèālā èanh. 

 

Li-münşiǿihı  ̇̄ 

Gör fażlını Saèd bin Ebı  ̇̄ Vaḳḳāṣ’ıñ 

Ol nāil-i sehmü’ş-şerefi iḫlāṣıñ 

Kim olmış idi irmi fedāke bi-ebı  ̇̄ 

Nuṭḳı aña peyġamber-i ḫāṣṣü’l-ḫāṣṣıñ 

 

Ve ṣalla’llāhü èalā seyyidinā Muḥammedin ve ālihı  ̇̄ ve ṣaḥbihı  ̇̄ ecmaèı  ̇̄n 

 

Menāḳıb-ı Saèı  ̇̄d bin Zeyd el-èAdevı  ̇̄yyü’l-Ḳureşı  ̇̄ rażıya’llāhü èanhü 

èAşere-i mübeşşereden Saèı  ̇̄d bin Zeyd’üñ neseb-i şerı  ̇̄fleri neseb-i Resūl-i Ḫudāya Kaèb 

bin Lüǿey’de mülāḳı  ̇̄ olur. Vālidesi Fāṭıma bintü Naèce bin Ümmiyyetü’l-Ḫuzāèıyye’dür. 

Zevceleri èÖmeru’l-Fāruḳ’uñ hemşı  ̇̄resi Fāṭıma [H 27b] bintü’l-Ḫaṭṭāb’dur. Bu Saèı  ̇̄d 

muhācirı  ̇̄n-i evvelı  ̇̄ndendür. Ḥażreti èÖmer’den muḳaddem [HM 175a] İslāma gelmiş idi. 

Vaḳèa-i muvāḫatde Ubeyy bin Kaèb ile ḳarındaş olmışlar idi. Bedr’den ġayrı ġazavātuñ 

cümlesinde ḥāżır olup ġazve-i mezbūrede bulunmadıḳları Ṭalḥa’nuñ tercemesinde 

beyān olundıġı üzre emr-i Resūlu’llāh ile ḳāfile-i Ḳureyşi tecessüs itmege meèmūr ol-

dıḳlarıdur. Resūl-i kibriyā sābıḳu’ẕ-ẕikr Ṭalḥa bin èAbdu’llāh et-Teymiyye’ye itdikleri 

gibi Saèı  ̇̄d’e daḫı   māl-i ġanı  ̇̄metden ḥıṣṣe ifrāz eyleyüp ġuzāt-ı Bedr’üñ maẓhar oldıḳları 
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ecr ile tebşı  ̇̄r buyurdılar. Hicretiñ elli birinci senesi Muèāviye gününde èAḳı  ̇̄ḳ nām 

maḥalde fevt olup Medı  ̇̄ne’de128 defn olundılar. Ḳavl-i āḫerde Ḳūfe’de vefāt eyleyüp anda 

medfūn olundıġı daḫı   mervı  ̇̄dür. èÖmr-i şerı  ̇̄fleri yetmiş üç seneyi mütecāviz idi, 

rażıya’llāhü teèālā èanh. 

 

Li-münşiǿihı  ̇̄ 
Ol maẓhar-ı tebşı  ̇̄r-i behişt-i cāvı  ̇̄d 

Ol merd-i velı  ̇̄ ẕātı saèı  ̇̄d ismi Saèı  ̇̄d 

Faḫr-i Rusul’üñ ḫıdmetine ḳāǿim idi 

Olsun aña rıżvān-ı Ḫudāvend-i mecı  ̇̄d 

Ve ṣalla’llāhü èalā seyyidinā Muḥammedin ve ālihı  ̇̄ ve ṣaḥbihı  ̇̄ ecmaèı  ̇̄n 

Menāḳıb-ı èAbdurrahmān bin èAvf ez-Zühriyyü’l-Ḳureşı ̇̄ rażıya’llāhü teèālā èanh 

Künyeleri Ebū Muḥammed’dür. Vālidesi Şifā bintüèAvf bin èAbdülḥāris’̱dür. [H 28a] Ne-

seb-i şerı  ̇̄fleri neseb-i Resūlu’llāh ile Kilāb bin Mürre’de mültaḳı  ̇̄ olur. èĀmü’l-Fı  ̇̄l’den on 

sene muḳaddem dünyāya gelüp Ebū Bekir eliyle İslām’a gelmiş idi. Muhācirı  ̇̄nden olup 

iki hicreti cemè itmiş idi. Resūl-i kibriyā ile Bedr ġazvesine ve sāǿir ġazālara ḥāżır olmış 

idi. Ḥattā Uḥud ġazāsında yigirmi bir cerāḥat ile mecrūḥ oldıḳları mervı  ̇̄dür. Vaḳèa-i 

muvāḥatde anı Resūl-i ekrem Saèd bin er-Rebı  ̇̄è ile ḳarındaş itmiş idi. Ve Dūmetü’l-Cen-

del nām ġazāya ser-leşker idüp irsāl buyurdıḳlarında bi’ẕ-ẕāt mübārek elleriyle kendiye 

ṣaruk ṣarup eşrāf-ı èArab ḳāèidesi üzre èimāmesinüñ ucını öñüne isdāl itmişler idi. Ve 

eger Ḥaḳ sübḥānehū ve teèālā saña fetḥ u nuṣret iḥsān iderse beglerinüñ ḳızını tezevvüc 

eyle dı  yü iẕn-i beşāret buyurmışlar idi. Melik-i mezbūruñ ismi Esmaè bin Sa̱èlebe129 bin 

Żamżami’l-Kelbı  ̇̄ idi. Ve ḳızınıñ nāmı èĀṭır idi. Vāḳıèān nuṭḳ-ı peyġamberı  ̇̄ berekātıyle 

tezevvüc eyleyüp oġlı Ebū Seleme, ol ḳızdan mütevellid oldı. Vefāṭları hicretüñ oṭūz 

                                                      
128Medı  ̇̄ne’de: Medı  ̇̄ne H 
129S̱aèlebe: -H 
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ikinci yılında idi. Müddet-i èömrleri yetmiş beş senedür. Egerçi sinn-i şerı  ̇̄flerinde [HM 

175b] iḫtilāf vardur velākin ḳavl-i meşhūr budur. [H 28b] Baède’l-vefāt namāzını Ḥażret-

i èOsm̱ān ḳıldı rażıya’llāhü èanhümā. Ve èAbdu’r-raḥmān bin èAvf hażretleri “el- Kāsib ü 

Ḥabı  ̇̄bu’llāh” maẓḥarı olup ticāretden māl-i èaẓı  ̇̄me mālik olmış idi. Ḥattā vefātından 

soñra maraż-ı mevtlerinde taṭlı  ̇̄ḳ itdikleri ḫātuna irs-̱i şerèı  ̇̄den bir rivāyetde yigirmi üç 

biñ ve rivāyet-i uḫrāda seksen üç biñ dı  ̇̄nār iṣābet itmiş idi. Maèahāẕā Allāh ve Resūli 

rıżāsında kesı̱  ̇̄ru’l-infāḳ idi, rażıya’llāhü teèālā èanh.  

Li-münşiǿihı  ̇̄ 

Ol kān-ı èaṭā maẓḥar-ı cūd u iḥsān 

Ol ṭālib-i Ḥaḳ yaènı   ki èAbdurraḥmān 

İḫlās ile infāḳ kılup itmiş idi 

Emvālini mebẕūl-i rıżā-yı Sübḥān 

 

Ve ṣalla’llāhü èalā seyyidinā Muḥammedin ve ālihı  ̇̄ ve ṣaḥbihı  ̇̄ ecmaèı  ̇̄n 

Menāḳıb-ı Ebū èUbeyde bin èAbdi’llāh el-Cerrāḥ el-Fihriyyü’l-Ḳureşı  ̇̄ rażıya’llāhü èanh 

Künyet-i şerı  ̇̄fleri Ebū èUbeyde’dür ki şöhreti anuñladur. İsm-i130 sāmı  ̇̄leri èĀmir’dür. Ne-

seb-i şerı  ̇̄fleri neseb-i Resūli’llāh’a Fihr bin Mālik’de vāṣıl olur. Ḥabeş’e hicret iden aṣḥāb 

ile defèa-i sā̱niyede hicret itmiş idi. Seyyid-i kāināt anuñ ḥaḳḳında Ebū èUbeyde bu üm-

metüñ emı  ̇̄nidür diyü buyurmışlar idi. Bedr ġazāsına ve sāǿir ġazevāta ḥāżır olmış idi. 

Ḥattā Uḥud ġazāsında vech-i şerı  ̇̄f-i nebevı  ̇̄de cāy-gı  ̇̄r olan iki zırh ḥalḳasını [H 29a] di-

şiyle çıḳarırken iki ön dişleri dibinden ḳırılup gedik olmış idi. Ammā āsā̱r-ı muècize-i 

nebeviyyeden ol gedik ṣıfatı Ebū èUbeyde’ye bir mertebe ḥüsn ü leṭāfet ı  ̇̄rās ̱eylemiş idi 

ki vaṣf olunmaz fużalā-yı aṣḥābdan idi. Hicretüñ on sekizinci senesi Ṭāèūn-ı èAmvās’̱da 

tevābiè-ı Şām’dan Ürdün nām maḥalde fevt olup namāzını Muèāz bin Cebel rażıya’llāhü 

                                                      
130İsm-i: -H 
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èanh ḳıldı. Ḳabri mevżıè-i mezbūrededür131. Müddet-i èömr-i şerı  ̇̄fleri elli sekiz senedür, 

rażıya’llāhü teèālā èanh ve èan ṣaḥābeti Resūli’llāh. Ṣalla’llāhü èaleyhi ve sellem ec-

maèı  ̇̄n. 

Li-münşiǿihı  ̇̄: 

Ol merdüm-i ḫāṣ u maẓḥar-ı fevz ü felāḥ 

Yaènı  ̇̄ ki Ebū èUbeyde ibnü’l-Cerrāḥ 

Vaṣfında anuñ didi emı  ̇̄nü’l-ümmet 

Sulṭān-ı rusül ḥabı  ̇̄b-i Rabb-i fettāḥ 

Ve ṣalla’llāhü èalā seyyidinā ve nebiyyinā ve şefı  ̇̄èinā Muḥammedin ve ālihı  ̇̄ ve ṣaḥbihı  ̇̄ 

ecmaèı  ̇̄n 

Ravża-i sā̱niye 

Ol naḫl-i ser-bülend-i risālet ve pı  ̇̄rāye-i ḥadı  ̇̄ḳa-i siyādet Rasūl-i ekrem [HM176a] 

ṣalla’llāhü teèālā èaleyhi ve sellem ḥażretlerı  ̇̄nüñ ebnā-i kirām ve benāt-ı muḥteremātı 

ve ümmehātü’l-mü’minı  ̇̄n olan ezvāc-ı ṭāhirātı ve reżāè-neseb cihetinden iḫvān ve 

aḫavātı ve reżāèa müteèallıḳ baèzı aḥvāli ve ümmehāt-ı murżıèātı ve aèmām u èammātı 

beyānındadur132. 

Evvelā maèlūm ola ki baba-yı şefı  ̇̄ḳ her dü èālem ferzend-i ḫalefterı  ̇̄n-i ādem [H 29b] 

Resūl-i ekrem ṣalla’llāhü teèālā èaleyhi ve sellem ḥażretlerı  ̇̄nüñ se̱mere-i vücūd-i 

mesèūdları olan ebnā-yı èāli-ṣıfātı ve benāt-ı ṭāhirātı ḳavl-i meşhūr üzre yedidür dinil-

mişdür. Üçi erkek dördi ḳız olmaḳ üzredür. Erkek evlādı Ḳāsım èAbdullāh İbrāhı  ̇̄m nām 

şeh-zādegān-ı ẕı  ̇̄-şāndur. Ḳız evlādları bunlardur: Zeyneb, Ümmü Gülsū̱m, Fāṭıma, 

Ruḳıyye rażıya’llāhü èanhünne. Ve İmām-ı Ḳasṭalānı  ̇̄ rivāyeti üzre altıdur. İkisi erkekdür 

ki Ḳāsım, İbrāhı  ̇̄m’dür rażıya’l-lāhü èanhümā. Ve dördi ḳızdur ki esmā-i ḥāmiyeleri ẕikr 

                                                      
131mezbūrededür: mezbūredür H 
132 beyanındadur: beyanında HM 
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olındıġı üzredür. Bunlar da kimsenüñ133 şübhesi yoḳdur dimişdür. Ve Zübeyr bin Bekkār 

rivāyeti üzre èAbdullāh nām bir veled-i necı  ̇̄bleri daḫı   var idi. Buña Ṭayyib ü Ṭāhir daḫı   

dinilürdi. Ṭıfl iken Mekke-i Mükerreme’de vefāt itmiş idi. Ekse̱r-i èulemā-yı sı  yer bu 

ḳavli teǿyı  ̇̄d itmişlerdür. Bālāda ẕikr olunan bu rivāyete muvāfıḳdur. Baèżı  ̇̄lar daḫı   èAb-

dullāh’dan ġayrı Ṭayyib ve Muṭayyeb nām oġulları134 var idi, baṭn-ı vāḥidden tevǿemān 

tevellüd itmişler idi dimişler ve baèżı  ̇̄lar ḳable’n-nübüvvet èAbdümenāf nām bir oġlı var 

idi dimişdür ve lākin bunda vücūh ile naẓar vardur. Evlād-ı ẕükūrda iḫtilāfāt-ı kesı̱  ̇̄re 

vāride olmışdur.135 [H 30a] Bu muḫtaṣarda tafṣı  ̇̄li münāsib olmayup bu mertebe taṭvı  ̇̄l 

daḫı   muṣannif-i kitābuñ136 sekiz taḥḳı  ̇̄ḳ eylediġinden iḳtiżā eylemişdür. Ve evlād-ı 

kirāmuñ eṣaḥḥ-ı aḳvāl üzre tertı  ̇̄b-i velādetleri bu vechiledür. Ḳāsım ve èAbdullāh ve 

İbrāhı  ̇̄m ve Zeyneb ve Ruḳıyye ve Ümmü Gülsū̱m ve Fāṭıma rażıya’llāhü teèālā èaleyhim 

ecmaèı  ̇̄n. 

 

Terceme-i Ḳāsım bin en-Nebiyyiṣalla’llāhü èaleyhi ve sellem 

 Evvelā maèlūm ola ki Faḫr-i kāinātuñ evvel-i evlād-ı kirāmı137 Ḳāsım olup anuñla künye 

olunmışlardur. Baèżı  ̇̄lar ibtidā-yı evlādı Zeyneb nām kerı  ̇̄me-i mükerremeleridür ancaḳ 

erkek evlādınuñ evveli Ḳāsım’dur dimişler. Bu Ḳāsım nübüvvetden muḳaddem 

Mekke’de vücūda gelüp iki yaşında yine Mekke’de vefāt eyledi. Baèżı  ̇̄lar yedı   günlük ve 

baèżı  ̇̄lar on yedı   aylıḳ idi dimişler. Ḳavl-i āḫerde yürümeġe ḳādir oluncaya dek muèam-

mer oldı dinilmişdür. Vālidesi Ḥadı  ̇̄ce [HM 176b] bintü Ḫuveylid’dür, rażıya’llāhü èanhā 

ve Resūl-i ekremüñ ṣalla’llāhü èaleyhi ve sellem Ebu’l-Ḳāsım ile tekennı  ̇̄ buyurdıḳlarına 

vech-i āḫer beyān idüp Ḳāsım nām oġlı yoġ idi dinilür. Yek ḳavl-i żaèfını muṣannif-i 

                                                      
133kimsenüñ: kimesnenüñ H 
134Türkçe kelimelerde şedde kullanılmaz ise de  her iki nüshada kural dışı bir kullanım görülmektedir. 
135 H nüshasında 29 b’nin sayfa sonunda rabıta olarak “olmışdur” kelimesi kullanılmış fakat 30. Sayfaya  “bu muh-
tasarda” olarak devam edilmiştir. 
136kitābuñ: kitāb H 
137evlād-ı kirāmı: evlā kirāmı H 
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kitābuñ ı  ̇̄rād eylemesi rivāyet-i cumhūra münāfı  ̇̄ ve ḳavl-i meşhūra muḫālifdür. Ve 

ṣalla’llāhü èalā seyyidinā Muḥammedin ve ālihı  ̇̄ ve evlādihı  ̇̄ ecmaèı  ̇̄n. 

[H 30b] Terceme-i Ṭāhir İbnü’n-Nebiyyi ṣalla’llāhü èaleyhi ve sellem 

 Bu Ṭāhir’üñ baèżı  ̇̄lar yanında vücūdı iḫtilāfı  ̇̄dür. Bièse̱tden evvel mi yāḫūd ṣoñra mı vü-

cūda geldi ve bu Ṭāhir’den murād èAbdullāh nām veled-i necı ̇̄blerimidür yā ġayr midür 

ve vālideleri Ḫadı  ̇̄ce yoḫsa èĀişe midür. Baèżı  ̇̄lar Mekke’de Ḫadı  ̇̄cetü’l-Kübrā’dan tevel-

lüd eyleyüp anda vefāt itdi dimişler ve baèżı āḫar Medı  ̇̄ne’de èĀişetü’ṣ-Ṣıddı  ̇̄ḳa’dan vü-

cūda gelüp yine anda vefāt itdi didiler velākin meẕāḳ-ı muṣannife göre vālidesi Ḫadı  ̇̄ce 

olmaḳ tercı  ̇̄ḥ olınur. Baèżı  ̇̄lar daḫı   bu Ṭāhir-i Muṭahhar nām ferzend-i āḫar ile tevǿemān 

idi dimişler. Allāhü bi-ḥaḳı ̇̄ḳatihı  ̇̄ ve ṣalla’llāhü èalā seyyidinā Muḥammedin ve ālihı  ̇̄ ve 

evlādihı  ̇̄ ecmaèı  ̇̄n.  

Terceme-i Ṭayyib İbnü’n-Nebiyyi ṣalla’llāhü èaleyhi ve sellem 

Bunda daḫı   Ṭāhir’de olan iḫtilāf sā̱bitdür. Ḫadı  ̇̄cetü’l-Kübrā’dan tevellüd itdi diyenlerüñ 

ḳavline göre velādetleri ve vefātları Mekke’de olmış olur. èĀişetü’ṣ-Ṣıddı  ̇̄ḳa’dan müte-

vellid oldıġı ṣūretde Medı  ̇̄ne’de tevellüd eyleyüp anda vefāt itmiş olur. Baèżı  ̇̄lar Ṭāyyib 

ve Ṭāhir baṭn-ı vāḥid’den tevǿem idiler dimişler ve baèżı  ̇̄lar daḫı   Ṭāyyib ve Ṭāhir èAb-

dullāh’uñ esmā-i müşterekesidür diyüp vech-i tesmiye eyyām-ı vaḥy ve hengām-ı 

bièset’de vücūda [H 31a] geldigidür dimişler ve isnād-ı żaèı  ̇̄f ile Ḥażret-i èĀişe’den ri-

vāyet olınur ki benden bir sıḳṭ-ı kāmilü’l-aèżā138 mütevellid olup ismini Faḫr-i enbiyā 

èAbdullāh ḳomışlar idi. Ve baña ümmü èAbdullāh ile taèyı  ̇̄n-i künyet buyurmışlar idi. 

Ve lākin bu rivāyetüñ ṣıḥḥati meczūm degildür, va’llāhü aèlem bi-ḥaḳı  ̇̄ḳati’l-aḥvāl. Ve 

ṣalla’llāhü èalā seyyidinā Muḥammedin ve ālihı  ̇̄ ve evlādihı  ̇̄ ecmaèı  ̇̄n.  

Terceme-i İbrāhı  ̇̄m ibnü’n-Nebiyyi ṣalla’llāhü èaleyhi’t-taḥıyyātü ve’t-tekrı  ̇̄m 

Bu İbrāhı  ̇̄m’ün vālidesi melik-i Mıṣır Muḳavḳıs’uñ Seyyid-i kāināta ihdā eyledigi Māriye-

                                                      
138 aèżā: aèżāi H 
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i Ḳıbṭıyye’dür. Hicretüñ sekizinci, senesi ẕi’l-hiccesinde Medine’de vücūda gelmiş idi. 

On yedı   ya on sekiz aylıḳ iken vefāt [HM 177a] eyledi. Bir rivāyetde yürümege ḳādir olı-

caḳ mertebede idi. Rūz-i velādetüñ yedinci güni ṣaçlarını tıraş itdürüp èaḳı  ̇̄ḳa ḳurbān 

eylediler ve ṣaçlarınuñ āġırı gümüş ṣadaḳa eyleyüp yevm-i mezbūrede ismini taèyı  ̇̄n bu-

yurdılar. èAmel-i mezbūr sünnet idigi bunuñla istidlāl olınur. Ve İbrāhı  ̇̄m’üñ vefātı gü-

ninde bi-emri’llāhi teèālā güneş ṭutılup ḫalḳ, küsūf-i şemsi İbrāhı  ̇̄m’üñ fevtine ḥaml it-

dikleri mesmūè-ı Resūlu’llāh oldıḳda “inne’ş-şemse ve’l-ḳamera āyetāni min āyāti’llāhi lā 

yenkesifāni li-mevti eḥadin ve lā li-ḥayātihı  ̇̄” ḥadı  ̇̄s-i şerı  ̇̄fiyle ḥall-i èuḳde-i [H 31b] eşkāl bu-

yurdılar. Maènā-yı ḥadı  ̇̄s ̱Allāhü aèlem budur ki taḥḳı  ̇̄ḳan şems ü ḳamer āyāt-ı rabbāniy-

yeden iki āyetdür. Kimsenüñ emvāt u ḥayātı içün ṭutulmazlar dimekdür. Ve cenāb-ı 

İbrāhı  ̇̄m’üñ èaleyhi’s-selām ḥı  ̇̄n-i vefātında ol Seyyid-i enbiyā èaleyhi efżalü’t-teḥāyā “el-

èaynü tedmeèu ve’l-ḳalbü taḥzenü ve innā li-firāḳıke yā İbrāhı  ̇̄mü le-maḥzūnūn” buyururlar 

idi. Yaènı  ̇̄ “göz yaşarır ve ḳalb maḥzūn olur ve biz senüñ139 firāḳuñla yā İbrāhı  ̇̄m maḥzūnlarız”. 

Baèżı rivāyetde “velā neḳūlü mā yesḫaṭu’r-Rabbe” vārid olmışdur. Maènāsı “biz ḫılāf-ı rıżā 

bir şey dimezüz. Yaènı  ̇̄ “ġażab-ı ḥaḳḳı mūcib kelimāt söylemezüz” dimek olur. 

Li-münşiǿihı  ̇̄ 

Şehzāde-i zı ̇̄şān u celı  ̇̄lü’t-tekrı  ̇̄m 

Ferzend-i şehinşāh-ı rusül İbrāhı  ̇̄m 

Tā maḥşere dek rūḥ-ı şerı ̇̄fine anuñ 

Ḥaḳdan ola itḥāf-ı dürūd u teslı  ̇̄m. 

Ve ṣalla’llāhü èalā seyyidinā ve şefı  ̇̄èinā Muḥammedin ve ālihı ̇̄ ve evlādihı  ̇̄ ecmaèı  ̇̄n. 

Maèlūm ola ki ol nebiyyü’r-raḥmet èaleyhi efżalü’t-taḥıyyet ḥażretlerı  ̇̄nüñ benāt-ı 

muḥteremātı dört kerı  ̇̄me-i mükerreme idigi ittifāḳı  ̇̄dür ki ẕikr olınur.  

  

                                                      
139 senüñ: senüñ senüñ H 
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Terceme-i Zeyneb bintü’n-Nebiyyü’l-muḥteremṣalla’llāhü èaleyhi ve sellem 

 Zeyneb Resūl-i ekrem hażretlerinüñ kerı  ̇̄me-i mükerremelerinüñ evvelidür. Ebu’l-èĀṣ 

ibnü’r-Rebı  ̇̄èa tezvı  ̇̄c olunmış idi. èAlı  ̇̄ ve Ümāme bundan mütevellid olmışdur. [H 32a] 

Zenyeb’üñ vālidesi Ḫadı  ̇̄cetü’l-Kübrā’dur140 rażıya’llāhü èanhā. Baède’l-bièse̱ zevci Ebu’l-

èĀṣ İslāma geldikde nikāḥ-ı evvel ile iktifā eylediler. Baèżı rivāyetde tecdı  ̇̄d-i nikāḥ 

olundı dinilmişdür. Ve ṣalla’llāhü èalā seyyidinā ve şefı  ̇̄èinā Muḥammedin ve ālihı  ̇̄ ve 

evlādihı  ̇̄ ecmaèı  ̇̄n. 

Terceme-i Ruḳıyye bintü’n-Nebiyyü’l-mükerrem141 ṣalla’llāhü èaleyhi ve sellem 

Kerı  ̇̄me-i Muḥteremātuñ ikincisi Ruḳıyye’dür. èĀmü’l-fı  ̇̄l’üñ otuz üçünci senesinde 

[HM177b] dünyāya gelmiş idi. Nübüvvet gelmezden muḳaddem èUtbe bin Ebı  ̇̄ Leheb’e 

tezvı  ̇̄c olunmış idi. Vaḳtā142 kim Resūl-i ekrem’e vaḥy-i kerı  ̇̄m nāzil olup “Tebbet yedā Ebı  ̇̄ 

Lehebin143” āyeti nüzūl eyledi. Ebū Leheb èUtbe’ye eger taṭlı  ̇̄ḳ eylemezseñ benim başım 

senüñ başuñdañ harāmdur, seni oġulluḳdan redd iderim diyüp taṭlı  ̇̄ḳ itdürdi velākin he-

nüz ḫalvet olmayup bākire idi. Vālidesi Ḫadı  ̇̄cetü’l-Kübrā rażıya’llāhü teèālā èanhā 

İslāma geldikde bile İslām’a gelmiş idi. Bundan soñra sulṭān-ı enbiyā èOsm̱ān-ı zi’n-

nūreyn’e tezvı  ̇̄c buyurup anlaruñ taḥt-ı nikāḥında vefāt itmiş idi. Rażıya’llāhü teèālā 

èanhā. Ve ṣalla’llāhu èalā seyyidinā Muḥammedin ve ālihı  ̇̄ ve evlādihı  ̇̄ ecmaèı  ̇̄n.  

Terceme-i Ümmü Gülsūm bintü’n-Nebiyyi’l-muèaẓẓam ṣalla’llāhü èaleyhi ve sellem 

Üçünci kerı  ̇̄meleri Ümmü Gülsūm’dür. Bunuñ daḫı   vālidesi Ḥaṭı  ̇̄ce bintü Ḫuveylı  ̇̄d’dür. 

Hemşı  ̇̄resi Ruḳıyye’nüñ vefātından soñra Ḥażreti èOsm̱ān’a tezvı  ̇̄c [H 32b] olunmış idi. 

Bunlar daḫı   taḥt -ı nikāḥında vefāt eyleyüp sulṭān-ı enbiyā buyurdılar ki eger üçünci 

                                                      
140 Kübrā’dur: Kübrā H 

141 mükerrem: -H 
142vaḳtā: -H 
143Tebbet Sûresi 111/1 
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ḳızım olaydı anı daḫı   èOsm̱ān’a virürdüm. Bir rivāyetde “lev kāne èindı  ̇̄ èaşeran le-zev-

vectühünne èOsm̱ān bin èAffān” rivāyet olunmışdur. Yaènı  ̇̄ “on ḳızım daḫı   olaydı èOsm̱ān 

bin èAffān’a tezvı  ̇̄c eyler idim” buyurmışlar idi. Bu daḫı   cümle-i feżāil-i èOsm̱āniyyeden-

dür. Rażıya’llāhü teèālā èanh. Ve ṣalla’llāhü èalā seyyidinā Muḥammedin ve ālihı  ̇̄ ve 

evlādihı  ̇̄ ecmaèı  ̇̄n.  

Terceme-i Fāṭımatü’z-Zehrā bintü’n-Nebiyyi’l-ekrem ve ṣalla’llāhü teèālā èaleyhi ve sel-

lem 

Fāṭımatü’z-Zehrā rażıya’llāhu teèālā èanhā Resūl-i ekrem’üñ benāt-ı ṭāhirātınuñ 

āḫiridür. Ve cümle kerı  ̇̄melerinden ziyāde bunlara144 maḥabbet itmişler idi. Bunun daḫı   

vālidesi Ḫadı  ̇̄cetü’l-Kübrā’dur, rażıya’llāhü teèālā èanhā. Resūl-i kāināt ḳırḳ bir145 ya-

şında iken dünyāya gelmişler146 idi. Baèżı  ̇̄lar nübüvvetden beş sene muḳaddem vücūda 

gelmişdür didiler. Ve vefātları Buḫārı  ̇̄ rivāyeti üzre Resūlü ekrem ṣalla’llāhü èaleyhi ve 

sellem ḥażretlerı  ̇̄nüñ vefātlarından147 altı ay soñradur. Saèādet ile Resūl-i kibriyā èAlı  ̇̄ 

bin Ebı  ̇̄ Ṭālib’e rażıya’llāhü teèālā èanhü tezvı  ̇̄c buyurmışlar idi. Sıbṭeyn-i mükerremeyn-

i şeh-zādegān-ı muḥteremeyn-i Ḥaseneyn-i şehı  ̇̄deyn yaènı  ̇̄ imām-ı Hasan ve imām-ı 

Hüseyn rażıya’llāhü teèālā èanhümā ḥażretlerı  ̇̄nüñ māder-i vālā-güherleri [H 33a] bun-

lardur. Ve Ḥaseneyn’den ġayrı Muḥsin nām148 bir veled-i necı  ̇̄bleri daḫı   olmış idi. Ve 

èÖmerü’l-Fāruḳ’uñ rażıya’llāhü teèālā èanhü zevceleri [HM 178a] Ümmü Gülsüm daḫı   

bunlaruñ kerı  ̇̄me-i mükerremeleridür. Feżāǿil-i şerı  ̇̄feleri kütüb-i muṭavvelātda tafṣı  ̇̄l 

üzredür149 rażıya’llāhu teèālā150 èanhā. 

                                                      
144 bunlara: bunlar H 
145ḳırḳ bir: ḳırḳ H 
146 gelmişler: gelmiş H 
147vefātlarından: vefatından HM 
148 nām: nām nām H 
149 üzredür: üzre H 
150 teèālā: -H 
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Li-münşiǿihı  ̇̄ 

Dürr-i ṣadef-i ṣulb-i ḥabı  ̇̄b-i Mevlā 

Ol seyyide-i nisve-i èAdn-i aèlā 

Vaṣf eyledigim Fāṭımatü’z-Zehrā’dur 

Ḳūlū rażıya’llāhü teèālā èanhā 

Ve ṣalla’llāhü èalā seyyidinā Muḥammedin ve ālihı  ̇̄ ve evlādihı  ̇̄ ecmaèı  ̇̄n. 

Bundan soñra maèlūm ola ki Resūlüllāh ḥażretlerı  ̇̄nüñ müddet-i èömr-i şerı  ̇̄flerinde ḳaç 

ḫātūn almışlardur ve ḳanḳısı evvel ve soñradur ve cenāb-ı şerı ̇̄flerindeñ ḳanḳısı vefāt 

eyleyüp kendilerden soñra vefāt idenler kimlerdür ve ḳanḳısı ile ḫalvet eyleyüp ḳanḳısı 

ile ḫalvet olmamışdur ve ḳanḳısı ecvāc-ı ṭāhirātdan olmaġa kendi ṭaleb ü ihtimām ey-

ledi beyne’l-èulemā iḫtilāf üzredür. Ve lākin on bir ḫātūnd aittifāḳ sā̱bitdür. Anlaruñ 

altısı ḳabı  ̇̄le-i Ḳureyşdendür ki bunlardur: Ḫadı  ̇̄ce bintü Ḫuveylid ve èĀişe bintü Ebı  ̇̄ Bekr 

ve Ḥafṣa bintü èÖmer ve Ümmü Ḥabı  ̇̄be bintü Ebı  ̇̄ Süfyān ve Ümmü Seleme bintü Ebı  ̇̄ 

Ümeyye ve Sevde bintü Zemèa rażıya’llāhü èanhünne. Ve dördi sāǿir ḳabı  ̇̄ledendür anlar 

[H 33b] bunlardur: Zeyneb bintü Caḥş ve Meymūne bintü el-Ḥāris ̱ ve Zeyneb bintü 

Ḫuzeyme ve Cüveyriyye bintü Ḥāris’̱dür rażıya’llāhü èanhā. Biri daḫı   Benı  ̇̄ İsrāǿil’den 

Ṣafiyye’dür, rażıya’llāhü teèālā èanhā.  

Terceme-i Ḫadı  ̇̄ce bintü Ḫuveylid Zevcü’n-Nebiyyü’l-ekrem ṣalla’llāhü èaleyhi ve sellem 

İbtidā-yı bièse̱tde Allāh ve resūlüne ı  ̇̄mān getürenlerüñ151 evveli Ḫadı  ̇̄ce’dür. Cāhiliy-

yetde ismi Ṭāhira idi. Resūl-i ekrem’den muḳaddem Ebı  ̇̄ Hāle bin Zürrāre nām kimse 

taḥt-ı nikāḥıñda olup Hind ve Hāle nām iki erkek oġlı olmış idi ki Resūl-i ekrem’üñ 

rebı  ̇̄b-i lebı  ̇̄bleri yaènı  ̇̄ ögey oġulları ve vaṣṣāf-ı ḥılye-i şerı  ̇̄feleri ve Ḥaseneyn ḥażret-

lerı  ̇̄nüñ dayıları Hind bin Ebı  ̇̄ Hāle’dür. Andan152 ṣoñra èAtı  ̇̄ḳ bin èĀiz el-Maḫzūmı  ̇̄ nām 

                                                      
151 ı  ̇̄mān getürenlerüñ: ı  ̇̄mānlaruñ H 
152 Andan: -H 



89  

kimseye tezvı  ̇̄c olunup andan daḫı   Hind nām bir ḳız vucūda getürmiş idi. Bu daḫı   fevt 

oldıḳdan soñra ḳable’l-bièse̱ Resūl-i ekrem yigirmi beş yaşında iken kendilere tezevvüc 

buyurdılar. Ḫadı  ̇̄ce ol vaḳt ḳırḳ yaşında idiler. Resūl-i ekrem bundan evvel tezevvüc ey-

lemeyüp Ḫadı  ̇̄ce’nüñ ḥayātında ḫātūn daḫı   nikāḥ eylemediler. Rasūl-i ekrem ile müd-

det-i iḳāmetleri yigirmi beş [HM 178b] senedür. Hicretden üş sene muḳaddem vefāt ey-

leyüp Mekke’de Ḥacūn nām mevżiè’de defn [H 34a] olundılar. Sinn-i şerı  ̇̄fleri altmış beş 

idi. Resūl-i kibriyā èaleyhi efżalü’t-teḥāyā anuñ ḥaḳḳında cennet ḫātūnlarınuñ efżali 

Ḫadı  ̇̄ce bintü Ḫuveylid’dür. Andan soñra bintü Muḥammed andan soñra Meryem bintü 

èİmrān andan soñra Āsiye bintü Müzāḥim’dür, diyü buyurmışlar idi. Ve cenāb-ı Ḫadı  ̇̄ce 

selām-ı Perverdigār ile tebşı  ̇̄r olunmış idi. Ve’l-ḥāṣıl feżāǿil-i şerı  ̇̄felerine yine bu 

muḫtaṣar vefā eylemez rażıya’llāhü èanhā. 

 

Li-münşiǿihı  ̇̄ 
Ol zevc-i nuḫustı  ̇̄n-i Resūl-i Mevlā 

Ser-māye-i faḫr u şeref ḫayl-i nisā 

Vaṣfın işı  ̇̄düp Ḫadı  ̇̄cetü’l-Kübrā’nuñ 

Ḳūlū rażıya’llāhü teèālā èanhā 

 

Ve ṣalla’llāhü èalā seyyidinā Muḥammedin ve ālihı  ̇̄ ve ezvācihı  ̇̄ ecmaèı  ̇̄n. 

Terceme-i èĀişe bintü Ebı  ̇̄ Bekr eṣ-Ṣıddı  ̇̄ḳ Zevci’n-Nebiyyü’l-ekrem ṣalla’llāhü èaleyhi ve 

sellem 

 Ümmü’l-mü’minı  ̇̄n èĀişe ḥażretlerı  ̇̄ni Resūl-i kibriyā hicretden iki sene muḳaddem te-

zevvüc buyurmışlar idi. Ol vaḳt èĀişetü’ṣ-Ṣıddı  ̇̄ḳa altı yaşında idi. Ṭoḳuz yaşına vardıḳda 

Medı  ̇̄ne’de ḫalvet buyurdılar. Cenāb-ı èĀişe’den ġayrı ezvāc-ı ṭāhirātuñ cümlesi se̱yyib 

idiler. Ancāḳ èĀişe’yi bikr oldıġı ḥālde tezevvüc eylediler vefātları hicretüñ elli sekizinci 

[H 34b] senesinde idi. Baède’l-vefāt Ebū Hureyre rażıya’llallāhü èanh namāzını ḳılup 
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Bāḳı  ̇̄è-i mübārekde vaṣıyyeti üzre gice153 defn olundılar. Vefāt-ı Resūli’llāh’da èĀǿişe on 

sekiz yaşında idi. Müddet-i èömürleri altmış dört senedür. Resūl-i kibriyā’ya; “Yā 

Resūli’llāh, saña nāsuñ ehabbı kimdir” didiklerinde èĀişe’dür, buyurmışlar idi. “Yā ricāl-

den kimdir” dinildikde, babası Ebū Bekr es-Sıddı  ̇̄ḳ’dür diyü buyurmışlar idiler, 

rażıya’llāhü teèālā èanhümā. Ve cenāb-ı èĀişe meclis-i Resūli’llāh’da Cibrı  ̇̄l-i emı  ̇̄ni 

aṣḥāb’dan Dıḥyetü’l-Kelbı  ̇̄ ṣūretinde müşāhede eyleyüp Sulṭān-ı enbiyā, “Yā154 èĀişe, 

gördügüñ Cebrāǿil’dür, saña selām ider” diyü buyurmış idi, rażıya’llāhü èanhā. Ve 

ṣalla’llāhü èalā seyyidinā Muḥammedin ve ālihı  ̇̄ ve ezvācihı  ̇̄ ecmaèı  ̇̄n. 

 

Terceme-i Ḥafṣa bintü èÖmer Bin el-Ḫaṭṭāb Zevci’n-Nebiyyü’l-ekrem ṣalla’llāhü teèālā 

èaleyhi ve sellem 

Cenāb-ı Ḥafṣa èÖmerü’l-Fārūḳ rażıya’llāhü èanh ḥażretlerı  ̇̄nüñ kerı  ̇̄me-i mükerremele-

ridür. Muḳaddemen Ḥuneys bin Ḥuẕāfetü’s-Sehmiyyi’l-Ḳureşı  ̇̄’nüñ taḥt-ı nikāḥında 

olup vefāt itdikden soñra [HM 179a] hicretüñ ücünci senesinde seyyid-i kāināt èaleyhi 

efżalü’t-taḥıyyāt ḥażretlerı  ̇̄ tezevvüc buyurmışlar idi. Sulṭān-ı [H 35a] enbiyā anı bir 

ḫuṣūṣ içün taṭlı  ̇̄ḳ eyleyüp bu ḫaber-i mūḫiş cenāb-ı èÖmer’üñ mesmūèı oldıḳda mübārek 

başlarına topraḳ saçup kendi içün ve kerı  ̇̄me-i muḥteremeleri içün èaẓı  ̇̄m-i teǿessüf ve 

telehhüf eylediler. İrtesi gün Cibrı  ̇̄l-i emı  ̇̄n èaleyhi’s-selām nāzil olup bu vechile teblı  ̇̄ġ-i 

emr-i Sübḥānı  ̇̄ eyledi ki; “Yā Resūla’llāh, taḥḳı  ̇̄ḳan Mevlā-yı lā-yezāl celle şānühū èÖmer ḳızı 

Ḥafṣa’yı tekrār ezvāc-ı ṭāhirāt silkine ilḥāḳ buyurmaḳ içün fermān eylemişdür. Zı  ̇̄rā Ḥafṣa 

ṣavvāme ve ḳavvāme’dür”. Yaènı  ̇̄ rıżā-yı Ḥaḳ içün çoḳ çoḳ ṣavm u ḳıyām idicidür ve cen-

netde daḫı   senüñ ezvāc-ı ṭāhirātuñdan olsa gerekdür. Pes imdi Resūl-ikibriyā daḫi155 

derḥāl emr-i ilāhı  ̇̄ üzre Ḥafṣa bintü èÖmer’i rażıya’llāhü èanhümā tekrār tezevvüc-i 

                                                      
153gice: gice içinde H 
154Yā: -H 
155 daḫi: -H 
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şerı  ̇̄fiyle teşrı  ̇̄f buyurdılar. Sene-i vefātında iḫtilāf vardur ancaḳ ḳavl-i meşhūr üzre hic-

retüñ ḳırḳ beşinci senesinde vefāt eyledi. Namāzını vālı  ̇̄-i Medı  ̇̄ne Mervān bin el-Ḥakem 

ḳılup Ebū Ḥureyre hażretleri daḫı   ḥāzır olmış idi. Ṣaḥābe ve tābièı  ̇̄nden bir cemāèat 

Ḥafṣa’dan hadı  ̇̄s ̱ rivāyet eylemişlerdür, rażıya’llāhü teèālā156 èanhā ve ṣalla’llāhü èalā 

seyyidinā Muḥammedin ve ālihı  ̇̄ ve evlādihı  ̇̄ ve ezvācihı  ̇̄ ecmaèı  ̇̄n. 

Terceme-i Ümmü Ḥabı  ̇̄be bintü Ebı ̇̄ Süfyān Zevcü’n-nebiyyü’l-ekrem ṣalla’llāhü èaleyhi 

ve sellem 

[H 35b] Ümmü Ḥabı  ̇̄be Şems oġlı Ümeyye oġlı Ḥarb oġlı Ebı  ̇̄ Süfyān ḳızı Remle’dür. Vāli-

desi èOsm̱ān bin èAffān ḥażretlerı  ̇̄nüñ èammeleri Ṣafiyye157 bintü Ebı  ̇̄ el-èAṣ’dur. Ümmü 

Ḥabı  ̇̄be ḥażret-i Muèāviye’nüñ rażıya’llāhü èanhümā ḳız ḳarındaşıdur. Evāǿil-i bièse̱tde 

aṣḥābuñ baèżısı Ḥabeş’e hicret itdiklerinde Ümmü Ḥabı  ̇̄be daḫı   zevci ḫalı  ̇̄fe-i benı  ̇̄ 

Ümeyye èUbeydullāh bin Caḥş el-Esedı  ̇̄ ile meèan Ḥabeş’e hicret itmiş idi. Arż-ı Ḥabşe’de 

andan Ḥabı  ̇̄be nām bir ḳız vücūda gelmegı  n Ümmü Ḥabı  ̇̄be ile künyet olunmış idi. Zevci 

èUbeydullāh bin Caḥş müslim iken tanaṣṣur eyleyüp ḥāl-i Naṣrāniyyetde helāk oldıḳda 

Sulṭān-ı enbiyā Ḥabeş pādişāhı melik-i Necāşı  ̇̄’ye ḫaber gönderüp Ümmü Ḥabı  ̇̄be’yi ken-

düye ṭaleb eyledi. Melik-i Necāşı  ̇̄ daḫı   Resūl-i kibriyā’nuñ ṭaraf-ı şerı  ̇̄finden iki yüz dı  ̇̄nār 

ḳavl-i āḫerde dört biñ dirhem mihr virüp nikāḥ eyledi. Ümmü Ḥabı  ̇̄be èOsm̱ān bin 

èAffān’uñ èammesi ḳızı [HM 179b] olmaġla emr-i velı  ̇̄meyi Ḥażret-i èOsm̱ān’a tefvı  ̇̄ż ey-

ledi, rażıya’llāhü anh. Ḥażret-i èOsm̱ān daḫı   laḥm u se̱rı  ̇̄d ile dügün żıyāfeti tertı  ̇̄b eyle-

yüp Şercı  ̇̄l bin Ḥasene ile Resūl-i ekreme gönderdi. Ḫuṣūs-ı mezbūrı Ebū èUbeyde 

bièse̱tüñ altıncı senesinde idi dimişdür. Ümmü Ḥabı  ̇̄be ḥażretlerı  ̇̄ rażıya’llāhü èanhā 

ḳavl-i ṣaḥı  ̇̄ḥ üzre ḳırḳıncı senede vefāt [H 36a] eylediler. Ḳavl-i āḫerde ḳırḳ dördünci 
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senede158 vefāt itdi dinilmişdür, rażıya’llāhü èanhā ve ṣalla’llāhü èalā seyyidinā Muḥam-

medin ve ālihı  ̇̄ ve evlādihı  ̇̄ ve ezvācihı  ̇̄ ecmaèı  ̇̄n. 

Terceme-i Ümmü Seleme bintü Ebı  ̇̄ Ümeyye Zevcetü’n-Nebiyyü’l-muḥterem ṣalla’llāhü 

èaleyhi ve sellem 

Ümmü Seleme Ebı  ̇̄ Ümeyye ḳızı Hind’dür. Nesebi Lüǿey ibnü Ġālib el-Ḳureşı  ̇̄’ye müntehı  ̇̄ 

olur. Sulṭān-ı enbiyādan159 muḳaddem aṣḥāb-ı güzı  ̇̄nden Ebı  ̇̄ Seleme’nüñ taḥt-ı 

nikāḥında idi. Ümmü Seleme ve zevci Ebū Seleme Ḥabeş’e hicret idenlerüñ evvelidür. 

Rivāyet-i uḫrāda muhācire oldıġı ḥālde Medı  ̇̄ne’ye dāḫil olan ḫātunlaruñ evvelidür di-

nilmişdür. Resūl-i kibriyā anı hicretüñ ikinci senesinde ki zevci Ebū Seleme’nüñ vefāt 

itdiġi senedür, Vaḳèa-i Bedr’den soñra şehr-i Şevvāl’de tezevvüc buyurmışlar idi. Hic-

retiñ elli ṭoḳuzuncı senesinde Muèāviye begliginde vefāt eyleyüp Baḳı  ̇̄è-i mübārekde 

defn olunmış idi. Ve namāzını Ebū Hureyre Ḥażretleri ḳılmış idi, rażıya’llāhü èanh. Müd-

det-i èömri seksen dört senedür. Ümmü Seleme faḳı  ̇̄ḥe ve èālime idi, rażıya’llāhü èanhā. 

Naḳl olınur ki Resūl-i ekrem ṣalla’llāhü teèālā160 èaleyhi ve sellem Ümmü Seleme’ye 

içinde biraz ṭopraḳ ile bir şı  ̇̄şe teslı  ̇̄m eyleyüp buyurmışlar idi ki ḳaçan bu ṭopraḳ ḳana 

müteḥavvil görine oġlum Ḥüseyn şehı  ̇̄d olur. Pes imdi maḳtel-i Ḥüseyn [H 36b] güni 

Ümmü Seleme Medı  ̇̄ne’deevvel nehārda şı  ̇̄şe-i mezbūreye baḳup türābı ḥālı   üzerı  ne 

gördi. Aḫşām tekrar naẓar itdikde ḳan müşāhede eyledi. Ve ol gice ruǿyāda Resūl-i ek-

remi görüp “Yā Ümmü Seleme, oġlum Ḥuseyn’i şehı  ̇̄d itdiler” diyü buyurdı. Ṣabāḥ oldıḳda 

cāriyesini istiḫbār-i ḥāl içün çārsūya gönderüp şehādet-i Ḥüseyni rażıya’llāhü teèālā161 

èanh taḥḳı  ̇̄ḳ bildikde èazāsını eyledi, rażıya’llāhü teèālā162 èanhā. Ḥikāyet-i mezbūrı 
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baèżı  ̇̄lar ibni èAbbās’dan üslūb-ı āḫer üzre rivāyet itmişlerdür. El-èUhdetü èale’ r-rāvı  ̇̄ 

va’llāhü aèlem bi-ḥaḳı  ̇̄ḳati’l-aḥvāl ve ṣalla’llāhü [HM 180a] èalā seyyidinā Muḥammedin 

ve ālihı  ̇̄ ve evlādihı  ̇̄ ve ezvācihı  ̇̄ ecmaèı  ̇̄n. 

Terceme-i Sevde bintü Zemèa Zevcetü’n-Nebiyyü’l-ekrem ṣalla’llāhü èaleyhi ve sellem 

Bu Sevde èAbdüşşems oġlı Ḳays oġlı Zemèa ḳızıdur. Nesebi èĀmir bin Lüǿey vāsıṭasıyla 

Fihr’e müntehı  ̇̄ olur. Sulṭān-ı enbiyā Sevde’yi Mekke-i Mükerreme’de Ḫadı  ̇̄ce’nün fev-

tinden soñra èaḳd-i èĀişe’den muḳaddem tezevvüc buyurmışlar idi. Resūl-i ekrem’den 

muḳaddem èammı  ̇̄si oġlı Sekrān ibni èAmrü’l-èĀmirı  ̇̄’nüñ taḥt-ı nikāḥında idi. Bedr gü-

ninde aḳrabāsından ḳatl olunanlara bi-ḥasebi’l-beşeriyyet bükāsından ötürü Faḫr-i 

èālem cenābındañ èaẓı  ̇̄met-i ṭalāḳ ḥisseyledikde niyāz u iètiẕār eyleyüp “Yā Rasūla’llāh, 

beni taṭlı  ̇̄ḳ eyleme benim cenāb-ı ḥażretüñden murādım [H 37a] meydān-ı èarasatda ezvāc-ı 

ṭāhirātüñ zümresinde ḥaşr olmaḳdur” diyü ricā eyledikde ol şefı  ̇̄è-i rūz-i cezā èaleyhi 

efżalü’t-teḥāyā ḥużūr-i şerı  ̇̄finde ricāsı maḳbūl olup ḫıdmet-i şerı  ̇̄flerinde ibḳā buyurdı-

lar. “Ve inimra’etü ḫāfet min baèlihā nüşūzen ev ièrāżan163” āyet-i kerı  ̇̄mesi bunuñ ḥaḳḳında 

nāzil olmış idi. èÖmerü’l-Fārūḳ’uñ rażıya’llāhü teèālā164 èanh zamān-ı ḫılāfetinde vefāt 

eyledi. Baèżı  ̇̄lar Medı  ̇̄ne-i Münevvere’de elli dört senesi şevvālinde vefāt itdi dimişler 

Allāhü teèālā165 aèlem rażıya’llāhü teèālā èanhā ve ṣalla’llāhü taèālā166 èalā seyyidinā 

Muḥammedin ve ālihı  ̇̄ ve evlādihı  ̇̄ ve ezvācihı  ̇̄ ecmaèı  ̇̄n.  

Terceme-i Zeyneb bintü Caḥş Zevcetü’n-Nebiyyü’l-ekrem ṣalla’llāhü teèālā167 èaleyhi ve 

sellem 

Bu Zeyneb Yaèmer168 oġlı Rebāb oġlı Caḥş ḳızıdur. Nesebi, neseb-i Resūlüllāh’a Ḥuzeyme 

                                                      
163Nisâ sûresi: 4/128. 
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bin Müdrike’de mültaḳı  ̇̄ olur. Vālidesi Ümeyme bintü èAbdülmuṭṭalib’dür. Peyġam-

ber’üñ èuteḳāsından Zeyd bin Ḥārise̱’nüñ taḥt-ı nikāḥında idi. Baède zamān ṭalāḳ virüp 

èiddeti tamam oldıḳdan soñra Resūl-i ekrem ṣalla’llāhü teèālā169 èaleyhi ve sellem170 

Zeyd’i Zeyneb’e gönderüp, “Var Zeyneb’e söyle baña171 gelür mi” didi. Zeyd daḥı   ḳapusına 

gelüp “Yā Zeyneb, beni Rasūlullāh saña gönderdi, seni kendilere tezvı  ̇̄c murād-ı şerı  ̇̄fleridür, ne 

dirsin” dedikde Zeyneb; “Ben lā ve neèam’dan nesne dimem; tā Rabbimden celle şānuhū ne emr 

u fermān ẓuhūruna dek” [H 37b] didi. Ḥattā “felemmā ḳażā Zeydün minhā veṭaran zevvecnā 

kehā172” āyet-i kerı  ̇̄mesi nāzil oldı. Seyyid-i enbiyā daḫı   imtisā̱len li’l-emri hicretüñ be-

şinci senesinde tezevvüc [HM 180b] buyurdılar. Vefātı hicretüñ yigirminci173 yılında 

vāḳiè oldı. Ḳavl-i āḫerde yigirmi birinci senesinde dinilmişdür. Müddet-i èömrleri elli 

üç senedür. Ezvāc-ı ṭāhirātdan, vefāt-ı Resūlillāh’dan soñra ibtidā vefāt eyliyen Zeyneb 

hażretleridür ki Faḫr-i kāinātuñ ezvāc-ı ṭāhirāta “Esraèukünne lüḥūḳan bı  ̇̄ eṭvalükünne ye-

den” buyurdıḳları bunlaruñ şānına muvāfıḳ düşmişdür. Maènā-yı ḥadı  ̇̄s ̱“Sizlerden baña 

ibtidā-i lāḥiḳa olan cūd u kerem ṣıfatıyle mevṣūfe olanınızdur” dimekdür. Ḥadd-i ẕātında Zey-

neb çok çok ṣadaḳa eyleyüp fuḳarāya ièānet üzre idi. Ḥattā ḥaḳḳında Ḥażreti èĀişetü’ṣ-

Ṣıddı  ̇̄ḳa rażıya’llāhü èanhā, “Zeyneb bizlerden saḫıyya ve müteṣaddıḳadur; kendi kesb-i ye-

diyle fuḳarāya infāḳ ve taṣadduḳ üzredür” diyü buyurdıḳları mervı  ̇̄dür, rażıya’llāhü teèālā174 

èanhā ve èan cemı  ̇̄è-i ezvācihı  ̇̄ ve ṣalla’llāhü èalā nebiyyinā Muḥammedin ve ālihı  ̇̄ ve ez-

vācihı  ̇̄ ecmaèı  ̇̄n. 
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172Ahzâb Suresi: 33/37. 
173yigirminci: yigirmi H 
174teèālā: -H 



95  

Terceme-i Meymūne bintü’l-Ḥāris ̱Zevcetü’n-Nebiyyi’l-mükerrem ṣalla’llāhü èaleyhi ve 

sellem 

Bu Meymūne Ḥazen oğlı Ḥāris ̱ḳızı Meymūne’dür. Nesebi, Nizār bin Muèad vāsıṭasıyle 

èAdnān’a müntehı  ̇̄ olur. Sulṭān-ı enbiyādan muḳaddem èAbdülèużża oğlı Ebū Rahmi’l-

èĀmiriyyi [H 38a] ’l-Ḳureşı  ̇̄’nüñ taḥt-ı nikāḥında idi ve ismi Berre idi. Rasūl-i kibriyā hic-

retüñ yedinci yılında tezevvüc eyleyüp Berre’den bedel Meymūne tesmiye eyledi. 

Vefātı Mekke’den on mil175 miḳdārı Seref nām mevżièda vāḳièoldı ki Rasūl-i ekrem ile 

ibtidā-i anda şerefyāb olmış idi. Tārı  ̇̄ḫ-i fevti hicretüñ elli birinci senesidür. Baèżı  ̇̄lar alt-

mış altıncı ve ḳavl-i āḫer altmış birinci senedür. Namāzını èAbdullah bin èAbbās 

rażıya’llāhü èanhümā ḳılmış idi. Āḫir-i ezvāc-ı ṭāhirāt bunlardur. Bundan soñra 

peyġamber èaleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām kimseyi tezevvüc eylemediler. İbni èAbbās ve 

èAbdullāh ibni Zeyd el-Āṣım ve èAbdullāh bin Şeddād ve bunlardan ġayrı asḥāb 

Meymūne’den eḥādı  ̇̄s-̱i şerı  ̇̄fe rivāyet eylemişlerdür, rażıya’llāhü èanhā. 

Terceme-i Zeyneb bintü Ḥuzeyme Zevcü’n-Nebiyyi’l-muḥterem ṣalla’llāhü teèālā176 

èaleyhi ve sellem 

Bu Zeyneb Ṣaèṣaèa oġlı èĀmir oġlı Hilāl oġlı èAbdümenāf oġlı èÖmer oġlı èAbdullāh oġlı 

Ḥāris ̱oġlı Ḥuzeyme’nüñ ḳızıdur. èAbdullāh bin Caḥş nām kimsenüñ taḥt-ı nikāḥında 

olup Uḥud Ġazāsında fevt olmaġla hicretüñ ücünci yılında Rasūl-i ekrem ṣalla’llāhü 

èaleyhi ve sellem ḥażretlerı  ̇̄ tecevvüc buyurdılar. Seyyidü’l-enbiyā iki [HM 181a] ay ḳavl-

i āḫarde üç ay miḳdārı şerefyāb-ı ḫıdmet olup vefāt eyledi, [H 38b] rażıya’llāhü èanhā. 

èĀmir ve Ḳays ḳabı  ̇̄lesine nisbet olunup èĀmiriyye ve Ḳaysiyye dinilürdi. Ve ceddi Hilāl 

nām kimse olmaġla ana nisbet olunup Hilāliyye daḫı   dinilürdi. Li-vechi’llāh fuḳarāya 

ṣadaḳa ve iḥsān üzre olmaġla Ümmü’l-Mesākı  ̇̄n ile künyet olunmış idi, rażıya’llāhü 
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teèālā177 èanhā ve ṣalla’llāhü èalā seyyidinā Muḥammedin ve ālihı  ̇̄ ve ezvācihı  ’ṭ-ṭay-

yibı  ̇̄ne’ṭ-ṭāhirı  ̇̄n. 

Terceme-i Cüveyriyye bintü’l-Ḥāris ̱ Zevcü’n-Nebiyyü’l-ekrem ṣalla’llāhü teèālā178 

èaleyhi ve sellem 

Cüveyriyye Ḫuzeymetü’l-Muṣṭaliḳ oġlı Mālik oġlı èĀiẕ oġlı Ḥabı  ̇̄b oġlı Ebı  ̇̄ Żırār oġlı Ḥāris ̱

ḳızıdur. İsmi Berre idi. Resūl-i ekrem ṣalla’llāhü teèālā179 èaleyhi ve sellem Meymūne’ye 

tesmiye buyurdıḳları gibi bunuñ daḫı   ismi Berre iken Cüveyriyye tesmiye buyurdılar, 

dinilmiş velākin bu rivāyetde naẓar vardur zı  ̇̄rā aşaġıda beyān olundıġı üzre mükātebe 

oldıġı ḥālde kitābetin sulṭān-ı enbiyāya èarż içün geldikde “Yā Resūlüllāhben Cüveyriyye 

bintü’l-Ḥāris’̱im; benim ḥālim saña maḫfı  ̇̄ degildür. Baña imdād u ièānet buyur” dimiş idi. Bu 

rivāyete göre soñradan Cüveyriye tesmiye olundıġı menāfı  ̇̄ ve muġāyir görinür. Allāhü 

teèālā180 aèlem Cüveyriye Benı  ̇̄ el-Muṣṭaliḳ ṭāifesindendür. Sulṭān-ı enbiyā Ġazvetü’l-

Müreysı  ̇̄ènām ġazvede sebı  ̇̄ eyleyüp üsārādan Cüveyriyye Sā̱bit bin Ḳays bin [H 39a] 

Şemmās el-Enṣārı  ̇̄’nüñ èamm-zādesinüñ ḥiṣṣesine düşüp bahāye kesmişler idi. Ol daḫı   

sulṭān-ı enbiyāya gelüp “Yā Resūlü’llāh, ben Cüveyriyye bintü’l-Ḥāris’̱im. S̱ābit bin Ḳays’uñ 

ḥiṣṣesine düşdüm, beni kitābete kesdi, cenāb-ı ḥażretüñden istièānet iderim” didikde seyyid-i 

kāināt èaleyhi efżalü’t-taḥıyyāt ḥażretlerı  ̇̄ daḫı   “Yā Cüveyriyye, saña bundan ḫayırlu nes-

neye delālet eylesem rıżā virir misin” diyü buyurdılar. Cüveyriye daḫı  , “Nedür Yā Rasūlu’llāh; 

buyur” didikde Faḫr-i èālem daḫı  ̇̄ “Senüñ bahāñı ben virüp seni āzād ideyim ve kendime tezvı  ̇̄c 

ideyim” buyurdılar. Cüveyriye daḫı   “Neèam yā Rasūlu’llāh” Mısraè: “Emr odur kim anı Mevlā 

buyura” diyüp rūy-ı iṭāèat gösterdikde server-i enbiyā anı alup ve iètāḳ eyleyüp tezevvüc 

177teèālā: -H 
178teèālā: -H 
179teèālā: -H 
180teèālā: -H 
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buyurdılar çünkü ol iki cihān-ı faḫr-i Muḥammed Muṣṭafā’nuñ èaleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-

selām Cüveyriyye’yi iètāḳ ve tezevvüc eyledigin aṣḥāb-ı kirām işitdiler. Şān-ı peyġam-

berı  ̇̄’ye taèẓı  ̇̄m içün ġanāyim-i benı  ̇̄ el-Muṣṭaliḳ’den aḫẕ itdikleri esı  ̇̄re cāriyeleri, bunlar 

aṣhār-ı peyġamberı  ̇̄’den oldılar diyü cümle āzād eylediler. Aṣhār, ḫātun ṭarafından [HM 

181b] olan aḳrabāya dirler. Ümmü’l-mü’minı  ̇̄n Cüveyriyye rażıya’llāhü teèālā181 èanhā 

bu cihetden ḳavmine vesı  ̇̄le-i berekāt-ı èaẓı  ̇̄met [H 39b] olmış idi. İzdivāc-ı Cüveyriyye 

hicretüñ beşinci senesinde idi. Müddet-i èömri altmış yıl olup tārı  ̇̄ḫ-i hicretüñ ellinci 

yılında vefāt eyledi, rażıya’llāhü èanhā ve ṣalla’llāhü teèālā èalā seyyidinā Muḥammedin 

ve ālihı  ̇̄ ve ezvācihı  ̇̄ ecmaèı  ̇̄n. 

 

Terceme-i Ṣafiyye bintü Mermiyye Zevcü’n-Nebiyyi’l mükerrem ṣalla’llāhü teèālā182 

èaleyhi ve sellem 

Ṣafiyye, Benı  ̇̄ İsrāǿil’den èİmrān oġlı Hārūn peyġamber’üñ èaleyhi’s -selām ṣıbṭından 

Nażr oġlı Ḥabı  ̇̄b oġlı Ḫazrec oġlı Kaèb oġlı èUbeyd oġlı Sa̱èlebe oġlı Şuèbe oġlı Aḥṭab oġlı 

Ḥubbi ḳızıdur. Ḫayber ġazāsında ḳatl olunan Kināne ibni Ebi’l-Ḥaḳı  ̇̄ḳ nām kimsenüñ zev-

cesi idi. VālidesiŞemūel ḳızı Berre Ḫātūn’dur. Naḳl olınur ki Ḫayber fetḥinde Dıḥye 

Sulṭān-ı enbiyādan bir cāriye istedi, anlar daḫı   “vār esı  ̇̄rlerden birini al” diyü fermān bu-

yurdıḳlarında Ṣafiyye’yi almış idi. Ol vaḳt aṣḥābdan bir kimse gelüp “Yā Rasūlüllāh, 

Dıḥye’nüñ aldıġı cāriye Benı  ̇̄ Ḳurayża ve Benı  ̇̄ en-Naẓı  ̇̄r ṭāifesinüñ seyyidesidür, cenāb-ı pāküñden 

ġayriye sezā degildür” diyü baèżı meḥāsini beyān eyledikde Server-i èālem ṣalla’llāhü 

teèālā183 èaleyhi ve sellem, Dıḥye’den ṭaleb eyleyüp naẓar eyledi. Yerine bir ġayrı cāriye 

virüp Ṣafiyye’yi āzād eyledi ve kendiler tezevvüc eyleyüp ezvāc-ı ṭāhirāt zümresine 

ilḥāḳ buyurdılar. [H 40a] Ve èıtḳını mehre bedel eylediler. Temr ve süveyḳ ile dügün 

                                                      
181teèālā: -H 
182teèālā: -H 
183teèālā: -H 
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eyleyüp Ümmü Seleme, Ṣafiyye’yi ḫalvet-i Resūlillāh’a teslı  ̇̄m eyledi. Velı  ̇̄me-i mezbūre 

hicretüñ yedinci senesinde vāḳı  ̇̄è oldı. Mervı  ̇̄dür ki Sulṭān-ı enbiyā èaleyhi efżalü’t-

teḥāyā birgün Ṣafiyye’yi aġlar görüp sebebin ṣuǿāl itdikde Ṣafiyye daḫı  “Yā Rasūlüllāh, 

èĀişe ve Ḥafṣa, biz Ṣafiyye’den ḫayırluyuz; zı  ̇̄rā peyġamber’üñ èammı  ̇̄si ḳızlarıyuz ve ezvāc-ı 

ṭāhirātdan cümlenüñ eşrefiyüz dirler” diyü ḫaber verdikde ol ṭabı  ̇̄b-i ḳulūb-i ümmet èaleyhi 

efżalü’t-teḥayyet, Ṣafiyye’ye bu resme merhemsāz-ı tesliyet oldı ki “Niçün sen daḫı   dimez-

süñ ki, benüm babam Hārūn peyġamber ve èammüm Mūsā peyġamber’dür ve zevcüm Sulṭān-ı 

enbiyā Muḥammed Muṣṭafā’dur”, èaleyhimü’ṣ-ṣalātü ve’s-selām pes siz benden ne vechile efżal 

olursuz” Ve cenāb-ı Ṣafiyye ġāyet ḥalı  ̇̄me ve èāḳile idi. Bir rivāyetde hicretüñ ellinci yı-

lında ve ḳavl-i āḫerde elli ikinci senesinde Muèāviye zemānında vefāt eyleyüp Baḳı  ̇̄’-i 

mübārekde defn olundı [HM 182a] rażıya’llāhü èanhā ve ṣalla’llāhü teèālā184 èalā seyyi-

dinā Muḥammedin ve ālihı  ̇̄ ve ezvācihı  ̇̄ ecmaèı  ̇̄n. 

Pes imdi maèlūm ola ki ẕikr olunan Ümmehātü’l-mü’minı ̇̄n ol Faḫr-i güzı  ̇̄n ile cemè olup 

her biri niçe zemān taḥt-ı nikāḥlarında olan ezvāc-ı ṭāhirātdur, rażıya’llāhü èanhünne. 

Bunlarda [H 40b] iḫtilāf yoḳdur. Bunlardan māèadā baèż[ı] ḫātūnlar tezvı  ̇̄c eylemişler-

dür velākin ḳable’d-düḫūl kimi vefāt idüp kimi taṭlı  ̇̄ḳ olunmışdur. Bunlaruñ taèyı  ̇̄n ve 

tertı  ̇̄blerinde iḫtilāfāt-ı kesı ̇̄re vardur; onlar bunlardur ki ẕikr olınur. 

Terceme-i Esmā bintü’n-Nuèmān Zevcü’n-Nebiyyi’l-muḥterem ṣalla’llāhü teèālā185 

èaleyhi ve sellem 

Bu Esmā baèżı rivāyetde Şerācı  ̇̄l oġlı Ḥārı  ̇̄s ̱oġlı Nuèmān ḳızıdur. Bir rivāyetde Ebi’l-Cevn 

Kindiyye oġlı Nuèmān ḳızıdur. Ḳavl-i āḫerde ṣalt-ı Sülemiyye ḳızı Esmā’dur. İsmi 

Senā’dur. Ve’l-ḥāṣıl Resūl-i kibriyā bu Esmā’yı tezevvüc buyurdıḳları ittfāḳı  ̇̄dür. Velākin 

mefāriḳatleri ḫuṣūṣunda iḫtilāf olunmışdur. Bir rivāyetde sebeb-imefāriḳat budur ki 

                                                      
184teèālā: -H 
185 teèālā: -H 
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Sulṭān-ı enbiyā ḥużūr-i şerı  ̇̄flerine daèvet buyurdıḳlarında gelmeyüp emr-i nebevı  ̇̄ye 

èadem-i mübāderetden iḳtiżā eylemişdür. Rivāyet-i uḫrāda Resūl-i kibriyā’ya ġalebe-i 

sehv ü ġaflet ile “eèūẕübi’llāhi minke186” diyüp Ḥabı  ̇̄b-i ekrem daḫı   “Sen benden istièāẕe ṣūre-

tinde muèāmele eyledüñ pes, imdi Allāhü èaẓı  ̇̄mü’ş-şān seni benim saèādet-i muḥabbetimden 

ièāẕe eyledi” diyü buyurup taṭlı  ̇̄ḳ eylediler dinilmişdür ve bunlardan māèadā āḫer sebeb-

ler beyān itmişler velākin ẕikrinde çendān mülāyemet ve fāǿide [H 41a] olmadıġından 

terki evlā görüldi. Bu mertebe-i beyān daḫı  ̇̄ muṣannif-i kitāba tabèiyyetden neşǿet eyle-

mişdür. Bunlar daḫı   ezvāc-ı nebevı  ̇̄den maèdūde’dür, rażıya’llahü teèālā187 èanhā.  

 

Terceme-i Ümmü Şerı  ̇̄k bintü Devrān Zevcü’n-Nebiyyi’l-ekrem ṣalla’llāhü teèālā188 

èaleyhi ve sellem 

 İsmi èUzeyye’dür. Ġālib oġlı Lüǿey oġlı èĀmir oġlı Müġı  ̇̄ṣ oġlı èAbdullāh oġlı Ḥacer oġlı 

Revāḥa oġlı èĀmir oġlı èÖmer oġlı èAvf oġlı Devrān ḳızıdur. Ḳavl-i āḫerde èUzeyye bintü 

Cābir rivāyet olunmış; bu èUzeyye nefsini Mekke’de Resūl-i kibriyā’ya hibe itmiş idi. 

Sulṭān-ı enbiyādan muḳaddem Ḥāris ̱ el- Esed’i oġlı Ebı  ̇̄ èUkberı  ̇̄ nām kimsenüñ taḥt-ı 

nikāḥında idi. Andan Şerı  ̇̄k nām bir veled vücūda getürüp Ümmü Şerı  ̇̄k ile künye olun-

mış idi. Bażı  ̇̄lar Ṭufeyl bin Ḥāris’̱üñ ḫātunu idi, şöhreti Ümmü Şerı  ̇̄k [HM 182b] el-

Enṣāriyye’dür, dimişler velākin ḳavl-i evvel ṣaḥı  ̇̄ḥ olmaḳ üzredür, rażıya’llahü teèālā189 

èanhā. 

  

                                                      
186 Senden Allah’a sığınırım 
187teèālā: -H 
188teèālā: -H 
189teèālā: -H 
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Terceme-i Ḥavle bintü’l-Hüzeyl Zevcü’n-Nebiyyi’l-mükerrem ṣalla’llāhü teèālā190 

èaleyhi ve sellem 

Bu Ḥavle Rebı  ̇̄èatü’l-Fers oġlı Nezzār oġlu Esed oġlı Ḫuveylid oġlı Daèmā oġlı Aḳṣā oġlu 

Heyb oġlı Ḳāsiṭ oğlı Vāyil oġlı Sa̱èleb oġlı Ġanem oġlı èAmr oġlı Ḥāris ̱oġlı Ḳabı ̇̄ṣa oġlı 

Hebı  ̇̄re oġlı Hüẕeyl ḳızı Ḥavle’dür. Resūl-i ekrem anı tezevvüc eyleyüp meclis-i [H 41b] 

nebevı  ̇̄’ye vüṣūlden muḳaddem yolda vefāt itmiş idi, rażıya’llahü èanhā. 

Terceme-i Reyḥāne bintü Şemèūn Zevcü’n-Nebiyyi’l-muḥterem ṣalla’llāhü teèālā191 

èaleyhi ve sellem 

Reyḥāne Benı  ̇̄ Ḳurayża’dan èAmr oġlı Ḥuẕẕāfe oġlı Şemèūn ḳızı Reyḥāne’dür. èAmmı  ̇̄si 

oġlı èAbdülḥākim nām kimsenüñ yanında idi. Sulṭān-ı enbiyā Ġazeve-i benı  ̇̄ Ḳurayża’dan 

anı esı  ̇̄r eyleyüp İslām’ı èarż eyledikde ḳabūl itmedi. Baèdehū İslām’a geldikde Resūl-i 

ekrem ṣalla’llāhü èaleyhi ve sellem kendilere tezvı  ̇̄c murād eyledi. Ol daḫı   milkiyyet üzre 

ibḳā olunmaḳ ricāsıyla milk-i nebevı  ̇̄’de şeref-yāfte-izdivāc oldı. Baèżı  ̇̄lar bu Reyḥāne 

Zeyd ḳızıdur, ezvāc-ı ṭāhirāta ilḥāḳ olunmışdur diyü taṣḥı  ̇̄ḥ-ı rivāyet eylemişdür, Allāhü 

teèālā aèlem. Hicretüñ onuncı senesi Huccetü’l-vedāè’dan rucūè itdikde vefāt-ı Nebı  ̇̄’den 

muḳaddem vefāt eyledi, rażıya’llāhü teèālā192 èanhā. 

Terceme-i èUmde bintü Zeyd Zevcü’n-Nebiyyi’l-muḥterem ṣalla’llāhü teèālā193 èaleyhi 

ve sellem 

èUmde Evs oġlı èAbdullāh oġlı Zeyd el-Kilābiyye ḳızıdur. Baède’t-tezvı  ̇̄c vücūdında es̱er-

i beyāż oldıġı maèlūm-ı nebevı  ̇̄ olup taṭlı  ̇̄ḳ olındı.  

  

                                                      
190 teèālā: -H 
191teèālā: -H 
192teèālā: -H 
193teèālā: -H 
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Terceme-i Cüveyniyetü’l-Kindiyye 

Terceme-i Esmā’da ẕikr olunan ḳıṣṣa-i istièāẕeyi baèżı  ̇̄lar bunuñ tercemesinde ı  ̇̄rād it-

mişler. [H 42a] Ve’l-ḥāṣıl bunlar daḫı  ḳable’d-duḫūl taṭlı  ̇̄ḳ olunan ḫātūnlardandur.  

Terceme-i Leylā 

Bunlar kendilerin Faḫr-i kāināta èarż eyleyüp ḳabūl-i tezvı  ̇̄cden ṣoñra taṭlı  ̇̄ḳ olunmışdur. 

Sebeb-i ṭalāḳun194 beyānında fāǿide olmadıġı eclden ṭayy olundı. 

Terceme-i Żıyāèatü’l-Ḳuşeyriye195 

èAbdullāh bin Cüdèān196 nām kimsenüñ taḥt-ı nikāḥında olup baèdehū Hişām bin el-

Muġı  ̇̄retü’l-Maḫzūmı  ̇̄ tezevvüc itmiş idi. Bunlar daḫı   Resūl-i ekrem’üñ tezevvüc eyleyüp 

taṭlı  ̇̄ḳ eyledigi ḫātūnlardandur.  

Terceme-i èĀliyyetü’l-Kilābiyye 

èĀliyye, Kilāb oġlı Ebı  ̇̄ [HM 183a] Bekr oġlı èAbı  ̇̄d oġlı èAvf oġlu èAmr oġlı Ṭaybān ḳızıdur. 

Bunlar daḫı   ḳable’d-duḫūl taṭlı  ̇̄ḳ olunmışdur. 

Terceme-i Şerafi’l-Kilābiyye 

Aṣḥābdan Dıḥyetü’l-Kelbı  ̇̄’nüñ ḳız ḳarındaşıdur. Ḳable’d-düḫūl vefāt itmiş idi. Mervı ̇̄dür 

ki Cibrı  ̇̄l-i emı ̇̄n èaleyhi’s-selām Resūl-i ekremüñ meclis-i şerı  ̇̄flerine Dıḥye’nüñ ṣūretine 

mütemess̱i̱l oldıġı ḥalde gelürdi. 

Terceme-i Sebā 

èAvf es-Sülemı  ̇̄ oġlı èOsm̱ān oġlı Ḫirām oġlı Hilāl oġlı Ḥārise oġlı Ḥabı  ̇̄b oġlı Ṣalt ḳızıdur. 

Terceme-i Ṣafiyye bintü Hişām el-èAnbere 

Benū èAnber, Temı  ̇̄m’den bir ṭāifedür ki reı  ̇̄sleri èAnber bin èÖmer bin Yetm’dür. 

                                                      
194ṭalāḳuñ: ṣalāḳuñ H 
195 Ḳuşeyriye: Guşeyriye H 
196 Cüdèān: Bu isim her iki nüshada da Cüẕèān olarak geçmekte fakat diğer muteber kaynaklarda Cüdèān olarak 
zikredilmektedir. 
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Ṣafiyye-i meẕkūra seby olunup Resūl-i ekrem anı kendilere [H 42b] tezvı  ̇̄c ile ehline197 

redd beyninde taḫyı  ̇̄r eyleyüp ḳabı  ̇̄lesin iḫtiyār itmekle redd itmişler idi. 

Terceme-i Ḳuteyletü’l-Kindiyye bintü Ḳays 

Ḳuteyle Eşèas ̱ibnü Ḳays’uñ ḳız ḳarındaşıdur. Resūl-i ekrem’e “Yā Rasūlüllāh saña bir eşref 

ü ecmel ḫātūn tezvı  ̇̄c ideyim” diyüp niyāz-ı tām ve raġbet ü ihtimām birle ḳız ḳarındaşı 

Ḳuteyle-i meẕkūreyi tezvı  ̇̄c itmiş idi. Bunlar daḫı   şeref-yāb-ı düḫūl olmayan ḫātūnlar-

dandur. Ve’l-ḥāṣıl bālāda beyān olındıġı üzre bunlarda iḫtilāf çokdur ancaḳ beyān olu-

nan müṣannif-i kitābuñ ı ̇̄rād eyledigi rivāyetdür. 

Ve daḫı   ẕikr olunan ezvāc-ı ṭāhirātdan ġayrı serārı  ̇̄-i Resūlullāh yaènı  ̇̄ mülkiyyet üzre 

Faḫr-i kāināt’uñ şeref-yāb-ı ezvāclarıolan cāriyeleri dörtdür. 

Biri Māriye bintü Şemèūn el-Ḳıbṭıyye 

Bu Māriye Şemèūn-i Ḳıbṭıyye ḳızıdur. Sulṭān-ı enbiyāya Mısır ve İskenderiyye mālı  ̇̄ki 

Muḳavḳıs ḳız ḳarındaşı Sı  ̇̄rı  ̇̄n ile meèan ihdā itmiş idi. Māriye’yi kendiler teserrı ̇̄ buyurup 

ḳız ḳarındaşı Sı  ̇̄rı  ̇̄n’i Ḥassān bin Sā̱bit el-Enṣārı  ̇̄’ye hı  be buyurmışlar idi. Ḥassān’uñ ümm-

i veledi olup èAbdurraḥmān bin Ḥassān bu Sı  ̇̄rı  ̇̄n’den mütevellid olmışdur. Māriye, 

Sulṭān-ı enbiyādan velādet-i İbrāhı ̇̄m ile èaleyhi’s-selāmser-firāz olmış idi. Ol vaḳt 

peyġamberimiz èaleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām “ièteḳahā veledühā” buyurdılar. Yaènı  ̇̄ 

“Māriye’yi [H 43a] oġlı āzād itdi” dimekdür. Bunda ümmi veled beyèinüñ èadem-i cevāzına 

delālet vardur, rażıya’llāhü èanhā. Emı  ̇̄rü’l-müǿminı  ̇̄n èÖmerü’l-Fārūḳ’uñ zamān-ı 

ḫılāfetinde onuncı senede vefāt eyleyüp Baḳı  ̇̄è-i mübārekde defn olundı. Ḥażreti èÖmer 

rażıya’llāhü te’ālā èanhü cenāzesine “bi-nefsihı  ̇̄ ḫalḳı ̇̄ sevḳı ve iġrā” buyurmışlar idi. Ve 

ṣalla’llāhü èalā seyyidinā Muḥammedin ve ālihı  ̇̄ ve ṣaḥbihı  ̇̄ ecmaèı  ̇̄n. 

  

                                                      
197 ile ehline: -H 
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İkinci Reyḥān bintü Şemèūn’dur 

Baèżı  ̇̄lar [HM 183b] Reyḥāne bintü Zeyd’dür dimişler ki tercemesi ezvāc-ı ṭāhirātda ẕikr 

olunmış idi. Naḳl-i sābıḳ üzre baèżı ehl-i siyer bu Reyḥāne’yi ezvāc-ı ṭāhirātdandur diyü 

taḥḳı  ̇̄ḳ eylemişdür, Allāhü aèlem bi-ḥaḳı  ̇̄ḳati’l-aḥvāl. 

Üçüncisi Zevcetü’n-Nebiyy Zeyneb bintü Caḥş’uñ Hı  be eyledigi cāriyedür. 

İsmi nā-maèlūmdur. 

Dördüncisi ġazālaruñ birinde sehm-i nebevı ̇̄ye iṣābet eyleyen bir cāriyedür ki anuñ daḫı   

ismi ġayr-i meẕkūrdur. 

Li-münşiǿihı  ̇̄ 
Āl u aṣḥābı şeh-i kevneynüñ 

Oldılar cümle güzı  ̇̄n-i merdüm 

Aḫter-i evc-i hüdādur anlar 

Rażıya’llāhü teèālā èanhüm 

 

Baède198 maèlūm ola ki ol Faḫr-i kāinātuñ benāt-ı ṭāhirātuñ evlād-ı kirāmı yaènı  ̇̄ ḳızları 

oġulları bunlardur. 

èAbdullāh bin Ruḳı  yye [H 43b] bintü’n-Nebiyyi’l-ekrem ṣalla’llāhü teèālā199 èaleyhi ve 

sellem 

Bu èAbdullāh’uñ pederi èOsm̱ān-ı Ẕinnūreyn’dür, rażıya’llāhüteèālā200 èanh. Vālideleri 

Ruḳiyye bintü seyyidü’l-enbiyādur, èaleyhi efżalü’t-teḥāyā. Peder ü māderleri Ḥabeş’e 

hicret itdiklerinde201 vücūda gelmiş idi. Ve Medı  ̇̄ne-i münevvere’ye maèan gelüp bir ri-

                                                      
198 Baède: bunda H 
199 teèālā -H 
200 teèālā -H 
201 itdiklerinde: anlarında H 
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vāyetde dört sene, rivāyet-i uḫrāda altı sene miḳdārı muèammer olup vefāt eyledi. Se-

beb-i vefātın bu resme yazmışlar ki èAbdullāh ṣıbyān ile babası ḫānesinde oynar iken 

bir ḫorūs gözin āzürde eyleyüp vech-i şerı  ̇̄fi teverrüm eyledi. Ol marażdan bi-emri’llāh 

fevt olup Resūl-i ekrem namāzını ḳıldı. 

Ümāme bintü Zeyneb bintü’n-Nebiyyi’l-mükerrem ṣalla’llāhü teèālā202 èaleyhi ve sellem 

Ümāme’nüñ babası Ebu’l-èĀṣ ibnü’r-Rebı  ̇̄è’dür. Sulṭān-ı enbiyā Ümāme’yi ġāyet severdi. 

Ḥattā naḳl olınur ki mübārek omuzlarına alup namāza bile götürürler idi. Mervı ̇̄dür ki 

Sulṭān-ı enbiyayā cizèi yemānı  ̇̄’den perdāḫte bir ḳalāde ihdā olunup bunı ehl-i beytimüñ 

sevgilüsine virüñ diyü buyurdıḳlarında Ümāme’nüñ boynuna āvı  ̇̄ze ḳılınmış. Ḥażret-i 

Fāṭımā’nuñ vefātından soñra kendi vaṣıyyeti ile cenāb-ı èAlı  ̇̄ Ümāme’yi tezevvüc itmiş-

ler idi. 

èAlı  ̇̄ bin Zeyneb bintü’n-Nebiyyi’l-muḥterem ṣalla’llāhü èaleyhi ve sellem. 

Bunuñ daḫı   [H 44a] pederi Ebu’l-èĀṣ’dur. Ebū’l-èĀṣ Zeyneb’üñ ḫālası oġlıdur. Zı ̇̄rā Ebu’l-

èĀṣ’uñ vālidesi Hāle, Ḫadı  ̇̄ce’nüñ ḳız ḳarındaşı idi. èAlā ḳable’l-bülūġ vefāt itmiş idi. 

Ümmü Gülsü̱m bintü Fāṭıma bintü’n-Nebiyyi’l-ekrem ṣalla’llāhü teèālā203 èaleyhi ve sel-

lem 

Ümmü Gülsū̱m’üñ pederi èAlı  ̇̄ ibni Ebū Ṭālib’dür. èÖmer ibnü’l-Ḥaṭṭāb Ümmü Gülsū̱m’i 

èAlı  ̇̄’den kendilere tezvı  ̇̄c içün ṭaleb eyledikde èammı  ̇̄si èAbbās’a [HM 184a] tefvı  ̇̄ż eyledi. 

èAbbās daḫı   Ümmü Gülsū̱m’ièÖmerü’l-Fārūḳ’a tezvı  ̇̄c eyledi, rıżvānu’llāhi teèālā èaley-

him ecmaèı  ̇̄n. Ümmü Gülsū̱m vefāt-ı Nebı  ̇̄’den muḳaddem dünyāya gelmişdür diyü ri-

vāyet olunmışdur. Bu sebebden İbni èAbdülber en-Nemı  ̇̄rı  ̇̄, Nessābe fı  ̇̄ kitābi’s-Saḥābe 

nām kitābında Ümmü Gülsū̱m’ièahd-i Resūl’de vücūda gelenler zümresinden olmaḳ 

üzre yazmışdur çünki emı  ̇̄ru’l-müǿminı  ̇̄n èÖmerü’l-Fārūḳ Ümmü Gülsū̱m’i tezvı  ̇̄c murād 

                                                      
202teèālā: -H 
203teèālā: -H 
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eyledi. Ravża-i şerı  ̇̄fede muhācirı  ̇̄n-i aṣḥāba gelüp beni Ümmü Gülsū̱m bintü èAlı  ̇̄ ile zifāf 

eyleñ ki bu ḫuṣūṣda baña èilāve-i raġbet olan bu ḥadı  ̇̄s-̱i mendūbetü’t-taḥdı  ̇̄sḏür ki 

sulṭān-ı enbiyādan işitdim. Buyurdılar ki her neseb-i sebeb ve her ḳarābet-i ḳıyāmet gü-

ninde munḳaṭıè olur. İllā benüm neseb-i şerı  ̇̄füm ve sebeb-i ṭāhirü’l-ḥasebim ve èāl-i 

aṭhārum munḳaṭıè olmaz çünki [H 44b] neseb ve sebeb cihetinden ol Faḫr-i kāināta in-

tisābum sā̱bitdür. İsterüm ki èalāḳa-i ṣıhriyyet daḫı   baña żamı  ̇̄me-i şerāfet ola diyüp 

zifāf olundılar ve Ümmü Gülsū̱m’e cenāb-ı èÖmer ḳırḳ biñ dirhem mehir virdi. èÖ-

mer’den Zeyd ve Ruḳıyye nām iki veled-i necı  ̇̄bleri vücūda geldi. Zeyd ve vālidesi Ümmü 

Gülsū̱m ikisi bir gicede vefāt eyledi. Ḥattā ḳanḳısı muḳaddem fevt oldıġı maèlūm olmadı. 

Vaḳtā ki namāzları ḳılınmaḳ içün ikisi daḫı   muṣallāya vażè olundı. Zeyd’üñ cenāzesi 

vālidesi Ümmü Gülsū̱m’e taḳdı  ̇̄m olunup èAbdullāh bin èÖmer’e İmām Ḥüseyin “Yā èAb-

dullāh ḳız ḳarındaşıñuñ ve vālidenüñ namāzını sen ḳıluvir” didikde èAbdullāh ibnü èÖ-

mer namāzların ḳıluvirdi, rıżvānu’llāhi teèālā èaleyhim ecmaèı  ̇̄n. Ve kerı  ̇̄meleri 

Ruḳıyye’yi İbrāhı  ̇̄m bin en-Neḥḥām204 bin èAbdullāh bin Esed tezevvüc eyleyüp andan 

oġlı oldı velākin nesli bāḳı  ̇̄è ḳalmadı. 

Muḥsı  ̇̄n bin Fāṭıma bintü’n-Nebiyyi’l-mükerrem ṣalla’llāhü èaleyhi ve sellem 

Ve Fāṭıma’nuñ Ḥasan ve Ḥüseyin’den māèadā bir veled-i necı  ̇̄bleri olup ṭıfl iken vefāt 

eyledi. 

El-İmām-ı205 Ḥasan bin Fāṭıma bintü’n-Nebiyyi’l-muḥterem ṣalla’llāhü èaleyhi ve sellem 

Hicretüñ ücünci senesi Ramażānü’l-mübārekin nıṣfında vücūda gelmişler idi. Sulṭān-ı 

enbiyā ṣaçlarını tırāş eyleyüp aġırınca gümüş ṣadaḳa eyledi [H 45a] ve èaḳı  ̇̄ḳa ḳurbānı 

üzre bir ḳoç ḳurbān eyledi. İmām-ı Ḥüseyin’üñ velādetleri beyninde bir rivāyetde on 

                                                      
204Neḥḥām: İki nüshada da Neccām olarak yazılmış fakat diğer muteber diğer kaynakların hepsinde Neḥḥām ola-
rak geçtiğinden bu ismi tercih ettik. 
205 El-İmām-ı: -H 
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altı ay bir rivāyetde on yedi ay mürūr itmiş idi. Ḥasan ismini Cebrāil-i emı  ̇̄n206 bir ḥarı  ̇̄r 

içinde mersūm oldıġı [HM 184b] ḥālde Resūl-i ekreme hediyye getürdi. Ve ism-i Ḥüseyin 

Ḥasan’dan iştiḳāḳ olunmışdur. İmām-ı Ḥasan Resūl-i ekreme mübārek başından gög-

süne varınca ġāyet müşābih idi. Ve İmām-ı Ḥüseyin ṣadrından aşaġı varıncaya dek 

müşābehet üzre idi. İmām-ı Ḥasan orta boylu idi. Baèżı  ̇̄lar ortadan uzunca idi dimişler. 

Pederleri èAliyyü’l-Mürteżā’nuñ şehādetinden soñra hicretüñ ḳırḳıncı senesi Ra-

mażanında beyèat olunup hicretüñ ḳırḳ birinci senesi Rebı  ̇̄èu’l-evvelinüñ beşinci gü-

nünde Muèāviye ile muṣālaḥa eylediler. Altı ay ve yigirmi gün miḳdārı imāret eyleyüp 

Medı  ̇̄ne-i Münevvere’ye teveccüh eylediler. Hicretüñ ḳırḳ ṭoḳuzuncı senesine dek anda 

iḳāmet eyleyüp baède mesmūmen vefāt eylediler. Müddet-i èömrleri iḫtilāfı  ̇̄dür. Ḳavl-i 

meşhūr üzre ḳırḳ yedi yaşında idiler. Baède’l-vefāt namāzını Medı  ̇̄ne ḥākimi Saèı  ̇̄d bin 

el-èĀṣ ḳılup bāḳı  ̇̄è-i mübārekde vālide-i muḥteremeleri Fāṭımātü’z-Zehrā yanına defn 

olundılar. Ser-nāme-i defter-i [H 45b] siyādet iki ferzend-i ercümendleri ḳalmış idi ki 

biri Zeyd bin el-Hasan biri Hasan bin el-Hasan’dur, rażıya’llāhü teèālā èanhümā ve èan 

ṣaḥābeti Resūli’llāhi ecmaèı  ̇̄n. 

El-İmām-ı Ḥüseyin bin Fāṭıma bintü’n-Nebiyyi’l-ekrem ṣalla’llāhü èaleyhi ve sellem207 

İmām-ı Ḥüseyin bir rivāyetde hicretüñ üçünci senesinde, rivāyet-i uḫrāda dördünci yı-

lında dünyāya gelmiş idi. İmām-ı Ḥüseyn ḳarındaşı İmām-ı Ḥasan’dan on altı ay ṣoñra 

ki hicretden beş sene ve altı ay mürūr itmiş idi, vücūda geldiler. Resūl-i ekrem Ḥa-

san’dan itdigi gibi Ḥüseyn’den daḫı   èaḳı  ̇̄ḳa eyledi. Yaènı  ̇̄ İbrāhı  ̇̄m ibni Resūlu’llāh’ıñ ter-

cemesinde ẕikr olundıġı üzre yedinci gün mübārek ṣaçların tıraş itdürüp aġırınca gü-

müş taṣadduḳ eyledi. İmām Ḥüseyn ḥażretlerı  ̇̄nüñ nıṣf-ı esfeli Sulṭān-ı enbiyāya ġāyet 

                                                      
206 emı  ̇̄n: -H 
207 El-İmām-ı Ḥüseyin bin Fāṭımā bintü’n-Nebiyyü’l- ekrem ṣalla’llāhü èaleyhi vesellem : -H 
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müşābih idi. Nāḥiye-i Kūfe’de arż-ı èIraḳ’dan Kerbelā dimekle meşhūr mevżiède hic-

retüñ altmış birinci Muḥarremü’l-ḥarāmınuñ onuncıèaşūre güni maẓlūmen şehı  ̇̄d olmış 

idi, rażıya’llāhü teèālā èanh. Vaḳèa-i hā’ile-i şehādetleri bu muḫtaṣara nā-mülāyim olup 

müǿminı  ̇̄n ve müǿmināta mūris-̱i ḥüzn ve ekdār oldıġı cihetden ṭayy olunması evlā gö-

rülmüşdür. “Cūziye ḳātilühū ve żūèife ücūru muṣı  ̇̄beti hāẕe’l-ümmeti” sinni şerı  ̇̄fleri elli altı 

yāḫūt elli yedi senedür. Ve İmām-ı [H 46a] Ḥüseyn ḥażretlerı  ̇̄nüñ İmām-ı Zeyn [HM 

185a] e’l-èĀbidı  ̇̄n nām bir şehzāde-i ẕı  ̇̄-şānı ḳalmış idi. Ve Zeyne’l-èĀbidı  ̇̄n’üñ oġlı İmām 

Muḥammed el-Bāḳır’dur. Muḥammed el-Bāḳır ḥażretlerı  ̇̄nüñ èÖmrü el-Eşref ve èAb-

dullāh ez-Zāhid ve Zeyd eş-Şehı  ̇̄d ve Ḥüseyn el-èĀbid ve èAlı  ̇̄ nām ferzend-i dil-bendleri 

pı  ̇̄rāye-baḫş-ı ṣaḥı  ̇̄fe-i vücūd olmışlardur208 ki sādāt-ı kirāma vesı  ̇̄le-i intisāb-ı siyādet ve 

vāsıṭa-i iktisāb-ı şerāfet bunlardur, rıżvānü’llāhi teèālā èaleyhim ecmaèı  ̇̄n. 

Zeyneb bintü Fāṭıma bintü’n-Nebiyyi’l-mükerrem ṣalla’llāhü èaleyhi ve sellem 

èAbdullāh el-Cevād bin Caèferü’ṭ-Ṭayyār’a tezvı  ̇̄c olunup andan Caèfer ve èAvnü’l-Ekber 

ve Ümmü Gülsū̱m ve èAlı  ̇̄ nām evlād-ı kirāmı vücūda gelmişler idi. Vālideleri ismiyle 

tevsı  ̇̄m olunup bunlara Zeynebiyyūn dinilür. Bu Zeyneb vālidesi Fāṭıma bintü Resūl’den 

ḥadı  ̇̄s ̱rivāyet209 eylemişdür. Ṣāhib-i Aḫbāru’l-Medı  ̇̄ne Yaḥyā bin el-Ḥasan bin Caèfer el-

èAbdiyyü’l-Neṣṣābe kitābında ẕikr itmişdür. Va’llāhü aèlem bi’ṣ-ṣavāb. 

Maèlūm ola ki ol Faḫr-i kāinātuñ èaleyhi efżalü’t-taḥıyyāt Taṣḥı  ̇̄ḥ-i enṣāb’da işāret 

olundıġı üzre on iki èammı  ̇̄leri ve altı èammeleri var idi. Yaènı  ̇̄ pederlerinüñ erkek ḳarın-

daşları on iki ve ḳız ḳarındaşları altı idi. Esāmı  ̇̄-i aèmām bunlardur. Ḥamza ve èAbbās ve 

Zübeyr ve Żırār ve Ḥāris ̱ve Ḳuse̱m ve Ebū Ṭālib ve Ebū Leheb ve Ḥacel [H 46b] ve Muḳav-

vem ve Ġaydāḳ ve èAbdülkaèbe. 

Ḥamza bin èAbdülmuṭṭalib Ammi’n-Nebiyyi’l-mükerrem ṣalla’llāhü teèālā210 èaleyli ve 

                                                      
208 olmışlardur: olmışdur H 
209 rivayet: -H 
210 teèālā: -H 



108  

sellem 

İsm-i şerı  ̇̄fleri Ḥamza ve künyetleri Ebū Yaèlā ve Ebū èAmmāre’dür. Vālidesi Hāle bintü 

Uheyb bin èAbdümenāf bin Zühre bin Kilāb’dur. Sulṭān-ı enbiyādan dört yaş ziyāde idi-

ler. Allāhü èaẓı  ̇̄mü’ş-şān ibtidā-yı ẓuhūr-ı İslāmda İslāmı Ḥamza ve èÖmerü’l-Fāruḳ ile 

taḳviye eyleyüp şeèāyir-i dı  ̇̄n bunlaruñ islāmıyla ẓuhūra gelmiş idi, rażıya’llāhü 

teèālāèanhümā. İkisi daḫı   bièse̱tüñ ikinci senesinde İslāma gelmişler idi. Baèżı  ̇̄lar altıncı 

senesi idi dimişler. İbnèAbdülberr Ḥamza’nuñ Sulṭān-ı enbiyādan dört yaş ziyāde ol-

dıġın teslı  ̇̄m itmeyüp dimişdür ki Ebū Leheb’üñ cāriyesi Sü̱veybe Rasūl-i Ekremi ve 

Ḥamza’yı irżāèeylemişdür.Pes imdi bu taḳdı  ̇̄rce211 Faḫr-i kāināt ile Ḥamza’nuñ dört sene 

farḳı münāfı  ̇̄ görı  nür ve Sü̱veybe vaḳt-i İslām’ı idrāḳ eylemişdür. İllā bu ḳadar vardur ki 

rażāèları başḳa başḳa zamānda ola. Baèżı  ̇̄lar daḫı   Faḫr-i enbiyādan cenāb-ı Ḥamza iki yaş 

ziyāde idi dimişler. Allāhü teèālā212 aèlem bi-ḥaḳı  ̇̄ḳatih. Ve cenāb-ı Ḥamza Bedir Ġazāsına 

ḥāżır olup taèbı  ̇̄r-i ḫāric213 şecāèat ve dilāverı   icrā birḳaç meşāhir-i müşrikı  ̇̄ni ḳatl ü 

nāpeydā itmiş idi. Cenāb-ı Ḥamza’yı Uḥud Ġazāsı’nda Vaḥşı  ̇̄ bin Ḥarb [H 47a] bir ṭaşuñ 

ardından èale’l-ġaflet bir ḥarbe ile şehı  ̇̄d eyledi ve ol seyyidü’ş-şühedāyı Hind bintü 

èUtbe ki Muāviye’nüñ [HM 185b] vālidesidür müsḻe itdirmiş idi. Müsḻe maḳtūlüñ baèżı 

aèżāsını ḳaṭèitmege dirler zı  ̇̄rā Cenāb-ı Ḥamza ġazevātuñ birinde Hind-i mezbūrenüñ 

babasını ve èammı  ̇̄sini ḳatl itmiş idi. Seyyidü’ş-şühedā Ḥamza’nuñ vaḳèa-i şehādetini 

beyān-ı müǿminı ̇̄ne mūris-̱i keder olup cigerler çāk itmekle tafṣı  ̇̄li münāsib görülmedi. 

Rūz-ı şehādetinde Sulṭān-ı enbiyā Ḥamza içün bir mertebe ḥüzn-i şedı  ̇̄d ile bükā itmiş 

idiler ki anlardan ġayra vāḳiè olmamışdur zı  ̇̄rā èammı  ̇̄lerinüñ ziyāde sevgilüsi idi, 

rażıya’llāhü teèālā èanh. 

Cenāb-ı Ḥamza ve hemşı  ̇̄re-zādesi èAbdullah bin Caḥş bir ḳabr içinde defn olundılar. 

                                                      
211taḳdı  ̇̄rce: taḳdı  ̇̄r H 
212teèālā: - H 
213taèbı  ̇̄r-i ḫāric: taèbı  ̇̄rden ḫāric HM 
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Müsḻe ḫuṣūṣunda Seyyidü’l-kevneyn’e ġalebe-i ġayret ve şefḳatden nāşı  ̇̄ “Va’llāhi lein 

ẓafertü bi-Ḳureyşin le-ümess̱i̱lenne se̱lāsı̱  ̇̄ne minhüm” buyurdılar. Naḳl-i āḫarde “sebèı  ̇̄ne min-

hüm” vārid olmışdur. Yaènı  ̇̄ “Allah ḥaḳḳıyçün eger Ḳureyş’e ẓafer bulursam èammim 

Ḥamza’nuñ yerine anlardan otuz yāḫūd yetmiş müşriküñ burunlarını ve ḳulaḳlarını ḳaṭè ide-

yim” dimekdür. Velākin bu esṉāda “ve in èāḳabtüm fe èāḳıbū bi-misḻimā èūḳıbtüm bihı  ̇̄ ve 

lein ṣabertüm le hüve ḫayrun li’ṣ-ṣābirı  ̇̄n. Ve’ṣbir [H 47b] ve mā ṣabruke illā bi’llāh214” āyet-i 

kerı  ̇̄mesi nāzil olup ber-mūcib-i fermūde-i rabbānı  ̇̄ seyyidü’l-enām keffāret eyleyüp ṣabr 

ve èafv ile muèāmele buyurdılar ve Ḥamza ḥaḳḳında seyyidü’ş-şühedā ve ḫayru’ş-şü-

hedā buyurup şühedā-yı Uḥud beyninde müşāhede buyurdıḳlarında “yerḥamüke’llāhü 

leḳad künte vüṣūlen li’r-raḥmi füèūlen li’l-ḫayrāti” diyü mersi̱ye buyurdılar. Yaènı  ̇̄ “Yā 

Ḥamza Ḥaḳ Teèālā saña raḥmet eylesün mübālaġa ile ṣıla-i raḥm idici ve ḫayrāt ve müberrāta 

ṣaèy idici idüñ” dimekdür, rażıya’llāhü teèālā èanh. 

Li-münşiǿihı  ̇̄ 
Ol èamm-i dil-ārā-yı nebiyy-i raḥmet 

Ṣınvü’l-ebi peyġamber-i èālı  ̇̄ rutbet 

Ser-defter-i şücèān ü dilberān-ı èArab 

Ḫayru’ş-şühedā-i Ḥamza ṣāḥib-i ṣavlet 

 

èAbbās bin èAbdü’l-Muṭṭalib èAmmü’n-Nebiyyi’l-mükerrem ṣalla’llāhü èaleyhi ve sellem 

İsimleri èAbbās ve künyeleri Ebu’l-Fażl’dur. Vālidesi Nuteyle bintü Ḫabāb’dur. Künyeti 

Ümmü’ż-Żırār’dur. Nesebi Meèadd ibni èAdnān’a müntehı  ̇̄ olur. Nisvān-ı èArab’dan ib-

tidā Kaèbe-i Mükerreme’ye dı  ̇̄bā kisve eyleyen èAbbās’uñ vālidesidür. Ḥażret-i èAbbās 

Resūl-i ekrem’den üç yaş ziyāde idi. Peyġamber ḥażretlerı  ̇̄ èAbbās’a muḥabbet ve ikrām 

üzre idi. Mekke-i [H 48a] Mükerreme’de ı  ̇̄māna gelüp anda müşrikler ile olurdı. Feth-i 

                                                      
214 Nahl Sûresi 16/126-127. 
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Mekke’ye dekberāy-ı maṣlaḥat beyne’l-müşrikı  ̇̄n ketm-i İslām eyleyüp Mekke güni iẓhār 

[HM 186a] eyledi. Enṣār’dan ehl-i èaḳabe üzre Resūl-i ekremden bı  ̇̄èat eyleyüp anuñ içün 

èuhuv ü şürūṭ olunmış idi ve ġāyet esḫiyā-yı nāsdan idi. Ḥuneyn Ġazāsında Sulṭān-ı en-

biyānuñ rikāb-ı şerı  ̇̄flerinde maṭıyyesinüñ licāmını ṭutup kemāl-i mertebe şecāèat ve 

se̱bāt iẓhār itmiş idi. Ḥażret-i èÖmer ḫilāfetlerinde cenāb-ı èAbbās ile müslimı  ̇̄n içün is-

tisḳā eylemiş idi. Ebū Ṭālib’den ṣoñra siḳāyet-i mevsim-i èAbbās’a tefvı  ̇̄ż olunmış idi. 

Ġazavātdan Ḥuneyn ve Ṭāif ve Tebük ġazālarında ḥāżır idi. Elli altı sene eyyām-ı cāhi-

liyyetde ve otuz iki sene hengām-ı İslāmda muèammer olup sinn-i şerı  ̇̄fleri seksen sekiz 

seneye bāliġ olmış idi. èÖmer bin el- Ḫaṭṭāb ve èOsm̱ān bin èAffān rażıya’llāhü teèālā215 

èanhümā zamān-ı ḫılāfetlerinde èAbbās’a rāst gelseler ikrāmen piyāde olurlardı. 

Ḥażreti èAbbās aḳ benizlü ve uzun boylu; bir rivāyetde orta boylu idi. İki yanında ṣaçları 

var idi. Bu sebebden ḫulefā-yı èAbbāsiyye ṣaç götürmegi emāret-i şeref ittiḫāẕ itmişler 

idi. Hicretüñ otuz ikinci [H 48b] senesi Recebinüñ ḳavl-i āḫarde sene-i mezbūre Ra-

mażānınuñ on ikinci gicesi vefāt eyleyüp baḳı  ̇̄è-i mübārekde defn olundılar. Ḥaḳḳında 

sulṭān-ı enbiyā duèā eyleyüp “Yā Rabbı  ̇̄èAbbās’a ve anları sevenlere maġfiret eyle” dı yü 

münācāt itmiş idi. Feżāil-i şerı ̇̄feleri kütüb-i mufaṣṣalātda meşrūḥ ve mufaṣṣaldur. Ve-

led-i muḥteremleri èabādileden èAbdullāh bin èAbbās ḥażretlerı  dür, rażıya’llāhü èan-

hümā. 

 

Li-münşiǿihı  ̇̄ 
Ol èamm-i benı  ̇̄ muḥterem cümle-i nās 

Ol kān-ı şeref yaènı  ̇̄ cenāb-ı èAbbās 

Ser-cümle-i aṣḥāb-ı Resūl ile aña 

Teslı  ̇̄m ü taḥıyyāt ola bı  ̇̄-ḥadd ü ḳıyās 

                                                      
215teèālā: -H 
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Zübeyr bin èAbdülmuṭṭalib èAmmü’n-Nebiyyi’l-muḥterem ṣalla’llāhü teèālā216 èaleyhi 

ve sellem 

Zübeyr’üñ vālidesi Fāṭıma bintüèAmr bin èĀiẕ bin èİmrān el-Maḫzūmiyye217dür. 

Peyġamberimizüñ vālidı   èAbdullāh ve èAliyyü’l-murteżā’nuñ pederi Ebū Ṭālib ve Zü-

beyr-i mezkūrve èAbdülkaèbe ve èammāt218-ı nebeviyyeden èĀtike ve Emı  ̇̄me ve Berre 

ve Ümmü Ḥakı  ̇̄m ve Ervā219 Fāṭıma-i meẕkūreden tevellüd eylemişlerdür. Künyesi Ebū 

Ṭāhir’dür. Nesli munḳatıè olmışdur. 

Żırār bin èAbdülmuṭṭalib èAmmü’n-Nebiyyi’l-ekrem ṣalla’llāhü teèālā220 èaleyhi ve sel-

lem 

Żırār’uñ [H 49a] vālidesi Nuteyle bintü Ḫabāb’dur. Żırār Ḥażreti [HM 186b] èAbbās’uñ 

aḫ-ı şefı  ̇̄ḳidür. Yaènı  ̇̄ ikisi daḫı   bir anadan ve bir babadandur. Velākin devlet-i İslāmdan 

maḥrūm olmışdur. Ḳavl-i meşhūr üzre aèmām-ı Nebı  ̇̄’den faḳaṭ Ḥamza ve èAbbās İslām 

ile müşerref olup ġayrı  ̇̄leri bı  ̇̄-naṣı  ̇̄b olmışlardur. Żırār’uñ daḫı   nesli munḳaṭıèdur. 

Mervı  ̇̄dür ki mevsim-i ḥāc’da Żırār yol yanılup ġāib oldıḳda vālidesi Nuteyle neẕr eyle-

mişdi ki Żırār bulunursa Kaèbe-i mükerreme’ye mālından kisve eyleye. Bu esṉāda 

Ḳabı  ̇̄le-i Cüẕāmdan bir kimse gelüp Żırār’ı müjde eyledikde neẕrine vefā eyleyüp beyt-i 

mükerreme’ye beyāż kisve eyledi, bir rivāyetde dı  ̇̄bā kisve eyledi dinilmişdür. İmām-ı 

Ḳasṭalānı  ̇̄ èaleyhi’r-rahme Nuteyle221’nüñ ġāib olan oġlı èAbbās idi diyü taṣrı  ̇̄ḥ eylemiş-

dür.  

                                                      
216teèālā: -H 
217èİmrānü’l-Maḫzūmiyye: èİmrānü’l-Maḫzūmiyyete H 
218èammāt: èummān HM 
219 Ervā: Dārevı  ̇̄ H 
220teèālā: H 
221 Nuteyle: -H 
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Ḥāris ̱bin èAbdülmuṭṭalib èAmmü’n-Nebiyyi’l-mükerrem ṣalla’llāhü teèālā222 èaleyhi ve 

sellem 

Vālidesi Semrā bintü Cündüb nām ḫātundur.  

Ḳuse̱m bin èAbdülmmuṭṭalib èAmmü’n-Nebiyyi’l-muḥterem ṣallallāhü teèālā223 èaleyhi 

ve sellem 

Māderi Ṣafiyye bintü Cündüb nām ḫātūndur. 

Ebū Ṭālib ibni224 èAbdülmuṭṭalib èAmmü’n-Nebiyyi’l-ekrem ṣallallāhü teèālā èaleyhi ve 

sellem 

Vālidesi èAmr ibnü’l-Maḫzūmiyye el-Ḳureşı  ̇̄ ḳızı Fāṭımā’dur ki peyġamberimizüñ peder-

leri èAbdullāh [H 49b] daḫı   andandur. èAbdülmuṭṭalib’üñ Ṣafiyye’den ġayrı cümle ḳız-

larınuñ vālidesidür. Bu Fāṭımā’nuñ vālidesi ki Ebū Ṭālib’üñ ceddesidür. Maḫzūm oġlı 

èAbd-ièİmrān ḳızı Ṣaḫra’dur. Ebū Ṭālib èĀmü’l-fı  ̇̄l’den225 yigirmi beş sene muḳaddem 

doġup bièse̱t-i Resūl’den on sene ṣoñra vefāt eyledi. Yetmiş beş sene muèammer olup 

baède’l-vefāt Mekke’de defn olundı. Peyġamberimizüñ pederi èAbdullāh andan muḳad-

dem èĀmü’l-fı  ̇̄l’de fevt olmış idi. Ol vaḳt Rasūl-i ekrem ṣallallāhü teèālā226 èaleyhi vesel-

lem ḥażretlerı  ̇̄ iki aylıḳ idiler çünki èAbdullāh vefāt eyledi. Babası èAbdülmuṭṭalib’üñ 

vaṣiyyeti üzre ol Faḫr-i güzı  ̇̄nüñ èaleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām ḥıdmet-i veṣāyetine 

èammı  ̇̄si Ebū Ṭālib tekellüf eyledi zı  ̇̄rā Ebū Ṭālib cümlenüñ227 efżal ve belāġat ve feṣāḥat 

ve kerem ve siyādet cihetinden sāǿirlerüñ ekmeli idi. Ol daḫı   Seyyidü’l-enbiyānuñ şeref-

i şānını idrāk eyleyüp ḫıdmet-i èaliyyesine ihtimām eyler idi. Biraz müddet yaġmur 

yaġmasa Muḥammed Muṣṭafā’nuñ vücūd-i raḥmet-nümūdını vesı  ̇̄le-i icābet bilüp 

                                                      
222teèālā: H 
223teèālā: H 
224ibni: -H 
225èĀmü’l-fı  ̇̄l’den: -H 
226teèālā: -H 
227tekellüf eyledi. zı  ̇̄rā Ebū Ṭālib cümlenüñ: -H 
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anuñla istisḳāya çıḳardı, bi-luṭfihı  ̇̄ sübḥānehū ve teèālā muècize-i nebevı  ̇̄ berekātiyle 

duèāları ḳabūl olup nüzūl-i bārān ile mesrūran èavdet eylerler idi. Arż-ı Mekke’de ve 

mülūk-i [H 50a] eṭrāf yānında şeref [HM 187a] ü èizzet ve ḳadr ü raġbet ṣāḥibi ādem idi. 

Vaḳèa-i Ficār’da kendiye bir miḳdār èarec iṣābet itmiş idi. Ve ḳavm ve ḳabı  ̇̄lesi içinde 

şecāèat ile maèrūf idi. Ḥalāvet-i nuṭḳ ve leṭāfet-i kelāma mālik olup güzel şièrleri var idi. 

Resūl-i ekremi, ṣalla’llāhü teèālā228 èaleyhi vesellem, eliyle ve lisānıyla küffārdan ṣıyānet 

üzre idi. Ve sulṭān-ı enbiyānuñ naèt-i şerı  ̇̄fin inşād eyleyüp lāmiyye bir ḳaṣı  ̇̄de-i belı  ̇̄ġa 

ile medḥ itmiş idi. Bu beyt-i meşhūr ol ḳaṣı  ̇̄de-i ebyātındandur. “Ve ebyeżu yüstesḳa’l-

ġamāmi bi-vechihı  ̇̄. S̱imālü’l-yetāmā èiṣmetün li’l-erāmili”. Yaènı  ̇̄ ol ḥüsn-i şerı  ̇̄fi ve cism-i 

laṭı  ̇̄fi rütbe-i kemālde olup eḥabb-ı elvān olan beyāżlıḳ ṣıfatıyla muttaṣıf ḫurşı  ̇̄d-i 

hidāyet ki anuñ bedr-i münı  ̇̄rden aḥsen olan vech-i şerı  ̇̄fleriyle229 bulutlardan yaġmur 

ṭaleb olınur. Bunda cenāb-ı saèādetleriyle bālāda ẕikr olundıġıüzre duèā-yı istisḳāya 

ḥāżır oldıḳlarına telmı  ̇̄ḥ vardur. İmdi ol vech-i230 şerı  ̇̄fiyle istisḳā-yı gamām olunan ẕāt-ı 

ḥamı  ̇̄detü’ṣ-ṣıfāt-ı yetimlerüñ vesı  ̇̄le-i kifāyeti ve żaèı  ̇̄fe ḫātūnlaruñ sermāye-i raḥmet ve 

ièānetidür dimek olur, Allāhü aèlem bi’ṣ-ṣavāb. Ḥattā Ebū Ṭālib’üñ [H 50b] vefātından 

soñra ol seyyid-i vālā cenāb-ı aṣḥāb-ı güzı  ̇̄ne tevcı  ̇̄h-i ḫıṭāb buyurup Ebū Ṭālib’üñ 

kelāmından kimüñ ḫāṭırında vardır diyü buyurdıḳlarında beyt-i meẕkūrı Ebū Bekir eṣ-

Ṣıddı  ̇̄ḳ rażıya’llāhü teèālā èanh inşād buyurdıḳları rivāyet olınur. Ve Ebū Ṭālib hicretden 

üç sene muḳaddem vefāt eyleyüp andan üç gün ṣoñra Ḫadı  ̇̄cetü’l-Kübrā daḫı  vefāt eyle-

megin bu seneye èĀmü’l-ḥüzn tesmiye buyurdılar. Nitekim bālāda ẕikr olunmış idi. Ebū 

Ṭālib ve Ebū Leheb egerçi eyyām-ı bièse̱tini idrāk itmişler idi. Velākin şerefyāb-ı İslām 

olmadıḳları mervı  ̇̄dür. 

 

                                                      
228teèālā: -H 
229 şerı  ̇̄fleriyle: şerı  ̇̄fiyle H 
230vech-i: -H 
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Ebū Leheb ibni èAbdülmuṭṭalib èAmmü’n-Nebiyyi’l-mükerrem ṣalla’llāhü teèālā231 

èaleyhi ve sellem 

Māderi èAmr Ḫuzāèı  ̇̄ oġlı Selūl oġlı Kaèb oġlı Selūl oġlı Ḥabeşe oġlı Ṭāṭā oġlı èAbdümenāf 

oġlı Hācer ḳızı Lübnā’dur. “Neūẕü bi’llāhi teèālā adese” didikleri marażdan helāk oldı. 

Adese bir marażdur ki èArab anuñla teşeǿüm eyleyüp aña mübtelā olan kimseden 

kemāl-i mertebe ikrāh ve ictināb iderler. Ebū Leheb ḫıdmet-i nebevı  ̇̄ devletinden 

maḥrum olup beyne’l-aèmām belki ol Seyyidü’l-enām ḥāşā ı  ̇̄ẕā ve izdirā ḳaydında idi, 

cezāhü’llāhü bimā yelı  ̇̄ḳuhū. Künyesi Ebū Leheb [H 51a] olmaġa sebeb lehı  ̇̄b hüsnı  ̇̄ yaènı  ̇̄ 

āteşı  ̇̄n çehre oldıġıdur, dimişler. Bir künyesi daḫı   Ebū èUtbe idi. èUtbe nām bir oġlı var 

idi. Bundan māèadā èUteybe [HM 187b] ve Maèteb nām iki oġlı ve Ẕürr nām bir ḳızı var 

idi. èUtbe ve èUteybe ve Maèteb nām oġullarınuñ anası Muèāviye ibni Ebı  ̇̄ Süfyān’uñ 

èammesi Ḥammāletü’l-ḥaṭab Ümmü Cemı  ̇̄l bintü Ḥarb bin Ümeyye bin èAbdüşşems’dür. 

 

Ḥacel bin èAbdülmuṭṭalib èAmmiü’n-Nebiyyi’l-muḥterem ṣalla’llāhü taèālā232 èaleyhi ve 

sellem 

İsmi Muġı  ̇̄re’dür. Māderi Ḥamza’nuñ vālidesi Hāle-i Zühriyye’dür. Nesli munḳatıèdur.  

Muḳavvim bin èAbdülmuṭṭalib èAmmü’n-Nebiyyi’l-ekrem ṣalla’llāhü teèālā233 èaleyhi ve 

sellem 

Bunuñ daḫı  234 vālidesi Hāle-i Zühriyye’dür ki māder-i Ḥamza’dur. 

Ġaydāḳ bin èAbdülmuṭṭalib èAmmü’n-Nebiyyi’l-mükerrem ṣalla’llāhü teèālā235 èaleyhi 

ve sellem 

Ehl-i siyerden evlād-ı èAbdülmuṭṭalib on ikidür dinilür. Ġaydāḳ’ı ṭarḥ eyleyüp bundan 

                                                      
231teèālā: -H 
232teèālā: -H 
233teèālā: -H 
234 daḫı  : -HM 
235teèālā: -H 
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murād Ḥacl’dür dimişler. 

èAbdülkaèbe ibni èAbdülmuṭṭalib èAmmü’n-Nebiyyi’l-muḥterem ṣalla’llāhü teèālā236 

èaleyhi ve sellem 

Baèżı ehl-i siyer bunu daḫı   isḳāṭ eyleyüp Muḳavvim’den murād budur dimişler va’llāhü 

aèlem bi’ṣ-ṣavāb. 

Esmā-i èammāt-i Seyyidü’l-enām bunlardur. Ṣafiyye, èĀtike, Ümmü Ḥakı  ̇̄m, Emı  ̇̄me, 

Ervā, Berre. 

[H 51b] Ṣafiyye bintü èAbdülmuṭṭalib èAmmeti en-Nebiyyi’l-mükerrem ṣallallāhü 

teèālā237 èaleyhi ve sellem 

Vālidesi Hāle-i Zühriyye bintü Üheyb’dür ki Ḥamza ve Muḳavvim ve Ḥacl daḫı   bundan 

vücāda gelmişlerdür. Ṣafiyye, Ḫadı  ̇̄cetü’l-Kübrā’nuñ ḳarındaşı èAvvām ibni Ḫuveylid bin 

Esed’üñ taḥt-ı nikāḥında idi. èAşere-i mübeşşereden Zübeyr bin el-èAvvām ve Yemāme 

güni şehı  ̇̄d olan Sāyeb bunuñ oġullarıdur. èAvvām bin Ḫuveylid’den muḳaddem Ḥāris ̱

bin Ḥarb bin Ümeyye’nüñ zevcesi idi238. Hicretüñ yigirminci senesinde èÖmerü’l-

Fārūḳ’uñ eyyām-ı ḫılāfetinde vefāt eyleyüp Baḳı ̇̄è-i mübārekde defn olunmış idi. Müd-

det-i èömri yetmiş üç senedür. èAmmāt-ı Nebı  ̇̄’de Ṣafiyye’den ġayrı şeref-i İslām ile mü-

şerref olmış yokdur. Baèżı  ̇̄lar èĀtike ve Ervā daḫı   İslāma239 gelmiş idi didikleri ḳavl-i 

żaèı  ̇̄fdür, Allāhü aèlem bi’ṣ-ṣavāb. 

 

èĀtike bintü‘Abdülmuṭṭalib èAmmeti en-Nebiyyi’l-mükerrem ṣalla’llāhü teèālā240 

èaleyhi ve sellem 

èĀtike asl-ı Ḳureyş Fihr oġlı Ġālib oġlı Lü’ey oġlu Kaèb oġlu Mürre oġlı Yetı  ̇̄m oġlı Noḳṭa 

                                                      
236teèālā: -H 
237teèālā: -H 
238 idi: -HM 
239İslām’a: -H 
240teèālā: -H 
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oġlı Maḥzūm oġlı èÖmer oġlı èAbdullāh oġlı Ebı  ̇̄ Ümeyyetü’l-Muġı  ̇̄re’nüñ taḥt-ı 

nikāḥında idi. èAbdullāh ve Züheyr ve Ḳarı  ̇̄betü’l-Kübrā andan241 vücūda gelmiş idi. 

Ümeyme bintü èAbdülmuṭṭalib èAmmeti [H 52a] ’n-Nebiyyi’l-muḥterem ṣalla’llāhü 

teèālā242 èaleyhi ve sellem 

Ümeyme Caḥş bin Rebāb bin Yaèmer ile doġmış idi. Vālidesi èAbdullāh’uñ ve Ebū 

Ṭālib’üñ vālidesi Fāṭıma bintüèĀiẕ bin èİmrān bin Maḥzūm’dur. 

Ümmü Ḥakı  ̇̄m bintüèAbdü [HM 188a] ’lmuṭṭalibèAmmetü’n-Nebiyyi’l-ekrem ṣalla’llāhü 

teèālā243 èaleyhi ve sellem 

İsmi Beyżā idi. Vālidesi vālid-i Resūlu’llāh èAbdullāh’uñ ve peder-i èAlı  ̇̄ Ebū Ṭālib’üñ 

vālideleridür. Ebı  ̇̄ Kesı̱  ̇̄r bin Ḥabı  ̇̄b bin Rebı  ̇̄èa tezevvüc eyleyüp èĀmir ve Ümmü Ṭālḥa ki 

ismi Erneb’dür. Ve èOsm̱ān bin èAffān’uñ vālidesi Ervā bundan vücūda gelmişdür. 

Ervā bintüèAbdülmuṭṭalibèAmmeti en-Nebiyyi’l-mükerrem ṣalla’llāhü teèālā244èaleyhi 

ve sellem 

Ervā’nuñ daḫı   vālidesi èAbdullāh’uñ ve Ebū Ṭālib’üñ vālidesi Fāṭıma’dur. èUmeyr bin 

Vehb bin Ḳuṣay bin Kilāb bin Mürre bin Kaèb bin Lüǿey bin Ġālib bin Fihr’üñ taḥt-ı 

nikāḥında olup muhācirı  ̇̄n-i evvelı  ̇̄nden Ṭuleyb-i Bedrı   andan tevellüd eylemişdür. 

Berre bintüèAbdülmuṭṭalibèAmmeti en-Nebiyyi’l-muḥterem ṣalla’llāhü teèālā245 èaleyhi 

ve sellem 

Berre’nüñ vālidesi daḫı   èAbdullāh’uñ ve Ebū Ṭālib’üñ ve Zübeyr’üñ vālidesi Fāṭımatü’l-

Maḫzūmiyye’dür. èAbdülesed Hilāl bin èAbdullāh bin èÖmer bin Maḫzūm’uñ taḥt-ı 

nikāḥında olup Ebū Seleme Abdullāh andan mütevellid oldı. Vefāt itdikden soñraEbū 

                                                      
241 andan: anda HM 
242teèālā: -H 
243teèālā: -H 
244 teèālā: -H 
245teèālā: -H 
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Rühm tezevvüc eyleyüp Ebū Sebre andan vücūda geldi.  

Ol Faḫr-i kāinātuñ [H 52b] èaleyhi efżalü’t-taḥıyyāt èammı  ̇̄si evlādları bunlardur 

èAbdullāh ibni Hāris ̱èAmmi Seyyidi’l-enām èaleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām 

èAbdullāh’uñ ismi muḳaddemā èAbdüşşems idi. Resūl-i ekrem soñra èAbdullāh tesmiye 

eyledi. èAhd-i peyġamberı  ̇̄’de vefāt eyleyüp nesli ḳalmadı. 

Ebū Süfyān bin Hāris ̱èAmmü’n-Nebiyyi’l-muḥterem èaleyhi efżalü’t-teḥāyā 

İsmi Muġı  ̇̄re’dür. Şāèir idi. Ḥaḳ sübḥānehū ve teèālā anı saèādet-i İslām ile müşerref it-

miş idi. Hicretüñ yigirminci yılında vefāt eyleyüp namāzını èÖmer bin el-Ḫaṭṭāb ḳıldı, 

rażıya’llāhü èanhümā. Ebū Süfyān ḥaḳḳında buyurmış idi ki; “Ümmı  ̇̄d odur ki Ebū Süfyān 

Ḥamza’dan ḫalef vāḳiè oldığı fı  ̇̄ sebı  ̇̄li’llāh muèāvenet-i dı ̇̄niyye ḥasebiyle èammüm Ḥamza’nuñ 

maḳāmına ḳāǿim ola”. 

 

Ümeyye bintü’l-Hāris ̱èAmmetü Seyyidi’l-enām ṣall’llāhü teèālā èaleyhi ve sellem. 

Ümeyye daḫi èammi-ẕāde-i Nebı  ̇̄’dür. Nesli munḳaṭıèdur. 

Nevfel bin el- Hāris ̱èAmmü’n-Nebiyyi ṣalla’llāhü teèālā èaleyhi ve sellem 

Biri daḫi Nevfel’dür. 

Ervā bintü’l-Hāris ̱èAmmü’n-Nebiyyi’l-muḥterem ṣalla’llāhü teèālā èaleyhi ve sellem 

Bu Ervā Ebı  ̇̄ Vedāèa bin Ṣabra bin Saèd bin es-Sehmı  ̇̄’ye tezvı ̇̄c olunup andan Muṭṭalib ve 

Ebū Süfyān ve Rebı  ̇̄èa nām oġulları vücūda geldi ki anlara Benū vedāèa dirler. Hilāl bin 

èUlyān bin èAmı  ̇̄r daḫi bundan tevellüd [H 53a] eylemişdür. 

Rebı  ̇̄èa bin el-Hāris ̱èAmmü’n-Nebiyyü’l-muḥterem ṣall’llāhü teèālā èaleyhi ve sellem 

Bunlar Hāris ̱nām èammı  ̇̄lerinüñ evlādıdur. Ammā èammı  ̇̄leri Ebū Ṭālib’üñ evlādı bun-

lardur. 

[HM 188b] Caèfer bin Ebı  ̇̄ Ṭālib èAmmü’n-Nebiyyi’l-ekrem ṣall’llāhü teèālā èaleyhi ve 

sellem 

Bu Caèfer ṣıfat-ı ṭayyār ile mevsūf olmış idi. Menāḳıbı meşhūrdur. Hicretüñ sekizinci 
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yılında şehı  ̇̄d oldılar, rażıya’llāhü teèālā èanh. Sulṭān-ı enbiyāya ḫulḳunda müşābehet-

leri var idi. Caèfer karındaşı èAḳı  ̇̄l’den on yaş büyük idi. Ceèāfire’nüñ ceddi bunlardur. 

Ṭālib ibni Ebı  ̇̄ Ṭālib èAmmü’n-Nebiyyi’l-mükerrem ṣall’llāhü teèālā èaleyhi ve sellem 

Bu Ṭālib İslāma gelmedi velākin Resūl-i ekrem ḥaḳḳında naèt ve medāyiḥi vardur. Sinni 

Caèfer’den ziyādedür. Ekber evlādı olmaġla babası bunuñla tekennı   eylemişlerdür. 

èAkı  ̇̄l ibni Ebı  ̇̄ Ṭālib èAmmü’n-Nebiyyi’l-muḥterem ṣall’llāhü teèālā èaleyhi ve sellem 

èAkı  ̇̄l, emı  ̇̄rü’l-müǿminı  ̇̄n èAlı  ̇̄’den on yaş büyük idi. Muèāviye’nüñ ḫilāfetinde vefāt ey-

ledi. 

 
èAlı  ̇̄ ibni Ebı  ̇̄ Ṭālib èAmmü’n-Nebiyyi’l-mükerremi’l-enām taḥıyyetü’ṣ-ṣalavātü ve’s-

selām 

Bunlaruñ tercemesi bālāda maḫṣūṣan ẕikr olunmış idi, kerrema’llāhü veche’l-celı ̇̄. 

Fāḫite bintü Ebı  ̇̄ Ṭālib èAmmi Seyyidü’l-berāyā èaleyhi efżalü’t-teḥāyā 

Bunuñ ismi Fāḫite’dür. Muhācirānuñ [H 53b] biridür. Yaènı  ̇̄ hicret eyleyen ḫātūnlardan-

dur. Hubeyr bin Vehb el-Maḫzūmı  ̇̄’nüñ zevcesi olup èUḳle ve Caède bundan mütevellid 

olmışlar idi. 

Utaylūn246 ibni Ebı  ̇̄ Ṭālib èAmmü’n-Nebiyyi’l-ekrem ṣalla’llāhü teèālā247 èaleyhi ve sellem 

Baèżı nüsḫada Ṭaylūn vāḳiè olmışdur. Bu daḫı   èammi zāde-i Nebı  ̇̄’dür. èAbdullāhü’l-

Cevād bunuñ oġlıdur. 

Ḥalime bintü Ebı  ̇̄ Ṭālib èAmmü’n-Nebiyyi’l-mükerrem ṣalla’llāhü teèālā248 èaleyhi ve sel-

lem 

Mübāyaèātuñ biridür. Yaènı  ̇̄ Rasūl-i ekrem’den ahẕ-ıbı  ̇̄èat eyleyen ḫātūnlardandur. 

                                                      
246 Uṭaylūn: Aṭlibūn H 
247teèālā: -H 
248teèālā: -H 
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Yaèlā249 bin Ḥamza èAmmü’n-Nebiyyi èaleyhi’s-selām 

Cenāb-ı Ḥamza bunuñla tekennı   eyleyüp Ebū Yaèlā dinilürdi. 

Ebū èAmmāre bin Ḥamza èAmmü’n-Nebiyyi èaleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām 

Keẕālik bunuñla daḫı   tekennı   eyleyüp Ebū èAmmāre dinilürdi. Nitekim terceme-i 

maḥṣūṣalarında ẕikrolundı. 

Fāṭıma bintü Ḥamza èAmmi’s-Seyyidü’l-berāyā èaleyhi efżalü’t-teḥāyā 

Fāṭıma Miḳdād bin Esved’üñ taḥt-ı nikāḥında idi. Resūl-i ekremden ḥadı  ̇̄s ̱rivāyet eyle-

mişdür. 

 
Ḳurre bin Ḥacel èAmmü’n-Nebiyyü’l-ekrem ṣalla’llāhü èaleyhi ve sellem 

Ḳurre daḫı   Resūl-i ekrem’üñ Ḥacl nām èammı  ̇̄lerinüñ oġlıdur. 

Hind èAmmü’n-Nebiyyü’l-mükerrem ṣalla’llāhü teèālā250 èaleyhi ve sellem 

Hind-i mezkūreyièAbdullāh bin Mesrūḥ bin èAbdümenāf tezevvüc itmiş idi. 

Dürre bintü Ebı  ̇̄ Leheb èAmmü’n-nebiyyi’l-muḥterem ṣalla’llāhü teèālā251 [H 54a] èaleyhi 

ve sellem 

Ḥāris ̱bin èĀmir bin Nevfel bin èAbdümenāf’a tezvı  ̇̄c olunup Velı  ̇̄d ve ḳarındaşlarıèUtbe 

ve Ebū Müslim bundan mütevellid [HM 189a] olmışlar idi. Dürre bintü Ebı  ̇̄ Leheb Resūl-

i ekrem’den ḥadı  ̇̄s ̱rivāyet itmişdür, ṣaḥābiyyedür. 

èUtbe bin252 Ebı  ̇̄ Leheb èAmmü’n-nebiyyü’l-mükerrem ṣalla’llāhü teèālā253 èaleyhi ve sel-

lem 

Resūl-i ekrem’üñ kerı  ̇̄me-i mükerremeleri Ruḳiyye bunuñ taḥt-ı nikāḥında olup bālāda 

ẕikr olundıġı üzre baède’ṭ-ṭalı  ̇̄ḳ èOsm̱ān-ı ẕi’n-nūreyn’e tezvı  ̇̄c olunmış idi. Bu èUtbe 

                                                      
249 Yaèlā: Baèlā H 
250teèālā: -H 
251teèālā: -H 
252bin: -H 
253teèālā: -H 
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Faḫr-i kāināt ile Bedr Ġazāsına ḥāżır olup rikāb-ı şerı  ̇̄fleri ḫıdmetinde sā̱bit idi lākin 

Medı  ̇̄ne’ye gelmemiş idi. 

Şeybe bin Ebı  ̇̄ Leheb èAmmü’n-nebiyyi ṣalla’llāhü teèālā254 èaleyhi ve sellem 

Resūl-i ekrem’üñ duèā’ün èaleyhi ile bunı arslan yiyüp nesli munḳaṭıè olmışdur. 

Ḫālide bintü Ebı  ̇̄ Leheb èAmmü’n-nebiyyü’l-muḥterem ṣalla’llāhü teèālā255 èaleyhi ve 

sellem 

Biri daḫı   Ḫālide’dür. 

Muèattib ibni Ebı  ̇̄ Leheb èAmmü’n-nebiyyü’l-ekrem ṣallallāhü teèālā256 èaleyhi ve sellem 

Muèattib Fetḥ-i Mekke güni İslāma gelmiş idi ve Resūl-i ekrem aña duèā itmiş idi. Faḫr-

i kāināt ile Ḥuneyn Ġazāsına ḥāżır olanlardandur. Bu Muèattib’üñ257 ve èUtbe ve 

èUteybe’nüñ vālideleri èAbdüşşems oġlı Ümeyye oġlı Ḥarb ḳızı Ümmü Cemı  ̇̄l258 ’dür ki 

Naẓm-ı kerı  ̇̄m’de “Ḥammāletü’l-ḥaṭab”259 [H 54b] ile mevṣūfedür. Muèāẕ bin260 Ebı  ̇̄ 

Sufyān’uñ èammesidür. Muèattib’üñ nesli münḳariżdür. èUzze Evfı  ̇̄ bin Ḥakı  ̇̄m bin 

Ümeyye’ye tezvı  ̇̄c olunup İbrāhı  ̇̄m ve iki ḳız ḳarındaşı andan mütevellid olmış idi. 

èAbdullāh bin èAbbās èAmmü’n-Nebiyyü’l-muḥterem ṣalla’llāhü teèālā261 èaleyhi ve sel-

lem 

Bu èAbdullāh Rabbāniyyü’l-ümmet vaṣfı  ̇̄yle mevṣūf idi. Hicret’den üç sene muḳaddem 

                                                      
254 teèālā: -H 
255teèālā: -H 
256 teèālā: -H 
257Maèteb‘üñ: Maètebe H 
258 Her iki nüsha’da da Hamı ̇̄l/Humeyl olarak geçmektedir fakat muteber kaynaklarda Ebû Leheb’in eşinin ismi 
Ümmü Cemı  ̇̄l olarak zikredilmiştir. 
259 Tebbet Sûresi 111/4. 
260 bin: ibni H 
261 teèālā: -H 
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vücūda gelmişdür. Vefāt-ı Resūlüllāh’da on üç yaşında idi. Bir rivāyetde on yaşında di-

nilmişdür. Ve ḳavl-i āḫerde on beş yaşında idi velākin ḳavl-i evvel-i meşhūra262 

muvāfıḳdur. Eyyām-ı İbnü263’z-Zübeyr’de ki hicretüñ sekizinci senesi idi Ṭāif’de vefāt 

eyledi. Müddet-i èömr-i şerı  ̇̄fleri yetmiş bir yāḫūd yetmiş iki ve baèżı  ̇̄lar yetmiş dört di-

mişler. Namāzını Muḥammed bin Ḥanefiyye ḳılmış ve cenāb-ı èAbdullāh Cibrı  ̇̄l-i emı  ̇̄n’i 

görmüş idi. Dinde ġāyet faḳı  ̇̄h olup èilm-i ḥikmetde ve èilm-i teǿvı  ̇̄lde māhir idi. Resūl-i 

ekrem aña “Allāhümme bārik fı  ̇̄hi ve’nşur minhü ve’cèalhü min èibādik” diyü duèā itmiş idi 

ve aña Tercümānü’l-Ḳurǿān tesmiye buyurmışlaridi. Vālidesi Ḫālid bin Velı  ̇̄d’üñ ḫālesi 

Meymūne bintü’l-Ḥāris’̱üñ ḳız ḳarındaşı Ümmü’l-Fażl [HM 189b] bintü’l-Ḥāris’̱dür, 

rażıya’llāhü èanhüm. 

 

[H 55a] èAbdurrahmān bin èAbbās 

Nesli münḳariżdür. Vālidesi èAbdullāh’uñ vālidesi Ümmü’l-Fażl’dur. Şām’da ḳatl olundı. 

Baèżı  ̇̄lar Afrı  ̇̄ḳıyye’de fevt oldı dimişler. 

 

Ḥāris ̱bin èAbbās 

Vālidesi Hāle nām ḥātundur. 

Ḳuse̱m bin èAbbās 

Vālidesi èAbdullāh’uñ vālidesi Ümmü’l-Fażl’dur. Bu Ḳuse̱m Semerḳand’da şehı  ̇̄d olmış-

dur. 

Fażl bin èAbbās 

Bu daḫı   èAbbās’uñ oġlıdur. 

Maèbed bin èAbbās 

                                                      
262 meşhūra: meşhūh H 
263 ibnü: bin H 
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Bunuñ264 vālidesi vālide-i èAbdullāh Ümmü’l-Fażl’dur. Bu Maèbed Afrı  ̇̄ḳıyye’de şehı  ̇̄den 

ḳatl olunmışdur.  

Kesı̱  ̇̄r bin èAbbās 

Veledi münḳariżdür. 

èAbı  ̇̄be bintü èAbbās 

Bunuñ daḫı   vālidesi èAbdullāh’uñ vālidesi Ümmü’l-Fażl’dur. èAbdullāh’dan bir yaş kü-

çük idi. Nesli münḳariżdür. 

Ümmü Ḥabı  ̇̄be bintü èAbbās 

Ümmü Ḥabı  ̇̄be èAbbās’uñ ḳızıdur. 

Zübeyde bintü èAbbās 

Bu daḫı   èAbbās’uñ ḳızıdur. 

Ümeyme bintü èAbbās 

Bu daḫı   kerı  ̇̄me-i èAbbās’dur. 

Ṣabı  ̇̄ḥ bin èAbbās 

Ṣabı  ̇̄ḥ ile ikisi bir māderden mütevellid olmışdur. Bunuñ daḫı   nesli münḳariżdür. Baèżı 

nüsḫada Mı  ̇̄m ile Hā beyninde Sı  ̇̄n ile müsehrib rivāyet olunmışdur. 

Temmām bin èAbbās 

Bu daḫı   oġlıdur. Nüsḫada Hā ile Hammām rivāyet olunmışdur. 

èAbdullāh bin èAbbās èAmmü’n-Nebiyyi ṣalla’llāhü teèālā265 èaleyhi ve sellem 

èAbdullāh Resūl-i ekrem ile Ḥuneyn ġazāsına [H 55b] ḥāżır olmış idi. Vālidesi èĀtike 

bintü Ebı  ̇̄ Vehb el-Maḥzūmiyye’dür. Ebū Bekr eṣ-Ṣıddı  ̇̄ḳ’uñ zamān-ı ḫılāfetinde vāḳiè 

Ecnādeyn güni şehı  ̇̄d olmışdur. 

Ṭāhir bin ez-Zübeyr 

                                                      
264 Bunuñ: -H 
265 teèālā: -H 
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Ṭāhir Ḳureyş yigitlerinüñ ve Benı  ̇̄ Ḥāşim’üñ ziyāde ẓarı  ̇̄fi idi. Resūl-i ekrem bunuñ 

ismı  yle veled-i necı  ̇̄blerine Ṭāhir tesmiye buyurmış idiler. Ḳavl-i ṣaḥı ̇̄ḥ üzre bu Ṭāhir 

Şuèb’de vefāt eylemişdür. 

Ümmü Ḥakı  ̇̄m bintü ez-Zübeyr 

Ümmü Ḥakı  ̇̄m Rebı  ̇̄èa bin el-Ḥāris̱ ibni èAbdülmuṭṭalib’üñ taḥt-ı nikāḥında idi. Aṣḥābiy-

yeden olup Resūl-i ekrem’den ḥadı  ̇̄s ̱rivāyet itmişdür, rażıya’llāhü èanhā. 

Żıyāèa bintü ez-Zübeyr 

Bu daḫı   aèmām-ı nebevı  ̇̄den Zübeyr’üñ ḳızıdur.  

 

Ol Faḫr-i kāināt’uñ evlād-ı èammātı yaènı  ̇̄ pederlerinüñ ḳız ḳarındaşlarınuñ evlādı bun-

lardur ki ẕikr olınur. 

Fāṭıma bintü Ervā èammete şefı  ̇̄èu’l ümmete ve efżalü’t-teslı  ̇̄m ve’t-taḥıyyet 

Fāṭıma’nuñ babası Kelde bin èAbdümenāf bin èAbdüddār bin Ḳuṣay bin Kilāb’dur. 

Ṭuleyb ibni Ervā 

Babası èUmeyr ibni Veheb bin266 Ḳuṣay bin Kilāb’dur. Ḥabeş’e hicret eyleyüp geldikden 

soñra Bedr Ġazāsına ḥāżır olmış idi. Aḫyār-ı ṣaḥābı  ̇̄dendür. [HM 190a] Ecnādeyn’de 

şehı  ̇̄den ḳatl olundı. Bir rivāyetde iḥrāḳ-ı dem eyleyen budur dinilmiş. Baèżı  ̇̄lar Ṣaèd ibni 

Ebı  ̇̄ Vaḳḳāṣ’dur dimişler, rażıya’llāhü èanhümā. 

[H 56a] Ebū Seleme bin Berre èAmmetü’n-Nebiyyi’l-ekrem ṣalla’llāhü teèālā267 èaleyhi 

ve sellem 

Babası èAbdülesed bin Hilāl bin èAbdullāh bin èAmr bin Maḫzūm’dur. İsmi èAbdullāh ve 

künyesi Ebū Seleme’dür. Ḫātūnı èammı  ̇̄si ḳızı Ümmü Seleme bintü Ümeyyetü’l-

Maḫzūmiyye ile maèan iki defèa Ḥabeş’e hicret idüp geldikden soñra Bedr Ġazāsına 

                                                      
266bin: -H, HM 
267teèālā: -H 
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ḥāżır olmış idi. Sinı  ̇̄n-i hicretüñ üçünci yılında Cemādiye’l-āḫirenüñ üçünci güni vefāt 

eyledi. 

Ebū Sebre bin Berre 

Babası Ebū Rühüm bin èAbdülèuzzā ibni Ebı  ̇̄ Ḳays idi. Nesebi Ġālib bin Fihr’e müntehı  ̇̄ 

olur ki aṣl-ı Ḳureyş’dür. İki hicretde hicret idenlerdür. Vaḳèa-i muvāḫātde Resūl-i ekrem 

anı Ebı  ̇̄ Seleme ibn Selāme bin Ḳureyş ile ḳarındaş itmişler idi. Bedr ve èUḥud vesāǿir 

ġazālara ḥāżır olmış idi. Vefātları èOsm̱ān bin èAffān’uñ rażıya’llāhü èanh zamān-ı 

ḫılāfetindedür, rażıya’llāhü èanh ve èan ṣaḥābet-i Resūlu’llāhi ecmaèı  ̇̄n. 

Züheyr bin èĀtike èammetü’n-Nebiyyü’l-mükerrem ṣalla’llāhü teèālā268 èaleyhi ve sel-

lem 

Resūl-i ekrem’üñ èammeleri èĀtike’nüñ bir oġlı Züheyr’dür. Baèżı nüsḫada ḳız olmaḳ 

üzre Zühre vāḳiè olmışdur. Ġālibā ḳavl-i ṣaḥı  ̇̄ḥ budur, va’llāhü aèlem. 

èAbdullāh bin èĀtike 

Bu èAbdullāh ḳable’l-İslām müslümānlara şiddet-i èadāvet ve buèż ve muḥālefet üzre 

idi. “Len nüǿmine [H 56b] leke ḥattā tefcüra lenā mine’l-èarżı yenbūèan”269 diyen budır. Naḳl 

olınur ki bu èAbdullāh Sulṭān-ı enbiyānuñ ḫāk-i èizzetine yüz sürmek dāèiyyesiyle fetḥ-

i Mekkeli Mekke’ye giderken esṉā-yı ṭarı  ̇̄ḳda Faḫr-i kāināta mülāḳı  ̇̄ oldıḳda Resūl-i ek-

rem kendı  den kemāl-i mertebe ièrāz üzre idı  gin müşāhede eyleyüp Ümmü Seleme’ye 

daḫı  ̇̄l düşdi ve anuñla cenāb-ı Resūle istişfāèeyledi. Ümmü seleme daḫı   Resūl-i ek-

rem’den şefāèat eyleyüp İslām’a geldi ve Faḫr-i kāināt ile Ḥuneyn ve Ṭāif ġazālarına 

ḥāżır olup şehı  ̇̄den vefāt eyledi. 

Ḳureybe bintü èĀtike 

Ḳureybe’nüñ ve ḳarındaşları Züheyr ve èAbdullāh’uñ babaları Zādü’r- Rākib Ebū 

                                                      
268teèālā: -H 
269 İsra Sûresi 17/90. 
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Ümeyye bin Muġı  ̇̄re bin èAbdullāh bin èAmr ibni Maḫzūm’dur. 

Zübeyr èAmmetü’n-nebiyyü’l-muḥterem ṣallallāhü teèālā270 èaleyhi ve sellem 

Zübeyr ve emı  ̇̄ru’l-müǿminı  ̇̄n èAlı  ̇̄ bin Ebū Ṭālib ve Ṭalḥa ve Saèd bin Ebı  ̇̄ Vaḳḳāṣ bir yılda 

dünyāya gelmişler idi. Zübeyr İslām’a geldikde on altı yaşında idi. Faḫr-i enbiyā271 

Mekke’de aṣḥāb-ı kirāmı birbirleriyle ḳarındaş itdikde Zübeyr’i èAbdullāh ibni Mesèūd 

ile ḳarındaş [HM 190b] itmiş idi. Baèdehū Medı  ̇̄ne’ye teşrı  ̇̄flerinde beyne’l-Muhācirı  ̇̄n 

vāḳiè olan muvāḫātde Seleme bin Selāme ile ḳarındaş eyledi. Ġazavāt-i nebeviyye’den 

bir ġazāda272 teḫallüf eylemeyüp273 ḫuṣūsan Ḥuneyn [H 57a] Ġazāsında kemāl-i şecāèat 

iẓhār eyledikde ḥaḳḳında Faḫr-i enbiyā: “Li külli nebiyyin ḥavāriyyün ve ḥavāriyyi ez-Zü-

beyr” buyurmışlar idi. Netekı  m bālāda terceme-i maḫṣūṣalarında ẕikr olunmışdur ve 

cenāb-ı Zübeyr Bedr Ġazāsına èimāme-ǿi ṣafrā ile ḥāżır olup ol ġazāya meǿmūr olan 

melāike-i semā-sı  ̇̄mā-yı Zübeyr’de nümāyān olmışlar idi. èAşere-i mübeşşeredendür. 

Zübeyr ṣaflar şaḳḳ idici server ve düşmen leşkerin perı  ̇̄şān idici dilāver idi. Vaḳèatü’l-

Cemel’e ḥāżır olup bir sāèat miḳdārı ḳıtālden soñra Ḥażreti èAlı  ̇̄ Zübeyr’e nidā idüp ya-

nına çaġırdı ve didi ki “Yā Zübeyr, bilür misin, saña Resūl-i Ekrem, ǿemā enneke setüḳātilü 

èaleyyen ve ente lehū ẓālimün” buyurmış idi, ḫāṭırıñdan gitdi mi” diyü teẕkı  ̇̄r-i emr-i sābıḳ 

eyledikde Zübeyr ḳıtāl-i èAlı  ̇̄’den munṣarif olup gitmiş idi. Ammā èAmr ibni274 Ḥarmūn 

ḳavl-i āḫarde èUmeyr bin Ḥürmūz nām kimse ardınca gidüp Vādı  yü’s-Sibāè nām 

mevżiède ġāfilen şehı  ̇̄d eyledi. Ḳātil-i mezbūr aḥvāli gelüp cenāb-ı èAlı  ̇̄’ye iḫbār içün 

istı  ̇̄ẕān düḫūl eyledikde èAlı  ̇̄ düḫūle rıżā virmeyüp gelen kimseye didi ki; var Zübeyr’üñ 

ḳātilini nār-ı cehennem ile tebşı  ̇̄r eyle zı  ̇̄rā Zübeyr vaḳèā-yı mezbūreden nādim oldıġı 

                                                      
270teèālā: -H 
271enbiyā: enbiyā’ya H 
272ġazāda: ġazādan H 
273eyleyüp: eylemeyüp HM 
274 ibni: bin H 
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ḥālde èudūl [H 57b] eylemiş idi. Vaḳèā-yı mezbūre hicretüñ otuz altıncı senesi 

cemādiye’l-evvelisinüñ onuncı penç-şenbe güni idi. Sinn-i şerı  ̇̄fleri altmış yedidür. 

Cenāb-ı Zübeyr’üñ ḫılḳāt-ı zı  ̇̄bāları muètedil ve lıḥye-i şerı  ̇̄fleri ḫafı  ̇̄f ve laṭif idi, 

rażıya’llāhü èanh. 

 

èAbdülkaèbe ibni Ṣafiyye 

Ṣafiyye’niñ bir oğlu daḫı  ̇̄ èAbdülkaèbe’dür. 

Sāyeb ibni Ṣafiyye 

Ümmü Ḥabı  ̇̄be ve Ṣafiyye’den ġayrı üçünüñ babaları zevcetü’n-Nebiyy Ḫadı  ̇̄cetü’l-

Kübrā’nuñ rażıya’llāhü teèālā275 èanhā ḳarındaşı èAvvām bin276 Ḫuveylid ibni èAb-

dülèuzzā bin Ḳuṣay bin Kilāb’dur. Sāyeb Rasūl-i ekrem ile Ḫendeḳ Ġazāsına ve sāǿir 

ġazālara ḥāżır olup Yemāme cenginde şehı  ̇̄d olmış idi. 

 

Ümmü Ḥabı  ̇̄be bintü Ṣafiyye  

èAmmetü’n-Nebiyy-i Ṣafiyye’nüñ Ümmü Ḥabı  ̇̄be ḳızıdur. 

Ṣafiyye bintü Ṣafiyye 

Bir ḳızı daḫı   Ṣafiyye’dür. Bunun babası èAbdüşşems oġlı Ümeyye oġlı Ḥarb oġlı 

Ḥāris’̱dür. 

èĀmir ibn ü’l-Beyżā èammetü Seyyidi’l-enām èaleyhi efżalü’t-taḥāyā 

èĀmir fetḥ-i Mekke güni İslām’a gelmiş idi. Saèı  ̇̄d bin el-Müseyyeb bundan ḥadı  ̇̄s ̱rivāyet 

[HM 191a] eylemişdür. 

Ervā bintü’l-Beyżā 

Resūl-i ekrem’üñ èammesi ḳızınuñ biri Ervā’dur. 

  

                                                      
275teèālā: -H 
276 bin: ibni H 
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Ümmü Ṭalḥa bintü Rebı  ̇̄èa 

Biri daḫı   Ümmü Ṭalḥa’dur. Babaları Rebı  ̇̄èa bin Ḥabı  ̇̄b bin èAbdüşşems bin èAbdü [H 58a] 

menāf’dur. 

èAbdullāh bin Caḥş èAmmetü’n-Nebiyyü’l-mükerrem ṣalla’llāhü teèālā277 èaleyhi ve sel-

lem 

Bu èAbdullāh èAbdullāh bin Caḥş’dur. Muhācirı  ̇̄n-i evvelı  ̇̄ndendür. Ḥabeş’e iki defèā hic-

ret idüp baèdehū Bedir Ġazāsına vesāǿir ġazavāt-ı Resūlillāh’a ḥāżır olmış idi. Ḥattā 

Uḥud Ġazāsında ceng iderken elinde ḳılıcı şikest olup eline Resūl-i ekrem ṣalla’llāhü 

teèālā278 èaleyhi vesellem bir èurcūn virdi ki ḫūrmā ḫūşesinüñ çöpüne dirler; bi-

emri’llāh ol èurcūn muècize-i Resūl berekātiyle èAbdullāh’uñ elinde seyfe-i müteḥavvil 

olup anuñla ceng-i èażı  ̇̄m itmiş. Ol ḳılıcuñ min baèd ismi èurcūn ḳalup kendı  den soñra 

verese̱sine intiḳāl iderek Ḫulefā-yı èAbbāsiyye’den Muèṭaṣım ḫalı  ̇̄fe zamānında Şehr-i 

Baġdād’a ḫalı  ̇̄fenüñ ümerāsından Buġā-yı Türkı  ̇̄ nām bir kimse ol ḳılıcı iki yüz dı  ̇̄nāra 

ṣatun almış idi. Ġazve-i mezbūre’de Abdullāh’a müsḻe vāḳiè olmaġla yaènı  ̇̄ èużvundan 

biri279 maḳṭūè olmaġla müceddaè fi’llāh dinmekle meşhūr oldı. Şehı  ̇̄d oldıḳda Baḳı  ̇̄è-i 

mübārekde seyyidü’ş-şühedā Ḥamza ile bir yere defn olundılar. Sinni ḳırḳdan ziyāde idi, 

rażıya’llāhü teèālā280 èanhümā. 

Ümmü Ḥabı  ̇̄be bintü Ümeyye 

Ümmü Ḥabı  ̇̄be Muṣèāb bin èUmeyr bin Hāşim bin èAbdümenāf’uñ taḥt-ı nikāḥında olup 

Uhud Ġazāsında şehı  ̇̄d oldıḳda [H 58b] Ṭalḥatü’t-Teymı  ̇̄ tezevvüc eyleyüp Muḥammed 

ve èİmrān nām281 oġulları andan vücūda geldi. 

                                                      
277teèālā: -H 
278 teèālā: -H 
279 biri: biri yeri H 
280teèālā: -H 
281nām: -H 
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èUbeydullāh 

Bu èUbeydullāh Hicret-i Ḥabeş’de Naṣrānı  ̇̄ olup ol ḥālde fevt oldıḳdan soñra zevcesi 

Ümmü Ḥabı  ̇̄be’yi Melik-i Necāşı  ̇̄ Resūl-i ekrem içün nikāḥ itmiş idi. Nitekim ezvāc-ı 

ṭāhirātda tafṣı  ̇̄l olundı. 

Ḫamne 

Bu Ḫamne vaḳèa-i İfk’de bulunanlardan olup anlara emr-i Bārı  ̇̄ ile ḥadd uruldıḳda bu 

daḫı   maḥdūde olmış idi. èİmrān bin Ṭalḥa bundan rivāyet-i ḥadı  ̇̄s ̱itmişdür. 

Ebū Aḥmed 

Muhācirı  ̇̄n-i evvelı  ̇̄nden olup iki hicret aṣḥābındandur. 

Zeyneb 

Ezvāc-ı ṭāhirātdan olmış idi. “Fe lemmā ḳażā Zeydün minhā veṭaran zevvecnā kehā282” āyeti 

bunuñ ḥaḳḳında nāzil olup beyne’n-nisāǿ nüzūl-i āyet ile iftiḫār eyler idi, rażıya’llāhü 

teèālā283 èanhā. 

 

Ḥāris ̱bin èAbdülèuzzā 

Ol Faḫr-i kāināt’uñ südbabası Ḥāris ̱bin èAbdülèuzzā bin Rifāèa bin Sülāḳ bin Nāṣıra bin 

Ḳuṣayye bin Saèd bin Bekir bin Hevāzin’dür ki [HM 191b] Resūl-i ekrem’üñ Ümmü 

murżıèası Ḥalı  ̇̄me bintü Ebı  ̇̄ Züdeyb284es-Saèdiyye285’nüñ zevcidür. 

 

Ḥalı  ̇̄me Ümmü’n-Nebiyyi mine’r-rıżāèati 

Bu Ḥalı  ̇̄me’nüñ künyesi Ümmü Kebşe’dür. Evvelā maèlūm ola ki bālāda ẕikr olundıġı 

üzre Sulṭān-ı enbiyānuñ māder-i vālā-güherleri Āmine bintü Vehb bin èAbdümenāf’dur. 

Baède’l-mı  ̇̄lād ve āyı  ̇̄n-i èArab [H 59a] üzre Faḫr-i enbiyāyı eṭrāf-ı ḳabāǿilden gelen 

                                                      
282Ahzâb: 33/37. 
283teèālā: -H 
284Züdeyb: Züveyb H. Kaynaklarda Züeyb olarak geçmektedir. 
285 es-Saèdiyye: bin Saèdiyye H 
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ḫātūnlardan Ḥalı  ̇̄me-i Saèdiyye’ye ḫıdmet-i irżāè içün teslim eyleyüp Ḥalı  ̇̄me daḫı   ol 

nūr-ı Ḫudā’yı kendi oġlı èAbdullāh bin Ḥāris’̱üñ südiyle emzirüp dört sene ḫıdmet-i 

şerı  ̇̄flerinde oldı. Baèdehū getürüp vālidesine teslim eyledi. 

 

Sü̱veybe Ümmü’n- Nebiyyi mine’r-rażāèati 

Sü̱veybe286 aèmām-ı Nebı  ̇̄’den Ebū Leheb’üñ muèteḳasıdur ki Faḫr-i enbiyāyı kendi oġlı 

Mesrūḥ’uñ südiyle irżāè eylemişdür. Muṣannif-i kitābuñ muḫtārı budur lākin baèżı 

aṣḥāb-ı siyer ümmehāt-ı murżıèātı daḫı   ziyāde beyān eylemişlerdür,287 va’llāhü èalem 

bi-ḥaḳı  ̇̄ḳati’l-aḥvāl. 

Faḫr-i kāināt’uñ rıżāèan ḳarındaşları bunlardur 

Seyyidü’ş-şühedāǿ Ḥamza Eḫu’n-Nebiyyi mine’r-rażāèati ve èammeti ṣalla’llāhü 

teèālā288 èaleyhi ve sellem 

 

Ebū Leheb’ün èatı  ̇̄ḳası289 Sü̱veybe nām cāriye Resūl-i muḥterem’den dört sene290 muḳad-

dem cenāb-ı Ḥamza’yı291 emzirüp baèdehū Resūl-i ekrem’üñ daḫı   şerefyāb-ı ḫıdmet-i 

irżāèları oldıġı cihetden ammı  ̇̄leri Ḥamza daḫı   birāderān-ı rıżāèlarından maèdūddur. 

Ebū Seleme eḫu’n-Nebiyyi mine’r-rażāèati 

Süd ḳarındaşlarınuñ biri daḫı   Ebū Seleme bin èAbdü’l-esedi’l-Maḫzūmı  ̇̄’dür ki Ümmü’l-

müǿminı  ̇̄n Ümmü Seleme’nüñ zevcidür ki künyesi Ebū Seleme ve ismi èAbdullāh’dur. 

İslāmda sābıḳı  ̇̄n-i evvelı  ̇̄ndendür. Bu daḥı   [H 59b] Resūl-i ekremden dört sene muḳad-

dem Ḥamza ile maèan leben-i vāḥidden irżā olunmışdur ki Ümmü murżıèası 

                                                      
286S̱üveybe: -H 
287eylemişlerdür: eylemişlerlerdür H 
288teèālā: -H 
289èatı  ̇̄ḳası: èatı  ̇̄ḳa H 
290sene: -H 
291Ḥamza’yı: Ḥamza H 
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Sü̱veybe’dür. 

 

èAbdullāh eḫu’n-Nebiyyi mine’r-rażāèati 

Faḫr-i kāināt’uñ süd ḳarındaşlarınuñ biri daḫı   èAbdullāh’dur ki babası Ḥalı  ̇̄me’nüñ 

èammı  ̇̄-zādesi ve zevci Ḥāris ̱bin292 èAbdülèuzzā’dur ve vālidesi Resūl-i ekrem’üñ ümmü 

murżıèaları Ḥalı  ̇̄metü’s-Saèdiyye293 ’dür. Bu èAbdullāh rażı  ̇̄è-i Resūlu’llāh dinmekle meş-

hūr idi. 

Mesrūḥ eḫu’n-Nebiyyi mine’r-rażāèati 

Biri daḫı   Mesrūḥ’dur ki Sü̱veybe’nüñ oġlıdur. Resūl-i ekremi Sü̱veybe bu Mesrūḥ’uñ le-

benin’den irżāè eylemiş idi. 

Üneyse üḫtü’n-Nebiyyi mine’r-rażāèati 

Bu Üneyse Resūl-i ekrem’üñ rıżāèan ḳız karındaşıdur. Baèżı  ̇̄lar ismi Āsiye’dür dimişler. 

Māderi Ḥalı  ̇̄me ve pederi Ḥāris’̱dür. 

Ḫuẕāme üḫtü’n-Nebiyyi mine’r-rażāèati 

[HM 192a] Bu Ḫuẕāme daḫı   Faḫr-i kāināt’uñ rıżāèan ḳız karındaşıdur ki māderi Ḥalı  ̇̄me 

ve pederi Ḥāris’̱dür. Ḫuẕāme ḫā-ǿi muèceme-ǿi meksūra ve dāl-ǿi muèceme ile 

Ḫıdāme’dür velākin èinde’l-baèż ḥā-i mühmele-i mażmūme ve dāl-i muèceme-i 

meftūḥadan soñra elif ve fā ile Ḥuẕāfe taṣḥı  ̇̄ḥ olunmışdur. Vallāhü aèlem bi’ṣ-ṣavāb. Ve 

Ḥuẕāfe Ḥalı  ̇̄me’nüñ ḳızı Şeymā’nuñ ism-i müse̱nnāsıdur. 

Resūl-i [H 60a] ekrem’üñ ḥāle-i rıżāèaları bunlardur: 

Hind bin Māzün ḫāle’n-Nebiyyi mine’r-rażāèati 

èAbdullāh’uñ vālidesi Yemen’den Hind bin294 Māzün ibni è Āmir bin èAlḳame’dür. 

                                                      
292bin: ibni H 
293 Ḥalı  ̇̄metü’s-Saèdiyye: Ḥalı  ̇̄me es-Saèdiyye 

294 Her iki nüshada da konu başlığında Hind bin Māzün, paragraf içinde Hind bintü Māzün olarak geçmekte fakat 
isimlerden ve konudan yola çıkarak buradaki Hind’in erkek olduğuna kanaat oluşmuş ve Hind bin Māzün, olarak 
yazılmıştır. 
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Ṣaḥābı  ̇̄den olup emı  ̇̄ru’l-mü’minı  ̇̄n èÖmeru’l-Fāruḳ’uñ rażıya’llāhü teèālā295 èanhü 

zemān-ı ḫılāfetlerinde beytü’l-māl üzre taèyı  ̇̄n olunmış idi. 

Esved bin èAbdi Yaġūs ̱ḫāle’n-Nebiyyi mine’r-rażāèati 

Esved’üñ babası Vehb bin èAbdümenāf bin Zühre bin Kilāb’dur. èAbdi Yaġūs ̱Sulṭān-ı 

enbiyānuñ vālidesi Āmine bintü Vehb’üñ babadan ḳarındaşıdur. Anası Ṣafiyye bintü 

Hāşim bin èAbdümenāf bin Ḳuṣay bin Kilāb Mürre bin Kaèb bin Lüǿey’dür. Aṣḥāb-ı 

baṣı  ̇̄rete ḫafı  ̇̄ degildür. Muṣannif’üñ bu èibāretde296 münāfāt-ı küllı  ̇̄ bedı  ̇̄dār iken 

mezbūreleri bu siyāḳ üzre beyān eylemiş velākin bu faḳı  ̇̄r-i ḳalı  ̇̄lü’l-biżāèa ruḫṣat-ı yāfta-

i tetebbuè oldıġum kütüb-i siyerde tercemelerine bir vechile ẓaferyāb-ı tevfı  ̇̄ḳ ve 

ḥaḳı  ̇̄ḳat-i ḥāllerine297 kemā hüve ḥaḳḳahū dest-res-i taḥḳı  ̇̄ḳ olamayup muṣannif-i kitāba 

ittibāè-ı żarūrı  ̇̄ ile irtikāb-ı külfet-i iètiẕār olundı. Va’llāhü aèlem298 bi-ḥaḳı  ̇̄ḳati’l-ahvāl. 

Ravża-i sā̱lise̱ 

Ol erı  ̇̄ke-nişı  ̇̄n-i nübüvvet ve şehinşāh-ı èālı  ̇̄-rütbet èaleyhi efżalü’t-teslı  ̇̄m ve’t-taḥıyyet 

ḥażretlerı  ̇̄nüñ ḫuddām ve èabı  ̇̄d ve küttābı [H 60b] ve ḫuyūl ve eṣliḥa ve ālāt-ı ḫūbı ve 

ümenā ve ümerāsı ve ḫuṭabā ve şuèarāsı beyānındadur. 

Ol Ḥabı  ̇̄b-i ekrem ve Resūl-i muḥterem hażretlerinüñ şerefyāb-ıḫıdmet-i èāliyeleri olan 

saèādet-ünvān bunlardur 

Evvelā ol Resūl-i Ḫudā’nuñ ḫalı  ̇̄fe ve ṣıhrı   ve refı  ̇̄ḳ-ı ġār ve dilbend-i mihrı   cenāb-ı èatı  ̇̄ḳ 

Ebū Bekr eṣ-Ṣıddı  ̇̄ḳ rażıya’llāhü teèālā299 èanhü esṉā-yı hicretde ol Nūr-ı Ḫudā’ya ez-dil 

ü cān ḫıdmet eylemişler idi ve Enes bin300 Mālik ḥażretlerı  ̇̄ daḫı   on sene şerefyāb-ı dev-

                                                      
295 teèālā: -H 
296èibāretde: èibāretinde H 
297 ḥāllerine: -H 
298 aèlem: -H 
299 teèālā: -H 
300bin: ibni HM 
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let-i ḫıdmetleri olup eḥādı  ̇̄s-̱i kesı̱  ̇̄re rivāyet itmişler idi. Ve ḫuddām-ı ẕevi’l-iḫtiramla-

rından biri Eslaè bin Şerı  ̇̄k ve biri Āsumān bin Ḥāris’̱dür. Ve biri daḫı   èuteḳā-yı ṣıddı  ̇̄ḳdan 

Bilāl bin Rebāḥ el-Ḥabeşe’dür ki nafaḳa üzerine taèyı  ̇̄n buyurmışlar idi. Biri daḫı   Sender 

ve biri Ḥasbe’dür.Ve biri daḫı  Melikü’n-Necāşı  ̇̄’nüñ birāder- [HM 192b] zādesi Ẕev-

maḫmer idi. Ve daḫı   Rebı  ̇̄èa bin Kaèb el-Eslemı  ̇̄ idi ki ḫıdmet-i vużūya muèayyen idi. Biri 

daḫı   èuteḳā-yı ṣıddı  ̇̄ḳdan Saèd’dur. Ve biri èAbdullāh bin Revāḥa ve èUḳbe bin èĠāfir idi. 

Biri daḫı   èAbdullāh bin Mesèūd’dur ki naèleyn-i şerı  ̇̄fleri ḫıdmetinde idi. Ve daḫi Ḳays 

bin Saèd ve Ebū Zer el- Ġıffārı  ̇̄ ve Nuèaym bin Rebı  ̇̄èa [H 61a] ve Sa̱èlebe’nüñ āzadlusı 

Sālim ve Sa̱èlebe bin èAbdurrahmān idi. Biri daḫı   Enḥar’dur. Muṣannif-i kitāb Enḥar ẕikr 

eylemiş velākin ḳavl-i ṣaḥı  ̇̄ḥ Ḥıdırcān bin301 èAbdurrahmān bin Ḥıdırcān bin Melik ol-

maḳdur. Ve daḫı   Zeyd bin Ḥimyer ve Hilāl ve Esmā’nuñ ḳarındaşı Hind bin Ḥārise ve 

ibni Ebı  ̇̄ Seleme’nüñ āzadlusı302 Mehācer ve Ḳudād bin Esved ve Muġı  ̇̄re bin Şuèbe idiler 

rażıya’llāhü teèālā303 èaleyhim ecmaèı  ̇̄n.  

Ol ḥażretüñ cāriyeleri beyānındadur 

Evvelā sı  ̇̄n’iñ fetḥi ve dāl-i evvelı  ̇̄nüñ kesrı  yle Sedı  ̇̄de’dür. Baèżı  ̇̄lar sı  ̇̄n’üñ żammı dāl-i 

evvelı  ̇̄nüñ fetḥı  yle ṣı  ̇̄ġa-i taṣġı  ̇̄rde Südeyde’dür dimişler. Muṣannif-i kitābuñ Sedı  ̇̄de304 

yazdıġı kütüb-i siyere muḫālif görinür. Biri daḫı   Sülāme’dür ki Ḳurretü’l-èayn-ı Nebiyy-

i kerı  ̇̄m İbrāhı  ̇̄m’üñ èaleyhi’t-taḥıyyet ve’t-tekrı  ̇̄m dāyesi idi. 

Ve biri Selmā idi ki Ebū Rāfièüñ zevcesi Ümmü Rāfièa’dür. 

Biri daḫı   māder-i İbrāhı  ̇̄m Māriyetü’l-Ḳıbtiyye’nüñ ḳız ḳarındaşı Sı  ̇̄rı ̇̄n’dür ki Faḫr-i en-

biyā anı Ḥassān’a hı  ̇̄be buyurmış idiler.  

Ve biri èAnḳūde’dür ki künye ve nisbeti Ümmü Ṣabı  ̇̄ḥ el-Ḥabeşiyye’dür. 

                                                      
301 bin: ibni H 
302āzadlusı: -H 
303 teèālā: -H 
304 Sedı  ̇̄de: Sedı  ̇̄se H 
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Biri daḫı   Leylā’dur ki Ümmü’l-müǿminı  ̇̄n Ṣıddı  ̇̄ḳa bintü Ṣıddı  ̇̄ḳ’uñ muèteḳası idi velākin 

baèżı ehl-i siyer bunda naẓar vardır diyü iḫtilāf eylemişlerdür. 

Biri daḫı   ferzend-i Nebiyy-i kerı  ̇̄m şehzāde-i vācibü’t-tekrı  ̇̄m [H 61b] İbrāhı  ̇̄m’üñ māder-

ǿi vālā-güherleri Māriye-i Ḳıbṭıyye’dür ki Resūl-i ekrem’e anı Mıṣr ve İskenderiyye 

ṣāḥibi Melik Muḳavḳıs ihdā eylemiş idi. Māriye-i mezbūre seriyye-i Nebeviyye’den olup 

bālāda ẕikr olunmış iken bu maḥalde tekrı  ̇̄r beyān-ı muṣannife ittibāèdan iḳtiżā eyle-

mişdür. Biri daḫi Meymūne bintü Saèd ve biri Şāniyye’dür. Ve biri Meymūne bintüèAn-

seye’dür. Baèżı nüsḫada Ebı  ̇̄ èAsı  ̇̄b vāḳiè olmışdur. Biri daḫi Ümmü Żamı ̇̄re’dür. Ve biri 

Ümmü èAbbās’dur. Baèżı rivāyetde Yā ve Şı  ̇̄n ile Ümmü èAyāş beyān olunmışdur. Faḫr-

i kāināt kerı  ̇̄me-i mükerremeleri Ruḳıyye’yi cenāb-ı Zi’n-nureyn’e tezvı  ̇̄c buyurdıḳla-

rında bu Ümmü èAbbās’ı Ruḳıyye ile göndermişler idi. Biri daḫi [HM 193a] Maèbede ve 

biri Meymene idi. Birisi daḫi Ümmü Eymen’dür ki Zeyd bin Ḥāris’̱e tezvı ̇̄c olunup Üsāme 

bundan vucūda gelmiş idi. Biri daḫi Żalse ve biri Rıżvā biri daḫi Reyḥāne ve birisi daḫi 

zā-yi muècemeden soñra rā-i sākine ile bā-i meksūre-i muvaḥḥadden soñra yā-i müşed-

dede ile Zerbiyye’dür. Velākin bu Zerbiyye sāǿir kütüb-i siyerde bulunamadı. Ve 

ṣalla’llāhü teèālā èalā seyyid-i Muḥammedin ve ālihı  ̇̄ve ṣaḥbihı  ̇̄ ecmaèı  ̇̄n. 

 

Ol pādişeh-i serı  ̇̄r-i levlāküñ èaleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām ḳulları beyānında [H 62a] dur ki 

ẕikr olınur ki bunlardur 

Cümleden biri Ebū Mevhibe’dür velākin ḳavl-i ṣaḥı  ̇̄ḥ ṣıġa-i taṣġı  ̇̄r ile Ebū Müveyhibe’dür. 

Velākin ḳavl-i ṣaḥı  ̇̄ḥ ṣıġa-i taṣġı  ̇̄r ile Ebū Müveyhibe olmaḳdur. Ve Ebū Kebşe, ismi Sü-

leym’dür; ḳavl-i āḫarde èAmr’dur. Ebū èUbeyde ve èUteybe ve Żamı  ̇̄re ve Ebū Ṣafiyye ve 

Ebū Seleme ve Ebū’l-Ḥamrā’dür ki ismi Hilāl bin Ḥāris’̱dür. Biri daḫi Yesār’dur ki bunı 

ġarbiyyūn ḳatl itdiler. Ve Hişām ve Hürmüz’dür. Bunuñ künyesi Ebū Keysān’dur. Biri 

daḫi Vāḳıd’dur. Baèżı  ̇̄lar Ebū Vāḳıd dimişler. Ve biri Yesaè’dur ki ismi Masrūḥ’dur. Birisi 

Nāfiè ve biri Müdġam el-Esved’dür ki Fāèa bin Zeyd el-Cüẕāmi ihdā itmiş idi. Biri daḫi 
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Kernes’̱dür ki nuḳl-i şeriflerine muèayyen idi. Ve biri Mābūr el-Ḳıbṭı  ̇̄’dür ki Muḳavḳıs 

Māriye ile maèan ihdā itmiş idi. Bu Mābūr ḫaṣıy idi yaènı  ̇̄ ḫādım idi. Ve daḫi Keysān ve 

Żamı  ̇̄re idi ki iştirā eyleyüp iètāḳ buyurmışlar idi. Ve Şaḳrān el-Ḥayşā’dur ki ismi Ṣāliḥ 

idi. Pederlerinden irs ̱ile intiḳāl itmiş idi. Ve Ebū èAbrurraḥmān Sefı  ̇̄ne’dür ki ekse̱r eşyā-

yı Nebeviyye’yi müteḥammil olmaġla Sefı  ̇̄ne ile telḳı  ̇̄b olunmış idi. Ve Ebū Siyār’dur ki 

ismi Zeyd idi ve daḫi Düveyfaè ve Ribāḥu’l-Esved’dür ki aḥyānen Faḫr-i kāināta 

müeẕẕinlik iderdi. Ve Ebū Rāfiè ve Ẕekvān ve Se̱vbān bin Muḥded’dür ki Faḫr-i [H 62b] 

enbiyā bu Se̱vbān’ı alup iètāḳ305 buyurmış idi. Ve Ḥunı  ̇̄n, sı  ̇̄ġa-i taṣġı  ̇̄r ile Ḥuneyn’dür. 

Faḫr-i èāleme ḫıdmet eyler idi. Ṣoñra èammı  ̇̄leri èAbbās’a hı  be eyleyüp iètāḳ eyledi. 

Biri306 daḫı   Fużāletü’l-Yemānı  ̇̄’dür. Biri Bādām’dur ki bunda iḫtilāf-ı kesı̱  ̇̄r vardur. 

Baèżı  ̇̄lar bunuñ ismi Ṭahmān’dur dimişler, baèżı  ̇̄lar Dāvān ve Keysān ve Mehrān ve 

Meymūn ve Hürmüz cümle bunuñ ismidür dimişler. Ve Eymen bin èUbeyd’dür ki Ümmü 

Eymen’üñ oġlı ve Üsāme’nüñ li-ümmin ḳarındaşıdur. Ve Ebū Mesrūḥ. Baèżı  ̇̄lar mı  ̇̄m’üñ 

żammı ve sı  ̇̄n’üñ fethi ve sı  ̇̄n’den ṣoñra vāv-ı müşeddede ve ḥā-ǿi mühmele ile Ebū Mü-

sevviḥ rivāyet itmişdür. Bu daḫı   gāhı  ̇̄ Resūl-i ekrem’e müeẕẕinlik iderdi. Ḫilāfet-i 

ṣıddı  ̇̄ḳ’da vefāt itmiş idi. Ve Ebū Rāfiè el- Ḳıbṭı  ̇̄ ki ismi Eslem [HM 193b] idi. Baèżı  ̇̄lar 

İbrāhı  ̇̄m’dür dimişler. Biri daḫı   Üsāme bin Zeyd’dür ki māderi Berke Ümmü Eymen ve 

pederi Zeyd bin307 Ḥārise̱’dür. Peder ü māderi Faḫr-i kāināt’üñ èuteḳāsından idiler. Zeyd 

bin Ḥārise̱ ki Berke’nüñ zevci idiler.308 Ve Selmān-ı Fārisı  ̇̄ Faḫr-i enbiyā Selmān’dan 

“Fekk-i raḳabe-i bendegı  ̇̄” buyurmaġla cümle-i èabı  ̇̄dlerinden addolınmışdur. Ve 

ṣalla’llāhü èalā seyyidinā Muḥammedin ve ālihı  ̇̄ ve ṣaḥbihı  ̇̄ ecmaèı  ̇̄n. 

 

                                                      
305 iètāḳ: iètiḳāḳ H 
306 biri: bir H 
307 bin: ibni H 
308 idiler: idi HM 
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Ol eşref-i mevcūdātuñ ḥārisleri yaènı  ̇̄ ḫaṭırnāk maḥallerde [H 63a] bekçileri bunlardur 

Bedir Ġazāsı güni Saèd bin Muèāẕ beklemiş idi. Baèżı  ̇̄lar Ebū Bekir es- Ṣıddı  ̇̄ḳ idi ki yalıñ 

ḳılıç ile ḫıdmet-i ḫarāsetde sā̱bit olup Resūl-i ekrem saèādet ile èarı  ̇̄şde nevme-i istirāḥat 

buyurmış idiler didi. Baèżı rivāyetde cenāb-ı Ṣıddı  ̇̄ḳ ile Saèd bin Muèāẕ meèan beklemiş-

ler idi dinilmişdür. Ve Muḥammed bin Mesleme yevm-i Uḥud’da bekçi idi. Zübeyr bin 

el- èAvvām ve èAbbād bin Bişr Ḥendek Ġazāsında nigehbān idiler ve Ebū Eyyūb Enṣārı  ̇̄ 

Ġazve-i Ḫayber’de ḫıdmet-i nigehbānı  ̇̄de olup duèā-yı peyġamberı  ̇̄’ye maẓhar oldılar. 

Saèd bin ebı  ̇̄ Vaḳḳās ve Zekvān bin èAbdüḳays ve Bilāl Vādı  ’l-Ḳurā’da beklemişler 

riżvānu’llāhi teèālā èaleyhim ecmaèı  ̇̄n çünki “va’llāhü yaèṣımüke mine’n-nās”309 āyet-i 

kerı  ̇̄mesi nüzūl eyledi. Ol vaḳtden soñra ḥārisleri refè eylediler. 

Ol imām-ı miḥrāb-ı risālet hażretlerinüñ müeẕẕinleri bunlardur 

Biri Bilāl bin Rabāḥ’dur310. Bilāl-i Ḥabeşı  ̇̄ ḥażretlerı  ̇̄dür ki Ebū Bekir es- Ṣıddı  ̇̄ḳ’uñ muètaḳı 

idi. Ve ibtidā eẕān oḳuyan Bilāl’dür, rażıya’llāhü teèālā311 èanh. Ve biri èAmr bin Ümmü 

Mektūm ve biri daḫı  ̇̄ Saèd el- Ḳaraẓ312 idi. Birisi daḫı   Ebū Maḥẕūre’dür ki ismi Evs bin 

Muġı  ̇̄r idi, rażıya’llāhü teèālā313 èaleyhim ecmaèı  ̇̄n. 

Ol pādişāh-ı erı  ̇̄ke-i nübüvvetüñ ümerāsı [H 63b] bunlardur 

Ebū Bekir eṣ-Ṣıddı  ̇̄ḳ ve èAlı  ̇̄ bin Ebū Ṭālib ve èAbdurraḥman bin èAvf ve Ebū èUbeydetü’l-

Cerrāḥ ve Zeyd bin Ḥārise̱ ve Üsāme bin Zeyd ve Cüveyn bin314 èAbdullāh ve Caèfer bin 

Ebū Ṭālib ve Ḫālid bin Velı  ̇̄d ve Mālik bin Nüveyre ve èAdiyy bin Ḥātem ve Muèāẕ bin 

                                                      
309 “Allah seni insanlardan koruyacaktır.” Māide Sūresi 5/67. 
310 -dur: -dur ki HM 
311teèālā: -H 
312 Saèd el- Ḳaraẓ: Her iki nüshada da Saèd el- Ḳaraṭ yazılmakla birlikte islam kaynaklarında Saèd el- Ḳaraẓ olarak 
geçmektedir. 
313teèālā: -H 
314 bin: ibni H 
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Cebel ve Ṣurad315 bin èAbdullāh ve èAbdullāh bin Revāḥa ve Muḥammed bin Mesleme 

ve èAbdullāh èAtabek el-èAlāǿi el-Ḥażramı  ̇̄ ve èAlḳame bin Muḥrez ve èAmr bin Ümey-

yetü’ż-Żamı  ̇̄rı  ̇̄ ve el-Münzir bin èAlı  ̇̄ ve èĀmir bin Sā̱bit ve’ż-Żaḥḥāk ve ibni Sufyān ve 

èUkkāşe316 bin Miḥṣan ve Kürz317 bin Cābir ve Ġālib bin èAbdullāh ve Ziyād bin Velı  ̇̄d ve 

Beşir bin Saèd ve Ümeyye bin Ebi’ṣ-Ṣuffā ve Şücaè bin Vehb ve èAmr bin el-èAṣ ve 

Zibriḳān [HM 194a] bin Bedr ve Ebū Ḳatāde bin Rebèı  ̇̄ ve Ḳays bin èĀṣım ve Kaèb bin 

èUmeyr ve èUyeyne bin Ḥıṣn318 ve Ṭufeyl ibni èĀmir ve èAmr bin Mesèūd ve Sa̱èlebe bin 

èĀmı  r riżvānu’llāhi èaleyhim ecmaèı  ̇̄n. 

Ol Faḫr-i kāināt’üñ küttāb-ı saèādet-iktisābı bunlardur 

 Ebū Bekir eṣ-Ṣıddı  ̇̄ḳ ve èÖmeru’l-Fārūḳ ve èOsm̱ān-ı ẕi’n-nūreyn ve èAliyyü’l-Mürteżā 

ve Ebbān bin Saèı  ̇̄d319 ve Ubeyy bin Kaèb ve Erḳam bin Ebi’l-Erḳam ve Sā̱bit bin Ḳays ve 

Ḥanẓala bin er-Rebı  ̇̄è ve Ebū Rāfiè el-Ḳıbṭı  ̇̄ ve Ḫālid bin Saèı  ̇̄d ve Ḫālid bin Velı  ̇̄d [H 64a] 

ve Muġı  ̇̄re bin Şuèbe ve Zübeyr bin el-èAvvām ve Zeyd bin Sā̱bit ve Sā̱bit bin320 Ḳays bin 

Şemmās ve Saèd bin Ebı  ̇̄ Serḥ321 ve èĀmir bin Fihr ve èAbdullāh bin el-Erḳam ve èAb-

dullāh bin322 Zeyd ve èAbdullāh bin Mesèūd ve èAlā el-Ḥażramı  ̇̄ ve èAlā bin èUḳbe ve 

Muḥammed bin Mesleme ve Muèāviye bin323 Ebı  ̇̄ Sufyān, Riżvānü’llāhü teèālā èaleyhim 

ecmaèı  ̇̄n. 

                                                      
315 Ṣurad: Ṣurū HM 
316èUkkāşe: èUkkāş HM 
317 Kürz bin Cābir: Her iki nüshada da Kūz bin Cābir yazılmakla birlikte islam kaynaklarında Kürz bin Cābir olarak 
geçmektedir. 
318 Ḥıṣn: Her iki nüshada d Ḥaṣı  ̇̄n yazılmakla birlikte mûteber kaynaklarında Ḥıṣn olarak geçmektedir. 
319Ebān bin Saèı  ̇̄d: Her iki nüshada da Ebbān bin Saèı  ̇̄d yazmakla birlikte mûteber kaynaklarında Ebān bin Saèı  ̇̄d 
olarak geçmektedir. 
320 bin: ibni H 
321Saèd bin Ebı  ̇̄ Serḥ: Her iki nüshada da Saèı  ̇̄d bin Ebı  ̇̄ Serḥ yazmakla birlikte islam kaynaklarında Saèd bin Ebı  ̇̄ 
Serḥ olarak geçmektedir. 
322 bin: ibni HM 
323 bin: ibni H 
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Ol ḥażretüñ eṭrāfa gönderdiġi èāmiller bunlardur 

èAlı  ̇̄ bin Ebū Ṭālib ve èAdiyy bin Ebı  ̇̄ Ḥātem ve Ebū èUbeyde ve muhācirı ̇̄n-i Ebı  ̇̄ Ümeyye 

ve Ziyād bin Ebı  ̇̄ Lebı  ̇̄d ve Mālik-i Nüveyre ve ibni Lübeyne ve èAlā el-Ḥażramı ̇̄ ve 

Zibriḳān ve Ḳays ve Bilāl bin èĀṣım ve Ebū Hureyre rażıya’llāhü èanhüm. 

Vüzerāsı bunlardur 

Ebū Bekir es-Ṣıddı  ̇̄ḳ ve èÖmer bin el-Ḫaṭṭāb rażıya’llāhü teèālā324 èanhümā. Bunlar ehl-i 

arżdan olan vezı  rleridür. Ammā ehl-i semādan Cebrāǿı  ̇̄l ve Mı  ̇̄kāǿı  ̇̄l idi èaleyhimü’s-

selām. Maèlūm ola ki muṣannif-i kitāb bu resme beyān itmekle bi’ż-żarūr-i tabèıyyet 

olundı. Egerçi bu maḳāmda vüzerādan maḳṣūd vüzerāt-ı resmiyye olmayup emr-i 

şerı  ̇̄flerinde maḥrem olmaları dimekdür velākin edā-yı ġayrı maèhūd olmaġla ṭabı  ̇̄èat-

lere nā-mülāyim görinüp bu muḳaddeme-i iètiẕāra żarūret-i elḥā eylemişdür. Cibrı  ̇̄l-i 

emı  ̇̄n [H 64b] èaleyhi’s-selām emı  ̇̄n-i vaḥy-i kerı  ̇̄m olup Faḫr-i enbiyā anı èünvān-ı uhuv-

vet ile ẕikr eyleyüp ḳarındaşım Cibrı  ̇̄l diyü buyururlardı. Peyġamberimize ve sāǿir en-

biyāya inzāl-i vaḥy-i kerı  ̇̄m eyleyen Cibrı  ̇̄l-i emı  ̇̄n idi ki muḥtāc-ı beyān degildür. 

Keẕālik325 Mı  ̇̄kāǿil èaleyhi’s-selām melāike-i muḳarrabı  ̇̄nden olup sāǿir melāǿike daḫı   

bi’l-cümle Resūl-i ekrem’üñ müştāḳ-ı èizz-i ḥużūrları idiler. Emr-i Sübḥānı  ̇̄ oldıḳda ḫıd-

met-i Resūlu’llāh’a ḥāżır olurlardı ancaḳ taèbı  ̇̄r-i vüzerātı kütüb-i siyerde be-dı  ̇̄dār ol-

madıġı cihetden ber-vech-i iḥtiyāṭ tafṣı  ̇̄l-i maḳāl olundı, va’llāhü teèālā326 aèlem bi’ṣ-

ṣavāb. 

Aṣḥāb-ı ḳużāt 

èAlı  ̇̄ bin Ebū Ṭālib kerrema’llāhü veche ve Muèāẕ bin Cebel [HM 194b] rażıya’llāhü 

teèālā327 èanhümā. Muṣannef-i kitābuñ ẕikr itdiġi bunlardur velākin ṣāḥib-i Sı  ̇̄retü’ş-

                                                      
324 teèālā: - H 
325 Keẕālik: -H 
326 teèālā: -H 
327 teèālā: -H 
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Şāmı  ̇̄ İmām-ı Ṭaberānı  ̇̄’den rivāyet eyleyüp ḳużāt-ı aṣḥābı altı kimsedür diyü taḥḳı  ̇̄ḳ ey-

lemişdür ki bunlardur èÖmeru’l-Fārūḳ ve èAlı  ̇̄ bin Ebū Ṭālib ve èAbdullāh bin Mesèūd ve 

Ubeyy bin Kaèb ve Zeyd bin Sā̱bit ve Ebū Mūsā el-Eşèarı  ̇̄ rıżvānu’llāhi teèālā328 èaleyhim 

ecmaèı  ̇̄n. 

èAlem-i şerı  ̇̄flerı  n zı ̇̄ver-i dūş-ı iftiḥār eyleyen èalemdārları bunlardur 

èAlı  ̇̄ bin Ebū Ṭālib ve Zübeyr bin [H 65a] el- èAvvām ve Caèfer bin Ebū Ṭālib ve Ḫālid bin 

Velı  ̇̄d ve èAbdullāh bin Revāḥa ve Saèd bin èUbāde ve Ḫālid bin Zeyd ki künyesi329 Ebū 

Eyyūb Enṣārı  ̇̄’dür rażıya’llāhü teèālā èaleyhim. 

 

Dābbelerı  n yükleden bunlar idi 

Eslaè bin Şerı  ̇̄k ve èAbdullāh bin Mesèūd rażıya’llāhü teèālā330 èanhümā. 

Şuèarāsı bunlardur 

Ḥassān bin Sā̱bit ve Kaèb bin Mālik ve èAbdullāh bin Revāḥa rıżvānu’llāhi teèālā331 èaley-

him ecmaèı  ̇̄n. 

Esṉā-yı seferde deve yanınca ḥıdā eyleyen ḫādimler bunlardur 

èAbdullāh bin Revāḥa ve Enceşetü’l-Esved ve èĀmir. Maèlūm ola ki ḥıdā elḥān-ı èArab 

üzre şol naġmeye dirler ki ṭūl-i seyrden nāşı  ̇̄ develere èārıż olan fütūr şevḳe mübeddel 

olmaġ-içün terennüm olınur. Naġmeyi idenlere ḥādı  ̇̄ dinülür. 

Aṣḥāb-ı güzı  ̇̄nden baèżı vaḳtde imāmet idenler bunlardur 

Ebū Bekir eṣ- Ṣıddı  ̇̄ḳ ve èAbdurrahmān bin èAvf rażıya’llāhü èanhümā. Ve èan sāǿir 

ṣaḥābeti Resūlu’llāhi ecmaèı  ̇̄n. 

Ol ḥażretüñ ḫuṭabāsı bunlardur 

                                                      
328 teèālā: -H 
329 künyesi: künye H 
330 teèālā: -H 
331 teèālā: -H 
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Ez-cümle Sā̱bit bin Ḳays bin Şemmās’dur rażıya’llāhü teèālā332 èanh. 

Ol şehsüvār-i èarṣa-i levlāküñ vābeste-i merābıṭ temlı  ̇̄kleri olan atları beyān olınur 

 Maèlūm ol ki şāh-ı ḳalem-rev-i nübüvvetüñ èaleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām emr-i ġazā içün 

müddet-i [H 65b] èömr-i şerı  ̇̄flerinde mālik oldıḳları atlar èalā iḥtilāfü’r-rivāyet otuz 

adede müntehı  ̇̄ olmışdur. Baèżı  ̇̄lar on ve baèżı  ̇̄lar yigirmi üç ve kimi daḫı   ziyāde ve 

noḳṣān üzre beyān eylemişlerdür ancaḳ muṣannif-i kitāb eşher-i rivāyātı iḫtiyār eyle-

yüp yigirmi bir aded at olmak üzre ẕikreylemişdür ki esmāsı bu vech üzredür. Evvelā bir 

atları var idi ki ismi Sekb idi. Bir şaḫṣ-ı Aèrābı  ̇̄’den ṣatun almışlar idi. İkincinüñ ismi 

Mülāviḥ333 idi. Ücüncinüñ ismi Mürteciz, dördüncüsinüñ nāmı Lizāz idi ki cenāb-ı 

saèādetlerine melik-i Muḳavḳıs’uñ cümle-i [HM 195a] hedāyāsından idi. Beşincinüñ ismi 

Ẓarib idi ki Ferve bin èAmr el-Cüẕāmı  ̇̄ nām kimsenüñ hediyyesi idi. Altıncınuñ ismi 

Leḥı  ̇̄f’dür ki Rebı  ̇̄èa bin Ebi’l-Berrā ihdā itmiş idi. Yedincinüñ ismi Seẕād ve sekizincinüñ 

ismi Verd idi ki Faḫr-i enbiyāya anı Temı  ̇̄m-i Dārı  ̇̄ hediyye itmiş idi. Ṭoḳuzuncınuñ ismi 

Sebḥa idi. Onuncınuñ ismi Eblaḳ idi. On birincinüñ ismi Ẕü’l-èUḳḳāl on ikincinüñ ismi 

Merkel idi. On üçüncinüñ334 ismi Serḥān idi. On dördüncinüñ ismi Yaèsūb idi. On beşin-

cisinüñ ismi Baḥr idi ki Faḫr-i enbiyā anuñla musābaḳa buyurup [H 66a] yaènı   segirdüp 

āḫarı sebḳ eyledikde saèādet ile yüzüni oḫşayup “mā ente illā baḥrun” buyurmış idi yaènı   

“Yā Feres sen at degil335 belki baḥr-i serı  ̇̄èül-baḥrı  ̇̄sin” dimek olur. Bināǿen èaleyh Baḥr 

ile tesmiye olunmış idi. On altıncınuñ ismi Edhem, on yedinci Meḥā, on sekizinci 

Murāvı  ̇̄ḥ, on ṭokuzuncı Ṭarf, yigirminci Necı  ̇̄b idi. Yigirmi birincinüñ ismi Ẕü’l-Lümme 

idi va’llāhü336 teèālā337 aèlem bi’ṣ-ṣavāb.  

                                                      
332 teèālā: -H 
333 Mülāviḥ: Her iki nüshada da Mülādih yazmakta fakat kaynaklarda Mülāvih olarak geçmektedir. 
334  üçüncinüñ: üçünci H 
335 değil: degilsin H 
336 ve’llāhü: Allāhü H 
337 teèālā: -H 
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Liḳāḥları on idi yaènı   sāġılur develeri 

Birine Şaḳrā ikincisine Mühre üçüncisine Riyyād dördünciye Beşriyye beşinciye èAvm 

altıncıya Saèdiyye yedinciye Ferı  ̇̄s sekizinciye Semrā ṭokuzuncıya Ḥüsnā onuncıya 

Cuġre tesmiye olunmış idi. 

Ḥımārları iki reǿs idi 

Birinüñ ismi Yaèfūr ikincinüñ ismi èUfeyr idi. 

Ve mübārek develeri üç reǿs idi 

Birinüñ ismi Ġażbān idi ikincinüñ ismi Cedèā ücüncisinüñ ismi Ḳuṣvā idi. 

Ve ġanem-i mübārekleri yedi idi 

Biri èAcve ve Zemzem ve Suḳyā ve Berke ve Iṭlāl ve Iẓrāf ve Rı  ̇̄şe338 dinilürdi.  

Keçileri daḫı   yedi idi 

Mervı  ̇̄dür ki ḳoyunları yüz reǿs idi. Her bār ki ḳuzulaya boġāzladırlar idi. Ve bunları 

Ümmü Eymen’üñ oğlı Eymen [H 66b] güderdi. 

Ammā biġāl-i laṭı ̇̄feleri yedi reǿs idi 

Biri Şehbā idi ki Melik-i Muḳavḳıs ihdā itmiş idi. Ve ikinci Düldül idi ki ibtidā-i İslām’da 

şeref-i rükūbe fāǿiz olan bu baġle’dür. Ücünci Fiżża’dur ki Mervetü’l-Cüżāmı  ̇̄ ihdā itmi-

şidi. Dördünci Eyliyye’dür ki ihdā eyliyen Eyle ḥākimi İbnü’l-Ulemā nām kimesne ol-

maġla aña nisbet olunup Eyliyye tesmiye olunmış idi. Beşinci bir ḳatır idi ki Dūmetü’l-

Cendel ḥākimi hediyye virmiş idi. Biri daḫı   Kisrā’nuñ hediyyesi idi ki vücūdı iḫtilāfı  ̇̄dür. 

Baèżı  ̇̄lar bunı inkār eylemişlerdür. Ḳavl-i [HM 195b] ṣaḥı  ̇̄ḥ olmamaḳdur. Bu taḳdı  rce 

aded-i biġāl beş olur. Biri daḫı   Melik-i Necāşı  ̇̄’nüñ ihdā eylediġi baġldur ki ismi nā-

maèlūmdur. Pes imdı   muḫtelefün fı  ̇̄hā olan ḳatırlardan māèadā èale’l-ittifāḳ èaded-i 

baġle beş olmış olur, va’llāhü teèālā339 aèlem bi’ṣ-ṣavāb. 

                                                      
338 Rı  ̇̄şe: Verı  ̇̄şe H 
339teèālā: -H 
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Ol Pādişāh-ı mülk-i nübüvvetüñ èaleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām esliḥa-i şerı  ̇̄felerinden ṭoḳuz 

aded ḳılıçları var idi. Birinüñ ismi èAżb idi. Saèd bin èUbāde’den iṣābet itmiş idi. İkinci 

Ẕülfiḳār idi. Ġanāyım-i Bedir’den iṣābet itmiş idi. Üçünci Ṣamṣām idi ki èAmr bin 

èAẕb’üñ ḳılıcı idi. Dördünci [H 67a] Ḳalèā beşinci Betā; bu ikisi Ġazve-i Benı  ̇̄ Ḳaynuḳāèda 

aḫẕ olunan silaḥlardan idi. Altıncı Ḥatf idi ve yedincisi Miḫzem idi ve sekizincisi Rasūb 

idi ve ṭokuzuncusı Ḳażı  ̇̄b nām ḳılıç ki ibtidā taḳlı  ̇̄d buyurdıḳları seyf bu idi. Ve bir ḳılıçları 

daḫı   var idi ki vālidlerinden340 èalā ṭarı  ̇̄ḳi’l-irs ̱ intiḳāl eylemiş idi, Allāhü teèālā aèlem 

bi’ṣ-ṣevāb. 

Ve kemān-ı şerı  ̇̄fleri dört idi341 

Birine Beyżā dirler idi ki şevḥad didikleri şecer-i maḫṣūṣadan maṣnūèa idi. Ve birine 

Revḥā dirler idi. Ve biri daḫı  tı  ̇̄ġ342 didikleri aġāçdan bir daḫtaidi. İsmi Ṣafrā idi. Ġazve-i 

Uḥud’da şikest olmış idi. Birine daḫı   Zevrā dirler idi. Bu Zevrā’nuñ bir ismi Ketūm idi. 

Vech-i tesmiye anuñla remy-i sihām itdiklerinde münḫafiżu’ṣ-ṣavt olup ketm-i enı  ̇̄n it-

digidür343. Birinüñ daḫı   ismi Sedād idi. Ve bir tı  ̇̄rkeşleri var idi. Ve bir mınṭıḳaları yaènı   

ḳuşaḳları var idi. Saḫtiyāndan idi. Bendı   ḳayışdan idi. Üç dāne ḥalḳası ve ṣoyası gümüş-

den idi. Adına Kāfūr dirler idi. Ve bir siyah bayraḳları var idi. İsmi èUḳḳāb idi. Ve birḳaç 

beyaż sancaḳları var idi ancaḳ isimleri müteèayyen degildür. İmām-ı Tirmiẕı  ̇̄ rivāye-

tinde çār-kūşe [H 67b] bir siyāh bayraḳları var idi. naḳlı   üzre bir beyāż sancaḳları var 

idi. Üzerinde “Lā ilāhe illa’llāh Muḥammedün Resūlu’llāh” yazılmış idi. Baèżı  ̇̄lar bir rāyet-i 

ṣuġrāları var idi dimişler va’llāhü aèlem. 

Ve nı  ̇̄ze-i mübārekeleri dört aded idi. Bir rivāyetde beş dinilmiş 

                                                      
340vālidlerinden: vālidelerinden H 
341dört idi: -H 
342tı  ̇̄ġ: nebè HM 
343itdigidür: itdügidür HM 
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Evvelā birinüñ ismi Mütese̱nnı  ̇̄ idi. Ve üç mızraḳ daḫı   Ḳaynuḳāè silāhlarından iṣābet it-

miş idi. İsimleri maèlūm degildür velākin eèāẓim-i kütüb-i sı  yerde nı  ̇̄ze-i mübārekelerde 

beş aded olmaḳ üzre beyān eyleyüp bu resme ẕikr eylemişlerdür. Evvelā bir rumḥ-ı 

şerı  ̇̄flerinüñ ismi mı  ̇̄m’üñ żammı ve sā̱-i müse̱llese̱nüñ sükūnı ve nūn’uñ fetḥiyle [HM 

196a] müsṉe344’dür. Ve ikinci żamm-ı mı  ̇̄m ve sükūn-ı sā̱ ve kesr-i vāv ile müsv̱ı  ̇̄’dür. 

Ve [Si]per345-i şerı  ̇̄fleri 

Birinüñ ismi Ẕülūḳ birinüñ ismi daḫı   Fütūḳ; żamm-ı fā ve fetḥ-ı tā ve sükūn-i ḳāf ile 

Fütaḳ idi. Baèżı  ̇̄lar feèūl vezni üzre Fetūḳ idi dimişler ve bir ḳalḳanları daḫı   var idi ki 

cenāb-ı èālı  ̇̄lerine hediyye virilmiş idi. Üzerinde ṭavşancıl ṣūreti var idi. Mübārek ellerin 

ol ṣūret üzrevażè eylediklerinde muècize-i dest-i şerı  ̇̄fleriyle maḥv olup ese̱ri ḳalmadı. 
 

Ḥarbeleri beyānındadur 

[H 68a] Birinüñ ismi èUrcūn’dur. Biri daḫı   èAnze idi. Nı  ̇̄ze’den ḳaṣı  ̇̄r èaṣā’dan ṭavı  ̇̄l idi. 

Ṣaḥrā’da namāz ḳıldıḳlarında pı  ̇̄şgāhlarına vażè iderlerdi. Birine daḫı   beyżā dirler idi 

velākin eèāẓim-i kütüb-i sı  ̇̄yerde mübārek ḥarbelerin beş aded olmaḳ üzre taḥḳı  ̇̄ḳ eyle-

yüp bu resme beyān itmişlerdür. Ez-cümle birinüñ ismi Nebèa idi ve biri Beyżā idi. Ve 

bir küçük ḥarbeleri daḫı   var idi ki èUkāze müşābih idi. èUkāze ucu demürli èaṣāya dirler. 

İsmi èAnze idi. Zübeyr rażıya’llāhü èanh anı Ḥabeş’den getürmiş idi. Ḥı  ̇̄n-i cengde Melik-

i Necāşı  ̇̄ aña ol ḥarbeyi virüp cenāb-ı Zübeyr Necāşı  ̇̄’nüñ öñünde anuñla vāfir-iceng it-

miş idi. Zübeyr ol ḥarbeyi Bedr ve èUhud ve Ḫayber ġazālarına götürüp inṣirāf-ı Ḫay-

ber’de Resūl-i ekrem anı Zübeyr’den346 almış idi. Pı  ̇̄şgāh-ı saèādetlerinde Ḥażreti Bilāl 

rażıya’llāhü èanh götürürdi. Yevm-i èı  ̇̄d’de müvācehe-i èaliyyelerine merkūz ḳılınup 

                                                      
344müsṉe: müse̱ss̱e̱ne H 
345 Her iki nüshada per kelimesi geçmekle birlikte kalkan ile anlam yakınlığı dikkate alınarak siper kelimesi tercih 
edilmiştir. 
346 Zübeyr’den: Zübeyr H 
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maḳām-ı miḥrābda aña doġru namaz ḳılarlar idi. Ekse̱r seferlerinde bı  le giderdi. Ve 

peyġamber èaleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām saèādet ile piyāde yürüdükde mübārek ellerine 

alurlardı. Ve birinüñ ismi Mehrū [H 68b] ve birinüñ Nemr idi. Ve bir miḥcenleri347 var 

idi, ẕeḳan idi, Ṭūlı bir ẕirāè idi. Miḥcen çevgāne dirler. Ve şavḥaṭ didikleri aġaçdan per-

dāḫte bir ḳażı  ̇̄bleri var idi, ismi Memşūḳ idi. Bu ḳażı  ̇̄b şol ḳażı  ̇̄b idi ki ḫulefā teberruken 

pı  ̇̄şgāhlarında getürürler idi. Ve bir muḥżıraları var idi. İsmine èarcūn dirler idi. Baèżı  ̇̄lar 

ismi èası  ̇̄b idi dimişler. Muḥżıra èaṣādan küçük bir nesnedür ki elde götürürler. Türkı  ̇̄’de 

ana çomak dirler.  

Ve zırh-ı mübārekleri yedi idi 

Birinüñ ismi Suġdiyye idi. Bu Suġdiyye ol zırhdur ki [HM 196b] Ḥażret-i Dāvud 

ṣalavātu’llāhi èalā nebiyyinā ve èaleyhi’s-selām Cālūt’ı ḳatl itdikde mübārek arḳasında 

idi. Benı  ̇̄ Ḳaynuḳāè silāḥlarından alınmış idi. Biri daḫı  ̇̄ Fıżża ile müsemmā idi. Bu348 daḫı  ̇̄ 

esliḥa-i Benı  ̇̄ Ḳaynuḳāè’dan iṣābet itmiş idi. Birinüñ ismi Ẕātü’l Füżūl idi. Uzun cübbe 

olmaġla Ẕātü’l-Füżūl tesmiye olunmış idi. Birine Ẕātü’l-Ḥavāşı  ̇̄ ve birine Ẕātü’l-vişāḥ dir-

ler idi. Ve bir zıhlarınuñ ismi Betrā idi. Vech-i tesmiye kıṣṣa oldıġıdur. Ve birine349 daḫı   

Ḫırnaḳ dirler idi. 

Ol ḥażretüñ esv̱āb ve esā̱se̱leri [H 69a] yaènı ̇̄ levāzım-ı sefer ve ḥażardan mālik oldıḳları 

eşyā beyānındadur 

Evvelā ṭaşdan yapılmış bir tevrleri var idi. Tevr, su içecek ve el yuyacaḳ bardaġa dirler. 

Ve bir aded mı  ̇̄li ile bile sürmedānları var idi. Uyḫu vaḳtinde mübārek gözlerine üçer 

kerre çekerlerdi. Bir miḳrāżları var idi, ismi Cāmiè idi. Ve bir āyı  ̇̄neleri var idi. Ve ḫaff-ı 

şerı  ̇̄fleri dört idi. Ve naèleyn-i şerı  ̇̄fleri iki idi. Ve si̱yāb nevèinden bir ḥıbreleri var idi. 

Ḥıbre, bürde envāèındandur ki levninde biraz ḥumret ola. Ve bir İzār-ı èUmmānı  ̇̄leri var 

                                                      
347 miḥcenleri: miḥcenler H 
348 Bu: bir H 
349birine: biri H 
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idi. İzār, èArab’a maḫṣūṣ bir nevèi se̱vbdür. èUmmān, èamel olundıġı maḥallüñ ismidür. 

Ve iki se̱vb ṣuḥārı  ̇̄leri var idi. Ṣuḥār daḫı   ol se̱vbüñ doḳunduġı maḥallüñ adıdur. Ve bir 

ḳamı  ̇̄ṣ ṣuḥārı  ̇̄leri ve bir ḳamı  ̇̄ṣ suḥūlı  ̇̄leri var idi. Yaènı  ̇̄ Ṣuḥār ve Suḥūl nām maḥallerde 

işlenür. İki nevèi gömlekleri var idi. Ve iki èaded cübbe-i mübārekeleri var idi. Biri Ye-

menı  ̇̄ ve biri Şāmı  ̇̄ idi. Ve bir beyāż kisve-i şerı  ̇̄feleri daḫı   var idi. Ve birkaç küçük ḳalen-

süveleri var idi. Ḳalensüve bir nevèi tācdır ki üstüne [H 69b] destār ṣarılur. Şekli nā-

maèlūmdur. Ve bir ḥamı  ̇̄ṣaları var idi. Ḥamı  ̇̄ṣa, çār-kūşe bir siyah kisvedür. Ġālibā lisān-

ı Türkı  ̇̄’de şāyièu’l-istièmāl olan çār350 didikleri nesne olmaḳ gerekdür. Ve bir firāşları 

var idi. Saḫtiyāndan idi. Ḥaşvı  ̇̄ lı  ̇̄f idi. Ve èamāyim-i mübārekeleri dört èaded idi. Birine 

èamāme-i muḥannike dirlerdi ki ekse̱r evḳātda anı istièmāl buyururlar idi. Taḥnı  ̇̄k-i 

èArab’da ṣārıġuñ ucunı çene altından almaġa dirler. èArab’a maḫṣūṣdur ve èamāme-i 

mübārekelerinüñ biri ṣaçaḳlı idi. Bunı gāhı  ̇̄ce istièmāl buyururlar idi. [HM 197a] Vebir 

èamāmeleri daḫı   siyah idi. Ekse̱riyyā èı  ̇̄d günlerinde istièmāl buyururlar idi. Bu ol 

èamāmedür ki Fetḥ-i Mekke güni mübārek başlarına ṣarınup ucunı mübārek omuzları 

üzre irsāl buyurmışlar idi ki bu ṣıfata ṭı  ̇̄lsān dirler. Ve bir èamāmeleri daḫı   beyāż idi. 

Bunı daḫı   eks̱er evḳātda istièmāl buyururlar idi. Baèżı  ̇̄lar èamāyim-i mübārekeleri iki idi; 

biri èimāme-i sevdā ve biri seḥāb tesmiye olunan èimāme idi dimişler. Ve bir arḳa 

ḳaşaġıları var idi dimişler. Ve bir ḳırbaları var idi ki [H 70a] andan saèādet ile su içüp 

ābdest alurlar idi. Ġālibā maṭhara didikleri nesnedür.Ve bir ṭaèām-ı ṭabḫ olınacaḳ ẓarf-

ları var idi. Ve üç èaded ḳadeḥleri var idi. Birinüñ ismi Muġı  ̇̄s ̱ idi. Bunuñ gümüşden 

ḥalḳaları olup üç yerden gümüş zencı  ̇̄rcikler ile baġlanmış idi. Birine Reyyān dirler idi. 

Ve biri ṣırçadan idi. Ve bir miḫṣanları var idi. Birincden idi. Vücūd-i şerı  ̇̄flerinde ḥarāret 

müşāhede itdikce anuñ içinde ḥınnā ve ketem didikleri nebātı ḥall idüp mübārek başla-

rına korlar idi. Ve bir rekveleri var idi. İsmi Ṣādra idi. Ve bir tūcdan ġasl idecek ẓarfları 

                                                      
350 çār: cār H 
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var idi. Ve fı  ̇̄l dişinden perdāḫte rebèa-i iskenderı  ̇̄leri var idi ki Melik Muḳavḳıs ihdā it-

miş idi. Mübārek ṭaraḳlarını ve sürmedānlarını ve miḳrāż ve āyı  ̇̄neleri anuñ içinde ṭutar-

lardı. Rebèa dört köşeli küçük ṣandūḳa dirler ki ekse̱riyā èaṭṭārlar istièmāl iderler. Ve bir 

ḳaṣèaları var idi. Ḳaṣèa çanāġa dirler. Ve ḳadı  ̇̄feden bir serı  ̇̄rleri var idi. Ve bir ḳırmızı 

kisve-i mübārekeleri var idi. Ve bir daḫı   siyāh ḳıldan dokunmış [H 70b] kisveleri var idi. 

Ve bir mendı  ̇̄l-i mübārekleri var idi. Ve aġaçdan bir ẓarfları daḫı   var idi ki baèżı ḫuṣūṣ 

içün istièmāl iderlerdi. Ve bir dokunmış ḥaṣırları var idi. Üzerinde namāz ḳılarlar idi351. 

Bir ẕarf-ı içine ṭı  ̇̄b ḳorlar idi. Ẕāt-ı èālı  ̇̄-şānları ziyāde rāyiḥa-i ṭayyibeyi severler idi352. Ve 

ġāliye vü misk353 sürinüpèūdve kāfūr ile buḥūrlanurdı. Ve ḫātem-i şerı  ̇̄fleri üç èaded idi. 

Biri altundan idi velākin istièmāl itmeyüp terk itmişler idi. Ve biri daḫı   gümüşden idi. 

Ve bunı istièmāl buyururlar idi. Biri daḫı   demürden idi ancaḳ üzerine gümüş ḳaplanmış 

idi. Ve bir ṭaraḳları var idi ki mübārek lıḥye-i şerı  ̇̄felerini [HM 197b] anuñ ile tesrı  ̇̄ḥ bu-

yururlar idi. Ve bir füsṭāṭları var idi. İsmi kesr-i kāf ile354 kinne idi. Füsṭāṭ bir nevèi ça-

dırdur ki ol diyāra maḫṣūṣdur, ṣalla’llāhü teèālā èaleyhi ve sellem teslı  ̇̄men kesı̱  ̇̄ran355 

kesı̱  ̇̄rā. El-ḥamdü li’llāhi èalā itmāmihı  ̇̄ ve’ṣ-ṣalātü èalā nebiyyihı  ̇̄ Muḥammedin ve 

ālihı  ̇̄356. 

  

                                                      
351 ḳılarlar idi: ḳılarlardı H 
352 severler idi: severlerdi H 
353 misk: mişk H 
354 kāf ile: kāfle ile H 
355 kesı̱  ̇̄ran: -H 
356 El-ḥamdü li’llāhi èalā itmāmi ve’ṣ-ṣalātü èalā nebiyyihı  ̇̄ Muḥammedin ve ālihı  ̇̄ : Temmet bi-èavni’llāhi teèālā HM 
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SONUÇ 

Edebiyat bir milletin birlik ve beraberliğinin nişanesi olması hasebiyle diğer sos-

yal bilimler alanlarından ayrılmaktadır. Nitekim bir topluluk için aynı düşünceye sahip 

olmak mümkün olmamakla beraber aynı duyguları taşımak kuvvetle muhtemeldir. Üze-

rinde yaşadığımız coğrafyaya baktığımızda ise hem divan edebiyatı hem de halk edebi-

yatının söz konusu ortak duygunun bir ispatı olarak Türk İslam Edebiyatı’nda tezahür 

ettiğini görmekteyiz. Dolayısıyla bu alanda yapılan çalışmalar spesifik de olsa çok önemli 

bir misyonu taşımaktadır. 

Türk İslam Edebiyatı alanında yazılmış manzum ve mensur eserlerin başında ge-

len ilk iki tema şüphesiz ki Allah ve Hz. Peygamber (sav.) sevgisidir. Çalışmamıza konu 

olan Süleyman Nahîfî’nin Ravzatü’s-Safâ fî Sîreti’l-Mustafâ’sı da Rasulullah (sav.) ve 

onun şeceresini ihtiva etmesi yönüyle Türk İslam Edebiyatı’nın temel hususiyetlerini ta-

şımaktadır. 

Bu eserin kaleme alınmasındaki temel sâik Osmanlı Padişahlarından IV. Mus-

tafa’nın bir siyer yazması hususunda 18. yy. şairlerinden Süleyman Nahîfî’yi teşvik et-

mesidir. Muhammed b. Es’ad el-Cevvanî’nin Şeceretü Rasûlillah (eş-Şeceretü’l-Muham-

mediyye) adlı eserinin tercümesi olan bu eser döneminin en velût şairleri arasında yer alan 

Süleyman Nahîfî’nin edebî yetisi ve ilmi donanımı ile buluşarak Ravzatü’s-Safâ fî Sîre-

til’l-Mustafâ hüviyetiyle Türk-İslam edebiyatında mûtenâ bir yer edinmiştir. 

Eserin günümüze ulaşan iki nüshasından biri Süleymaniye Kütüphanesi Hasan 

Hüsnü Paşa Koleksiyonu 855 numarada, biri de aynı kütüphanenin Hamidiye Koleksi-

yonu 252/5 numarada yer alan nüshasıdır. Eserin Arapça aslı eş-Şeceretü’l-Muhamme-

diyye’nin Hicrî 1331 (31 Mart-7 Nisan 1913) tarihli taş baskısı ise İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Atatürk Kitaplığı B-509 numarada kayıtlı bulunmaktadır. Bu eserin basım ta-

rihi Hicrî 1331 (31 Mart-7 Nisan 1913) ile el-Cevvânî’nin ölüm tarihi Hicrî 588 (1192) 

karşılaştırıldığında eserin el-Cevvânî’den 721 yıl sonra basıldığı görülmüştür. Eserin yaz-

masına ulaşılamamış olunması el-Cevvânî’nin diğer eserlerinin araştırılmasına sebep ol-

muş ve el-Cevvânî’nin eserlerinden biri olan “et-Tuhfetü’ş-Şerife ve’t-Turfetü’l-

Münîfe”nin eş-Şeceretü’l-Muhammediyye ile aynı eser olabileceği düşünülmüştür. Yapı-

lan araştırmalar sonucunda “et-Tuhfetü’ş-Şerife ve’t-Turfetü’l-Münîfe”nin Süleymaniye 

Kütüphanesi Lâleli Koleksiyonunda bulunan 2062/1, 2064 ve 2065 numaralı nüshalarına 

ulaşılmıştır. Nüshaları şekil ve muhteva yönünden incelemelerimiz sonucunda; 
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Üç nüshada da Hulefâ-i Râşidîn’den, Peygamber efendimizin çocuklarından, eş-

lerinden veya aşere-i mübeşşere’den zikredilen isimlerin sıraları birbirleri ile benzer ola-

rak tespit edilmiştir. 

2062 ve 2065 nolu iki Laleli nüshasında belli bir cetvel takip edilmiş olup bu cet-

vellerde müstensihin kendisinden önce yazılan eserleri birebir kopyaladığı, sıra değişik-

liği vb. başka bir değişikliğe gitmediği görülmüştür. Her üç nüsha aynı olmakla beraber 

gerek yazım tarihi gerek üzerindeki düzeltmelere baktığımızda en düzenli nüshanın Laleli 

koleksiyonundaki 2064 numaralı nüsha olduğu görülmüştür. 2064 numaralı Laleli nüs-

hası ile eş-Şeceretü’l-Muhammediyye arasında iki farklı durum tespit edilmiş; bunlardan 

biri eş-Şeceretü’l-Muhammediyye başlıklı metnin girizgâhında Osmanlıca kısa bir tanıtım 

metninin bulunması diğeri ise son kısımda yazma eserlerde Fevâid metinleri denilen bir 

dua metninin yer almasıdır. 

eş-Şeceretü Muhammediyye ile et-Tuhfetü’ş-Şerîfe ve’t-Turfetü’l-Münîfe arasın-

daki diğer fark ise eş-Şeceretü Muhammediyye’de ve Ravzatü’s-Safâ fî Sîreti’l-Mus-

tafâ’da bulunan Ravzâ-i Sâlise’nin et-Tuhfetü’ş-Şerîfe ve’t-Turfetü’l-Münîfe’de yer alma-

masıdır. Bu durum et-Tuhfetü’ş-Şerîfe ve’t-Turfetü’l-Münîfe adlı esere Ravzâ-i Sâlise 

başlıklı bölüm eklenerek eserin genişletilmiş bir tabının eş-Şeceretü’l-Muhammediyye 

adıyla ortaya çıktığını akla getirmektedir. 

Mevzu bahis olan iki zaid kısmın dışında 2064 numaralı Laleli nüshası ile Şece-

retü’l-Muhammediye metninin hem isim sıraları hem de metin içerikleri yönüyle birebir 

aynı olduğu ve her iki nüshada metinlerin nesep bilgisi ile başlamış olup Aşere-i Mübe-

şere ile bittiği görülmüştür. Bu iki eserin metin içeriklerinin yanı sıra, sayfa süslemeleri 

ve sayfa tasarımlarının dahi birebir aynı olması et-Tuhfetü’ş-Şerife ve’t-Turfetü’l-

Münîfe’ye Ravza-i salise bölümü eklenerek eş-Şeceretü’l- Muhammediyye’nin ortaya ko-

nulduğu düşünülmektedir. 

Hz. Peygamber’in hayatını konu alan bu esere muhteva olarak bakıldığında eserin 

emsallerinde görülen kronolojik hadiseler zincirinden ziyade Hazreti Peygamber’in yakı-

nında bulunan ya da bir vesile ile O’nun (sav.) hayatında yer alan ashâbın, binek hayvan-

larının ve hatta özel eşyalarının isim ve hikâyeleriyle birlikte zikredildiği görülmektedir. 

Bu durumdan Hz. Peygamber (sav.)’in, hayatına dokunan her şeye bir anlam yüklediği 

ve onlarla bir ünsiyet kurduğu anlaşılmaktadır. 

Hz. Peygamber’in doğumundan vefatına kadar hayatının ve savaşlarının her 
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safhasını ihata eden siyerle ilgili Asr-ı saadetten bu yana İslam dünyasında ve ülkemiz 

özelinde manzum ve mensur birçok eser kaleme alınmıştır. Süleyman Nahîfî’nin mısra, 

beyit ve rubâileriyle tezyin ettiği bu şecere Hz. Peygamber (sav.)’i tanımamıza katkı sağ-

lamakla birlikte müellifin İslam düşüncesindeki tercihini de yansıtmaktadır. 

Nahîfî, tercümesinde Şeceretü’l-Muhammediyye’yi esas almakla birlikte birebir 

tercüme yapmamış, asıl esere bağlı kalarak eserini ilmî ve edebî bir dil ile yazmış; kimi 

yerlerde konuya uygun mısra, beyit ve rübailer kullanarak eseri edebî yönden zenginleş-

tirmiştir. Böylece müellif Ravzatu’s-safâ’yı telif bir eser hüviyetine kavuşturmuştur. 
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DİZİN 

Âyetler Dizini 

H 37a, H 58b (Ahzâb Suresi 33/37): Bir zaman Allah’ın kendisine lütufta bulunduğu, 

senin de iyilikte lütufkâr davrandığın kişiye, “Eşinle evlilik bağını koru, Allah’tan kork” 

demiştin. Bunu derken Allah’ın ileride açıklayacağı bir şeyi içinde saklıyordun, kedisin-

den çekinme hususunda Allah’ın önceliği bulunduğu halde sen halktan çekiniyordun. 

Zeyd, onunla beraber olduktan sonra mü’minlere, evlatlıklarının -kendileriyle beraber 

olup ayrıldıkları- eşleriyle evlenmeleri hususunda bir sıkıntı gelmesin diye seni o kadınla 

evlendirdik. Allah’ın emri elbet yerine getirilecektir.  

H 6a (Âl-i İmrân 3/31): De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi 

sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.” 

H 24 a (Bakara 2/137): Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa kesinlikle doğru 

yolu bulmuş olurlar; fakat eğer yüz çevirirlerse bilesin ki bir ayrılıkçılığın içindedirler. O 

takdirde artık onlara karşı Allah sana yeter; O işitendir, bilendir. 

H 56a-b (İsra 17/90): Dediler ki: “Sen bizim için yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana 

asla inanmayacağız.” 

H 6a (Kalem 68/4): Sen elbette üstün bir ahlâka sahipsin. 

H 47a-b (Nahl 16/126-127): Cezalandırmak isterseniz size yapıldığı kadarıyla cezalan-

dırın, fakat sabır gösterirseniz bilin ki sabırlı davrananlar için bu muhakkak daha hayırlı-

dır. Sen sabret; sabır göstermen de Allah’ın ihsanı sayesinde olacaktır. Onlardan dolayı 

üzülme, kurdukları tuzaklardan kaygı duyma. 

H 2a, H 2b (Necm 8-9): Sonra yaklaştıkça yaklaştı. Öyle ki, iki yay kadar hatta daha 

yakın oldu. 

H 37a (Nisâ 4/128): “Eğer bir kadın kocasının, kötü muâmelesinden yahut yüz çevirme-

sinden endişe ederse, aralarında bir uzlaşmaya onlara günah yoktur ve sulh hayırlıdır. 

Nefisler de cimriliğe meyillidir. Eğer güzel davranır ve Allah’a itaatsizlikten sakınırsanız, 

bilin ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır”. 

H 32a, H 54a (Tebbet 111/1, 4): Ebû Leheb’in elleri kurusun! Kurudu zaten. Dedikodu 

yapıp söz taşıyan karısı da. 
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Hadisler Dizini 

H 8b : Annem ve babam beni dünyaya getirene kadar ben islam nikâhında olduğu gibi 

sürekli nikâhlı birliktelikten meydana geldim.  

H 23a : Bütün nebîlerin bir dostu vardır; benim dostum da cennetteki Osman’dır. 

H 57a : Bütün nebîlerin bir dostu vardır; benim dostum da cennetteki Zübeyr’dir. 

H 31b : Göz yaşarır kalp hüzünlenir. Biz senin ayrılığının mahzunlarıyız yâ İbrahim. 

H 7a : Kim bir şeyi severse onu çokça zikr eder. 

H 24a : (Yâ Ali) Sen benim dünyada ve ahrette kardeşimsin. 

 

İsimler Dizini 

-A- 

Abbâd bin Bişr (H 63a): Hendek günü Hz. Peygamber (sav.)’in bekçilik yapanlardan 

biri. 

Abdullah (H 31a): Hz. Peygamber (sav.)’in erkek evlatlarından biri. 

Abdullah (H 59b):Hz. Peygamber (sav.)’in sütkardeşi. Halime’nin oğlu. 

Abdullah bin Abbas (H 54b): Hz. Peygamber (sav.)’in amcası Hz. Abbas’ın oğludur. 

Annesi Hz. Peygamber (sav.)’in zevcelerinden Meymûne’nin kız kardeşi Ümmü’l-Fazl 

Lübâbe’dir. 

Abbas bin Abdülmuttalib (H 47b): Hz. Peygamber (sav.)’in on iki amcasından biridir. 

Künyesi Ebü’l-Fazl’dır. 

Abdi Yağûs (s. 124): Hz. Peygamber (sav.)’in dayısıdır. 

Abdullah bin Abdülmuttalib (H 11b): Hz. Peygamber (sav.)’in babasıdır. Hz. Peygam-

ber (sav.) doğmadan öce vefat etmiştir. 

Abdullah bin Âtike (H 56a): Hz.Peyhamber (sav.)’in halası Âtike’nin oğludur. 

Abdullah ibni Hâris (H 52b): Hz.Peyhamber (sav.)’in amcası Hâris’in oğludur. 

Abdullah bin Revâha (H 60b, 63b): Hz. Peygamber (sav.)’in şâirlerinden ve hizmetçi-

lerinden biri. Hz. Peygamber (sav.)’in atadığı vâlilerdendir. 

Abdurrahman Mülcem el-Murâdî (H 24b): Hz. Ali’yi şehit eden Himyerî asıllı bir 

Hâricî’dir. 

Abdurrahman bin Abbas (H 55a): Hz. Peygamber (sav.)’in amcası Hz. Abbas’ın oğlu-

dur. Annesi Hz. Peygamber (sav.)’in zevcelerinden Meymûne’nin kız kardeşi Ümmü’l-

Fazl Lübâbe’dir. 
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Abdullah bin Cahş (H 58a): İki erkek kardeşiyle birlikte Hz. Peygamber (sav.)’e gelip 

Müslüman olan sahâbe. İlk hicret edenlerdendir. 

Abdullah bin el-Erkâm (H 64a): Hz. Peygamber (sav.)’in kâtiplerinden biri. 

Abdullah el-Atabek el-Alâ’i el-Hadramî (H 63b): Hz. Peygamber (sav.)’in kâtiplerin-

den ve atadığı vâlilerdendir. Zekât memurluğu yapmıştır. 

Abdullah bin Mes’ûd (H 64a-b, 65a): Müslüman olanların altıncısıdır. Annesine nis-

betle Ümmü Abd olarak bilinir. Hz. Peygamber (sav.)’in hizmetçilerinden ve kâtip ve 

kadılarından biridir. Hz. Peygamber (sav.)’den birçok hadis rivayet etmiştir. 

Abdullah bin Rukı̇yye (H 43a): Hz. Peygamber (sav.)’in kızı Rukıyye’nin oğludur. 

Abdullah bin Ureykıta (H 143a): Hz. Peygamber (sav.)’e hicret esnasında rehberlik 

eden kimse. 

Abdullah bin Zeyd (H 643a): Hz. Peygamber (sav.)’in kâtiplerinden biri. 

Abdurrahman bin Avf (H 27b, 28b): Künyesi Ebû Muhammed’dir. İki hicrette de bu-

lunmuştur. Hz. Peygamber (sav.)’in atadığı vâlilerdendir. Cennetle müjdelenmiştir. 

Abdülka’be ibni Abdülmuttalib (H 51a): Hz. Peygamber (sav.)’in amcalarından biri. 

Abdülka’be ibni Safiyye (H 57b): Hz. Peygamber (sav.)’in halası Safiyye’nin oğludur. 

Abdülmuttalib bin Hâşim (H 10a, 11b): Hz.Peyhamber (sav.)’in dedesidir. Asıl adı 

Şeybe’dir. 

Abdümenâf (H 38a, 46b): Kusay b. Kilâb’ın dört oğlundan biri olup Hz. Peygamber 

(sav.)’in baba tarafından üçüncü dedesidir. Asıl adı Muğîre’dir. 

Abîbe bintü Abbas (H 55a): Hz. Peygamber (sav.)’in amcası Abbas’ın çocuklarından 

biridir. Annesi Ümmü’l-Fazl’dır. 

Adiyy bin Hatem (H 63b, 64a): Hz. Peygamber (sav.)’in zekât memurlarından ve atadığı 

vâlilerden biri. 

Adnan bin Udd (H 10a): Arap soyunun iki kolundan biri olan Adnânîlerin atasıdır. 

Âişe bintü Ebû Bekir (H 34a): Hz. Peygamber (sav.)’in zevcelerinden biri. Kendi ifa-

desiyle “Ebû Bekir kızı veAllah’ın sevgilisinin sevgilisi” 

Âkil bin Ebû Tâlib (H 34a): Hz. Peygamber (sav.)’in amcası Ebû Tâlib’in oğludur. 

Alâ bin Ukbe (H 64a): Hz. Peygamber (sav.)’in kâtiplerinden biri. 

Ali bin Ebū Tâlib (H 14a-b, 63b, 64a-b): Çocuklardan müslüman olanların ilki. Ebû 

Tâlib’in oğlu ve Hz. Peygamber (sav.)’in damadı. Hz. Peygamber (sav.)’in atadığı vâli-
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lerdendirve dördüncü İslâm Halifesi’dir. Cennetle müjdelenenlerdendir. Zekât memur-

luğu, kâtiplik ve kadılık yapmıştır. 

Ali bin Zeyneb (H 43b): Hz. Peygamber (sav.)’in kızlarından Hz. Zeyneb’in oğlu. Ba-

bası Ebu’l-As’dır. 

Âliyetü’l-Kilâbiyye (H 42a): Hz. Peygamber (sav.)’in nikâhlayıp boşadığı hanımların-

dan biri. 

Alkâme bin Muhrez (H 63b): Hz. Peygamber (sav.)’in atadığı vâlilerdendir. 

Âmine (H 11b): Hz. Peygamber (sav.)’in annesidir. Kureyş kabilesinden Vehb Abdüme-

naf’ın kızıdır. 

Âmir bin Füheyme (H 143a): Hz. Peygamber (sav.)’in hicret esnasında yanında bulunan 

Hz. Ebû Bekir’in azatlı kölesi. 

Âmir bin Sâbit (H 63b): Hz. Peygamber (sav.)’in atadığı vâlilerdendir. 

Âmir ibnü’l-Beyzâ (H 57b): Hz. Peygamber (sav.)’in halası Beyzâ’nın oğludur. Sa’id 

bin el-Müseyyeb ondan hadis rivâyet etmiştir. 

Amr bin el-As (H 63b): Hz. Peygamber (sav.)’in atadığı vâlilerdendir. 

Amr bin Hürmüz (H 263a): Cemel Vak’asında Hz. Zübeyr b. Avvâm’ı şehit eden Benî 

Temim’den kimse. 

Amr bin Ümeyyetü’z-Zamîrî (H 63b): Hz. Peygamber (sav.)’in atadığı vâlilerdendir. 

Amr bin Ümmü Mektûm (H 63a): Hz. Peygamber (sav.)’in müezzinlerinden biri. 

Âmir bin Fihr (H 64a): Hz. Peygamber (sav.)’in kâtiplerinden biri. 

Ankûde (H 61a): Hz. Peygamber (sav.)’in câriyelerinden biri. 

Âsım (H 64a): Hz. Peygamber (sav.)’in zekât memurlarından biridir. 

Âsuman bin Hâris (H 60b): Hz. Peygamber (sav.)’in hizmetçilerinden biri. 

Âtike bintü Abdülmuttalib (H 51b): Hz. Peygamber (sav.)’in altı halasından biridir. 

 

-B- 

Bâdâm (Tahmân) (H 62b): Hz. Peygamber(sav.)’in kölelerinden biri. 

Berre bintü Abdülmuttalib (H 52a): Hz. Peygamber (sav.)’in halasından biridir. 

Beşir bin Sa’d (H 63b): Hz. Peygamber (sav.)’in atadığı vâlilerdendir. 

Bilâl bin Rebah el- Habeşî (H 60b, 63a): Hz. Peygamber (sav.)’in müezzinlerinden ve 

hizmetçilerinden ve zekât memurlarından biri. Vâdi’l-Kurâ’da bekçiliğini de yapmıştır. 
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-C- 

Ca’fer bin Ebû Tâlib (H 53a, 63b): Hz. Peygamber (sav.)’in amcası Ebû Tâlib’in oğlu-

dur. Hz. Peygamber(sav.)’in atadığı vâlilerden biridir. 

Cebrâil (H 34b, 64a): Dört büyük melekten biri. Hz. Peygamber (sav.)’in ehl-i semâdan 

olan vezirlerindendir 

Cüveyn bin Abdullah (H 63b): Hz. Peygamber (sav.)’in atadığı vâlilerdendir. 

Cüveyriye bintü el-Hâris (H 38b): Hz. Peygamber (sav.)’in eşlerinden biridir. 

Cüveyniyetü’l-Kindiyye (H 41b): Hz. Peygamber (sav.)’in nikâhlayıp boşadığı hanım-

larından biri. 

 

-D- 

Dürre bintü Ebî Leheb (H 53b): Hz. Peygamber (sav.)’in amcası Ebû Leheb’in kızıdır. 

Hz. Peygamber’den hadis rivayet etmiştir. 

Düveyfa (H 62a): Hz. Peygamber (sav.)’in kölelerinden biri. 

 

-E- 

Ebbân bin Sa’îd (H 63b): Hz. Peygamber (sav.)’in kâtiplerinden biri. 

Ebû Abdurrahman Sefîne (H 62a): Hz. Peygamber (sav.)’in kölelerinden biri. Hz. Pey-

gamber’in eşyalarını taşıdığı için Sefîne denmiştir. 

Ebû Ahmed (H 58b): Hz. Peygamber (sav.)’in halası Ümeyme’nin oğludur. 

Ebû Ammâre bin Hamza (H 53b): Hz. Peygamber (sav.)’in amcası Hz. Hamza’nın oğ-

ludur. 

Ebû Bekr (H 21a-b, 26a, 34b, 55b, 60b): Hz. Peygamber (sav.)’in Hicret’te yol arkadaşı 

ve sadık dostudur. Asıl adı Abdullah’tır. Hz. Peygamber (sav.)’in atadığı vâli ve vezirle-

rinden biri. Birinci İslâm Halifesi’dir. Cennetle müjdelenmiştir. Hz. Peygamber (sav.)’in 

bekçilerinden ve kâtiplerindendir. 

Ebû Eyyüb Ensârî (H 63a, 65a): İkinci Akabe biatında bulunan ve Ensâr’ın ilk Müslü-

manlarından olan sahabe. Hz. Peygamber (sav.)’e Hayber’de bekçilik yapmıştır. 

Ebu’l-Hamrâ (Hilâl bin Hâris) (H 62a): Hz. Peygamber (sav.)’in kölelerinden biri. 

Ebû Hureyre (H 34b, 36a, 64a): Yemen’de yaşayan Ezd kabilesindendir. Küçük yaşlar-

dan itibaren Hz. Peygamber (sav.)’in sohbetlerinde bulunmuştur. 1000’in üzerinde hadis 

rivayet etmiştir. Medine valiliği yapmış ve şer’î davalara bakmıştır. 
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Ebû Katâde bin Rebî (H 63b): Hz. Peygamber (sav.)’in atadığı vâlilerden biri. 

Ebû Kebşe (H 62a): Hz. Peygamber (sav.)’in kölelerinden biri. İsmi Süleym ya da Amr. 

Ebû Leheb ibni Abdülmuttalib (H 50b): Hz. Peygamber (sav.)’in amcalarından biri ve 

düşmanıdır. Tebbet Sûresi o ve hanımı hakkında nâzil olmuştur. 
Ebû Mahzûre (H 63a): Hz. Peygamber (sav.)’in müezzinlerinden biri. 

Ebû Mesrûh (Müsevvih) (H 62b): Hz. Peygamber (sav.)’in kölelerinden biri. Aynı za-

manda Hz. Peygamber’in müezzinidir. 

Ebû Mevhibe (Müveyhibe) (H 62a): Hz. Peygamber (sav.)’in kölelerinden biri. 

Ebû Mûsâ el-Eş’ârî (H 64b): Hz. Peygamber (sav.)’in kadılarından biri. 

Ebû Râfi’ el- Kıbtî (H 62b, 63b): Hz. Peygamber (sav.)’in kölelerinden ve kâtiplerinden 

biri. İsmi Eslem’dir. 

Ebû Safiyye (H 62a): Hz. Peygamber (sav.)’in kölelerinden biri. 

Ebû Sebre bin Berre (H 56a): Hz. Peygamber (sav.)’in halası Berre’nin oğlu. Babası 

Ebû Rühüm’dür. İki hicrette de bulunmuştur. 

Ebû Seleme (H 62a): Hz. Peygamber (sav.)’in kölelerinden biri. 

Ebû Seleme (H 59a): Hz. Peygamber (sav.)’in sütkardeşi. İsmi Abdullah’tır. 

Ebû Seleme (H 28a): Abdurrahman bin Avf’un oğludur. 

Ebû Seleme bin Berre (H 56a): Hz. Peygamber (sav.)’in halası Berre’nin oğludur. Ha-

beş’e hicret edenlerdendir. 

Ebû Siyâr (H 62a): Hz. Peygamber (sav.)’in kölelerinden biri. İsmi Zeyd’dir. 

Ebû Sufyan bin Harb (H 25a): Mekke’nin ileri gelenlerindendir. Mekke’nin fethinden 

sonra Müslüman olmuştur. Künyesi Ebû Hanzala’dır. 

Ebû Sufyan bin Haris (H 52b): Hz. Peygamber (sav.)’in amcası Hâris’in oğludur. 

Ebû Tâlib (H 49a, 53a): Hz. Peygamber (sav.)’in himayesinde yetiştiği amcası. Hz. 

Ali’nin babasıdır. 

Ebû Ubeyde (H 62a, 64a): Hz. Peygamber (sav.)’in kölelerinden ve zekât memurların-

dan biri. 

Ebû Ubeyde bin Cerrah (H 28b, 63b): Habeş’e ikinci hicret edenlerdendir. İsmi 

Âmir’dir. Hz. Peygamber (sav.)’in atadığı vâlilerdendir. Cennetle müjdelenmiştir. 

Ebû Ümeyye (H 64a): Hz. Peygamber (sav.)’in zekât memurlarından biri. 

Ebû Zer el-Ğıffârî (H 60b): Hz. Peygamber (sav.)’in hizmetçilerinden biri. 
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Enes bin Mâlik (H 60b): Hz. Peygamber (sav.)’in hizmetçilerinden biri. Müksirûndan-

dır. 

Enhar (H 61a): Hz. Peygamber (sav.)’in hizmetçilerinden biri. 

Erkâm bin Ebi’l-Erkâm (H 63b): Hz. Peygamber (sav.)’in kâtiplerinden biri. 

Ervâ bintüAbdülmuttalib (H 52a): Hz. Peygamber (sav.)’in halalarından biri. 

Ervâ bintü’l-Beyzâ (H 57b): Hz. Peygamber (sav.)’in halasının kızı. 

Ervâ bintü el-Hâris (H 52b): Hz. Peygamber (sav.)’in amcası Hâris’in kızıdır. 

Esved bin Abdi Yağûs (H 60a): Hz. Peygamber (sav.)’in sütdayısı. 

Esla bin Şerîk (H 57b): Hz. Peygamber (sav.)’in hizmetçilerinden biri. 

Esmâ bintü’n-Numan (H 40b): Hz. Peygamber (sav.)’in hanımlarından biri. 
Eymen bin Ubeyd (H 62b): Hz. Peygamber (sav.)’in kölelerinden biri. Ümmü Eymen’in 

oğludur. 

 

-F- 

Fâhite bintü Ebû Tâlib (H 53a): Hz. Peygamber (sav.)’in amcası Ebû Tâlib’in kızıdır. 

Fâtıma bintü Ervâ (H 55b): Hz. Peygamber (sav.)’in halası Ervâ’nın kızıdır. Babası 

Kelde’dir. 

Fâtıma bintü Hamza (H 53b): Hz. Peygamber (sav.)’in amcası Hz. Hamza’nın kızıdır. 

Fâṭımatü’z-Zehrâ (H 32b): Hz. Peygamber (sav.)’in kızlarından biri. Hz. Ali’nin zev-

cesidir. Hz. Hasan ve Hüseyin’in annesidir. 

Fazl bin Abbas (H 55a): Hz. Peygamber (sav.)’in amcası Abbas’ın oğludur. Annesi Hz. 

Peygamber’in zevcesi Meymûne’nin kız kardeşidir. Hz. Peygamber (sav.)’den yirmi dört 

hadis rivayet etmiştir. 

Fuzâletü’l-Yemânî (H 62b): Hz. Peygamber (sav.)’in kölelerinden biri. 

 

 

-Ğ- 

Ğâlib bin Abdullah (H 63b): Hz. Peygamber (sav.)’in atadığı vâlilerdendir. 

Ğaydak bin Abdülmuttalib (H 51a): Hz. Peygamber (sav.)’in amcalarından biri. 

 

-H- 

Hacel bin Abdülmuttalib (H 51a): Hz. Peygamber (sav.)’in amcalarından biri. 
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Hadîce bintü Huveylid (H 33b): Hz. Peygamber (sav.)’in ilk hanımı. İlk müslüman ka-

dın. Babası Huveylid’dir. 

Hafsa bintü Ömer bin el-Hattab (H 34b): Hz. Peygamber (sav.)’in hanımlarından biri. 

Hz. Ömer’in kızıdır. 
Hâlid bin Sa’îd (H 63b): Hz. Peygamber (sav.)’in kâtiplerinden biri. 

Hâlid bin Velid (H 63b): Hz. Peygamber (sav.)’in kâtiplerinden ve atadığı vâlilerdendir. 
Hâlide bintü Ebî Leheb (H 54a): Hz. Peygamber (sav.)’in amcası Ebû Leheb’in kızıdır. 

Halîme bintü Ebû Tâlib (H 53b): Hz. Peygamber (sav.)’in amcası Ebû Tâlib’in kızıdır. 

Halîme bintü Ebû Züveybi’s-Sa’diyye (H 11b, 59a): Hz. Peygamber (sav.)’in sütan-

nesi. Künyesi Ümmü Kebşe’dir. 

Hamza bin Abdülmuttalib (H 46b, 59b): Hz. Peygamber (sav.)’in amcası ve sütkardeşi. 

Uhut şehitlerinden biri. 

Hamne: (H 58b): Hz. Peygamber (sav.)’in halası Ümeyme’nin kızı. Babası Cahş, kendi-

sinden hadis rivayet edilmiştir. 

Hanzala bin er-Rebî (H 63b): Hz. Peygamber (sav.)’in kâtiplerinden biri. 

Hâris bin Abbas (H 55a): Hz. Peygamber (sav.)’in amcası Abbasın oğlu. 
Hâris bin Abdülmuttalib (H 49a): Hz. Peygamber (sav.)’in amcalarından biri. 

Hâris bin Abdüluzzâ (H 58b): Hz. Peygamber (sav.)’in sütbabası. Halîme’nin eşidir. 

Hâris bin Bedr (H 23b): Hz. Osman’ı şehit edenler arasında adı geçen iki kişiden biri. 

Hasan bin Fâtıma (H 44b): Hz. Peygamber (sav.)’in torunu. Hz. Ali Hz. Fatıma’nın 

oğlu. Hz. Peygamber’e çok benzemesi ile bilinir. 

Hasbe (H 60b): Hz. Peygamber (sav.)’in hizmetçilerinden biri. 

Havle bintü’l-Hüzeyl (H 41a): Hz. Peygamber (sav.)’in hanımlarından biri. 

Hind (H 53b): Hz. Peygamber (sav.)’in amcasının kızı. 

Hind bin Hârise (H 61a): Hz. Peygamber(sav.)’in hizmetçilerinden biri. 

Hind bin Mâzün (H 60a): Hz. Peygamber (sav.)’in sütdayısıdır. 

Hişam (H 62a): Hz. Peygamber (sav.)’in kölelerinden biri. 

Huzâme (H 59b): Hz. Peygamber (sav.)’in sütkardeşidir. Annesi Halîme babası Hâris’tir. 

Diğer adı Şeymâ’dır. 
Hürmüz (Ebû Keysân) (H 62a): Hz. Peygamber (sav.)’in kölelerinden biri. 

Hüseyin bin Fâtıma (H 45b): Hz. Peygamber (sav.)’in torunu. Babası Hz. Ali’dir. Ker-

belâ’da şehit olmuştur. 
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-İ- 

İbni Lübeyne (H 64a): Hz. Peygamber (sav.)’in zekât memurlarından biri. 

İbni Sufyân (H 63b): Hz. Peygamber (sav.)’in atadığı vâlilerdendir. 

İbrâhim (H 31a): Hz. Peygamber (sav.)’in Mısır Meliki Mukavkıs’ın hediye ettiği ha-

nımı Mâriyye’den olan oğlu. 

 

-K- 

Ka’b bin Mâlik (H 24b, 65a): Hz. Peygamber (sav.)’in şâirlerinden biri. 

Ka’b bin Umeyr (H 63b): Hz. Peygamber (sav.)’in atadığı vâlilerdendir. 

Kâsım (H 30a): Hz. Peygamber (sav.)’in ilk evlâdıdır. Hz. Peygamber onunla künyet 

olunmuştur. 

Kays bin Âsım (H 63b, 64a): Hz. Peygamber (sav.)’in zekât memurlarından ve atadığı 

vâlilerdendir. 

Kays bin Sa’d (H 60b): Hz. Peygamber (sav.)’in hizmetçilerinden biri. 

Kernes (H 62a): Hz. Peygamber (sav.)’in kölelerinden biri. 

Kesir bin Abbas (H 55a): Hz. Peygamber (sav.)’in amcası Abbas’ın oğludur. 

Keysân (H 62a): Hz. Peygamber (sav.)’in kölelerinden biri. 

Kudâd bin Esved (H 61a): Hz. Peygamber (sav.)’in hizmetçilerinden biri. 

Kureybe bintü Âtike(H 56b): Hz. Peygamber (sav.)’in halasının kızıdır. 

Kurre bin Hacel (H 53b): Hz. Peygamber (sav.)’in amcası Hacel’in oğludur. 

Kusem bin Abbas (H 55a): Hz. Peygamber (sav.)’in amcası Abbas’ın oğludur. 
Kusem bin Abdülmmuttalib (H 49a): Hz. Peygamber (sav.)’in amcalarından biri. 

Kuteyletü’l-Kindiyye bintü’l-Kays (H 42b): Hz. Peygamber (sav.)’in nikâhlayıp boşa-

dığı hanımlarından biri. 

Kürz bin Câbir (H 63b): Hz. Peygamber (sav.)’in atadığı vâlilerdendir. 

 

-L- 

Leylâ (H 42a): Hz. Peygamber (sav.)’in nikâhlayıp boşadığı hanımlarından biri. 

Leylâ (H 61a): Hz. Peygamber (sav.)’in câriyelerinden biri. 
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-M- 

Ma’bed bin Abbas (H 55a): Hz. Peygamber (sav.)’in amcası Abbas’ın oğludur. 

Ma’bede (H 61b): Hz. Peygamber (sav.)’in câriyelerinden biri. 

Mâbûr el-Kıbtî (H 62a): Hz. Peygamber (sav.)’in kölelerinden biri. Mukavkıs Mâriye 

ile birlikte hediye etmiştir. 

Mâlik bin Nüveyre (H 63b):Hz. Peygamber (sav.)’in zekât memurlarından ve atadığı 

vâlilerdendir. 

Mâriye bintü Şem’ûn el-Kıbtıyye (H 42b): Hz. Peygamber (sav.)’in hanımlarından biri. 

Mısır ve İskenderiyye mukavkıs’ı hediye etmiştir. Hz. Peygamber (sav.)’in oğullarından 

İbrahim’in annesidir. 

Mîkâil (H 64a): Dört büyük melekten ve Hz. Peygamber (sav.)’in ehl-i semâdan olan 

vezirlerinden biri. 

Mehâcer (H 61a): Hz. Peygamber (sav.)’in hizmetçilerinden biri. 

Mervan bin el-Hakem (H 25b, 35a): Hz. Osman’ın amcası Hakem b. Ebü’l-As b. 

Ümeyye’nin oğlu. Hz. Muâviye döneminin Bahreyn, Hicaz ve Medine valisi. On ay ha-

lifelik yapmıştır. 

Mesrûh (H 59b): Hz. Peygamber (sav.)’in sütkardeşi. Süveybe’nin oğlu. 

Meymene (H 61b): Hz. Peygamber (sav.)’in câriyelerinden biri. 

Meymûne bintü’l-Hâris (H 37b): Hâris’in kızı, Hz. Peygamber (sav.)’in son eşi. Hz. Pey-

gamber, Berre olan adını Meymûne olarak değiştirmiştir. 

Meymûne bintü Anseye (Ebû Asîb) (H 61b): Hz. Peygamber (sav.)’in câriyelerinden 

biri. 

Meymûne bintü Sa’d (H 61b): Hz. Peygamber (sav.)’in câriyelerinden biri. 

Muattib ibni Ebî Leheb (H 54a): Mekke’nin Fethi günü müslüman oldu. Hz. Peygamber 

(sav.)’in amcası Ebû Leheb’in oğludur. 

Muâviye bin Ebû Sufyân (H 64a): Ebû Sufyân ve Hint bintü Utbe bin Rebîa’nın oğlu. 

Hz. Peygamber (sav.)’in kâtiplerinden biridir. 

Muâz bin Cebel (H 63b): Hz. Peygamber (sav.)’in atadığı vâlilerdendir. 

Muğîre bin Şu’be (H 61a, 64a): Hz. Peygamber (sav.)’inkâtip hizmetçilerinden biri. 

Muhammed (sav.) (H 1b, 4b, 6a, 9a, 10a, 11b, 13a, 21a…): En büyük mucizesi Kur’an-

ı Kerim olan Allah’ın son elçisi. İslam peygamberi. 

Muhammed bin el-Hasan el-Cevvânî (H 3b): Mısırlı bir neseb âlimi. 
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Muhammed bin Mesleme (H 63a-b, 64a): Hz. Peygamber (sav.)’in kâtiplerinden ve 

Uhud günü Hz. Peygamber (sav.)’in bekçiliğini yapan sahabe. 

Muhsin bin Fâtıma (H 44b): Hz. Fâtıma’nın Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den başka oğlu. 

Çocuk yaşta vefat etmiştir. 

Mukavkıs (H 31a, 42b, 61b, 65b, 66b, 70a): İskenderiye ve Mısır Meliki. 

Mukavvim bin Abdülmuttalib (H 51a): Hz. Peygamber (sav.)’in amcalarından biri. 

Mustafâ Han Gâzî (H 2b): Birinci Abdülhamit’in oğlu. Dördüncü Mustafa. 

Müdğam el-Esved (H 62a): Hz. Peygamber (sav.)’in kölelerinden biri. Fa’ bin Zeyd(?) 

hediye etmiştir. 

Münzir bin Ali (H 63b): Hz. Peygamber (sav.)’in atadığı vâlilerdendir. 

 

-N- 

Nâfi (H 62a): Hz. Peygamber (sav.)’in kölelerinden biri. 

Nevfel bin el-Hâris (H 52b): Hz. Peygamber (sav.)’in amcası Hâris’in oğludur. 

Nuaym bin Rebî’a (H 60b): Hz. Peygamber (sav.)’in hizmetçilerinden biri. 

 

-O- 

Osmân-ı Zi’n-Nûreyn (H 23a, 63b): Üçüncü İslam Halîfesi. Hz. Peygamber (sav.)’in 

kızlarından Hz. Rukiyye ile nikâhlı iken onun vefatından sonra ve Hz. Ümmügülsümile 

nikâhlandığı için Zinnûreyn denilmiştir. Hz. Peygamber (sav.)’in kâtipliğini yapmıştır. 

Edep ve yumuşak huyluluğuyla bilinir. Cennetle müjdelenenlerdendir. 

 

-Ö- 

Ömer bin el-Hattâb (H 22a, 63b, 64b): Hz. Peygamber (sav.)’in eşlerinden Hz. 

Hafsa’nın babası. İkinci İslam Halîfesi. Adaletiyle bilinir. Cennetle müjdelenenlerdendir. 

Hz. Peygamber (sav.)’inkâtip, kadı ve vezirlerinden biri. Adaletiyle bilinir. 

-R- 

Rebî’a bin el-Hâris (H 53a): Hz. Peygamber (sav.)’in amcası Hâris’in oğludur. 

Rebî’a bin Ka’b el-Eslemî (H 60b): Hz. Peygamber (sav.)’in hizmetçilerinden biri. 

Reyhâne (H 61b): Hz. Peygamber (sav.)’in câriyelerinden biri. 

Reyhâne bintü Şem’ûn (H 41b, 43a): Hz. Peygamber (sav.)’in hanımlarından biri. Benî 
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Kurayza esirlerindendir. 

Rızvâ (H 61b): Hz. Peygamber(sav.)’in câriyelerinden biri. 

Ribâhu’l-Esved (H 62a): Hz. Peygamber (sav.)’in kölelerinden biri. Aynı zamanda Hz. 

Peygamber’ (sav.)’in müezzinidir. 

Rukıyye (H 32a): Hz. Peygamber (sav.)’in kızlarından ikincisi. Hz. Osman’ın hanımıdır. 

 

-S- 

Sabih bin Abbas (H 55a): Hz. Peygamber (sav.)’in amcası Abbas’ın oğlu. 

Sâbit bin Kays (H 63b): Hz. Peygamber (sav.)’in kâtiplerinden biri. 

Sa’d (H 60b): Hz. Peygamber (sav.)’in hizmetçilerinden biri. 

Sa’d bin Ebû Serh (s. 130): Hz. Peygamber (sav.)’in kâtiplerinden biri. 

Sa’d bin Ebû Vakkâs (H 56b, 63a): İslam uğrunda ilk kan akıtan kişi. Hz. Peygamber 

(sav.)’den önce Medine’ye hicret etmiştir. Kûfe şehrinin kurucu vâlisi. Cennetle müjde-

lenmiştir. Vâdi’l-Kurâ’da Hz. Peygamber (sav.)’in bekçiliğini de yapmıştır. 

Sa’d bin Mu’âz (H 62b): Hz. Peygamber (sav.)’in bekçiliğini yapan sahabe. 

Safiyye bintü Abdülmuttalib (H 51b):Hz. Peygamber (sav.)’in halalarından biri. 

Safiyye bintü Mermiyye (H 39b): Hz. Peygamber (sav.)’in hanımlarından biri. Hayber 

esirlerindendir. 

Safiyye bintü Safiyye (H 57b): Hz. Peygamber (sav.)’in halası Hz. Safiyye’nin kızıdır. 

Safiyye bintü Hişam el-Anbere (H 42a): Hz. Peygamber (sav.)’in hanımlarından biri. 

Sa’d bin ez-Zührî el-Kureşî (H 26b): İlk Müslüman olanların yedincisi. Allah yolunda 

ok atanların ilkidir. Hz. Peygamber (sav.)’in birçok övgüsüne nâil olmuştur. 

Sa’d el-Karaz (H 63a): Hz. Peygamber (sav.)’in müezzinlerinden biri. 

Sa’lebe bin Abdurrahman (H 61a): Hz. Peygamber (sav.)’in hizmetçilerinden biri. 

Sa’lebe bin Âmir (H 63b): Hz. Peygamber (sav.)’in atadığı vâlilerdendir. 

Sâlim (H 61a): Hz. Peygamber (sav.)’in hizmetçilerinden biri. 

Sebâ (H 42a): Hz. Peygamber (sav.)’in hanımlarından biri. 

Sedîde (H 61a): Hz. Peygamber (sav.)’in câriyelerinden biri. 

Sa’îd bin el-Müseyyeb (H 57b): Hz. Peygamber (sav.)’in vefatından dört yıl sonra doğ-

muş ve zamanının yedi fıkıh âliminden biridir. Ebû Hureyre’nin damadıdır. 
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Sa’îd bin Zeyd el-Adevı̇yyü’l-Kureşî (H 27a): Hz. Ömer’in eniştesi ve cennetle müjde-

lenenlerden biri. 

Selmâ (H 61a): Hz. Peygamber (sav.)’in câriyelerinden biri. 

Selmân-ı Fârisî (H 62b): Hz. Peygamber (sav.)’in kölelerinden biri. 

Sender (H 60b): Hz. Peygamber (sav.)’in hizmetçilerinden biri. 

Sevbân bin Muhded (H 62a): Hz. Peygamber (sav.)’in kölelerinden biri. 

Sevde bintü Zem’a (H 36b): Hz. Peygamber(sav.)’in hanımlarından biri. 

Sîrîn (H 61a): Hz. Peygamber (sav.)’in câriyelerinden biri. 

Surad bin Abdullah (H 63b): Hz. Peygamber (sav.)’in atadığı vâlilerdendir. 

Sülâme (H 61a): Hz. Peygamber (sav.)’in câriyelerinden biri. 

Süveybe (H 59a): Hz. Peygamber (sav.)’in ilk sütannesi. Ebû Leheb’in câriyesidir. 

 

-Ş- 

Şakrân el-Hayşâ (H 62a): Hz. Peygamber (sav.)’in kölelerinden biri. İsmi Sâlih’tir. 

Şâniyye (H 41b): Hz. Peygamber (sav.)’in câriyelerinden biri. 

Şerafi’l-Kilâbiyye(H 42a): Hz. Peygamber (sav.)’in hanımlarından biri. 

Cebrâil (as)’in Hz. Peygamber (sav.)’in meclisine sûretinde geldiği Dıhyet’l-Kelbî’nin 

kız kardeşi. 

Şeybe bin Ebû Leheb (H 54a): Hz. Peygamber (sav.)’in amcası Ebû Leheb’in oğlu. 

Şuc’â bin Vehb (H 63b): Hz. Peygamber (sav.)’in atadığı vâlilerden biri. 

 

-T- 

Tâhir bin ez-Zübeyr (H 55b): Hz. Peygamber (sav.)’in amcası Zübeyir’in oğlu. 

Talhâ (H 24b): Hz. Peygamber (sav.)’in vahiy kâtiplerinden biri. Bedir hariç bütün sa-

vaşlara katılmıştır. Cennetle müjdelenmiştir. 

Tâlib ibni Ebû Tâlib (H 53a): Hz. Peygamber (sav.)’in amcası Ebû Tâlib’in büyük oğ-

ludur. Müslüman olmamıştır 

Tâhir ve Tayyib: (H 30b): Her ikisinin de Hz. Peygamber (sav.)’in oğullarından Abdul-

lah olduğu sanılan, Annelerinin Hz. Hadîce mi, Hz. Âişe mi olduğuna dâir ihtilaf olan 

oğlu. 

Temmâm bin Abbas (H 55a): Hz. Peygamber (sav.)’in amcası Abbas’ın oğlu. 

Tufeyl ibni Âmir (H 63b): Hz. Peygamber (sav.)’in atadığı vâlilerdendir. 
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Tuleyb ibni Ervâ (H 55b): Hz. Peygamber (sav.)’in halası Ervâ’nın oğlu. Babası Kusay 

bin Kilâb’tır. Habeş’e hicret edenlerdendir. 

 

-U- 

Ubey bin Ka’b (H 63b, 64b): Hz. Peygamber (sav.)’in kâtip ve kadılarından biri. 

Ubeydullah bin Cahş el-Esedî (H 35b, 58b): Hz. Peygamber (sav.)’in hanımlarından 

Ümmü Habîbe’nin önceki eşi. Müslüman olup Habeş’e hicret ettikten sonra orada 

Nasrânî olan kişi. 

Ukbe bin Ğâfir (H 60b): Hz. Peygamber (sav.)’in hizmetçilerinden biri. 

Ukkâşe bin Mihsan (H 43b): Hz. Peygamber (sav.)’in atadığı vâlilerdendir. 

Umde bintü Zeyd (H 41b): Hz. Peygamber (sav.)’in hanımlarından biri. 

Utaylûn İbni Ebû Tâlib (H 53b): Hz. Peygamber (sav.)’in amcası Ebû Tâlib’in oğlu. 

Utbe bin Ebû Leheb (H 54a): Hz. Peygamber (sav.)’in amcası Ebû Leheb’in oğlu. Hz. 

Rukiyye’nin nişanlanıp ayrıldığı kişi. 

Uteybe (H 62a): Hz. Peygamber (sav.)’in kölelerinden biri. 

Uyeyne bin Hısn (H 63b): Hz. Peygamber (sav.)’in atadığı vâlilerdendir. 

 

-Ü- 

Ümâme bintü Zeyneb (H 43b): Hz. Peygamber(sav.)’in kızlarından Zeyneb’in kızıdır. 

Babası Ebü’l-As ibnü’r-Rebî’dir. Hz. Ali’nin Hz. Fâtımâ’dan sonraki eşi. 

Ümmü Gülsüm (H 32a): Hz. Peygamber (sav.)’in kızlarından üçüncüsü. Hz. Osman’ın 

eşidir. 
Ümmü Gülsüm bintü Fâtıma (H 44a): Hz. Ali’nin kızı, Hz. Ömerin hanımıdır. 

Ümeyme bintü Abbas (H 55a): Hz. Peygamber (sav.)’in amcası Abbas’ın kızı. 

Ümeyme bintü Abdülmuttalib (H 51b): Hz. Peygamber (sav.)’in halalarından biri. 

Ümeyme bin Ebi’s-Suffa (H 63b): Hz. Peygamber (sav.)’in atadığı vâlilerdendir. 

Ümeyye bintü Hâris (H 52b): Hz. Peygamber (sav.)’in amcası Hâris’in kızıdır. 

Ümmü Abbas (Ayâş) (H 61b): Hz. Peygamber (sav.)’in câriyelerinden biri. 

Ümmü Eymen (H 61b): Hz. Peygamber (sav.)’in câriyelerinden biri. 

Ümmü Hakîm bintü ez-Zübeyr (H 55b): Hz. Peygamber (sav.)’in amcası Zübeyir’in 

kızıdır.  
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Ümmü Hakîm bintü Abdülmuttalib (H 52a): Hz. Peygamber (sav.)’in halalarından 

biri. İsmi Beyzâ’dır. 
Ümmü Habîbe bintü Ümeyye (H 58a): Hz. Peygamber (sav.)’in halalarından 

Ümeyye’nin kızıdır. 
Ümmü Habîbe bintü Ebû Süfyan (H 35a): Hz. Peygamber (sav.)’in hanımlarından biri 

ve Hz. Muâviye’nin kız kardeşidir. 

Ümmü Habîbe bintü Abbas (H 55a): Hz. Peygamber (sav.)’in amcası Hz. Abbas’ın 

kızıdır. 

Ümmü Habîbe bintü Safiyye (H 55a): Hz. Peygamber (sav.)’in halası Hz. Safiyye’nın 

kızıdır. 

Ümmü Talha bintü Rebî’a (H 57b): Hz. Peygamber (sav.)’in halasının kızıdır. Babası 

Rebî’a’dır. 
Ümâme bintü Zeyneb (H 43b): Hz. Peygamber (sav.)’in kızlarından Hz. Zeyneb’in kı-

zıdır. Babası Ebü’l-As’tır. 
Ümmü Seleme bintü Ebî Ümeyye (H 36a): Hz. Peygamber (sav.)’in hanımlarından bi-

ridir. 

Ümmü Şerîk bintü Devran (H 41a): Hz. Peygamber (sav.)’in hanımlarından biridir. 

Ümmü Zamîre (H 61b): Hz. Peygamber (sav.)’in câriyelerinden biri. 

Üneyse (H 59b): Hz. Peygamber (sav.)’in sütkardeşi. Halîme’nin kızıdır. 

Üsâme bin Zeyd(H 62b): Hz. Peygamber (sav.)’in kölelerinden ve atadığı vâlilerdendir. 

 

-V- 

Vâkıd (Ebu’l-Vâkıd) (H 62a): Hz. Peygamber (sav.)’in kölelerinden biri. 

 

-Y- 

Ya’lâ bin Hamza (H 53b): Hz. Peygamber (sav.)’in amcası Hz. Hamza’nın oğludur. 

Yesâ (Masrûh) (H 61b): Hz. Peygamber (sav.)’in kölelerinden biri. 

Yesâr (H 62a): Hz. Peygamber (sav.)’in kölelerinden biri. 

 

-Z- 

Zamîre (H 61b): Hz. Peygamber (sav.)’in kölelerinden biri. 

Zalse (H 61b): Hz. Peygamber (sav.)’in câriyelerinden biri. 
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Zekvân (H 62a): Hz. Peygamber (sav.)’in kölelerinden biri. 

Zekvân bin Abdükays (H 63a): Hz. Peygamber (sav.)’in bekçilerinden biri. Vâdi’l-

Kurâ’da beklemiştir. 

Zerbiyye (H 61b): Hz. Peygamber (sav.)’in câriyelerinden biri. 

Zevmahmer (H 60b): Hz. Peygamber (sav.)’in hizmetçilerinden biri. Necâşî’nin yeğe-

nidir. 

Zeyneb (H 31b): Hz. Peygamber (sav.)’in kızlarının ilkidir. 

Zeyneb bintü Cahş (H 33b, 37a): Hz. Peygamber (sav.)’in hanımlarından biridir. Ön-

ceki eşi Hz. Peygamber’in evlatlığı Zeyd bin Harise’dir. 

Zeyneb bintü Fâtıma (H 46a): Hz. Fâtıma’nın kızı, Câferü’t-Tayyâr’ın gelinidir. 

Zeyneb bintü Huzeyme (H 38a): Hz. Peygamber (sav.)’in hanımlarından biridir. Fakir-

lere yardım ettiği için künyesi Ümmü’l-Mesâkîn’dir. 

Zeyd bin Hârise (H 62b, 63b): Hz. Peygamber (sav.)’in kölelerinden biri. Hz. Peygam-

ber (sav.)’in atadığı vâlilerdendir. 

Zeyd bin Himyer (H 61a): Hz. Peygamber (sav.)’in hizmetçilerinden biri. 

Zeyd bin Sâbit (H 64b): Hz. Peygamber (sav.)’in kâtip ve kadılarından biri. 

Zırar bin Abdülmuttalib (H 48b): Hz. Peygamber (sav.)’in amcalarından biri. 

Zibrikân bin Bedr (H 63b, 64a): Hz. Peygamber (sav.)’in zekât memurlarından ve ata-

dığı vâlilerden biri. 

Ziyâatü’l-Kuşeyriyye (H 42a): Hz. Peygamber (sav.)’in nikâhlayıp boşadığı hanımla-

rından biri. 

Ziyâbintü ez-Zübeyr (H 55b): Hz. Peygamber (sav.)’in amcası Zübeyir’in kızı. 

Ziyâd bin Ebû Lebîd (H 64a): Hz. Peygamber (sav.)’in zekât memurlarından biri. 

Ziyâd bin Velid (H 63b): Hz. Peygamber (sav.)’in atadığı vâlilerdendir. 

Zübeyde bintü Abbas (H 55a): Hz. Peygamber (sav.)’in amcası Abbas’ın kızı. 
Zübeyr bin Abdülmuttalib (H 48b): Hz. Peygamber (sav.)’in amcalarından biridir. 

Künyesi Ebû Tâhir’dir. 

Zübeyr bin Avvâm (H 25b, 51b,64a): Hz. Peygamber (sav.)’in halası Safiyye’nin oğlu. 

Cennetle müjdelenenlerdendir. Hz. Peygamber (sav.)’in kâtiplerinden biri. Hendek günü 

Hz. Peygamber (sav.)’e bekçilik yapmıştır. 

Züheyr bin Âtike (H 56a): Hz. Peygamber (sav.)’in halalarından biridir.  
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TIPKIBASIM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Süleymaniye Kütüphanesi Hasan Hüsnü Paşa Koleksiyonu, 855 Numaralı Nüsha) 

 


















































































































































