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ÖNSÖZ 

 

XVIII. yüzyıl şairlerinden Süleyman Nahîfî Türkçe, Arapça ve Farsça yazmış oluğu 

manzum-mensur, telif-tercüme eserlerle Türk edebiyat tarihi açısından önemli bir yere 

sahiptir. Manzum Mesnevî Tercümesi’yle meşhur olan Nahîfi’nin kaleme aldığı eserlerin 

çoğu dinî muhtevalıdır. Özellikle Hz. Peygamber hakkında kaleme aldığı eserler dinî-edebî 

türler açısından oldukça kıymetlidir. Mi‘râc-nâme, Hilyetü’l-Envâr, Mevlidü’n-Nebî, 

Hicretü’n-Nebî, Tahmîs-i Kasîde-i Bürde, Terceme-i Kasîde-i Bürde, Ravzatü’s-Safâ fi 

Sîreti’l-Mustafâ gibi Hz. Peygamber konulu eserleri onun Hz. Peygambere duyduğu sevgi ve 

muhabbeti gösterir niteliktedir.   

Çalışmanın konusu olan  Nahîfî’nin “Ravzatü’s-Safâ fi Sîreti’l-Mustafâ” adlı eseri de 

siyer türüne örnek olması açısından önemlidir. 

Bu çalışma giriş ve üç ana bölümden meydana gelmektedir. Giriş kısmında “siyer” 

kelimesinin manası ve konumu, siyerin bir ilim olarak doğuşu,  Hz. Peygamberle ilgili edebî 

türler incelendikten sonra Türk-İslâm edebiyatı geleneğinde öne çıkan müstakil manzum ve 

mensur siyerler kısaca tanıtılmıştır. 

Birinci bölümde XVIII. yüzyıl şâirlerinden Süleyman Nahîfî’nin hayatını, eserleri ve 

edebî şahsiyeti ele alınmıştır. Nahîfi’nin hayatı, dinî ve edebî kişiliği hakkında dönemin 

kaynakları ve daha önce yapılmış çalışmaların incelenmesiyle elde ettiğimiz bilgileri 

kronolojik bir şekilde ele alınmaya çalışılmıştır. 

İkinci bölümde “Ravzatü’s-safâ fî sîreti’l-Mustafâ”nin muhteva özelliklerine yer 

verilmiştir. Eser hakkında genel bilgiler, eserin adlandırılması ve eserin bölümleri hakkında 

bilgiler verilmiştir. 
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Üçüncü bölümde “Ravzatü’s-safâ fî sîreti’l-Mustafâ” adlı eserin yazma nüshalarının 

tavsifi, transkripsiyonlu metin oluşturulurken hangi kriterler çerçevesinde metnin 

oluşturulduğu maddeler halinde belirtilmiştir. 

Sonuç kısmında ise elde edilen bilgiler öz bir şekilde ifade edilmiştir. Çalışmada 

kullanılan kaynaklar kaynakça kısmında verildikten sonra indeks bölümünün ardından metin 

transkribeli olarak verilmiştir.  

Çalışmanın her aşamasında desteğini esirgemeyen, değerli vaktini bana ayıran, 

çalışmayı baştan sona itina ile kontrol eden muhterem hocam Prof. Dr.Mehmet AKKUŞ’a, 

sonsuz teşekkürlerimi arz ederim. Ayrıca çalışmamda bana yol gösteren, yardımını 
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Sümeyya SELİMOĞLU 

  Ankara-2020 

 

 

 

 



 

1 
 

GİRİŞ 

TÜRK-İSLÂM EDEBİYATINDA SİYERLER 

A.  Siyerlerin Tanımı ve Konusu 

Sîret kelimesinin çoğulu olan siyer sözlükte “davranış, hal, yol, âdet, bir kimsenin 

ahlâkı, seciyesi, hayat hikayesi” gibi anlamlara gelir. Sîret kelimesi Kur’an-ı Kerim’de Tâhâ 

Sûresi’nde (20/21), “hâl ve şekil” anlamında sadece bir yerde geçmektedir. Sîret ve siyer 

terim anlamı olarak, Hz. Peygamber’in hayatını ele alan ilim dalı ve bu sahada kaleme alınmış 

eserler için kullanılmıştır. 

 Hz. Peygamber’in gazve ve seriyyelerinin tarihine ve bu konuda yazılmış eserlere 

isim olan “Savaş yeri, savaş ve savaş hikayeleri” anlamına gelen mağzat kelimesinin çoğulu 

olan megâzi kelimesi ise, siyer kelimesinin eş anlamlısı olarak tarihi seyir içinde hem 

müstakil olarak hem de siyerle birlikte kullanılmıştır.
1
 Mehmet Özdemir’e göre meğazî, ilk 

zamanlarda yalnızca Hz. Peygamber’in Medine dönemindeki askeri faaliyetleri ve gazveleri 

için kullanılmış bir kelime iken zaman içinde kelime anlamı genişleyerek siyer kelimesi ile eş 

anlamlı hale gelmiş, Hz. Peygamber’in hayatının tamamı için de kullanılır olmuştur. 

Özdemir’e göre siyer kelimesi, ıstılâhî manada ilk kez Hz. Muhammed’in yaşam hikayesi için 

kullanılmış, bu konuda eser veren müelliflere ise “ashabu’s-siyer” denmiştir.
2
 

İslam dünyasında Hz. Muhammed’in hayatı ve şahsiyeti üzerine duyulan merak, 

Kur’ân-ı Kerîm ve İslam dininin O’na atfettiği değerle doğrudan ilişkilidir. Kur’an-ı Kerim’de 

Hz. Muhammed’i yücelten, O’nun peygamberlik görevinin mahiyetini açıklayarak övgüler 

                                                           
1
 Mustafa Fayda, "Siyer ve Meğâzî", D.İ.A., Ankara, 2009, c.37, s.319.   

2
 Mehmet Özdemir, “Siyer Yazıcılığı Üzerine”, Milel ve Nihal 4, S.3, (2007), s.130. 
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içeren çok sayıda ayet vardır.
3

 Kur’an-ı Kerim’de Hz. Peygamber’e atfedilen değerin 

büyüklüğünü gören sahabiler, O’nun hayatı ve şahsiyetini öğrenmenin hem Kur’an’ı hem de 

İslam’ı daha iyi anlamak açısından önemli olduğunu kavramışlardır.
4
 Bu minvalde Hz. 

Peygamber’i tanıma, hayatını bilme, güzel ahlakını öğrenme arzu ve özlemi ile O’nun 

hakkında bilgiler derlenerek kaleme alınmaya başlanmıştır. Zaman içerisinde bir tür haline 

gelen siyerlerin konusunu Hz. Peygamber’in hayatının tüm evreleri, özellikle de doğumu, 

peygamberliği, mi’râc’ı, hicret’i savaşları ve vefâtı oluşturmuştur.
5
 

 

B.  Siyer İlminin Doğuşu Ve Gelişmesi 

 

Hz. Peygamber’in hayatının ayrıntılı bir şekilde ele alınarak anlatıldığı eserler Arap 

edebiyatında zaman içerisinde “siyer” adı verilen bir türün doğmasına sebep olmuştur. Siyer 

alanında ilk faaliyetler tâbiîn döneminde başlamıştır. Kur’an’da müslümanlara Hz. 

Peygamber’in örnek olarak gösterilmesi, Hz. Peygamber’i görememiş olanların O’nun 

hakkında bilgi sahibi olma isteği bu faaliyetlerin hız kazanmasında önemli rol oynamıştır. 

Hicri birinci yüzyılın ikinci yarısından itibaren kaleme alınan sahife ve risaleler, siyer 

yazıcılığındaki müstakil gelişmenin ilk göstergeleridir. Urve b. ez-Zübeyr (ö.94/713), 

Şurahbil b. Sa’d (ö.123/740), Âsım b. Ömer b. Katâde (ö. 120/737) ve Abdullah b. Ebî Bekr 

b. Hazm bu süreçte siyer-meğazi alanında öne çıkan isimlerdir.
 
Risaleler döneminden sonra 

farklı kaynaklarında kullanılmasıyla bu alanda daha kapsamlı ve müstakil eserler ortaya 

koyan müellifler ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilki Zühri olmakla birlikte, Musa b. Ukbe (ö. 

                                                           
3
 Kur’ân’da Hz. Peygamber hakkında geçen ayetlerin bir kısmını şu şekilde sıralayabiliriz:Müslüman’ın Allah ile 

birlikte Resûlullah’a itaat etmesi (Âl-i İmrân 3/32), (en-Nisâ 4/136), onu herkesten fazla sevmesi (el-Ahzâb 33/6) 
ve örnek alması gerektiği (el-Ahzâb 33/21), âlemlere rahmet (el-Enbiyâ 21/107), ilâhî bir lütuf olarak (Âl-i İmrân 
3/164), güzel ahlâk üzere (el-Kalem 68/4), ilâhî emir ve yasakları tebliğ edip fertleri ve toplumları arındırma ve 
onlara kitap ve hikmeti öğreterek son hak dini lâyıkıyla yaşayacak bir olgunluğa eriştirmekle görevlendirildiği 
(Âl-i İmrân 3/164), (el-Cum‘a 62/2-3)… Bkz. Fayda, “Siyer ve Meğâzi”, s. 319. 
4
 Fayda, “Siyer ve Meğâ zi”, s. 320. 

5
 Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi I, (Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yay., 1997), s. 113. 
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141/758), İbn İshak (ö. 151/768), Ma’mer b. Râşid (ö. 153/770), Ebû Ma’şer es-Sindî (ö. 

170/787), Vakıdî (ö. 207/768) ve İbn Sa’d (ö. 230/845) da bu zikredilmesi gereken önemli 

isimlerdir.
6
 

Arap edebiyatında siyer kelimesini ilk kez kullanan müellifler İbn İshak (150/767), ve 

İbn Hişâm (218/833)’dır. Kendisinden sonra yazılan siyer kitaplarına kaynaklık eden İbn 

İshak’ın eserinin adı Sîret-ü İbn-i İshâk’tır. Eserinde Hz. Peygamber’in hayatına dair tüm 

bilgileri, menkıbeleri toplamıştır. İbn İshak, Medineli yüze yakın râvinin yanı sıra 

İskenderiye’deki âlimlerden edindiği bilgi ve haberlerle zengin bir muhteva oluşturarak bu 

bilgileri tasnif etmek suretiyle eserini kaleme almıştır. İbn-i Hişam ise orijinal nüshası 

günümüze ulaşamayan bu eserin Ziyâd b. Abdullah el-Bekkâî tarafından rivayet edilen ve 

Kûfî-Bağdâdî diye meşhur olan nüshasını kısaltarak es-Sîretü’n-nebeviyye adıyla bilinen 

kitabını kaleme almıştır.
7 Hicretin ilk iki asrında siyer sahasında eser verenlerin sonuncusu 

olan Vâkıdî’(ö. 207/823)’dir. Vâkıdî’nin Kitâbü’l-Meġāzî isimli eserinin en çok dikkat çeken 

özelliği Hz. Peygamber’in yalnızca Medine dönemindeki faaliyetlerini özellikle de gazve ve 

seriyyelerine ağırlık verilmiş olmasıdır.
8
 Bahsi geçen bu eserler, gerek siyer-megāzî gerek 

tabakat ve tarih türünde yazılacak eserlere temel kaynak niteliği taşıması açısından oldukça 

önemlidir. 

 

 

C.  Hz. Peygamberle İlgili Edebi Türler 

 

Türk-İslâm edebiyatı geleneğinde Hz. Peygamber’in hayatının tüm safhalarını anlatan 

eserlerin yanı sıra yalnızca bir dönemini ele alan müstakil eserler de kaleme alınmıştır. Hz. 

Peygamber’in doğumu, mu’cizeleri, mî’râcı, gazâları, fiziki özellikleri gibi konularda eserler 

                                                           
6
 Özdemir, “Siyer Yazıcılığı Üzerine”, s.130. 

7
 Fayda, “Siyer ve Meğâzi”, s.320. 

8
 Özdemir, “Siyer Yazıcılığı Üzerine”, s.134. 
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kaleme alınmış, siyer türünün bir kolu olarak yazılan bu eserler zaman içerisinde müstakil bir 

tür olarak gelişmiştir. 

 

1. Esma-i Nebi: Hz. Peygamber’in isimleri anlamına gelen “Esmâ-i Nebî, Türk 

edebiyatında manzum ve mensur örnekleri olan bir türdür. Yüce Allah’ın isimlerini konu 

edinen Esmâ-i Hüsnâ türünün yanı sıra, Hz. Peygamberin isimleri hakkında kaleme alınan bu 

eserler müstakil bir Esmâ-i Nebi geleneği oluşturmuştur. Bu geleneğin oluşmasında Hz. 

Peygamber’in isimlerini anmanın ve O’na salât getirmenin faziletleri hakkında rivayet edilen 

hadisler etkili olmuştur. Esmâ-i Nebî’lerde Hz. Peygamber’in Kur’ân-ı Kerîm’de, hadislerde 

ve diğer semâvî kitaplarda geçen isimlerine yer verilirken, Hz. Peygamber’in üstün ahlakı, 

örnekliği, rahmeti, şefâati, Allah katındaki değeri, ümmetinin O’na duyduğu sevgi, hürmet ve 

özlem gibi konular işlenmiştir.
9
 

 Emine Yeniterzi’ye göre Hz. Peygamber’in isimlerinin 1-Kur’ân-ı Kerim’deki 

isimleri, 2-Diğer kitap ve Sayfalardaki isimleri, 3-Hadislerde belirtilen isimleri, 4-Esmâ-i 

Hüsna ile ortak olan isimleri, 5-Hz. Peygamber’in diğer peygamberler ve din büyükleri ile 

ortak olan isimleri, 6-Hz. Peygamber’in edebi mahiyetteki isimleri şeklinde bir tasnifinin 

yapılarak değerlendirilmesi mümkündür.
10

 

 Hasîbi Üsküdârî’nin (ö.1200/1785) Dürretü’l-Esmâ adlı 1032 beyitlik mesnevisi 

Esmâ-ı Nebî türündeki en hacimli eserdir. Üsküdârî, eserini, Faslı Şeyh Muhammed 

b.Süleyman el-Cezûlî’nin (ö.868) Delâilü’l-Hayrât isimli, vird ve zikir cümleleriyle 

zenginleştirilmiş eserinde geçen Hz. Peygamber’e ait 201 isimden faydalanarak kaleme 

almıştır. Üsküdârî bu durumu eserinde şu şekilde dile getirmiştir: 

 

                                                           
9
Ahmet Yılmaz, “Türk Edebiyatında Esmâ-i Nebeviyye-i Şerîfe’yi Tadât Geleneği ve Müstakimzâde’nin Mir’atü’s-

Safâ İsimli Risalesi”, İstem Dergisi 4, (2004), s. 160-161. 
10

 Emine Yeniterzi, “Dîvan Şiirinde Hz. Peygamber’in İsim ve Sıfatları: Esmâ-ı Nebî”, Türkiye Diyanet Vakfı Kutlu 
Doğum Haftası II: Dinî Edebiyat’ın Dünü Bugünü Paneli 1-7 Ekim 1990, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, 1992, 
s.90. 
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 … 

Rivâyettir ki bin bir ismi vardır 

Hakâyık ehline ol âşikârdır 

 

Değül her kimse ol Esmâya vâkıf 

Meger ol sırr-ı Mevlâ ola kâşif 

 

İki yüz bir yazar ism-i resûli 

Delâilde Süleymân-ı Cezûlî 

 

Üsküdârî ayrıca Nuût-ı Nebeviyye mecmuası da tertiplemiştir.
11

 Esmâ-i Nebi türü 

üzerine yazılmış bir diğer önemli eser ise Salâhî (Abdullah Salâhaddîn-i Uşşâkî, 1705-

1782)’nin kaleme aldığı Gül-i Sad-berg-i Evrâd Berâ-yı Tuhfe-i ‘Ubbâd’dır. 1181/1767 (veya 

H.1177/1763) yılında yazılan bu eser, hem esmâ-i hüsnâ hem de esmâ-i nebî türüdür. Eser 

Arapça ve Türkçe, mensur-manzum karışık olarak çeşitli bölümlerden oluşmaktadır. Eserin 

bilinen tek nüshası Ankara Üniversitesi DTCF Ktp. Muzaffer Ozok II/7, vr.74b-107b’de 

kayıtlıdır. Salâhi,  

Bu kesret içre irişdin kuyûda 

İki üç dördü ko ir bir Vedûd’a 

beytinin kendisine hareket noktası olduğunu belirtmiş özellikle “Vedûd” ismine ağırlık 

vermiştir.
 12

 

 

2. Na’t: Sözlükte “bir şeyi her yönüyle tarif etme, güzelliğini anlatma, nitelendirme” 

gibi anlamlara gelen na’t kelimesi terim olarak “Cenâb-ı Resûlü muhterem hakkında söylenen 

                                                           
11

 Emine Yeniterzi, “Dîvan Şiirinde Hz. Peygamber’in İsim ve Sıfatları: Esmâ-ı Nebî”, s.87-100. 
12

 Mehmet Akkuş, Abdullah Salâddîn-i Uşşâkî (Salâhî)’nin Hayatı ve Eserleri, (Ankara:MEB Yay., 1998), s.149-
151. 
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manzum hediye” demektir. Aynı zamanda edebiyatımızda diğer peygamberler, aşere-i 

mübeşşere, din ve tarikat büyükleri için de yazılmış na’tlar bulunmaktadır. Bundan dolayı Hz. 

Peygamber için kaleme alınan na’tları diğerlerinden ayırmak için bu na’tlara “na’t-ı şerîf, nât'ı 

peygamberî, na’t-ı rasûl, veya na’t-ı nebevî denmiştir. Arap edebiyatında bu tür şiirlere 

medâih; Fars edebiyatında ise sitayiş denilmiştir.
13

 

Kasîde, gazel, mesnevi nazım şekilleri başta olmak üzere murabba, muhammes, 

müsaddes, rubaî, tuyug, müfred gibi çeşitli nazım şekilleriyle de yazılan na’tlarda
14

 Hz. 

Peygamber’in mû’cizeleri, hicreti, risaleti, İslam dinini anlatırken yaşadığı zorluklar, 

inanmayanların O’na çektirdiği eziyetler, şefaat isteği gibi konular samimi ve içten 

kelimelerle işlenmiştir. Ka’b b. Zuheyr’in Hz. Peygamber hayatta iken yazdığı Kaside-i 

Bürde’si İslam toplumlarının edebi hayatında asırlardır önemli bir yer işgal etmiş, na’tın 

şerhleri, nazireleri, tahmisleri yapılmıştır.
15

 

Edebiyatımızda 15. yy. şâiri Yazıcıoğlu Mehmed’in, Megâribü’z-Zamân adlı Arapça 

mensur eserinden yine kendisinin nazmen tercüme ettiği 9008 beyitlik Muhammediye adlı 

mesnevisi de bütünüyle na’t konusunda kaleme alınan hacimli bir mesnevi olarak önemli bir 

yere sahiptir.
16

 

 

3. Mevlid: “Doğum yeri ve zamanı anlamına gelen mevlid, Hz. Peygamber’in 

doğumunu ve bu esnada meydana gelen olayları, bu vesileyle yapılan törenleri ve kaleme 

alınmış eserleri anlatmak için kullanılmaktadır.
17

 Türk-İslam edebiyatında mevlid türü daha 

çok manzum olarak kaleme alınmış, Hz. Peygamber’e duyulan sevginin bir yansıması olarak 

dinî-edebî türler arasında oldukça ilgi görmüştür. Türkçe kaleme alınan mevlîdler çoğu 

                                                           
13

 Zülfikar Güngör, Osmanlı Padişahlarından Hz. Muhammed’e Na’tlar, (Ankara: Araştırma Yay., 2009), s. 1. 
14

 Yeniterzi, Divan Şiirinde Na’tlar, s. 89-90. 
15

 Rıdvan Canım, Divan Edebiyatında Türler, (Ankara: Grafiker Yay., 2016), s. 206.  
16

 Yeniterzi, Divan Şiirinde Na’tlar,  s. XXIII. 
17

 Ahmet Özel, “Mevlid” D.İ.A., Ankara, 2019, c.29., s. 475-479. 



 

7 
 

aruzun “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla ve mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır. Ortalama 

hacimleri 600-1400 beyit aralığındadır.
18

 

Türk-İslam edebiyatında Süleyman Çelebi (725/1351-825/1422)’nin Vesîletü’n-Necât 

adlı eseri, mevlid türünün en önemli örneğidir. Eser mesnevi nazım şekliyle yazılmış olup, 

768 beyittir. Samimi ve coşku dolu bir üslûp ile yazılmış bu eser hem döneminde hem de daha 

sonraki dönemlerde oldukça ilgi görmüş ve mevlid türünde yazılan eserlere örnek teşkil 

etmiştir. Eserin sadece İstanbul kütüphanelerinde tesbit edilebilen 51 nüshası bulunmaktadır.
19

 

Vesîletü’n-Necât ve buna benzer mevlid metinlerinde Hz. Peygamber’in doğumu, 

öncesi ve sonrasında gerçekleşen olayların anlatılmasının yanı sıra bazı metinlerde farklı 

bölümlere de yer verilmiştir. Dolayısıyla mevlitler sadece Hz. Peygamber’in doğumunu 

anlatan metinler değildir. Mevlitlerde genel olarak seyreden ortak başlıklar, 1- Tevhîd, 

münâcaat, 2- Âlemlerin yaratılması, 3- Hazret-i Peygamber’in nurunun yaratılması, 4- Hazret-

i Peygamber’in nurunun nesilden nesile intikali, 5- Hazret-i Peygamber’in doğumu sırasında 

meydana gelen fevkalade olaylar, 6- Hazret-i Peygamber’in mucizeleri, 7- Hazret-i 

Peygamber’in mî’râcı, 8- Hazret-i Peygamber’in hicreti, 9- Hazret-i Peygamber’in nasihatları, 

10- Duâ, 11- Hazret-i Peygamber’in vefâtı, 12- Hâtime şeklindedir.
20

 

Hasibe Mazıoğlu tezkirelere göre Türk edebiyatında yüzden fazla mevlîd yazıldığı 

bilgisini vererek yazarı bilinen 12 mevlîdi tanıtmış, 59 mevlîdin de ismini vermiştir. Bu 12 

eseri ve yazarlarını şöyle sıralamak mümkündür: Kerîmî, İrşâd (863/1458, 555 beyit); 

Akşemseddinoğlu Hamdullah Hamdî, Ahmediyye (900/1484, 1337 beyit); Emîrî, Mevlîd 

(XVI. yy. Ayasofya Kütüphanesi nr.:3827 v.31b-41b); Hevâyî, Mevlîd-i Hayr-ı Enbiyâ 

(Kanûnî devri, 2306 beyit); Visâlî Ali Çelebi, Mevlîd (Kanûnî devri, 46 varak); Şâhidî, 

Mevlîd (XV.-XVI. yy., 823 beyit); Murâdî, Mevlîd (tarihi bilinmiyor, en geç XVI. yy.); 

                                                           
18

 Hasan Aksoy, “Mevlid-Türk Edebiyatı”, D.İ.A , Ankara, 2004, c.29, s. 482. 
19

 Necla Pekolcay, İslâmî Türk Edebiyatı Tarihi, (İstanbul: Kitabevi Yay., 2002) s.251-259. 
20

 Mehmet Akkuş, “Abdullah Salahâddin-i Uşşâkî (Salâhi) ve Mevlidi, Mevlid Külliyatı II (Klasik Dönem), (Ankara: 
D.İ.B. Yay., 2016), s.14. 
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Necîbî, Mevlîd (XVI. yy., 219 beyit); Selâmî Şeyh Mustafa, Mevlîd-i Şerif (XVII. yy. , 446 

beyit); Derviş Dede adına kayıtlı Mevlîd (H.1063) ( Bu mevlîdin Derviş Dede’ye ait olmadığı, 

sadece yazmanın 18b varağında geçen bir ilahi metninde Derviş Dede adının bulunduğu 

belirtilir); Nahîfî, Mevlîd (XVIII. yy.,1110 beyit); Deveci Ali, Mevlîd (Deveci Ali adı mevlîd 

metni içerisinde bulunmayıp, mevlidin arkasındaki “vefât-ı Fâtıma” bölümünün 

sonundadır.)
21

 

Necla Pekolcay, 15. asırda bilinen diğer mevlîd sahipleri arasında Ahmed, Sinanoğlu, 

Ebu’l-Hayr, Halil, Şâhid, Muhibbî gibi şairlerin isimlerini vermiştir.
22

 Mevlîd yazma 

geleneğinin son örneklerinden biri de Muhammed Lutfî’nin (1868-1956), hâlen Erzurum ve 

civarında okunan Mevlîd’idir.
23

 

 

4. Mî’râc-nâme: Hz. Peygamber, hicretten bir yıl önce Recep ayının 27. Cuma gecesi 

mî’râca yükselerek yüce Allah ile görüşmüştür. Bu kutlu gecede birçok mucizevi tecrübeyle 

beraber beş vakit namaz farz kılınmıştır. Bu hâdise Kur’ân’da İsrâ ve Necm sûrelerinde 

anlatılmıştır.
24

 Mî’râç hadisesi İslam toplumlarının özellikle Arap, Fars, Türk edebiyat ve 

kültür hayatlarında önemli bir yer tutmuş, yüzyıllardır eserlere konu olmuştur.
25

 

Mirâc-nâme türü, dini edebiyatta mürettep dîvân ve mesnevilerin başlarında müstakil 

olarak yer aldıkları gibi, hilye ve mevlid türü eserlerde bir bölüm olarak da bulunabilmektedir. 

Hece vezniyle yazılmış mî’râç ilâhilerinin yanı sıra, dîvân içinde mîraciye türünden bir gazel 

de yer alabilmektedir.
26

  

Türk edebiyatında mî’râc-name türünün ilk örneğini Hakim Süleyman Ata vermiş, 

Anadolu sahasında ise bu türün ilk temsilcisi olarak Âşık Paşa karşımıza çıkmaktadır. Âşık 

                                                           
21

 Hasibe Mazıoğlu, “Türk Edebiyatında Mevlîd Yazan Şairler”, Türkoloji Dergisi 6, S.1, (1974): s. 31-62. 
22

 Pekolcay, İslâmî Türk Edebiyatı Tarihi, s. 251-259. 
23

 Âmil Çelebioğlu, “Türk Edebiyatında Manzum Dinî Eserler”,  Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, (İstanbul: MEB 
Yay., 1998),  s. 358. 
24

 Çelebioğlu, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, s. 358. 
25

 Kemal Yavuz, “Anadolu’da Başlayan Türk Edebiyatında Görülen İlk Miraçnâmeler: Âşık Paşa ve 
Miraçnâmesi” İlmî Araştırmalar 8, (1999), s. 249. 
26

 Çelebioğlu, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, s. 358. 
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Paşa Garibnâme’sinin farklı yerlerinde, birbirini tamamlar şekilde iki bölümlü bir mirâc-nâme 

bulunmaktadır. Bu mir’âc-nâmenin yaklaşık 100 beyitlik ilk kısmında Hz. Peygamber’in 

Mekke’den Kudüs’e gelişi anlatılmakla birlikte Kudüs, Mescid-i Aksa ve orada yer alan 

kıymetli mekânların canlı tasviri yapılmıştır. 193 beyitlik ikinci kısımda ise Hz. Peygamber’in 

göklere yükselişi, Cebrâil ile olan yolculuğu, bu yolculukta şahit oldukları ve meleklerin 

hâlleri anlatılmıştır.
27

 

 Mirâc-nâme türü ile ilgili Nâyî Osman Dede-Mi’râciye; Abdülvâsî Çelebi-Mi’râc-

nâme; Arif-Mi’râcü’n-Nebî; Süleyman Nahîfî-Mi’râcü’n-Nebî ; Mecîdî-Mi’râciyye; Hâfız 

Ömer Yenişehrî-Mi’râciyye; Şeyh İsmail Hakkı Bursevî-Mi’râciyye; Seyyîdî-Kıssa-i Mirâc; 

Muhammed Feyzî-Kudsiyyü’s-Sîrac fî Nazmi’l-Mi’râc ve Receb Vahyî-Minhâcü’l-Mirâc gibi 

eserler kaleme alınarak dini edebiyatımızda yerini almıştır.
28

 

 

5. Hicret-nâme: Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretini konu alan 

eserlere verilen addır. Mi’râc hadisesi kadar olmamakla beraber hicret hadisesi de dinî ve 

tasavvufî şiire kaynak olmuştur. Mevlid türü gibi bazı eserlerde az veya çok bu konuya 

değinilebildiği gibi müstakil bir manzume halinde de Hz. Peygamber’in hicreti ele alındığı da 

olmuştur. 

 Süleyman Nahîfî (ö.1151/1738)’nin 800 beyitlik Hicretü’n-Nebî adlı eseri bu türde 

yazılmış bilinen tek müstakil örnektir. Telif tarihi belli olmayan eserde, Hz. Peygamber’in 

doğumu, çocukluğu, Hz. Hatice ile evlenmesi, mî’râcı ve peygamberliğin gelişi gibi konular 

anlatıldıktan sonra 162. beyitten itibaren hicret olayı anlatılmaya başlanmıştır. Eser, Hz. 

Peygamber’in yatağını Hz. Ali’ye bırakarak Hz. Ebubekir’le beraber Mekke’den ayrılması, 

müşriklerin onları takibi, Hz. Peygamber ve Hz. Ebubekir’in mağaraya sığınmaları, Hz. 

                                                           
27

 Yavuz, “Anadolu’da Başlayan Türk Edebiyatında Görülen İlk Miraçnâmeler: Âşık Paşa ve Miraçnâmesi”, s. 249. 
28

 Metin Akar, Türk Edebiyatında Manzum Mi’râcnameler, (Ankara : Kültür Bakanlığı Yay., 1987), s. 155-202. 
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Ebûbekir’in dilinden Hz. Peygamber’in hilyesi, Medînelilerin Hz. Peygamber’i coşkuyla 

karşılamaları gibi olaylar zinciri aktarılarak dua beyti ile bitmektedir.
29

 

 

6. Mu’cizât-ı Nebî: Divân ve mesnevîlerin bazılarının başında, Hz. Peygamber’in 

mûcizelerinden bahseden bir bölüm bulunabildiği gibi, bu türde yazılmış birçok müstakil eser 

de bulunmaktadır. 14. ve 15. yy. Türk edebiyatında Kirdeci Ali’nin Güvercin Destanı, 

Kesikbaş Destanı; İzzetoğlu’nun Tavus Mu’cizesi; Sadreddin’in Mûcize-i Muhammed ve 

Geyik Destanı gibi mesnevileri bu türün yaygın örnekleri olarak sıralanabilir.
30

 Tursun 

Fakı’nın Hz. Peygamber’in Ebûcehil’le Güreşi Hikâyesi ve Yûsuf-ı Meddah’ın Kız ve Cehûd 

Hikâyesi de Hz. Peygamber’in çeşitli mû’cîzelerini anlatması açısından önemlidir. Tursun 

Fakı’nın 673 beyitten meydane gelen Gazavât-ı Resûlullah (Kıssa-i Mukaffa) adlı eseri ile 

Kirdeci Ali’nin 110 beyitlik Dâsitân-ı Kesikbaş adlı mesnevîsi “Gazavât-ı Ali” ve “Mû‘cizât-ı 

Nebî” türlerinin her ikisine de uygun nitelikte eserler olarak değerlendirilebilir.
31

 

 

7. Şefâat-nâme: Türk-İslâm edebiyatı geleneğinde Hz. Peygamber’in ümmetinin 

günahlarının bağışlanması için Allah’a niyazını, ahiretteki şefâatini anlatan eserlere şefâat-

nâme denmiştir. Bu türün bilinen en güzel örneğini Ömeroğlu vermiştir. 125 beyitten oluşan 

Şefâat-nâme bu türün ilk manzum örneği olmakla birlikte, kısmi olarak tertip geleneğine 

uygun halk tipi dinî bir mesnevidir.
32

 

 

8. Hilye: Arapça bir kelime olan hilye sözlükte “süs, bezek, sûret, sıfat, 

vasıflandırmak nitelendirmek gibi anlamlara gelir. Istılâhî anlamda hilye kelimesi “Hz. 

                                                           
29

 Âmil Çelebioğlu, “Süleyman Nahîfî’nin Hicretü’n-Nebî Adlı Mesnevîsi”, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, 
(İstanbul: MEB Yay., 1998), s. 263-315. Makalede eserin metni de verilmiştir. 
30

 Çelebioğlu, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, s. 359. 
31

 Çelebioğlu, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, s. 75-78. 
32

 Alim Yıldız v.dğr., Türk-İslâm Edebiyatı, (Ankara: Grafiker Yay., 2016), s. 239. 
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Muhammed’in mübarek vasıflarını ve güzelliklerini anlatan manzum ve mensur eser” olarak 

kullanılmaktadır.
33

 

 Hz. Muhammed’in hayatı boyunca yapmış olduğu eylemler söylediği her söz hadis 

râvîleri tarafından incelenmiş ve tasnif edilerek sonraki nesillere aktarılmıştır. Bunlardan bir 

kısmı Hz. Peygamber’in boyu, eli, yüzü, saçı, sakalı, ağzı, dişi, gülüşü, yürüyüşü, kokusu, 

gölgesi, konuşması gibi özel halleri ile ilgili olup, hadis literatüründe buna Şemâil-i Şerife 

denmiştir. Hz. Peygamberin fiziki özelliklerinin detaylı bir şekilde anlatıldığı bu rivayetler 

Türk edebiyatına kaynak olmuş, ortaya çıkan türe de hilye denilmiştir.
34

 Zülfikar Güngör’e 

göre hilyelerin ortaya çıkışını etkileyen faktörler şunlardır. 1-Peygamber sevgisi, 2-Hz. 

Peygamber’in şefaatine ulaşma arzusu, 3-Hilyelerin havassı hakkında haberler, 4-İyi bir eser 

bırakarak hayırla anılma arzusu, 5-İslam’da insan resminin yapılmasının yasaklanması.
35

 

Hz. Peygamber'in fizîki özelliklerinin anlatıldığı hilyeler ilk zamanlarda hadis ve siyer 

kitaplarında yer almış, daha sonra ise hadis âlimi Tirmizî (ö. 279/892) tarafından derlenen 

Kitabü'ş Şemâil adlı eserinin baş tarafında bir araya getirilmiştir. Bu sayede hilye, Hz. 

Peygamber'in ahlaki özellikleri ve davranışını anlatan şemâil türünün bir parçası haline 

gelmiştir.
36

 

Hilyeler ağırlıklı olarak Hz. Peygamber için yazılmış olmakla beraber, Neşâtî Ahmed 

Dede’nin (ö.1085/1674) on dört peygamberin hilyesini içeren Hilye-i Enbiyâ’sı, Cevrî’nin (öl. 

1065/1654) Hülefâ-yı Râşidîn’i konu alan Hilye-i Çâr-yâr-ı Güzîn’i (telif:1050/1640) ve 

benzeri eserler de kaleme alınıştır. Ayrıca Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin, Aşere-i mübeşşere, 

                                                           
33

 Zülfikar Güngör, “Türk Edebiyatında Manzum Hilye-i Nebeviler ve Nesimi Mehmed’in Gülistân-ı Şemâil’i”, 
(Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2000), s. 1. 
34

 Yılmaz, “Türk Edebiyatında Esmâ-i Nebeviyye-i Şerîfe’yi Tadât Geleneği ve Müstakimzâde’nin Mir’atü’s-Safâ 
İsimli Risalesi”, s. 160. 
35

 Zülfikar Güngör, “Türk Edebiyatı'nda Hilye-i Nebevî Türünün Doğuşu Gelişimi ve Sebepleri”, Tasavvuf İlmî ve 
Akademik Araştırma Dergisi 10, (Ocak-Haziran 2003), s. 192-198. 
36

 Zülfikar Güngör, “Bir Edebi Tür Olarak Hilyeler”, Bir Kutlu Doğum Şaheseri Mevlid ve Süleyman Çelebi, (ed.) 
Bilal Kemikli, Osman Çetin, (Ankara: TDV Yay., 2010),  s. 74. 
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diğer bazı sahâbeler, din ve tarikat büyüklerinin de hilyelerinin yazıldığı görülmektedir.
37

 

Na‘tî Mustafa (ö.H.1131/1731)’nın Hilye-i Aşere-i Mübeşşere ve Bursalı Rıza 

(ö.H.1323/1905)’nın Hilye-i Mevlânâ adlı hilyeleri buna örnek gösterilebilir.
38

 

Türk edebiyatında hilye türünün en bilinen örneği, Hâkânî Mehmed Bey 

(ö.H.1015/1606)’in, 750 beyitten oluşan Hilye-i Hâkânî/Hilye-i Saadet adlı manzum eseridir. 

Bu eser hilye türündeki eserlerin yaygınlaşmasında oldukça etkili bir rol üstlenmiştir. Aynı 

zamanda eserin şerhi de yapılmıştır.
39

 

Türk edebiyatında Hz. Peygamber ile ilgili yazılmış hilyeler şu şekilde sıralanabilir: 

Şerîfî, Risâle-i Hilyetü’r-Resûl (253 beyit); Hakânî (öl. H.1015/1606), Hilye-i Saadet 

(1007/1598-1599, 712 beyit); Aziz Mahmud Hüdayî (öl.1038/1628), Hilye (25 beyit); Bosnalı 

Mustafa, Tercüme-i Hilyetü’n-Nebî (1064/1654); Süleyman Nahîfî, Hilyetü’l-Envâr 

(1100/1689)
40

 Hakânî’nin eserine nazire, 2871 beyit); Seyyid Mehmed Efendi, Hilye 

(1159/1746)Ârif Süleyman Efendi (ö.H.1183/1769)’nin Hilye-i Nebî adlı eseri Mehmed 

Hakânî’nin (öl. H.1015/1606) Hilye-i Hakânî (yazılışı:H.1007/1598) adlı eserine nazîre olarak 

kaleme alınmış, 241 beyit tutarında bir eserdir. Mevlevî Mehmed Necîb Efendî’nin Hilye 

(1259/1843)’si 700 beyit civarındadır. Rusçuklu Fethî Ali, Milâd-ı Muhammediyye-i 

Hakaniyye Hilye-i Fethiyye-i Sultaniyye (1259/1843, 164 beyit) adlı eseri Sultan 

Abdülmecid’in isteği üzerine yazmıştır. Hızrî (Tırhalalı Murad Oğlu Ali)’nin Nazmü’n-Nûr fî 

Silki’s-Sürûr adlı eseri yetmiş beyittir. Mustafa Fehmî Gerçeker’in Hilye-i Fahr-i Alem 

(İstanbul 1944) 1197 beyitir.
41

 

 

9. Kırk Hadis, Yüz Hadis, Bin Hadis: Kırk âyet, yüz âyet, yüz mû’cize gibi sayılarla 

ilgili olarak hadîs-i şerifler de yine bu sayılarda düzenlenmiştir. Manzum kırk hadisler 

                                                           
37

 Çelebioğlu, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, s. 359-360. 
38

 Mustafa Uzun, “Hilye”, D.İ.A., İstanbul, 1998, c.18, s. 46-47. 
39

 Çelebioğlu, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, s. 360. 
40

 Güngör, “Türk Edebiyatında Manzum Hilye-i Nebeviler ve Nesimi Mehmed’in Gülistân-ı Şemâil’i”, s.67. 
41

 Uzun, “Hilye”, s. 44-45. 
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üzerindeki telif ve tercüme faaliyetleri, yüz hadis ve bin hadis çalışmalarına göre daha 

fazladır. Kırk hadis türünün Türkçe’deki ilk manzum örneği Kemal Ümmî’nin (ö.880/1475) 

186 beyitlik Kırk Armağanı’dır. Yüz hadis türlerinde kırk hadislere göre daha ayrıntılı bir 

anlatım mevcuttur. Bu türde yazılmış eserlerin bir kısmında konuyla ilgili hikayeler 

anlatılmıştır. Bu sebepten bazı eserler yüz hadis-yüz hikâye olarak kaleme alınmıştır. Bu 

şekilde Mehmet Hatiboğlu’nun (ö.838/1434-1435) kaleme aldığı Ferahnâme (829/1425-1426) 

adlı eser, Türk edebiyatındaki manzum yüz hadisler içerisinde en hacimli olanıdır.
42

 Eserde 

her hadis tercümesinden sonra konuyla ilgili bir hikayeye yer verilmiştir. 6105 beyitten 

meydana gelen eserin 3905 beyitlik kısmını hikayeler oluşturmaktadır. Bu eser dışında tespit 

edilebilen diğer belli başlı manzum yüz hadisler şunlardır: İsmail Beliğ (1079/1668-

1142/1729), Gül-i Sad- Berg (183 beyit), Kadrî (-?-), Manzum Yüz Hadis Tercümesi (200 

beyit); Visâlî (öl. 1057/1647), Gül-i Sad-Berg (210 beyit); Halvetî Muhyî (-?-), Gül-i Sad-

Berg (246 beyit), Latîfî (896-990/1491-1582), Subhatu’l-Uşşâk (347 beyit).
43

 

Yüz hadis türünde manzum eserlerin yanı sıra mensur örneklerde verilmiştir. Bilinen 

ilk Türkçe mensur eser Darîr’in Yüz Hadis Yüz Hikaye adlı eseridir. Ancak bu eserin Darîr’e 

ait olup olmadığı şüphelidir.
44

 Vecihî Paşazâde Kemal’in Bin Hadis Tercümesi, Bin Hadis 

manzum tercümesine örnek olarak zikredilebilir. Ayrıca seksen, beşyüz vs. gibi değişik sayıda 

manzum hadisler de tertip edilmiştir.
45

 

 

                                                           
42

 Çelebioğlu, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, s. 360-361. 
43

 Bkz: Nihat Öztoprak, “Klâsik Türk Edebiyatında Manzum Yüz Hadisler”, (Doktora Tezi,Marmara Üniversitesi, 
1993), s. 1-97.  
44

 “Eser, Darîr’e mâl edilmekle beraber nüshalarının hiç birinde onun ismine ve mahlasına rastlanmaz. Darîr’in 
diğer eserlerinde de böyle bir tercümesi olduğuna dair bir bilgi yoktur. Eserin Darîr’e mâl edilmesinin sebebi 
Millet Kütüphanesi Ali Emîrî Bölümü, Şeriyye 1287 numarada kayıtlı nüsha olmalıdır. Bu nüshanın sonunda yüz 
hadisten ayrı olarak aynı müellifin Siyer-i Nebî adlı eserinden alınan Hz. Peygamber’in cemel mu’cizesini anlatan 
bir parça vardır. Darîr’in adı sadece bu parçanın sonunda geçmektedir.” Nihat Öztoprak, “Klâsik Türk 
Edebiyatında Manzum Yüz Hadisler” , s. 31. 
45

 Çelebioğlu, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, s. 360-361. 
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10. Regâibiyye: Hz. Peygamber’le ilgili türlerden biri olan regâibiyye sözlük anlamı 

olarak “çok rağbet edilen şeyler” anlamına gelmektedir. Regâib gecesi münasebetiyle 

yazılmış bu manzum eserlerde
46

 Hz. Peygamber’in anne ve babasının ahlâkî vasıfları, 

birbirlerine uygun ve temiz gençler oluşları, evlilikleri, Hz. Peygamber’in ana rahmine 

düşmesi ve bunun rahmeti gibi konular işlenmiştir.
47

 

Bu türe örnek olarak Salâhî (1705-1782)’nin Risâle-i Regâibiyye
48

 adlı eseri ile Ârif 

Süleyman Efendi (öl.1183/1769)’nin Farsça olarak kaleme aldığı Regâibiyye adlı küçük 

hacimli mesnevisi verilebilir.
49

 

 

D. Türk-İslâm Edebiyatında Siyerler 

Türk-İslâm Edebiyatı geleneğinde şâirler, Hz. Muhammed’in doğumu, isimleri, 

şemâili, hilyesi, mî’râcı, gazâları, hicreti, şefâati ve hadîs-i şerifleri hakkında eserler 

vermişlerdir. Edebiyatımızda Hz. Muhammed ile ilgili; Esmâ-i Nebî, Siyer, Mevlid, Mi'râc-

nâme, Mu'cizât-ı Nebî, Gazavât-ı Resûl, Hilye, Şemâil, Hicret-nâme, Şefâat-nâme, Kırk 

Hadîs, Yüz Hadîs ve Bin Hadîs gibi türler oluşmuştur.
50

 

Siyer-i Nebi türünün ilk örnekleri edebiyatımızda 8./14. asrın ikinci yarısında ortaya 

çıkmaya başlamıştır. Bu tarihten önce siyer kitaplarının yazılmış olması muhtemel olmakla 

birlikte, günümüze intikal eden bir eser mevcut değildir.
51

 

Türk edebiyatında ilk siyerler Arapça ve Farsça eserlerin tercümeleriyle oluşmuş, 

zamanla müellifler mensur ve manzum olarak eserler kaleme almışlardır. Dolayısıyla 

                                                           
46

 Mehmet Akkuş,“Edebiyatımızda Regâibiyye ve Salâhî’nin Matlau’l-Fecr’i”, Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi 32, (1992), s. 130. 
47

 Mustafa İsmet Uzun, “Regaibiyye” D.İ.A., İstanbul, 2007, c.34, s. 536-537. 
48

 Akkuş, Abdullah Salâhaddîn-i Uşşâkî (Salâhî)’nin Hayatı ve Eserleri, s.167-170. 
49

 Mustafa Uzun, “Ârif Süleyman”, D.İ.A., İstanbul, 1991, c.3, s. 370. 
50

 Bilal Kemikli, Türk İslâm Edebiyâtı Giriş, (Bursa: Emin Yay., 2010), s. 117.   
51

 Massad Süveylim Ali el-Shaman, “Türk Edebiyatında Siyerler ve İbni Hişam’ın Siyeri’nin Türkçe Tercümesi”, 
(Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,1982), s. XXXVIII. 
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edebiyatımızda tercüme eserlerle ortaya çıkan siyer türü, telif eserlerle birlikte varlığını 

sürdürmüştür.
52

 Dil ve edebiyatımızda önemli bir yere sahip olan siyer kitapları her asırda o 

dönemin önemli edip ve alimleri tarafından dünyevi beklentilerden uzak, sorumluluk 

bilinciyle kaleme alınmıştır. 

Türk edebiyatında kaleme alınan müstakil siyerleri manzum ve mensur olarak ikiye 

ayırmak mümkündür: 

1. Mensur Siyerler 

a)Tercemetü’d-Darîr ve Takdimetü’z-Zahir, Kadı Mustafa b. Yusuf b. Ömer ed-

Darîrî el-Erzeni’r-Rûmî (ö.796/1393) 

Türk edebiyatının ilk müstakil siyerlerinden olan Sîretü’n-Nebî, 790/1388 yılında 

Erzurumlu Kadı Darîr tarafından Arapça’dan tercüme edilmiştir. Âmâ olması sebebiyle Darîr 

ismiyle meşhur olan Kadı Darîr, 779/1377 yılında Mısır’a gitmiş ve orada Memlük sultanı 

Mansur Ali’nin maiyetinde bulunmuştur.
53

 Sultan, Darîr’den bir siyer kitabı yazmasını istemiş 

ve bu istek doğrultusunda Darîr, hemşehrisi âlim Şeyh Ekmelüddin’e, Ebu’l-Hasan el-

Bekrî’nin ve İbn Hişam’ın siyerlerinden hangisini tercih etmesi gerektiğini sormuş, Şeyh 

Ekmelüddin İbn Hişam’ın eserinin, siyer usulüyle yazılmış bir eser olduğu için halk 

tarafından zor anlaşılacağı; Bekrî’nin eserinin ise zayıf taraflarına rağmen daha anlaşılabilir 

olduğu kanaatiyle Bekrî’nin siyerinden kaynak olarak faydalanılmasını tavsiye etmiştir. 

Böylelikle Darîr, Melik Mansur Ali’nin huzurunda Bekrî’nin siyerini Arapça’sından 

dinleyerek Türkçe olarak şerh etmiştir. Eserin ikinci cildinin yazıldığı sırada Melik Mansur 

vefât etmiş (H.784/M.1383), yerine Sultan Berkuk geçmiştir. Darîr, Siyer’inin üçüncü cildini 

                                                           
52

 Mustafa Uzun, “Siyer ve Megâzî”, D.İ.A., İstanbul, 2009, c.37, s. 324-326. 
53

 el-Shaman, “Türk Edebiyatında Siyerler ve İbni Hişam’ın Siyeri’nin Türkçe Tercümesi”, s. XLI. 
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Sultan Berkuk’un emriyle yazmaya devam etmiş, eserini 790/1388’de tamamlayarak sultana 

takdim etmiştir.
54

 

Türk edebiyatında siyer türünde yazılan kitaplara büyük ölçüde tesir eden eser, mensur 

olarak kaleme alınmış olmasına rağmen çok sayıda manzum parça da ihtiva etmektedir. 

Bunlar içinde Hz. Muhammed’in doğumunu anlatan üç bölümden meydana gelen 55 beyitlik 

mevlid manzumesi, Türk edebiyatında mevlid türünün ilk örneği olması sebebiyle ve mevlid 

türüne öncülük etmesi açısından önemli bir yere sahiptir. 
55

 Ayrıca Süleyman Çelebi’nin 

Mevlid’inde yer alan bazı manzum parçalar Darîr’in mevlid manzumesiyle benzerlik 

göstermektedir.
56

 Eserin Türk dilinin zenginliği ve sadeliğini yansıtması, onu Türk dili ve 

edebiyatı tarihi açısından ayrıca önemli bir yere taşımıştır.
57

 

Mensur kısımları halk söyleyişine yakın manzum kısımlarında ise ağır bir dil 

kullanılan eser, gösterişten uzak, sade ve anlaşılır bir üslupla yazılmıştır. Azeri Türkçesi’nin 

izlerini taşımakla beraber Eski Anadolu Türkçesi’nin özelliklerini yansıtan eser altı ciltten 

oluşmaktadır.
58

 Çeşitli kütüphanelerde birçok yazma nüshası bulunan eser hakkında  Mustafa 

Erkan tarafından hazırlanan doktora tezinde, Darîr’in Siyer’inin 69 nüshası tespit edilerek bu 

nüshalardan bir kısmının tavsifi yapılmıştır. Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi dönüşünde 

İstanbul’a getirilen bu eser, 1003/1594-1595’te minyatür ve tezhiplerle süslenmiş olarak 6 cilt 

halinde istinsah ettirilmiştir. Ayrıca Darîr’in eseri, M. Faruk Gürtunca tarafından Kitâb-ı 

Siyer-i Nebî adıyla üç cilt halinde bugünkü Türkçe’ye aktarılmıştır.
59

 

 

                                                           
54

 Mustafa Erkan, “Sîretü’n-Nebî”, (Doktora Tezi,Ankara Üniversitesi, 1986), s. XVII-XVIII. 
55

Ümran Ay, “Münîrî’nin Manzum Siyer-i Nebî’si (1.cilt) (İnceleme-Metin)”, (Doktora Tezi, Marmara 
Üniversitesi,2007), s. 26. 
56

 Mustafa Erkan, “Sîretü’n-Nebî”, D.İ.A., İstanbul, 2009, c.37, s. 269-270. 
57

 el-Shaman, “Türk Edebiyatında Siyerler ve İbni Hişam’ın Siyeri’nin Türkçe Tercümesi”, s.XLVI. 
58

 Erkan, “Sîretü’n-Nebî”, s. 269-270. 
59

Ay, “Münîrî’nin Manzum Siyer-i Nebî’si (1.cilt) (İnceleme-Metin)”, s. XXVI-XXVII. 
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b) Tercüme-i Şevâhidü’n-Nübüvve: Bursalı Lâmi’î Çelebi (ö.938/1532) 

Abdurrahman-ı Câmi’nin aynı isimde siyer türünde yazdığı eserinin Lâmi’i Çelebi 

tarafından ilaveler yapılarak genişletilmiş tercümesidir.
60

 Hz. Muhammed’in peygamberlik 

delillerini anlatan Şevâhidü’n-Nübüvve adlı eser muhtevası değiştirilmeden, tertip 

sıralamasına bağlı kalınarak, Lâmi’i Çelebi tarafından kelime kelime tercüme edilmiştir. 

Esere rivayetleri kuvvetlendirmek için ayet ve hadisler, yeni rivayetler eklenmiş, muhteva 

zenginleştirilmiştir. 815/1509 yılında tamamlanan eserin dili devrine göre oldukça sâdedir.
61

 

Eser 1876’da Matbaa-i Âmire’de basılmış, Latin harfli baskısı ise 1958’de Muzaffer Ozak 

tarafından gerçekleştirilmiştir.
62

 

c) Me‘âlimü’l-Yakîn fî Sîreti Seyyidi’l-Mürselîn: Abdü’l-Bâkî Mahmud (ö. 

1008/1600) 

Bâkî (ö.1008/1600)’nin, İmâm Şihâbüddîn Ahmed b. Hatîbi’l-Kastalânî(1448-

1517)’nin 1494 yılında tamamladığı el-Mevâhibü’l-ledünniye bi’l-minahi’l Muhammediyye 

adlı eserini esas alarak yazdığı siyer kitabıdır.
63

 Bu tercüme, Sokullu Mehmed Paşa’nın isteği 

üzerine 987/1579 yılından önce tamamlanmıştır. Eserin tercümesi boyunca yüzden çok esere 

müracaat eden Bâkî, Şâfî mezhebine mensup olan müellifin bu mezhebe uygun düşen 

birtakım değerlendirmelerini Hanefî esaslarına göre değiştirmiştir. Bâkî aynı zamanda eserde 

gereksiz gördüğü bölümleri çıkarmış, faydalı olacağına inandığı bilgileri de esere ilave 

etmiştir.
64

 Akıcı ve doğal bir üslûp ile kaleme alınan eser, Bâkî’nin şer’i meselelere ve Hanefî 

                                                           
60

 Günay Kut, “Lamîi Çelebi”, D.İ.A., Ankara, 2003, c. 27, s. 96-97. 
61

 Erdem Can Öztürk, “Lamîi Çelebi’nin Şevâhidü’n-Nübüvve Tercümesi”, (Doktora Tezi,Celal Bayar Üniversitesi, 
2014), s. 148. 
62

 Kut, “Lamîi Çelebi”, s. 96-97. 
63

 Mehmed Çavuşoğlu, “Bâki”, D.İ.A., İstanbul, 1991, c.4, s. 537-540. 
64

 el-Shaman, “Türk Edebiyatında Siyerler ve İbni Hişam’ın Siyeri’nin Türkçe Tercümesi” s. LXII. 
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fıkhına hâkimiyetini göstermesi açısından önemlidir. Eser on “maksad”dan oluşmaktadır; her 

“maksad” kendi içinde birtakım “fasıl” ve “kısım”lara ayrılmaktadır.
65

 

d) Dürretü’t-Tâc fî Sîreti Sâhibi’l-Mi‘râc: Üveys b. Muhammed Alaşehirli el 

Üskübî (ö. 1037/1628)
66

 

Siyer-i Veysî olarak meşhur olan eser, siyer türünde daha evvel Arapça ve Farsça’dan 

Türkçe’ye tercüme edilmiş eserler dışında ilk Türkçe telif siyer kitabı olarak kabul 

edilmektedir. Veysi eserini çok sayıda tarih, tefsir, hadis, siyer kitabı ve lügatten faydalanarak 

hazırlamış, Hz. Muhammed’in hayatını Mekke ve Medine Dönemi olarak iki bölümde kaleme 

almayı planlamıştır.
67

 

 XVII. yy.’da Veysî’nin (öl.1037/1628)  Arapça ve Farsça kaynaklardan yararlanarak 

kaleme aldığı eserde oldukça ağır, sanatlı bir üslûp kullanılmıştır. Anlatımı ve sanatının 

güzelliğiyle Türkler arasında büyük bir ilgi gören eseri Veysî Bedir gazâsına kadar 

yazabilmiş, müellifin ölümüyle yarım kalan eserlere zeyller yazılmıştır. Eserin doğu ve batı 

kütüphanelerinde çok sayıda yazma nüshası mevcuttur (Dârü’l-Kütübi’l-Mısriyye, n.55 Tarih; 

Ârif Hikmet, n.242/36, 242/37; Fâtih 4403; Şehid Ali Paşa, n.1896; Mevlânâ Müzesi 

n.1178/1, 1174/1; Topkapı R.1339, R.2035/1 vd.). Bu siyer, H.1245’te iki cilt halinde 

Bulak’ta, H.1286’da 350 sayfa halinde İstanbul’da basılmıştır.
68
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 el-Shaman, “Türk Edebiyatında Siyerler ve İbni Hişam’ın Siyeri’nin Türkçe Tercümesi” s. LXIII. 
66

 Asıl adı Üveys olan müellifin mahlası Veysi’dir. Bkz: Bayram Ali Kaya, “Veysî”, D.İ.A., İstanbul, 2013, c.43., 
ss.76-77. 
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 Mustafa Erkan, “Dürretü’t-Tâc”, D.İ.A., İstanbul, 1994, c.10, s.33-34. 
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Veysî’nin Siyerine Yazılmış Zeyller 

1. Siyer-i Veysî Zeyli: Nev‘izâde ‘Ataullah (ö.1044/1634) 

Siyer-i Veysî’ye yazılan zeyllerin ilki
69

 olmakla beraber müellifin vefatıyla yarım 

kalmıştır. Esaslı bir tertipten yoksun olan zeylde Bedir gazâsı sonrası çeşitli gazâlar ve 

olaylardan bahsedilmiştir.
70

 

2. Siyer-i Veysî Zeyli: Bosnalı Sâmi’î Abdülkerim (ö.1096/1684) 

Bu zeyl hakkında yeterli bilgi bulunmamakla birlikte eserin herhangi bir nüshasına da 

rastlanmamıştır.
71

 

3. Siyer-i Veysî Zeyli / Zeyl-i Nâbî: Urfalı Yusuf Nâbî (ö.1124/1712) 

Nâbî’nin kaleme aldığı zeyl, muhteva ve edebî değer bakımından Siyer-i Veysî’ye 

yazılan zeyllerin en önemlisidir. Eserde Benî Kaynuka Gazvesi’nden Mekke’nin fethine kadar 

cereyan eden olaylar anlatılmıştır.
72

 Veysî’nin ağır ve sanatlı üslûbunu aratmayan Nâbî 

zeylini samimi beyitlerle süslemiş, Arapça kaynaklardan iktibaslarda bulunmuştur. Yirmiden 

fazla Arapça ve Farsça siyer kitabından faydalanılarak hazırlanan Nâbî’nin zeyli, hacim 

olarak Veysî’nin zeylinden fazladır.
73

 Eser h.1248 yılında 268 sayfa halinde Mısır’da Bulak 

matbaasında basılmıştır. Kitabın Türkiye kütüphanelerinde pek çok yazma nüshası 

bulunmaktadır.
74

 

                                                           
69
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Nâbî, kendi zeyline, aradan yirmi yıl geçtikten sonra ikinci bir zeyl daha yazmıştır. 

Nâbî, Siyer-i Veysî’ye yazmış olduğu ikinci zeylinde Mekke’nin fethinden Hicret’in 

dokuzuncu yılına kadar olan olayları anlatmıştır. Bu zeyl henüz basılmamıştır.
75

 

4. Siyer-i Veysî’nin Zeyli’nin Zeyli: Bağdadlı Nazmizâde Hüseyin Murtaza (ö. 

1134/1721) 

Veysî’nin yazmış olduğu Siyer’e Nâbî’nin kaleme aldığı zeyl’in zeylidir. Hüseyin 

Murtaza zeylinde Halid bin Velid ve Amr bin Âs döneminden başlayarak Hz. Peygamber’in 

vefâtına kadar meydana gelen olayları
76

 Veysî ve Nâbî’nin sanatlı üslûbuna uygun bir şekilde 

kaleme almıştır. Bu zeylle birlikte Siyer-i Veysî tamamlanmıştır.
77

  

5. Siyer-i Veysî Zeyli: Ahmed Tıflî Efendi (ö.1255/1839 ?) 

III. Selim (1789/1807) zamanında Tıflî mahlasıyla tanınan Ahmed Tıflî Efendi 

zeylinde Nâbî ve Nazmizâde’yi tenkit etmiş, onların zeyllerinde yer almayan ve detaylıca 

anlatılmayan,
78

 Mekke’nin fethi, Huneyn ve Tâif gazveleri, ganimetlerin taksimi, umrenin 

edâsı ve Medine’ye dönüş, Hz. Muhammed’in oğlu İbrâhim’in doğumu, Tebük Gazvesi ve 

Abdullah b. Übey b. Selûl’ün helâk olması, Hz. Ebû Bekir’in haccı, Habeş Kralı Necâşî’nin 

ölümü, Hz. Peygamber’in haccı gibi olaylara yer vermiştir. Veysî’nin üslûbuna uygun şekilde 

kaleme alınan ve beyitlerle süslenen bu zeylin tek yazma nüshası Medine, Ârif Hikmet Ktp. 

40/242’de kayıtlıdır.
79
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6. Siyer-i Veysî Zeyli: Koçhisârîzâde Süleyman Tâlib (ö. 1206/1792) 

Nâbî’nin birinci zeyline zeyl olarak yazılan eserde, Benî Kaynuka gazâsından 

Hudeybiye anlaşmasına kadar geçen olaylar anlatılmıştır.
80

  

e) Siyer-i Nebî: Abdülbâkî Ârif Efendi (ö. 1125/1713) 

Osmanlı şâir ve âlimlerinden Abdülbâkî Ârif Efendi’nin kaleme aldığı Siyer-i Nebi’si 

manzum bir mukaddimeyle başlar. Eserde Hz. Peygamber’in peygamberliğinin dördüncü 

yılına dek geçen olaylar anlatılmıştır. Ârif Efendi, eserini parçalar halinde yazmış ve 

tamamlayamadan vefat etmiştir. Vezîri-âzam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın isteğiyle 

Abdülbâkî Ârif Efendi’nin damadı Fâiz Efendi yarım kalan Siyer-i Nebi’yi 1131’de (1719) 

tamamlamıştır. Eserin Fâiz Efendi tarafından 1719 yılında yazılmış nüshası Süleymaniye 

Kütüphanesi, Hüsrev Paşa Bölümü nr.414’te kayıtlıdır.
81

 

f) Me‘âricü’n-Nübüvve fî Medâricü’l-Fütüvve Tercümesi: Koca Nişancı 

Celâlzâde Mustafa Çelebi (ö. 975/1567) 

Molla Mu’in Miskin el-Ferâhî’nin Farsça siyerinin Türkçe ilk tercümesi olan eser,  

Kanûnî Sultan Süleyman’ın emriyle 964/1556 yılında tamamlanmış, bu eserin selîs üslûbu 

Âşık Çelebi ve Kâtip Çelebi tarafından övülmüştür. Eserde birçok beyit ve mısraya da yer 

verilmiştir.
82
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g) İbn Hişam’ın Siyer-i Nebî’sinin Tercümesi: Aydınlı Eyyub b. Halil 

(ö.986/1578) 

İbn Hişam’ın Siyer’inin mensur tercümesi olan bu eserin içinde 71 beyit mevcuttur. 

Bilinen tek nüshası İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY 2414 numarada kayıtlıdır. Bu 

nüsha üzerinde Massad Süveylim Ali el-Shaman 1982’de doktora tezi hazırlamıştır.
83

 

h) Delâ’il-i Nübüvvet-i Muhammedî ve Şemâ’il-i Fütüvvet-i Ahmedî veya 

Meâricü’n-Nübüvve Tercümesi: Altıparmak Mehmed b.Mehmed (ö.1033/1623) 

Altıparmak adıyla meşhur olan Çıkrıkçızâde Mehmed tarafından güzel ve sade bir 

üslûpla yazılan bu eser, Molla Mu’în Miskin’in Me’âricü’n-Nübüvve adlı eserinin ikinci 

tercümesidir. Halk arasında çok ilgi gören eser, Altıparmak Tarihi olarak da anılmıştır.
84

 

 

2. Manzum Siyerler 

a) Muhammediye: Yazıcıoğlu Mehmed (ö.855/1451) 

XV. asrın ilk yarısında yetişen ve devrin önemli âlimlerinden Yazıcıoğlu Mehmed 

tarafından yazılan eser, kendisinin Arapça olarak kaleme aldığı Megâribü’z-Zamân adlı 

mensur eserin tercümesidir. Hz. Muhammed’in hayatı hakkında yazılmış meşhur eserler 

arasında önemli bir yere sahip olan Muhammediye, farklı konular üzerine yazılmış 

manzumelerden oluşturulmuştur.
85

 Âmil Çelebioğlu eserin beyit sayısını, müellif nüshası 

üzerinde yaptığı incelemeye göre 9028 beyit olarak vermiştir.
86

 Eser üç geniş bölümden 

oluşmakta, bu bölümlerde yaradılış, Hz. Peygamber’in doğumu, hayatı, savaşları, mûcizeleri, 

vefatı; Kur’ân-ı Kerîm’in hususiyetleri, hadis şerhleri, Resûlullâh’ın nasihatleri, ibadetlere ve 

                                                           
83

 el-Shaman, “Türk Edebiyatında Siyerler ve İbni Hişam’ın Siyeri’nin Türkçe Tercümesi”, s. CXI. 
84

el-Shaman, “Türk Edebiyatında Siyerler ve İbni Hişam’ın Siyeri’nin Türkçe Tercümesi”,  s. LXVIII. 
85

 Mustafa İsmet Uzun, “Muhammediyye”, D.İ.A., İstanbul, 2015, c.30, s. 586-587. 
86

 Âmil Çelebioğlu, Muhammediye I-II, (İstanbul: MEB Yay., 1996), c.I, s. 95. 



 

23 
 

cihada teşvik gibi konular ve kıyâmet alâmetleri, cennet ve cehennem hakkında bilgiler yer 

almaktadır.
87 Muhammediyye, sade, samimi ve akıcı bir üslûba sahip olması ve halk diline 

uygun ifadeleriyle geniş halk kitleleri üzerinde etkili olmuş bir eserdir.
88

 Çelebioğlu eserde 

anlaşılması güç bölümlerin olmasına rağmen, halk arasında asırlardır ilgi görmesini eserin 

konuşma diline uygun ve sohbet havası seyrinde ilerlemesine bağlamaktadır.
89

 

b) Siyer-i Nebî: Abdurrahman (?-?) 

Oldukça hacimli bir siyer olan bu eserde Nûr-ı Muhammedî’nin yaradılışından 

başlanarak Hz. Peygamber’in doğumu, çocukluk ve gençlik hayatı, evlenmesi, peygamberliği, 

mû’cizeleri, mi’râcı, savaşları ve vefâtı anlatılır. Eser hakkında Vasfi Mahir Kocatürk Türk 

edebiyatındaki manzum dinî destanların en büyüğü, en genişi, en zengini değerlendirmesini 

yaparak eserin tevhid, na’t, methiye, latife ve bazı hitaplar da dahil olmak üzere küçük büyük 

115 manzumeden ibaret olduğunu belirtmiştir. Kurayza Gazası’nın anlatıldığı manzumede 

geçen bilgilere göre eserin müellifinin adı Abdurrahman’dır. Müellifin adı dışında kendisine 

ve ailesine ait başka bir bilgiye rastlanmamıştır. Yazım tarihi belli olmayan eser, 1892 yılında 

eski harflerle basılmıştır. 
90

  

c) Siyer-i Nebî: Münîrî İbrahim Çelebi (ö. 927/1520-1521)
91

 

Türk edebiyatının bilinen en uzun manzum siyeri olan eser yedi cilt halinde tertip 

edilmiştir. Eser Hz. Âdem’in fıtratının tavsifiyle başlar, Mekke’nin fethi Hz. Peygamber’in 

vefâtı ile sona erer. Münîrî kaynakları arasında Ebü’l-Hasan el-Bekrî el-Kasasî, İbn İshak, 

hadis râvilerinden Kâ‘b el-Ahbâr ile Türk edebiyatından Erzurumlu Kadı Darîr’i zikreder. 
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Samimi ve akıcı bir üslûba sahip olan bu siyer Mustafa b. Hacı Muhammed b. Mahmûd 

tarafından 930/1524 senesinde istinsah edilmiştir. Eserin tesbit edilen tek nüshası Topkapı 

Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde kayıtlıdır. (Koğuşlar, nr. 994-995).
92

 

d) Siyer-i Nebî: Seyyid İbrahim Hanif Efendi (öl. 1217/1802) 

Seyyid İbrahim Hanif Efendi’nin
93

 mesnevi tarzında nazmettiği bu siyer üç cilt olarak 

tertip edilmiştir. Eser, Veysî’nin Siyer-i Nebî’sinde olduğu gibi, Mekkî ve Medenî olmak 

üzere iki bölüme ayrılmış, Hz. Muhammed’in nûru ve bu nûrun peygamberden peygambere 

intikâli, Hz. Peygamber’in nesebi, doğumu, mû’cizeleri, mî’râcı, Medine’ye hicreti, gazâları 

gibi konular ele alınmıştır. Eserde Mevlânâ’nın Mesnevî’sinden birçok beyit de yer 

almaktadır.
94

 Seyyid İbrâhim Hanîf’in kaleme aldığı Siyer-i Nebî’nin ‘Siyer-i Mekkî ve Siyer-

i Medenî’ isimli iki ayrı cildine ulaşılmış fakat eserin üçüncü cildine rastlanmamıştır. Eserler 

başı ve sonu itibariyle müstakil iki ayrı kitap görünümünde olup, istinsah tarihleri de 

farklıdır.
95
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BİRİNCİ BÖLÜM 

SÜLEYMAN NAHÎFÎ’NİN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE       

ESERLERİ 

 

A. HAYATI 

Nahîfî’nin Mesnevi tercümesi mukaddimesinde vermiş olduğu bilgilere göre asıl adı 

Mehmed Süleyman b. Abdurrahman b. Sâlih’tir.
96

 Fındıklılı İsmet Efendi tezkiresinde 

Nahîfî’nin, 1056/1646-47 yılında İstanbul’da doğduğunu kaydetmiştir.
97

 Babası vaiz Şeyh 

Abdurrahman Muhyî Efendi, dedesi yeniçeri kâtibi Sâlih’dir. Müstakimzade Süleyman 

Sâdeddin Efendi ile de yakın akraba oldukları bilinmektedir.
98

 

Nihad Sami Banarlı, Nahîfî için “Bu asrın kudretli ve âlim şairidir. Eserlerinin gerek 

sayı, gerek kafiye bakımından üstünlüğü Nahîfî’nin esaslı tahsil görerek yetiştiğini belirtir.” 

ifadelerini kullanmıştır. Nahîfî’nin çocukluğu, nerede ve kimlerden eğitim aldığı konusunda 

somut bilgilerin olmadığını belirten Banarlı, onun Mesnevî’yi bütün incelikleriyle kavrayacak 

derecede Farsça bildiğini, tasavvufî ve diğer alanlarda bilgi sahibi olduğunu eserlerinden 

kolaylıkla anlaşılabileceğini dile getirmiştir.
99

 

Şairliğinin yanı sıra âlimliği ve hattatlığı ile de meşhurdur.
100

 Gençlik yıllarında, 

devrin önemli hattatlarından Hâfız Osman (1642-1698) Efendi’den dersler alarak sülüs, nesih 

ve tâ’likten icâzet almıştır.
101

 Geçimini hattatlık ve çeşitli memuriyetlerle sağlayan Nahîfî, 

babasının Yeniçeri Ocağı’na mensup olması hasebiyle ilk olarak Yeniçeri kaleminde görev 
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yapmıştır.
102

 1683 yılında memur olarak Mısır’a giden Nahîfî, yolculuk sırasında Konya’ya 

uğrayarak Mevlevîliğe intisap etmiştir.
103

 

1688’de elçilikle vazifelendirilen Ebû Kavuk Mehmed Paşa ile birlikte yazıcı olarak 

İran’a giden Nahîfî, Revan, Tebriz, Nahcivan, Kazvin, Kaşan ve İsfahan gibi şehirleri 

dolaşarak edebi çevrelerle tanış olmuştur. Edebi zekası ve yeteneği bu çevrelerce takdir ve 

hayranlıkla karşılanmıştır.
104

 İran’da bulunduğu sırada dört büyük halifeye hürmet ve 

Rafiziliğe lanet ifade eden hicivler yazmıştır.
105

 

İstanbul’a döndükten bir süre sonra Şehid Ali Paşa’nın tavsiyesiyle, Kazasker Arif 

Efendi’den dul kalan bir hanımla evlenmiş, iki sene sonra boşanmış ve bir daha da hiç 

evlenmemiştir. Bir süre sonra Şehid Ali Paşa, Rikâb-ı Kâim-makâm (Sadrazam Vekili) iken 

onun yanında Divan Efendisi olarak görev yapmıştır.
106

 

Nahîfî, 1718 yılında Avusturya-Venedik ile imzalanan Pasarofça Antlaşması gereği 

Damat İbrahim Paşa (ö.1730)’nın elçi tayin edilmesiyle, Onunla birlikte Avusturya’ya 

gitmiştir.
107

 Bir süre sonra ise hizmetlerinden dolayı Divân-ı Sultânî Hocalıklarından baş 

mukataacılık vazifesi verilen Nahîfî, 1726’dan itibaren Şıkk-ı Sânî Defterdârı olarak görev 

yaptıktan sonra kendi isteğiyle emekli olmuştur.
108

 Yine aynı yıl, Damat İbrahim Paşa 

tarafından oluşturulan Habîbü’s-siyer’i tercüme eden komisyonda görevlendirilmiştir.
109

 

Damat İbrahim Paşa zamanında maddi açıdan rahat bir dönem geçiren Nahîfi, şükrünü şu 

dizelerle ifade etmiştir: 
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Senin ey Âsâf-ı devr-i zaman çok lütfunu gördüm  

Gerektir şükr u nimette tezekkür lütf-ı vâlâyı
110

 

19 Cemâziyelevvel 1151’de (4 Eylül 1738) vefat eden Nahîfî Topkapı dışında 

defnedildi. Mezarı günümüzde Maltepe caddesi üzerinde yer alan “Fransız Müslüman 

Mezarlığı” köşesindeki, Mesnevî şârihi Sarı Abdullah Efendi’nin kabri yakınındadır. Fakat 

1944 yılı itibariyle yapılan cadde genişletme çalışmaları sırasında kaybolmuştur.
111

 Mezar taşı 

Hâmzavî tipindedir ve üzerinde şu kıt‘a yazılıdır:  

 

“Hüve’l-Hayyü’l-Bâkî  

Göçtü dünyâdan bu zât-ı pâk-i mevsûfü’l-kemâl  

Rahmet-i Hak cânına olsun nisâr u lâyiha  

Kim gelirse kabrine târîh-i fevtin okusun  

Bu Süleyman-ı Nahîfî ruhuna el-Fâtiha”  

Son mısra Nahîfî’nin vefat ettiği tarih olan 1151 senesini vermektedir.
112

 

Abdulbaki Gölpınarlı, “1151 tarihinde vefat edip Topkapu kabristanında Maltepe’ye 

giden yolun sol tarafında Sarı Abdullah Efendi’nin mezarına yakın bir mahalle defnedilen şâir 

Nahîfî’nin mezar taşı Hamzavî taşı olduğu gibi esâsen Nahîfî, Mevlevîler arasında da 

Melâmetle meşhurdur.” ifadelerini kullanmıştır.
113
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B. ŞAHSİYETİ 

1. İlmî-Edebî Şahsiyeti 

Nahifi’nin özellikle kelâm, akâid ve dini literatüre hakimiyeti ve tasavvufi konularda 

yazmış olduğu eserlere bakıldığında iyi bir eğitim aldığı düşünülmektedir. Yazmış olduğu 

eserler ışığında Arapça ve Farsça’yı çok iyi bildiği anlaşılan Nahîfî’nin, Mısır ve İran’a 

yapmış olduğu seyehatlerin bu dillere olan hakimiyetini ve bilgisini artırdığı muhtemeldir. 

Sebk-i Hindî akımının tesiri şiirlerinde görülen Nahîfî, Nâbî ve Sâbit gibi hikemî 

tarzda belli bir seviyeye ulaşarak, atasözleri, deyimler, İstanbul ağzına mahsus kelimeleri 

ustalıkla kullanmıştır. Kasîdede Nef‘î’den, gazelde Bâkî ve Fuzûlî’den etkilenmiş, Nesîmî, 

İbrâhim Cevrî, Dede Ömer Rûşenî yanında Nâbî, Sâbit, Nedîm ve Râsih gibi şâirlere nazîreler 

yazmış, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Hâfız-ı Şîrâzî
114

 ve Molla Câmî’nin şiirlerine Farsça 

tahmîsler kaleme almıştır.
115

 

Tezkire yazarı Sâlim Efendi (ö. 1156/1743) Nahîfî hakkında: “Onlarıñ müşkil deyü 

‘arz eyledikleri ebyât-ı Fârisîyyeyi bî-muhâbâ hall ü beyân ve mukâbelesinde nice ebyât-ı 

Fârisî ve Arabî ve Türkî irâd eyleyip ol zümre-i nâdir-ber-â-beri vâlih ü hayrân ederdi.” 

ifadeleriyle onun şiir ve dildeki başarısını dile getirmiştir.
116

 

Safâyî ise tezkiresinde: “Şâ‘ir-i mezbûr asrın şu‘arâ-yı tâze-gûyânından olup ma‘ârif-i 

cüz’iyye ve külliyede ma’mûr ve kemal-i dâniş ile meşhur bir zât-ı ma‘ârif-mevfûrdur. Eş‘ârı 

âşıkâne ve enîs ü güftârı dil-pezîr ü selîstir.” ifadelerini kullanmıştır.
117

 

Ali Canip Yöntem, Nahîfî’nin en büyük özelliğinin lirik bir şâir olduğunu dile 

getirirken
118

 Muallim Nâci “Acizane itikadımıza göre, şimdiye kadar İstanbul'un yetiştirdiği 
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Uzun, “Nahifi”, s.297-299.   
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 Ve MonlÀ CÀmì meróÿmuñ üç èaded naèt-ı şerìf-i meşhÿresin böyle taòmìs eylemişdir: 

Gözümüñ óasret ile nola revÀn olsa yaşı 

èÁşıúım ol şehe kim yoú iki èÀlemde eşi 

  ÕÀtıdır nÿr-ı melÀóatle saèÀdet güneşi 

Bkz: Sâlim Efendi, Tezkiretü’ş-şu’arâ Sâlim Efendi, s.431. 
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 Sâlim Efendi, Tezkiretü’ş-şu’arâ Sâlim Efendi, s. 429.  
117

 Nuran Altuner, “Safai ve Tezkiresi(İnceleme-tenkidli metin-indeks), s. 945 
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şairlerin tabiat kuvveti cihetiyle en büyüğü Nahifi'dir. Manzum eserlerine, hususiyle Mesnevi 

Tercümesi'ne bakıldıkça biz bu şerefi kendisine venneye mecbur kalıyoruz. Daha doğrusunu 

söyleyelim : Bizim ona şeref vermek ne haddimiz! Kendisi hakkıyla almış.” ifadeleri ile 

Nahifi’nin edebi yeteneği ve başarısını hayranlıkla ifade etmiştir.
119

 

Yazmış olduğu ilahilerde Yunus Emre’nin izleri görülmekle birlikte, bu ilahilerin 

birçoğu bestelenerek klasik Türk mûsikîsinin zevkle dinlenilen eserleri arasında yerini 

almıştır. “Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım” mısrâıyla başlayan gazeli, beş ayrı 

makamda dört mûsikîşinâs tarafından bestelenmiştir. Bu bestelerden ikisi Hammâmîzâde 

İsmâil Dede Efendi’ye aittir.
120

 

Türk edebiyatının şairlerinden biri olan Nahîfî, tevhid, na’t, hilye, mî’râciye, mevlid 

gibi dinî türlerde başarılı örnekler vermiş, kelâm, akâid, hicret, kaza-kader ve tasavvuf gibi 

konuların  ustalıkla işlendiği eserler kaleme almıştır. 

 

2. Dinî-Tasavvufî Şahsiyeti  

Süleyman Nahîfî’nin Mesnevî-i Şerif’i tercümesinde verdiği bilgilerden hareketle, 

onun mevlevî olduğuna yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. Nahîfî, Manzum Mesnevî 

Tercümesi Önsözünde: “Bin doksan dört Şa‘bânu’l-müazzamında emr-i sâbık-ı takdir ve 

hükm-i sâik-ı Kâdir ile azîmet-i Mısır esnâsında cümle-i merâhîlden olan belde-i Konya’da ol 

mazhar-ı feyz-i Kayyûm yani Mevlânâ-yı Rûm cenâbının (ks) ziyâret-i meşhed-i 

mübârekleriyle şeref-yâb olmak müyesser oldukda ber-vefk-ı dil-hâh-ı kadîm ve teveccüh-i 

samîm evlâd-ı kirâmlarından câ-nişîn-i hilâfetleri olan pîşvâ-yı tarîkat ve rehnümâ-yı hakîkat 

Bostan Çelebi Efendi hazretlerinden (Serrehallahü rûhehu fi besâtini’l-Cenneti) münselik-i 

silk-i fukarâ-yı hakâyık-cû olmak arzusuyla teberrüken külâh-pûş-ı mühibbâne olup nihân-

hâne-i gaybdan bu tâc-ı hikmetle mütevvec ve müptehec olduğum mukaddime-i hâlet bin yüz 
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 Ali Canib Yöntem, Süleyman Nahîfî, s. 425.   
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 Muallim Naci, Osmanlı Şairleri, (haz.) Cemal Kurnaz, (Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay, 1986)., s. 111. 
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 Uzun, “Nahifî”, s. 297-299.     
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yirmi dört senesinde min gayri isti‘dâd feyz-i mülhem-i Bîçûn ile terceme hidmetini müntec 

olduğu cümle-i esrâr-ı gaybiyye ve âsâr-ı karîbeden olduğu beyyinü’l-medlûldur.” ifadeleriyle 

Mevlânâ ve Mevlevîlikle ilgili münasebetini dile getirmiştir.
121

 

Müstakimzâde Mesnevî Tercümesi dibacesinde geçen bu bilgileri kaynak göstererek 

onun Hac dönüşü uğradığı Konya’da Mevlevîliğe intisap ettiğini  yazmıştır.122 Halbuki Nahîfî 

Mesnevî önsözünde1094 Şa‘ban (1683 Temmuz-Ağustos döneminde)’ında Mısır’a giderken 

Konya’ya uğrayarak Hazret-i Mevlânâ’nın kabrini ziyaret edip Bostan Çelebi ile görüştüğünü ve 

teberrüken ve mühibbâne külah giydiğini belirtmektedir. Yine bu bilgilerden hareketle Ali Canip 

Yöntem de onun mevlevî tarikatına girdiğini kaleme almıştır.123  

Mesnevî Önsöz’ünde yer alan bilgiler dışında Nahîfî’nin mevlevî olması ya da 

Mevlevîlik ile ilgisi üzerine mevcut bir kaynağa rastlamış bulunmamaktayız. Mevlevî tarikatına 

mensup şâirlerin biyografilerinin yer aldığı Esrar Dede
124

 tarafından kaleme alınan eserde 

Nahîfî hakkında bir bilgi yer almamaktadır. 

Abdulbaki Gölpınarlı Mevlevîlerle Melâmîlerin diğer tarikâtlara nazaran sıkı bir 

münasebet içinde olduklarını aktarmış, buna bağlı olarak aralarında Nahîfî’nin de içinde 

bulunduğu birçok şâiri Melâmî olarak göstermektedir. 

“Mevlevîlerle Melâmîlerin, ta evâilden beri çok sıkı münasebetleri vardır. Diğer tarikatlar, 

Melâmîleri umumiyetle tezyif ettikleri hâlde Mevlevîler, Melâmîlerle bağdaşmışlardır. Mevlânâda ve 

bilhassa Şemste Melâmet neş’esini görmemek gayrikabildir… Bilâhara Neşâtî Ahmet dede, Cevrî, 

Nahîfî, Fasih gibi âlim ve şâirler; Hatta son zamanlarda Peçevî Ahmet dede ve Ebu Bekir dede gibi 

zevat, Bayrâmî Melâmîlerinin hâlisül akîde birer ihvâm olduğu gibi Nuriye Melâmîliği de ( Son devre 

Melâmîliği) bir çok Mevlevîyi kendisine celp ve cezb etmiştir.”
 125
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 Ali Canib Yöntem, “Süleyman Nahîfî”, Hayat Mecmuası 22, (İstanbul 1927), s. 424. 
124
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Süleyman Nahîfî hakkında zikredilmesi gereken konulardan birisi de şüphesiz Hz. 

Peygamber’e duyduğu derin muhabbet ve bağlıklıktır. Mustafa Safâyi Efendi’nin tezkiresinde yer 

alan Nahîfî’nin çocuk yaşta kaleme aldığı na’t-ı şerîfi bu sevgi ve bağlılığın bir tezahürüdür. 

“Bu gülşende hezâr-ı bî-nevâyım yâ Resûlallâh 

Velî âzürde-i hâr-ı cefâyım yâ Resûlallâh 

N’ola olsam devâ-cûyende-i dârû-yı ihsânın 

Esîr-i derd-i aşkım mübtelâyım yâ Resûlallâh 

Beni gencîne-i fazl-ı Hudâ’dan behre-yâb eyler 

Der-i lütfunda muhtâc-ı ‘atâyım yâ Resûlallâh 

Kerem kıl lütf-ı ihsânınla dilşâd eyle ben zârı 

Nahîfî’yim kapında bir gedâyım yâ Resûlallâh”126 

Nahîfî’nin ömrü boyunca Hz. Peygamber hakkında kaleme aldığı na’tlar, yazmış olduğu 

müstakil manzum-mensur eserler yine bu muhabbettin ürünleridir. 

 

 

C. ESERLERİ 

Velûd bir şair olan Süleyman Nahîfi, zengin bir üslûp ve dil ile çeşitli konularda 

mensur ve manzum olarak eserler kaleme almıştır. Nahîfi’nin eserleri genel olarak dinî 

muhteva üzerine kurulu olup, özellikle Hz. Peygamber’e muhabbet ve özlem konuları samimi 

ve lirik bir şekilde işlenmiştir. Eserlerine ilmî birikimi ve edebî yetilerini cömertçe yansıtan 

Nahîfi, Manzum Mesnevî tercümesi başta olmak üzere kaleme aldığı tüm eserlerle dikkate 

değer bir ilgiye mazhar olmuştur. Bu bölümde Nahîfi’nin eserlerine iki başlık altında kısaca 

yer verilecektir. 

 

 

                                                           
126

 Mustafa Safâyi Efendi, Tezkire-i Safayi, s. 655. 
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1. Manzum Eserleri 

a. Dîvân  

 Nahîfî’nin iki Dîvân’ı vardır. Birincisi Hz. Muhammed’e yazılmış kasîde, na’t, 

rubâîler ve dîni içerikli şiirlerden oluşmaktadır. Diğer Dîvân’da ise Lâle devrinin özelliklerini 

yansıtan tabiat, aşk ve sevda gazelleri yer alır. 

İrfan AYPAY’ın yapmış olduğu doktora çalışmasında 7 nüshanın karşılaştırılması 

sonucunda elde etmiş olduğu metinde 28 kasîde, (1’i mesnevî), 37 tarih, 13 murabba, 10 

tahmis, 1 mu‘aşşer, 526 gazel, 3 muamma, 49 kıt‘a, 563 rubaî, 271 matla, 7 beyit 

bulunmaktadır.  Divan’da şâirin Arapça ve Farsça kasîde ve gazelleri de yer almaktadır.
 127

 

b. Manzum Mesnevi Tercümesi 

Eser, Mevlânâ’nın meşhur eserinin aynı vezinde tercümesidir. Nahîfî, tercüme ile ilgili 

Mesnevî tercümesinin önsözünde kullandığı yöntem ve takip ettiği usûl hakkında az da olsa 

bilgi vermiştir. Dilin sağladığı imkânlar doğrultusunda bazı beyitler mealen, bazı beyitler de 

vezin ve kâfiyeyi tamamlamak suretiyle tercüme edilmiştir. İlk üç cildi tamamladıktan sonra 

tercümeye ara veren Nahîfî, Sultan III. Ahmed ve Damat İbrahim Paşa’nın teşvikiyle 

tercümeye tekrar başlayarak çalışmasını 1730’lu yıllarda tamamlamıştır. Eserin yazma 

nüshaları Nuruosmaniye (4), Süleymaniye (5), Ayasofya (1), İstanbul Üniversitesi Nadir 

Eserler (2), Topkapı SMK (1), Kayseri Raşit Efendi (1) kütüphanelerinde bulunmaktadır.
128

 

Manzûm Mesnevî Tercümesi 7 cilt olarak Mısır Bulak matbaasında 1286/1851 yılında 

basılmıştır. Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu eseri bugünkü harflere aktararak 1967 yılında 

yayımlamıştır.
129
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c. Hilyetü’l-envâr 

Hz. Peygamber’in vasıflarının manzum olarak anlatıldığı bu eser, 2870 beyitten 

meydana gelmiş bir mesnevîdir. “Müfte‘ilün Müfte‘ilün Fâ‘ilün” kalıbıyla, 1097/1687-88 

yılında yazılan eserin başında bir besmele manzûmesi ile tevhîd, münacât ve na‘t yer 

almaktadır. Akabinde ise yazarın aczini dile getirdiği, Allah’tan yardım ve bağışlanma 

talebinde bulunduğu bir bölüm gelir.  

Baş:  Bismi’llahi’r-Rahmâni’r-Rahîm 

Hilye-i zîbende-i nazm-ı kerîm 

Son:  Söyledi târîhini Rûhu’l-emîn 

Hilye-i zîbende-i fahr-ı güzîn 
130

 

 

d. Mevlid-i Nebî  

1106 beyitten oluşan eser, “Müfteilün / Müfteilün / Fâilün” vezniyle yazılmış bir 

mesnevîdir. Besmeleyle başlayan eser üç bölümden meydana gelmiştir. Birinci bölümde, 

besmelenin faziletlerinden, ikinci bölümde Allah’ın büyüklüğünden ve hamd ü senâdan, 

üçüncü bölümde ise Hz. Peygamber’in zürriyeti, doğumu ve çocukluğundan 

bahsedilmektedir.
131

 Mevlid’in tenkitli metni ile ilgili yüksek lisans çalışması yapılmıştır. 

Baş:  Bismi’llahi’r-Rahmâni’r-Rahîm 

Aèzam-ı esmâ-yı izâm-ı kerîm 
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Son:  Ola tahiyyât ü salât ü selâm 

Hakdan o fahr-ı cihâna müdâm
132

 

 

e. Hicret-i Nebî 

Telif tarihi belli olmayan eser, 154 beyitlik bir hilye ile beraber toplam 788 beyitten 

oluşmuş, “Müfte‘ilün Müfte‘ilün Fâ‘ilün” vezniyle yazılmıştır. Nüshalar arasında beyit sayısı 

bakımından farklılık söz konusudur. Besmele, hamdele, tevhid ve na’tla başlayan eserde, Hz. 

Peygamber (s.a.v.)’in doğumundan, çocukluğundan, Hz. Hatice ile evlenmesinden, mî’râcdan 

ve nübüvvetten bahsedilir.
133

 Hicret bölümünün anlatıldığı kısım 162. beyit itibariyle 

başlamaktadır.
134

 

Baş:  Bismi’llahi’r-Rahmâni’r-Rahîm 

Reh-ber-i ferhunde-i bî-havf u bîm 

Son:  Cümle-i eshâb-ı resûle ilâh 

Ravza-i rıdvânı ide cilve-gâh  

 

f. Zuhrü’l-Âhire 

Mesnevî nazım şekliyle yazılan eser 1013 beyitten oluşmış, “Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün 

Fâ‘ilün” vezniyle yazılmıştır. Eserde Amentü’nün esasları açıklanmıştır. İlk 756 beyitlik 

kısmı bazı nüshalarda Tevhîd-i Hak ve Manzûme-i Âkâid adıyla geçmekte, son 253 beyitlik 
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kısım ise bazı nüshalarda Fazîlet-i Savm adıyla geçmektedir. Bu kısımda da orucun fazilet ve 

hükümlerinden bahsedilir. Eserin Fazîlet-i Savm kısmı neşredilmiştir.
135

 

 

Baş:  Bismi’llahi’r-Rahmâni’r-Rahîm der hamd ü tevhîd ü şükr ü temhîd dîbâce-i 

Zührü’l-uhrâ… 

Son:  Sûretâ sâ’im velî olmaz müåâb 

Niyyet-i sâdıkdadur ecr ü åevâb136
 

 

g. Mi’râcü’n-Nebî 

1159 beyitten meydana gelen eser F”â‘ilâtü/Fâ‘ilâtün/Fâ‘ilün” vezniyle yazılmıştır. 

Süleyman Nahîfî eserinde aynı türde yazılan eserlere göre rivayetlere ayrıntılı bir şekilde yer 

vermiş, mîrâç hadisesi detaylı bir şekilde ele alınmıştır.  

Baş:  Bismi’llahi’r-Rahmâni’r-Rahîm 

Âyet-i kübrâ-yı kitâb-ı kerîm 

Son:  İtmedi ol seyyid-i âlî-güher 

Hadd-ı ubûdiyyeti katèâ güzer
137

 

 

h. Enfüsü’l-Âfâk 

Dinî-tasavvufî muhtevalı bir eser olan Enfüsü’l-âfâk  mesnevî nazım şekliyle yazılmış 

ve 1098 beyitten oluşmaktadır. Nahîfî eserinde Fussilet ve Zâriyât sûrelerindeki âyetlerden 
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hareketle “enfüs” ve “âfâk” kavramlarını ele alıp işleyerek akıl, kalp ve nefsin tariflerini 

yapmıştır. Eser üzerinde yüksek lisans tezi hazırlanmıştır. 

Baş:  Bismi’llahi’r-Rahmâni’r-Rahîm 

Yahtetimü’l-emru bi-hayrin azîm 

Son:  Böyle olup müştegil-i mâ-sivâ 

Olmaz idün tâbèi nefs ü hevâ
138

 

 

i. Mev‘izetü’n-Nüfûs 

58 beyitten meydana gelan eser, aruzun “Feilâtün / Mefâilün / Feilün” kalıbıyla 

yazılmış bir mesnevîdir. Peygamber ve ashab sevgisini konu edinen eserin yazma nüshaları 

Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi Blm., nr. 3719/2; Esad Efendi Blm., nr. 

3395/9; Mihrişah Sultan Blm., nr. 399/3; Hamidiye Blm., nr. 1211/2; Çorlulu Ali Paşa Blm., 

nr. 447’de bulunmaktadır. 

Baş:  Gel gel ey kilk-i nagme-senc-i beyân 

Eyle na’t-i nebîye vakf-ı zebân 

Son:  Rûh-ı pâkine anların her gâh 

Ola vâsıl selâm-ı Rabb-ı İlâh
139
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j. Mübâhase-i Kazâ vü Kader  

Mesnevî nazım şekliyle yazılmış eser 260 beyitten oluşmaktadır. Kaza ve kader 

konusunu didaktik bir üslûp ve yalın bir ifade ile ele alan Nahîfî kader ve kazaya imanın 

önemi ve gerekliliği üzerinde durur. Eser de yer yer kelâmî konulara da temas edilmiştir. 

Kütüphanelerde kayıtlı iki adet yazma nüshası mevcuttur. 

Baş:  Altı rüknün biri ey âlî güher 

Oldı çün hakk üzre îmâm-ı kader 

Son:  Bi’l meşiyye mahv ü isbâta cevâb 

Oldı nassı indehû ümmü’l-kitâb
140

 

 

k. Âdâb-ı Tarîkat u Kavâid-i Hakîkat 

Marifet teriminin tasavvufî manâsının anlatıldığı eser 140 beyitten oluşan bir 

mesnevîdir.
141

 Eserin yazma nüshaları Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Selim Ağa Blm. nr. 

00573-003; Yazma Bağışlar Blm. nr. 02245; İstanbul Üniversitesi TY., nr. 1652’de 

bulunmaktadır. 

Baş:  Eşref ü aèlâsı evsâf ü sıfat 

Maèrifetdür maèrifetdür maèrifet 

Son:  Ârif oldur maèrifet tahsîl ide 

Nefsini irfân ile tekmîl ide142 
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l.Kasîde-i Bürde ve Kasîde-i Bür’e Tahmîsleri  

Tarih boyunca Hz. Peygamber için yazılmış sayısız şiirler arasında şüphesiz  Ka’b bin 

Züheyr’in(ö.24/645?)  kaleme aldığı meşhur kasidesi ayrı bir değere sahiptir. Züheyr’in 

Kasîdetü’l-bürde’si, yazıldığı günden bugüne dek  İslâm toplumlarının edebi hayatında 

önemli bir yer işgal etmiş, birçok şair meşhur kaside üzerine şerh, tahmis, nazire yapmıştır.
143

  

Şairlerin ilgisini çeken bir diğer kaside ise Muhammed b. Saîd el-Bûsîrî 

(ö.695/1296?)’ye aittir. Asıl adı “el-Kevâkibü’d-dürriye fî medḥi ḫayri’l-beriyye” olan bu 

manzume de,  Kasidetü’l bürde olarak meşhur olmuştur. Kâ‘b b. Züheyr’in kasidesi ile aynı 

ismi taşıyan bu manzumeye ortaya çıkabilecek karışıklığı engellemek maksadıyla Osmanlı 

kültür çevresinde Ḳaṣîdetü’l-bürʾe (el-Ḳaṣîdetü’l-bürʾiyye) denilmiştir.
144

 

İslâm dünyasında oldukça meşhur olan bu iki kasideye Nahîfi Süleyman Efendi’nin de 

tahmisleri bulunmaktadır. İmam Bûsîrî’ye ait olan kasideye, Arapça, Farsça ve Türkçe , Ka’b 

bin Züheyr’e ait  meşhur kasideye de Türkçe tahmis yapmıştır. 

 

1.Tahmîs-i Kasîde-i Bür’e (Türkçe)  

İmam Said el-Bûsîrî (ö.695/1296?) tarafından yazılmış, asıl adı el-Kevâkibü’d-

dürriyye fî medḥi ḫayri’l-beriyye’dir. Kasîde-i Bür’e olarak meşhur olan bu kasideye, 

Nahîfî’nin yapmış olduğu Türkçe tahmîsi 160 bentten oluşmaktadır. Kütüphanelerde çok 

sayıda nüshası bulunan eserin baskısı da yapılmıştır.
145

 Eser üzerinde yüksek lisans çalışması 

yapılmıştır.  

Baş:  Gönül nedir bu yetîmâne âh dem-be-demî 

Tefekkür üzre misin yohsa cânib-i haremi 
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 Kenan Demirayak, “Kasidetü’l Bürde”, D.İ.A.,  İstanbul, 2001, c.24, s.566-568. 
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 Mahmut Kaya, “Kasidetü’l Bürde” ”, D.İ.A.,  İstanbul, 2001, c.24, s.568-569. 
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 Aypay, Nahîfî Süleyman Efendi (Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Divanının Tenkitli Metni), s. 22. 
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Son:  Hemîşe tâ ola şems ü kamerde nûr u ziyâ 

İlâhî anlara eyle selâm-ı lâ-yuhsâ
146

 

 

2. Tahmîs-i Kasîde-i Bür’e (Arapça) 

İmam Bûsîrî’ye ait Kaside-i Bür’e’nin Arapça tahmîsi olan eser İ.Ü. Nadir Eserler 

Ktp. İbnülemin Koleksiyonu, nr. 2793’te bulunan  nüsha müellif hattıyla kayıtlıdır. 

 

3. Tahmîs-i Kasîde-i Bür’e (Farsça)  

İmam Bûsîrî’ye ait Kaside-i Bür’e’ye Nahîfî’nin yaptığı Farsça tahmîsdir. Nahifi’nin 

kasidenin fazileti hakkında yazdığı Farsça dibâceden sonra gelen manzum kısım 161 bentten 

oluşmaktadır. Müellif hattı olan nüsha İ. Ü. Nadir Eserler Ktp., İbnülemin Koleksiyonu, nr. 

2793’te bulunmaktadır.
147

  

 

4. Bânet Süâd Tahmîsi  

Ka’b b. Züheyr’e ait kasîdenin ismi “el-kasîdetü’l-Bürde”dir. Matla beytindeki 

ifadeden hareketle Banet Suad Kasîdesi adıyla da anılmaktadır. Nahîfî 59 beyitten oluşan bu 

kasîdeyi tahmis etmiştir. Eserin başında şâirin Türkçe mukaddimesi yer almaktadır. 

Kütüphanelerde birçok yazma nüshası olan eser 1842 yılında Bab-ı Seraskerî Tabhanesinde 

basılmıştır. 

Baş:  Figân ki mülk-i dile ceyş-i hasret itdi gulû 

Pür oldı şerhâ vü dâg-ı firâk ile pehlû 

Son:  Hudâ şecîè yaratmış o kavm-i muhteremi 
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Bu oldı cümlesinün vasf u èâdet ü şiyemi148
 

 

m. Tercüme-i Kasîde-i Bür’e  

İmam Saîd Bûsîrî’ye ait Kasîde-i Bürde’nin manzum Türkçe tercümesidir. Bazı 

nüshalarda nazîre ismiyle de geçmektedir. İlk 22 beyit giriş, son 21 beyit de hâtime 

mahiyetindedir. Esas tercüme aradaki 162 beyittir.  

 

Baş:  Benzer ki geldi hâtır-ı yârâna zî-selem 

Kim eşkün oldı hûn ile âlûde dem-be-dem 

Son:  Der-gâh-ı izzetünde kabûl it duèâlarum 

Â sâmièa’d-duèâ veyâ vâsièa’l-kerem149
 

 

n. Tahmîs-i Kasîde-i Mudariyye  

İmam Saîd el-Bûsîrî’nin kasidesinin Nahîfî tarafından yapılmış tahmisidir. Tamamı 40 

bentten oluşan eserin başında mukaddime vardır. Kütüphanelerde birçok yazma nüshası olan 

eser, yazarın başka eserleriyle beraber 1842 yılında İstanbul’da Bab-ı Seraskerî 

Tabhânesi’nde basılmıştır. 

 

Baş:  İlâhî eyleyüp eşref o seyyidü’l-beşeri 

Yegâne eyledün eşrâf içinde ol güheri 

Son:  Revân-ı muhterem-i ehl-i beyte nûr-efken 

Bu zümre şâd ola dâ’im rızâ-yı Bârîden
150
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2. Mensur Eserler 

a. Nasîhatü’l-vüzerâ (Âsâf-name) 

Siyasetnâme geleneğine uygun olarak yazılan bu küçük risâle, padişahlara yönelik 

öğütler içeren didaktik bir eserdir.  

Baş:  İptidâ-yı umûr-ı hasene ve ‘agâz-ı müstahsenenün her birine ism-i aèzam-ı ilâhî 

ve tezekkür-i nièam-ı sermedî-i Samedî… 

Son: … bir birine tefevvuk ve teraccuha mesâg olmayup bu mazmûnun mefhûmuna 

rièâyet eylemek cümleye lâzım olmuş olur. 

Eser bazı kütüphanelerde Âsâf-nâme adıyla kayıtlıdır. İstanbul Üniversitesi Ktp., Ty., 

nr. 2688/2 (Âsaf-nâme adıyla); İstanbul Üniversitesi Ktp. nr. 3219/3; Süleymaniye Ktp., 

Hamidiye, nr. 252/4.
 151

 

 

 

b. Ravzatü’s-safâ fi Sîreti’l-Mustafâ 

Nahîfî bu eseri Muhammed b. Es‘ad el-Cevvânî’nin Şeceretü Resûlillâh adlı eserinin 

tercümesinden hareketle ve yer yer manzum parçaların ilâvesiyle meydana getirmiştir. Hz. 

Peygamber, ehl-i beyt ve ashâbın soyu hakkında bilgiler veren eserde ara ara manzumeler de 

yer almıştır. 

 

Baş:  Óamd u sipÀs ve şükr-i bì-úıyÀs ol òÀlıú-ı bì-çÿn u cihÀn-Àferìne lÀzım u 

vÀcibdir ki nevè-i Benì Ádemì eşref-i… 

Son: … füsùÀù bir nevè çÀdır ki ol diyÀra maòãuãdur ve ãallallÀhu teèÀla èaleyhi ve 

sellem teslìmen keãìran. 
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Eserin yazma nüshaları Süleymaniye Ktp., Hamidiye Blm., nr. 252/5 ile Süleymaniye 

Ktp., Hasan Hüsnü Paşa Blm., nr. 855’te bulunmaktadır.
 152

 

 

c. Risâle-i Hızriyye 

Mensur olarak kaleme alınan eser, dinî-tasavvufî ve ahlaki bir eser özelliğini 

taşımaktadır. Evhadüddîn Zâviyesi Şeyhi Hüseyin Efendi (ö.1693)’nin ölüm merâsiminden 

sonra Nâhîfi’nin Hz. Hızır ile görüşmelerinden, karşılıklı soru ve cevaplardan oluşmaktadır.
153

 

 

d. Sefâretnâme 

Osmanlı Devleti ile Avusturya (Nemçe) arasındaki siyasi ilişkiler ve savaşları konu 

edinen bir risâleyi Nahîfî’nin Avusturya’da bulunduğu sırada kaleme aldığı düşünülmektedir. 

Risâlenin bir nüshası Kahire’de (Darü’l-Kütübü’l-Mısriyye, Risâle-i Beyân-i Havâdis ve 

Hurûb-i Vâkıa Beyne Nemsâ ve Devlet-i Osmânîye, Mecâmi‘ Tarih Türkî, nr. 221), diğer bir 

nüshası Viyana’dadır (Nationalbibliothek, nr. 1090). 

 

e. Risâle-i Kalemiyye  

Güzel söz ve yazı sanatlarına dair Arapça olarak kaleme alınan bir risâledir. Bilinen 

tek yazma nüshası Süleymaniye Kütüphanesi Mihrişah Sultan Bölümü nr. 399/6, vr. 243-

250’de bulunmaktadır.
 154

 

 

f. Münşeât-ı Nahîfî  

Şâirin yazmış olduğu mektuplardan oluşmaktadır. Eserin nüshaları Millet Kütüphanesi 

Ali Emirî Efendi nr. 406 ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Muallim Cevdet 

                                                           
152

 Uzun, “Nahîfî”, s. 297-299. 
153
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nr. 22 bulunmaktadır. Muallim Cevdet nüshasında numaralandırılmış 156 adet mektup yer 

almaktadır. 
155
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İKİNCİ BÖLÜM 

RAVZATÜ’S SAFÂ FÎ SÎRETİ’L-MUSTAFA 

 

A. ESERİN MUHTEVA ÖZELLİKLERİ 

 

1. Eser Hakkındaki Genel Bilgiler 

Nahîfi eserinin başında hiçbir kabiliyeti yok iken ve böyle şerefli bir hizmete asla 

liyakâti olmadığı halde, Hz. Peygamber’e sevgi ve muhabbetle yanan gönüllere bir bülbül 

olmak için Hz. Peygamber’in mübarek hallerini, feyizli sözlerini, mübarek şemâilini birkaç 

kelimeyle de olsa anlatabilmek şerefine kavuşmayı arzu ettiğini ifade etmektedir. 

Ravzatü’s-Safâ fî Sîreti’l-Mustafâ adlı eserini, Sultan İkinci Mustafa Han’ın tahta 

çıkışından sonraki ilk senelerinde ve onun emriyle yazdığını söylemektedir. Hz. 

Peygamber’in şeceresinin anlatıldığı mensur eser bir mukaddime, üç bölüm ve bir hâtimeden 

oluşmaktadır. Nahîfî Arapça’dan tercüme ettiği bu eserin kaynakları olarak, tanınmış kişilerin 

soylarını araştıran ve çok derin bilgiye sahip, eski âlimlerden Muhammed bin el-Hasan el-

Cevvânî tarafından Resûlullâh’ın temiz soyu, yolundan giden ashâbı, şerefli oğulları ve 

muhterem kızları, müminlerin anneleri olan zevceleri, süt anneleri, dostları, amcaları ve 

halalarını anlatmak için yazılan“Şeceretü’n-Nebevî” isimli eseri zikretmiştir. Daha sonra bu 

esere siyer-i şerif ilminin meşhûr alimlerinden Yûsuf bin Hüseyn bin Abdulhâdî  tarafından 

nübüvvet mülkünün padişahının hizmetkarları, âbidleri, beyleri ve askerleri, müezzinleri ve 

hatipleri, yardımcıları, şâirleri, kullandığı âlet ve silahları, binekleri, eti ve sütü için beslediği 

hayvanlar ile peygamberliğinin geldiği yıldan vefât senesine kadar yaşanan bazı olaylar aslına 

uygun kalacak şekilde, bazı ilaveler yapılarak özenle yazıldığını belirtmiştir. Nahîfî Arapça 
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olarak yazılmış bu eserden, bu güzel sözlerden ve mânâdan herkesin faydalanmasını istediği 

için bu eseri tercüme etmiştir. 

 

2. Eserin Adlandırılması 

Arapça bir kelime olan ravza, lügatte “bahçe, suyu ve çemeni bol bahçe”, safâ ise 

“rahatlık, gönül rahatlığı,  huzur” manalarına gelmektedir.  Buradan yola çıkılarak Ravzatü’s-

Safâ fî Sîreti’l-Mustafâ eserinin ismi birebir “Hz.Mustafa’nın Hayatında Huzurun Bahçesi” 

olarak çevrilebilir.  

Nahîfî, eserin giriş kısmında “bu terceme-i zįbā bir muķaddime ve üc ravża ve bir 

ħāŧime  üzere inşā olunup ism-i Ravżatü’ś-śafā fį Sįreti’l-Muśŧafā ‘unvānıyla mevsūm ve 

müsemmā ķılındı.” diyerek eserin ismini açıkça belirtmiştir. Ayrıca eserin bir mukaddime, bir 

hâtime ve “ravza” adını verdiği üç bölümden oluştuğunu söylemiştir. Konuları genel itibariyle 

Hz. Muhammed’in yüce sıfatlarını, ailesini ve akrabalarını, uzak çevresini ve kullandığı 

eşyaları anlatmak üzere ayırmıştır. Birbirine benzer hususları bir arada ele alıp aynı bahçede 

topladığı için bölümlere ve esere bu ismi vermeyi tercih ettiği düşünülmektedir. 

 

3. Eserin Bölümleri 

 a. Mukaddime 

 Eserin bu kısmında, eserin araştırılmasındaki faziletler ile Siyer-i Nebi ile ilgili 

haberlerin aktarılması amaçlanmıştır.  
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Mukaddimede, Âl-i İmrân Sûresi’nde geçen “ ُ َ فَاتَّبُِعونِي يُْحبِْبُكُم ّللاه  ”قُْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن ّللاه
156

 ve 

Kalem Sûresi’ndeki “ ٍَواِنََّك لََعٰلى ُخلٍُق َع۪ظيم”
157

 ayetlerine mazhar olan kimselerin muhabbetlerinin 

faziletli olduğundan bahsedilmiştir. Bu kimselerdeki Allah’ın rızasına vesile olacak hadis ve 

sünnete tabi olma, sadâkatle bağlılık gibi şevklendirici hususlar anlatılmıştır. Hz. 

Peygamber’in şemâil-i şerîfesi ve sîret-i latîfesi üzerine yapılmış inceleme ve görüşlere yer 

verildiğinden; Resûlullâh’ın ism-i şerîfinin tekrarlanması üzerine samimi bir kalple salât ve 

selâm edenlerin ise gönüllerinde muhabbet doğup olgunluk feyzine ve mutluluğa 

erişeceklerinden bahsedilmiştir.  

Kim iste o maóbÿb-ı ÒudÀya ãalavÀt  

ĀóÀdì olur bÀlià-i óadd-i èaşerÀt  

Her defèada on seyyièası maóv olunup  

Taórìr olunur defterine on óasenÀt 

Kıtasıyla Nahîfî, salavat getirenlerin günahlarının yok edilip defterine on hasenat 

yazılacağını dile getirmiştir. Ayrıca tercüme ettiği bu şecerenin çok kıymetli olduğunu, bir 

yere asıldığı takdirde birçok müşkilatın Allah’ın izniyle çözüleceğini, bunun yanı sıra bolluk 

ve bereket getireceğini söylemiştir. 

 

b. Ravza-i Ûlâ 

Hz. Peygamber’in yüce sıfatlarından, safî ademiyetine varan temiz soyundan gelen 

evlatlarından, şerefli soyuna mensup bulunanlardan ve ashabından bahsedilir.  
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 Âl-i İmrân 3/31. 
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Nahîfî, eserinin içerdiği bilgilerin inandırıcılığını kuvvetlendirmek için bu ravzaya, 

siyer ilmi ile uğraşarak eserlerin doğruluğunu inceleyen ve sağlamlaştıran âlimlerin hepsinin 

bu bölümde hemfikir olduklarını söyleyerek başlamıştır. 

Bu ravzada Hz. Peygamber’in annesi, babası ve dedesinden bahsedilip Hz. 

İbrahim’den Hz. Adem’e kadar olan nesebi ile alakalı ihtilaflar olduğu söylenmiştir. Bu 

ihtilaflar etrafında oluşan görüşler hakkında bilgiler verilmiştir. Daha sonra Hz. 

Muhammed’in doğumundan, süt annesi Hz. Halime’ye verilmesinden, annesi ile Mekke’yi 

ziyaret etmesi ve annesinin orada vefât etmesinden, sekiz yaşına kadar dedesi 

Abdulmuttalib’in yanında kalmasından, amcası Ebu Talib ile birlikte Şam’ı ziyareti esnasında 

gerçekleşen olaylardan, Hz. Hatice ile evlenmesinden ve Kâbe hakemliğinden sırasıyla 

bahsedilmektedir.  

“Vâkıa-yı Vaz-ı Siyer” başlığı altında Hz. Ebu Talib ve Hz. Hatice’nin vefâtından, 

Mîrâç hadisesinden, Hz. Muhammed’in hicretinden, vefâtından, gazaları ve vedâ haccından 

bahsedilmiştir. Ayrıca Hz. Muhammed’in doğduğu, peygamberliğin geldiği, hicret için 

Mekke’den ayrıldığı ve Medine’ye girdiği günlerin hepsinin Pazartesi gününde gerçekleştiği 

bilgisi verilmiştir: 

“Bu daòi garÀib-i ittifÀúıyyÀtdandur ki ol faòr-ı enbiyÀèaleyhi efêalüèt-taóÀyÀ 

óaøretlerinüñ rÿz-ı velÀdetleri u teşríf-i bièåetleri ve Mekke-i mükerremeden òurÿcları ve 

Medíne-i münevvereye duòulları iåneyn günü vÀúiè olmuşdur èaleyhiès-salatü vesselÀm.” 

“Cemî Cemâl ve Kemâl ve Müstecmî Sünbül-i bî-Misâl Olan Hilye-i Şerîfleri 

Beyânındadır” başlığıyla Nahîfî, Hz. Muhammed’in hilyesi hakkında şu ifadeleri kullanmıştır: 

“MÀye-i óüsn ü behÀ cümle güzeller güzeli yaèni ol faòr-ı cihÀn maøhar-ı nÿr-ı ezelí 

óabíb-i ekrem ãallallÀhü teèÀlÀ èaleyhi ve sellem óaøretlerinüñ evvelÀ õÀt-ı şerífleri vaúÀr u 
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sekínet ve óüsn ü leùÀfet ile èınd-ı èuyÿnü’l-aèyÀn celílü’l-úadr u èaôímüèş-şÀn olub müminín 

u müşrikínden her kim cemÀl-i şerífini müşÀhede eylerse øarÿrí meyl ve muóabbet eyleyüb 

taèzím u ikrÀma mübÀderet eylerdi.” 

 

Olsa nola maøhar-ı èizz ü celÀl 

Seyyidü’l-kevneyn idi bì-úıyl ü úÀl  

 

Şevket-i şÀnına idüp ilticÀ 

Olmış idi bendesi şÀh ü gedÀ 

 

MÀ- óaãal ol Àb-rÀh-ı kaéinÀt 

Oldı pesendìde-i õÀt ü sıfÀt 

 

Ve mübÀrek vech-i şerìfleri: 

“Leyletü’l-bedrde yaèni ayın on dördüncü gicesi úamerde olan øiyÀ-i tÀm gibi tÀbÀn u 

dırahşÀn idi.” 

Velehu 

Vechi dırahşÀn idi şÀm u seóer 

Leyle-i bedr içre miåÀl-i úamer 
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ÓÀãılı ol denli münevver idi  

Kim ayın on dördüne beñzer idi  

 

Muãóaf-ı óüsnünde anıñ bì-gümÀn  

Yaèni ki òatm olmış idi óüsn-vÀn 

 

 Nahîfî, Hz. Muhammed’in hilyesinin güzelliğinden bahsettikten sonra fiziki 

özellikleri hakkında ayrıntılı bilgiler vererek, bu bilgileri manzumelerle desteklemiştir. 

Hz. Muhammed’in mübarek boyunun kemal-i itidalde olduğunu belirtmek için 

cennetteki ağaçları kıskandıracak derecede olduğunu söyler: 

Aytmış idi nükte-i òayru’l-umÿr 

Úadd-ı şerìfinde o mÀhıñ ôuhÿr  

 

Olmış idi rÿz-ı ezelde o úad  

VÀsıùa-i raómet-i Rabb-i ãamed  

 

Sidre-i serefgende bir üftÀdesi 

ÚÀmetiniñ yaèni ki dildÀdesi 
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Mübarek başları kamildir, yani küçük değildir: 

Nola èaôìm ise o reés-i güzìn  

Ol idi ser-dÀr-ı ãÀf-ı mürselìn 

 

Saçları siyah ve ortadır, yani ne kıvırcık ne düzdür: 

Olmış idi ãaçlarına muttaãıl 

èÁşıú-ı óasret-zede bin cÀn ü dil  

 

İtmeġe ÀrÀyiş perr-i melek  

Mÿy-ı seri üzre dönerdi felek 

 

Mübarek kulakları herkesin beğeneceği şekildedir: 

Bir gül-i beyøÀ idi ol gÿş-ı pÀú 

Olmış idi ãafvet ile tÀb-nÀk 

 

Òilúati pür-nÿr idi maóbÿb idi 

ÓÀãılı her vechile mergÿb idi  

 

           SÀmièa zìb idi aña ãubh u şÀm   

          äıyt-ı ãafÀ-baòşè-ı aleyke’s-selÀm 



 

51 
 

Ten rengi ne kireç gibi beyaz ne de esmerdir. Kara yağız olarak tabir edenlerin 

tevbesinin kabul olunmayıp katlinin lazım geldiğinden bahsedilmiştir: 

Levni münevver idi tÀbÀn idi  

Mihr-i dıraòşÀn gibi raòşÀn idi  

 

èArø-ı cemÀl eylese ol mÀh-veş  

Şerm ü óayÀdan ùutulurdı güneş 

 

 Alınları geniş ve açıktır: 

GÀlib idi nÿrına mihr ü mehiñ 

Alnı açıú idi o şÀh-in-şehiñ 

 

Mübarek kaşları ince, uzun, latif ve ölçülüdür. İki kaşı birbirine çok yakın 

değildir ve kaşlarının ortasında gizli bir damar vardır, bu damar gayret-i Hak heyecanı 

ile hiddetlendiğinde ortaya çıkmaktadır: 

Çekme idi óÀcib-i dil-cÿları  

Bir úurulı yÀy idi ebrÿları  

 

DÀm-ı gam-ı èışúına bì-iştibÀh  

Çarò-ı berrìn üzre ùutılmışdı mÀh  
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Eyleyüp ebrÿ-yı laùìfin òıyÀl 

Her gice bir şekle girerdi hilÀl 

 

Gözleri latif ve geniş olup göz bebekleri simsiyahtır, mübarek gözlerinin 

beyazında kırmızıya yakın ince damarlar bulunmaktadır: 

Cümle bilürler bunı èayne’l-yaúìn  

èAynına dil-beste idi óÿr-i èìn 

 

 Mübarek kirpikleri siyah, uzun, gayet latif ve ölçülüdür: 

Òÿb idi müjgÀn-ı ãafÀ-güsteri 

Nÿr-ı siyeh-tÀb idi kirpikleri  

 

Òÿb-ı mergÿb idi maúbÿl idi  

Sürme-i mÀ-zÀġ ile mekóÿl idi 

 

 Mübarek burunları çekme, latif ve ölçülüdür: 

Vech-i şerìfinde olup óoş-nümÀ 

Kaèbe’ye nÿr inmiş idi gÿyiyÀ 
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Mübarek yanakları nazik, latif ve pek güzeldir: 

Oldı o ruósÀr-ı leùÀfet şirişt 

Reşk-fezÀ-yı gül-i bÀġ-ı behişt  

 

Olsa araú-nÀk o ruò-ı dilsitÀn  

Bir gül-i pür-jÀle olurdı hemÀn 

 

 Mübarek ağzı geniş ve herkesin beğenebileceği kadar güzeldir. Dudakları latif ve 

naziktir: 

VÀsiè ise nola o zìbÀ-dehÀn 

Dürc-i dürr-i óikmet idi ne gümÀn  

 

ÔÀhiri gül-gonca-i bÀġ-ı cemÀl  

BÀùını gencìne-i faøl u kemÀl  

 

Olsa güher-rìz o fem-i dilsitÀn  

Beõl-i revÀn eylerdi úadd-i siyÀn 
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Latif dişleri saf, berrak, inci gibi muntazamdır. Ön dişleri seyrek olup saadet ile 

konuştukları anda dişlerinin arasından nur saçılmaktadır: 

İncü gibi dişleri berrÀú idi 

BÀriúa baòşende-i ÀfÀú idi  

 

äafvet-i dendÀnına itse naôar  

Garú-ı yemm-i óayret olurdı Güher 

 

Her biri bir necm-i hidÀyet idi   

Aòter-i tÀbÀn-ı saèÀdet idi 

 

 Boynu uzun, ak, latif ev berrak olup temizlik ve saflığı ham gümüşe galip gelir: 

Mihr-i cihÀn-tÀb idi bì-iştibÀh 

Gerden-i tÀbÀn-ı óabìb-i İlÀh 

 

Eyler idi nÿr ile işrÀú-ı tÀm  

ÔÀhir idi ãafveti çün sìm-i òÀm 

 

 Hilkat-i şerîfleri gayet mutedildir. Mübarek azaları birbiriyle uyumlu ve 

güzeldir. Mübarek göğsü geniş ve sırtı yassıdır ve mübarek sırtının arkasında nübüvvet 

mührü vardır: 
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Yaġrını beyninde anıñ bì-gümÀn  

Olmış idi mühr-i nübüvvet èayÀn  

 

Ôahr-ı şerìfinde o bedr-i budÿr  

ÔÀhir idi èarşda mÀnend-i nÿr  

 

Mühr-i nübüvvetle o õÀt-ı cemìl  

Òatm-i nebiyyìn idi bì-úÀl ü úìl 

 

 Dirsek, diz ve topuk kemikleri kuvvetli ve kamildir. Bedeni sanki cennet kokuları 

ile kokulanmış gibidir. Arkasından bir kişi geçse bu güzel kokulardan fahr-i kâinâtın 

oradan geçmiş olduğunu hisseder: 

Cism-i ãafÀ-perver-i ezher idi  

äoyàunı gÀyetde münevver idi 

 

Feyøa-ı nÿr itse deġildir baèìd  

Matlaè-ı nÿr idi o õÀt-ı saèìd  

 

Maúãadımız vaãfını teévìldir  

Nÿr dimek óÀsılı taóãìldir  
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Nÿr idigin cümle bilürler cihÀn  

Nÿr-ı mübìn oldıġı günden èayÀn  

 

Gül gibi òoş-bÿ idi õÀtı müdÀm  

Eùyeb-i ùayb idi vücÿdı temÀm 

 

èÁlemi teşrìf idicek ol beden 

Kendüyi òÀúú eyledi müşk-i òuten 

 

 Müşk-i òuten zÀr ü ser-efgendesi  

èAnber anıñ bir óabeşì bendesi 

 

Mübarek elleri ve ayakları kuvvetli olup mübarek parmakları ve bilekleri latif ve 

uzundur. Ellerini hareket ettirdiğinde billur ve gümüş gibi ışık saçar. Mübarek ellerinin 

ayası geniş ve açıktır: 

Elleriniñ Àyası açıú idi  

Ùabè-ı kerìmine muvÀfıú idi  

 

VÀsiè-i keff olsa n’ola ol óalìm  

Kim eli açıú olur elbet kerìm 
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 Nahîfî, Hz. Muhammed’in hilye-yi şerîfleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler ve manzum 

örnekler verdikten sonra dört halife ve kendisine yakın olan sahabelerden Talha, Zübeyir bin 

el-Avvâm, Sa’d bin ez-Zührî, Said bin Zeyd el-Adeviyyi’l-Kureşî, Abdurrahman bin Avf ez-

Zührî el-Kureşî, Ebu Ubeyde bin Abdullah el-Cerrâh el-Fihriyyi’l-Kureşî hakkında başlıklar 

açarak bilgiler vermiştir. 

 

c. Ravza-i Sâniye 

 Bu ravzada Resûl-i Ekrem hazretlerinin değerli oğulları ve muhterem kızları, 

müminlerin anneleri olan zevceleri, süt emme yolu ile edindiği erkek ve kız kardeşleri, süt 

anneleri, amcaları ve halaları anlatılmıştır. 

Öncelikle Hz. Peygamber’in şefkatli bir baba olduğu, kendisinden doğan üçü erkek 

dördü kız olmak üzere yedi çocuğunun bulunduğu ve bu sayının çoğunluk tarafından kabul 

edildiği söylenmiştir. Sonra altı çocuğunun olduğunu kabul eden görüşlerin de varlığından 

bahsedilerek konu hakkındaki ihtilaflara yer verilmiştir. Daha sonra sırasıyla her biri farklı 

başlıklar altında evlatları Kasım, Tahir, Tayyib, İbrahim, Zeyneb, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve 

Fatımatü’z-Zehra’nın hayatları anlatılmıştır.  

Sonraki bölümde Resûlullâh hazretlerinin eşlerinden bahsedilmiş; hangisinin evvel ve 

sonra olduğu, hangisinin kendisinden önce hangisinin kendisinden sonra vefât ettiği, 

hangisinin izdivâcı kendi talep ettiği gibi konulara değinilmiştir. Bu bölümde sırasıyla Hadîce 

bint Hüveylid, Âişe bint Ebî Bekir es-Sıddîk, Hafsa bint Ömer bin el-Hattâb, Ümmü Habîbe 

bint Ebî Süfyân, Ümmü Seleme bint Ebî Ümeyye, Sevde bint Zem‘a, Zeyneb Cahş, Meymûne 

bint el-Hâris, Zeyneb bint Huzeyme, Cüveyriye bint el-Hâris, Safiyye bint Mermiyye, Esma 

bintü’n-Numan, Ümmü Şerîk bint Devrân, Havle bint el-Huzeyl, Amre bin Yezid, 

Cüveyniyetü’l-Kindiyye, Leylâ, Ziyâ‘atü’l-Gaşiriyye, Âliyyeti’l-Kilâbiyye, Şerefi’l-
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Kilâbiyye, Sebâ, Safiyye bint Hişâm el-Anber, Kuteylete’l-Kindiyye bint Kays için başlıklar 

açılmış ve gerekli bilgiler bu başlıklar altında verilmiştir. Bunlar dışında Mariya bint Şemûn 

el-Kıbtiyye, Reyhan bint Şemûn, Zeyneb bint Cahş’ın hibe eylediği ismi bilinmeyen cariye, 

gazaların birinde Hz. Peygamberin kendi hissesine düşen ve ismi söylenmeyen cariyeye yer 

verilmiştir. 

Fahr-i kainatın kızlarından olan torunlarının anlatıldığı bölümde Abdullah bin 

Rukiyye, Ümâme bint Zeyneb, Ali bin Zeyneb, Ümmü Gülsün bint Fâtıma, Muhsin bin 

Fâtıma, Hasan bin Fâtıma, El-İmâm Hüseyn bin Fâtıma, Zeyneb bint Fâtıma isimleri için 

başlıklar açılarak ayrıntılı bilgiler verilmiştir. 

Müellif, daha sonra Hz. Muhammed’in amcaları Hamza bin Abdulmuttalib, Abbas bin 

Abdulmuttalib, Zübeyr bin Abdulmuttalib, Dırâr bin Abdulmuttalib, Hâris bin Abdulmuttalib, 

Kusem bin Abdulmuttalib, Ebû Tâlib Abdulmuttalib, Ebû Leheb ibn Abdulmuttalib, Hacl bin 

Abdulmuttalib, Mukavvim bin Abdulmuttalib, Gaydak bin Abdulmuttalib, Abdulkabe ibn 

Abdulmuttalib hakkında başlıklar açarak Abdulmuttalib’in on iki oğlunun olduğunu fakat bazı 

siyer âlimlerinin Gaydak’tan muradın Hacl, Mukavvim’den muradın ise Abdulka’be 

olduğunu söylediklerini belirtmiştir. 

Hz. Muhammed’in halalarının isimleri Safiyye, Âtike, Ümmü Hakîm, Emîme, Ervâ, 

Berre’dir. Bu bölümde, bu isimlere açılan başlıklarla Hz. Muhammed’in halalarının hayatları 

hakkında kısa bilgiler verilmiştir. 

Daha sonraki bölümde Hz. Muhammed’in amcalarının çocukları tanıtılır. İsimleri 

Utlubun ibn Tâlib, Hâlime bint Ebî Tâlib, Balî bin Hamza, Ebû Ammâre bin Hamza, Fâtıma 

bint Hamza, Kurre bin Hacl, Hind, Zer bint Bî Leheb, Utbe Ebî Leheb, Şeybe bin Ebî Leheb, 

Hâlid bin Ebî Leheb, Mateb ibn Ebî Leheb, Abdullah bin Abbâs, Fazl bin Abbâs, Kesîr bin 

Abbâs, Abîbe bint Abbâs, Ümmü Habîbe bint Abbâs, Zübeyde bint Abbâs, Ümeyye bint 
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Abbâs, Sabîh bin Abbâs, Temmâm bin Abbâs, Abdullâh bin Abbâs, Ümmü Hakîm bint ez- 

Zübeyr ve Dubâa bint ez-Zübeyr’dir. Amcalarının kız ve erkek çocukları tanıtıldıktan sonra 

halalarının çocukları söylenir, kısaca bilgi verilir. İsimleri Fâtıma bint Ervâ, Ebû Seleme bin 

Berre, Züheyr bin Âtike, Karîbe bint Âtike, Zübeyr, Abdulkabe ibn Safiyye, Ümmü Habîbe 

bint Safiyye, Âmir bin el-Mübîzâ, Ervâ bint el-Beyzâ, Abdullah bin Cahş, Ümmü Habîbe bint 

Emîme ve Zeynep’tir. Ümmü Habîbe ve Zeynep daha sonra ezvâc-ı tâhirâttan olmuştur. 

Ardından sütbabası Hâris bin Abduluzza’nın künyesi verilip sütannesi Hz. Halime’nin 

eşi olduğundan ve diğer sütannesi Süveybe’den bahsedilip bazı kaynaklarda daha fazla isim 

geçtiği zikredilmiş ve süt kardeşleri Ebû Seleme, Hamza, Abdullah, Hâris ibn Abduluzza, 

Mesrûh, Enîse, Huzâme tanıtılmıştır. 

 

d. Ravza-i Sâlise 

Bu ravzada genel olarak Hz. Muhammed’in hizmetçilerinden, âbidlerinden, 

kâtiplerinden, atlı askerlerinden, silahlarından, kullandığı âletlerinden, güvendiği kimseler ve 

beylerden, hatipleri ve şâirlerinden bahsedildiği beyan edilerek konular sırasıyla açıklanmıştır. 

Ravzâda ilk olarak Ebûbekir Sıddîk, Enes bin Mâlik, Esla bin Şerîk,  Âsmân bin 

Hârise, Bilâl bin Rebahü’l-Habeşe, Rabia bin Kab el-Eslemî, Sad, Abdullah bin Revâha, Ukbe 

bin Gâfir, Abdullah bin Mesud, Kays bin Sad, Ebû Zer el-Gıfârî, Naim bin Rabîa, Salebe’nin 

azatlısı Sâlim ve Salebe bin Abdurrahman gibi hizmetinde bulunanlardan bahsedilip daha 

sonra “Ol hazretin cariyeleri beyanındadır.” başlığı altında cariyelerinin isimleri sayılarak 

isimlerdeki ihtilaflar, nasıl cariye oldukları gibi konular anlatılmıştır. 

Daha sonra Ebû Râfiü’l- Kıbtî’nin anne ve babasının Hz. Muhammed’in azatlı 

kölelerinden olduğundan, Selmânü’l-Fârisî’nin abidlerinden olduğundan, Bedir Gazası’nda 
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Sad bin Muaz’ın, Hendek Gazası’nda Zübeyr bin el-Avvâm ve Abbâd bin Bişr’in bekçilik; 

Ebû Eyyûb Ensârî’nin Hayber’de gözcülük ettiğinden; Sad bin Ebî Vakkâs, Zekvân bin Abdü 

Kays ve Bilal’in Vâdi’l-Kurâ’da beklediğinden bahsedilmiştir. 

Bilâl-i Habeşî, Hz. Muhammed’in müezzinlerindendir ve ilk ezan okuyan odur. Bunun 

dışında Amr bin Ümmü Mektûm, Sad el-Karaz ve Ebû Mahzûre de müezzinlik yapmışlardır. 

Hz. Muhammed’in ümerasının anlatıldığı bölümde Ebubekir es-Sıddîk, Ali bin Ebî 

Tâlib, Abdurrahman bin Avf, Ebu Ubeyde el-Cerrâh, Zeyd bin Hârise gibi birçok sahabenin 

ismi zikredilmiş, daha sonra katiplerinden ve etrafa gönderdiği Ali bin Ebî Tâlib, Adî bin Ebî 

Hatem, Ebû Ubeyde gibi âmillerden bahsedilmiştir. Vüzerası için Ebûbekir es-Sıddîk ve 

Ömer bin el-Hattâb’ın ismi söylenmiş; bunların ehl-i arzdan oldukları, ehl-i semâdan ise 

Cebrail ve Mikail’in oldukları belirtilmiştir. Nahîfî bu hususta Hz. Peygamber için “anı 

unvân-ı uhuvvet ile zikreyleyüp karındaşım Cibrîl diyü buyururlardı.”demiştir.  

Daha sonraki bölümlerde Hz. Muhammed’in alemdarlarının, binek hayvanlarını 

yükleyenlerin, şâirlerinin, sefer esnasında deve yanında bulunan hizmetkarların, ashâb-ı 

güzinden bazı vakitlerde imamlık yapanların, hatiplerin isimleri belirtilmiştir. 

Nahîfî, Hz. Muhammed’in sahip olduğu atların sayısı üzerine ihtilaflar olduğunu 

“müddet-i [53b] èömr-i şerìflerinde mÀlik oldıúları atlar èalÀ iótilÀfüér-rivÀyet otuz èadede 

müntehÀ olmuşdur baèøılar on ve baèøılar yigirmi üc ve kimi daòi ziyÀde ve noúãÀn üzre 

beyÀn eylemişlerdir” sözleriyle belirttikten sonra “muãannef-i kitÀb eşher-i rivÀyÀtı iòtiyÀr 

eyleyüp yigirmi bir èaded at olmaú üzre õikreylemişdir” diyerek Muhammed bin el-Hasan el-

Cevvânî’nin en meşhur rivayeti seçtiğini söylemiştir. Buna göre Hz. Muhammed’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, Edhem, Mehâ, Mulâvih, Tarf, 
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Necîb, Zü’l-Lümme’dir. Ayrıca bu bölümde hediye edilmiş atlardan ve yaşanmış bazı 

hadiselerden de bahsedilmektedir. 

Hz. Muhammed’in on adet sağılır devesinin olduğundan bahsedilen metinde 

develerinin isimleri sırasıyla Şakrâ, Mühre, Riyyâd, Beşeriyye, Avm, Sadiye, Farîs, Semrâ, 

Hüsnâ, Cuğra olarak verilmiştir. Binek hayvanları olarak Yağfur ve Ufeyr adında iki adet 

eşeği ile Gadbân, Cedâ ve Kusvâ adında üç baş devesi; Ucve, Zemzem, Sukya, Berke, Itlâl, 

Atrâf ve Verîşe adında yedi adet koyunu; eserde ismi belirtilmeyen yedi adet keçisi 

olduğundan bahsedilmektedir.  

Eserde Hz. Muhammed’in toplam yedi baş katırının olduğu bildirilmiştir. Bunlardan 

isimleri belli olanlar Şehbâ, Düldül, Fızza, İleyye’dir. Dûmetü’l-Cendel hâkimi tarafından 

verildiği bilinen fakat ismi bilinmeyen bir katırı daha olduğu zikredilmektedir. Bunlar dışında 

hakkında ihtilaf bulunan iki katırı daha vardır. Biri Kisrâ’nın hediyesi olduğu bilinen, diğeri 

de Necâşî’nin hediye ettiği ismi bilinmeyen katırdır. Böylece üzerinde ihtilaf olmayan 

katırlarının sayısının beş olduğu belirtilmiştir.  

Hz. Muhammed’in silahları hakkında bilgi vererek devam edilen eserde dokuz adet 

kılıcın isimleri Adb, Zülfikar, Samsam, Kalai, Betâ, Hatf, Mihdem, Rasûb ve Kadîb olarak 

geçmektedir. Bunlar dışında bir de validelerinden miras kalan bir kılıçtan bahsedildikten 

sonra yaylarının isimleri Beyzâ, Şavhat, Revhâ, Safrâ, Zevrâ, Sedâd şeklinde sıralanmıştır.  

Ardından sırtta taşınan bir ok çantası, bir kuşağı olduğu söylenmiştir ve bayrakları 

hakkında şu bilgiler aktarılmıştır: 

“Ve bir siyÀh bayraúları var idi. İsmi èUkÀb idi ve birúaç beyÀø sancaúları var idi 

ancaú isimleri muteèayyin deàildir. İmÀm Tirmiõì rivÀyetinde çÀr-kÿşe [55b] bir siyÀh 
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bayrÀúları var idi Muóyiés-sünnete naúli üzre bir beyÀø sancÀúları var idi. Üzerinde lÀ ilahe 

illÀllÀh Muóammeden ResÿlullÀh yazılmış idi. Baèøılar bir rÀyet-i ãuàrÀları var idi dimişler.” 

Hakkında ihtilaf olunduğu ifade edilmekle birlikte Hz. Peygamber’in dört adet 

mızrağının olduğu, bunlardan üçünün isminin belli olmadığı birinin de isminin Mütesennî 

olduğu belirtilmiştir. Hz. Muhammed’e hediye edilen bir kalkandan ve bu kalkanın üzerinde 

bir tavşan sureti olduğundan bahsedilmiştir. Hatta Hz. Muhammed bu surete mübarek ellerini 

sürdüğünde şeklin yok olduğu anlatılmıştır:  

“Üzerinde ùavşancıl ãÿreti var idi mübÀrek ellerin ol ãÿret üzre vaøè eylediklerinde 

muècize-i dest-i şerìfleriyle maóv olup eåeri úalmadı.” 

“Harbeleri beyânındadır.” başlığı altında verilen bilgilere göre Hz. Muhammed’in 

kullandığı mızrakların isimleri Urcun, Anze, Beyza, Neba’dır. Bunlar dışında ismi Anze olan 

ucu demirli, küçük bir asası vardır.  

Hz. Muhammed’in yedi adet zırhı olduğundan bahsedilen eserde bunların isimleri 

Suğdiye, Fızza, Zâtu’l-fuzûl, Zâtu’l-havâsî, Zâtu’l-visâh, Betra ve Hırnık olarak sıralanmıştır. 

Eserde daha sonra “Levâzım-ı sefer ve hazardan mâlik oldukları eşyâ beyânındadır” 

başlığı altında seferde ve barışta gerekli olan diğer eşyalarından bahsedilmiştir. Bunlar 

arasında taştan yapılmış bir bardak, sürmedan, makas, ayna, dört terlik ve iki ayakkabı, bir 

hırka, bir peştamal, çöl gibi yerde giyilecek iki adet gömlek, iki adet cübbe, bir beyaz kisve, 

birkaç küçük takke, deriden yapılmış bir yaygı, genellikle bayramlarda kullandığı siyah bir 

sarık, bir kaşağı, bir kırba, yemek pişirilecek bir kap, üç adet kadeh bulunmaktadır. Bir 

mübarek mendili ve üzerinde namaz kıldığı dokuma hasırı vardır. İçine güzel kokular 

koyduğu bir kutusu ile altın, gümüş ve demirden yapılmış üç adet mührü vardır. Bunlardan 

altın olanı terk edip gümüş olanı kullandığı bilgisi verilmiştir. Son olarak mübarek sakalını 
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taradığı bir taraktan bahsedilmiştir ve o bölgede kullanılan bir çadırının olduğu ifade edilerek 

eser sonlandırılmıştır. 

 

1. Eserde Geçen Manzumeler ve Nazım Şekilleri 

Nahîfî Süleyman Efendi’nin mensur olarak kaleme aldığı eserinde konu bütünlüğüne 

riayet ederek yer yer manzumeler  ilave ettiğini görmekteyiz. Eserde geçen manzumelerin bir 

kısmını şairin kaleme aldığı diğer eserlerde de görmekteyiz. Bu bazen birebir aynı 

manzumenin diğer eserlerinde yer alması bazen de beyitlerin büyük oranda benzerlik içinde 

olması şeklindedir. Araştırmalarımız neticesin manzumelerin bir kısmının da yalnızca 

“Ravzatü’s-safâ fi Sîreti’l-Mustafâ”da yer aldığı sonucuna varmış bulunmaktayız. 

Nahîfî’nin eserde kaleme aldığı manzumeler yaygın bir şekilde kullanılan mesnevi ve 

rûbai nazım şekilleridir. 

 

Mesnevî 

Kendi içinde kafiyeli beyitlerden oluşan nazım şekline mesnevi adı verilmiştir. 

Edebiyatımıza İran edebiyatından geçen mesnevi Fars şiirinin kaside ve gazelle birlikte üç 

temel nazım şeklinden biridir. İki beyitlik şiirler şeklinde yazılabildiği gibi, binlerce beyitten 

de oluşabilir. Kafiye düzeni aa/bb/cc vb. şeklindedir. Beyit sayısında bir sınırlamanın 

olmaması, şairlerin istedikleri konuları rahat bir şekilde işlemesine olanak sağlamıştır. 

Mesnevi nazım şekli bu sebeplerden edebiyatımızda şairlerimiz tarafından çokça 

kullanılmıştır.
158

 

Nahîfi Süleyman Efendi, yaygın bir şekilde kullanılmış olan mesnevi nazım şekline 

mensur bir eser olan “Ravzatü’s-safâ fî sîreti’l-Mustafâ”adlı eserinin manzumeler ilave ettiği 

bölümlerinde oldukça yer vermiştir. Nahîfi eserin konularına uygun düşecek şekilde, farklı 

farklı yerlerde genellikle iki-dört beyit aralığında mesnevi nazım şeklinde altmış bir beyit 

kaleme almıştır. 
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 Mustafa Çiçekler, “Mesnevî” D.İ.A, Ankara, 2004, c. 29, s. 320-322. 
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Rubâî 

Türk edebiyatına İran edebiyatından geçen rubâî nazım şekli, eski Türk şiirinin nazım 

biriminin dörtlük olması sebebiyle Türk şairleri tarafından hızlıca benimsenmiştir. Divan 

edebiyatı şairleri bu nazım şeklini milli bir şiir gibi kabul etmiş ve her biri birkaç rubâi 

kaleme almıştır. Kafiye düzeni a a x a şeklindedir; fakat zamanla kafiyelenişi x a x a şeklinde 

olan veya bütün mısraları birbiriyle kafiyeli rubâîler de ortaya çıkmıştır.
159

 

Türk şairlerinin sık kullandığı nazım şekillerinden olan rubâîyi şairimiz de kullanmış, 

eserde farklı yerlerde on altı rubai yer almaktadır.  
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 Nurettin Albayrak, “Rubâi”, D.İ.A., İstanbul, 2008, c.35,  s. 177-178. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

RAVZATÜ’S  SAFÂ FÎ SÎRETİ’L-MUSTAFA’NIN   

KARŞILAŞTIRMALI  METNİ 

 

A. YAZMA NÜSHALARIN TAVSİFİ  

Yapılan araştırmalar neticesinde kütüphanelerde “Ravzatü’s-Safâ fî Sîreti’l-

Mustafâ”isimli esere ait 2 yazma nüshaya rastlanmıştır. Her iki nüshada da okumayı 

engelleyecek herhangi bir fiziki tahribata rastlanmamıştır. İki nüsha incelendiğinde metnin 

anlamını değiştirecek bir fark görülmemiştir. Çalışma Hasan Hüsnü Paşa koleksiyonunda 

kayıtlı 855 numaralı nüsha esas alınarak yapılmıştır. 

 

1. Süleymaniye Kütüphanesi, Hasan Hüsnü Paşa Koleksiyonu, nr. 855 

 “Ravzatü’s-Safâ fî Sîreti’l-Mustafâ” isimli eser 68 varaktan oluşmaktadır. Cilt ebadı 

208x140 (150x82) cm olup nesih ile yazılmıştır. Cildi sağlamdır. Eserin ilk sayfası tezhip ile 

süslenmiş, bu sayfaya varak numarası verilmemiştir. Metnin transkripsiyonu yapılırken ilk 

sayfa [1a] olarak gösterilmiştir. Eserde konu başlıkları kırmızı mürekkep ile belirtilmiştir. Her 

sayfada 17 satır bulunmaktadır. 

Eserin ne zaman kaleme alındığı tam olarak bilinmemekle birlikte mukaddime 

bölümünde Sultan Mustafa Han Gazi (II. Mustafa)’ye övgülerin yer alması, onun emriyle 

eserin yazıldığının ifade edilmesi 1717-1774 yılları arasında yazıldığını düşündürmektedir. 

Ayrıca giriş kısmında eserin Nahîfî Süleymân bin Abdurrahmân tarafından yazıldığı 

belirtilmiştir. Eserin zahriyyesinde hicri 1181 (1767) tarihinin bulunması ve Nahîfî’nin hicri 

1151 (1738) yılında ölmüş olması bir müstensih tarafından istinsah edildiğini 
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düşündürmektedir. Eser Muhammed b. Es‘ad el-Cevvânî’nin Şeceretü Resûlillâh adlı eserinin 

tercümesinden hareketle ve yer yer manzum parçaların ilâvesiyle meydana getirilmiştir. 
160

  

 Hz. Muhammed’in şeceresinin anlatıldığı bu eser Süleyman Nahîfi tarafından 

Arapça’dan tercüme edilmiştir. Eserin ketebe kaydı bulunmamaktadır fakat giriş kısmından 

evvel hicri 1181 (1767) tarihi not düşülmüştür. Süleyman Nahîfî’nin hicri 1151 (1738) 

tarihinde ölmüş olması eserin bir müstensih tarafından yazıldığını akla getirmektedir. Eser, 

Arapça olarak Muĥammed bin el-Ĥasan el-Cevvânî tarafından yazılmaya başlanmış ve Yûsuf 

bin Ĥasan bin ‘Abdulhâdî tarafından tamamlanmıştır. Nahîfî, eseri Arapça’dan tercüme 

ettiğini belirtip “bu terceme-i zįbā bir muķaddime ve üc ravża ve bir ħāŧime  üzere inşā 

olunup ism-i ravżatü’ś-śafā fį sįreti’l-Muśŧafā ‘unvānıyla mevsūm ve müsemmā ķılındı.” 

diyerek eserin ismini ve bölümlerini bildirmiştir.  

Mukaddime bölümünde eserin incelenmesindeki faziletlerden bahsedilmiştir.   

Ravza ismi verilen üç bölümün ilkinde Hazreti Peygamber’in yüce sıfatları, sâfî 

ademiyeti, temiz soyu, onun yolunda giden ve ona yakın olan ashabı anlatılmıştır. İkinci 

bölümde peygamberliği, seyitliği, oğulları, kızları, zevceleri, amcaları, halaları, yaşadığı 

yerler ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise peygamberliği, derecesinin yüksek oluşu, 

hizmetçileri, abidleri, beyleri ve askerleri, müezzinleri ve hatipleri, yardımcıları, şairleri, 

güvendiği kişiler, katipleri, atlı birlikleri, silahları ve kullandığı aletler anlatılmıştır. 

Son olarak hatime bölümünde doğduğu zaman görülen işaretlerden peygamber olarak 

gönderildiği yıla, bu zamandan hicret vaktine ve hicretten vefat yılına dek gerçekleşen bazı 

vakalardan bahsedildiği söylenmiştir. Fakat eserde hatime bölümü bulunmamaktadır. 
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 Mustafa Uzun, “Nahîfî”, TDV İslam Ansiklopedisi, 32. Cilt, 1988, s. 299. 
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2. Süleymaniye Kütüphanesi, Hamidiye Koleksiyonu, nr. 252/5 

Bu nüsha 37 varaktan oluşmaktadır. Cilt ebadı 260 x 180, (150 x 80) mm’dir. Her 

sayfada ortalama 29 satır bulunmakta olup nesih hatla yazılmıştır. Eserin ilk sayfası tezhip ile 

süslenmiş olup diğer sayfalarındaki cetvel yaldızlıdır. Kağıt krem renginde ve aharlıdır. Sayfa 

numaraları Arap rakamlarıyla onar sayfa aralıklarla verilmiştir. 

Eser, Nahîfî’nin sekiz adet eserinin yer aldığı bir mecmuada [161b]-[197b] varakları 

arasında bulunmaktadır. Diğer nüshada olduğu gibi konu başlıkları kırmızı mürekkep ile 

belirtilmiştir. Bu nüshada da ketebe kaydı bulunmadığı için eserin müstensihi ve istinsah 

tarihi ile alakalı bilgiye rastlanmamıştır. Eserde Sultan Mustafa Han Gazi’ye övgüler yer alsa 

da ilk sayfasında Sultan I. Abdulhamid ile alakalı ifadeler bulunduğundan onun padişahlığı 

döneminde (1774-1789) istinsah edildiği fikri oluşmaktadır.  
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SONUÇ 

 

XVII. ve XVIII. yüzyıllar arasında yaşamış olan Nahîfî Süleyman Efendi ilmî 

birikimi, kaleme aldığı eserlerin çeşitliliği, muhteva zenginliği ve edebi değeri göz önüne 

alındığında Türk edebiyatı tarihinde önemli bir şahsiyet olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Eserlerinde dinî-edebî türlerin başarılı örneklerini veren Nahîfî’nin “Ravzatü’s-safâ fî 

sîreti’l-Mustafâ” adlı eseri üzerine yapmış olduğumuz çalışmada vardığımız sonuçları şu 

şekilde sıralayabiliriz: 

Eser, Muhammed b. Es‘ad el-Cevvânî’nin Şeceretü Resûlillâh adlı eserinden yola 

çıkılarak yapılmış bir tercümedir. Cevvâni’nin eserine ulaşamadığımız için Nahîfî’nin 

tercümesi ile eser arasındaki farklılıklar üzerinde tespitler yapmamız mümkün olmamakla 

birlikte, Nahîfi’nin tercümesinde eserin özellikle manzumelerle zenginleştirildiği ve edebî ve 

sanatsal bir çizgiye taşındığını görmekteyiz. 

Nahîfi eserin bir mukaddime, üç ravza ve bir hâtimeden meydana geldiğini 

belirtmiştir. Ancak mevcut her iki nüshada da hâtime bölümü yer almamaktadır. Yapılan 

araştırmalar neticesinde hâtime bölümüne ulaşılamamıştır.  

Eser mensûr olmakla birlikte manzûm öğelerle süslenmiştir. Manzûm bölümler aruz 

vezniyle mensûr bölümler ise daha çok didaktik bir üslûpla yazılmış, ihtilaflı durumlar 

hakkında bilgiler verilmiştir. Eser manzumelerle edebî bir hüviyete kavuşturulmuş bu sayede 

okuyucular için daha zevkli hâle gelmiştir. 

Eser üslûp açısından değerlendirildiğinde özellikle mukaddime bölümünde Nahîfi’nin 

dili kullanmadaki başarısı göz doldurmakta dönemin sanatlı ifadesini ziyadesiyle 

yansıtmaktadır. Bu durum manzumelerde de aynı çizgide seyretmiş, tercümenin ağır bastığı 

kısımlarda anlatımda kelime tekrarından kaçınıldığı görülmüştür. 
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“Ravzatü’s-safâ fî sîreti’l-Mustafâ” muhtevası  sebebiyle siyer türü olarak 

değerlendirilmiş olmasının yanı sıra Hz. Peygamber’in hilyesi hakkında gerek manzumelerle 

süslenmesi gerek hacim olarak fazlaca yer verilmesi açısından hilye türü açısından da kayda 

değer bir eser niteliğindedir. 

Nâhifi eserinde târîhî vak'aları anlatırken çoğu zaman aynı vak'a üzerine başka 

rivâyetler varsa bunları da dile getirerek târîhî analizler yapmıştır. Bunu yaparken bazen târîhî 

ve dînî kaynakları zikrettiği gibi, bazen de genel bir ihtilafın olduğunu dile getirmekle de 

yetinmiştir. 

Eser dini-edebi türler içinde önemli bir yer işgal eden siyer türüne örnek olması 

açısından dinî edebiyat tarihi için oldukça kıymetlidir. Eserleri ve ilmi birikimi açısından 

kıymetli bir yere sahip olan Nahîfi’nin eseri dönemin dil ve üslûp zenginliğini yansıtması 

bakımından Türk dili ve edebiyatı tarihi için önemli bir miras olarak değerini koruyacaktır. 

Ayrıca eser siyer alanında yazılmış târîhî bir eser olmayıp Peygamber Efendimiz'in isimleri ve 

künyeleri, detaylı bir hilyesi, sıfatları ve şemâili, evlâtları ve torunları, eşleri, amcaları, 

halaları, süt anneleri, süt kardeşleri, dedeleri, hizmetçileri, köle ve cariyeleri, kâtipleri, elçileri, 

müezzinleri, şâirleri, bekçileri, ev eşyâları, savaş aletleri ve binek hayvanlarını anlatması 

bakımından ayrıca önemlidir. 

“Ravzatü’s-safâ fî sîreti’l-Mustafâ” İslâm Târîhi, İlahiyât ve Klâsik Türk Edebiyâtı 

sahalarında kaynak teşkîl edecek değerli bir eserdir. 
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B. METNİN TESİSİNDE TAKİP EDİLEN USÛL 

1. Çeviride önceki sayfada yer alan “transkripsiyon alfabesi”ne uyulmuştur. 

2. Transkripsiyon yapılırken büyük harf kullanılmış fakat özel isimlere getirilen 

ekler kesme işaretiyle ayrılmamıştır. 

3. Farsça edatlar, ön ekler ve tamlamalar tire (-) ile ayrılmıştır. 

4. Birleşik kelimeler tire (-) ile ayrılmıştır. 

5. Farsça kelimelerdeki “vâv-ı ma‘dûle”, “ ˇ ” biçiminde gösterilmiştir. “ħˇāce” gibi. 

6. Farsça tamlamalarda ses uyumu dikkate alınarak ı-i/yı-yi yazılmıştır. 

7. Türkçe kelimelerin sonunda bulunan “b” Türkçenin bugünkü dil özellikleri 

dikkate alınarak “-p, -up, -üp” şeklinde gösterilmiştir. 

8. Harf ile yazılmayıp hareke ile gösterilen “ve” bağlacı “[ü]” biçiminde 

gösterilmiştir. 

9. Mana gereği yapılan eklemeler köşeli parantez “[  ]” içine alınmıştır. 

10.   Metnin orijinalinde kırmızı mürekkeple belirtilen başlıklar transkripsiyon 

yapılırken metinde ayrılmıştır. 
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C. METİNDE KULLANILAN TRANSKRİPSİYON ALFABESİ 

 

 

 

 

 

 

 

ا,( آ)  a, ā ص ś 

 đ, ż ض a, e, ı, i, u, ü (أ) ,ا

 ŧ ط b, p ب

 ž ظ p پ

 ‘ ع t ت

 ġ غ ŝ ث

 f ف c, ç ج

 ķ ق ç چ

 k, g, ñ ك ĥ ح

 L ل ħ خ

 M م d د

 N ن ź ذ

 ˇ ,v, u, ū, ü, o, ö و r ر

 h, a, e ه z ز

 la, lā ال s س

 y, ı, i, į ى ş ش

 ’ ء  
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METİN 

 

RAVZATÜ’ä-äAFÁ FÌ SÌRETİ’L-MUäÙAFÁ 

 [1b]  

BismillÀhirraómÀnirraóìm 

Óamd u sipÀs ve şükr-i bì-úıyÀs ol òÀlıú-ı bì-çÿn u cihÀn-Àferìne lÀzım u vÀcibdir ki 

nevè-i benì Ádemì eşref-i maòlÿúÀt eyleyüp silsile-nÀme-i iftiòÀrlardan ùahÀret-neseb ve 

neúÀvet-óaseb birle tevşìó ve tezyìn eyledi. Ve ãalÀt-ı ãalavÀt-ı mütevÀãalÀt ve teslìmÀt-ı àayr-

ı mütefÀãalÀt ol òalìl-i celìlüél-óaseb ve óabìb-i ùÀhiruén-neseb òatm-i enbiyÀ ve resÿl-i 

kibriyÀ. Bedr-i münìr evc-i ıãùıfÀ Muóammed MuãùafÀ èaleyhi ekmelüét-taóiyyÀt ve ecmelüét-

teslìmÀt óażretlerine olsun ki vücÿd-ı pür-cÿd-ı mekÀrim Àlÿdì ser-levóa-ı neseb-nÀme-i eşrÀf 

ve pìrÀye-i silsile-i èAbdü MenÀf olmuşdur ve naòabÀt-ı taóiyyÀt-ı neciyyÀt. Ál u aãóÀb-ı 

sÀmì-simÀt ve evlÀd-ı kirÀm ve ezvÀc-ı ùÀhirÀtları óażerÀtıña olsun ki her biri neyyir-i 

münevver-i hidÀyet ve delìl-i sebìl-i saèÀdet olmuşlar idi ve hediyye-i behiyye-i daèavÀt-ı 

ãÀlióa ve eåniye-i  bì-àÀyÀt fÀyióa. 

Evreng-nişìn-i salùanat-ı [2a] İslÀm olan selÀùìn-pìşìn ve mülÿk-ı èadl-Àyìn cenÀblarınıñ 

ervÀó-ı úarìnéi-l-irtiyÀólarına resìde olsun ki vücÿd-ı bih-bÿdları vesìle-i ÀsÀyiş-i cihÀn ve 

zerìèa-ı efzÀyiş-i emn ü emÀn olmuş idi. AmmÀ baèd yerÀèa-keş ãaóìfe-i tercümÀnı èabd-i 

mücrim ve cÀnı ki taèrìf-i õÀt-ı bì-mikdÀrında şÀmil-i efrÀd-ı ãıfÀt olan cins-i evãÀfınıñ 

mÀnièüél-aàyÀr faãl-ı fÀrıkì budur. Beyt: 

Resÿlüñ òÀdim-i naèt-ı şerìfi 

ÒudÀnıñ eżèafüél-òalúı Naóìfi161  

                                                           
161

 “mefâ‘îlün / mefâ‘îlün / fe‘ûlün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzumeye Nahîfî’nin diğer eserlerinde 

rastlanamamıştır. 
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SüleymÀn bin èAbdurraómÀn cevziyyen biél-èafv veél-àufrÀn min àayr-i istièdÀdin ve 

liyÀúatin òoş-nüvÀyÀn naèt-ı peyàamberì olan èandelìbÀn iştiyÀúa hem Àheng-i ãafìr taúlìd 

olup óadÀset sinnimden bu vaúte dek ol gül-i gülşen-serÀy-ı “lì-maèa’llahıñ” gülşen-i evãÀfına 

bülbül-i ferzÀne ve bezm-gÀh-ı nuèÿt-ı saèÀdet ittiãÀfına pervÀne olup ol gülzÀr-ı 

muúaddesden nümÀyÀn bir gül-i raènÀ ki ser-zede sÀmièa-ı ıùùılÀèım ola. Naàme sencÀn-ı 

vuãlatına hem ÀvÀz olmaú dÀèiyesi beni nÀlÀn eyler idi ve ol bezm-gÀh-ı aúdesden fürÿzÀn bir 

lemèa-ı rÿşenÀ ki pertev-endÀz bÀãıra-ı istimÀèım ola. Suòt-gÀn-ı úurbetine dem-sÀz olmaú 

òÀùırası cÀn u teni sÿzÀn eyler idi fiél-cümle gÀh-ı gülşen-i naôm ve gÀh-ı encüm-ı neårde 

bülbül ve pervÀne-ÀsÀ gül-i gülistÀn-ı “åümme denÀ”162ya nÀle-perdÀz [2b] niyÀz ve şemè-i 

şebistÀn-ı “ev ednÀ”163ya bÀl-efrÀz sÿz u güdÀz olmaúda iken ol medÀr-ı mülk ve milel-i muóìù 

merkez-i düvel úuùb-ı dÀéire-i zamÀn bÀsıù-ı bisÀùüél-emnüél-emÀn ÀrÀyiş-i ãadr-ı şehriyÀrì 

pìrÀye-i mesned-i cihÀn-dÀrì rÀyet-efrÀz berara-i mücÀhidìn Àteş-endÀz kefere-i cÀóidìn  illa ve 

hüves sultÀnüél-aèôam veél-òÀúÀnüél-muèazzam sulùÀnüél-berreyn ve òÀúÀnüél-baóreyn 

òÀdimüél-óaremeyniéş-şerìfeyn ôıllü Rabbiés-semÀvÀti veél-arê óÀmì-i ãuàÿruél-İslÀm biéù-

ùÿli veél-èarê el-manãÿru èaleél-aèdÀ’ veél-müéeyyed bicünÿdiés-semÀéi ãÀóib-i ùabèu naôm- 

ÀşinÀ daúìúa-dÀn-ı neår-i òoş-edÀ müstecmiè-Àyìn-i sürÿrì neşve-mend-i èaşú-ı peyàamberì 

şÀh-ı dervìş òazret-i ŞehriyÀrì pÀkize-sìret òaù-nüvìs-i yektÀyı ùuàrÀ-keşni hemtÀyı FÀrisüél-

óıyel èarsa-yı hìcÀ hüner-ber bìşe-i deàÀ şìr-i dilìr-i şecÀèat-i şecìè rüstem-i mehÀbet kÀmiè 

ehlüéş-şirk veél-èudvÀn úÀliè bünyÀniél-ùuàyÀn fermÀn fermÀ-yı òavÀãã u èavÀm pÀdişÀhımız 

pÀdişÀh-ı İslÀm es-SulùÀn ibnü’s-SulùÀn ãÀóibüél-fetó veél-àÀzì sulùÀn MuãùafÀ ÒÀn áÀzì 

naãarahuéllÀhu teèÀlÀ ilÀ yevmiéd-dìn ve ceèale ôılle ôalìlihi muàÀåeél- muvaóóidìn. 

AllÀhümme ùavvil umrahÿ ve èazziz emrehÿ veéenãurhu naãran müéeyyeden [3a] 

ve’cèal lehÿ riúÀbeél-kefereti muúayyeden. Rabbi òallid mülkehÿ ve òilÀfetuhÿ ve zid 

devletehÿ ve ebbid salùanatehÿ òaôretleriniñ cell-i himmetleri àazavÀt ve cihÀda mübtenì ve 

ãıdú-ı niyyetleri temşiyet-i şerè raãìnüél-bünyÀna mübtenì olmaú ile sÀl-i cülÿs-ı ôafer 

meénÿslarında bilÀ-teéòìr óimÀye-i beyõa-ı İslÀm ve èadÿ-yı bed-fercÀmdan aòõ-i intiúÀm ile 

taóãìle rızÀ-yı ilÀha úaãdın idüp mütevekkilen èAlaèllÀh taórìú-i riúÀb hümÀyÿn-ı àarìmet 
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buyurdıúları sefer-i ôafer eåerden bi-óamdiéllÀh ve èavnıhi manãÿren ÀşiyÀne-i şeh-bÀz-ı 

salùanat olan taót-gÀh-ı ÀsitÀne-i devletlerine sÀye-baòş èavdet ve teşrìf oldıúlarında úıyÀm ve 

kuèÿdları yine tertìb-i levÀzım èazìmet-i cihÀda merhÿn ve tekmìl-i merÀsim umÿr-ı èibÀda 

maúrÿn olup bu umÿr-ı òayr-encÀmıñ óusÿl ve itmÀmına tevveàul àazÀvet ü siyer tevessül-i 

sünen-i seyyidüél-beşer medÀr ve teshìl ve teysìr ve vasıùa-ı èavn-i Rabb-i úadìr oldıàun 

mülÀóaôa ve taóúìú eylediklerinde ber-muúteżÀ-yı fıùrat-ı selìm ãamìm fuéÀdlarında meknÿz 

ve meşreb-i èÀlì-nihÀdlarında merkÿn olan muóabbet-i nebìyy-i vÀcibüét-tekrìm èaleyhi 

afêalüét-taóiyye veét-teslìm ÀfitÀb-ı pür-nÿr gibi pertev-efrÿz ôuhÿr olmaú ile istimÀè-ı nuèÿt-i 

Aómedi [3b] ve tetebbuè-i siyerü àazavÀt-ı Muóammedìden èaleyhüéã-ãalavat veés-selÀm 

neşve mend raóìú-i taóúìú olup evúÀt-ı şerìfelerin bu saèÀdet-i sermedìye maãrÿf 

buyurmalarıyla óużÿr-ı hümÀyÿnlarında müùÀlaèa ve müõÀkere olunan kütüb-i celìle ve nüsaò-

ı cemìleden ol şÀh-ı şerìfüél-óaseb ve ùÀhirüén-neseb Rasÿl-i ekrem ãallaéllÀh teèÀlÀ èaleyhi ve 

sellem óazretleriniñin ensÀb-ı naúiyyetüél-aãlÀnı ve silsile-i neseblerine ve Àbeste-i intisÀb 

olan aãóÀbı ve ebnÀ-ı kirÀm ve benÀt-ı muóteremÀtı ve ümmehÀtüél-müéminìn olan zevcÀt-ı 

ùÀhirÀtı ve biél-cümle cihet-i raêÀèdan iòvÀn ve aòvÀli ve aèmÀm ve èammÀtı beyÀnında 

şeceretüén-nebevì ismiyle müsemmÀ ve mevsÿm olan nüsóa-i zìbÀ ki ibtidÀ-yı vazı ãunéı 

èulemÀ-i müteúaddimìnden èallÀme-i nessÀbe Muóammed bin el-Óasan el-CevvÀnì nişÀnında 

dest-i iòtirÀèı olup baèdehu óuzzÀú-ı siyerden Yÿsuf bin Óasan bin èAbdulhÀdì-nÀm bir óÀzıú 

yemìnüél-yemìn ol pÀdişeh úalem-rev nübevvetiñ èaleyhiéã-ãalatu veés-selÀm òuddÀm ve 

èabìdi ve ümerÀ-i cünÿdu ve müéeõõinìn ve òuùebÀsı ve óudÀt ve şuèarÀsı ve ÀlÀt ve eslióaları 

ve merÀkib ve mevÀşìleri zikriyle sÀl-i bièsetlerinden sene-i vefÀtlarına dek vÀúì olan baèżı 

vaúÀyièı èalÀ ve tìretüél-iótisÀr ilóÀú ve inôimÀma úılmazın ihtimÀm [4a] oldıàı kitÀb-ı 

müstetÀb mÀnende-i şÀhid-i mümtÀz niúÀb-ı èArabì ile cilve-dÀn olup ekåer nÀs müşÀhede-i 

óüsn ü cemÀlinden teb-girifte-i mücÀhede olmaàla mülÀóaôa-i ãÿret-zìbÀsından ve müùÀlaèa-i 

ùalèat-i àarrÀsından herkes óiããe-mend-i menfaèat olmaú içün ifÀde-i merÀmda tekellüfÀt-ı 

inşÀdan muèarrÀ ve sevú-i kelÀmda taèúìdÀt-ı lafz u maènÀdan müberrÀ ùarz-ı dil-pezìr üzre 

terceme olunup mevbiú-i ìmÀ ve telmìóde ser-beste-i iótisÀr olan aóbÀr u vaúÀyiè daòi fiél-

cümle taãrìó olunmaú óÀùır-ı hümÀyÿnlarına òuùÿr eyleyüp nedìmÀn óużÿr-ı èÀlìlerine fermÀn-

ı cihÀn meùÀèları şeref-ãudÿr bulmaàın bu òidmet-i bÀhirüéş-şeref bu faúìr-i úalìlüél-biêÀèanıñ 
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zimmet-i himmetine vabeste-i işÀret ve èuhde-i taèahhüdine ser-nÀme-i bişÀret úılındıúda 

mütevekkilen èaleél-melikiél-müteèÀl èazìmet-i ihtimÀm ve iştiàÀl olundu. Ancaú kitÀb-ı 

mezbÿrede tebyìn-i ensÀb ve taèyìn-i vesÀéit-i intisÀb içün vazè olunan cedavil ve òuùÿùuñ ber-

mukteża-yı hÀl teàarrük ve taóavvülünden nÀşì bÀdì-i naôarda ióÀùa-ı fehme ve tebÀdür-i õihne 

çendÀn suhÿlet ve mülÀyemeti oldıàu eclden meéÀl-i terceme misùar-ı ãaóìfede tasùìr ve 

maóãÿl-i kelÀm siyÀú beyÀnında taórìr [4b] ve taúrìr olunmaú derk ve fehme aúreb ve terk-i 

vehme enseb görünür bu dÀèiyye-i fużÿlÀne daòi èalÀúa-i ihtimÀm oldu ki kitÀb-ı mezbÿruñ 

muòtelifun fìh olan maóallerinde aúvÀ ãavÀb ihtiyÀr olunup õikrinde fÀéide olmaàın aúvÀl-i 

telòìã ü tehõìb oluna biêÀèa-ı úalìle ve istiùÀéa-ı èalìle ruòãat-dÀde oldıàu mertebe aúvÀ ãavÀb 

ve aúvÀl-i maùviyyeden bedel aóvÀl-i zekiyye-i peyàamberìye müteèallıú meràÿbüél- ifÀde ve 

maùlÿbüél- istifÀde nice aòbÀr-ı şerìfe ve ÀåÀr-ı laùìfe ìrÀd olunup bir feõleke-zìbÀ ve nuòbe-i 

raènÀ ùaró u tertìb oluna binÀberìn bu niyyet-i ãÀdıúaya cÀzim ve himmet-i lÀyıúaya èÀzim 

olup dergÀh-ı Óaúdan ricÀ ve niyÀz ederim ki ol müyesseriél-èasìr olan Rabb-i Úadìr celle 

şÀnuhu ãıdú u ãavÀb üzere itmÀm ve óüsn ü òiùÀb ile iòtitÀm nièmetine tevfìú iósÀn eyleyüp bu 

nüsóa-i zìbendeyi şevketli ve saèÀdetli pÀdişÀhım óażretlerine sefer-i iårde óırz-i bÀzÿ-yı 

nuãret ve óażar-ı şevket-küsterde taèvìz-nÀme-i saèÀdet eyleye Àmin bióurmeti óabìbihi 

seyyidinÀ Muóammedün’l emìn èaleyhiéã- ãalÀtü-vesselÀm ilÀ yevmiéd-dìn ve èalÀ Àlihì ve 

aãhÀbihì ve aóbÀbihi ecmaèìn. 

 Daúìúa [5a] sencÀn-ı maúÀdir-i feżÀéile òafì deàildir ki bu emr-i òaùìr faúìr-i keåìrüét-

taúãìriñ èuhde-i úudretinden efzÿn ve óavze-i müknetinden bìrÿn olup SüleymÀn-ı zamÀn ve 

sulùÀn-ı cihÀn ùaraf-ı èÀlìlerinden bu mÿr-miúdÀr ve nÀ-tuvÀna şeref-i taòãìã ve taóżìż ve 

vesìle-i taúlìd ve tefvìż mücerred ol şefìèuél-müõnibìn ve raómeten lilèÀlemìn olan seyyidüél-

enÀmıñ èaleyhiéã-ãalÀtü vesselÀm òidmet naèt pür-meymenetleri idigi muótÀc-ı beyÀn degildir 

ne Àn ki taòt-gÀh-ı èÀlem-penÀhları olan bende-i vesìèada her biri bir baór-i züòòÀr-ı maèrifet 

bu úadar èilm ü fażìlet mevcÿd iken bencileyin úatre-i nÀciziñ hüsn-i istièdÀdı bu òidmet-i 

celìlüél-vuúÿèa bÀèiå ve bÀdì ola velÀkin “el-meémÿru maèõÿrun veél-èöõru èınde kirÀmién-

nÀsi maúbÿlün” manùÿúaları muúaddime-i maèziret-òˇÀhı úılınıp isnÀd-ı èavn-ı RabbÀnì ve 

istimdÀd-ı feyż-i SübòÀnì birle kümyet-i úalem òoş-òarÀma ruòãat-ı cevelÀn verildi. 

Meémÿldür ki ber-muúteżÀ-yı beşeriyyet vÀúì olan sehv ü òaùÀyı úarìn-i èafv u èaùÀ buyurup 
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luùf-ı cezìl ve ãafó-ı cemìl ile muèÀmele buyuranların daòi zellÀt-ı beşeriyyelerin òudÀ-vend-i 

èayb-pÿş u àayb-dÀn “tenezzehet õÀtuhu èaniéz-zemÀni veél-mekÀn” èafv ü keremiyle 

maèfuvv u maèfÿr eyleyüp meùÀlib [5b] dÀrìnlerin óÀãıl ve meúÀãıd biél-òayrlarına vÀãıl 

eyleye bimennihi. Pes imdì iftitÀó-ı kelÀm temhìd-i muúaddimeye rÀbıùa-bend-i iltizÀm olup 

tertìb-i maúÀl ìøÀó-ı merÀma münÀsib óÀl olmaú mülÀóażasıyla bu terceme-i zìbÀ bir 

muúaddime ve üc ravża ve bir òÀùime üzre inşÀ olunup ism-i Ravżatüéã-ãafÀ fì Sìretiél-

MuãùafÀ èunvÀnıyla mevsÿm ve müsemmÀ úılındı. 

 

Muúaddime 

Ol netìce-i muúaddime-i levlÀk olan Nebiyy-i èÁlìşÀnıñ èaleyhi’ã-ãalÀtüé ve’sselÀm 

fażÀéil-i tetebbuè-ÀåÀrı ve tesemmuè-ı siyer ü aòbÀrı  beyÀnındadur: 

 

Ravża-i ÿlÀ:  Ol óabìb-i óasìbin èaleyhi’ã-ãalÀtüé ve’sselÀm õÀt-ı èÀlì ãıfÀtlarından Ádem 

ãÀfìyu’llÀha müntehÀ olan ensÀb-ı ùÀhiretüél-aãlÀnı ve silk-i neseb-i şerìflerine münselik ve 

müntemì olan aãhÀbı  beyÀnındadır. 

 

Ravża-i åÀniyye: Ol naòl-i ser-bülend-i risÀlet ve pìrÀye-i óadìúa-i siyÀdet Resÿl-i ekrem 

ãallallÀhu teèÀlÀ èaleyhi ve sellem óażretlerinin ebnÀ-ı kirÀm ve benÀt-ı muóteremÀtı ve 

ümmehÀtüél-müéminìn zevcÀt-ı ùÀhirÀtı ve aèmÀm u èammÀtı ve cihet-i rażÀdan  iòvÀn ve 

aòvÀli ve èümmehÀt-ı mürżıèÀtı  beyÀnındadır. 

 

Ravża-i åÀliåe: Ol idi ki nişìn-i nübüvvet şehinşÀh-ı èÀlì rüteb èaleyhi afêalüét-teslìm 

óażretleriniñ òuddÀm ve èabìdi ve ümerÀ-i cünÿdu ve müéezzinìn ve òuùebÀsı ve óudÀt ve 

şuèarÀsı ve ümenÀ ve küttÀbı ve òuyÿl ve eslióa ve ÀlÀt  beyÀnındadır:  

 



 

88 
 

[6a] ÒÀtime: Ol òÀtime-i defter-i risÀlet ü pÀdişeh kişver-i saèÀdet èaleyhüéã-ãalÀtiés-

selÀm óażretlerinin sebìlüél-işÀret hengÀm-ı velÀdetlerinden sÀl-i bièåetlerine ve zamÀn-ı 

bièåetlerinden evÀn-ı hicretlerine ve sÀl-i hicretlerinden sene-i vefÀtlarına dek ôuhÿr eden 

baèżı veúÀyiè beyÀnındadur ve AllÀh velìyyiét-tevfìú veél-hidÀye ve minhuél-èavn veél-èinÀye 

Li-munşiéihi 

Ey mÿcid-i eşyÀ ve úadìm u úÀdir  

Ve ey cümle meded-òˇÀha muèìn u nÀãır 

 Feyz et kim baña ol óÀlet-i èaşúı tÀ kim  

Nuùúımdan ola sırr-ı óaúÀyıú ôÀhir. 

 

Muúaddime  

ErbÀb-ı elbÀb ve zeviél-baãÀéir-i bi-irtiyÀb cenÀblarına evÀżıó-ı bedìhiyÀtdandır ki ol 

maôhar-ı kerìme-i úul in küntüm tuóibbÿne’llÀhe fettebièÿnì yuóbibkümü’llÀhu 164  ve ol 

maôhar-ı maãdÿúa-ı inneke leèalÀ òuluúin èaôìm165 olan Muóammed resÿlullÀh èaleyhiéã-

ãalÀtiés-selÀm fażÀil-i muóabbet-i şerìfeleri ve òaãÀyıã-ı sìret-i münìfeleri hezÀr bunuñ gibi 

evraúa belki ãaóÀyif-i gerdÿnına ùaúa taórìr ve tesvìd olunsa mihrden èayÀn ve baórdan úatre 

beyÀn olunmaú tecvìz-i èuúalÀdandÿrdur ancaú bu muòtaãar münÀsib nebõe-i yesìre ìrÀdıyla 

àaraz-ı tehyìc úılıp èuşşÀú ve taórìk-i erbÀb-ı iştiyÀú olup vesìle-i rıżÀ-i RabbÀnì ve vasıta-i 

saadeti dü cihani olan emr-i èaôìme delÀlet ve teràìbdir maèlÿm ol ki ol óażretiñ [6b] intisÀb-ı 

muóabbet-i şerìfeleri müstelzim-i muóabbetuéllÀh ittibÀè-ı sünnet-i münìfeleri müstevcib-i 

riżÀ-yı ilÀh olup dermÀnda kÀn-ı ümmete dermÀn ve òasta-dilÀn maèãiyete şifÀ-yı cÀvidÀn 

idigi müttefekun èaleyh àÀéile-i iştibÀhdan müberrÀdır bu daòi maèlÿm ol ki nebiyyi kerìm 

vÀcibüét-tekrìm èaleyhi afêalüét-taóiyye veét-teslìm óażretleriniñ èahd-i óayÀt ve óayy-ı 

ÀyÀtlarında vÀcib olan óuúÿúa taèôìm baèdeél-vefÀt daòi aókÀm-ı şerè-i müéeyyedleri gibi 
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úıyÀm-ı úıyÀmete dek åÀbite olup óadìå ve sünnetleri ve ism ü sìretleri ve Àl ü aãóÀbı ve etbÀè 

u aóbÀbı mesmÿè ve meõkÿr olduúda kemÀ-hüve Óaúúuhu tevúìr ve taèôìm ve tebcìl ve 

tekrìm cemìè-i müéminìn ve müéminÀta umÿr-ı vacibÀtdandır muùavvellÀt-ı kütüb-i siyerde 

tafêìl olunmışdır ki suleóÀ-yı selef bu bÀbda kemÀl-i mertebe ãıdú-ı tÀm ve cehd-i ihtimÀm 

eyleyip her nesne ki ãÿrì ve maènevì ol óażrete mensÿb ola óuúÿú-ı lÀzımesine mürÀèÀt üzere 

olup èizzet ve ùaèôìmde ve òürmet ve tekrìmde beõl-i maúdÿr ederlerdi veél-óÀãıl ol óażretiñ 

şemÀéil-i şerìfe ve sìret-i laùìfelerin ÀdÀb-ı maòãÿãa üzere müùÀlaèa ve müõÀkerede olan 

fevÀéid ve menÀfièiñ taèbìri gencÀyiş-i peõìr óavãala-i taúrìr degildir ol óażretiñ feyż-yÀb-ı 

[7a] muóabbet-i şerìfeleri olan merdÀn-ı òˇÀvaãıñ deéb-i óasenelerindendir ki “men eóabbe 

şeyéen ekåera õikrahu”166 vefúince ism-i şerìf ve õikr-i latìflerin ikåÀr ve medÀyió-i cümle ve 

meóÀmid-i celìlelerin tekrÀr ile esas ãıdú ve muóabbetlerin teéyìd ve teşyìd eylerler èÀşıú-ı 

ãÀdıúda èÀlÀmet-i muóabbet ve emÀret-i ãadÀúat budur ki rıżÀ-yı maóbÿbı cÀn ve cihÀna tercìó 

eyleyip emrine muùÀvaèat ve úavl ü fièline mütÀbaèat üzere ola pes imdi bir kimse ki ãıdú-ı 

derÿn ve şevú-i füzÿn ile ol sünen-i seniyyesine ittibaèda tehÀvün ve taúãìr etmeyip evãÀf ve 

nüèÿtunu semÀèdan ve şemÀéil ve sìretini istimÀèdan müteleõõiõ-i rÿóÀnì ve neşve-yÀb-ı óÀlet-

i vicdÀnì olanı bi rayb u gümÀn nÀmı defter-i èuşşÀú-ı Muóammedìde münseli-i silk-i taórìr 

olmaàa şÀyÀn olur bu daúìúa-i òÀùır zed daòi ilÀ Àòire lÀ cerem àazavÀt ve sìret-i óaseneleri 

bÀbında nüvişte-i ãaóìfe-i beyÀn olan ÀåÀr-ı celìleyi tetebbuè ve istiúrÀ ve ãıfÀt-ı şemÀéil-i 

müstaóseneleri beyÀnında nikÀşte-i cerìde-i tibyÀn úılınan aòbÀr-ı cemìleyi tesemmuè ve ıãàÀ 

iõdiyÀd-ı ãıdú-ı muóabbetlerine bÀdì ve intihÀc-ı menhec-i sünnetlerine hÀdì olmaàın èındeél-

muóaúúıúìn èulÿm-ı nÀfièadan idigi maósÿm-ı ahÀli-i yaúindir bu daúìúa-ı òÀùır-zed daòi [7b] 

cümle-i menÀfiè-i ôÀhiresindendir ki ùılsım-ı gencìne-i şefÀèat olan ism-i şerìf-i ResÿlullÀh 

èaleyhi ãalÀvatüél-ilÀh siyÀú-ı aòbÀrda tekrÀr ve teõkÀr olundıúca èuluvv-i şÀn-ı şerìfini ièlÀn 

ve ièlÀ ve erfaè-i derecÀt-ı teúarrübde olan derece-i refìèasını istièlÀ úaãdıyla ãalÀt u selÀm 

edenler ber-mÿceb-i fermÿde-i nebevì-ÀóÀda mücÀzÀt-ı èaşere ile iktisÀb-ı meåÿbÀt-ı 

mübeşşere úıldıúlarından mÀèadÀ ol peyàamber-i sÀmì-rütbeniñ nÀm-ı nÀmìleri feyż-i resÀn-ı 

samièa-i  cÀn oldıúca derÿn-ı dilde eåer-i muóabbetleri münbeèiå olup úabÿl-i feyż-i kemÀlÀta 
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ve neyl-i saèÀdÀta bÀèiå olur rezaúaniya’llÀhu teèÀlÀ ve ıyyÀküm bimuóabbeti hÀõÀ en-

nebiyyiél-aèôam veél-óabìbi el-muèaôôam ãallallÀh teèÀlÀ èaleyhi ve Àlihi ve sellem.  

Úıtèa 

Kim etse o maóbÿb-ı ÒudÀya ãalavÀt  

ĀóÀdı olur bÀlià-i óadd-i èaşerÀt  

Her defèada on seyyièesi maóv olunup  

Taórìr olunur defterine on óasenÀt167  

Ve bu şecere-i dil-ÀrÀ ki aãl-ı aãìli neseb-i naúiyyi nebiyyi celìli óÀdì ve fürÿè bì-èadìli 

meşhÿd biél-cennet olan aãóÀb-ı kirÀmı ve ÀbÀ ve aèmÀmı muótevì olup sÀye-endÀz-ı óadÀyıú-

ı beyÀn olan aàãÀn-ı refìèüél-èunvÀnınıñ evrÀú-ı gerdÿn-ı ùabÀúında esÀmì-i enbiyÀéullÀh 

siyyemÀ nÀm-ı nÀmì-i óabìb-i ilah ãalavÀtullÀhi ve selÀmühü èaleyhim ecmaèìn mÀnende-i 

şükÿfe-i cennet vesìle-i zìnet olmuşdur. [8a] Fażìlet ve òavÀããı beyÀnında nivişte-i ãaóìfe-i 

iştihÀr olan aòbÀr-ı úarìnüél-iètibÀrdandır ki bu şecere-i mübÀreke ve nüsóa-ı müteberreke bir 

mekÀndaki nişÀnda devóa-i iótirÀm ve pìrÀye-i ùÀúçe-i taèôìm ve ikrÀm ola bi-fażli’llÀhi teèÀlÀ 

ve luùfihi meymenet-i òÀãiyyeti berekÀtiyle ol òÀneniñ sekkÀnına óırz-ı cÀn ve taèvìz-i emÀn 

ve sermÀye-i devlet-i cÀvidÀn olup niçe niçe óall-i müşkilÀta ve óuãÿl-i mürÀdÀta bÀéiå olur 

vÀye gìrÀn sırr-ı óaúìúat ve sermÀye-dÀrÀn ãıdú u muóabbete óafì olmaya ki ol eşref-i 

mevcÿdÀt ve efêal-i maólÿúÀt nebiyy-i muóterem ãallallÀhu èaleyhi ve sellem óażretleriniñ 

nuèÿt-ı şerìfeleri ve evãÀf-ı laùìfeleri vesìle-i istièùÀ-yı RabbÀnì ve õerìèa-i istièfÀ-yı SübóÀnì 

olup óaúúında her ne úadar òavÀã ve berekÀt iètiúÀd olunursa inşÀéallÀh teèÀlÀ mülÀóaôadan 

efzÿn müşÀhede olunur.  

 

 

                                                           
167

 “Mef’ûlü- Mefâîlû- Mefâîlû-feûl” Rubai nazım şekliyle yazılan bu manzume Nahîfî’nin Hilyetü’l-Envâr 
eserinde mesnevi nazım şekliyle yazılmış 479-480 numaralı beyitlerine mana itibariyle benzemekle beraber 
birebir aynısı değildir. [Bkz: İrfan Aypay, Türk Edebiyatında Hilye Geleneği ve Nahîfî’nin Hilyetü’l-Envâr’ı 
(Kütahya, 1996)] 
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Ravża-ı ÿlÀ 

Ol óabìb-i óasìbiñ èaleyhiéã-ãalÀtü veés-selÀm õÀt-ı èÀlì ãıfÀtlarından Ádem-i ãafìyullÀha 

müntehÀ olan ensÀb-ı ùÀhiretüél-aãlÀbı ve silk-i neseb-i şerìflerine müntemì olan etbÀè ve 

aãóÀbı beyÀnındadur: 

EvvelÀ maèlÿm ol ki muóaúúıúìn-i èulemÀ-yı eåer müdaúúıúìn-i fużalÀ-yı siyer 

cenÀblarınıñ imżÀ-yı vifÀúları bu resm-e pìrÀye bahş-i ãaóìfe-i ittifÀú olmuşdur ki ol bÀhirüél-

fażl-ı nübüvvet ve ùÀhirüéõ-õeyl-i fütüvvet [8b] èaleyhi afêalüét-tekrìm veét-taóiyye 

óażretleriniñ ser-levóa-i neseb-nÀme-i èÀlìleri mÀziltü eòrucu min nikÀóin kenigÀóiniél-İslÀmi 

óattÀ òaractü min ebì ve ümmì miãdÀúı èunvÀnıyla maènÿn-ı iştihÀr ve zìb-efgen-i iftiòÀr olup 

devr-i Àdemden èahd-i velÀdetlerine gelince ÀbÀ ve ümmehÀt-ı ùÀhirÀtı nebiyyi vaút-i şerìèati 

muúteżÀsınca neşìmen-gìr-i nikÀó ola gelmişler idi binÀéen èaleyh ol server-i feròunde-õÀt ve 

peyàamber-i èÀlì-ãıfÀt èaleyhiét-teslìm veét-taóiyyÀt óażretleriniñ vedìèa-ı refìèa-ı cevher-

fıùratları èalÀ sebìliét-teèÀvür gÀh cÀnib-i ÀbÀ-ı sÀmì-simÀta gÀh ùaraf-ı ümmehÀt-ı ùÀhirÀta 

sermÀye-i tefÀòür olmaúdan òÀlì olmayup tulÿè-ı mihr-i vücÿdları úarìb olduúda ol nÿr-ı 

sÀùièüéô-ôuhÿr mütevÀrì-i ufuú ãulb-i èAbdullÀh olup baèdehu dürr-i girÀn-mÀye-i õÀt-ı èÀlìleri 

ãadef-i meşìme-i Àmineden bedì-dÀr olmuş idi ãallallÀh teèÀlÀ èaleyhi ve sellem veél-óÀãıl 

neseb-i şerìfleri beyÀnında vÀlid-i mÀcidleri èAbdullÀhdan yigirmi ikinci rütbede rÀbıùa-ı 

ecdÀd-ı pÀkize-nihÀdları olan èAdnÀna varınca rişte-i beyÀn uúde-i vÀreste olup èadnÀndan 

òalìl-i celìl-i İbrÀhìm èaleyhiét-taóiyyat veét-tekrìm cenÀbına dek ve cenÀb-ı İbrÀhìmden 

Àdem-i ãafìyullÀh óażretine dek ìãÀli nisbet ve ittiãÀli nesebde èalÀ iòtilÀf’il [9a] ictihÀd 

rivÀyat-ı şettÀ ìrÀd olunmuşdur ki ser-rişte-i taúrìrì güõÀşte-i mÀ fevú-i èadnÀn idenleriñ ekåerì 

iòtilÀl pìç-À-pìç iòtilÀfdan emÀme bend-i sebóa-i taóúìk olmadıúları mervìdür velakin nireng-i 

tercümesine hem-kÀr-ı beyÀn olduàumuz kitÀbıñ muãannifi bu küreyve-i ihtibÀrı meslÿk-ı 

iòtiyÀr eylemegin biét-tabè edhemi úalemi çÀpük-reve iròÀ-yı èinÀn ruóãat olundu ve min 

AllÀhiél-hidÀyetü veét-tevfìú pes imdi müéellifìn-i meàÀzì ve siyer ve muãannifìn-i tevÀrìó ve 

òaber-bìnlerinde keşide-i silk-i tebyìn úılınan düer-i òaber bu resme nesaú-yafta-ı taèyìn 

olmuşdur ki beyÀn olunur.  

Li münşiéihì  
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Aómed ü Maómÿd ü Muóammed èalem  

Gevher-i yektÀ ve şeh-i muóterem  

 

BÀrike-ÀrÀ-yı risÀlet ùıbÀb 

 äÀh-ı felek-cÀh-ı nübüvvet-meéÀb 

 

 Ekmel-i maólÿú ve ùahuruén-neseb  

Reşk-i èacem faòr-güzìn-i èArab  

 

FÀtióa-ı muãóaf-ı òilúat 

 Ve òÀtime-i nüsòa-i risÀlet 

 

 Dürretüét-tÀc-ı peyàamberi 

 SirÀc-ı vehhÀc sürÿru  

 

Mevãÿf-ı ãÀdıúuél-vaèdiél-emìn 

 Maèrÿf-ı illa rahóameten lilèÀlemìn 

 èİnÀn-ı peymÀy inÀn-ı ÀsumÀn 

 Behcet-efrÿz-ı èarãa-ı zemìn ü zamÀn 
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 Nÿr-ı ãÀùièuéô-ôuhÿr-ı yektÀyı 

 Bedr-i münìri hemtÀyı  

 

äÀóibüét-tÀc veél-buraú 

 Erìke-nişìn çerò-i nüh ùÀú  

 

MücÀviz-úabÀb-ı eflÀk  

MuòÀùab-ı òiùÀb-ı levlÀk  

 

Òalìl-i celìlüél-ibtihÀc  

Resÿl-i cemìliél-mièrÀc 

 

 [9b] Maórem-i òÀã bezm-gÀh-ı åümme denÀ 

 VÀãıl-ı ser-menzil-i úÀbe úavseyni ev ednÀ 

 

 Mefòarüél-evvelìn veél-Àòirìn 

 ÒÀtemüél-enbiyÀéi veél-mürselìn  

 

Müşeyyed-i esÀùìnüél-fütüvvet 

 Seyyid-i selÀùìnüén-nübüvvet  
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SipehsÀlar-ı òayl-i enbiyÀ  

SerdÀr-ı gürÿh-ı aãfiyÀ  

 

Evvelüél-èÀlemìne òalúan  

Áòirüél-mürselìn baèåen  

 

El-meşkÿr biél-óavżiél-mevrÿd 

 Veél-mevèÿd-u bi maúÀmiél-Maómÿd  

 

Menbaèuéş-şefÀèati mecmaèüél-kerÀmetiél-kübrÀ. 

 

äÀóib-i livÀ’iél-óamdi fìél-maóşer 

 äÀfièüél-mebèaå müşeffièüél-menşer 

 

 Bedreúa-ı ùarìú-i hidÀyet  

Meşèal-i tÀbende-i şefÀèat 

 

 

 MelÀõüél-ümmet keşfüél-àummet 

 Nebiyyüér-raómet veliyyüén-nièmet  
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Nebiyyüét-taúiyy  

Veliyyüét-taúiyy 

 

 Maôharüél-ÀyÀtiéô-ôÀhira 

 Maôharuél-muècizÀtiél-bÀhira 

 

 Bülbül-i òoş-òˇÀn-ı ene efãaó hadis 

 äemè-i şebistÀn-ı ena emlaó hadis 

 

Maómÿd-ı semÀvÀt-u Àrêìn  

Memdÿó-ı ÀyÀt-ı ùaha vü yÀsìn  

 

Ùabìb-i úulÿb-ı ümmet 

 DÀrÿ-res-i òaste-gÀn-ı maèsiyet  

 

Hadis Òayruél-óalef-i eslÀf-ı kirÀm 

 äadruéş-şeref-i eşrÀf-ı èiôÀm 

 

Zübde-i benì HÀşimiél-muèteber 

 Nuòbetü evlÀd-ı ebiél-beşer  
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Şeref-baòş-ı sülÀle-i èadnÀn 

 Maóbÿb-ı èaôìmüél-úadr-i mennÀn 

 

Nÿr-ı cibÀhüél-ÀbÀ  

Faòruél-èArabiél-èarbÀ  

 

Eşrefüél-óaseb  

Aèrefüén-neseb 

 

äadru ãudrÿriél-eslÀf  

Bedru büdÿriél-eşrÀf  

 

Neyyir-i ÀsumÀn-ı hüdÀ  

Maùlaè-ı burc-ı ihtidÀ  

 

Maãdaru sırrıés-sübóÀnì [10a] 

Maôhar-u feyżiér-rabbÀnì.  

 

En-nebiyyüél-ümmiyyüél-èArabì.  

Elü haşimüyyüél-Úureyşìyü’l el-ebùaóóìyy 
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Aómedüél-faèÀl  

Maómÿdél-òaããÀl  

 

Òuùbe-i serÀy-ı minber-i ıãùıfÀ  

NÀm-zed-i nÀm-ı MuãùafÀ  

 

Resÿl-i maúbÿl-i İlÀh 

 Muóammed bin èAbdullÀh  

 

 èAleyhi afêalüéã-ãalÀtü veés-selÀm ve èalÀ Àlihiél-kirÀm bin èAbdulmuùùalib bin HÀşim 

bin èAbdü MenÀf bin Úuãay bin KilÀb bin Mürre bin Kèab bin Lüéey bin áÀlib bin Fihr bin 

MÀlik bin Naêr bin KinÀne bin Òuzeyme bin Müdrike bin ElyÀs bin Muêar bin NezzÀr bin 

Maèad bin èAdnÀndır ki bundan aúdem õikr olunduàu üzere neseb-i şerìfleri ecille-i èulemÀ-yı 

siyer müttefiúüél-òaber olup mÀverÀ-yı èAdnÀndan Àdem èaleyhiés-selÀm cÀnibe varınca olan 

tensìú-ı ièdÀd-ı ensÀb èuúde-i òilÀf ve daàdaàa-ı iòtilÀfdan òÀlì degildir ki beyÀn olunur 

èAdnÀn bin Udd bin Udad bin El-Yesaè el-Hümeysiè bin Nebit bin SalÀmÀn bin Cemel bin 

ÚayõÀr bin İsmaèìl bin İbrÀhìm bin TÀrıó bin NÀóor bin SÀrÿà bin Eràÿ bin FÀlià bin èÀbir bin 

Erfaóşed bin SÀm bin Nÿó bin Lemek bin Mettu Şelaó bin Aònÿó bin YÀrid bin MehlÀyìl bin 

ÚaynÀn bin Anÿş bin Şit bin Àdem Ebÿél-beşer ãalavÀtullÀhi ve selÀmühü èalÀ nebiyyinÀ ve 

èaleyhi ve èalÀ men beynehüm mineél-enbiyÀéi veél-mürselìn ve ãÀóib-i sìretüéş-şÀmì 

rivÀyetinde Nebit üzere SalÀmÀn [10b] taúdìm olunup ÚayõÀrdan ãoñra mimiñ żammı úafıñ 

fetói ve vavıñ kesr i teşdìdiyle muúavvim rivÀyet olunmuşdur baèdehu NÀóor bin Tìraó bin 

Yeşóub bin Nebit bin İsmÀèìl ìrÀd olunmuşdur velÀkin bÀlÀda õikr olunan serd-i esmÀ ekåer-i 

èulemÀ-yı nesebden mervì úavl-i meşhÿra muvÀfıú olmaàla muãannif-i kitÀb anı ìrÀd ve 
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iòtiyÀr eylemişdir egerçi èAdnÀndan cenÀb-ı İsmaèìle ve İsmaèìlden óażret-i Àdeme varınca 

iòtilÀfÀt-ı keåìre vÀride olunmuşdur velÀkin èAdnÀn evlÀd-ı İsmÀèilden idiginde iştibÀh ve 

òilÀf ve ıżùırÀb merfÿèdur baèżı rivÀyetde èAdnandan óażret-i İsmaèìle varınca dört mertebe 

ve baèżı úavlde yedi derece ve rivÀyÀt-ı uòrada sekiz ve ùoúuzdan efzÿn rivÀyet olunmuşdur. 

VallÀhu teèÀlÀ aèlem bi-óaúìúatiél-aóvÀl veél-óÀãıl ol server-i èÀlem ve mefòar-ı benì Àdem 

ãallallÀh teèÀlÀ èaleyhi ve sellem óażretleriniñ neseb-i şerìfleri èAdnÀna müntehÀ ve aãl-ı 

pÀkleri sülÀle-i ùÀhire-i İbrÀhìme èaleyhiés-selÀm müntemì idi ki mecmaè èaleyhdir çünki 

neseb-i şerìfleri bir miúdÀr beyÀn olundu. Şimden soñra ol nebiyyüéå-åaúaleyn Seyyidüél-

kevneyn èaleyhiéã-ãalÀt veés-selÀm óażretleriniñ àıdÀ-yı rÿó-ı èÀşıúÀn ve ser-mÀye-i fütÿó-ı 

ãÀóib-dilÀn olan sìret-i [11a] şerìfelerinden ve menúabet-i laùìfelerinden nebze-i yesìre 

beyÀnına şürÿè edelim ki  

Li-münşiéihì 

Vaãf-ı õì-şÀnıñ ne óaddimdir eyÀ faòr-ı cihÀn 

 Naèt-ı pÀkiñden àaraż tekrÀr-ı õikriñdir hemÀn 

 miãdÀúı üzere aãl-ı maúãÿd tekrÀr-ı õikr-i şerìfleri ve teõkÀr-ı luàat-ı laùìfleridir ve 

biéllÀhiét-tevfìú. Gel gel ey dil olup åenÀ-perdÀz eyle. Şevú-ile naètına ÀàÀz eyle  Àl òÀme-i 

füsÿn-kÀrì úıl midÀd-ı sirişkiñi cÀrì åebt içün ãafóa-ı beyÀn üzere eyle.Tesvìd-i levó-i cÀn 

üzere eyle MüjgÀnlarıñ bu levóa úalem anı òÿn-ı çigerle eyle. Raúam ele aldıúça kilk-i òoş 

raúamı úıl taãavvur Nebiyy-i muóteremi şükre saèy it bu özge nièmetdir. Bunı fikr eyle gör ne 

òidmetdir nièmet-i òÀã-ı kibriyÀdır bu òidmet nièmet-i MuãùafÀdır bu rÿó-ı pÀkine şevúiyle her 

Àn úıl ãalat u selÀmı vird-i zebÀn èaşú u şevú-ile eyle. Sÿz u güdaz ey ÒudÀ-vend-i ferd-i 

bende vü şÀh kerìm ü raóìm olan AllÀh óall idüp müşkilÀtım ÀsÀn et baña tevfìú u luùfuñ iósÀn 

et ben ne òÀúim ki eyleyüp taèbìr o şehiñ naètın eyleyem taúrìr. Baña luùfuñla sen èinÀyet úıl 

sözlerim söz-baòş-ı óÀlet úıl. Úıl ilÀhì murÀdımı óÀãıl [11b] eyle maúãÿdıma beni vÀãıl 

óasbiyeéllÀhu lÀ ilÀhe sivÀh õalikeél-iftitÀó bismillÀh  

EvvelÀ maèlÿm ol ki Aómed-i Mürsel nebiyyüér-raómet şÀh-ı enbiyÀ õÀt-ı 

Maómÿduéş-şiyyem yaèni Muóammed MuãùafÀ èaleyhi mineéã-ãalavÀti aãfÀhÀ ve mineét-
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teslimat-i ezkÀhÀ óaøretleriniñ vÀlid-i mÀcidleri èAbdullah bin èAbdulmuùùalib bin HÀşim bin 

èAbdü MenÀfdır ve vÀlideleri Ámine binti Vehb bin èAbdü MenÀf bin Zühre bin KilÀb bin 

Mürredir. Úavl-i MuòtÀr üzere ol faòr-ı kÀéinÀt èaleyhi afêalüét-taóiyyat èÀmüél-fìlde şehr-i 

rebìèuél-evveliñ on ikinci iåneyn gecesi dünyÀya gelip iki aylıú iken babaları vefÀt eyledi. 

Baèøı rivÀyetde ol vaút èadem-i velÀdetleri mervìdir ve Àyìn-i Úureyş üzere ol nÿr-ı mübìn ve 

faòr-ı güzìni emzirmek için Òalìme binti Ebi Züveybiés-Saèdiyye nÀm òÀtÿn alıp úabìle-i beni 

Saèda götürdü. Dört sene şeref-yÀb-ı òıdmet-i ırøÀ syın olacak ları olup vakıa-ı şaúúuél-

fuéaddan soñra getirüp vÀlideleri Ámine òÀtÿna teslìm eyledi. Ol gencìne-i saèÀdet ümm-i 

murøıèası Óalìmeniñ òÀnedÀnıña sermÀye-i òayr ü berekÀt olup ãÿrì ve maènevì müşÀhede 

eylediği òaãÀéyıã u ÀyÀt-ı bì-óadd ü gÀyetdir. Ancaú bu muòtaãara [12a] münÀsib olmadıàı 

eclden beyÀn olunmadı tafãìl-i kütüb-i mufaããalÀtta masùÿrdur. Baèdehu mÀder-i vÀlÀ-

güherleri Ámine ol faòr-ı cihÀn ile dayıların ziyÀret içün Medìneye gidüp ùaraf-ı Mekkeye 

avdetlerinde EbvÀ nÀm maóalde vefÀt eyleyüp defn olundu. ÒÀlÀ úabri ol maúÀmda maèrÿf ve 

meşhÿrdur. VÀlideleri vefÀt itdikde henüz ol dürr-i yetìm-i risÀlet aleyhi afdÀlüét-teslìm veét-

taòiyye altı yaşında ve üç ay ve on günlük idiler. VÀlideleri òürmetinde hem-rÀh olan Ümmü 

Eymen nÀm cÀriye alup Mekke-i mükerremeye getürdi. Cedleri èAbdülmuùùalib òıdmet-i 

kefÀletlerinde olup ol nev-nihÀl-i nübüvvet sekiz yaşına vardıúda èAbdülmuùùalib daòi vefÀt 

eyleyüp òıdmet-i şerìflerin oàlı Ebÿ ÙÀlibe vasiyyet eyledi. Ebÿ ÙÀlib daòi şeref-yÀb-ı òıdmet-

i vesÀyetleri olup ol bedreúa-i ehl-i yaúìn resìde-i derece-i èışrin oldıúlarında ùarìú-i ticÀrete 

getirüp erbaó-ı ticÀret-i nÀfièa olan şeref-i refÀúatleri ile müşerref oldı úavl-i ÀhÀrda. Ol vaút 

sinn-i şerìfleriniñ yigirmiye èadem-i bulÿàı mervìdir. Baèdehu sinn-i şerìfleri yigirmi beşe 

bÀlià olduúda Òaùìcetüél-KübrÀ işÀretiyle èalÀ ùarìúuét-ticÀret èamları [12b] Ebÿ ÙÀlib ile 

cÀnib-i ŞÀma èazìmet buyurmışlar idi. Óatta bu sefer-i òuceste-eserde Òaṭìce úullarından 

Meysere nÀm bir gulÀma òıdmet-i rikÀb-ı hümÀyunları müyesser olmuş idi ve BuóayrÀ rÀhib 

øÀt-ı güzìn-i Muóammedi peygamber-i Àòirüéz-zamÀn olacaàın bişÀret ve yahÿdÀn-ı ŞÀmdan 

iótirÀza işÀret eylediài bu seferde vÀúiè olmuş idi. Tafãil-i kütüb-i siyerde mastÿrdur ve 

èavdet-i pür-meymenetlerinden iki ay ve birúaç gün saèÀdet ile Òaṭìcetüél-KübrÀyı raêiyallÀhu 

teèÀlÀ èanhÀ tezevvüc buyurdılar. Ol şÀh-bÀz-ı evc-i nübüvvet èaleyhi afêalüét-taóiyyet otuz 
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beş yaşına vardıúda binÀ-yı muèallÀ-yı Úaèbe taèmìr olunup Hacerüél-Esvedde cenÀb-ı 

maèdalet-niãÀbların ãanÀdìd-i Úureyş óakem ittiòÀz eylemişler idi.  

 

VÀúèa-ı Vaøè-ı Siyer  

Bu resme rivÀyet olunmuşdur ki seyl ü óarìú vuúÿèundan nÀşì beytullÀhüél-óarÀmıñ 

binÀ-yı Àlì-şÀnına vehn-ùÀrı olup baèøı mertebe emÀret-i inhidÀm-ı müşÀhede olunmaàın 

ekÀbir-i úabÀéil-i Úureyş taèmìr ve tecdìdine mübÀşeret eylediler. Fe emmÀ hìṭÀn refìèuél-

bünyÀnı mevêè-ı Hacerüél-Esvede úarìb olduúda vaøè-ı hacer bÀbında sÀdÀt-ı úabÀéil beynine 

nizaève cidÀl düşüp ol òıdmet-i celìleyi her biri kendi øÀtına taòãìã itmekle bu müddeèì 

birvechile fayãal-peõìr [13a] rıøÀ olmayıcaú meşÀyiò-i Úureyşden bir pìr-i sedìdüét-tedbìr bu 

rey zerìni vÀsıùatü’l èaúd-i ittifaú eyledi ki èaleéã-ãabÀó bÀb-ı benì Şeybeden ibtidÀ duòÿl iden 

her kim ise bu òuãÿãa anı úaêı ve cumhÿr-ı muòÀlifìn anıñ óükmüne rÀøı olalar. VÀúèa irtesi 

ol mihr-i cihÀn-gìr-i èadÀlet èaleyhi afêalüét-taóiyyet devlet ü saèÀdet birle cümleden 

muúaddem óarem-i şerìfe dÀòil olup úabìle-i Úureyş úudÿm-i meymenet-i rüsÿmlarına iôhÀr-ı 

şÀdumÀnı içün  

Li münşiéihì  

Bu gelen iki cihÀn serveridir  

Yüzümüz üzre baãarsa yeridir168  

mıãdaúınca hÀõe’l emìn raøìnÀ hÀõÀ Muóammed zemzemesiyle rıøa-dÀde-i óükm-ü 

hümÀyÿnları oldıúların işèÀr eylediklerinde ol nebìyy-i èÀdil ve Resÿl-i kÀmil ãallallÀhu 

èaleyhi ve sellem óaøretleri saèÀdet ile kendi kisve-i mübÀrekelerin çıúarup yed-i 

müéeyyidleriyle Hacerüél-Esvedi derÿn-ı kisveye úodılar ve her bir úabìlenin reèisleri eùrÀfına 

maèiyyet üzere yapışup vaøè olundı. Mevøièa bÀlià oldıúda maóalline vaøè itmek içün ahÀlì-i 

úabìle ittifÀú ile ol dürr-i yektÀ-yı nübüvveti vekìl eyleyüp bu óükm-i bÀhirüés-sedÀd ile 

miyÀn-ı úavmden iòtilÀf-ı muèÀdÀt ittifÀú-ı muãÀfÀta müteòavvil oldı èaleyhiés-ãalÀtü 

                                                           
168

 “fe‘ilâtün / mefâ‘îlün / fe‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzumeye Nahîfî’nin diğer eserlerinde 
rastlanamamıştır. 
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vesselÀm çünki ol maôhar-ı [13b] raómeteén lil èÀlemìn nebiyy-i ãÀdıúuél-vaèdiél-emìn 

saèÀdet ile derece-i erbaèìne vÀãıl oldılar. Manãıb-ı nübüvvet ile teşrìf olunup èins ü cinne 

mebèÿå oldılar ve ol peygamber èÀlì siyer elli yaşına úarìb oldıúda èÀmları Ebÿ ÙÀlib vefÀt 

eyleyüp andan üç gün ãoñra hem-ser-i vÀlÀ-güherleri Òaṭìcetüél-KübrÀ binti Òuveylid 

raêiyallahu teèÀlÀ èanhÀ èÀlem-i beúÀya rıólet eylemegin ol sÀl-i keder meéÀle èÀmüél-òazen-i 

tesmiyye buyurdılar. ZìrÀ ol nÿr-ı dìde-i kaéinÀt èaleyhi afêalüét-taóiyyÀt óaøretlerini evÀéil-i 

daèvetlerinde òÀr-ı dereke-i nìrÀn olan müşrikìn-i Úureyş iõÀ ve Àzurde úaydında oldıúça Ebÿ 

ÙÀlib beõl-i óıdmet-i òimÀyet eylerdi ve ümmüél-müèminìn Òaṭìcetüél-KübrÀ raêıyallahu 

teèÀlÀ èanhÀ ÀyÀt ve aòbÀrların taãdìú eyleyüpèanede-i müşrikìnden gördüàü cevr ü cefÀyı 

melÀl ile mehbiù-i vaóyi celìl olan saèÀdet-òÀnelerine teşrìf buyurdıúda ol faòr-i enbiyÀya ey 

çerÀà-ı pür-nÿr nübüvvet taóúìúan cenÀb-ı risÀlet-meéÀbıñ maèbÿdun biél-óaú olan ÒudÀyı lÀ 

yezÀlin Óaú peygamberi ve cümle maòlÿúÀtıñ afêal ve bihteridür. Zinhar mizÀc-ı nÀzikiñ 

Àzürde-i àubÀr-ı àam olmasun diyü tesliyyet-baòş gam-hÀr olundı bu sebebden sene-i 

vÀóidede ikisiniñ daòi vefÀtlarından fiél-cümle òÀùır-ı nÀzenìnleri [14a] maózÿn-ı firÀú olmuş 

idi ve vefÀt-ı Òaṭìceden soñra üç ay miúdÀrı anı ùaèìf nÀm maóalle teşrìf buyurup baèdehÿ 

Mekke-i mükerremeye èavdetlerinden bir buçuú sene mürÿrunda buraú ile beytüél-muúaddese 

andan semÀvÀta èuruc buyurup óÀlet-i yaúazada cesed-i şerìfleriyle biél-ittifÀú mièrÀc 

eylediler. VÀkèa-i mièrÀc ekber-i muècizÀt-ı şerìfelerinden olup serd-i mebÀóiå bu muótaãara 

mülÀyim olmadıàı eclden tafãìl-i kütüb-i mufaããalÀta óavÀle olunmuşdur ve sene-i 

bièåetlerinden on üç sene temÀmında ki sinn-i şerìfleri elli üç idi yÀr-ı gÀr ve refìúleri Ebÿ 

Bekr eã-ãıddıú ile raêıyallahu teèÀla èanh ve cenÀb-ı ãıddıú èuteúÀsından èÁmir bin Füheyme 

nÀm òıdmetkÀr ile ve rehberlik èumÿrunda mÀhir èAbdullÀh bin Urayúıùa nÀm kimse ile 

darüél-hücre-i èaliyyeleri olan Medìne-i münevvereye hicret buyurdılar ve maúÀm-ı 

şerìflerinde EsedullÀh el-áÀlib èAli bin Ebì ÙÀlib óaøretlerini baèøı umÿr-ı mühimme vuúÿè 

içün alıúoyup baèdeédedÀèi-él-meãÀlió cenÀb-ı saèÀdetlerine gelüp lüóÿú ile fermÀn buyurdılar 

ve rebièuél-evveliñ on ikinci iåneyn gicesi ol mÀh-ı münìr-i saèÀdet ve şÀh-ı serìr-i risÀlet 

èaleyhi afêalüét-taóiyyet Medìne-i münevvereye teşrìf-i duòÿl buyurdılar. ÓÀlÀ beyneél-

müslimìn istièmÀl olunan ùÀrió-i hicretiñ [14b] mebdeéi bu idi ancaú ibtidÀ-yı sene 

Muóarremüél-óarÀma taóvìl olunup öyle iètibÀr olundu ve Medìne-i münevverede on sene ve 
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iki ay miúdÀrı tavaùùun buyurdıúlarından ãoñra èÀmüél-fìliñ altmış dördüncü senesi ve hicretiñ 

on birinci senesi rebìèüél-evveliñ àurresinde daruén-naèìm-i èilliyìne sÀye-baòş irtióÀl oldılar  

 

Li münşiéihì  

Gitdi çün ol pÀdişÀh-ı enbiyÀ  

DÀr-ı fenÀ oldı fenÀdan fenÀ  

 

Óasret-i didÀr ile ol şehiñ  

äoldu ãarardı yüzi mihr ü mehiñ  

 

Oldı anıñ rÿz-ı vefÀtı èayÀn  

Maóşere dek dÀà-ı dil-i èÀşıúÀn  

 

Bu àam u endÿh cigerler yaúar  

Bunda hemÀn yÀş yerine úÀn aúar  

 

Gel idelim ãıdú ile ey dil-müdÀm  

Rÿó-ı şerìfine ãalÀt ü selÀm169 

AllÀhümme ãalli ve sellim èala habìbike seyyidinÀ Muóammedin ve Àlihì ve aãóÀbihi 

ecmaèìn. AllÀhümme enzilhüél-menzil el-muúarrebe èindeke yevmeél-úıyÀmeti baèdeél-vefÀt. 

                                                           
169

 “fa‘ilâtün / fâ‘ilâtün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzumeye Nahîfî’nin diğer eserlerinde 

rastlanmamıştır. 
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Alì bin Ebi ÙÀlib ve Faøl bin èAbbas raêiyallÀhu èanhümÀ ol maóø-ı raómet ve nÿr olan 

cesed-i muùahhar ve muùayyeblerin taèlimen lil-ümmeti gasl eyleyüp cenÀb-ı èAbbas ãabb-ı 

mÀ iderdi óalbuki pìr-Àhen-i mübÀrekleri cesed-i şerìflerinden nezè olunmamış idi. Baèdehÿ 

cenÀb-ı Cibrìl èaleyhisselÀm melÀ’ike-i meleèi aèlÀ ile namÀzın úılup ãoñra ehl-i beyti úıldılar 

Benì HÀşim'den ibtidÀ èAbbas [15a] ve èAli baèdehÿ muhÀcirìn ve enãÀr namÀzın úılup 

anlardan ãoñra sÀéir nÀs fevc fevc namÀzına óÀøır oldılar velÀkin kimseye imÀm olmayup 

münferiden úıldılar. Óatta nisvÀn ve ãıbyÀn daòi namÀzın úıldılar denilmişdir ve rÿz-ı 

vefÀtlarından ãoñra ki iåneyn günü idi çehÀr-şenbe gicesi èÁéişetüés-ãıddıúanıñ raêıyallÀhü 

teèÀlÀ èanhÀ óücre-i muùahharlarında defn olundılar. ÓÀlÀ gıbùa-gÀh-ı firdevs-berìn olan ravøa-

i muúaddese ol maúam melÀéik-ÀrÀmdan ibÀretdir. äalavÀtullÀhi ve selÀmuhÿ èala èalì 

müşerrifihÀ ve rÿz-ı ciger-sÿz-ı vefÀtları rÿz-ı úıyÀmetden nişÀne olup cizè ve bükÀ 

istidÀdından Àh ü vÀveylÀ imtidÀdından cigerler pür-dÀà-ı óasret olup zemìn ü zamÀn inler ve 

ins ü cÀn aàlar idi. èAleyhi afêalüés-ãalavÀt ve ekmelüét-teslìmÀt ve ol ki tÀz èarãa-i şehÀmet 

ve şehsuvÀr maèreke-i şecÀèÀt ãallallÀhu teèÀlÀ èaleyhi ve sellem on ùoúuz gazÀ itmişler idi. 

Bir rivayetde yirmi altı gazÀsı vardır denilmişdir. Şol gazÀ ki biéz-õÀt cenÀb-ı şecaèÀt-niãÀbları 

muúatele buyurmış idiler. Ùoúuz idi ve Medìne-i münevvereye şerrafehÀ’llahü AllÀh teèÀlÀ 

hicret-i şerìfelerinden ãoñra onuncu senede vÀúèa-ı óaccetüél-vedÀèdan gayrı óac eylemediler. 

İbn Seyyidién-NÀs Yaèmurì yazdıàı üzere óaccın farøiyyetinden [15b] ãoñra bir óac 

eylemişler, ikidür diyü rivÀyet daòi olunmışdur veél-óÀãıl ol mefòar-ı mevcudÀtın sinn-i 

şerìfleri altmış üç ve miúdÀr-ı nübüvvetleri yirmi üç ve Mekke-i mükerremede iúÀmetleri elli 

üç ve Medìne-i münevverede mekå-i hicrileri on sene oldıàı Úavl-i Muòtara muvÀfıúdır. Bu 

daòi garÀib-i ittifÀúıyyÀtdandır ki ol faòr-ı enbiyÀ èaleyhi afêalüét-teóÀyÀ óaøretleriniñ rÿz-ı 

velÀdetleri ve teşrìf-i bièåetleri ve Mekke-i mükerremeden òurÿcları ve Medìne-i 

münevvereye duòulları iåneyn günü vÀúèı olmuşdur èaleyhiés-salatü vesselÀm  

Cemìè cemÀl ü kemÀl ve müstecmìè-i sünbül-i bì-misÀl olan hilye-i şerìfleri 

beyÀnındadur: 

MÀye-i óüsn ü bahÀ cümle güzeller güzeli yaèni ol faòr-ı cihÀn maøhar-ı nÿr-ı ezelì 

óabìb-i ekrem ãallallÀhü teèÀlÀ èaleyhi ve sellem óaøretleriniñ evvelÀ õÀt-ı şerìfleri vaúÀr ve 
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sekìnet ve óüsn ü leùÀfet ile èınde èuyÿniél-aèyÀn celìlüél-úadr ve èaôìmüéş-şÀn olup müminìn 

ve müşrikìnden her kim cemÀl-i şerìfini müşÀhede eylerse øarÿrì meyl ü muóabbet eyleyüp 

taèzìm ve ikrÀma mübÀderet eylerdi. 

 

Li münşiéihì 

Olsa nola maøhar-ı èizz ü celÀl 

Seyyidüél-kevneyn idi bì-úıyl ü úÀl  

 

Şevket-i şÀnına idüp ilticÀ 

Olmış idi bendesi şÀh u gedÀ170[16a] 

 

MÀ-óaãal ol Àb-ruh-ı kaéinÀt 

Oldı pesendìde-i õÀt ü sıfÀt171 

 

Ve mübÀrek vech-i şerìfleri: 

Leyletüél-bedrde yaèni ayın on dördüncü gicesi úamerde olan øiyÀ-yı tÀm gibi tÀbÀn u 

dırahşÀn idi. 

Ve lehÿ 

Vechi dırahşÀn idi şÀm u seóer 

Leyle-i bedr içre miåÀl-i úamer172 

 

 

                                                           
170

 “fa‘ilâtün / fâ‘ilâtün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzume Nahîfî’nin Hilyetü’l-Envâr eserinde 
2300-2301 numaralı beyitlerde geçmektedir. (Bkz: İrfan Aypay, age) 
171

 “fa‘ilâtün / fâ‘ilâtün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzume Nahîfî’nin Hilyetü’l-Envâr eserinde 
2307 numaralı beytinde geçmektedir. (Bkz: İrfan Aypay, age) 
172

 “fa‘ilâtün / fâ‘ilâtün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzume Nahîfî’nin Hilyetü’l-Envâr eserinde 
2309 numaralı beytinde geçmektedir. (Bkz: İrfan Aypay, age) 
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ÓÀãılı ol denli münevver idi  

Kim ayın on dördüne beñzer idi173  

 

Muãóaf-ı óüsnünde anıñ bì-gümÀn  

Yaèni ki òatm olmış idi óüsn ü Àn174 

Ve reşk-baòş-ı nihÀl-i cennet olan úÀmet-i mübÀrekleri kemÀl-i iètidÀlde idi ne uzun ve 

ne úısa idi ammÀ òaãÀyıã-ı õÀtiyyelerinden bu muècize-i bÀhir ôÀhir idi ki her ne úadar uzun 

boylı bir Àdeme muúarìn olsalar óaúìúat óÀlde cemìè-i mevcÿdÀttan èÀlì olan úÀmet-i şerìfleri 

aèlÀ ve berter müşÀhede olunurdı.  

Aytmış idi nükte-i òayruél-umÿr 

Úadd-i şerìfinde o mÀhıñ ôuhÿr  

 

Olmış idi rÿz-ı ezelde o úad  

VÀsıùa-i raómet-i Rabb-i äamed175  

 

Sidre-i ser-efgende bir üftÀdesi 

ÚÀmetiniñ yaènì ki dildÀdesi176  

Ve reésüél-kemÀl-i saèÀdet olan mübÀrek başları kÀmil idi yaèni küçük 

olmayupèaôìmüél-úadr idi. [16b] Bu ãıfat-ı kemÀl èaúl u vaúÀrda delìl idigi åÀbitdir.  

 

 

                                                           
173

 “fa‘ilâtün / fâ‘ilâtün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzume Nahîfî’nin Hilyetü’l-Envâr eserinde 
2320 numaralı beytinde geçmektedir. (Bkz: İrfan Aypay, age) 
174

 “fa‘ilâtün / fâ‘ilâtün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzume Nahîfî’nin diğer eserlerinde 
rastlanamamıştır. 
175

 “fa‘ilâtün / fâ‘ilâtün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzume Nahîfî’nin Hilyetü’l-Envâr eserinde 
1912-1913 numaralı beyitlerinde geçmektedir. (Bkz: İrfan Aypay, age) 
176

 “fa‘ilâtün / fâ‘ilâtün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzume Nahîfî’nin Hilyetü’l-Envâr eserinde 
2038 numaralı beytinde geçmektedir. (Bkz: İrfan Aypay, age) 
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Ve lehÿ 

Nola èaôìm ise o reés-i güzìn  

Ol idi ser-dÀr-ı ãÀf-ı mürselìn177 

Ve mübÀrek ãaçları siyÀh ve muètedil idi yaèni ne ziyÀde úıvırcıú ve ne òafìf idi. 

Şaère-i zìbendeleri daàılsa óÀli üzere terk ider idi ve irsÀl eylediklerinde yaèni eùrÀfa mübÀrek 

ãaçların ãalıverdiklerinde mübÀrek úulaàı yumşaúlarından tecÀvüz eylemezdi gÀh u geh gìsÿ-

yı mübÀreklerin dört bölük eyleyüp ol ãadef-güher-i óikmet olan mübÀrek úulaúların her iki 

bölük ãaç beyninden nümÀyÀn eyledikleri rivÀyet olunur. 

Li münşiéihì 

Olmış idi ãaçlarına muttaãıl 

èÁşıú-ı óasret-zede bin cÀn u dil178  

 

İtmeàe ÀrÀyiş-i perr-i melek  

Mÿy-i seri üzre dönerdi felek179 

 

Ve mübÀrek úulaúları laùìf u òÿb u maúbÿl u mergÿb idi.  

Bir gül-i beyøÀ idi ol gÿş-i pÀú 

Olmış idi ãafvet ile tÀbnÀk180 

 

Òilúati pür-nÿr idi maóbÿb idi 

ÓÀãılı her vechile mergÿb idi181  

                                                           
177

 “müfte‘ilün / müfte‘ilün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzume Nahîfî’nin Hilyetü’l-Envâr 
eserinde 859 numaralı beytinde geçmektedir. (Bkz: İrfan Aypay, age) 
178

 “müfte‘ilün / müfte‘ilün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzume Nahîfî’nin Hilyetü’l-Envâr 
eserinde 954 numaralı beytinde geçmektedir. (Bkz: İrfan Aypay, age) 
179

 “müfte‘ilün / müfte‘ilün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzume Nahîfî’nin Hilyetü’l-Envâr 
eserinde 964 numaralı beytinde geçmektedir. (Bkz: İrfan Aypay, age) 
180

 “müfte‘ilün / müfte‘ilün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzume Nahîfî’nin Hilyetü’l-Envâr 
eserinde 1225 numaralı beytinde geçmektedir. (Bkz: İrfan Aypay, age) 
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 SÀmièa-zìb idi aña ãubh u şÀm   

äıyt-ı ãafÀ-baòşè aleykeés-selÀm182 

 

Ve levn-i şerìfleri ezher idi yaèni óumret ile maòlÿt beyÀø idi.  

Bundan murÀd ol beyÀødan iótirÀzdır ki kireç gibi ziyÀde aú olup[17a] çendÀn-i 

leùÀfeti olmaya öyle degil idi beyÀølıúları gÀyet laùif-i münevver idi baèø rivÀyetde esmerüél-

levn rivÀyet olundıàı daóı õikr olunan beyÀø-ı gayr-ı memdÿódan iótirÀz içündür öyle úıyÀs 

olunmaya ki beyneén-nÀs meşhÿr olan esmerlik ola óatta kibÀr-ı muóaddiåìn ol maóbÿb-ı 

èadìmüél-miål-i risÀlet èaleyhi afêalüét-taóiyyet óaøretleri óaúúında óÀşÀ úara yaàız taèbìr 

iden kimseniñ tevbesi úabÿl olunmayup úatli lÀzım gelür demişler. Bunu tafãìlden àaraø ol 

afêal-i òalúu’llÀh olan nebìyy-i èÀlì-cÀh óaøretleriniñ şÀn-ı şerìflerine vÀcib olan taèôìm ve 

tekrìmi tenbìh içündür veél-óÀãıl õÀt u ãıfÀtlarına bir ùarìú ile èayb u şeyan ìmÀ ider vaãfdan 

kemÀl-i mertebe iótirÀz ve ictinÀb cemìè ümmete umÿr-ı vÀcibedendir ãallallÀhu teèÀlÀ èaleyhi 

ve sellem 

Ve lehÿ 

Levni münevver idi tÀbÀn idi  

Mihr-i dıraòşÀn gibi raòşÀn idi183  

 

 

èArø-ı cemÀl eylese ol mÀh-veş  

Şerm ü óayÀdan ùutulurdı güneş184 

                                                                                                                                                                                     
181

 “müfte‘ilün / müfte‘ilün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzume Nahîfî’nin Hilyetü’l-Envâr 
eserinde 1229 numaralı beytinde geçmektedir. (Bkz: İrfan Aypay, age) 
182

 “müfte‘ilün / müfte‘ilün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzume Nahîfî’nin Hilyetü’l-Envâr 
eserinde 1239 numaralı beytinde geçmektedir. (Bkz: İrfan Aypay, age) 
183

 “fâ‘ilâtün / fâ‘ilâtün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzume Nahîfî’nin Hilyetü’l-Envâr eserinde 

bulunan 1564 numaralı beytine mana itibariyle benzemekle beraber birebir aynısı değildir. (Bkz: İrfan Aypay, 

age) 
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Ve ser-ãafha-i suèÀdın olan alınları vÀsiè ve açıú idi.  

Naøm 

GÀlib idi nÿrına mihr ü mehiñ 

Alnı açıú idi o şÀhın şehiñ185 

HilÀl-i ÀsumÀn-ı leùÀfet olan mübÀrek úaşları ince ve uzun [17b] ve gÀyet laùìf ve 

mevzÿn idi ve iki úaşları mabeyni küşÀde olup birbirine muttaãıl deàil idi ve iki ebrÿ-dil-keşìn 

meyÀnında bir òafì damar var idi ki gayret-i óaú heyecÀnı ile gazab-nÀk oldıúlarında ôÀhir 

olurdı. 

Naôm 

Çekme idi óÀcib-i dil-cÿları  

Bir úurulı yÀy idi ebrÿları186  

 

DÀm-ı gam-ı èışúına bì-iştibÀh  

Çarò-ı berrìn üzre ùutılmışdı mÀh187  

 

Eyleyüp ebrÿ-yı laùìfin òayÀl 

Her gice bir şekle girerdi hilÀl188 

 

                                                                                                                                                                                     
184

 Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzume Nahîfî’nin Hilyetü’l-Envâr eserinde 3110 numaralı beyitte 
geçmektedir. (Bkz: İrfan Aypay, age) 
185

 “fâ‘ilâtün / fâ‘ilâtün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzumeye Nahîfî’nin diğer eserlerinde 
rastlanamamıştır. 
186

 “fâ‘ilâtün / fâ‘ilâtün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzumeye Nahîfî’nin diğer eserlerinde 
rastlanamamıştır. 
187

 “fâ‘ilâtün / fâ‘ilâtün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzume Nahîfî’nin Hilyetü’l-Envâr eserinde 

2406 numaralı beyitte geçmektedir. (Bkz: İrfan Aypay, age) 

188
 “fâ‘ilâtün / fâ‘ilâtün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzumenin ikinci mısrası Nahîfî’nin 

Hilyetü’l-Envâr eserinde 2407 numaralı beyitte geçmektedir, ilk mısrası eserdekinden farklıdır. (Bkz: İrfan Aypay, 
age) 
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Neåir  

Ve ol şÀh-bÀz-ı úÀf-ı celÀl olan mübÀrek gözleri laùìf ve vÀsiè olup merdüm-i çeşmleri 

gÀyet siyÀh idi ve mübÀrek gözleriniñ aàında óumrete mÀéil raúìú damarlar var idi ki bu ãıfÀt 

èalÀmet-i şecÀèatdir. èArabda bu ãıfatlu göze eşkil dirler.  

Ve lehÿ naôm 

Cümle bilürler bunı èayneél-yaúìn  

èAynına dil-beste idi óÿr-i èìn189 

Neåir 

Ve mübÀrek kirpikleri siyÀh ve uzun ve gÀyet laùìf ve mevzÿn idi şöyle ki ùÿlından 

mübÀrek kirpiklerinde hedeb müşÀhede olunurdı. Hedeb lisÀn-ı èArabda kirpiklerin ùÿl ve 

teåennì cihetinden iki úat görünmesine dirler.  

Ve lehÿ naôm 

Òÿb idi müjgÀn-ı ãafÀ-güsteri 

Nÿr-ı siyeh-tÀb idi kirpikleri190  

 

Òÿb-ı mergÿb idi maúbÿl idi  

Sürme-i mÀzÀà ile mekóÿl idi191 

Neåir [18a] ve mübÀrek burunları çekme ve laùìf ve mevzÿn idi óìn-i naôarda sehl 

kemerlü gibi görünürdi ki melÀóat ve leùÀfet bu ãıfatlı bìn-ì ãÀóibinde ôÀhirdir ve enf-i 

şerìflerinde bir nÿr müşÀhede olunurdı ki lemeèÀnından görenler ol mÀh-ı cihÀn-tÀbıñ enf-i 

şerìfini eşem ãanurdı yaèni yüksek úıyÀs eyler idi óalbuki bìnì-i pÀúlerı kemÀl-i iètidÀl ile 

muttaãıf idi. 

                                                           
189

 “müfte‘ilün / müfte‘ilün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzumeye Nahîfî’nin diğer eserlerinde 
rastlanmamıştır. 
190

 “müfte‘ilün / müfte‘ilün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzume Nahîfî’nin Hilyetü’l-Envâr 
eserinde 2108 numaralı beytinde geçmektedir. (Bkz: İrfan Aypay, age) 
191

 “müfte‘ilün / müfte‘ilün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzumenin ikinci mısrası Nahîfî’nin 
Hilyetü’l-Envâr eserinde 2407 numaralı beyitte geçmektedir, ilk mısrası eserdekinden farklıdır. (Bkz: İrfan Aypay, 
age) 
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Naôm 

Vech-i şerìfinde olup óoş-nümÀ 

Kaèbeye nÿr inmiş idi gÿyÀ192 

Neåir 

Ve ol gül-i gül-zÀr-ı behcet olan mübÀrek yanaúları raúìúuél-cild olup laùìf ve raènÀ ve 

nÀzik  ve  zìbÀ idi. 

Naôm 

Oldı o ruósÀr-ı leùÀfet şirişt 

Reşk-fezÀ-yı gül-i bÀà-ı behişt193  

 

Olsa araú-nÀk o ruò-ı dilsitÀn  

Bir gül-i pür-jÀle olurdı hemÀn194 

Ve ol gencìne-i cevher óikmet olan dehÀn-ı şerìfleriniñ bÀùını vÀsiè ve mergÿb ve 

ôÀhiri òÿb ve maóbÿb idi. Şefeteyn-i mübÀrekleri laùìf ve nÀzik idi dehÀn-ı pÀúleriniñ 

nümÀyişi óadd-i iètidÀlde olup ifrÀù ile küçük deàil idi. ÓükemÀ-i èArab gÀyet küçük aàzı 

istiósÀn eylemezler ve aàzı küçük kimsede nuùú u feãÀóat ü tekellüm-i belÀàat olmaz ãıfat-ı 

meõkÿr üzere muètedilü’l-fem olan kimseler belìà ve faãìó ve mütekellim-i melió olur dirler. 

Naôm 

VÀsiè ise nola o zìbÀ-dehÀn [18b] 

Dürc-i dürr-i óikmet idi ne gümÀn 

 

 

                                                           
192

 “müfte‘ilün / müfte‘ilün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzume Nahîfî’nin Hilyetü’l-Envâr 
eserinde 1243 numaralı beytinde geçmektedir. (Bkz: İrfan Aypay, age) 
193

 “müfte‘ilün / müfte‘ilün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzume Nahîfî’nin Hilyetü’l-Envâr 
eserinde 2487 numaralı beytinde geçmektedir. (Bkz: İrfan Aypay, age) 
194

 “müfte‘ilün / müfte‘ilün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzumeye Nahîfî’nin diğer eserlerinde 
rastlanmamıştır. 
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ÔÀhiri gül-gonca-i bÀà-ı cemÀl  

BÀùını gencìne-i faøl u kemÀl195 

 

Olsa güher-rìz o fem-i dilsitÀn  

Beõl-i revÀn eylerdi úudsiyÀn196 

Ve ol dürr-i girÀn-mÀye-i leùÀfet olan dendÀn-ı laùìfleri ãÀf ve berraú olup incü gibi 

dilÀra ve muntaôam idi zìr ü bÀlÀda olan mübÀrek öñ dişleri iètidÀl üzere seyrek olup saèÀdet 

ile tekellüm buyurdıúlarında ol esnÀn-ı mübÀrekenin aralarından nÿr lemeèÀn eyler idi. 

Naôm 

İncü gibi dişleri berrÀú idi 

BÀriúa baòşende-i ÀfÀú idi197 

 

äafvet-i dendÀnına itse naôar  

Garú-ı yemm-i óayret olurdı güher198 

 

Her biri bir necm-i hidÀyet idi  

Aòter-i tÀbÀn-ı saèÀdet idi199 

Neåir 

Ve òaùùuél-istivÀé-i felek-i leùÀfet olan mesrabe-i dil-ÀrÀları daúìú ü raúìú idi yaèni sìne-i pür-

nÿrlarından nÀf-ı mübÀreklerine dek úıldan bir ince òaù çekilmiş idi. 

                                                           
195

 “fâ‘ilâtün / fâ‘ilâtün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzumeye Nahîfî’nin diğer eserlerinde 
rastlanmamıştır. 
196

 fâ‘ilâtün / fâ‘ilâtün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzumenin ikinci mısrası Nahîfî’nin 
Hilyetü’l-Envâr eserinde 2048 numaralı beyitte geçmektedir, ilk mısrası eserdekinden farklıdır. (Bkz: İrfan Aypay, 
age). 
197

 “müfte‘ilün / müfte‘ilün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzume Nahîfî’nin Hilyetü’l-Envâr 
eserinde 1322 numaralı beytinde geçmektedir. (Bkz: İrfan Aypay, age). 
198

 “müfte‘ilün / müfte‘ilün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzume Nahîfî’nin Hilyetü’l-Envâr 
eserinde 1325 numaralı beytinde geçmektedir. (Bkz: İrfan Aypay, age). 
199

 “müfte‘ilün / müfte‘ilün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzume Nahîfî’nin Hilyetü’l-Envâr 
eserinde 1336 numaralı beytinde geçmektedir. (Bkz: İrfan Aypay, age). 
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Naôm 

Sìneden ol nÀfe-i müşkiñe dek  

Mesrabe-dÀr idi o reşk-i melek200 

  

 

Sìnede o mesrabe-i Aómedi 

Sÿre-i veén-Nÿrda ièrÀb idi201 

Neåir 

Ve ol şemè-i şebistÀn “ene emlaó” olan gerden-ı tÀb-nÀkleri uzun ve aú ve laùìf ve 

berrÀú olup ãafvet ve leùÀfeti sìm-i òÀme gÀlib idi. 

Naôm [19a] 

Mihr-i cihÀn-tÀb idi bì-iştibÀh 

Gerden-i tÀbÀn-ı óabìb-i İlÀh 

 

Eyler idi nÿr ile işrÀú-ı tÀm  

ÔÀhir idi ãafveti çün sìm-i òÀm202 

Neåir 

Ve mübÀrek lióye-i zìbÀları iètidÀl üzere müdevver ü müctemaiè idi. MübÀrek reés-i 

şerìf ve òaùù-ı laùìflerinde on yedi on sekiz úıl ancaú aàarmış idi. 

Naôm 

Vech-i şerìfinde òaùù-ı òoş-nümÀ 

                                                           
200

 “müfte‘ilün / müfte‘ilün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzume Nahîfî’nin Hilyetü’l-Envâr 
eserinde 2136 numaralı beytinde geçmektedir. (Bkz: İrfan Aypay, age). 
201

 “müfte‘ilün / müfte‘ilün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzume Nahîfî’nin Hilyetü’l-Envâr 
eserinde mesnevi nazım şekliyle yazılmış 960 numaralı beytine mana itibariyle benzemekle beraber birebir 
aynısı değildir. (Bkz: İrfan Aypay, age). 
202

 “müfte‘ilün / müfte‘ilün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzume Nahîfî’nin Hilyetü’l-Envâr 

eserinde 3085-3086 numaralı beyitlerinde geçmektedir. (Bkz: İrfan Aypay, age). 
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Kaèbe de bir muãóaf idi gÿyiyÀ203 

Mÿy-ı sefìd ile o òaùù-ı siyÀh  

Áyet -i raómet idi bì-iştibÀh204 

Neåir 

Ve òilúat-i şerìfleri gÀyet muètedil idi yaèni tenÀsüb-i èaøÀ-yı şerìfeleri óüsn ü 

leùÀfetde birbirine muvÀfıú olup cism-i laùìflerine gÀyet naòìf ve øaèìf ne èazìm ve semìn idi 

ve baùn-ı laùìfleri ãadr-ı şerìfleriyle berÀber olup mübÀrek sìne-i tÀb-nÀkları èarìø ve yaàrınları 

yaããı idi. 

Ve lehÿ naôm 

Olmaà-ile sìnesi genz-i óikem 

Yaããı idi yaàrını devletle hem205  

 

Vüsèat-ı ãadrından o dÿş-ı saèìd  

Olmış idi biri birinden baèìd  

 

Cism-i felek úadrine ol menkıbeyn 

Kevkebe-baòşa idi çün ferúadeyn206 

Neåir 

Ve mübÀrek yaàrını beyninde mühr-i nübüvvet vÀr idi velÀkin ãÿret-i mühr-i şerìfde 

aúvÀl’-ı müteòÀlife olmaàın bu úadarla iktifÀ olundı ol mühr-i şerif [19b] gÀh-i güşÀde oldıúca 

misk-i ezfer gibi nefòÀ-sÀz ve pertev-i úamer gibi lemèa-perdÀz olurdı. 

                                                           
203

 “müfte‘ilün / müfte‘ilün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzume Nahîfî’nin Hilyetü’l-Envâr 
eserinde 1420 numaralı beytinde geçmektedir. (Bkz: İrfan Aypay, age). 
204

 “müfte‘ilün / müfte‘ilün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzume Nahîfî’nin Hilyetü’l-Envâr 
eserinde 1448 numaralı beytinde geçmektedir. (Bkz: İrfan Aypay, age). 
205

 “müfte‘ilün / müfte‘ilün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzume Nahîfî’nin Hilyetü’l-Envâr 
eserinde 2630 numaralı beytinde geçmektedir. (Bkz: İrfan Aypay, age). 
206

 “müfte‘ilün / müfte‘ilün / fâ‘ilün”Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzume Nahîfî’nin Hilyetü’l-Envâr 
eserinde 2634-2635 numaralı beyitlerinde geçmektedir. (Bkz: İrfan Aypay, age). 
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Naôm 

Yaàrını beyninde anıñ bì-gümÀn  

Olmış idi mühr-i nübüvvet èayÀn207  

 

Ôahr-ı şerìfinde o bedr-i büdÿr  

ÔÀhir idi èarşda mÀnend-i nÿr208  

 

Mühr-i nübüvvetle o õÀt-ı cemìl  

Òatm-i Nebiyyìn idi bì-úÀl u úìl209 

Neåir 

Ve èizÀm-ı pür-nÿrlarınıñ rüéÿsu yaèni dirsek ve diz ve ùopuk kemikleri úavì ve kÀmil 

idi ve ãoyàunlıúları gÀyet laùìf nÿrÀnì olup beyÀølıúları levn-i şerìflerinde taãrìó olundıàı gibi 

beyÀø-ı muèteber ve ãÀf ve münevver idi ve cesed-i şerìfleri güya èıùr-ı cennet ile muèaùtar 

olup ol mertebe laùìf ve òoş-bÿ idi ki saèÀdet ile mürÿr eylediài yoldan der-èaúab bir kişi 

mürÿr eylese rÀyióa-ı ùayyibeden faòr-i kÀéinÀtıñ andan güõer buyurdıúlarını óisseylerdi. 

Naôm 

Cism-i ãafÀ-perver ezher idi  

äoyàunı gÀyetde münevver idi 

 

Feyøa-ı nÿr itse deàildir baèìd  

Matlaè-ı nÿr idi o õÀt-ı saèìd  

 

                                                           
207

 “müfte‘ilün / müfte‘ilün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzume Nahîfî’nin Hilyetü’l-Envâr 
eserinde 1578 numaralı beytinde geçmektedir. (Bkz: İrfan Aypay, age). 
208

 “müfte‘ilün / müfte‘ilün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzume Nahîfî’nin Hilyetü’l-Envâr 
eserinde 2203 numaralı beytinde geçmektedir. (Bkz: İrfan Aypay, age). 
209

 “müfte‘ilün / müfte‘ilün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzume Nahîfî’nin Hilyetü’l-Envâr 
eserinde 2205 numaralı beytinde geçmektedir. (Bkz: İrfan Aypay, age). 
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Maúãadımız vaãfını teévìldir  

Nÿr dimek óÀsılı taóãìldir210  

 

 

Nÿr idigin cümle bilürler cihÀn  

Nÿr-ı mübìn oldıàı günden èayÀn211 

 

Gül gibi òoş-bÿ idi õÀtı müdÀm  

Aùyeb-i ùıyb idi vücÿdı temÀm212 [20a] 

 

èÁlemi teşrìf idicek ol beden 

Kendüyi òÀúú eyledi müşk-i Òoten213 

 

 Müşk-i òoten zÀr ü ser-efgendesi  

èAnber anıñ bir óabeşì bendesi214 

Neåir 

Ve mübÀrek dest-i şerìf ü pÀy-ı laùìfleri úavì ve merdÀne olup mübÀrek parmaúları 

laùìfleri ve hem-vÀr idi ve mübÀrek bilekleri uzun idi. Dest-i kerìmlerin taórìú itdikçe billÿr-ı 

dıraòşÀn ve sìm-i tÀbÀn gibi lemeèÀn eyler idi ve keff-i kerìmleri vÀsiè idi yaèni mübÀrek 

elleriniñ ayası açıú idi. 

                                                           
210

 “müfte‘ilün / müfte‘ilün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzumeye Nahîfî’nin diğer eserlerinde 
rastlanmamıştır. 
211

 “müfte‘ilün / müfte‘ilün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzume Nahîfî’nin Hilyetü’l-Envâr 
eserinde 2662 numaralı beytinde geçmektedir. (Bkz: İrfan Aypay, age). 
212

 “müfte‘ilün / müfte‘ilün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzume Nahîfî’nin Hilyetü’l-Envâr 
eserinde 2003 numaralı beytinde geçmektedir. (Bkz: İrfan Aypay, age). 
213

 “müfte‘ilün / müfte‘ilün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzume Nahîfî’nin Hilyetü’l-Envâr 
eserinde 2004 numaralı beytinde geçmektedir. (Bkz: İrfan Aypay, age). 
214

 “müfte‘ilün / müfte‘ilün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzume Nahîfî’nin Hilyetü’l-Envâr 
eserinde 2005 numaralı beytinde geçmektedir. (Bkz: İrfan Aypay, age). 
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Ve lehÿ naôm 

Elleriniñ ayası açıú idi  

Ùabè-ı kerìmine muvÀfıú idi215  

 

VÀsiè-i keff olsa n’ola ol óalìm  

Kim eli açıú olur elbet kerìm216  

Nesir 

Ve saèÀdet ile yürüdüklerinde mübÀrek ayaúlarını merdÀne baãup hÀşÀ aãóab-ı òıffet 

ve gurÿr gibi sürüyerek yürümezdi meşy-i şerìflerinde vazè-ı úademleri vaúÀr üzere olup 

yürüdükleri vakit nesìm-i ãubó ile ihtizÀz eyleyen nihÀl-i raènÀ gibi iki cÀnibe temÀyül ider 

gibi yürürlerdi. Òuùve-i mübÀrekleri vüsèat üzere idi yaèni saèÀdet ile adımlarını vÀsiè 

alurlardı yürüdükde gÿya bir yoúuştan iner gibi şÀhÀne ve dilberÀne yürürlerdi. ReftÀr-ı 

melÀéik şikÀrları vaúÀr u sekìnet [20b] ve rıfú u mülÀyemet üzere muúteôÀ-yı cibilletleri olup 

tekellüften müberrÀ idi. Bi-óasebiél-iútiøÀ bir cÀnibe naôar murÀd eyleseler cemìè vücÿd-ı 

şerìfleriyle ol cÀnibe teveccüh buyurup nigÀh-ı iltifÀt buyururlar idi. Yoòsa mübÀrek gerden-ı 

şerìflerin her cÀnibe çevirüp baúmazlardı. ZìrÀ ÀdÀb-ı vaúÀr ve aùvÀr-ı ebrÀr bu vech üzredir 

ve mübÀrek gözlerini úaldırmayup naôar-ı şerìflerin pìşgÀhlarından ayırmazlar idi ve semÀya 

naôardan vech-i èarøa naôarları ziyÀde idi. Bundan murÀd kemÀl-i mertebe ÀdÀb ve òuşÿèa 

rièÀyetti. Ekåer naôar-ı şerìfleri mülÀóaôa idi yaèni mÀsivallÀha ãarf-ı nigÀh eylemeyüp dÀéimÀ 

úudret-i RabbÀnìye baãìret ve èibret üzere idiler ve saèÀdetle bir cÀnibe gittiklerinde aãóab-ı 

kirÀmı ileriye sevú idüp kendileri tevÀzuèan ardlarınca yürürler idi ve aãóab-ı güzìne “óallÿél-

liél-melÀéiketiét-ôahrì” diyü òiùÀb eylerler idi yaèni benim cÀnib-i úafamı melÀéike içün 

taòliye eyleñ diyü buyururlardı. 
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 “müfte‘ilün / müfte‘ilün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzume Nahîfî’nin Hilyetü’l-Envâr 
eserinde 2704 numaralı beytinde geçmektedir. (Bkz: İrfan Aypay, age). 
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 “müfte‘ilün / müfte‘ilün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzume Nahîfî’nin Hilyetü’l-Envâr 
eserinde 2705 numaralı beytinde geçmektedir. (Bkz: İrfan Aypay, age). 
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Ve lehÿ naôm 

Girü yürürse nola ol reşk-i mÀh 

Leşkeriñ ardınca gider pÀdişÀh217 

Nesir 

Ve mülÀúì oldıúları kimseye selÀm virmeàe mübÀderet buyururlardı bu evãÀf-ı óamìde 

biél-cümle meóÀsin-i cemìle ve mekÀrim-i celìle-i nebeviyyeden olup bunuñla muttaãıf olmak 

ittibÀè-ı sünnet-i [21a] seniyye idigi ôÀhirdir rızúını AllÀh teèÀlÀ ve iyyÀküm ittibÀè-i sünnetihi 

ãalavÀtuéllÀhi ve selÀmühü èaleyhi ve èalÀ Àlihi ve aãóÀbihi ecmaèìn eàerçi ol nÿr-ı kibriyÀnın 

her bir èuøv-ı şerìfinde hezÀr ãaóìfe tesvìd olunsa õÀt u ãıfatlarından olan meóÀsin-i òalúì ve 

òulúlarınıñ biñde birin beyÀn emr-i muóÀldir ancaú bu maúÀmda teberrük ve teyemmün úaãd 

olunup bu miúdÀr ile iktifÀ olundı.  

Bu daòi maèlÿm ol ki cemìè-i enbiyÀ ve mürselìn óaøretleriniñèaleyhimüés-ãalÀtu 

veés-selÀm ebdÀn-ı şerìfeleri èayb u kederden sÀlim olup óüsn ü cemÀlde ve èaúl u kemÀlde 

sÀéir òalútan mümtÀz òalú olunmışlardır. Óuãÿãan bizim nebì-i èÀlì-şÀnımız Muóammed 

MuãùafÀ èaleyhi afêalüét-taóÀyÀ óaøretleri cümle maòlÿúÀttan ser-efrÀz olup aòlÀk-ı óasene ve 

òilúat-ı müstaósene ile evvelìn ve Àòirìniñ afêali ve ekmeli ve aóseni’l ecmeli idiler óattÀ 

ekåer-i èulemÀ raóimehumu’llÀhu teèÀlÀ böyle taóúìú itmişlerdir ki òudÀvend-i cihÀn-Àferìn-i -

èaôÀmet èaôÀmetuhÿ ve cellet úudretuhÿ ol faòr-ı kaéinÀtıñèaleyhiés- salÀtu ve’s-sellìm vücÿd-

ı muóteremlerinden óüsn ü leùÀfet ve èaúl u ferÀset ile cemìè-i efrÀd-ı beşerden mümtÀz òalú 

idüp evvel ve Àòir óüsn ü cemÀlde ve faøl u kemÀlde [21b] aña mÀnend ü adìl olmadıàına 

iètiúÀd eylemek ol óaøret-i èÀlì-şÀna kemÀl-i ìmÀndandır ãallallÀhu teèÀlÀ èaleyhi ve sellem. 

 

 

MenÀúıb-u Emìriél-Müéminìn Ebì Bekir eã-äıddıú RaêiyallÀhu  Teala èAnh 

İsm-i şerìfleri èAbdullÀh babası ÚuóÀfe’dir ki ismi èOåmÀn’dır ol daòi èÁmir oàlıdır 

anıñ pederi èAmr’dır ol daòi Kaèb oàlıdır pederi Saèddır ol daòi Mürretüét-Temmiyyiél-
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 “müfte‘ilün / müfte‘ilün / fâ‘ilün” Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu manzumeye Nahîfî’nin diğer eserlerinde 
rastlanmamıştır. 
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Úureyşì oàlıdır vÀlideleri Mürre oàlı Teym oàlı Kaèb oàlı èÖmer oàlı äaórak úızı Ümmüél-

òayr-ı SelmÀ nÀm òÀtÿndır ki Ebÿ ÚuóÀfeniñ èammìsi úızıdır Ebÿ Bekr ãıddìú ve èAtìú ile 

mülaúúab olup seyyidüél-evliyÀ  ve òalìfe-i sulùÀn-ı enbiyÀdır ve Resÿl-i ekremiñ úÀyin atası 

ve ãÀdıúı ve yÀr-ı àÀr-ı enìs-i muvÀbıúıdır faór-i kÀéinÀtıñ èaleyhiéã-ãalÀtü veés-selÀm vefÀtı 

güni beni sÀèidetiél-òazercìniñ ãuffesinde bièat olunup mesned-nişìn-i òilÀfet oldıúlarında 

sinn-i şerìfleri altmışdan birúaç ay mütecÀviz idi müddet-i òilÀfetleri üç sene ve yigirmi 

gündir. Altmış üç yaşından bir iki ay mürÿrındaki sene-i hicretiñ on üçünci senesi cemÀziyeél-

Àòiresiniñ yigirmisi idi. DÀr-ı èilliyyìne rıòlet eyleyüp emr-i òilÀfeti èÖmerüél-FÀrÿú 

óażretlerine tefvìz eylediler. èÖmer bin [22a] el-ÒaùùÀb raêiyallÀhu èanh namÀzıñ úılup beyt-i 

èĀéişe de sulùÀn-ı enbiyÀnıñ èaleyhiéã-ãalÀtu veés-selÀm maèbÿù-ı ravża-ı cennet olan úabr-i 

şerìfleri yanına defn olundı raêiyallÀh teèÀlÀ èanh. 

 CenÀb-ı ãıddìú mesmÿmen vefÀt iden òulefÀnıñ evvelidir denilmiş velÀkin semm-ile 

şehÀdetleri beyneén-nÀs müteèÀrif olan tesmìm-i maèhÿde mübÀyindir. Muãannif-i kitÀbıñ 

“hüve evvelü òalìfetin mÀte biés-semi” didigi meşhÿr ve meczÿm olmadıàı eclden tercemeye 

iltifÀt olunmadı. CenÀb-ı äıddìú ser-defteri èaşere-i mübeşşere olup SulùÀn-ı enbiyÀ ile 

àazavÀtıñ cümlesine óÀżır olmuş idi İslÀm ve cÀhiliyyetde cenÀb-ı nübüvvet niãÀbdan 

mufÀraúat òidmet-i şerìflerinde ãıdk-ı muóabbeti mübÀlaàa üzere idi. Biél-cümle meóÀsin-i 

cemìle ve menÀúıb-ı celìlelerine nihÀyet yoúdır. 

Li münşiéihi 

Ser-defter-i evliyÀ cenÀb-ı äıddìú 

Kim ãıhr-i Muóammedi Ebÿ Bekr èatìú 

 

Ol nÿr-ı ÒudÀdan Àyet-i mièrÀcı 

Biñ şevú-ile bì-tevaúúuf itdi taãdìú218 
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 (1a)(2ab) mef‘ûlü / mefâ‘ilün / mefâ‘ilün / fâ (1b) mef‘ûlü / mefâ‘ilün / mefâ‘ilü / fe‘ûl Rubai nazım şekliyle 
yazılan bu eser Nahîfî’nin Divan’ında 256 numaralı manzumedir. [Bkz: İrfan Aypay, Nahîfî Süleyman Efendi 
(Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği ve Divanı’nın Tenkitli Metni) (Konya: Basılmamış Doktora Tezi, 1992)]  
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ve ãallallÀhu èalÀ nebiyyinÀ Muóammedin ve Àlihì ve ãaóbihì’ù-ùayyibìn eù-ùÀhirìn 

 

 

MenÀúıbu Emìriél-Müéminìn èUmeruél-FÀrÿú RaêiyallÀhu TeèÀlÀ èAnh 

İsm-i şerìfleri èÖmer ve ãıfat-ı kÀşifeleri FÀrÿú ve künyet-i èÀlìleri [22b] Ebÿ Óafãdır 

vÀlideleri Maòzÿm oàlı èAmr oàlı Muàìre oàlı HÀşim úızı Óanteme’dir. CenÀb-ı èÖmer 

Àmuél-fìlden üç sene ãoñra dünyÀya gelmişlerdir kendiler ben ÚacÀrüél-aèôamdan dört sene 

muúaddem dünyÀya geldim didikleri mervìdir. Óaú sübóÀnehÿ ve teèÀlÀ anıñla dìn-i mübìni 

muèazzez ve muèaúúar ve óizb-i şeyùÀnı maòõÿl ve muóaúúar itmiş idi. CenÀb-ı äıddìú 

raêiyallÀhu èanh rÿz-ı vefÀtlarına vaãiyetleri üzere kendilerinden òilÀfete bièat olunmış idi. 

Umÿr-ı èibÀdullÀha óüsn-i úıyÀm ile mevãÿf olup kemÀl-i èadl ile maèàrÿf idi. Fecrde Muàìre 

bin Şuèbe’niñ Ebÿ Lülü nÀm àulÀmı iki yüzli bir tìà-ı mesmÿ ile èaleél-àaflet cenÀb-ı 

şerìflerin namÀz úılan on üç nefer kimse ile meèan mecrÿó eyleyüp birúaç günden ãoñra 

şehÀdet-i mużÀèafe ile èalÀ-i èilliyyìne rıólet eylediler. Hicretiñ yigirmi dördünci senesi 

muóarremiñ àurresi Pazar güni Ravża-ı Muùahhara da Ebÿ Bekr-i äıddìúıñ raêiyallÀhu 

èanhümÀ yanına defn olundılar. FeżÀéil-i şerìfeleri bì-óisÀbdır sinn-i şerìfleri elli iki müddet-i 

òilÀfetleri on yıl altı ay ve birúaç gün idi. Muãannifiñ yazdıàı budır velÀkin sinn-i şerìfleri 

úavl-i ãaóìó üzere AllÀhu aèlem elli dört senedir 

Li münşiéihì [23a]  

Ol yÀver-i dìn dÀver-i feròunde cenÀb 

Yaèni ki cenÀb-ı èÖmer bin el-ÒaùùÀb 

Mevãÿf olup evãÀf-ı èadÀletle temÀm 
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Óaú itmiş idi nuúùunı miftÀó-ı ãavÀb219 

 ve ãallallÀhu èalÀ seyyidinÀ Muóammedin ve Àlihì ve ãaóbihi ecmaèìn 

 

 

MenÀúıb-ı Emìriél-Müéminìn èOåmÀn Õìén-Nÿreyn RaêiyallÀhu TeèÀlÀ èAnh 

VÀlide-i muóteremeleri èAbdü MenÀf oàlı èAbdüşşems oàlı Óabìb oàlı Rebìèa oàlı 

Kureyb úızı ErvÀdır müslime oldıàı óÀlde vefÀt eyledi. VÀlidesi sulùÀn-ı enbiyÀnıñ èammesi 

Ümmi Óakìm BeyżÀdır ve cenÀb-ı èOåmÀn óabìb-i ekremiñ ãallallÀhu èaleyhi ve sellem 

dÀmÀdları olup neyyireyni evc-i èiãmet iki kerìme-i mükerremeleriniñ raêiyallÀhu èanhümÀ 

şeref-yÀb-ı izdivÀcları olmuş idi. ÓaùùÀ Õüén-nÿreyn ile tavãìf olunmışlar idi. èAşere-i 

mübeşşereden olup neseb-i èÀlìleri neseb-i nebeviyeèAbdü MenÀfdan mülÀúì olur õÀt-ı 

feròunde ãıfÀtları şuèbe-i ìmÀndan olan ãıfÀt-ı óayÀ ile muttaãıf olup melÀéike-i semÀ 

cenÀbından istióyÀ-yı taèôìm üzere idiler ve zamÀn-ı peyàamberìde tecóìz-i ceyş-i èusret idüp 

taósìn-i sürÿrı èizzetine ve duèÀ-yı peyàamberì devletine maôhar oldılar. Óaúúında faòr-i 

kÀéinÀt “li-külli nebiyyin rafìúun fiél-cennet ve rafìúu fìhÀ èOåmÀn” buyurmışlar idi. [23b] 

FeżÀéil-i şerìfeleri ekåeru min en yuóãÀ úabìlindendir. Altmış êoúuz yaşında iken èÖmerüél-

FÀrÿúuñ fevtinden üç gün ãoñra hicretiñ yigirmi dördünci senesi Muóarremiñ ibtidÀsı 

çehÀrşenbe güni òilÀfete bièat olundılar. Müddet-i òilÀfetleri üc gün eyyÀm-ı şÿrÀden mÀèadÀ 

on bir sene ve on bir ay ve yigirmi êoúuz gün idi. EyyÀm-ı şÿrì vefÀtı èÖmerden ãoñra emr-i 

òilÀfet içün olan müşÀvere günlerine dirler ve sÀl-i hicretiñ otuz beşinci senesi õiél-óiccesiniñ 

on sekizinci cumèa güni şehìden fevt olup dÀruén-naèìm-i firdevse rıòlet eylediler. Sinn-i 

şerìfleri seksen bir idi baèżılar daòi ziyÀde idi dimişler. Úavl-i meşhÿr üzre müddet-i èömrleri 

seksen iki sene ve müddet-i òilÀfetleri on iki seneden on iki gün nÀúıã olmaúdır. ŞehÀdet-i 

şerìflerine cüréet eyleyen aleme de iòtilÀf olunmuşdır. Bir rivÀyetde úuùùÀè-ı ùarìúden ÓÀriå 

bin Bedr nÀm zÀlim úavl-i ÀòÀrda Esved nÀm siyehkÀr şehìd eyledi dinilmişdir. Müéellif-i 
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 (1a) (2ab) mef‘ûlü / mefâ‘îlü / mefâ‘îlü / fe‘ûl (1b) mef‘ûlü / mefâ‘îlü / mefâ‘îlün / fâ Rubai nazım şekliyle 

yazılan bu eser Nahîfî’nin Divan’ında 49 numaralı manzumedir. (Bkz: İrfan Aypay, age) 
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kitÀb-ı úavl üzre èAbdurraómÀn bin èAdis el-Mıãrì nÀm bir bed-kÀr idi “cezÀhullÀhu teèÀlÀ 

bimÀ yelìúuhu” şehìd oldıúları vaúitde muãóaf-ı şerìf tilÀvet eylemegin òÿn-ı mübÀrekleri 

[24a] muãóaf-ı şerìfde “fe seyekfìke humullÀh ve huveés-semìèuél-èalìm”220 Àyet-i kerìmesi 

üzre vÀúiè oldıàı mervìdür óÀlÀ muãóaf-ı mezbÿr belde-i Óumuãda var dìn ve ãÀdırínıñ bÿse-

gÀh-ı ziyÀretleridir raêiyallÀh teèÀlÀ  

 

Li münşiéihì 

PìrÀye dih-i şöhret-i ibni èAffÀn 

Ol kÀn-ı óayÀ yaèni cenÀb-ı èOåmÀn 

Besdir şeref-i õÀtına bu şÀhid kim 

Óaú úıldı anı mülhem-i cemè-i Úuréan221 

ve ãallallÀhu èalÀ şefìènÀ Muóammedin ve Àlihi ve ãaóbihiéù-ùayyibìneéù-ùÀhirìn 

 

MenÀúıb-ı Emìriél-Müéminìn EsedullÀhiél-gÀlib èAli Bin Ebì ÙÀlib KerremallÀhu 

Vechehÿ ve RaêiyallÀhu èAnh 

Resÿl-i ekrem ãallallÀhu teèÀlÀ èaleyhi ve sellem óażretleriniñ èamm-zÀdeleridir 

vÀlideleri HÀşim oàlı Esed úızı FÀùımadır ki İslÀma gelüp aãóÀb-ı hicretden idi beyneél-aãóab 

úażiyye-i muvÀòÀt vuúÿèunda yaèni birbiri ile úarın-dÀş oldıúlarında sulùÀn-ı-enbiyÀ èalehiéã-

ãalÀtü veés-selem cenÀb-ı èAli ile muvÀòÀt buyurup “ente aòì fiéd-dünyÀ veél-Àòiret” 222 

òiùÀbıyla şeref-yÀb buyurdılar. èAşere-i mübeşşereniñ dördüncüsidir künyet-i şerìfeleri Ebuél-

Óasan ve Ebÿ TurÀb olup şecÀèat-i õÀtiyyelerine binÀéen Óaydar nÀmıyla şöhret şièÀr 
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 .Onlara karşı Allah sana kafi gelecektir. O, işiten ve bilendir”, Bakara Sûresi 2/137“  فسيكفيكهم ّللا و هو السميع العليم 
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 mef‘ûlü / mefâ‘îlü / mefâ‘îlün / fâ Rubai nazım şekliyle yazılan bu eser Nahîfî’nin Divan’ında 393 numaralı 

manzumedir. (Bkz: İrfan Aypay, age) 
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واالخرة الدنيا في اخي انت “  ” 
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olmuşlar idi èÀmuél-fìlden otuz sene ãoñra recebüél-müreccebiñ on ücünci [24b] gicesi 

Mekke-i mükerremede dünyÀya gelmişler idi ve hicretden kırú sene temÀmında ramażÀn-ı 

şerìfiñ on ùoúuzıncı gicesi mescid-i Kÿfede èAbdurraómÀn bin Mülcem el-MurÀdì nÀm bir 

şeúÀvet-encÀm tìà-i mesmÿm ile èaleél-àaflet mecrÿó eyleyüp şehr-i mezbÿruñ yigirmi birinci 

gicesi dÀruén-naèìm-i firdevse irtióÀl eylediler. RivÀyet-i uòrÀda şehr-i ramażÀnıñ on yedinci 

cumèa ãabÀóında zaòm-dÀr olup on ùoúuzuıncı gicesi vefÀt eylediler eãaóó-ı aúvÀl üzre sinn-i 

şerìfleri altmış üçdür baèżılar altmış beş yaşında idi dimişler raêiyallÀhu teèÀlÀ èanh. 

 

Li münşiéihì 

Ol şìr-i ÒudÀ şÀh-ı saóì merd-i celì 

Ol óayder-i kerrÀr-laúab yaèni èAli 

AèdÀ-yı bed-endìşi iderdi lerzÀn 

Yoàıdı şecÀèatde naôìr u bedeli223 

Ve ãallallÀhu èalÀ seyyidinÀ Muóammeden ve Àlihì ve ãaóbihì ecmaèìn 

 

MenÀúıbu Ùalóa RaêiyallÀhu TeèÀlÀ èAnh 

İsm-i şerìfleri Ùalóa ve künyeleri Ebÿ Muóammeddir vÀlideleri èAlÀ-i Òaêramìniñ úız 

úarındaşı äaèbe binti èAbdullÀh bin èAbbÀd el-Òaêramìyedir. Ùalóanıñ neseb-i şerìfleri 

ResÿlullÀha Mürre bin Kèabda mülteúì olur. VÀúèa-i muvÀòÀtda Resÿl-i ekrem ãallallÀhu 

èaleyhi ve sellem kendüyi Kaèb bin MÀlik ile úarındaş [25a] eylediler. áazve-i Bedire berÀy-ı 

maãlaóat óÀżır olmayan üc nefer aãóÀbıñ biridir. Bedirden àayrı àazavÀtıñ cümlesinde óÀżır 
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 (1ab) (2b) mef‘ûlü / mefâ‘îlü / mefâ‘îlü / fe‘ûl (2a) mef‘ûlü / mefâ‘îlü / mefâ‘îlün / fâ Rubai nazım şekliyle 

yazılan bu eser Nahîfî’nin Divan’ında 525 numaralı manzumedir. (Bkz: İrfan Aypay, age) 
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idi bu àazÀdan teòallüfe sebeb sulùÀn-ı enbiyÀ ãallallÀhu èaleyhi ve sellem anı Saèìd bin Zeyd 

ile maèan Ebì SufyÀn bin Óarb ile gelen Kureyş kÀrbÀnını tecessüse irsÀl buyurdıúlarıdır. 

BinÀéen èaleyh èavdetlerinde Bedir àanÀyiminden óiããe-ifrÀz eyleyüp “Ál-sehmini yÀ Ùalóa” 

diyü buyurdılar. Ùalóa daòi yÀ ResÿlullÀh óużÿr-ı cihÀddan óÀãıl olacaú ecrim nice olur diyü 

iôhÀr-ı óüzn ve teéessüf eyledikde ecriñ daòi åÀbitdir işÀretle cebr-i óÀùır buyurdılar ôìrÀ ÒudÀ 

ve Resÿl òidmetinde idi. Müéellif-i kitÀbıñ ŞÀm-ı şerìfde ticÀretde bulundı didigi àÀlibÀ sehv 

olmaú gerekdür ve cenÀb-ı Ùalóa muhÀcirin-i evvelinden idi. Uóud àazÀsında bile olup óabìb-

i ÒudÀnıñ èaleyhüéã-ãalÀtü veés-selÀm mübÀrek vech-i şerìf ve dendÀn-ı laùìfleri Àzurde olup 

bir ãaóra üzerine suèÿd murÀd-ı şerìfleri oldıúda vücÿd-ı şerìflerinde olan zırh-ı müåennÀnıñ 

aàırlıàından çıúmaúda èusret ve bìzÀr olmaàın cenÀb-ı Ùalóa arúasını pÀy-ı mübÀrekleriniñ 

altına kürsi eyleyüp ièÀnet-i bendegì eyledikde ol faòr-i kÀéinÀt èaleyhiéã-ãalÀtü veét-teslìmÀt 

cenÀb-ı Ebì Bekre [25b] yÀ EbÀ Bekr “evcebeél-yevme Ùalóa” diyü òiùÀb-ı işÀret buyurdılar. 

Yaèni Ùalóa bir òidmetde bulundı ki cenneti ìcÀb eyledi ve àazve-i meõkÿrda Resÿl-i 

kibriyÀnıñ òidmet-i şerìflerinde ihtimÀm eyleyüp yigirmiden efzÿn cerÀóat-i mecrÿó olmuş idi 

ve Resÿl-i ekrem mevÀżiè-i müteèaddidede kendiye Ùalóatüél-óayr ve Ùalóatüél-feyyÀô ve 

Ùalóatüél-cÿd tesmiye buyurmışlar idi vÀúèatüél-cemelde óażret-i èAli Ùalóayı meclisine 

daèvet eyleyüp meclis-i şerìf-i nebevìde olan sÀbıúa-ı ikrÀmı ve feżÀéil-i õÀtiyyesini kendiye 

teõkìr eyledikde úıtÀl-i mezbÿrdan dÀmen-keş olup ãaflarıñ birinde èuzlet itmiş iken bi-

úażÀéillÀh teèÀlÀ bir oú iãÀbet eyleyüp ayaàında èırúuén-nesÀ dimekle maèrÿf ùamarı úatè 

eyledi úanı dinmeyüp ol zaómdan vefÀt eyledi. RaêiyallÀhu teèÀlÀ èanh. Ol oúu atan MervÀn 

bin el-Óakem idi dimişler. Vaúèatüél-cemel hicretiñ otuz altıncı senesi cemÀõiyeél-evvelisiniñ 

onuncı güni idi. Sinn-i şerìfleri altmış dört seneye bÀlià idi. 

Li münşiéihì 

Ol merd-i veàÀ-pìşe-i miżmÀr-ı cióÀd 

Kim Ùalóa o çÀpük-rev-i rÀh-ı irşÀd 
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İòlÀã ile ol mefòar-i mevcÿdÀta 

Òidmetler idüp eyledi taóãìl-i murÀd224 

ve ãallallÀhu èalÀ seyyidinÀ Muóammedin ve Àlihì ve ãaóbihì ecmaèìn 

 

MenÀúıbu[26a] Zübeyir bin el-èAvvÀm RaêiyallÀhu teèÀlÀ èAnh  

Zübeyir ve emìrüél-müéminìn èAli bin Ebí ÙÀlib ve èaşereden Ùalóa ve Saèad bin Ebì 

VaúúÀã bir senede dünyÀya gelmişlerdir. Zübeyr’iñ vÀlidesi èAbdulmuùùalib úızı äafiyyedir ki 

sultÀn-ı enbiyÀnıñ èaleyhiéã-ãalÀtu veés-selÀm èammesidir müslimeten vefÀt eylemişdir ve 

cenÀb-ı Zübeyir on altı yaşında Ebÿ Bekr es-äıddìú eliyle şeref-yÀb-ı İslÀm olup sÀbıúÿndan 

olmuş idi. FÀrisüél-òayl ve şecìè idi fì sebìliéllÀh sell-i seyf idenleriñ evvelidir dimişler vÀúèa-

i muvÀòÀtda Resÿl-i ekrem anı èAbdullÀh bin Mesèÿd ile úarındÀş itmişler idi. Seyyid-i 

kÀéinÀt ile Bedr ve Uóud ve Òuneyn àazÀlarına óÀżır olup óaúúında “inne li-külli nebiyyin 

óavÀriyyün ve óavÀriyyi ez-Zübeyr” 225  buyurulmışdır yaèni her peyàamberiñ umÿr-ı 

beşeriyyede muèìnleri vardır benim óavÀriyy-i kÀr-sÀzım Zübeyirdir dimek olur. VÀdìyüés-

sabÀè nÀm mevżiède èAmr bin Óürmüz adlu bir bed-kÀr àÀfilen şehìd eyleyüp maóall-i 

mezbÿrede defnolunmuşdır. Sinn-i şerìfleri altmış yedi idi velÀkin úavl-i ãaóìó altmış dört 

yaşında olmaúdır. 

Li münşiéihì 

Olmışdı Zübeyr o merd-i pÀkize siyer 

EvãÀf-ı şecÀèat ile ãavlet küster 
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èUnvÀn-ı óavÀrì ile zìver úıldı 

Ser-ãafóa-ı vaãfını anıñ peyàamber226 

[26b] ve ãallallÀh èalÀ seyyidinÀ Muóammedin ve èalihì ve ãaóbihì ecmaèìn 

 

MenÀúıb-ı Saèd bin ez-Zührì el-Kureşì RaêiyallÀhu TeèÀlÀ èAnh 

Saèd óażretleriniñ vÀlidesi èAbdü MenÀf ve oàlı èAbdüşşems oàlı Ümeyye oàlı 

SufyÀn úızı Óamnedir bu Saèd sÀbièüél-İslÀm idi zìrÀ ibtidÀ şeref-i İslÀm ile müşerref olan 

yedi neferiñ yedincisidir fì sebìliéllÀh oú atanlarıñ evvelidir. Kendiye fÀrisüél-İslÀm daòi 

derler sulùÀn-ı enbiyÀ ile Bedir ve Uóud ve Óudeybiye vesÀéir àazÀlara óÀôır olup Uóuê 

àazÀsında bir mertebe dilÀverlik icrÀ eylediler ki ol óabìb-i kibriyÀ èaleyh-i ekmelüét-teóÀyÀ, 

“YÀ Saèd irmi fidÀke ebì ve ümmì”227 maúÀl-i saèÀdet meéÀliyle iôhÀr-ı taósìn buyurmışlar idi 

Zührì rivÀyetde Saèd bin Ebì VaúúÀãıñ àazve-i mezbÿrede biñ èaded oú atdıàı mervìdür. Faór-

i èÀlem anıñ óaúúıñda “AllÀhümme seddid remyetehu ve ecib daèvetehu”228 bir rivÀyetde 

“AllÀhümme’stecib li-Saèdin iõÀ deèÀke”229 buyurmalarıyla müstecÀbüéd-daève olup tìr duèÀsı 

hedef-i icÀbetden teòallüf  itmez idi. MaènÀsı yÀ Rab Saèdıñ atdıàı oúlarını menzil-i maúãÿda 

vÀãıl ve duèÀlarını óüsn-i úabÿlle óÀãıl eyle dimekdir. RivÀyet-i åÀniye üzere yÀ Rab Saèdıñ 

saña itdigi duèÀlarını úabÿl it dimek olur el-Óaú [27a] Bu saèÀdet ki Saèda sermÀye-i bişÀret 

olmuşdır. İksìr-i nÀ-yÀbdır ki zerre-i kemìnesi tÿtiyÀ-yı èuyÿn-cÀndır raêiyallÀhu teèÀlÀ èanh.  

Ve èÖmerüél-FÀrÿúuñ raêiyallÀhu èanh òilÀfetlerinde altı nefer aãóÀb-ı meşveretiñ 

birisidir. Hicretiñ elli sekizinci senesinde fevt oldı dimişler. èAşere-i mübeşşerede cümleden 

ãoñra vefÀt eyleyen budır óìn-i vefÀtlarında ãÿfdan bir cübbelerin getürüp baña bu cümle 

libÀsımdan eóabb u efêaldir zìrÀ Bedir àazÀsında muúÀtele-i küffÀrda üzerimde idi bunı bu 
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vaút içün ãaúlardım diyü anıñla tekfìn olunmaların vaãiyyet itmiş idi. Sinn-i şerìfleri yetmiş 

dört seneye bÀlià olmuş idi raêiyallÀhu teèÀlÀ èanh  

Li münşiéihì 

Gör fażlını Saèdi bin Ebì VaúúÀãıñ 

Ol nÀéil-i sehmüéş-şeref-i iòlÀãıñ 

Kim olmış idi irmi fidÀke bÀnì 

Nuùúı aña peyàamber-i òÀãuél-òÀãıñ230 

Ve ãallallÀhu èalÀ seyyidinÀ Muóammedin ve Àlihì ve ãaóbihì ecmaèìn 

 

MenÀúıb-ı Saèìd bin Zeyd el-èAdeviyyiél-Kureyşì RaêiyallÀhu èAnh 

èAşere-i mübeşşereden Saèid bin Zeydiñ neseb-i şerìfleri neseb-i Resÿl-i ÒudÀya Kaèb 

bin Lüéeyde mülÀúì olur vÀlidesi FÀùıma binti Naèce bin Ümeyye el-ÒazÀèiyyedir zevceleri 

èÖmerüél-FÀruúuñ hemşìresi FÀùıma [27b] bint el-ÒaùùÀbdır. Bu Saèìd muhÀcirìn-i 

evvelìndendir. Óażret-i èÖmerden muúaddem İslÀma gelmiş idi. Vaúèa-i muvÀòÀtda Ubeyy 

bin Kaèb ile úarındaş olmuşlar idi. Bedirden àayrı àazavÀtıñ cümlesinde óÀżır olup àazve-i 

mezbÿrede bulunmadıúları Ùalóanıñ tercemesinde beyÀn olundıàı üzre emr-i ResÿlullÀh ile 

úÀfile-i Kureyş tecessüs itmege meémÿr oldıúlarıdır. Resÿl-i KibriyÀ sÀbıúuéõ-õikr Ùalóa bin 

èAbdullÀh et-Teymìye itdikleri gibi Saèìde daòi mÀl-ı àanìmetden óiããe efrÀz eyleyüp àuzÀt-ı 

Bedriñ maôhar oldıúları ecr ile tebşìr buyurdılar. Hicretiñ elli birinci senesi MuèÀviye 

gününde èAúìú nÀm maóalde fevt olup Medìnede defn olundılar. Úavl-i Àòarda Kÿfede vefÀt 
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eyleyüp anda medfÿn oldıàı daòi mervìdir. èÖmr-i şerìfleri yetmiş üc seneyi mütecÀviz idi 

raêiyallÀh teèÀlÀ èanh.  

Li münşiéihì 

Ol maôhar-ı tebşìr-i behişt-i cÀvid 

Ol merd-i velì õÀtı saèìd ismi Saèìd 

Faòr-i rusulüñ óidmetine úÀéim idi 

Olsun aña rıêvÀn-ı ÒudÀ-vend-i mecìd231 

Ve ãallallÀh èalÀ seyyidinÀ Muóammedin ve Àlihì ve ãaóbihì ecmaèìn 

MenÀúıb-ı èAbdurraómÀn bin èAvf eéz-Zührì el-Kureşì RaêiyallÀhu TeèÀlÀ èAnh 

Künyeleri Ebÿ Muóammeddir vÀlidesi ŞifÀ bint èAvf bin èAbdulóÀriådir. [28a] Neseb-

i şerifleri neseb-i ResÿlullÀh ile KilÀb bin Mürrede mülteúì olur. èÁmuél-fièlden on sene 

muúaddem dünyÀya gelüp Ebÿ Bekir eliyle İslÀma gelmiş idi. MuóÀcirìnden olup iki hicreti 

cemè itmiş idi. Resÿl-i kibriyÀ ile Bedir àazÀsına ve sÀéir àazÀlara óÀżır olmuş idi óattÀ Uóud 

áazÀsında yigirmi bir cerÀóat ile mecrÿó olduúları mervìdir. Vaúèa-i muvÀóÀtda anı Resÿl-i 

ekrem Saèd bin er-Rabìè ile úarındaş itmiş idi ve Devmetüél-cendel nÀm àazÀya ser-leşker 

idüp irsÀl buyurduúlarında biéõ-õÀt mübÀrek elleriyle kendüye ãaruú ãarup eşrÀf-ı èArab 

úÀéidesi üzre èamÀmesiniñ ucını öñüne isdÀl itmişler idi ve eger Óaú sübóÀnehÿ ve teèÀlÀ saña 

fetó u nuãret iósÀn iderse begleriniñ úızını tezevvüc eyle diyü iõn-i bişÀret buyurmuşlar idi. 

Melik-i mezbÿruñ ismi Esmaè bin äaèlebe bin Żamôamiél-Kelbì idi ve úızınıñ nÀmı Áùır idi 

vÀúıèan nuùú-ı peyàamberì berekÀtıyla tezevvüc eyleyüp oàlı Ebÿ Seleme ol úızdan 

mütevellid oldı. VefÀtları hicretiñ otuz ikinci yılında idi. Müddet-i èömrleri yetmiş beş 

                                                           
231
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senedir. Egerçi sinn-i şerìflerinde iòtilÀf vardır velÀkin úavl-i meşhÿr budur. [28b] Baèdeél-

vefÀt namÀzını óażret-i èOåmÀn úıldı raêiyallÀhu èanhümÀ ve èAbdurraómÀn bin èAvf 

óażretleri “el-KÀsibü óabìbullÀh” maôharı olup ticÀretden mÀl-i èaôìme mÀlik olmuş idi. ÓattÀ 

vefÀtından ãoñra maraż-ı mevtlerinde taùlìú itdikleri òÀtÿna irå-i şerèìden bir rivÀyetde yigirmi 

üc biñ ve rivÀyet-i uòrÀda seksÀn üc biñ dìnÀr iãÀbet itmiş idi. MaèhÀõÀéAllÀh ve Resÿlü 

rıżÀsında keåìr’ul-infÀú idi raêiyallÀh teèÀlÀ èanh 

 

Li münşiéihì 

Ol kÀn-ı èaùÀ maôhar-ı cÿd u iósÀn 

Ol ùÀlib-i Óaú yaèni ki èAbdu’r-RaómÀn 

İòlÀã ile infÀú úılup itmiş idi 

EmvÀlini mebõÿl-i rıżÀ-yı SübóÀn232 

ve ãallallÀhu èalÀ seyyidinÀ Muóammedin ve Àlihì ve ãaóbihì ecmaèìn  

 

MenÀúıb-ı Ebí èUbeyde bin èAbdullÀh el-CerrÀó el-Fihriyyiél-Kureşì RaêiyallÀhu 

TeèÀlÀ èAnh  

Künyet-i şerìfeleri Ebÿ èUbeydedir ki şöhreti anıñladır. SÀmìleri èÀmirdir neseb-i 

şerìfleri neseb-i Resÿlullÿha Fihri bin MÀlikde vÀãıl olur. Óabeşe hicret iden aãóÀb ile defèa-ı 

åÀniyede hicret itmiş idi. Seyyid-i kÀéinÀt anıñ óaúúında Ebÿ èUbeyde bu ümmetiñ emìnidir 

diyü buyurmuşlar idi. Bedir áazÀsına ve sÀéir àazavÀta óÀżır olmuş idi. ÓattÀ Uóud ÀazÀsında 

vech-i şerìf-i nebevìde cÀy-gìr olan iki zırh óalúasını [29a] dişiyle çıúarırken iki öñ dişleri 

dibinden úırılup gedik olmuş idi. AmmÀ ÀåÀr-ı muècize-i nebeviyyeden ol gedik-ãıfatı Ebÿ 
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èUbeydeye bir mertebe óüsn ü leùÀfet ìrÀå eylemiş idi ki vaãf olunmaz fużalÀ-yı aãóÀbdan idi 

hicretiñ on sekizinci senesi ùÀèÿn-ı èamvÀsda tevÀbiè ŞÀm'dan Ürdün nÀm maóalde fevt olup 

namÀzını Muèaõ bin Cebel raêiyallÀhu èanh úıldı. Úabri mevżiè-i mezbÿrededir müddet-i 

èömr-i şerìfleri elli sekiz senedir raêiyallÀhu teèÀlÀ èanh ve èan ãaóÀbeti ResÿlillÀh ãallallÀhu 

èaleyhi ve sellem ecmaèìn  

Li münşiéihì 

Ol merdüm-i òÀã u maôhar-ı fevz u felÀó 

Yaèni ki Ebÿ èUbeyde ibnüèl-CerrÀó 

Vaãfında anıñ didi emìnüél-ümmet 

SulùÀn-ı rusul óabìb-i Rabb-i FettÀó233 

Ve ãallallÀhu èalÀ seyyidinÀ ve nebiyyinÀ ve şefìèinÀ Muóammedin ve Àlihì ve ãaóbihì 

ecmaèìn 

 

Ravża-ı æÀniye 

Ol naòl-i ser-bülend-i risÀlet ve pìrÀye-i óadìúa-i siyÀdet Resÿl-i ekrem ãallallÀh teèÀlÀ 

èaleyhi ve sellem óażretleriniñ ebnÀ-ı kirÀm ve benÀt-ı muóteremÀtı ve ümmehÀtüél-müéminìn 

olan ezvÀc-ı ùÀhirÀtı ve redÀè neseb cihetinden ióvÀn ve aòavÀtı ve redÀèa müteèallıú baèżı 

aóvÀli ve ümmehÀt-ı murżıèÀtı ve aèmÀm ve èammÀtı beyÀnındadur: 

  EvvelÀ maèlÿm ol ki baba-yı şefìú-ı her dü èÀlem ferzend-i òalef-terìn-i Àdem [29b] 

Resÿl-i ekrem ãallalÀh teèÀlÀ èaleyhi ve sellem óażretleriniñ åemere-i vücÿd-ı mesèÿdları olan 

ebnÀ-yı èÀlì-ãıfÀtı ve benÀt-ı ùÀhirÀtı úavl-i meşhÿr üzre yedidir dinilmişdir. Üçü erkek dördü 

úız olmaú üzredir. Erkek evlÀdı Úàsım, èAbdullÀh, İbrÀhìm nÀm şeh-zÀdegÀn-ı õìşÀndır. Úız 
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evlÀdları bunlardır Zeyneb, Ümmü Gülsüm, Fàùıma, Ruúiyye raêiyallÀhu èanhümne ve İmÀm 

Úasùalanì rivÀyeti üzre altıdır. İkisi erkekdir ki ÚÀsım, İbrÀhìmdir raêiyallÀhu èanhümÀ ve 

dördü úızdır ki esmÀ-yı óÀmiyyeleri õikr olındıàı üzredir. Bunlarda kimseniñ şübhesi yoúdır 

dimişdir ve Zübeyr bin BekkÀr rivÀyeti üzre èAbdullÀh nÀm bir veled-i necìbleri daòi var idi 

buña Ùayyib ve ÙÀhir daòi dinilürdi. Ùıfl iken Mekke-i mükerremede vefÀt itmiş idi ekåeru 

èulemÀ-yı siyer bu úavli teéyìd itmişlerdir. BÀlÀda õikr olunan bu rivÀyete muvÀfıúdır. 

Baèõılar daòi èAbdullÀhdan àayrı Ùayyib ve Muùayyeb nÀm oàulları var idi baùn-ı vÀhidden 

tev-emÀn tevellüd itmişler idi dimişler ve baèżılar úableén-nübüvve èAbdü MenÀf nÀm bir 

oàlı var idi dimişler velÀkin bunda vücÿh ile naôar vardır evlÀd-ı õükÿrda iòtilÀfÀt-ı keåìre 

vardır.[30a] Bu muòtaãarda tafãìli münÀsib olmayup bu mertebe taùvìl daói muãannif-i kitÀb 

sekiz taóúìú eylediginden iútiżÀ eylemişdir ve evlÀd-ı kirÀmıñ eãaóó-ı aúvÀl üzre tertìb-i 

velÀdetleri bu vechiledir. 

ÚÀsım ve èAbdullÀh ve İbrÀhìm ve Zeyneb ve Ruúiyye ve Ümmü Gülsüm ve FÀùıma 

rıêvÀnullÀh teèÀlÀ èaleyhim ecmaèìn 

 

Terceme-i ÚÀsım Bin en-Nebìyyi äallallÀhu èAleyhi ve sellem  

EvvelÀ maèlÿm ol ki faòr-i kÀéinÀtıñ evvel-i evlÀd-ı kirÀmı ÚÀsım olup anıñla künye 

olunmışlardır. Baèżılar ibtidÀ-yı evlÀdı Zeyneb-nÀm kerìme-i mükerremeleridir ancaú erkek 

evlÀdınıñ evveli ÚÀsımdır dimişler. Bu ÚÀsım nübüvvetden muúaddem Mekke’de vücÿda 

gelüp iki yaşında yine Mekke’de vefÀt eyledi. Baèżılar yedi günlük ve baèżılar on yedi aylıú 

idi dimişler. Úavl-i Àòarde yürümege úÀdir oluncaya dek muèammer oldı dinilmişdir. VÀlidesi 

Òadice bint Òüveyliddir raêiyallÀhu èanhÀ ve Resÿl-i ekremiñ ãallallÀhu èaleyhi ve sellem 

Ebuél-ÚÀsım ile tekennì buyurdıúlarına vech-i Àòar beyÀn idüp ÚÀsım nÀm oàlı dinilir. Yek 

úavl-i żaèfını muãannif-i kitÀbıñ ìrÀd eylemesi rivÀyet-i cumhÿra münÀfì ve úavl-i meşhÿra 

muòÀlifdir ve ãallallÀhu èalÀ seyyidinÀ Muóammedin ve Àlihì ve evlÀdihì ecmaèìn  

 

[30b] Terceme-i ÙÀhir İbnüén-Nebiyyi äallallÀhu èAleyhi ve sellem  
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Bu ÙÀhiriñ baèżılar yanında vücÿdı iòtilÀfidır bièåetden evvel mi yÀòÿd ãoñra mı 

vücÿda geldi ve bu ÙÀhir'den murÀd èAbdullÀh nÀm veled-i necìbleri midir yÀ àayr mıdır ve 

vÀlideleri Òadìce yoòsa èĀéişe midir baèżılar Mekke’de Òadìcetüél-KübrÀ’dan tevellüd 

eyleyüp anda vefÀt itdi dimişler ve baèżı Àòar Medìne’de èĀéişetüéã-ãıddìúadan vücÿda gelüp 

yine anda vefÀt itdi didiler velÀkin meõÀú-ı muãannife göre vÀlidesi Òadìce olmaú tercìó 

olunur. Baèżılar daòi bu ÙÀhir-i Muùahhar-nÀm bir ferzend-i Àòar ile tev-emÀn idi dimişler 

AllÀh bi-óaúìúatihì ve ãallallÀhu èalÀ seyyidinÀ Muóammedin ve Àlihì ve evlÀdihì ecmaèìn. 

 

Terceme-i Ùayyib Nebiyyi äallallÀhu èAleyhi ve sellem  

Bunda daòi ÙÀhirde olan iòtilÀf åÀbitdir. Òadìcetüél-KübrÀ’dan tevellüd itdi diyenleriñ 

úavline göre velÀdetleri ve vefÀtları Mekkede olmuş olur ve èĀéişetüéã-ãıddìúadan mütevellid 

oldıàı ãÿretde Medìne’de tevellüd eyleyüp anda vefÀt itmiş olur. Baèżılar Ùayyib ve ÙÀhir 

baùn-ı vÀóidden tevéem idiler dimişler ve baèżılar daòi Ùayyib ve ÙÀhir èAbdullÀhıñ esmÀ-ı 

müşterekesidir diyüp vech-i tesmiye eyyÀm-ı vaóy ve henkÀm-ı bièåetde vücÿda [31a] 

geldigidir dimişler ve isnÀd-ı żaèìf ile óażret-i èĀéişe’den rivÀyet olunur ki benden bir sıúù-ı 

kÀmiliél-aèżÀ mütevellid olup ismini faòr-i enbiyÀ èAbdullÀh úomuşlar idi ve baña Ümmü 

èAbdullÀh ile taèyìn-i künyet buyurmışlar idi velÀkin bu rivÀyetiñ sıóóati meczÿm degildir 

vallÀhu aèlem bi-óaúìúatiél-aóvÀl ve ãallallÀhu èalÀ seyyidinÀ Muóammedin ve Àlihì evlÀdihì 

ecmaèìn 

 

Terceme-i İbrÀhìm İbnién-Nebiyyi èAleyhiét-Taóiyyat veét-Tekrìm 

Bu İbrÀhìmiñ vÀlidesi melik-i Mıãır Muúavúıs’ıñ seyyid-i kÀéinÀta ihdÀ eyledigi 

MÀriye-i Úıbùiyyedir. Hicretiñ sekizinci senesi õiél-óiccesinde Medìne’de vücÿda gelmiş idi 

on yedi yÀ on sekiz aylıú iken vefÀt eyledi bir rivÀyetde yürümege úÀdir olıcaú mertebede idi 

rÿz-ı velÀdetiniñ yedinci güni saclarını tıraş itdirüp èaúìúa kurbÀn eylediler ve saclarınıñ aàırı 

gümüş ãadaúa eyleyüp yevm-i mezbÿrda ismini taèyìn buyurdılar. èAmel-i mezbÿr sünnet 

idigi bunıñla istidlÀl olunur ve İbrÀhìmiñ vefÀtı güninde bi-emriéllÀh teèÀlÀ güneş ùutılup òalú 
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küsÿf-ı Şems-i İbrÀhìmiñ fevtine óaml itdikleri mesmÿè-ı ResÿlullÀh oldıúda “inneéş-şemse 

veél-úamera”234 ÀyetÀni min ÀyÀtiéllÀhi lÀyenkesifÀn-i li-mevti eóadin velÀ li-óayÀtihì óadìå-i 

şerìfiyle óall-i èaúde-i [31b]eşkÀl buyurdılar maènÀ-yı óadìå AllÀhu aèlem budur ki taóúìúan 

şems ve úamer ÀyÀt-ı RabbÀniyyeden iki Àyetdir kimseniñ emvÀt u óayÀtı içün ùutulmazlar 

dimekdir ve CenÀb-ı İbrÀhìmiñ èaleyhiés-selÀm óìn-i vefÀtında ol seyyid-i enbiyÀ èaleyhi 

afêalüét-taóÀyÀ “el-èaynu tedmeèu veél-úalbu taózenu ve innÀ li-firÀúike yÀ İbrÀhìmu 

lemaòzÿnÿn”235 buyururlar idi yaèni gözyaşı ve úalb maòzÿn olur ve biz seniñ firÀúınla yÀ 

İbrÀhìm maòzÿnlarız baèżı rivÀyetde “velÀ neúÿlü mÀ yusòiùuér-Rabbu”236 vÀrid olmuşdur. 

MaènÀsı biz òilÀf-ı rıża bir şey dimeziz yaèni àażab-ı óaúúı mÿcib kelimÀt söylemeziz dimek 

olur. 

 

Li münşiéihi 

ŞehzÀde-i õìşÀn ve celìlüét-tekrìm 

Ferzend-i şehinşÀh-ı rusül İbrÀhìm 

TÀ maóşere dek rÿó-ı şerìfine anıñ 

Óaúdan ola ittióÀf-ı dürÿd u teslìm237 

ve ãallallÀhu èalÀ seyyidinÀ ve şefìèınÀ Muóammedin ve Àlihì ve evlÀdihì ecmaèìn  

Maèlÿm ol ki ol nebiyyüér-raómet èaleyhi afêalüét-taóiyyet óażretleriniñ benÀt-ı 

muóteremÀtı dört kerìme-i mükerreme idigi ittifÀúidir ki õikr olunur.  

 

 

                                                           
234

 İbrahim Suresi 14/ 33. 
235

 “ لمحزونون ابرهيم يا لفراقك انا و تحزن والقلب تدمع العين ” 
236

الرب يسحط ما نقول وال “  ” 
237

 (1ab) (2b) mef‘ûlü / mefâ‘îlü / mefâ‘îlün / fâ (2a) mef‘ûlü / mefâ‘îlü / mefâ‘îlü / fe‘ûl Rubai nazım şekliyle 

yazılan bu eser Nahîfî’nin Divan’ında 319 numaralı manzumedir. (Bkz: İrfan Aypay, age) 
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Terceme-i Zeyneb Bint’ün-Nebiyyiél-Muóterem äallallÀhu èAleyhi ve sellem 

Zeyneb Resÿl-i ekrem óażretleriniñ kerìme-i mükerremeleriniñ evvelidir. Ebuél-èÀã 

ibn Rabìèa tezvìc olunmış idi. èAli ve UmÀme bundan mütevellid olmuşdır. [32a] Zeynebiñ 

vÀlidesi Òadìcetüél-KübrÀ raêiyallÀhu èanhÀ baèdeél-bièåe zevci Ebuél-èÀã İslÀma geldikde 

nikÀó-ı evvel ile iktifÀ eylediler baèżı rivÀyetde tecdìd-i nikÀó olundı dinilmişdir ve ãallallÀhu 

èalÀ seyyidinÀ ve şefìènÀ Muóammedin ve Àlihì ve evlÀdihì ecmaèìn.  

 

Terceme-i Ruúiyye Bint’ün-Nebì äallallÀhu èAleyhi ve sellem  

Kerìme-i muóteremÀtıñ ikincisi Ruúiyyedir. èÀmuél-fìèliñ otuz üçünci senesinde 

dünyÀya gelmiş idi nübüvvet gelmezden muúaddem èUtbe bin Ebì Leheb’e tezvìc olunmış idi 

kim Resÿl-i ekreme vaóy-i kerìm nÀzil olup “tebbet yedÀ Ebì Leheb”238 Àyeti nüzÿl eyledi. 

Ebÿ Leheb èUtbeye eger taùlìú eylemezseñ benim başım seniñ başıñdan óarÀmdır. Seni 

oàulluúdan redd iderim diyüp taùlìú itdirdi velÀkin henüz òalvet olmayup bÀkire idi. VÀlidesi 

Òadìcetüél-KübrÀ raêiyallÀh teèÀlÀ èanhÀ İslÀma geldikde bile İslÀma gelmiş idi bundan soñra 

sulùÀn-ı enbiyÀ èOåmÀn-ı õién-nÿreyne tezvìc buyurup anlarıñ taót-ı nikÀóında vefÀt itmiş idi. 

RadiyallÀhu teèÀlÀ èanhÀ ve ãallallÀhu èalÀ seyyidinÀ Muóammedin ve Àlihì ve evlÀdihì 

ecmaèìn.  

 

Terceme-i Ümmü Gülsüm Bint’ün-Nebiyyiél-Muèaôôam äallallÀhu èAleyhi ve sellem  

Üçüncü kerìmeleri Ümmü Gülsüm’dür bunıñ daòi vÀlidesi Òadìce bint Òüveylid’dir 

hemşìresi Ruúiyye’niñ vefÀtından ãoñra Òażret-i èOåmÀn’a tezvìc [32b] olunmış idi. Bunlar 

daòi taót-ı nikÀóında vefÀt eyleyüp sulùÀn-ı enbiyÀ buyurdılar ki eger üçüncü úızım olaydı anı 

daòi èOåmÀna virirdim. Bir rivÀyetde “lev kÀne èındì èaşeran le zevvectü’une èOåmÀne bin 

                                                           
238

 “ لهب ابي يدا تبت ” 
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èAffÀn”239 rivÀyet olunmışdır yaèni eger on úızım daòi olaydı èOåmÀn bin èAffÀna tezvìc 

eyler idim buyurmışlar idi. Bu daòi cümle-i feżÀéil-i èOåmÀniyyedendir raêiyallÀhu teèÀlÀ 

èanh ve ãallallÀhu èalÀ seyyidinÀ Muóammedin ve Àlihì ve evlÀdihì ecmaèìn.  

 

Terceme-i FÀùımatüéz-ZehrÀ Bint’ün-Nebiyyiél-Ekrem ve äallallÀhu TeéÀlÀ èAleyhi 

ve sellem  

FÀùımatüéz-ZehrÀ raêiyallÀhu teèÀlÀ èanhÀ Resÿl-i ekremiñ benÀt-ı ùÀhirÀtınıñ Àòiridir 

ve cümle kerìmelerinden ziyÀde bunlara muóabbet itmişler idi. Bunıñ daòi vÀlidesi 

Òadìcetüél-KübrÀ’dır raêiyallÀh teèÀlÀ èanhÀ. Resÿl-i kÀéinÀt úırú bir yaşında iken dünyÀya 

gelmiş idi. Baèżılar nübüvvetden beş sene muúaddem vücÿda gelmişdir didiler ve vefÀtları 

BuhÀrì rivÀyeti üzre Resÿl-i ekrem ãallallÀhu èaleyhi ve sellem óażretleriniñ vefÀtlarından altı 

ay ãoñra der-saèÀdet ile Resÿl-i kibriyÀ èAli bin Ebÿ ÙÀlib raêiyallÀhu teèÀlÀ èanh tezvìc 

buyurmışlar idi. Sıbùeyni mükerremeyn şeh-zÀde-gÀn-ı muóteremeyn Óaseneyn-i şehìdeyn 

yaèni İmÀm Óasan ve İmÀm Óüseyin raêiyallÀhu teèÀlÀ èanhümÀ óażretleriniñ mÀder-i vÀlÀ-

güherleri [33a] bunlardır ve Óaseneynden àayrı Muósin-nÀm bir veled-i necìbleri daòi olmış 

idi ve èÖmerüél-FÀrÿúuñ raêiyallÀhu teèÀlÀ èanh zevceleri Ümmü Gülåüm daòi bunlarıñ 

kerìme-i mükerremeleridir. FeżÀèil-i şerìfeleri kütüb-ı muùÀvulÀtda tafãìl üzre raêiyallÀh èanhÀ 

Li münşiéihì 

Dürr [ü] ãadef-i ãulb-i óabìb-i MevlÀ 

Ol seyyide-i nisve-i èadn-i aèlÀ 

Vaãf eyledi kim FÀùımatüéz-ZehrÀdır 

Úÿlÿ raêiyallÀhu teèÀlÀ èanhÀ240 

                                                           
239

 “ عفان بن عثمان عشرالزوجتهن عند كان كاملة لو ” 
240

 “mef‘ûlü / mefâ‘îlü / mefâ‘îlün / fâ” Rubai nazım şekliyle yazılan bu eser Nahîfî’nin Divan’ında 2 numaralı 

manzumedir. (Bkz: İrfan Aypay, age). 
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Ve ãallallÀhu èalÀ seyyidinÀ Muóammedin ve Àlihì ve evlÀdihì ecmaèìn.  

Bundan ãoñra maèlÿm ol ki ResÿlullÀh óażretleriniñ müddet-i èömr-i şerìflerinde úac 

òÀtÿn almışlardır ve úanúısı evvel ve ãoñradır ve cenÀb-ı şerìflerinden úanúısı vefÀt eyleyüp 

kendilerden ãoñra vefÀt idenler kimlerdir ve úanúısı ile òalvet eyleyüp úanúısı ile òalvet 

olmamışdır ve úanúısı ezvÀc-ı ùÀhirÀtdan olmaàa kendi ùaleb ve ihtimÀm eyledi beyneél-

èulemÀ iòtilÀf üzredir. VelÀkin on bir òÀtÿnda ittifÀú åÀbitdir. Anlarıñ altısı úabìle-i 

Úureyşdendir ki bunlardır Òadìce bint Òüveylid ve èĀéişe bint Ebì Bekr ve Óafãa bint èÖmer 

ve Ümmü Óabìbe bint Ebì SüfyÀn ve Ümmü Seleme bin Ebì Ümeyye ve Sevde bint Zemèa 

raêiyallÀhu èanhünne ve dördü sÀéir úabìledendir anlar [33b] bunlardır: Zeyneb bint Caóş ve 

Meymÿne bint el-ÓÀriå ve Zeyneb bint Òuzeyme ve Cüveyriye bint el-Óariådir raêiyallÀh 

èanhÀ biri daòi benì İsrÀéilden äafiyyedir raêiyallÀhu teèÀlÀ èanhÀ.  

 

Terceme-i Òadìce binti Òuveylid Zevcüén-Nebiyyiél-Ekrem äallallÀhu èAleyhi ve 

sellem  

İbtidÀ-yı bièåetde AllÀh ve Resÿlüne ìnÀnanlarıñ evveli Òadìcedir. CÀhiliyyetde ismi 

ÙÀhire idi Resÿl-i ekremden muúaddem Ebì HÀle bin ZürrÀre-nÀm kimse taót-ı nikÀóında olup 

Hind ve HÀle-nÀm iki erkek oàlı olmuş idi ki Resÿl-i ekremiñ rebìb-i lebìbleri yaèni ügey 

oàulları ve vaããÀf-ı óilye-i şerìfeleri ve Óaseneyn óażretleriniñ dayıları Hind bin Ebì HÀledir 

ãoñra èAtìú bin èÀéiõ el-Maòzÿmì-nÀm kimseye tezvìc olunup andan daòi Hind-nÀm bir úız 

vücÿda getürmiş idi bu daòi fevt oldıúdan ãoñra úableél-bièåete Resÿl-i ekrem yigirmi beş 

yaşında iken kendilere tezevvüc buyurdılar. Òadìce ol vaút úırú yaşında idiler Resÿl-i ekrem 

bundan evvel tezevvüc eylemeyüp Òadìceniñ óayÀtında òÀtÿn daòi nikÀó eylemediler. Resÿl-i 

ekrem ile müddet-i iúÀmetleri yigirmi beş senedir. Hicretden üc sene muúaddem vefÀt 

eyleyüp Mekkede Óacÿn-nÀm mevziède defn [34a] olundılar. Sinn-i şerìfleri altmış beş idi. 

Resÿl-i kibriyÀ èaleyh-i afêalüét-taóÀyÀ anıñ óaúúında Cennet òÀtÿnlarınıñ afêali Òadìce binti 

Òüveyliddir andan ãoñra binti Muóammed andan ãoñra Meryem binti èİmrÀn andan ãoñra 
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Āsiye binti MuzÀóimdir diyü buyurmışlar idi ve cenÀb-ı Òadìce selÀm-perverdigÀr ile tebşìr 

olunmış idi veél-óÀãıl feżÀéil-i şerìfelerine yine bu muòtaãar vefÀ eylemez raêiyallÀhu èanhÀ 

Li münşiéihì 

Ol zevc-i nuòustìn-i Resÿl-i MevlÀ 

SermÀye-i faòr u şeref òayl-i nisÀ 

Vaãfın işidüp Òadìcetüél-KübrÀnıñ 

Úÿlÿ raêiyallÀh teèÀlÀ èanhÀ241 

Ve ãallallÀhu èalÀ seyyidinÀ Muóammedin ve Àlihì ve ezvÀcihì ecmaèìn 

 

 

Terceme-i èĀéişe Bint Ebì Bekir eã-äıddìú Zevcüén-Nebiyyiél-Ekrem äallallÀhu 

èAleyhi ve sellem 

Ümmüél-müéminìn èĀéişe óażretlerini Reãÿl-i kibriyÀ hicretden iki sene muúaddem 

tezevvüc buyurmışlar idi. Ol vaút èĀéişetüéã-ãıddìúa altı yaşında idi. Ùoúuz yaşına vardıúda 

Medìnede òalvet buyurdılar cenÀb-ı èĀéişeden àayrı ezvÀc-ı ùÀhirÀtıñ cümlesi åeyyib idiler 

ancaú èĀéişeyi bikr oldıàı óÀlde tezevvüc eylediler ve vefÀtları hicretiñ elli sekizinci [34b] 

senesinde idi baèdeél-vefÀt Ebÿ Hureyre raêiyallÀhu teèÀlÀ èanh namÀzını úılup Baúìè-i 

mübÀrekde vaãiyyeti üzre gice defn olundılar. VefÀt-ı ResÿlullÀhda èĀéişe on sekiz yaşında 

idi müddet-i èömrleri altmış dört senedir. Resÿl-i kibriyÀya yÀ ResÿlullÀh saña nÀsıñ eóabbi 

kimdir didiklerinde èĀéişedir buyurmışlar idi. Ya ricÀlden kimdir dinildikde babası Ebÿ Bekir 

eã-äıddìúdır diyü buyurmışlar idiler raêiyallÀhu teèÀlÀ èanhümÀ ve cenÀb-ı èĀéişe meclis-i 

                                                           
241

 (1a) mef‘ûlü / mefâ‘îlü / mefâ‘îlü / fe‘ûl (1b) mef‘ûlü / mefâ‘îlü / mefâ‘îlün / fâ (2a) mef‘ûlü / mefâ‘îlü / 

mefâ‘îlü / fe‘ûl (2b) mef‘ûlü / mefâ‘îlü / mefâ‘îlün / fe‘ûl Rubai nazım şekliyle yazılan bu eser Nahîfî’nin 

Divan’ında 1 numaralı manzumedir. (Bkz: İrfan Aypay, age) 
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ResÿlullÀhda Cibrìl-i emìni aãóÀbdan Dióyetüél-kelbì ãÿretinde müşÀhede eyleyüp sulùÀn-ı 

enbiyÀ yÀ èĀéişe gördigiñ CebrÀéildir saña selÀm ider diyü buyurmış idi raêiyallÀhu èanhÀ ve 

ãallallÀhu èalÀ seyyidinÀ Muóammedin ve Àlihì ve ezvÀcihì ecmaèìn.  

 

Terceme-i Óafãa Bint èÖmer bin el-ÒaùùÀb Zevcién-Nebiyyiél-Ekrem äallallÀh TeèÀlÀ 

èAleyhi Ve sellem 

CenÀb-ı Óafãa, èÖmerüél-FÀrÿú raêiyallÀhu èanh óażretleriniñ kerìme-i 

mükerremeleridir muúaddemen Óuneys bin ÓuõÀúatüés-Sehmiyyiél-Úureşìniñ taót-ı 

nikÀóında olup vefÀt itdikden ãoñra hicretiñ ücünci senesinde seyyid-i kÀéinÀt èaleyhi 

afêalüét-taóiyyÀt óażretleri tezevvüc buyurmışlar idi. SulùÀn-ı [35a] enbiyÀ anı bir óuãÿã içün 

taùlìú eyleyüp bu òaber-i muvaóóiş cenÀb-ı èÖmeriñ mesmÿèı oldıúda mübÀrek başlarına 

ùopraú ãaçup kendi içün ve kerìme-i muóteremeleri içün èaôìm teéessüf ve telehhüf eylediler. 

İrtesi gün Cibrìl-i emìn èaleyhiés-selÀm nÀzil olup bu vechile teblìà-i emr-i sübóÀnì eyledi ki 

yÀ ResÿlullÀh taóúìúan MevlÀ-yı lÀ-yezÀl celle şÀnuhÿ èÖmer úızı Óafãayı tekrÀr ezvÀc-ı 

ùÀhirÀt silkine ilóaú buyurmaú içün fermÀn eylemişdir. ZìrÀ Óafãa ãavvÀme ve úavvÀmedir 

yaèni rıżÀ-yı Óaú içün çoú çoú ãavm u úıyÀm idicidir ve Cennetde daòi seniñ ezvÀc-ı 

ùÀhirÀtından olsa gerekdir. Pes imdi Reåul-i kibriyÀ der-óÀl emr-i ilÀhì üzre Óafãa bint èÖmeri 

raêiyallÀh èanhümÀ tekrÀr tezevvüc şerefiyle teşrìf buyurdılar sene-i vefÀtında iòtilÀf vardır. 

Ancaú úavl-i meşhÿr üzre hicretiñ úırú beşinci senesinde vefÀt eyledi. NamÀzını vÀli-i Medìne 

MervÀn bin el-Óakem úılup Ebÿ Hureyre óażretleri daòi óÀżır olmuş idi ãaóÀbe ve tÀbièìnden 

bir cemÀèat Óafãadan óadìå rivÀyet eylemişdir. RaêiyallÀhu anhÀ ve ãallallÀhu èalÀ seyyidinÀ 

Muóammedin ve Àlihì ve evlÀdihì ve ezvÀcihì ecmaèìn.  

 

Terceme-i Ümmü Óabìbe binti Ebì SüfyÀn Zevcüén-Nebiyyiél-Ekrem äallallÀhu 

èAleyhi Ve sellem 

[35b] Ümmü Óabìbe Şems oàlı Ümeyye oàlı Óarb oàlı Ebì SüfyÀn úızı Remledür. 

VÀlidesi èOåmÀn bin èAffÀn óażretleriniñ èammeleri bint Ebì el-èÀãdur. Ümmü Óabìbe 
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óażret-i MuèÀviyeniñ raêiyallÀhu èanhümÀ úız úarındaşıdur. EvÀèil-i bièåetde aãóÀbıñ baèżısı 

Óabeşe hicret itdiklerinde Ümmü Óabìbe daòi zevci òalìfe-i benì Ümeyye èUbeydullÀh bin 

Caóş el-Esedì ile meèan Óabeşe hicret itmiş idi. Arê-ı Óabeşede andan Óabìbe-nÀm bir úız 

vücÿda gelmegin Ümmü Óabìbe ile künyet olunmuş idi. Zevci èUbeydullÀh bin Caóş müslim 

iken tenaããur eyleyüp óÀl-i naãrÀniyyetde helÀk oldıúda sulùÀn-ı enbiyÀ Óabeş pÀdişÀhı melik 

NecÀşìye òaber gönderüp Ümmü Óabìbeyi kendüye ùaleb eyledi. Melik-i NecÀşì daòi Resÿl-i 

kibriyÀnıñ ùaraf-ı şerìfinden iki yüz dìnÀr úavl-i Àòardan dört biñ dirhem mehir virüp nikÀó 

eyledi. Ümmü Óabìbe èOåmÀn bin èAffÀnıñ èammesi úızı olmaàla emr-i velìmeyi óażret-i 

èOåmÀna tefvìz eyledi raêiyallÀhu èanh óażret-i èOåmÀn daòi laóm u åerìd ile dügün żiyÀfeti 

tertìb eyleyüp Şercil bin Óasene ile Resÿl-i ekreme gönderdi. Óuãÿs-ı mezbÿru Ebÿ èUbeyde 

bièåetiñ altıncı senesinde idi dimişdür. Ümmü Óabìbe óażretleri raêiyallÀhu èanhÀ úavl-i ãaóìó 

üzre úırúıncı senede vefÀt [36a] eylediler úavl-i ÀòÀrda úırú dördünci sene vefÀt itdi 

dinilmişdür. RaêiyallÀhu èanhÀ ve ãallallÀhu èalÀ seyyidinÀ Muóammedin ve Àlihì ve evlÀdihì 

ve ezvÀcihì ecmaèìn.  

 

 

Terceme-i Ümmü Seleme Bint Ebì Ümeyye Zevcetüén-Nebiyyiél-Muóterem 

äallallÀhu èAleyhi Ve sellem 

Ümmü Seleme Ebì Ümeyye úızı Hinddir. Nesebi Lüévey bin áÀlib el-Kureşìye 

müntehÀ olur sultÀn-ı enbiyÀ muúaddem aãóÀb-ı güzìnden Ebì Selemeniñ taót-ı nikÀóında idi. 

Ümmü Seleme ve zevci Ebÿ Seleme Óabeşe hicret idenleriñ evvelidir. RivÀyet-i uòrÀda 

muhÀcire oldıàı óÀlde Medìneye dÀòil olan óÀtÿnlarıñ evvelidir dinilmişdür. Resÿl-i kibriyÀ 

anı hicretiñ ikinci senesinde ki zevci Ebÿ Selemeniñ vefÀt itdigi senedir vaúèa-ı Bedirden 

ãoñra şehr-i şevvÀlde tezevvüc buyurmışlar idi. Hicretiñ elli ùoúuzuncı senesinde MuèÀviye 

begliginde vefÀt eyleyüp Baúìè-i mübÀrekde defn olunmış idi ve namÀzını Ebÿ Hureyre 

óażretleri úılmış idi. RaêiyallÀhu èanh. Müddet-i èömri seksen dört senedir. Ümmü Seleme 

faúìóe ve èÀlime idi raêiyallÀhu èanhÀ naúl olunur ki Resÿl-i ekrem ãallallÀhu èaleyhi ve 

sellem Ümmü Selemeye içinde biraz ùopraú ile bir şìşe teslìm eyleyüp buyurmışlar idi ki 
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úaçan bu ùopraú úana müteóavvil görine oàlum Óüseyn şehìd olur pes imdi maútel-i Óüseyn 

[36b]242 güni Ümmü Seleme Medìnede evvel-i nehÀrda şìşe-i mezbÿreye baúup turÀbı óÀli 

üzerine gördi. Aòşam tekrÀr naôar itdikde úan müşÀhede eyledi ve ol gice rüéyÀda Resÿl-i 

ekremi görüp yÀ Ümme Seleme oàlum Óüseyni şehìd itdiler diyü buyurdı. äabÀó oldıúda 

cÀriyesini istiòbÀr-ı óÀl içün çÀrsÿya gönderüp şehÀdet-i Óüseyni raêiyallÀhu èanh taóúìú 

bildikde èazÀsını eyledi raêiyallÀhu èanhÀ óikÀyet-i mezbÿrı baèżılar ibn èAbbÀsdan üslÿb-ı 

Àòar üzre rivÀyet itmişlerdir. El-èuhdetü èaleér-rÀvì vallÀhu aèlem u bi-óaúìúatiél-aóvÀl ve 

ãallallÀhu èalÀ seyyidinÀ Muóammedin ve Àlihì ve evlÀdihì ve ezvÀcihì ecmaèìn.  

 

Terceme-i Sevde Bint  Zemèa Zevcetüén-Nebiyyiél-Ekrem äallallÀhu èAleyhi Ve 

sellem 

Bu Sevde èAbduşşems oàlı Úays oàlı Zemèa úızıdır. Nesebi èÀmir bin Lüéey 

vÀãıtasıyla Fihre müntehÀ olur sulùÀn-ı enbiyÀ Sevdeyi Mekke-i mükerremede Òadìceniñ 

fevtinden ãoñra èaúd-i èĀéişeden muúaddem tezevvüc buyurmışlar idi Resÿl-i ekremden 

muúaddem èammìsi oàlı SekrÀn ibn èÖmerüél-èÀmirìniñ taót-ı nikÀóında idi. Bedir gününde 

aúrabÀsından úatl olunanlara bi-óasebiél-beşeriyyet bükÀsından ötüri faòr-i èÀlem cenÀbından 

èazìmet-i ùalÀú óisseyledikde niyÀz ve iètiõÀr eyleyüp yÀ ResÿlallÀh beni ùatlìú eyleme benim 

cenÀb-ı óażretiñden murÀdım 

[37a]  

meydÀn-ı èaraãÀtda ezvÀc-ı ùÀhirÀtıñ zümresinde óaşr olmaúdır diyü ricÀ eyledikde ol şefìè-i 

rÿz-ı cezÀ èaleyhi afêalüét-taóÀyÀ óużÿr-ı şerìfinde ricÀsı maúbÿl olup òidmet-i şerìflerinde 

ibúÀ buyurdılar ve “in imrÀéetün òÀfet min baèlihÀ nüşÿzen ev ıèrÀêan”243 Àyet-i kerìmesi 

bunıñ óaúúında nÀzil olmış idi. èÖmerüél-FÀruúuñ raêiyallÀhu èanh zamÀn-ı òilÀfetinde vefÀt 

eyledi. Baèżılar Medìne-i münevverede elli dört senesi şevvalinde vefÀt itdi dimişler AllÀhu 
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aèlem raêiyallÀhu teèÀlÀ èanhÀ ve ãallallÀhu èalÀ seyyidinÀ Muóammedin ve Àlihì ve evlÀdihì 

ve ezvÀcihì ecmaèìn.  

 

Terceme-i Zeyneb Caóş Zevcetüén-Nebiyyiél-Ekrem äallallÀhu èAleyhi Ve sellem 

Bu Zeyneb RebÀb oàlı Caóş úızıdır. Neseb-i ResÿlullÀha Óuzeyme bin Müdrikede 

mülteúì olur vÀlidesi Ümeyme bint èAbdulmuùùalibdir. Peyàamberiñ èuteúÀsından Zeyd bin 

ÓÀriåeniñ taót-ı nikÀóında idi baède zamÀnın talÀú virüp èiddeti tamÀm oldıúdan ãoñra Resÿl-i 

ekrem ãallallÀhu èaleyhi ve sellem idi. Zeydi Zeynebe gönderüp var Zeynebe söyle gelür mi 

didi. Zeyd daòi úapusına gelüp yÀ Zeyneb beni ResÿlullÀh saña gönderdi seni kendilere tezvìc 

murÀd-ı şerìfleridir ne dirsin didikde Zeyneb ben lÀ ve neèamdan nesne dimem tÀ Rabbimden 

celle şÀnuhÿ ne emr ü fermÀn ôuhÿrına dek [37b] 244didi. ÓattÀ “felemmÀ úażÀ Zeydun minhÀ 

ve ùaren zevvecnÀ kehÀ”245 Àyet-i kerìmesi nÀzil oldı. Seyyid-i enbiyÀ daòi imtiåÀlen liél-emr 

hicretiñ beşinci senesinde tezevvüc buyurdılar vefÀtı hicretiñ yigirmi yılında vÀúiè oldı. Úavl-i 

Àòarda yigirmi birinci senesinde dinilmişdir. Müddet-i èömrler elli üc senedir. EzvÀc-ı 

ùÀhirÀtdan vefÀt-ı ResÿlullÀhdan ãoñra ibtidÀ vefÀt eyleyen Zeyneb óażretleridir ki faòr-i 

kÀéinÀtıñ ezvÀc-ı ùÀhirÀta “esraèukünne luóÿúan bì eùvalükünne yeden” buyurdıúları bunlarıñ 

şÀnına muvÀfıú düşmişdir. MaènÀ-yı óadìå sizlerden baña ibtidÀ lÀóiúa olan cÿd u kerem 

ãıfatıyla mevãÿfe olanıñızdır dimekdir. Óadd-i õÀtında Zeyneb çoú çoú ãadaúa eyleyüp 

fuúarÀya ièÀnet üzre idi. ÓattÀ óaúúında óażret-i èĀéişetiéã-ãıddìúa raêiyallÀhu èanhÀ Zeyneb 

bizlerden saòiyye ve mutaãaddıúadır kendi kesb-i yediyle fuúarÀya infÀú ve taãadduú üzredir 

diyü buyurdıúları mervìdir. RaêiyallÀhu èanhÀ ve èan cemìè ezvÀcihi ve ãallallÀhu èalÀ 

nebiyyinÀ Muóammedin ve Àlihì ve ezvÀcihì ecmaèìn.  

Terceme-i Meymÿne Bint el-ÓÀriå Zevcetüén-Nebiyyiél-Mükerrem äallallÀhu èAleyhi 

Ve sellem 

Bu Meymÿne Óazen oàlı ÓÀriã úızı Meymÿnedir. Nesebi NizÀr bin Muèad vÀsıùasıyla 

èAdnÀna müntehÀ olur sulùÀn-ı enbiyÀdan muúaddem èAbdulèuzza oàlı Ebÿ Rahmiél-Àmirì 
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[38a] el-Kureşìniñ taót-ı nikÀóında idi ve ismi Berre idi Resÿl-i kibriyÀ hicretiñ yedinci 

yılında tezevvüc eyleyüp Berreden bedel Meymÿne tesmiye eyledi vefÀtı Mekkeden on yıl 

miúdÀrı Seref-nÀm mevżiède vÀúiè oldı ki Reãÿl-i ekrem ile ibtidÀ anda şeref-yÀb olmış idi. 

TÀriò-i fevti hicretiñ elli birinci senesidir. Baèżılar altmış altıncı ve úavl-i Àòarde altmış 

birinci senedir. NamÀzını èAbdullÀh bin èAbbÀs raêiyallÀhu èanhümÀ úılmış idi Àòir-i ezvÀc-ı 

ùÀhirÀt bunlardır bundan ãoñra peyàamberimiz èaleyhiéã-ãalÀtu veés-selÀm kimseyi tezevvüc 

eylemediler. İbn èAbbÀs ve èAbdullÀh bin Zeyd el-Eãam ve èAbdullÀh bin ŞeddÀd ve 

bunlardan àayrı aãóÀb Meymÿneden eóÀdìå-i şerìfiyye rivÀyet eylemişlerdir raêiyallÀhu 

èanhÀ.  

 

Terceme-i Zeyneb Binti Óuzeyme Zevcetüén-Nebiyyiél-Muóterem äallallÀhu èAleyhi 

Ve sellem  

Bu Zeyneb äaèãaèa oàlı èÁmir oàlı HilÀl oàlı èAbdü MenÀf oàlı èÖmer oàlı èAbdullÀh 

oàlı ÓÀriå oàlı Óuzeymeniñ úızıdır. èAbdullÀh ibn Caóş-nÀm kimseniñ taót-ı nikÀóında olup 

Uóud àazÀsında fevt olmaàla hicretiñ ücünci yılında Resÿl-i ekrem ãallallÀhu èaleyhi ve 

sellem óażretleri tezevvüc buyurdılar. Seyyidüél-enbiyÀ iki ay úavl-i Àòarde üc ay miúdÀrı 

şeref-yÀb-ı òidmet olup vefÀt eyledi. [38b]246 raêiyallÀhu èanhÀ èÁmir ve Úays úabìlesine 

nisbet olunup èÁmiriyye ve Úaysiyye dinilürdi ve ceddi HilÀl-nÀm kimse olmaàla aña nisbet 

olunup HilÀliyye daòi dinilürdi li-vechillÀh fuúarÀya ãadaúa ve iósÀn üzre olmaàla Ümmüél-

MesÀkìn ile künyet olunmuş idi. RaêiyallÀhu èanhÀ ve ãallallÀhu èalÀ seyyidinÀ Muóammedin 

ve Àlihì ve ezvÀcihiéù-ùayyibìn eù-ùÀhirìn.  

 

Terceme-i Cüveyriye Bint el-ÓÀriå Zevcetüén-Nebiyyiél-Ekrem äallallÀhu èAleyhi Ve 

sellem  

Cüveyriye Òuzeymetüél-Muãùaliú oàlı MÀlik oàlı èÁéiõ oàlı Óabìb oàlı Ebì ëırÀr oàlı 

ÓÀriå úızıdır. İsmi Berre idi. Resÿl-i ekrem ãallallÀhu èaleyhi ve sellem Meymÿneye tesmiye 
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buyurdıúları gibi bunıñ daòi ismi Berre iken Cüveyriye tesmiye buyurdılar dinilmiş velÀkin 

bu rivÀyetde naôar vardır. ZìrÀ aşaàıda beyÀn olundıàı üzre mükÀtebe oldıàı óÀlde kitÀbetin 

sulùÀn-ı enbiyÀya èarż içün geldikde yÀ ResÿlallÀh ben Cüveyriye bint el-ÓÀriåim benim óÀlim 

saña maòfì degildir baña imdÀd ve ièÀnet buyur dimiş idi. Bu rivÀyete göre ãoñradan 

Cüveyriye tesmiye olundıàı menÀfì ve muàÀyir görinür AllÀhu aèlem Cüveyriye beni el-

Muãùaliú ùÀéifesindendir. SulùÀn-ı enbiyÀ àazvetüél-merìsiè nÀm àazÀda sebì eyleyüp üsÀrÀdan 

Cüveyriye äÀbit bin Úays bin [39a] ŞemmÀs el-enãÀrìniñ èamm-zÀdesiniñ óiããesine düşüp 

bahÀya kesmişler idi ol daòi sulùÀn-ı enbiyÀya gelüp yÀ ResÿlullÀh ben Cüveyriye bint el-

ÓÀriåim äÀbit bin Úaysıñ óiããesine düşdim beni kitÀbete kesdi cenÀb óaôretiñden istièÀnet 

iderim didikde seyyid-i kÀéinÀt èaleyhi efêalüét-taóiyyÀt óażretleri daòi yÀ Cüveyriye saña 

bundan òayırlu nesneye delÀlet eylesem rıżÀ virir misin diyü buyurdılar Cüveyriye daòi nedir 

yÀ ResÿlallÀh buyurdıkda faòr-i èÀlem daòi seniñ bahÀñı ben virüp seni ÀzÀd ideyim ve 

kendime tezvìc ideyim buyurdılar. Cüveyriye daòi “neèam yÀ ResÿlullÀh mıãra-i emr odur 

kim anı MevlÀ buyura” diyüp rÿy-ı iùÀèat gösterdikde server-i enbiyÀ anı alup ve iètÀú eyleyüp 

tezevvüc buyurdılar çünki ol iki cihÀn faòr-i Muóammed MuãùafÀnıñ èaleyhiéã-ãalÀtü veés-

selÀm Cüveyriyeyi iètÀú ve tezevvüc eyledigin aãóÀb-ı kirÀm işitdiler. ŞÀn-ı peyàamberìye 

taèôìm içün àanÀyim-i benì Muãùaliúden aòõ itdikleri esìre cÀriyeleri bunlar aãhÀr-ı 

peyàamberìden oldılar diyü cümle ÀzÀd eylediler. AãhÀr òÀtÿn ùarafından olan aúrabÀya dirler. 

Ümmüél-müéminìn Cüveyriye raêiyallÀhu èanhÀ bu cihetden úavmine vesìle-i berekÀt-ı 

èaôìmet [39b] 247olmuş idi. İzdivÀc-ı Cüveyriye hicretiñ beşinci senesinde idi. Müddet-i èömri 

altmış yıl olup tÀrió-i hicretiñ ellinci yılında vefÀt eyledi. RaêiyallÀhu èanhÀ ve ãallallÀhu èalÀ 

seyyidinÀ Muóammedin ve Àlihì ve ezvÀcihì ecmaèìn.  

 

Terceme-i äafiyye Binti Mermiyye Zevcüén-Nebiyyiél-Mükerrem äallallÀhu èAleyhi 

Ve sellem.  

äafiyye benì İsrÀéìlden èÜmrÀn oàlı HÀrÿn peyàamberiñ èaleyhiés-selÀm sıbùından 

Naêr oàlı Óabìb oàlı Òazrec oàlı Kaèb oàlı èUbeyd oàlı äaèlebe oàlı Şuèbe oàlı Aóùab oàlı 
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Óubbì úızıdır. Òayber àazÀsında úatl olunan KinÀne ibn Ebì el-Óaúìú-nÀm kimseniñ zevcesi 

idi. VÀlidesi Şemuéal úızı Berre òÀtÿndur. Naúl olunur ki Òayber fetóinde Dıóye sulùÀn-ı 

enbiyÀdan bir cÀriye istedi anlar daòi var esirlerden birini al diyü fermÀn buyurdıúlarında  

äafiyyeyi almış idi ol vaút benì Úureyôa ve benién-Naêìr ùÀéifesiniñ seyyidesidir. CenÀb-ı 

pÀkiñden àayrıya sezÀ degildir diyü baèżı meóÀsini beyÀn eyledikde server-i èÀlem ãallallÀhu 

èaleyhi ve sellem Dıóyeden ùaleb eyleyüp naôar eyledi. Yerine bir àayrı cÀriye virüp äafiyyeyi 

ÀzÀd eyledi ve kendiler tezevvüc eyleyüp ezvÀc-ı ùÀhirÀt zümresine ilóÀú buyurdılar. [40a] ve 

èıtúını mehre bedel eylediler temr ve süveyú ile dügün eyleyüp Ümmü Seleme äafiyyeyi 

òalvet-i ResÿlullÀha teslìm eyledi ve lìme-i mezbÿre hicretiñ yedinci senesinde vÀúiè oldı. 

Mervìdir ki sulùÀn-ı enbiyÀ èaleyhi afêalüét-taóiyyet bir gün äafiyyeyi aàlar görüp sebebin 

suéÀl eyledikde äafiyye daòi yÀ ResÿlullÀh èĀéişe ve Óafãa biz äafiyyeden òayırluyuz zìrÀ 

peyàamberiñ èammìsi úızlarıyuz ve ezvÀc-ı ùÀhirÀtdan cümleniñ eşrefiyüz dirler diyü òaber 

virdikde ol ùabìb-i úulÿb-ı ümmet èaleyhi efêaliét-taóiyya äafiyyeye bu resme merhemsÀz-ı 

teslimiyyet oldı ki niçün sen daòi dimezsiñ ki benim babam HÀrÿn peyàamber ve èammim 

MÿsÀ peyàamberdir ve zevcim sulùÀn-ı enbiyÀ Muóammed MuãùafÀdır aleyhimüéã-ãalÀtü 

veés-selÀm pes siz benden ne vech-ile efêal olursuz ve cenÀb-ı äafiyye àÀyet óalìme ve èÀúile 

idi. Bir rivÀyetde hicretiñ ellinci yılında ve úavl-i ÀòÀrde elli ikinci senesinde MuèÀviye 

zemÀnında vefÀt eyleyüp Baúìè-i mübÀrekde defn olundı. RaêiyallÀhu èanhÀ ve ãallallÀhu èalÀ 

seyyidinÀ Muóammedin ve Àlihì ve ezvÀcihì ecmaèìn.  

Pes imdi maèlÿm ola ki õikr olunan ümmehÀtüél-müéminìn ol faòr-i güzìn ile cemè 

olup her biri niçe zemÀn taót-ı nikÀólarında olan ezvÀc-ı ùÀhirÀtdır raêiyallÀhu èanhünne 

bunlarda [40b]248 iòtilÀf yoúdır. Bunlardan mÀ èadÀ baèżı òÀtÿnlar tezvìc eylemişlerdir velÀkin 

úableéd-duòÿl kimi vefÀt idüp kimi taùlìú olunmışdur. Bunlarıñ taèyìn ve tertìblerinde 

iòtilÀfÀt-ı keåìre vardır. Anlar bunlardır ki õikr olunur.  
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Terceme-i EsmÀ Bintüén-NuèmÀn Zevcién-Nebiyyiél-Muóterem äallalÀhu èAleyhi Ve 

sellem 

Bu EsmÀ baèżı rivÀyetde ŞerÀcìl oàlı ÓÀriå oàlı NuèmÀn úızıdır. Bir rivÀyetde Ebì el-

Cevn Kindiyye oàlı NuèmÀn úızıdır. Úavl-i ÀòÀrda ãalt-ı Sülemiyye úızı EsmÀdır ismi 

SenÀdır. Veél-óÀãıl Resÿl-i kibriyÀ bu EsmÀyı tezevvüc buyurdıúları ittifÀúıdır velÀkin 

mufÀraúatları óuãÿãında iòtilÀf olunmışdur. Bir rivÀyetde sebeb-i mufÀraúat budır ki sulùÀn-ı 

enbiyÀ óużÿr-ı şerìflerine daèvet buyurdıúlarında gelmeyüp emr-i nebevìye èadem-i 

mübÀderetden iútiżÀ eylemişdür. RivÀyet-i uòrÀda Resÿl-i kibriyÀya àalebe-i sehv ü àaflet ile 

eèÿõü biéllÀh minke diyüp óabìb-i ekrem daòi sen benden istièÀõe ãÿretinde muèÀmele 

eylediñ. Pes imdi AllÀhu èaôìmiéş-şÀn seni benim saèÀdet-i muóabbetimden ièÀõe eyledi diyü 

buyurup taùlìú eylediler dinilmişdür ve bunlardan maèadÀ ÀòÀr sebebler beyÀn itmişler velÀkin 

õikrinde çendÀn-ı mülÀyemet ve fÀéide [41a] olmadıàından terki evlÀ görüldi bu mertebe 

beyÀn daòi muãannif-i kitÀba tebèiyyetden neşéet eylemişdür. Bunlar daòi ezvÀc-ı nebevìden 

maèdÿdedir raêiyallÀhu èanhÀ.  

 

 

 

Terceme-i Ümmü Şerìk Binti DevrÀn Zevcüén-Nebiyyiél-Ekrem äallallÀhu èAleyhi 

Ve sellem 

İsmi èáuzeyyedir áalib oàlı Lüéey oàlı Àmir oàlı Muàìż oàlı èAbdullÀh oàlı Óacer 

oàlı RevÀóa oàlı Àmir oàlı èÖmer oàlı èAvf oàlı DevrÀn úızıdır. Úavl-i ÀòÀrda áuzeyye binti 

CÀbir rivÀyet olunmuş. Bu áuzeyye nefsini Mekkede Resÿl-i kibriyÀya hibe itmiş idi. SulùÀn-ı 

enbiyÀdan muúaddem ÓÀriå el-Esedì oàlı Ebì èUkberì-nÀm kimseniñ taót-ı nikÀóında idi. 

Andan Şerìk-nÀm bir veled vücÿda getürüp Ümmü Şerìk ile künye olunmuş idi. Baèżılar 

Ùufeyl bin el-ÓÀriåiñ òÀtÿnı idi şöhreti Ümmü Şerìk el-enãÀriyyedir dimişler velÀkin úavl-i 

evvel ãaóìó olmaú üzredir raêiyallÀhu èanhÀ.  
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Terceme-i Óavle Binti el-Huzeyl Zevcién-Nebiyyiél-Mükerrem äallallÀhu èAleyhi Ve 

sellem  

Bu Óavle Rabìèatüél-Fars oàlı NezzÀr oàlı Esed oàlı Òüveylid oàlı DaèmÀ oàlı AúãÀ 

oàlı Heyyib oàlı ÚÀsıù oàlı VÀyil oàlı äaèleb oàlı áanem oàlı èAmr oàlı ÓÀriå oàlı Úabìãa 

oàlı Hebìreh oàlı Huzeyl úızı Óavledir. Resÿl-i ekrem anı tezevvüc eyleyüp meclis-i [41b] 

249nebevìye vuãÿlden muúaddem yolda vefÀt itmiş idi raêiyallÀhu èanhÀ.  

 

Terceme-i ReyóÀne Bint Şemèÿn Zevcüén-Nebiyyiél-Muóterem äallallÀhu èAleyhi Ve 

sellem  

ReyóÀne benì Úurayôadan èAmr oàlı ÓuõõÀfe oàlı Şemèÿn úızı ReyóÀnedir. èAmmìsi 

oàlı èAbdulóÀkim-nÀm kimseniñ yanında idi sulùÀn-ı enbiyÀ àazve-i benì Úurayôada anı esìr 

eyleyüp İslÀm arô eyledikde úabÿl itmedi baèdehÿ İslÀma geldikde Resÿl-i ekrem ãallallÀhu 

èaleyhi ve sellem kendilere tezvìc murÀd eyledi ol daòi mülkiyyet üzre ibúÀ olunmaú ricÀsıyla 

milk-i nebevìde şeref-yÀfte-i izdivÀc oldı. Baèżılar bu ReyóÀne Zeyd kızıdır ezvÀc-ı ùÀhirÀta 

ilóÀú olunmışdur diyü taãóìó-i rivÀyet eylemişdür AllÀh teèÀlÀ aèlem hicretiñ onuncı senesi 

óuccetüél-vedÀèdan rücÿè itdikde vefÀt-ı nebìden muúaddem vefÀt eyledi raêiyallÀhu èanhÀ.  

 

Terceme-i èAmde binti Zeyd250  Zevcüén-Nebiyyiél-Muóterem äallallÀhu èAleyhi Ve 

sellem.  

èAmde Evs oàlı èAbdullÀh oàlı Zeyd el-KilÀbiyye úızıdır baèdeét-tezvìc vücÿdında 

eåer-i beyÀz oldıàı maèlÿm-ı nebevì olup taùlìú olundı.  
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Terceme-i Cüveyniyetüél-Kindiyye 

Terceme-i EsmÀda õikr olunan úıããa-ı istièÀõeyi baèżılar bunıñ Tercemesinde ìrÀd 

itmişlerdir. [42a] veél-óÀãıl bunlar daòi úableéd-duòÿl taùlìú olunan òÀtÿnlardandır. 

 

Terceme-i LeylÀ  

Bunlar kendilerin faòr-i kÀéinÀta èarż eyleyüp úabÿl ve tezvìcden ãoñra taùlìú 

olunmuşdur. Sebeb-i ùalÀúıñ beyÀnında fÀéide olmadıàı eclden ùayy olundı.  

 

Terceme-i ŻiyÀèatüél-áaşìriyye  

èAbdullÀh bin CiõèÀn-nÀm kimseniñ taót-ı nikÀóında olup baèdehÿ HişÀm bin el-

Muàìretiél-Maòzÿmì tezevvüc itmiş idi bunlar daòi Resÿl-i ekremiñ tezevvüc eyleyüp taùlìú 

eyledigi òÀtÿnlardandır.  

Terceme-i èÁliyyetiél-KilÀbiyye  

èÁliyye KilÀb oàlı Ebì Bekr oàlı èUbed oàlı èAvf oàlı èAmr oàlı ÙayybÀn úızıdır. 

Bunlar daòi úableéd-duòÿl taùlìú olunmuşdur.  

 

Terceme-i Şerefiél-KilÀbiyye  

AãóÀbdan Dıóyetüél-Kelbìniñ úız úarındaşıdır. Úableéd-duòÿl vefÀt itmiş idi. Mervìdir 

ki Cibrìl-i emìn èaleyhiés-selÀm Resÿl-i ekremiñ meclis-i şerìflerine Dıóyeniñ ãÿretine 

mütemeååil oldıàı óÀlde gelürdi. 
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Terceme-i SebÀ  

èAvf es-Sülemì oàlı èOåmÀn oàlı ÒurÀm oàlı HilÀl oàlı ÓÀriåe oàlı Óabìb oàlı äalt 

kızıdır.  

 

Terceme-i äafiyye binti HişÀm el-èAnbere  

Benÿ èAnber-i Temìmden bir ùÀéifedir ki reéìsleri èAnber bin èÖmer bin Yetmdir. 

äafiyye-i meõkÿre sebì olunup Resÿl-i ekrem anı kendilere [42b]251 tezvìc ü redd beyninde 

taòyìr eyleyüp úabìlesin iòtiyÀr itmekle redd itmişler idi.  

 

Terceme-i Úuteyleteél-Kindiyye binti Úays  

Úuteyle Eşèaå bin Úaysıñ úız úarındaşıdır. Resÿl-i ekreme yÀ ResÿlullÀh saña bir eşref 

ve ecmel òÀtÿn tezvìc ideyim diyüp niyÀz-ı tÀm ve raàbet ve ihtimÀm birle úız úarındaşı 

Úuteyle-i meõkÿre-i tezvìc itmiş idi. Bunlar daòi şeref-yÀb-ı duòÿl olmayan òÀtÿnlardandır. 

Veél-óÀãıl bÀlÀda beyÀn olundıàı üzre bunlarda iòtilÀf çoúdır ancaú beyÀn olunan muãannif-i 

kiùÀbın ìrÀd eyledigi rivÀyetdir. 

Ve daòi õikr olunan ezvÀc-ı ùÀhirÀtdan àayrı serÀrì-i ResÿlullÀh yaèni mülkiyyet üzre 

faòr-i kÀéinÀtıñ şeref-yÀb-ı izdivÀcları olan cÀriyeleri dörtdür. Biri  

 

Mariya binti Şemèÿn el-Úıbtiyye  

Bu Mariya Şemèÿn Úıbtiyye úızıdır. SulùÀn-ı enbiyÀya Mıãır ve İskenderiyye mÀliki 

Muúavúıs úız úarındaşın Sìrìn ile meèan ihdÀ itmiş idi. Mariyayi kendiler teserrì buyurup úız 

úarındaşı Sìrìni ÓassÀn bin äÀbit el-EnãÀrìye hibe buyurmışlar idi. ÓassÀnıñ ümmü veledi 

olup èAbdurrahmÀn bin ÓassÀn bu Sìrìnden mütevellid olmışdur. Mariya sulùÀn-ı enbiyÀdan 

vilÀdet-i İbrÀhìm ile èaleyhiés-selÀm ser-firÀz olmuş idi. Ol vaút peyàamberimiz èaleyhiéã-
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ãalÀtu veés-selÀm èteúahÀ veledehÀ buyurdılar yaèni Mariyayı [43a] oàlı ÀzÀd itdi dimekdir. 

Bunda ümmü veled beylièniñ èadem-i cevÀzına delÀlet vardır raêiyallÀhu èanhÀ. Emìrüél-

müèminìn èÖmerüél-FÀruúuñ zamÀn-ı òilÀfetinde onuncı senede vefÀt eyleyüp baúìè-i 

mübÀrekde defn olundı. Óażret-i èÖmer raêiyallÀhu teèÀlÀ èanh cenÀzesine bi-nefsihí òalúı 

sevú ve iàrÀ buyurmışlar idi ve ãallallÀhu èalÀ seyyidinÀ Muóammedin ve Àlihì ve ãaóbióì 

ecmaèìn.  

 

İkinci ReyóÀn binti Şemèÿndur  

Baèżılar ReyóÀne bint Zeyddir dimişler ki Tercemesi ezvÀc-ı ùÀhirÀtda õikr olunmış 

idi. Naúl-i sÀbıú üzre baèżı ehl-i siyer bu ReyóÀneyi ezvÀc-ı ùÀhirÀtdandır diyü taóúìú 

eylemişdir AllÀhu aèlem bi-óaúìúatüél-aóvÀl.  

 

Ücüncisi zevcetüén-nebiyyí Zeyneb binti Caóşıñ hibe eyledigi cÀriyedir ismi nÀ-

maélÿmdır.  

Dördüncisi àazÀlarıñ birinde sehm-i nebevìye iãÀbet eyleyen bir cÀriyedir ki anıñ daòi 

ismi àayr-ı meõkÿrdur. 

Li münşiéihi 

Āl u aãóÀbı şeh-i kevneyniñ 

Oldılar cümle güzìn-i merdüm 

Aòter-i evc-i hüdÀdir anlar 

RaêiyallÀhu teèÀlÀ èanhüm252 

Bunda maèlÿm ol ki ol faòr-i kÀéinÀtıñ benÀt-ı ùÀhirÀtıñ evlÀd-ı kirÀmı yaèni úızları 

oàulları bunlardır: 
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èAbdullÀh Bin Ruúiyye [43b]253 Binti Nebiyyiél-Ekrem äallallÀhu èAleyhi Ve sellem 

Bu èAbdullÀhıñ pederi èOsmÀn-ı õién-nÿreyndir raêiyallÀhu èanh vÀlideleri Ruúiyye 

binti seyyidüél-enbiyÀdır èaleyhi afêalüét-taóÀyÀ peder ve mÀderleri Óabeşe hicret anlarında 

vücÿda gelmiş idi ve Medìne-i münevvereye meèan gelüp bir rivÀyetde dört sene rivÀyet-i 

uòrÀda altı sene miúdÀrı muèammer olup vefÀt eyledi. Sebeb-i vefÀtın bu resme yazmışlar ki 

èAbdullÀh ãıbyÀn ile babası òÀnesinde oynar iken bir òorus gözin Àzurde eyleyüp vech-i şerìfi 

teverrüm eyledi. Ol marażdan bi-emriéllÀh fevt olup Resÿl-i ekrem namÀzını úıldı.  

 

ÜmÀme Binti Zeyneb Binti en-Nebiyyiél-Mükerrem äallallÀhu èAleyhi Ve sellem 

ÜmÀmeniñ babası Ebuél-èÀã ibn Rebìdir. SulùÀn-ı enbiyÀ ÜmÀmeyi àÀyet severdi óattÀ naúl 

olunur ki mübÀrek omuzlarına alup namÀza bile getürirler idi. Mervìdir ki sulùÀn-ı enbiyÀya 

cizè-i yemÀnìden perdÀòte bir úılÀde ihdÀ olunup bunı ehl-i beytimiñ sevgülüsüne virüñ diyü 

buyurdıúlarında ÜmÀmeniñ boynına Àvìze úılınmış. Óażret-i FÀùımanıñ vefÀtından ãoñra 

kendi vaãiyyeti ile cenÀb-ı èAli ÜmÀmeyi tezevvüc itmişler idi.  

 

èAli Bin Zeyneb Bintüén-Nebiyyiél-Muóterem äallallÀhu èAleyhi Ve sellem  

Bunıñ daòi [44a] pederi Ebuél-èÁãdır. Zeynebiñ óÀlesi oàlıdır zìrÀ Ebuél-èÀãıñ vÀlidesi 

HÀle Òadìceniñ úız úarındaşı idi. èAli úableél-bulÿà vefÀt itmiş idi.  

 

Ümmü Gülåüm Binti FÀùıma Bintüén-Nebiyyiél-Ekrem äallallÀhu èAleyhi Ve sellem 

Ümmü Gülåümüñ pederi èAli ibn Ebÿ ÙÀlibdir. èÖmer ibnüél-ÒaùùÀb Ümmü Gülsümi 

èAliden kendilere tezvìc içün ùaleb eyledikde èammìsi èAbbÀsa tefvìż eyledi. èAbbÀs daòi 

Ümmü Gülåümi èÖmerüél-FÀrÿúa tezvìc eyledi rıêvÀnullÀhi teèÀlÀ èaleyhim ecmaèìn. Ümmü 

Gülåüm vefÀt-ı nebìden muúaddem dünyÀya gelmişdür diyü rivÀyet olunmuşdur bu sebebden 
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İbnü èAbduél-ber en-Nemirì NessÀbe fì KitÀbiéã-ãaóÀbe nÀm kitÀbında Ümmü Gülåümi èahd-i 

Resÿlde vücÿda gelenler zümresinden olmaú üzre yazmışdır çünki emìrüél-müéminìn 

èÖmerüél-FÀrÿú Ümmü Gülåümi tezvìc murÀd eyledi. Ravża-ı şerìfede muóÀcirìn aãóÀba 

gelüp beni Ümmü Gülåüm binti èAli ile zifÀf eyleñ ki bu òuãÿãda baña èilÀve-i raàbet olan bu 

óadìå-ı mendÿbetüét-taódìådir ki sulùÀn-ı enbiyÀdan işitdim. Buyurdılar ki her neseb sebeb ve 

her úarÀbet úıyÀmet güninde münúaùèı olur. İllÀ benim neseb-i şerìfim ve sebeb-i ùÀhiriél-

óasebim ve Àl-i eùhÀrım münúaùèı olmaz çünki [44b]254 neseb ve sebeb cihetinden ol faòr-i 

kÀéinÀta intisÀbım åÀbitdir. İsterim ki èalÀúa-ı ãıhriyyet daòi baña żamìme-i şerÀfet ola diyüp 

zifÀf olundılar ve Ümmü Gülåüme cenÀb-ı èÖmer úırú biñ dirhem mehir virdi. èÖmerden 

Zeyd ve Ruúiyye-nÀm iki veled-i necìbleri vücÿda geldi. Zeyd ve vÀlidesi Ümmü Gülåüm 

ikisi bir gicede vefÀt eyledi óattÀ úanúısı muúaddem fevt oldıàı maèlÿm olmadı. VaútÀn ki 

namÀzları úılınmaú içün ikisi daòi muãallÀya vazè olundı. Zeydiñ cenÀzesi vÀlidesi Ümmü 

Gülåüme taúdìm olunup èAbdullÀh bin èÖmere İmÀm Óüseyn yÀ èAbdullÀh úız úarındaşınıñ 

vÀlideniñ namÀzını sen úılıvir didikde èAbdullÀh bin èÖmer namÀzların úılıvirdi. RıêvÀnıllÀhi 

teèÀlÀ èaleyhim ecmaèìn ve kerìmeleri Ruúiyyeyi İbrÀhìm bin en-NeccÀm bin èAbdullÀh bin 

Esed tezevvüc eyleyüp andan oàlı oldu velÀkin nesli bÀúì úalmadı.  

 

Muósin bin FÀùıma Bintüén-Nebiyyiél-Mükerrem äallallÀhu èAleyhi Ve sellem  

Ve FÀùımanıñ Óasan ve Óüseyinden mÀèadÀ bir veled-i necìbleri olup ùıfl iken vefÀt 

eyledi.  

 

Óasan bin FÀùıma Bintüén-Nebiyyiél-Muóterem äallallÀhu èAleyhi Ve sellem  

Hicretiñ ücünci senesi ramażÀnuél-mübÀrekiñ nıãfında vücÿda gelmişler idi. SulùÀn-ı 

enbiyÀ ãaçlarını tıraş eyleyüp aàırınca gümüş ãadaúa eyledi [45a] ve èaúìúa úurbÀnı üzre bir 

úoc úurbÀn eyledi. İmÀm Óüseyniñ velÀdetleri beyninde bir rivÀyetde on altı ay bir rivÀyetde 

on yedi ay mürÿr itmiş idi. Óasan ismini Cibrìl cennetden bir óarìr içinde mersÿm oldıàı óÀlde 
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Resÿl-i ekreme hediyye getürdi ve ism-i Óüseyn Óasandan iştiúÀú olunmuşdur. İmÀm Óasan 

Resÿl-i ekreme mübÀrek başından gögsine varınca àÀyet müşÀbih idi ve İmÀm Óüseyn 

ãadrından aşaàı varıncaya dek müşÀbehet üzre idi. İmÀn Óasan orta boylu idi. Baèżılar 

ortadan uzunca idi dimişler. Pederleri èAliyyüél-mürteżÀnıñ şehÀdetinden ãoñra hicretiñ 

úırúıncı senesi rebìèuél-evveliniñ beşinci gününde MuèÀviye ile muãÀlaóa eylediler. Altı ay ve 

yigirmi gün miúdÀrı imÀret eyleyüp Medìne-i münevvereye teveccüh eylediler. Hicretiñ úırú 

ùoúuzıncı senesine dek anda iúÀmet eyleyüp baèdehÿ mesmÿmen vefÀt eylediler. Müddet-i 

èömrleri iòtilÀfìdir úavl-i meşhÿr üzre úırú yedi yaşında idiler. Baèdeél-vefÀt namÀzını Medìne 

ÓÀkimi Saèìd bin el-èÀã úılup baúìè-i mübÀrekde vÀlide-i muóteremeleri FÀùımatüéz-ZehrÀ 

yanına defn olundılar. Ser-nÀme-i defter-i [45b] 255siyÀdet iki ferzend-i ercümendleri úalmış 

idi ki biri Zeyd bin el-Óasan biri Óasan bin el-Óasandır. RaêiyallÀhu teèÀlÀ èanhümÀ ve èan 

ãaóÀbeti ResÿlillÀhi ecmaèìn.  

 

El-İmÀm Óüseyn Bin FÀùıma Bintüén-Nebiyyiél-Ekrem äallallÀhu èAleyhi Ve sellem  

İmÀm Óüseyn bir rivÀyetde hicretiñ ücünci senesinde rivÀyet-i uòrÀde dördünci yılında 

dünyÀya gelmiş idi. İmÀm Óüseyn úarındaşı İmÀm Óasandan on altı ay ãoñra ki hicretden beş 

sene ve altı ay mürÿr itmiş idi vücÿda geldiler Resÿl-i ekrem Óasandan itdigi gibi Óüseyinden 

daòi èaúìúa eyledi yaèni İbrÀhìm ibn ResÿlullÀhıñ Tercemesinde õikr olundıàı üzre yedinci 

gün mübÀrek ãaçların tıraş itdürüp aàırınca gümüş taãadduú eyledi. İmÀm Óüseyn 

óażretleriniñ nıãf-ı esfeli sulùÀn-ı enbiyÀya àÀyet müşÀbih idi. NÀóiye-i Kÿfede arż-ı èIraúdan 

KerbelÀ dimekle meşhÿr mevżiède hicretiñ altmış birinci Muóarremüél-óarÀmınıñ onuncı 

èÀşÿrÀ güni maôlÿmen şehìd olmış idi raêiyallÀhu teèÀlÀ èanh. Vaúèa-ı hÀéile-i şehÀdetleri bu 

muòtaãara nÀ-mülÀyim olup müéminìn ve müéminÀta mÿriå-i óüzn ve ekdÀr oldıàı cihetden 

ùayy olunması evlÀ görülmüşdür. “Cÿziye úÀtiluhÿ veêÿèife ücÿru muãìbeti hÀõihíél-ümmeti” 

Sinn-i şerìfleri elli altı yÀòÿd elli yedi senedir ve İmÀm [46a] Óüseyn óażretleriniñ İmÀm 

Zeyneél-èÀbidìn-nÀm bir şeh-zÀde-i õìşÀnı úalmış idi ve Zeyneél-èÀbidìniñ oàlı İmÀm 

Muóammed el-BÀúırdır. Muóammed el-BÀúır óażretleriniñ èÖmer el-Eşref ve èAbdullÀh ez-

                                                           
255

 Nüsha varak no: 35. 



 

152 
 

ZÀhid ve Zeyd eş-Şehìd ve Óüseyn el-èÀbid ve èAli-nÀm ferzend-i dil-bendleri pìrÀye-baòş-ı 

ãaóìfe-i vücÿd olmuşlardır ki sÀdÀt-ı kirÀma vesìle-i intisÀb-ı siyÀdet ve vÀsıta-ı iktisÀb-ı 

şerÀfet bunlardır rıêvÀnullÀh teèÀlÀ èaleyhim ecmaèìn.  

 

Zeyneb Binti FÀùıma Bintüén-Nebiyyiél-Mükerrem äallallÀhu èAleyhi Ve sellem  

èAbdullÀh el-CevÀd bin Caèfer eù-ÙayyÀra tezvìc olunup andan Caèfer ve èAvn el-

Ekber ve Ümmü Gülåüm ve èAli-nÀm evlÀd-ı kirÀmı vücÿda gelmişler idi. VÀlideleri ismiyle 

tevsìm olunup Zeynebiyyÿn dinilür bu Zeyneb vÀlidesi FÀùıma binti Resÿlden óadìå 

eylemişdir. äÀóib-i aòbÀrüél-Medìne YaóyÀ bin el-Óasan bin Caèfer el-èAbdiyyiél-NessÀbe 

kitÀbında õikr itmişdir vallÀhu aèlem biéã-ãavÀb. Maèlÿm ol ki ol faòr-i kÀéinÀtıñ èaleyhi 

afêalüét-taóiyyÀt taãhìó-i ensÀbda işÀret olundıàı üzre on iki èammìleri ve altı èammeleri var 

idi. Yaèni pederleriniñ erkek úarındaşları on iki ve úız úarındaşları altı idi. EsÀmì-i aèmÀm 

bunlardır Óamza ve èAbbÀs ve Zübeyr ve ëırÀr ve ÓÀriå ve Úusem ve Ebÿ ÙÀlib ve Ebÿ 

Leheb ve Cehil [46b]256 ve Muḳavvim ve áaydaú ve èAbduél-Kaèbe. 

 

Óamza bin èAbdulmuṭṭalib Ammüén-Nebiyyiél-Mükerrem äallallÀhu ʿAleyhi Ve 

sellem  

İsm-i şerìfleri Óamza ve künyetleri Ebÿ èAli ve Ebÿ ʿAmmÀredir vÀlidesi HÀle binti 

Ehìb bin ʿAbdü MenÀf bin Zühre bin KilÀbdır sulùÀn-ı enbiyÀdan dört yaş ziyÀde idiler. 

AllÀhu èaôìmüéş-şÀn ibtidÀ-yı ôuhÿr-ı İslÀmda İslÀmı Óamza ve ʿÖmerüél-FÀrÿú ile taḳviye 

eyleyüp şeʿÀyir-i dìn bunlarıñ İslÀmiyle ôuhÿra gelmiş idi. RaêiyallÀh teʿÀlÀ ʿanhümÀ. 

 İkisi daòi bièåetiñ ikinci senesinde İslÀma gelmişler idi baʿżılar altıncı senesi idi 

dimişler İbni èAbdulberre Óamza sulùÀn-ı enbiyÀdan dört yaş ziyÀde oldıàın teslìm itmeyüp 

dimişdir ki Ebÿ Lehebiñ cÀriyesi æüveybe Resÿl-i ekrem ve Óamzayı irḍÀè eylemişdir. Pes 

imdi bu taúdìr faór-i kÀéinÀt ile Óamzanıñ dört sene farúı MünÀfi görinür ve æüveybe vakt-i 
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İslÀmı idrÀk eylemişdir illÀ bu ḳadar vÀriddir ki radÀèları başḳa başḳa zemÀnda ola baʿżılar 

daòi faór-i enbiyÀdan cenÀb-ı Óamza iki yaş ziyÀde idi demişler AllÀhu aʿlem bi-óaúìúatihi ve 

cenÀb-ı Óamza Bedir àazÀsına óÀżır olup taʿbir-i ḫÀric ṣecÀèat ve dilÀveri icrÀ birúaç meṣÀhìr-

i müşrikìni ḳatl ü nÀ-peydÀ itmiş idi cenÀb-ı Óamzayı Uóud àazÀsında Vaḥşi bin Óarb [47a] 

bir ùaşıñ ardından ʿaleél-àaflet bir ḥırbe ile şehìd eyledi ve ol seyyidüéş-şühedÀyı Hind binti 

ʿUtbe ki MuʿÀviyeniñ vÀlidesidir Müsle itdirmiş idi Müåle maḳtÿlüñ baʿżı aʿzÀsını ḳaṭʿ itmege 

dirler zìrÀ cenÀb-ı Óamza àazÀvÀtıñ birinde Hind-i mezbÿreniñ babasını ve ʿammìsini ḳatl 

itmiş idi Seyyidüéş-şühedÀ Óamzanıñ vaúèa-i şehÀdetini beyÀn müéminìne mÿriå-i keder olup 

cigerler çak itmekle tafṣìli münÀṣib görülmedi. Rÿz-ı şehÀdetinde sulùÀn-ı enbiyÀ Óamza içün 

bir mertebe òüzn-i şedìd ile bükÀ itmiş idiler ki anlardan àayrÀ vÀúʿi olmamuşdur. ZìrÀ 

ʿammìleriniñ ziyÀde sevgülüsi idi. RaêiyallÀh teʿÀlÀ èanh. 

 CenÀb-ı Óamza ve hemşìre-zÀdesi èAbdullÀh bin Caóş bir ḳabr içünde defn olundılar. 

Müåle ḫuṣÿãında seyyidüél-kevneyne àalebe-i àayret ve şefḳatden nÀşi vʿallÀhi leéin ôaferte 

bi-Úureyş in levm åilenne åelÀåíne minhum buyurdılar naúl-i Àḫarde sebʿìne münhim vÀrid 

olmuşdır yaʿni AllÀh ḥaḳḳı-çün eàer Kureyşe ôafer bulursam ʿammım Óamzanıñ yerine 

anlardan otuz yÀḫÿd yetmiş müşrikiñ burunlarını ḳulÀḳlarını ḳaṭʿ ideyim dimekdir velÀkin bu 

eånÀda ve “in èÀḳabtüm feʿÀḳıbu bi-misli mÀ èÿḳıbtüm bihi veleéin ṣabertüm lehüve ḫayrun 

liṣṣÀbirìne vaãbır [47b] 257ve mÀ ṣabruke illÀ biéllÀhi”258 Àyet-i kerìmesi nÀzil olup ber-mÿceb-i 

fermÿde-i rabbÀnì seyyyidüél-enÀm kefÀret eyleyüp ṣabr ve èafv ile muʿamele buyurdılar ve 

Óamza ḥaḳḳında seyyidüèş-şühedÀ ve ḫayriéş-şühedÀ buyurup şühedÀ-yı Uóud beyninde 

müşÀhede buyurdıklarında “yerḥamüke AllÀhu leḳad künte vüṣÿlen lirraḥmi feʿuvulen lil-

ḫayrÀt” diyü meråiye buyurdılar yaʿni yÀ Óamza Óaú teèÀlÀ saña raḥmet eylesün mübÀlaàa ile 

ãıla-ı raóm idici ve òayrÀt ve müberrÀta saèy idici idiñ dimekdir raêiyallÀh teʿÀlÀ èanh  

Li münşiéihi  

Ol ʿamm-i dil-Àra-yı nebiyy-i raómet  

äınvüél-eb-i peyàamber-i ʿÀlì rütbet  
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Ser defter-i şücʿÀn u dilberÀn-ı ʿArab 

Òayrüéş-şühedÀ-i Óamza ṣÀḥib-i ṣavlet259 

 

ʿAbbÀs bin Ebÿ Muṭṭalib ʿAmmuén-Nebiyyiél-Mükerrem äallallÀhu ʿAleyhi Ve 

sellem  

İsimleri ʿAbbÀs ve künyeleri Ebÿél-Fażldır. VÀlidesi Nüteyle bint ÒabÀbdır künyeti 

ʿÜmmüéê-ëırÀrdır nesebi Meèad bin èAdnÀna müntehì olur nisvÀn-ı ʿArabdan ibtidÀ Kaʿbe-i 

mükerremeye dìbÀ kisve eyleyen ʿAbbÀsıñ vÀlidesidir Óażret-i ʿAbbÀs Resÿl-i ekremden üç 

yaş ziyÀde idi peyàamber óażretleri ʿAbbÀsa muḥabbet ve ikrÀm üzere idi Mekke-i [48a] 

mükerremede ìmÀna gelüp anda müşrikler ile olurdu. Fetḥ-i Mekkeye dek berÀ-yı maṣlaḥat 

beyneél-müşrikìn ketm-i İslÀm eyleyüp Mekke güni iẓḥÀr eyledi enṣÀrdan ehl-i ʿaúabe üzere 

Resÿl-i ekremden biʿat eyleyüp anıñ içün ʿuḥv u şurÿù olunmış idi ve àÀyet esòiyÀ-yı nÀsdan 

idi. Óuneyn àazÀsında sulùÀn-ı enbiyÀnıñ rikÀb-ı şerìflerinde maùiyyesiniñ licÀmını ṭutup 

kemÀl-i mertebe şecÀʿat ve sebÀt iẓhÀr itmiş idi. Óaẓreti ʿÖmer òilÀfetlerinde cenÀb-ı ʿAbbÀs 

ile müslimìn içün istisḳÀ eylemiş idi Ebÿ ÙÀlibden ãoñra siḳÀyet-i mevsim ʿAbbÀsa tefvìẓ 

olunmuş idi àazavÀtdan Óuneyn ve ÙÀéif ve Tebük àazÀlarında ḥÀẓır idi elli altı sene eyyÀm-ı 

cÀhiliyyetde ve otuz iki sene hengÀm-ı İslÀmda muʿammer olup sinn-i şerìfleri seksan seneye 

bÀliè olmuş idi ʿÖmer bin el-Óaṭṭab ve ʿOåmÀn bin AffÀn raêiyallÀhu èanhümÀ zemÀn-ı 

ḫilÀfetlerinde ʿAbbÀsa rast gelseler ikrÀmen piyÀde olurlardı  

Óaẓret-i ʿAbbÀs aḳ beñizlü ve uzun boylu bir rivÀyetde orta boylu idi iki yanında 

ṣaçları var idi bu sebebden ḫulefÀ-ı ʿAbbÀsiyye ãac götürmegi emÀret-i şeref ittiḫÀẕ itmişler 

idi hicretiñ otuz ikinci [48b]260 senesi Recebiñ kavl-i ÀḫÀrda sene-i mezbÿre RamażÀnıñ on 

ikinci gicesi vefÀt eyleyüp baúìè-i mübÀrekde defn olundular óaḳḳında sulùÀn-ı enbiyÀ duʿÀ 

eyleyüp yÀ Rab ʿAbbÀsa ve anları sevenlere maàfiret eyle diyü münÀcÀt itmiş idi feżÀéil-i 
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şerìfeleri kütüb-i mufaããalÀtda meşrÿḥ ve mufaṣṣaldır veled-i muḥteremleri ʿabÀdileden 

èAbdullÀh bin ʿAbbÀs óażretleri raḍıyallÀhu èanhüma 

Li münşiéihi  

Ol ʿamm-i benì muḥterem cümle-i nÀs 

Ol kÀn-ı şeref yaʿni cenÀb-ı ʿAbbÀs 

 Ser-cümle-i aṣḥab-ı Resÿl ile aña  

Teslìm ü taóiyyÀt ola bì-ḥadd ü ḳıyÀs261 

 

 

Zübeyr bin èAbdulmuṭùalib ʿammuén-nebiyyiél-muḥterem ṣallallÀhu èaleyhi ve sellem 

Zübeyriñ vÀlidesi FÀṭıma bint èAmr bin ʿÀéiõ bin ʿÖmer bin İmran eél-

maòzÿmiyyetedir. Peyàamberimiziñ vÀlidi èAbdullÀh ve ʿAliyyüél-mürteżÀnıñ pederi Ebÿ 

ÙÀlib ve Zübeyr-i mezkÿr ve èAbdulél-Kèabe ve ʿammÀt-ı Nebeviyyeden èÀtike ve emìme ve 

berre ve ümm-i ḥakìm dÀrÿ-yı FÀùıma-ı meẓkÿreden tevellüd eylemişdir künyesi Ebÿ ÙÀḥirdir 

nesli münḳaʿtı olmuşdır. 

 

 ëırÀr bin èAbdulmuṭṭalib èammüén-nebiyyiél-ekrem ãallallÀhu èaleyhi ve sellem 

 ëırÀrıñ[49a]vÀlidesi Nüteyle bint ÓabÀbdır ëırÀr ḥaẕret-i ʿAbbÀsıñ aò-ı şefìḳidir yaʿni 

ikisi daòi bir anadan ve bir babadan velÀkin devlet-i İslÀmdan maòrÿm olmuşdur ḳavl-i 

meşhÿr üzere aʿmÀm-ı nebìden faḳaṭ Óamza ve ʿAbbÀs İslÀm ile müşerref olup àayrıları bì-

nasìb olmuşdur ëırÀrıñ daòi nesli münḳatʿdır mervìdür ki mevsim-i ḥÀcda ëırÀr yol yañılup 

àaéib oldıúda vÀlidesi Nüteyle neẕr eylemişdi ki ëırÀr bulunursa Kaèbe-i mükerremeye 
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mÀlından kisve eyleye bu esnada úabìle-i cüõõÀmdan bir kimse gelüp ëırÀrı müjde eyledikde 

neẕrine vefÀ eyleyüp beyt-i mükerremeye beyaż kisve eyledi bir rivÀyetde dìbÀ kisve eyledi 

dinilmişdür imÀm ÚastalÀnì èaliyyhiér-raḥmeniñ àaéib olan oàlı ʿAbbÀs idi diyü taṣrìḥ 

eylemişdir.  

ÓÀris bin èAbdulmuṭtalib èammuén-nebiyyiél-mükerrem ãallallÀhu ʿaleyhi ve sellem 

 VÀlidesi SemrÀ bint Cündüb-nÀm òÀtÿndur. 

 Úusem bin èAbdulmuùùalib èammuén-nebiyyiél-muóterem ãallallÀhu ʿaleyhi ve sellem 

  MÀderi äafiyye bint Cündüb-nÀm òÀtÿndur. 

  

 

Ebÿ ÙÀlib binèAbdulmuùùalib èammuén-nebiyyiél-ekrem ãallallÀhu ʿaleyhi ve sellem 

 VÀlidesi èAmr ibnüél-Maózÿmìyyiél-Kureyşì úızı FÀùımadır ki peyàamberimiziñ 

pederleri èAbdullÀh [49b] 262  daòi andandır èAbdulmuṭtalibiñ äafiyyeden àayrı cümle 

ḳızlarınıñ vÀlidesidir bu FÀùımanıñ vÀlidesi ki Ebÿ ÙÀlibiñ ceddesidir Maòzÿm oàlı èAbdul 

èİmrÀn úızı äaḥradır Ebÿ ÙÀlib yigirmi beş sene muḳaddem doàup biʿset-i Resÿlden on sene 

soñra vefÀt eyledi yetmiş beş sene muʿammer olup baèdeél-vefÀt Mekkede defn olundı 

peyàamberimiziñ pederi èAbdullÀh andan muḳaddem èÀmuél-fìlde fevt olmış idi ol vaút 

Resÿl-i ekrem sallallÀhu aleyhi ve sellem óażretleri iki aylık idiler çünkü èAbdullÀh vefÀt 

eyledi babası èAbdulmuùùalibiñ vaṣiyeti üzere ol faòr-i güzìniñ ʿaleyhiéã-ãalÀtü vesselÀm 

òidmet-i veṣÀyetine ʿammìsi Ebÿ Ùalib efḍali ve belÀàat ve fesÀóat ve kerem ve siyÀdet 

cihetinden sÀéirleriñ ekmeli idi ol daòi seyyidüél-enbiyÀnıñ şeref-i şÀnını idrÀk eyleyüp 

òidmet-i ʿaliyyesine ihtimÀm eyler idi biraz müddet yaàmur yaàmasa Muóammed MuãùafÀnıñ 

vücÿd-ı raómet nümÿdını vesile-i icÀbet bilüp anıñla istisúÀya çıḳardı bi-luùfihí sübóÀnehÿ ve 

teèÀlÀ muècize-i nebevì berekÀtiyle duèÀları úabÿl olup nüzÿl-i bÀrÀn ile mesrÿren èavdet 

eylerlerdi arż-ı Mekkede ve mülÿk-ı [50a] eùrÀf yanında şeref ve ʿizzet ve úadr ve raàbet 

                                                           
262

 Nüsha varak no: 39. 



 

157 
 

ãÀóibi Àdem idi vaúèa-ı feccÀrde kendiye bir miúdÀr èarec iṣÀbet itmiş idi ve ḳavm ve úabìlesi 

içinde şecÀèat ile maèrÿf idi óalÀvet-i nuùú ve leùÀfet-i kelÀma mÀlik olup güzel şièirleri var idi 

Resÿl-i ekrem ãallallÀhu ʿaleyhi ve sellem eliyle ve lisÀnıyla küffardan ṣıyanet üzere idi ve 

sulùÀn-ı enbiyÀnıñ naèt-ı şerìfiñ inşÀd eyleyüp lÀmiyye bir ḳaṣìde-i belìàa ile medó itmiş idi bu 

beyt-i meşhÿr ol ḳaãìde ebyÀtındandır. Ve ebyażu’l àamÀmü bi vechihì åimÀlüél-yetÀmÀ 

èiãmetün liél-erÀmil yaèni ol hüsn-i şerìfi cism-i laùìfi rütbe-i kemÀlden olup eóabbé-il-elvÀn 

olan beyÀżlıḳ ṣıfatıyla muùùasıf ḫurşìd-i hidÀyeṭ ki anıñ bedr-i münìrden aósen olan vech-i 

şerìfiyle bulutlardan yaàmur ṭaleb olunur bunda cenÀb-ı saèÀdetleriyle bÀlÀda õikr olundıàı 

üzre duʿa-yı istisúÀya óÀżır oldıúlarına telmìó vardır imdi ol şerìfiyle istisúÀ-yı àamam olunan 

ẕat-ı ḫamidetü’ṣ-ṣıfÀt yetìmleriñ vesile-i kifÀyeti ve żaèìfe òÀtÿnlarıñ sermÀye-i raómet ve 

ièÀnetidir dimek olur AllÀhu aèlem biéṣ-ṣavÀb óattÀ Ebÿ ÙÀlibiñ [50b]263 vefÀtından ãoñra ol 

seyyid veél-cenÀb aṣḥÀb-ı güzìne tevcìh-i ḫiùÀb buyurup Ebÿ ÙÀlibiñ kelÀmından kimiñ 

òÀùırında vardır diyü buyurduḳlarında beyt-i meõkÿru Ebÿ Bekriéṣ-ṣıddìḳ raêiyallÀh teèÀlÀ 

èanh inşÀd buyurduúları rivÀyet olunur Ebÿ ÙÀlib hicretden üç sene muḳaddem vefÀt eyleyüp 

andan üc gün ãoñra Óaticetüél-KübrÀ daòi vefÀt eylemegin bu seneye èÀmuél-òazen tesmiye 

buyurdılar nitekim bÀlÀda ẕikr olunmuş idi Ebÿ ÙÀlib ve Ebÿ Leheb egerçi eyyÀm-ı bièåetini 

idrÀk itmişler idi velÀkin şeref-yÀb-ı İslÀm olmadıúları mervìdür.  

 

Ebÿ Leheb ibn èAbdulmuùùalib èammuén-nebiyyiél-mükerrem ãallallÀhu ʿaleyhi ve 

sellem 

 MÀderi èAmr ÒuzÀèì oàlı Selÿl oàlı Kaèb oàlı Selÿl oàlı Òabeşe oàlı ÙalùÀ oàlı èAbdü 

MenÀf oàlı HÀcer úızı LübnÀdır “neèuzü biéllÀh teèÀlÀ èadesehÿ” didikleri marażdan helÀk 

oldı. èAdese bir marażdır ki èArab anıñla teşeééüm eyleyüp aña mübtelÀ olan kimseden 

kemÀl-i mertebe iḳrah ve ictinÀb iderler Ebÿ Leheb ḫidmet-i nebevì devletinden maórem olup 

beyneél-aèmÀm belki ol seyyidüél-enÀm óÀşÀ ìẕÀ ve izdirÀ ḳaydında idi “cezÀhuéllÀh bimÀ 

yelìúuhÿ” Künyesi Ebÿ Leheb [51a] olmaàa sebeb Lehìb hüsni yaʿni Àteşìn çehre oldıàıdır 

dimişler bir künyesi daòi Ebÿ èUtbe idi èUtbe-nÀm bir oàlı var idi bundan mÀèadÀ èUteybe ve 
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Maèteb -nÀm iki oàlı ve Dürr-nÀm bir úızı var idi èUtbe ve èUteybe ve Maèteb-nÀm 

oàullarınıñ anası MuèÀviye ibn Ebì SüfyÀnıñ ʿammesi óammÀleteél-òaṭab ümmü Cemìl bint 

Óarb bin Ümeyye bin èAbduéş-şemsdir. 

 

  Óacl bin èAbdulmuùùalib èammuén-nebiyyiél-muóterem ãallallÀhu ʿaleyhi ve sellem 

  İsmi Muàìredir mÀderi Óamzanıñ vÀlidesi HÀle-i Zühriyyedir nesli münúatèdır. 

  

Muúavvim bin èAbdulmuùùalib èammuén-nebiyyiél-ekrem ãallallÀhu èaleyhi ve sellem  

Bunıñ daòi vÀlidesi HÀle-i Zühriyyedir ki mÀder-i Óamzadır  

 

áaydaú bin èAbdulmuùùalib èammuén-nebiyyiél-mükerrem ãallallÀhu èaleyhi ve 

sellem  

Ehl-i siyerden evlÀd-ı èAbdulmuùùalib on ikidir denìler áaydaúı ùaró eyleyüp bundan 

murÀd Óacldır dimişler. 

 

 èAbdul-Kaèbe ibn èAbdulmuùùalib èammuén-nebiyyiél-muóterem ãallallÀhu èaleyhi 

ve sellem  

Baèżı ehl-i siyer bunı daòi isúÀt eyleyüp muúavvimden murÀd budır dimişler vallÀhu 

aèlem biéã-ãavÀb esmÀ-ı èammÀt-ı seyyidüél-enÀm bunlardır äafiyye èÀtike Ümmü Óekìm 

Emìme ErvÀ Berre [51b] 264 äafiyye bint èAbdulmuùùalib ʿammetüén-nebiyyiél-mükerrem 

ãallallÀhu èaleyhi ve sellem vÀlidesi HÀle-i Zühriyye binti Üheybdir ki Óamza ve muúavvim 

ve Óacl daòi bundan vücÿda gelmişlerdi äafiyye Óadìcetüél-KübrÀnıñ úarındaşı èAvvÀm ibn 

Òüveylid bin Esediñ taót-ı nikÀóında idi èaşere-i mübeşşereden Zübeyr bin el-èAvvÀm ve 
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YemÀme güni şehìd olan SÀyib bunıñ oàullarıdır èAvvÀm bin Hüveylidden muúaddem ÓÀris 

bin Óarb bin Ümeyyeniñ zevcesi idi hicretiñ yigirminci senesinde èÖmer el-FÀruúuñ eyyÀm-ı 

òilÀfetinde vefÀt eyleyüp bakìè-i mübÀrekde defn olunmuş idi müddet-i èömri yetmiş üc 

senedir ammÀt-ı nebìden äafiyyeden àayrı şeref-i İslÀm ile müşerref olmuş yoúdur baèżılar 

èÀtike ve ErvÀ daòi gelmiş idi didikleri úavl-i żaéìfdir AllÀhu aèlem biéã-ãavÀb  

 

èĀtike bint èAbdulmuùùalib ʿammetüén-nebiyyiél-mükerrem ãallallÀhu èaleyhi ve 

sellem  

èĀtike aãl-ı Úureyş Fihr oàlı áalib oàlı Lüéey oàlı Kaèb oàlı Mürre oàlı Yetim oàlı 

Noúùa oàlı Maózum oàlı èÖmer oàlı èAbdullÀh oàlı Ebì Ümeyye el-Muàìreniñ taót-ı 

nikÀóında idi èAbdullÀh ve Züheyr ve Úarìbetü’l-KübrÀ andan vücÿda gelmiş idi. 

  

Emìme bint èAbdulmuùùalib [52a] el-nebiyyiél-muóterem ãallallÀhu éaleyhi ve sellem 

 Ümeyye Caóş bin RebÀb bin Yaèmer ile doàmuş idi vÀlidesi èAbdullÀhıñ ve Ebÿ 

ÙÀlibiñ vÀlidesi FÀùıma bint èAéiõ bin èİmrÀn bin Maózÿmdır. 

  

Ümmü Óakìm bint èAbdulmuùùalib èammetüén-nebiyyiél-ekrem ãallallÀhu èaleyhi ve 

sellem 

İsmi BeyżÀ idi vÀlidesi vÀlid-i ResÿlullÀh èAbdullÀhıñ ve peder-i èAli Ebÿ ÙÀlibiñ 

vÀlideleridir Ebì Keåìr bin Óabìb bin Rabìèa tezevvüc eyleyüp èÀmir ve Ümmü ÙalóÀ ki ismi 

Ernebdir ve èOåmÀn bin èAffÀnıñ vÀlidesi ErvÀ bundan vücÿda gelmişdir. 
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 ErvÀ bint èAbdulmuùùalib èammetüén-nebiyyiél-mükerrem ãallallÀhu èaleyhi ve 

sellem  

ErvÀnıñ daòi vÀlidesi èAbdullÀhıñ ve Ebÿ ÙÀlibiñ vÀlidesi FÀùımadır èUmeyr bin Vehb 

bin Úuãay bin KilÀb bin Mürre Kaèb bin Lüéey bin áalib bin Fihriñ taót-ı nikÀóında olup 

muóÀcirìn-i evvelìnden ùalíb-i bedri andan tevellüd eylemişdir. 

  

Berre bint èAbdulmuùùalib èammetüén-nebiyyiél-muóterem ãallallÀhu èaleyhi ve 

sellem 

  Berreniñ vÀlidesi daòi èAbdullÀhıñ ve Ebÿ ÙÀlibiñ ve Zübeyriñ vÀlidesi FÀùımatüél-

Maózÿmiyyedir èAbdulesed HilÀl bin èAbdullÀh bin èÖmer bin Maózÿmuñ taót-ı nigÀóında 

olup Ebÿ Seleme èAbdullÀh andan mütevellid oldı vefÀt ittikden soñra Ebÿ Rühüm tezevvüc 

eyleyüp Ebÿ Sebre andan vücÿda geldi ol faòr-i kÀéinÀtıñ [52b]265 biridir yaèni hicret eyleyen 

òÀtÿnlardandır Hubeybir bin Vehb el-Maózÿmìniñ zevcesi olup ve Caède bundan mütevellid 

olmuşlar idi. 

  Uùlubÿn ibn ÙÀlib èammuén-nebiyyiél-ekrem ãallallÀhu èaleyhi ve sellem 

Baèżı nüsóada Ùaylun vÀúiè olmuşdır bu daòi èam-zÀde-i nebìdir èAbdullÀh el-CevÀd 

bunıñ oàlıdır 

 

  Óalime binti Ebÿ ÙÀlib èammuén-nebiyyiél-mükerrem ãallallÀhu èaleyhi ve sellem 

  MübÀyaèÀtıñ biridir yaèni Resÿl-i ekremden aòż-ı bièat eyleyen òÀtÿnlardandır  
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Baèlì bin Óamza èammuén-nebiyyi èaleyhiés-selÀm 

 CenÀb-ı Óamza bunıñla tekennì eyleyüp Ebÿ Baèlì dinilürdi Ebÿ èAmmÀre bin Óamza 

èammuén-nebiyyi èaleyhiéã-ãalÀtü veés-selÀm keõÀlik bunıñla daòi tekennì eyleyüp Ebÿ 

èAmmÀre dinilürdi nitekim terceme-i maóãÿãalarında õikr olundı FÀùıma bint Óamza èammu 

seyyidiél-berÀyÀ èaleyhi afêalüét-taóÀyÀ FÀùıma MiúdÀd bin Esvediñ taót-ı nigÀóında idi 

Resÿl-i ekremden hadìå rivÀyet eylemişdir  

 

Úurre bin Óacl èammuén-nebiyyiél-ekrem ãallalÀhu èaleyhi ve sellem  

Úurre daòi Resÿl-i ekremiñ Óacl-nÀm èammìleriniñ oàlıdır  

 

Hind èammuén-nebiyyiél-mükerrem ãallalÀhu èaleyhi ve sellem 

  Hind-i mezkÿreyi èAbdullÀh bin Mesrÿó bin èAbdü MenÀf tezevvüc itmiş idi 

 

  Zer binti Ebì Leheb èammuén-nebiyyiél-muóterem ãallalÀhu [53a]èaleyhi ve sellem 

 ÓÀris bin èÀmiz bin Nevfel bin èAbdü MenÀfa tezevvüc olunup Velid ve úarındaşları 

èUtbe ve Ebÿ Müslim bundan mütevellid olmuşlar idi Zer bint Ebì Leheb Resÿl-i ekremden 

hadìå rivÀyet itmişdir ãaóÀbiyyedir. 

 

 èUtbe Ebì Leheb èammuén-nebiyyiél-mükerrem ãallalÀhu èaleyhi ve sellem 

 Resÿl-i ekremiñ kerìme-i mükerremeleri Rukiyye bunıñ taót-ı nikÀóında olup bÀlÀda 

õikr olundıàı üzere baèdeét-taùlìú èOåmÀn õién-nÿreyne tezvìc olunmuş idi bu èUtbe faòr-i 

kÀéinÀt ile Bedir àazÀsına óÀżır olup rikÀb-ı şerìfleri òidmetinde åÀbit idi lÀkin Medìneye 

gelmemiş idi. , 



 

162 
 

Şeybe bin Ebì Leheb èammuén-nebiyyi ãallalÀhu èaleyhi ve sellem 

  Resÿl-i ekremiñ duèÀ-i èaleyhì ile buñı arslan yiyüp nesli münúaùıè olmuşdur. 

  

Òalide binti Ebì Leheb èammuén-nebiyyiél-muóterem ãallalÀhu èaleyhi ve sellem  

Biri daòi ÒÀlidedir  

 

Muèteb ibn Ebì Leheb èammuén-nebiyyiél-ekrem ãallalÀhu èaleyhi ve sellem 

 Muèteb fetó-i Mekke güni İslÀma gelmiş idi ve Resÿl-i ekrem aña duèÀ itmiş idi faòr-i 

kÀéinat ile Óuneyn àazÀsına óÀżır olanlardandır bu Muètebe ve èUtbe ve èUteybeniñ 

vÀlideleri èAbduşşems oàlı Ümeyye oàlı Óarb úızı Ümmü Óamìldir ki naôm-ı kerìmde 

óammÀletüél-óaùab [53b]266 ile mevãÿfedır Muèaz bin Ebì SüfyÀnıñ èammesidir Muètebin 

nesli munúariżdir èUzze Evfì bin Óakìm bin Ümeyyeye tezvìc olunup İbrÀhìm ve iki úız 

úarındaş andan mütevellid olmuş idi.  

èAbdullÀh bin èAbbÀs èammuén-nebiyyiél-muóterem ãallalÀhu èaleyhi ve sellem 

 Bu èAbdullÀh Rabbaniyyüél-ümmet vaãfıyla mevãÿf idi hicretden üc sene muúaddem 

vücÿda gelmişdür vefÀt-ı ResÿllullÀhda on üc yaşında idi bir rivÀyetde on yaşında dinilmişdür 

ve úavl-i Àòarde on beş yaşında idi velÀkin úavl-i evvel meşhÿh-ı muvÀfıúdır eyyÀm bin ez-

Zübeyrde ki hicretiñ sekizinci senesi idi ÙÀéifde vefÀt eyledi müddet-i èömr-i şerìfleri yetmiş 

bir yÀòÿd yetmiş iki ve baèżıları yetmiş dört dimişler namÀzını Muóammed bin Óanefiyye 

úılmış ve cenÀb-ı èAbdullÀh Cibrìl-i emìni görmüş idi dinde àÀyet faúìh olup èilm-i hikmetde 

ve èilm-i teévìlde mÀhir idi Resÿl-i ekrem aña AllÀhümme bÀrik fìh ve’nsur u minh ve’cèalhü 

min ibÀdike diyü duèÀ itmiş idi ve aña tercümÀnüél-ÚuréÀn tesmiye buyurmışlar idi vÀlidesi 

ÒÀlid bin Velidiñ òÀlesi Meymÿne bintüél-ÓÀriåiñ úız úarındaşı Ümmüél-Fażl bintüél-

ÓÀriådir raêiyallÀhu èanhüm [54a] 
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èAbdurraómÀn bin èAbbÀs  

Nesli münúariżdir vÀlidesi èAbdullÀhıñ vÀlidesi Ümmüél-Fażldır ŞÀmda úatl olundı 

baʿżılar Afrìúıyyede fevt olundı dimişler. 

  

Óariå bin èAbbÀs  

VÀlidesi HÀle-nÀm òÀtÿndur 

  Úuåem bin èAbbÀs  

VÀlidesi èAbdullÀhıñ vÀlidesi Ümmüél-Fażldır bu Úuåem Semerúanda şehìd 

olmuşdur. 

 Fażl bin èAbbÀs 

  Bu daòi èAbbÀsıñ oàlıdır  

 

Maèbed bin èAbbÀs 

VÀlidesi vÀlide-i èAbdullÀh Ümmüél-Fażldır bu maèbed Afrìúıyyede şehìden úatl 

olunmışdur  

Keåìr bin èAbbÀs 

Veledi münúariżdir 

 èAbìbe bint èAbbÀs 

  Bunıñ daòi vÀlidesi èAbdullÀhıñ vÀlidesi Ümmüél-Fażldır èAbdullÀhdan bir yaş küçük 

idi nesli münúariżdir  

Ümmü Óabìbe binti èAbbÀs  

Ümmü Óabìbe èAbbÀsıñ úızıdır  
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Zübeyde binti èAbbÀs 

  Bu daòi èAbbÀsıñ úızıdır  

Ümeyye binti èAbbÀs  

Bu daòi kerìme-i èAbbÀsdır  

äabìó bin èAbbÀs  

äabìó ile ikisi bir mÀderden mütevellid olmuşdır bunıñ daòi nesli münúariżdir baèżı 

nüsóada mim ile hÀ beyninde sin ile müsehrib rivÀyet olunmuşdur  

TemmÀm bin èAbbÀs  

Bu daòi oàlıdır nüsóada hÀ ile hammÀm rivÀyet olunmuşdur  

 

 

èAbdullÀh bin èAbbÀs èammuén-nebiyyi ãallallÀhu èaleyhi ve sellem 

  èAbdullÀh Resÿl-i ekrem ile Óuneyn àazÀsına [54b]267 óÀżır olmuş idi vÀlidesi èÀtike 

bint Ebì Vehb el-Maózÿmiyyedir Ebÿ Bekr eã-Sıddìúıñ zemÀn-ı òilÀfetinde vÀúiè EcnÀdeyn 

güni şehìd olmuşdur  

ÙÀhir bin ez-Zübeyr  

ÙÀhir Kureyş yigitleriniñ ve benì HÀşimiñ ziyÀde ôarìfi idi Resÿl-i ekrem bunıñ 

ismiyle veled-i necìblerine ÙÀhir tesmiye buyurmış idiler úavl-i ãaóìó üzere bu ÙÀhir Şièbde 

vefÀt eylemişdir  

Ümmü Óakìm bint ez-Zübeyr  

Ümmü Óakìm Rabìèa bin el ÓÀriå ibn èAbdulmuùùalibiñ taót-ı nigÀóında idi 

aãóÀbiyyeden olup Resÿl-i ekremden óadìå rivÀyet itmişdir raêiyallÀhu èanhÀ ëubÀèa bint ez-
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Zübeyr bu daòi aèmÀm-ı nebevìden Zübeyriñ úızıdır ol faòr-i kÀéinÀtıñ evlÀd-ı èammÀtı yaèni 

pederleriniñ úız úarındaşlarınıñ evlÀdı bunlardır ki õikr olunur FÀùıma binti ErvÀ èammetü 

şefìèiél-ümmet ve afêaliét-teslìm veét-taóiyyet FÀùımanıñ babası Kelde bin èAbdü MenÀf bin 

èAbduddÀr bin Úuãay bin KilÀbdır Ùalìb ibn ErvÀ babası èÜmeyir bin Vehb bin èAbduldÀr 

Úusay bin KüllÀbdır Óabeşe hicret eyleyüp geldikden soñra Bedir àazÀsına óażır olmuş idi 

aòyÀr-ı ãaóÀbìdendir EcnÀdeynde şehìden úatl olundı bir rivÀyetde iórÀú-ı dem eyleyen budır 

dinilmiş baèżılar äèad ibn Ebì VaúúÀãdır dimişler raêiyallÀhu èanhümÀ [55a] 

 

Ebÿ Seleme bin Berre èammetüén-nebiyyiél-ekrem ãallallÀhu èaleyhi ve sellem  

Babası èAbdulesed bin HilÀl bin èAbdullÀh bin èAmr ve bin Maózÿmdır. İsmi 

èAbdullÀh ve künyesi Ebÿ Selemedir òÀtÿnı èammìsi úızı Ümmü Seleme bint Ümeyyetüél-

Maòzÿmiye ile meèan iki defèa Óabeşe hicret idüp geldikden soñra Bedir àazÀsına óÀżır 

olmuş idi sinìn-i hicretiñ ücünci yılında cemÀõiyeél-Àòireniñ ücünci güni vefÀt eyledi.  

Ebÿ Sebre bin Berre  

Babası Ebÿ Rühüm bin èAbdüél-èUzza ibn Ebì Úays idi nesebi áalib bin Fihre 

müntehÀ olur ki aãl-ı Úureyşdir. İki hicretde hicret idenlerdir vaúèa-i muvÀòÀtda Resÿl-i 

ekrem anı Seleme ibn SelÀme bin Úureyş ile úarındaş itmişler idi Bedir ve Uóud vesÀéir 

àazÀlara óÀżır olmuş idi vefÀtları èOåmÀn bin èAffÀnıñ raêiyallÀhu èanh zemÀn-ı 

òilÀfetindedir raêiyallÀhu èanh ve èan ãaóÀbeti ResÿlillÀhi ecmaèìn.  

 

Züheyr bin èÀtike èammetüén-nebiyyiél-mükerrem ãallallÀhu èaleyhi ve sellem  

Resÿl-i ekremiñ èammeleri èÀtikeniñ bir oàlı Züheyrdir baʿżı nüsóada úız olmaú üzere 

Zehra vÀkiè olmuşdur gÀlibÀ úavl-i ãaóìó budır vallÀhu aèlem  
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èAbdullÀh bin èĀtike 

Bu èAbdullÀh úableél-İslÀm MüslümÀnlara şiddet èadavet ve buàż ve muòÀlefet üzere 

idi len nüémine [55b] 268leke óattÀ tefcura lenÀ mineél-arêi yenbÿèan269 diyen budır naúl 

olunur ki bu èAbdullÀh sulùÀn-ı enbiyÀnıñ òÀk-i àurretine yüz sürmek dÀèiyesiyle fetó-i 

Mekkeli Mekkeye giderken esnÀ-yı tarìúda faòr-i kÀéinÀta mülÀúì oldıúda Resÿl-i ekrem 

kendiden kemÀl-i mertebe ièrÀż üzere idigin müşÀhede eyleyüp Ümmü Selemeye daòìl düşdi 

ve anıñla cenÀb-ı Resÿle istişfÀè eyledi Ümmü Seleme daòi Resÿl-i ekremden şefÀèat eyleyüp 

İslÀma geldi ve faòr-i kÀéinÀt ile Óuneyn ve ÙÀéif àazÀlarına óÀżır olup şehìden vefÀt eyledi.  

 

Úureybe binti èĀtike  

Úureybeniñ ve úarındaşları Züheyr ve èAbdullÀhıñ babaları zadüér-rÀkib Ebÿ Ümeyye 

ibn Muàìre bin èAbdullÀh bin èAmr ibn Maózÿmdır.  

Zübeyr èammetüén-nebiyyiél-muóterem ãallalÀhu èaleyhi ve sellem  

Zübeyr ve emirüélmüéminìn èAli bin Ebí ÙÀlib ve Ùalóa ve Saèìd bin Ebì Vaúúaã bu 

yılda dünyÀya gelmişler idi Zübeyr İslÀma geldikde on altı yaşında idi faòr-i enbiyÀya 

Mekkede aãóÀb-ı kirÀmı birbirleriyle úarındaş itdikde Zübeyri èAbdullÀh ibn Mesèÿd ile 

úarındaş itmiş idi baèdehÿ Medìneye teşrìflerinde beyneél-muhacirìn vÀúiè olÀn muvÀòÀtda 

Seleme bin SelÀme ile úarındaş eyledi àazÀvat-ı nebeviyyeden bir àazÀdan teòallüf eylemeyüp 

óuãÿsen Óuneyn [56a] àazÀsında kemÀl-i şecÀèat iżhÀr eyledikde óaúúında faòr-i enbiyÀ li-

külli nebiyyin óavÀriyyün ve óavÀriyyí ez-Zübeyr buyurmuşlar idi nitekim bÀlÀda terceme-i 

maóãÿãalarında õikr olunmuşdur ve cenÀb-ı Zübeyr Bedir àazÀsına èamÀme-i ãuferÀ ile óÀżır 

olup ol àazÀya meémÿr olan melÀéike-i semÀ simÀ-yı Zübeyrde nümÀyÀn olmuşlar idi èaşere-i 

mübeşşeredendir Zübeyr ãaflar şaúú idici server ve düşmen leşkerin perìşÀn idici dilÀver idi 

vaúèatüél-emek óÀżır olup bir sÀèat miúdÀrı úıttÀlden ãoñra óażret-i èAli Zübeyre nidÀ idüp 

yanına çaàırdı ve didiki yÀ Zübeyr bilür misin saña Resÿl-i ekrem emÀ enneke setüúÀtilühu 
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èaliyyen ve ente lehu żÀlimun buyurmış idi òaùırıñdan gitti mi diyü teõkir-i emr-i sÀbıú 

eyledikde Zübeyr kıtÀl-ı èÀlìden munãarìf olup gitmiş idi ammÀ èAmr bin Óarmÿn úavl-i 

èÀòarde èÜmeyr bin Óarmÿn-nÀm kimse ardınca gidüp vÀdiyüés-sibÀè nÀm mevżiède àÀfilen 

şehìd eyledi úÀtil-i mezbÿr aóvÀli gelüp cenÀb-ı èAliye iòbÀr içün istìõÀn duòÿl eyledikde èAli 

duòÿle rıżÀ virmeyüp gelen kimseye didi ki var Zübeyriñ úÀtilini nÀr-ı cehennem ile tebşìr 

eyle zìrÀ Zübeyr vaúèa-yı mezbÿreden nÀdim oldıàı óÀlde èudÿl [56b]270 eylemiş idi vaúèa-ı 

mezbÿre hicretiñ otuz altıncı senesi cemÀziyeél-evveli sinin onuncı penç-şenbe güni idi sinn-i 

şerìfleri altmış yedidir. Zübeyriñ òilúat-i zìbÀları muètedil ve lióye-i şerìfleri òafìf ve latìf idi 

raêiyallÀhu èanh.  

 

èAbdulkaèbe ibn äafiyye  

äafiyyeniñ bir oàlı daòi èAbdulkaèbedir SÀyib ibn äafiyye Ümmü Óabìbe ve 

äafiyyeden àayrı ücünüñ babaları zevcetüén-nebiyyi Òadìcetüél-KübrÀnıñ raêiyallÀhu èanha 

úarındaşı èAvvÀm ibn Òüveylid ibn èAbdulèuzza bin Úuãay bin KilÀbdır SÀyib Resÿl-i ekrem 

ile Òendeú àazÀsına vesÀéir àazÀlara óÀżır olup YemÀme cenginde şehìd olmuş idi.  

 

Ümmü Óabìbe bint äafiyye ammetüén-nebiyyi  

äafiyyeniñ Ümmü Óabìbe úızıdır.  

äafiyye bint äafiyye 

  Bir úızı daòi äafiyyedir bunuñ babası èAbduşşems oàlı Ümeyye oàlı Óarb oàlı 

ÓÀriådir.  
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èAmir bin el-MübìżÀ èammetü seyyidiél-enÀm èaleyhi afêaliét-taóÀyÀ  

èĀmir fetó-i Mekke güni İslÀma gelmiş idi Saèìd bin el-Müseyyeb bundan óadìå 

rivÀyet eylemişdir.  

ErvÀ bint el-BeyżÀ  

Resÿl-i ekremiñ èammesi úızınıñ biri ErvÀdır.  

Ümmü Ùalóa bint Rebìèa  

Biri daòi Ümmü Ùalóadır babaları Rabìèa bin Óabìb bin èAbduşşems bin èAbdü [57a] 

MenÀfdır. 

èAbdullÀh bin Caóş èammetüén-nebiyyiél-mükerrem ãallallÀhu èaleyhi ve sellem  

Bu èAbdullÀh èAbdullÀh bin Caóşdır. Muhacirìn-i evvelìndendir Óabeşe iki defèa 

hicret idüp baèdehÿ Bedir àazÀsına vesÀéir àazavÀt-ı ResÿlullÀha ḥażır olmuş idi óatta Uóud 

àazÀsında cenk iderken elinde úılıcı şikest olup eline Resÿl-i ekrem ãallallÀhu èaleyhi ve 

sellem bir èurcÿn virdi ki òurma òÿşesiniñ çöpine dirler bi-emriéllÀh ol èurcÿn muècize-i 

Resÿl berekÀtiyle èAbdullÀhıñ elinde seyfe müteóavvil olup anıñla ceng-i èaôìm itmiş ol 

úılıcıñ min baʿd ismi èurcÿn úalup kendiden soñra vereåesine intiúÀl iderek òulefÀ-yı 

èAbbÀsiyyeden Muètaãım òalìfe zemÀnında şehr-i BaàdÀda òalìfeniñ ümerÀsından BuàÀ-yı 

Türkì nÀm bir kimse ol kılıcı iki yüz dìnÀra ãatun almış idi àazve-i mezbÿrede èAbdullÀha 

müsle vÀúìè olmaàla yaèni èużvından biri yeri maúùÿè olmaàla müceddaè fi’li’llÀh dinmekle 

meşhÿr oldı şehìd oldıúda baúìè-i mübÀrekde seyyidüéş-şühedÀ-ı Óamza ile bir yere defn 

olundılar sinni úırúdan ziyÀde idi raêiyallÀhu èanhümÀ.  
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Ümmü Óabìbe bint Emìme  

Ümmü Óabìbe Muãèab bin èÜmeyir bin HÀşim bin èAbdü MenÀfıñ taót-ı nigÀóında 

olup Uóud àazÀsında şehìd oldıúda [57b]271 Ùalóatüét-Teymì tezevvüc eyleyüp Muóammed ve 

èİmrÀn oàılları andan vücÿda geldi.  

 

èUbeydullÀh 

Bu èUbeydullÀh hicret-i Óabeşede NaãrÀnì olup ol halde fevt oldıúdan ãoñra zevcesi 

Ümmü Óabìbeyi Melik-i NecÀşì Resÿl-i ekrem içün nikÀó itmiş idi. Nitekim ezvÀc-ı ùÀhirÀtda 

tafãìl olundı.  

 

Óamne 

Bu Óamne vaúèa-ı İfkde bulunanlardan olup anlara emr-i BÀrì ile óadd uruldıúêa bu 

daòi maódÿde olmış idi. èİmrÀn bin Ùalóa bundan rivÀyet-i óadìå itmişdür.  

 

Ebÿ Aómed  

MuhÀcirìn-i evvelìnden olup iki hicret aãóÀbındandır.  

Zeyneb  

EzvÀc-ı ùÀhirÀtdan olmuş idi. Fe lemmÀ úaêÀ zeydun minhÀ veùaran zevvecnÀ272 Àyeti 

bunıñ óaúúında nÀzil olup beyneén-nisÀé nüzÿl-ı Àyet ile iftiòÀr eyler idi raêiyallÀhu èanhÀ.  
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ÓÀriå bin èAbdulèuzza  

Ol faòr-i kÀéinÀtıñ sÿd babası ÓÀrìå bin èAbdulèuzza bin RifÀèa bin SelÀú bin NÀãıra 

bin Úuãayye  bin Saèd bin Bekir bin HevÀzindir ki Resÿl-i ekremiñ emm-i murêièası Óalìme 

bint Ebì Züdeyb273  es-Saèdiyyeniñ zevcidir.  

 

Óalìme ümmüén-nebiyyi mineér-raêÀèa 

Bu Óalìmeniñ künyesi Ümmü Kebşedir. EvvelÀ maèlÿm ol ki bÀlÀda õikr olundıàı 

üzre sulùÀn-ı enbiyÀnıñ mÀder-i vÀlÀ-güherleri Àmine binti Vehb bin èAbdü MenÀfdır. 

Baèdeél-milÀd ve Àyìn-i èArab [58a] üzre faòr-i enbiyÀyı eùrÀf-ı úabÀéilden gelen òÀtÿnlardan 

Óalìme-i Saèdiyyeye òidmet-i ırêÀè içün teslìm eyleyüp Óalìme daòi ol nÿr-ı ÒudÀyı kendi 

oàlı èAbdullÀh bin el-ÓÀriåiñ südiyle emzirüp dört sene òidmet-i şerìflerinde oldı. Baèdehÿ 

getürüp vÀlidesine teslìm eyledi.  

 

Süveybe ümmüén-nebiyyi mineér-raêÀèa  

AèmÀm-ı nebìden Ebÿ Lehebiñ muèteúasıdır ki faòr-i enbiyÀyı kendi oàlı Mesrÿhuñ 

südiyle ırêÀè eylemişdür. Muãannif-i kitÀbıñ muòtÀrı budır lÀkin baèzı aãóÀb siyer-i ümmehÀt-

ı murêièÀtı daòi ziyÀde beyÀn eylemişlerdir vallÀhu aèlem bi-óakìúatiél-aóvÀl.  

Fahr-i kÀéinÀtıñ raêÀèan úarındaşları bunlardır: 

Seyyidüéş-şühedÀ Óamza aòuén-nebiyyi mineér-raêÀèa ve èamühü ãallallÀhu èaleyhi 

ve sellem  

Ebÿ Lehebiñ èatìúa æüveybe-nÀm cÀriye Resÿl-i muóteremden dört muúaddem cenÀb-ı 

Óamza emzirüp baèdehÿ Resÿl-i ekremiñ daòi şeref-yÀb-ı òidmet-i ırêÀèlarından maèdÿddır.  
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Ebÿ Seleme aòuén-nebiyyi mineér-raêÀèa 

Süd úarındaşlarınıñ biri daòi Ebÿ Seleme bin èAbdulesed el-Maózÿmìdir ki Ümmüél-

müéminìn Ümmü Selemeniñ zevcidir ki künyesi Ebÿ Seleme ve ismi èAbdullÀhdır İslÀmda 

sÀbıúìn-i evvelìndendir bu daòi [58b] 274Resÿl-i ekremden dört sene muúaddem Óamza ile 

meèÀn leben-i vÀóidden ırêÀè olunmuşdur ki Ümmi murêıèası äüveybedir. 

 

èAbdullÀh aòuén-nebiyyi mineér-rıêÀèa 

Faòr-i enbiyÀnıñ süd úarındaşlarınıñ biri daòi èAbdullÀhdır ki babası Óalìmeniñ 

èammì-zÀdesi ve zevci ÓÀriå ibn èAbdulèuzzadır ve vÀlidesi Resÿl-i ekremiñ Ümmü 

murêıèaları Óalìme es-Saèdiyedir bu èAbdullÀh Raêìè ResÿlillÀh dinmekle meşhÿr idi.  

 

Mesrÿó aòuèn-nebiyyi mineér-raêÀèa 

Biri daòi Mesrÿódur ki æüveybeniñ oàlıdır. Reãÿl-i ekremi æüveybe bu Mesrÿóuñ 

lebeninden ırêÀè eylemiş idi.  

 

Enìse uòtuén-nebiyyi mineér-rıêÀèa 

Bu Enìse Resÿl-i ekremiñ raêÀèan úız úarındaşıdır baèżılar ismi Asiyedir dimişler 

mÀderi Óalìme ve pederi ÓÀriådir.  

ÒuõÀme uòtuén-nebiyyi mineér-raêÀèat 

Bu ÒuõÀme daòi faòr-i kÀéinÀtıñ rıêÀèan úız úarındaşıdır ki mÀderi Óalìme ve pederi 

ÓÀriådir. 
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ÒuõÀme 

ÒÀ-ı muèceme meksÿre ve dal-ı muèceme ile ÒuõÀmedir velÀkin Abdülbad dad i óÀ-i 

mühemele-i mażmÿme ve dal-i muèceme-i meftÿóadan ãoñra elif ve fÀ ile ÓuõÀfe taãóìó 

olunmuşdur vallÀhu aèlem biéã-ãavÀb ve ÓuõÀfe Óalìmeniñ úızı ŞiymÀnıñ ism-i müåennÀsıdır 

Resÿl-i [59a] Ekremiñ óÀle-i raêÀèaları bunlardur.  

 

Hind bin MÀzin òalüén-nebyyi mineér-raêÀèa  

èAbdullÀhıñ vÀlidesi Yemenden Hind binti MÀzin İbn èÁmir bin èAlúamedir. äaóÀbìden olup 

emìrüél-müéminìn èÖmerüél-FÀrÿúuñ raêıyallÀhu èanh zemÀn-ı òilÀfetlerinde beytüél-mÀl 

üzre taèyìn olunmış idi. Esved bin èAbd-i Yegÿå òÀlüén-nebiyyi mineér-raêÀèa Esvediñ babası 

Vehb bin Abdü MenÀf bin Zühre bin KilÀbdır.  

 

èAbd-i Yegÿå 

SulùÀn-ı enbiyÀnıñ vÀlidesi Ámine bint Vehbiñ babadan úarındaşıdur. Anası äafiyye binti 

HÀşim bin èAbdü MenÀf bin Úuãay bin KilÀb Mürre bin Kaèb bin Lüéeydir aãóÀb-ı baãìrete 

òafì deàildir muãannifiñ bu èibÀretinde münÀfÀt-ı küllì bedì-dÀr iken mezbÿrlar bu siyÀú üzre 

beyÀn eylemiş velÀkin bu faúìr-i úalìlüél-biøÀèa ruòãat-ı yÀfta-ı tetebbuè oldıàım kütüb-i 

siyerde tercemelerine birvechile ôafer-yÀb-ı tevfìú ve óaúìúÀt-i kemÀ hüve Ḥaúúa dest-res-ı 

taóúìú olamayup muãannif-i kitÀba ittibÀè-ı øarÿrı ile irtikÀb-ı külfet iètiõÀr olundı vallÀhu bi-

óaúìúÀtiél- aóvÀl  

 

Ravøa-i åÀliåe  

Ol erìke-nişìn-i nübüvvet ve şehinşÀh-ı èÀlì rütbet-i èaliyye eføaleét-teslìm veét-

taóiyyat óaøretleriniñ òuddÀm ve èabìd ve küttÀbı [60a]275 ve òuyÿl ve eslióa ve ÀlÀt-ı ḫÿbÿ ve 
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ümenÀ ve ümerÀsı ve òuùabÀ ve şuèarÀsı beyÀnında ol Óabìb-i ekrem ve Resÿl-i muóterem 

óaøretleriniñ şeref-yÀb-ı òidmet-i èÀliyeleri olan saèÀdet-i èunvÀn bunlardur.  

EvvelÀ ol Resÿl-i ÒudÀnıñ òalìfe ve ãıḥrì ve refìú-i gÀr ve dülbend-i mihri cenÀb-ı 

èatìú Ebÿ Bekir eã-äıddìú raêıyallÀhu èanh eånÀ-yı hicretde ol nÿr-i ÒudÀya ez dil ü cÀn 

òidmet eylemişler idi ve Enes bin MÀlik óaøretleri daòi on sene şeref-yÀb-ı devlet-i òidmetleri 

olup aóÀdiå-i keåìre rivÀyet itmişler idi ve òuddÀm-ı zeviél-iótirÀmlarından biri Eslaè bin Şerìk 

ve biri ÁsumÀn bin ÓÀriådir ve biri daòi èutekÀ-yı ãıddìúdan BilÀl bin Rebaóüél-Habeşedir ki 

nafaúa üzerine taèyìn buyurmışlar idi biri daòi Sender ve biri Óisbedir ve daòi Rebìèa bin 

Kaèb el-Eslemì idi ki òidmet-i vuøÿèya muèayyen idi biri daòi èuteúÀ-yı ãıddìúdan Saèddır ve 

biri èAbdullÀh bin RevÀḥa ve èUḳbe bin áÀfir idi biri daòi èAbdullÀh bin Mesèÿddur ki 

naèleyn-i şerìfeleri òidmetinde idi ve daòi Úays bin Saèd ve Ebÿ Zer el-áıfÀrì ve Naèìm bin 

Rabìèa [60b] ve æaèlebeniñ ÀzÀdlusı SÀlim ve æaèlebe bin èAbdurraómÀn idi. Biri daòi 

Enóardır muãannif-i kitÀb enóar õikr eylemiş velÀkin úavl-i ãaóìó ÓıdırcÀn İbn èAbdurraóman 

bin el ÓıdırcÀn bin Melik olmaúdır ve daòi Zeyd bin Óimyer ve HilÀl ve EsmÀnıñ úarındaşı 

Hind bin ÓÀriåe ve İbn Ebì Selemeniñ MehÀcer ve ÚadÀd bin Esved ve Muàìre bin Şuèbe 

idiler rıêvÀnullÀh èaleyhim ecmaèìn  

 

Ol óaøretiñ cÀriyeleri beyÀnındadur: 

EvvelÀ siniñ fetói ve dÀl-i ÿlÀnıñ kesriyle sedìdedir baèøılar siniñ øammı ve dÀl 

olayınıñ fetói ile ãìga-i taãgìrde Südeydedir dimişler muãanneif-i kitÀbıñ Sedìse yazdıàı kütüb-

i siyere muòÀlif görinür biri daòi sülÀmedir ki Úurretüél-èayn-ı nebì-yi mükerremi İbrÀhìmiñ 

èaleyhiét-taóiyyat veét-tekrìm dÀyesi idi.  

Ve biri SelmÀ idi ki Ebÿ RÀfièin zevcesi Ümmü RÀfièdir  

Biri daòi mÀder-i İbrÀhìm MÀriyetüél-Úıbùiyyeniñ úız úarındaşı Sirìndir ki faòr-i 

enbiyÀ anı ḤassÀna hibe buyurmuş idiler. 

Ve biri èAnḳÿdedir ki künye ve nisbeti Ümmü äabìhuél-Óabeşiyyedir.  
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Biri daòi LeylÀdır ki ümmüél-müéminìn äıddìúa binti äıddìúıñ muèteúası idi velÀkin 

baèøı ehl-i siyer bunda naôar vardır diyü iòtilÀf eylemişlerdir. 

Biri daòi ferzend-i nebì-yi kerìm şehzÀde-i vÀcibüét-tekrìm [61a] 276enbiyÀ bu åevbÀnı 

alup èitÀú buyurmuş idi ve Ḥuneyn ãìàa-ı taãgìr ile Huneyndir faòr-i èÀleme òidmet eyler idi 

ãoñra èammileri èAbbÀsa hibe eyleyüp iètÀḳ eyledi bir daòi fuøÀletüél-YemÀnìdi. 

Biri BÀdÀmdır ki bunda iòtilÀf-ı keåìr vardır. Baèøılar bunıñ ismi ÙahmÀndır dimişler 

baèøılar DÀvÀn ve KìsÀn ve MehrÀn ve Meymÿn ve Hürmüz cümle bunıñ ismidir dimişler ve 

Eymen bin èUbeyddir ki Ümmü Eymeniñ oàlı ve ÜsÀmeniñ li-ümmin úarındaşıdır ve Ebÿ 

Mesrÿó baèøılar mimiñ ôammı ve siniñ fetói ve sinden ãoñra vavu müşeddede ve óÀ-ı 

mühmile ile Ebÿ Müsevviḥ rivÀyet itmişdir bu daòi gÀhì Resÿl-i ekreme müéeõõinlik iderdi. 

ÒilÀfet-i äıddìúda vefÀt itmiş idi ve Ebÿ RÀfièeél-Úıbùì ki ismi Eslem idi baèøılar İbrÀhìmdir 

dimişler. 

Biri daòi ÜsÀme bin Zeyddir ki mÀderi Berke Ümmü Eymen ve pederi Zeyd ibn 

ḤÀriåedir. Peder ve mÀderi faòr-i kÀéinÀtıñ èuteḳÀsından idiler Zeyd bin ÓÀriåe ki Berkeniñ 

zevci ve SelmÀnüél-FÀrisì faòr-i enbiyÀ SelmÀndan fekk-ü raúbe-i bendegi buyurmaàla 

cümle-i èabìdlerinden èaddolunmışdır ve ãallalÀhu èala seyyidinÀ Muóammedin ve Àlihì ve 

ãaóbihì ecmaèìn. 

Ol eşref-i mevcÿdatıñ ÓÀrisleri yaènì òaùır-nÀk maóallerde [61b] bekcileri bunlardır 

Bedir gazÀsı güni Saèd bin MuèÀõ beklemiş idi baèøılar Ebÿ Bekir eã-äıddìú idi ki yalıñ úılıc 

ile òidmet-i òırÀsetde åÀbit olup Resÿl-i ekrem saèÀdet ile èarìşde nevme-i istirÀóat buyurmış 

idiler didi. Baèøı rivÀyetde cenÀb-ı äıddìú ile Saèd bin MuèÀõ meèÀn beklemişler idi 

dinilmişdir ve Muóammed bin Mesleme yevm-i Uóudda bekci idi Zübeyr bin el-èAvvÀm ve 

èAbbÀd bin Bişr Óendeú gazÀsında nigeh-bÀn idiler ve Ebÿ Eyyÿb EnãÀrì gazve-i Òayberde 

òidmet-i nigeh-bÀníde olup duèÀ-yı peygamberìye maôhar oldılar.  

                                                           
276

Nüsha varak no: 51 ( Varak numarası 1 sayfa atlanarak 51 olarak devam etmektedir.) 



 

175 
 

Saèd bin Ebì VaúúÀã ve ZekvÀn bin èAbdü Úays ve BilÀl vÀdiél-ÚurÀda beklemişler 

rıêvÀnullÀhi teèÀlÀ èaleyhim ecmaèìn çünki vallÀhu yuèãimüke mineén-nÀsi277 Àyet-i kerìmesi 

nüzÿl eyledi ol vaútden ãoñra óÀrisleri refè eylediler.  

 

Ol imÀm-ı miórÀb-ı risÀlet óaøretlerin müéeõõinleri bunlardır: 

Biri BilÀl bin RabÀódır BilÀl-i Óabeşì óaøretleridir ki Ebÿ Bekir eã-äıddìúıñ muètaúı 

idi ve ibtidÀ eõÀn oúuyan BilÀldir raêıyallÀhu èanh ve biri èAmr bin Ümmü Mektÿm ve biri 

daòi Saèd el-Úaraô idi birisi daòi Ebÿ Maóõuredir ki ismi Evs bin Muàìr idi rıêvÀnullÀh 

èaleyhim ecmaèìn.  

 

Ol pÀdişÀh erìke-i nübüvvetiñ ümerÀsı [62a] 278bunlardır: 

Ebÿ Bekir eã-äıddìú ve èAli bin Ebÿ ÙÀlib ve èAbdurraómÀn bin èAvf ve Ebÿ 

èUbeyde el-CerrÀó ve Zeyd bin ÓÀriåe ve UsÀme bin Zeyd ve Cüveyn ibn èAbdullÀh ve 

Caèfer bin Ebÿ ÙÀlib ve ÒÀlid bin Velìd ve MÀlik bin Nüveyre ve èAdiyy bin ÓÀtem ve 

MuèÀõ bin Cebel ve äÿrad bin èAbdullÀh ve èAbdullÀh bin RevÀóa ve Muóammed bin 

Mesleme ve èAbdullÀh èAtebek eél-èAlÀéi el-Óaêramì veèAlúame bin Muórez ve èAmr bin 

Ümeyyetüéê-ëamìrì veél-Münzir bin èAli ve èÁmir bin æÀbit veéê-ëaóóÀk ve İbn SüfyÀn ve 

èUkkÀşe bin Mióãan ve Kürz bin CÀbir ve GÀlib bin èAbdullÀh ve ZiyÀd bin Velìd ve Beşir 

bin Saèd ve Ümeyye bin Ebì eã-äafÀ ve ŞücÀè bin Vehb ve èAmr bin el-èÁã ve ZibriúÀn bin 

Bedr ve Ebÿ ÚatÀde bin Rebèì ve Úays bin èÁãım ve Kaèb bin èUmeyr ve èUyeyne bin 

Óuãayn ve Ùufeyl İbn èÁmir ve èAmr bin Mesèÿd ve æaèlebe bin èÁmir rıêvÀnullÀhi 

èaleyhim ecmaèìn.  

Ol faòr-ı kaéinÀtıñ küttÀb-ı saèÀdet iktisÀbı bunlardır Ebÿ Bekir eã-äıddìú ve 

èÖmerüél-FÀrÿú ve èOåmÀn õién-Nÿreyn ve èAliyyüél-MurteøÀ ve EbbÀn bin Saèìd ve Übeyy 

bin Kaèb ve Erúam bin Ebìél-Erúam ve æÀbit bin Úays ve Óanôala bin er-Rebìè ve Ebÿ RÀfiè 
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el-Úıbùì ve ÒÀlid bin Saèìd ve ÒÀlid bin Velìd [62b] ve Muàìre bin Şuèbe ve Zübeyr bin el-

èAvvÀm ve Zeyd bin æÀbit ve æÀbit bin Úays bin ŞemmÀs ve Saèìd bin Ebì Seró ve èÁmir bin 

Fihr ve èAbdullÀh bin el-Erúam ve èAbdullÀh bin Zeyd ve èAbdullÀh bin Mesèÿd ve èAlÀé el-

Óaêramì ve èAlÀé bin èUúbe ve Muóammed bin Mesleme ve MuèÀviyye ibn Ebì SüfyÀn 

rıêvÀnullÀh teèÀlÀ èaleyhim ecmaèìn.  

 

Ol óaøretiñ eùrÀfa gönderdiài èÀmiller bunlardır: 

èAlì bin Ebÿ ÙÀlib ve èAdì bin Ebì ÓÀtem ve Ebÿ èUbeyde ve MuhÀcirìn Ebì Ümeyye 

ve ZiyÀd bin Ebì Lebìd ve MÀlik Nüveyre ve ibnü Lübeyne ve èAlÀé el-Óaêramì ve ZeberúÀn 

ve Úays ve BilÀl bin èÁãım ve Ebÿ Hureyre raêiyallÀhu èanhüm.  

 

VüzerÀsı bunlardır: 

Ebÿ Bekir eã-äıddìú ve èÖmer bin el-ÒaùùÀb raêiyallÀhu èanhümÀ. Bunlar ehl-i 

èarødan olan vezirleridir ammÀ ehl-i semÀdan CebrÀéil ve MikÀéil idi èaleyhimeés-selÀm 

maèlÿm ol ki muãannif-i kitÀb bu resme beyÀn itmekle biéż-øarÿr-ı tebèiyyet olundı eàerçi bu 

maúÀmda vüzerÀdan maúãÿd vüzerÀt-ı resmiyye olmayup emr-i şerìflerinde maórem olmaları 

dimekdir velÀkin edÀ-yı gayr-ı maèhÿd olmaàıla ùabìèatlere nÀ-mülÀyim görinüp bu 

muúaddime-i iètiõÀra øarÿretü ilóÀ eylemişdir Cibrìl-i Emìn [63a] 279èaleyhiés-selÀm emìn-i 

vaḥy-ı kerìm olup faòr-i enbiyÀ anı èunvÀn-ı uòuvvet ile õikr eyleyüp úarındÀşım Cibrìl diyü 

buyururlardı. Peygamberimize ve sÀéir enbiyÀya inzÀl-i vaóy-ı kerìm eyleyen Cibrìl-i emìn idi 

ki muótÀc-ı beyÀn deàildir MikÀéil èaleyhiés-selÀm melÀéike-i muúarrebìnden olup sÀéir 

melÀéik daòi biél-cümle Resÿl-i ekremiñ müştÀú-ı èizz-i óuøÿrları idiler emr-i SübóÀní 

oldıúda òidmet-i ResÿlullÀha óÀøır olurlardı ancaú taèbìr-i vüzerÀt kütüb-i siyerde be-dìdÀr 

olmadıàı cihetden ber-vech-i iótiyÀù tafãìl-i maúÀl olundı vallÀhu aèlem biéã-ãavÀb  
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AãóÀb-ı úuøÀt èAlì bin Ebÿ ÙÀlib kerremallÀhu veche ve MuèÀõ bin Cebel raêiyallÀhu 

èanhümÀ muãannef-i kitÀbıñ õikr itdiài bunlardır velÀkin ãÀóib-i sìretüéş-Şāmí imÀm 

ÙaberÀnìden rivÀyet eyleyüp úuøÀt-ı aãóÀbı altı kimsedir diyü taóúìú eylemişdir ki bunlardır 

èÖmerüél-FÀrÿú ve èAlì bin Ebÿ ÙÀlib ve èAbdullÀh bin Mesèÿd ve Ubeyy bin Kaèb ve Zeyd 

bin æÀbit ve Ebÿ MusÀ el-Eşèarì rıêvÀnullÀh èaleyhimecmaèìn. 

 

èAlem-i şeriflerin zìver-i dÿş-ı iftióÀr eyleyen èalemdÀrları bunlardır: 

èAlì bin Ebì ÙÀlib ve Zübeyr bin [63b] el-èAvvÀm ve Caèfer bin Ebÿ ÙÀlib ve ÒÀlid 

bin Velìd ve èAbdullÀh bin RevÀóa ve Saèd bin èUbÀde ve ÒÀlid bin Zeyd ki künye Ebÿ 

Eyyÿb EnãÀrìdir raêiyallÀhu teèÀlÀ èanhüm.  

 

DÀbbelerin yükleden bunlar idi: 

Eslaè bin Şerìk ve èAbdullÀh bin Mesèÿd raêiyallÀhu èanhümÀ.  

 

ŞuèarÀsı bunlardır: 

ÓasÀn bin æÀbit ve Kaèb bin MÀlik ve èAbdullÀh bin RevÀóa rıêvÀnu’llÀhi èaleyhim 

ecmaèìn. 

 

EånÀ-yı seferde deve yanınca óidÀ eyleyen òÀdimler bunlardır: 

èAbdullÀh bin RevÀóa ve Enceşetüél-esved ve èÀmir maèlÿm ol ki óidÀ elḥÀn-ı èArab 

üzre şol naàmeye dirler ki ùÿl-ı siyerden nÀşì develere èÀrıø olan fütÿr-ı şevúe mübeddel 

olmaà-içün terennüm olunur naàmeyi idenlere óÀdì dinilir.  
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AãóÀb-ı güzìnden baèøı vaútde imÀmet idenler bunlardır: 

Ebÿ Bekir eã-äıddìú ve èAbdurraómÀn bin èAvf raêiyallÀhu èanhümÀ ve èan sÀéir 

ãaóÀbeti ResÿlillÀhi ecmaèìn.  

 

Ol óaøretiñ òuùebÀsı bunlardır: 

Ez cümle æÀbit bin Úays bin ŞemmÀsdır raêiyallÀhu èanh.  

Ol şeh-suvÀr-ı èarãa-ı levlÀkiñ vÀbeste-i murÀbıù temlìkleri olan atları beyÀn olunur:  

Maèlÿm ol ki şÀh-ı úalem-rev-i nübüvvetiñ èaleyhiéã-ãalatu veés-selÀm emr-i gazÀ içün 

müddet-i [64a]280 èömr-i şerìflerinde mÀlik oldıúları atlar èalÀ iótilÀfiér-rivÀyet otuz èadede 

müntehÀ olmuşdur baèøılar on ve baèøılar yigirmi üc ve kimi daòi ziyÀde ve noúãÀn üzre 

beyÀn eylemişlerdir ancaú muãannif-i kitÀb eşher-i rivÀyÀtı iòtiyÀr eyleyüp yigirmi bir èaded 

at olmaú üzre õikreylemişdir ki esmÀsı bu vech üzredir evvelÀ bir atları var idi ki ismi Sekb 

idi bir şaòã-ı aèrÀbìden ãatun almışlar idi ikinciniñ ismi MülÀdió idi üçünciniñ ismi Mürteciz 

dördüncisiniñ nÀmı LizÀz idi ki cenÀb-ı saèÀdetlerine melik Muúavúısıñ cümle-i hedÀyÀsından 

idi beşinciniñ ismi Ôarib idi ki Ferve bin èAmr eél-CüõÀmì-nÀm kimseniñ hediyesi idi 

altıncınıñ ismi Laḥìfdir ki Rabìèa bin Ebì el-BerÀ ihdÀ itmiş idi yedinciniñ ismi SeõÀd ve 

sekizinciniñ ismi Verd idi ki faòr-i enbiyÀya anı Temìm-i DÀrì hediye itmiş idi ùoúuzuncınıñ 

ismi Sebḥa idi onuncınıñ ismi Eblaú idi on birinciniñ ismi Õüél-èUḳúÀl on ikinciniñ ismi 

Merkel idi on üçünciniñ ismi SeróÀn idi on dördünciniñ ismi Yaèsÿb idi on beşinciniñ ismi 

Baór idi ki faòr-i enbiyÀ anıñla müsÀbaúa buyurup [64b] yaènì seàirdüp Àòarı sebú eyledikde 

saèÀdet ile yüzini oòşayup mÀ ente illÀ Baór buyurmış idi yaènì yÀ feres sen at deàil sen belki 

baḥr-i serìèüél-baḥrsin dimek olur binÀéen èaleyh Baḥr ile tesmiyye olunmış idi on altıncının 

ismi Edhem on yedincinin MehÀ on sekizinci MurÀvió on ùoúuzuncı Ùarf yigirminci Necìb idi 

yigirmi birinciniñ ismi Õüél-Lümme idi vallÀhu aèlem biés-ãavÀb. 
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Liúaóları on idi yaènì saàılur develeri birine ŞaúrÀ ikincisine Mühre üçüncüsine 

RiyyÀd dördünciye Beşeriyye beşinciye èAvm altıncıya Saèdiyye yedinciye Farìs sekizinciye 

SemrÀ ùoúuzuncıya ḤüsnÀ onuncıya Cuàra tesmiyye olunmış idi.  

ÓımÀrları iki reés idi biriniñ ismi Yaàfÿr ikinciniñ ismi èUfeyr idi. 

Ve mübÀrek develeri üç reés idi biriniñ ismi áaêbÀn idi ikincisiniñ ismi CedèÀ 

üçüncisiniñ ismi ÚuãvÀ idi. 

Ve ganem-i mübÀrekleri yedi idi biri èAcve ve Zemzem ve Suúya ve Bereke281 ve IùlÀl 

ve İùrÀf ve Verìşe dinilürdi.  

Keçileri daòi yedi idi mervìdir ki úoyunları yüz reés idi her bÀr ki úuzulaya 

boàazladırlar idi ve bunları Ümmü Eymeniñ oàlı Eymen [65a]282  güderdi ammÀ biàÀl-i 

laùìfeleri yedi reés idi biri ŞehbÀ idi ki melik Muúavúıs ihdÀ itmiş idi ikinci Düldül idi ki 

ibtidÀ İslÀmda şeref-i rükÿba fÀéiz olan bu baàledir ücünci Fıøøadur ki Mervetüél-CüõÀmì 

ihdÀ itmiş idi. Dördünci İleyyedir ki ihdÀ eyleyen Ebleh óÀkimi İbnüél-èUlemÀ-nÀm kimesne 

olmaàla aña nisbet olunup İleyye tesmiyye olunmış idi beşinci bir úatır idi ki dÿmetüél- 

cendel óÀkimi hediye virmiş idi biri daòi KisrÀnıñ hediyesi idi ki vücÿdı iòtilÀfídır. Baèøılar 

bunı inkÀr eylemişlerdir ḳavl-i ãaóìó olmamaúdır bu taúdìrceèaded-i biàÀl beş olur. Biri daòi 

melik NecÀşìniñ ihdÀ eylediài baàildir ki ismi nÀ-maèlÿmdur. Pes imdi muòtelifun fìhÀ olan 

úatırlardan mÀèadÀ èaleél-ittifÀḳ èaded-i baàle beş olmış olur vallÀhu aèlem biés-ãavÀb.  

 

Ol pÀdişÀh-ı mülk-i nübüvvetin èaleyhiés-ãalÀtü veés-selÀm eslióÀ-i şerìfelerinden 

ùoúuz èaded úılıcları var idi: 

Biriniñ ismi èAêb idi. Saèd bin èUbÀdeden iãÀbet itmiş idi. İkinci Õüél-fiúÀr idi. 

GanÀyim-i Bedirden iãÀbet itmiş idi. Üçünci äamãam idi ki èAmr bin èAøbiñ kılıcı idi. 

Dördünci [65b] Úalèa beşinci BetÀ bu ikisi gazve-i benì ÚaynuúÀèda aòõ olunan silÀhlardan 
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idi. Altıncı Óatf idi ve yedincisi Miòrem idi ve sekizincisi Rasÿb idi ve ùoúuzuncısı Úaêìb-

nÀm úılıc ki ibtidÀ taúlìd buyurdıúları seyf bu idi ve bir úılıcları daòi var idi ki vÀlidlerinden 

èalÀ ùarìúiél-irå intiúÀl eylemiş idi AllÀh teèÀlÀ aèlem biés-ãavÀb ve kemÀn-ı şerìfleri birine 

beyøÀ dirler idi ki şavóaù didikleri şecer-i maóãÿãdan maãnÿèa idi ve birine revóÀ dirler idi ve 

biri daòi tìà didikleri aàacdan bir daòta idi ismi ãafrÀ idi. Gazve-i Uóudda şikest olmış idi 

birine daòi zevrÀ dirler idi bu zevrÀnıñ bir ismi ketÿm idi vech-i tesmiyye anıñla remy-i sihÀm 

itdiklerinde münòafiøüés-ãavt olup ketm-i enin itdiàidir. Biriniñ daòi ismi SedÀd idi ve bir 

terkeşleri var idi ve bir mınùıúaları yaènì úuşÀkları var idi saòtiyÀndan idi bendi úayışdan idi. 

Üç dÀne óalúası ve ãoyası gümüşden idi adına kÀfÿr dirler idi. 

Ve bir siyÀh bayraúları var idi. İsmi èUúúÀb idi ve birúaç beyÀø sancaúları var idi 

ancaú isimleri muteèayyen deàildir. İmÀm Tirmiõì rivÀyetinde çÀr-kÿşe [66a]283 bir siyÀh 

bayrÀúları var idi Muóyiés-Sünnet naúli üzre bir beyÀø sancÀúları var idi. Üzerinde lÀ ilahe 

illÀllÀh Muóammeden ResÿlullÀh yazılmış idi. Baèøılar bir rÀyet-i ãuàrÀları var idi dimişler 

vallÀhu aèlem. 

 

Ve nìze-i mübÀrekeleri dört èaded idi bir rivÀyetde beş dinilmiş: 

EvvelÀ birinin ismi Müteåennì idi ve üç mızrÀú daòi ÚaynuúÀè silÀólarından iãÀbet 

itmiş idi. İsimleri maèlÿm deàildir velÀkin eèÀôım-ı kütüb-i siyerde nìze-i mübÀrekelerde beş 

èaded olmaú üzre beyÀn eyleyüp bu resme õikr eylemişlerdir.  

EvvelÀ bir rumó-ı şerìfleriniñ ismi mimiñ øammı ve sÀ-i müåelleåeniñ sükÿnı ve nÿnuñ 

fetóiyle müåeååene ve ikinci øamm-ı mìm ve sükÿn-ı tÀ ve kesr-i vÀv ile müåvìdir ve per-i 

şerìfleri biriniñ ismi Õülÿḳ biriniñ ismi daòi Fütÿú øamm-ı fÀ ve fetó-i åÀ ve sükÿn-ı úÀf ile 

Fetú idi. Baèøılar faèÿl vezni üzre Fatÿḳ idi dimişler ve bir úalúanları daòi var idi ki cenÀb-ı 
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èalìlerine hediye virilmiş idi. Üzerinde ùavşancıl ãÿreti284 var idi mübÀrek ellerin ol ãÿret üzre 

vaøè eylediklerinde muècize-i dest-i şerìfleriyle maóv olup eåeri úalmadı.  

 

Óarbeleri beyÀnındadur: [66b]  

Biriniñ ismi èurcÿndur biri daòi èanze idi nìzeden úaãìr èaãÀdan ùavìl idi ãaórÀda 

namÀz úıldıúlarında pìş-gÀhlarına vaøè iderlerdi birine daòi beyøÀ dirler idi velÀkin eèÀôım-ı 

kütüb-i siyerde mübÀrek óarbelerin beş èaded olmaú üzre taóúìú eyleyüp bu resme beyÀn 

itmişlerdir ez cümle biriniñ ismi nebèa idi ve biri beyøÀ idi ve bir küçük óarbeleri daòi var idi 

ki èañÀze müşÀbih idi añÀze ucı demürli èaãÀya dirler. İsmi èanze idi. Zübeyr raêiyallÀhu èanh 

anı Óabeşden getürmiş idi óìn-i cenkde melik NecÀşì aña ol óarbeyi virüp cenÀb-ı Zübeyr 

NecÀşìniñ öñünde anıñla vÀfir cenk itmiş idi Zübeyr ol óarbeyi Bedir ve Uóud ve Òayber 

gazÀlarına getürüp inãırÀf-ı Òayberde Resÿl-i ekrem anı Zübeyr[den] almış idi pìş-gÀh-ı 

saèÀdetlerinde óaøret-i BilÀl raêiyallÀhu èanh götürürlerdi yevm-i èıydda müvÀcehe-i 

èaliyyelerine merkÿz ḳılınup maúÀm-ı miórÀbda aña doàrı namÀz úılarlar idi ekåer 

seferlerinde bile giderdi ve peygamber èaleyhiés-salatu veés-selÀm saèÀdet ile piyÀde 

yürüdükde mübÀrek ellerine alurlardı ve biriniñ ismi mehrÿ [67a] 285ve birinin nemr idi ve bir 

miócenleri var idi õeḳan idi ùolı bir õirÀè idi miócen çevgÀna dirler ve şavóat didikleri aàacdan 

per-dÀòte bir úaøìbleri var idi ismi memşÿú idi bu úaøìb şol úaøìb idi ki òulefÀ-teberrükÀ pìş-

gÀhlarında getürürler idi ve bir mıóãarraları var idi ismine èurcÿn dirler idi. Baèøılar ismi èasìb 

idi dimişler mıóãarra èasÀdan küçük bir nesnedir ki elde getürürler. Türkìde aña çomaú dirler.  

Ve zırh-i mübÀrekleri yedi idi. Biriniñ ismi Suàdiyye idi. Bu Suàdiyye ol zırhdur ki 

óaøret-i DÀvud ãalavÀtullÀh èalÀ nebiyyinÀ ve èaleyhiés-selÀm CÀlÿtı úatl itdikde mübÀrek 

arúasında idi. Beni Úaynuúaè silÀólarından alınmış idi biri daòi Fıøøa ile müsemmÀ idi. Bir 

daòi eslióÀ-i beni Úaynuúaèdan iãÀbet itmiş idi. Biriniñ ismi ÕÀtüél-Fuøÿl idi uzÿn cübbe 

olmagla ÕÀtüél-Fuøÿl tesmiyye olunmış idi. Birine ÕÀtüél-ÓavÀşì ve birine ÕÀtüél-VişÀó dirler 
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idi ve bir zırhleriniñ ismi BetrÀ idi vech-i tesmiyye úıããa oldıàıdur ve biri daòi Òırnıú286 dirler 

idi. 

 

Ol óaøretiñ eåvÀb ve eåÀåları [67b] yaènì levÀzım sefer ve haøardan mÀlik oldıúları 

eşya beyÀnındadur: 

EvvelÀ taşdan yapılmış bir tevrleri var idi tevr ãu içecek ve el yuyacaú bardaàa dirler 

ve bir èaded mìli ile bile sürme-dÀnları var idi uyòu vaútinde mübÀrek gözlerine üçer kerre 

çekerlerdi. Bir miúrÀøları var idi ismi cÀmiè idi ve bir Àyineleri var idi ve òaff-ı şerìfleri dört 

idi ve naèleyn-i şerìfleri iki idi ve åiyÀb nevèinden bir óabreleri var idi óabre bürde 

envÀèındandır ki levninde biraz óumret ola ve bir izÀr-ı èummÀnìleri var idi izÀr èAraba 

maòãÿã bir nevè-i åevbdır èummÀn èamel olundıàı maóallin ismidir ve iki åevb-i ãaóÀrìleri var 

idi. äaóÀr daòi ol åevbiñ doúunduàı maóallin Àdìdir ve bir úamıã-ı suóÿlìleri var idi. Yaènì 

ãaóÀr ve suóÿl-nÀm maóallerde işlenür iki nevè gömlekleri var idi ve iki èaded cübbe-i 

mübÀrekeleri var idi. Biri Yemenì ve biri ŞÀmì idi ve bir beyÀø kisve-i şerìfeleri daòi var idi 

ve birúaç küçük úalensöveleri var idi. Úalensöve bir nevètÀcdur ki üstüne [68a]287 destÀr 

ãarılur şekli nÀ-maèlÿmdur ve bir óamìãaları var idi óamìãa çÀr-kÿşe bir siyÀh kisvedir. Gāliba 

lisÀn-ı Türkìde şÀyièüél-istièmÀl olan çÀr didikleri nesne olmaú gerektir ve bir firÀşaları var idi 

saòtiyÀndan idi óaşvi lif idi ve èamÀyim-i mübÀrekeleri dört èaded idi birine èamÀme-i 

muóannike dirlerdi ki ekåer evúÀtda anı istièmÀl buyururlar idi taónìk èArabda ãarıàıñ ucunı 

çeñe altından almaàa dirler èAraba maòãuãdur ve èamÀme-i mübÀrekeleriniñ biri ãaçaúlı idi 

bunı kÀhice istièmÀl buyururlar idi ve bir èamÀmeleri daòi siyÀh idi ekåeriyyÀ èıyd günlerinde 

istièmÀl buyururlar idi. Bu ol èamÀmedir ki fetó-i Mekke güni mübÀrek başlarına ãarınup 

ucunı mübÀrek omuzları üzre irsÀl buyurmışlar idi ki bu ãıfata ùaylasÀn dirler ve bir 

èimÀmeleri daòi beyÀø idi bunı daòi ekåer evúÀtda istièmÀl buyururlar idi. Baèøıları èamÀyim-i 

mübÀrekeleri iki idi biri èimÀme-i sevdÀ ve biri seóÀb tesmiyye olunan èimÀme idi dimişler ve 

bir arúa úaşaàıları var idi dimişler ve bir úırbaları var idi ki [68b] andan saèÀdet ile ãu içüp 
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abdest alurlar idi áÀlibÀ maùhera didikleri nesnedir ve bir ùaèÀm ùabò olunacaú ôarfları var idi 

ve üç èaded úadeóleri288 var idi biriniñ ismi Muàìå idi bunuñ gümüşden óalúaları olup üç 

yerden gümüş zencìrcikler ile baàlanmış idi. Birine ReyyÀn dirler idi ve biri ãırçadan idi ve 

bir miòãanları var idi birinciden idi vücÿd-ı şerìflerinde óarÀret müşÀhede itdikçe anıñ içinde 

óınnÀ ve ketem didikleri nebÀtı óall idüp mübÀrek başlarına úorlar idi ve bir rekveleri var idi 

ismi ãÀdıra idi ve bir tÿcdan àasl idecek ôarfları var idi ve fil dişinden perdÀòte bir rebèa-i 

iskenderìleri var idi ki melik Muḳavḳıs ihdÀ itmiş idi mübÀrek ùarÀúlarını ve sürme-dÀnlarını 

ve miúrÀø ve Àyineleri anıñ içinde ùutarlardı. Rebèa dört köşeli küçük ãanduúa dirler ki 

ekãeriya èaùtÀrlar istièmÀl iderler ve bir úaãèaları var idi úaãèa çanÀàa dirler ve kaùìfeden bir 

serìrleri var idi ve bir úırmızı kisve-i mübÀrekeleri var idi ve bir daòi siyÀh úıldan doúunmış 

[69a] 289kisveleri var idi ve bir mendìl-i mübÀrekleri var idi ve aàaçdan bir ôarfları daòi var idi 

ki baèøı òuãÿãlar içün istièmÀl iderlerdi ve bir doúunmış óaãırları var idi. Üzerinde namÀz 

úılarlardı. Bir ôarf-ı maòãÿãları var idi ki içine ùıyb úorlar idi õÀt-ı èÀlì-şÀnları ziyÀde rÀyióa-i 

ùayyibeyi severlerdi ve àÀliye ve müşk sürinüp èÿd ve kÀfÿr ile buòÿrlanurdı ve òÀtem-i 

şerìfleri üç èaded idi. Biri altundan idi velÀkin istièmÀl itmeyüp terk itmişler idi ve biri daòi 

gümüşden idi ve bunı istièmÀl buyururlar idi. Biri daòi demürden ancaú üzerine gümüş 

úablanmış idi ve bir ùaraúları var idi ki mübÀrek lióye-i şerìfelerini anıñ ile tesrìó buyururlar 

idi ve bir füsùÀùları var idi ismi kesr-i kÀfi ile kinn idi füsùÀù bir nevè çÀdır ki ol diyÀra 

maòãuãdur ve ãallallÀhu teèÀla èaleyhi ve sellem teslìmen keãìran. 

El-óamdu lillÀhi èalÀ itmÀmihi veés-ãalat èalÀ nebìyyihi Muóammedin ve Àlìme. 
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SELİMOĞLU, Sümeyya, Nahifî’nin Ravzatü’s-Safâ adlı Eseri İnceleme ve Metin 

Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ 185s. 

 

 

ÖZET 

Nahîfi’nin hayatı ve “Ravzatü’s-safâ fi Sîreti’l-Mustafâ” adlı eserinin edebî açıdan 

değerlendirilmesinin amaçlandığı bu çalışma giriş ve üç ana bölümden meydana 

gelmektedir. Giriş kısmında “siyer” kelimesinin manası ve konusu, siyerin bir ilim 

olarak doğuşu, Türk-İslâm edebiyatında geleneğinde öne çıkan müstakil manzum ve 

mensur siyerler kısaca tanıtılmıştır. 

Birinci bölümde XVIII. yüzyıl şâirlerinden Süleyman Nahîfî’nin hayatı, eserleri 

ve edebî şahsiyeti ele alınmıştır. İkinci bölümde “Ravzatü’s-safâ fî sîreti’l-Mustafâ”nin 

muhteva özellikleri başlığı altında eser hakkında genel bilgiler, eserin adlandırılması ve 

eserin bölümleri hakkında bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde “Ravzatü’s-safâ fî 

sîreti’l-Mustafâ” adlı eserin yazma nüshalarının tavsifi yapılarak transkripsiyonlu metin 

yer almaktadır. Sonuç kısmında ise elde edilen bilgiler öz bir şekilde ifade edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Nahifî, Siyer, Hz. Peygamber, Edebiyat, İslam, Hilye 

 

 

 

 



 

185 
 

SELİMOĞLU, Sümeyya, Nahîfî's Rawzatu's-Safâ-original text and analysis, MA 

Thesis, Advisor: Prof. Dr. Mehmet Akkuş, 185 p. 

 

ABSTRACT 

 

This study, which aims to evaluate the life of Nahîfî and his work named 

''Rawzatu's-Safâ fi Sîreti'l-Mustafâ'', consists of introduction and three main parts. In 

the introduction, the meaning and subject of the word ''sîra, the birth of sîra as a 

science, the prominent poetry and prose siyes that stand out in the tradition of Turkish-

Islamic literature are briefly introduced. XVIII in the first part. The life, works and 

literary personality of Süleyman Nahîfî, one of the poets of the century are discussed. In 

the second chapter, general information about the work, naming the work and the parts 

of the work are given under the title of content features of ''Rawzatu's-Safâ fi Sîreti'l-

Mustafâ''. In the third part, the text with transcription is included by describing the 

manuscript copies of the work named ''Rawzatu's-Safâ fi Sîreti'l-Mustafâ''. In the  

conclusion part, the obtained information is expressed concisely. 

Keywords: Nahîfî, Rawzatu's-Safâ, Sira, Hz. Muhammed, Literature, Islam. 

 

 

 

 

 


