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Öz 
Hz. Muhammed‟in hayatını, Ģahsiyetini, tebliğ faaliyetlerini, siyasî ve askerî mücadelelerini anlatan eserlere 

tür olarak siyer adı verilir. Ġlk olarak Arap edebiyatında ortaya çıkan siyer türü; önce Ġran, sonra da Türk edebiyatına 

geçmiĢtir. Veysî‟nin Dürretü’t-tâc fî Sîreti Sâhibi’l-mi‘râc isimli eseri Türk edebiyatında siyer türünde kaleme alınan ilk 
telif kitaptır. Bu eser, yazımından hemen sonra Ģöhret kazanmıĢ ve kendisine zeyiller yazılmıĢtır. Dürretü’t-tâc‟a 

yazılan ilk zeyil Nev„î-zâde Atâyî‟nin Zeyl-i Siyer-i Veysî adlı eseridir. Atâyî‟nin vefatı üzerine yarım kalan bu zeylin 
çeĢitli kütüphanelerde Ģuanki katalog bilgilerine göre beĢ yazma nüshası bulunmaktadır.  

Bu çalıĢma bir giriĢ ve dört bölümden ibaret olup giriĢ bölümü siyer türünün tanımı, tarihî geliĢimi ve Türk 

edebiyatındaki görünümü hakkında genel bilgiler ihtiva etmektedir. Birinci bölümde Türk edebiyatında Veysî‟nin 
siyerine yazılan zeyiller sıralanmıĢ, bu zeyillerin içerikleri ve özellikleri hakkında elde edilen bulgular sunulmuĢtur. 

Ġncelemeye ayrılan ikinci bölümde Zeyl-i Siyer-i Veysî‟nin adı, yazılıĢ tarihi ve nedeni, nüshaları, bölümleri, ihtiva 
ettiği vak„alar, kaynakları, dil ve üslûbu hakkında malumat yer almaktadır. Üçüncü bölümde bu çalıĢmada elde 

edilen sonuçlara yer verilmiĢtir. Dördüncü bölümde metnin kurulmasında dikkat edilen hususlar sıralanıp Nev„î-
zâde Atâyî‟nin Zeyl-i Siyer-i Veysî adlı eserinin dört yazma nüshanın mukayesesiyle tesis edilen tenkitli metni 
verilmiĢtir.         

Anahtar Kelimeler: Zeyl-i Siyer-i Veysî, Nev„î-zâde Atâyî, 17. Yüzyıl. 
 
Abstract 

The works, which give information about the life of the Prophet Muhammad, his proceeding the 
notification (struggling to spread the Islam) and his diplomatic martial struggles are called the Siyer (the history of 
lives of people who are associated with Islam) The variety of Siyer, having initially appeared in Arabic Literature had 

passed to Iranian Literature at first, before followingly passing to the Turkish Literature. The work of Veysi, named 
Dürretü’t-tâc fî Sîreti Sâhibi’l-mi‘râc is the first book of haecceity which was put down on paper in the variety of Siyer. 

This work gained a great fame just after being written and was followed by appendixes. The first appendix to the 
Dürretü’t-tâc is Zeyl-i Siyer-i Veysî, the work of Nev„î-zâde Atâyî. There can be found five written manuscripts of this 

appendix which was uncompleted due to the death of Atâyî in various libraries. 
This work is composed of an entry and four sections, and the entry part includes the description, the 

historical evolution and general knowlege about the appearance of the variety of Siyer in Turkish Literature. In the 

first section, the appendixes to the Siyer of Veysi are given in an order, and the findings, obtained about the contexts 
and characteristics of these appendixes are presented. In the second section which was alloted to examining, there is 

datum about the name, the date and the reason of manuscripting, manuscripts, sections, included events, sources, 
language and wording of Zeyl-i Siyer-i Veysî. In the third section, the resultes, obtained in this process are ranked. In 

the fifth section, points, to be taken into consideration are given in an order and the critical text, built up with the 
comparison of four written manuscripts of the work of Nev„î-zâde Atâyî, named Zeyl-i Siyer-i Veysî, is given. 
Key Words: Zeyl-i Siyer-i Veysî, Nev„î-zâde Atâyî, 17th Century. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
*Yrd. Doç.Dr., Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi; suatdonuk@hotmail.com  

http://www.sosyalarastirmalar.com/


- 104 - 

 

 
Giriş1 

 Siyer, sözlük anlamı olarak Arapçada davranıĢ, hâl, tavır, biyografi, hayat hikâyesi ve seferler 
manalarına gelen “sîret” kelimesinin çoğuludur.2 Terim anlamında ise Hz. Muhammed‟in hayatı, onun 
hayatını konu edilen bilim dalı ve bu dalda yazılan eserler demektir. Hz. Peygamber‟in doğumundan 
ölümüne kadar hayatındaki bütün olayları menkıbevî bir biyografi Ģeklinde anlatan eserler zamanla Arap 
edebiyatında sîret ya da siyer adı verilen bir türün doğmasına sebebiyet vermiĢtir.3 Sîret kelimesi Sîretü’l-
Hüseyn, Sîretü Ahmed bin Hanbel gibi baĢka Ģahsiyetlerin hayatlarını anlatan eserler için de kullanılmıĢken 

siyer ise sadece Hz. Muhammed‟in yaĢamını konu edinen kitaplar için kullanılmıĢtır. 4  Sîret kelimesi 
Ġslâmiyet‟ten önce “halk idaresindeki tutum” anlamına geliyordu. Bundan dolayı sîret ve siyerin, Ġslâm 
hukukunda Resûlullâh‟ın davranıĢ Ģekli, özellikle savaĢtaki tutumu anlamına geldiğini iddia etmek de 
mümkündür.5 Bunlarla birlikte siyer tabiri, tarihçiler tarafından daha ziyade Peygamber Efendimiz‟in evsaf 

                                                             
1 Bu bölümde tanımı ve tarihçesi kısaca verilen siyer türü hakkında ayrıca Ģu çalıĢmalara müracaat edilebilir: Adem  Apak (2004), 
“Muhammed Hamidullah‟ın Siyer Ġlmine Katkıları”, Uludağ Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, C. XIII, S. 1, s. 53-72; Mehmet Azimli (2008), 

“Siyer Yazıcılığının Problemlerine Bir Örnek -Benî Kaynuka SavaĢının Sebebi-“, İslâmî İlimler Dergisi, C. III, S. 2, s. 175-183; Mithat Eser 
(2009), “Eseri Günümüze UlaĢan Ġlk Siyer Müellifi Ġbn Ġshâk‟ın Güvenirliği”, İSTEM: İslâm San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, C. 

VII, S. 13, s. 261-280; Mustafa Fayda (1985), “Siyer Sahasındaki Ġlk Telif ÇalıĢmaları”, Uluslararası Birinci İslam Araştırmaları Sempozyumu 
Tebliğ ve Müzakereler, 16-18 Eylül, Ġzmir, s. 357-368; M. Ġhsan Hacıismailoğlu (2007), “Osmanlıca Bir Siyer: “Mahmûdü‟s-Siyer” Kitabı 
Üzerine”, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Sempozyumu, 20-22 Nisan [Ġslami Ġlimler Dergisi Yayınları], s. 229-236; Mehmet Özdemir 

(2007), “Siyer Yazıcılığı Üzerine”, Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, C. IV, S. 3, s. 129-162; Mehmet Özdemir 
(2007), “Siyer Yazıcılığındaki DeğiĢim Üzerine”, Kutlu Doğum 2002: Çağımızda Sosyal Değişme ve İslâm, s. 200-208; Ali Öztürk (2007), 

“Türk Edebiyatında Manzum Siyerler”, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Sempozyumu, 20-22 Nisan [Ġslami Ġlimler Dergisi Yayınları], s. 
213-216; Kasım ġulul (2008), “Siyer Literatüründe Kullanılan Terimler ve Özel Ġsimler Sözlüğüne Dair”, Harran Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, 

C. 13, S. 19, s. 33-53; Nuran Yılmaz (2003), “Siyer-i Veysî‟deki “Hikâye-i Latîfe” Çerçevesinde HoĢgörü ve HoĢgörüsüzlük 
Kavramlarının Değerlendirilmesi”, Çukurova Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, C. III, S. 2, s. 139-152; Sabri Hizmetli (1989), “Siyer ve Ġslam 
Tarihçiliği Üzerine”, Diyanet-İlmî Dergi, C. XXV, S. 4, s. 311-362; Nuran Yılmaz (1999), “Veysî'nin Dürretü't-Tâc Adlı Siyeri ve 

Nüshalarının Tanıtımı”, Erciyes Ünv. Sos. Bil. Enst. Dergisi, S. 8, s. 35-43; Gottfried Hagen (2010), “ „Kumandan‟ Olarak Peygamber [Hz.] 
Muhammed: Birinci Dünya SavaĢı Öncesinde Osmanlılarda Siyer Yazıcılığı”, (çev) Gülgün Uyar, İSTEM: İslâm San‘at, Tarih, Edebiyat ve 

Mûsikîsi Dergisi, C. VIII, S. 15, s. 321-343; Ayhan Tergip (2010), “Siyer Yazıcılığı ve Türklerin Siyer Ġlmine Katkıları”, Uluslararası Sosyal 
Araştırmalar Dergisi, C. III, S. 15, s. 221-232; Nihat Öztoprak (2010), “Türk Edebiyatında Manzum Siyerler”, YazılıĢının 600. Yılında Bir 
Kutlu Doğum Şaheseri Uluslararası Mevlid Sempozyumu, s. 51-70; Ġsrafil Balcı (2010), “Siyer Okumalarında Kur‟ân‟ın Rolü ve Belirleyiciliği: 

Necm Sûresi Örnekliğinde Bazı Siyer Konularının Kritiği”, İSTEM: İslâm San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, C. VIII, S. 16, s. 35-60; 
Mustafa Fayda (2012), “Siyer ve Türkiye‟de Siyer Yazıcılığı Meselesi”, Siret Sempozyumu I: Türkiye’de Siret Yazıcılığı, s. 23-33; Salahattin 

Polat (2012), “Siyer‟in Neliği Bağlamında Siyer Yazıcılığının Sorunları”, Siret Sempozyumu I: Türkiye’de Siret Yazıcılığı, s. 257-270; Kasım 
ġulul (2012), “Siyer Yazıcılığında Kronoloji Meselesi”, Siret Sempozyumu I: Türkiye’de Siret Yazıcılığı, s. 663-703; Tufeyl Umeruddin (1995), 

“Siyer-i Nebiye Yeni Bir BakıĢ”, Sünnetin Dindeki Yeri, s. 499-516; Hakan Öztürk (2013), “Rüya Motifi‟nin Siyer Yazıcılığındaki Yeri: Hz. 
Muhammed‟in Peygamberliğinin Doğumundan Önce Müjdelenmesi Örneği”, Fırat Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, C. 18, S. 1, s. 133-155; 
Nurgül Özcan (2011), “Seyyid Ġbrahim Hanif‟in „Siyer-i Nebi‟si” , Süleyman Demirel Ünv. Fen-Edebiyat Fak. Sos. Bil. Dergisi, S. 23, s. 171-

186; Sümeyye Yıldız (2011), “Seyyid Ġbrahim Hanif‟in Siyer-i Mekki‟sinin ve Veysi‟nin Siyer‟inin Mevlid Bölümlerinin 
KarĢılaĢtırılması”, Süleyman Demirel Ünv. Fen-Edebiyat Fak. Sos. Bil. Dergisi, S. 24, s. 113-127; Nihal ġahin Utku (2013), “Biyografik Tarih 

Yazımı Ġçinde Siyer”, Marmara Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, S. 44, s. 263-290; Mehmed Nadir Özdemir (2014), “Siyer-i Nebî Tarih‟ten Farklı 
mı Okunmalı? -Fil Olayı Bağlamında Bir Değerlendirme-”, EKEV Akademi Dergisi -Sos. Bil.-, C. 18, S. 59, s. 247-264; Yasin Yılmaz (2013), 

“Bir Siyer Müellifi Olan Ġbn Ġshak‟taki Bazı Hâdiseler Örneğinde Siyer-Tefsir ĠliĢkisi”, Sütçü İmam Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, C. XI, S. 22, 
s. 100-127; Ümran Ay (2007), Münîrî'nin Siyer-i Nebi'si Cilt 1 (İnceleme-Metin) Dr. Tezi. Marmara Ünv.; Reyhan Çorak (2010), Münîrî'nin 
Manzum Siyer-i Nebî'si: Cilt 2-3 inceleme-metin. Dr. Tezi. Marmara Ünv.; Mustafa Özkat (2011), Münîrî'nin Siyer-i Nebi'si IV ve V. ciltler: 

inceleme-metin. Dr. Tezi. Marmara Ünv.; Yılmaz Top (2011), Münîrî'nin Manzum Siyer-i Nebî'si (6-7. cilt): inceleme-metin. Dr. Tezi. 
Marmara Ünv.; Mass'ad Süveylim Ali eĢ-ġaman (1982), Türk Edebiyatında Siyerler ve İbn Hişam'ın Siyeri'nin Türkçe tercümesi. Dr. Tezi. 

Ankara Ünv.; Nuran Öztürk (1997), Siyer Türü ve Siyer-i Veysi: Dürretü't-tâc fî sîreti sâhibi'l-mi'râc, Dr. Tezi. Erciyes Ünv.; Mehmet Erdem 
(2000), Seyyid İbrahim Hasîb Uşşâkîzâde'nin Siyerü'n-nebi'si, YL Tezi. Fırat Ünv.; Sümeyye Yıldız (2011), İbrahim Hanif'in Siyer-i Mekki'si 

(Varak:1-62): inceleme-tenkitli metin-tıpkıbasım, YL Tezi. Fatih Ünv.; BüĢra Üner (2011), Manzum Siyer: inceleme-metin, YL Tezi. Fatih Ünv.; 
Makbule Özmen (2012), Zaifi'nin Manzum Siyer-i Nebi'sinin transkripsiyonlu çevirisi ve incelenmesi, YL Tezi. Ordu Ünv.; M. Faruk 
Gürtunca (1977), Erzurumlu Mustafa Darir. Kitabü Siyeri'n-Nebi: Peygamber Efendimizin Hayatı, Sağlam Yayınevi, Ġstanbul; Berat Açıl 

(2010), “Tercümeden Telife, Osmanlı'dan Günümüze Siyer Yazıcılığında Ne(ler) değiĢti?" Siyer edebiyat ilişkisi: Siyer Atölyesi 2010, 
tebliğler kitabı. (haz.) ġerif Eskin, Meridyen Destek Kitaplığı, Ġstanbul; Kemâl Yavuz (1984), "Erzurumlu Mustafa Darir: Hayatı-Eserleri 

ve Siyerindeki Manzûmelerin Muhtevası." Millî Kültür, S. 46, s. 37-40; ġerif Eskin (2010), "Klasik, Modern ve Postmodern Alıntılar 
Arasında Siyer." Siyer edebiyat ilişkisi: Siyer Atölyesi 2010, tebliğler kitabı, (haz.) ġerif Eskin, Ġstanbul: 13-27; Reyhan Çorak (2010), "Klasik 
Türk Edebiyatı'nda Siyer ve Siyer Konulu Edebî Türler." Siyer edebiyat ilişkisi: Siyer Atölyesi 2010, tebliğler kitabı, (haz.) ġerif Eskin, 

Ġstanbul: 83-97; Hüseyin Alpsoy (2012), Âbdülbâki Ârif Efendi's siyer of the prophet Siyer-i Ârif'in Mevlid-i evvel bölümü, YL Tezi. Fatih Ünv. ; 
Shadi al-Ġsmail (2014), Lugat-i Siyer-i Veysî: İnceleme-çevriyazılı metin, YL Tezi. Anadolu Ünv.; M. Ġhsan Hacıismailoğlu (2008), Eyüp Sabri 

Paşa’nın Mahmûdü’s-Siyer’i, YL Tezi, Gazi Ünv.; Yıldıray Kaplan (2006), Erzurumlu Kadı Mustafa Darîr’in Kitâb-ı Siyer-i Nebî’si, YL Tezi, 
Ankara Ünv.; ġaban Öz (2006), İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, Dr Tezi, Ankara Ünv. 
2 Serdar Mutçalı (1995), Arapça-Türkçe Sözlük, Dağarcık Yayınları, Ġstanbul, s. 423. 
3 Ümran Ay (2007), Münîrî’nin Manzum Siyer-i Nebî’si Cilt 1 (İnceleme-Metin), BasılmamıĢ Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Türkiyat 
AraĢtırmaları Enstitüsü, Ġstanbul, s. XII. 
4 Mustafa Fayda (2009), “Siyer ve Megâzî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ankara, C. 37, s. 319. 
5 Sabri Hizmetli (1989), “Siyer ve Ġslâm Tarihçiliği Üzerine”, Diyanet Dergisi, C. 25, S. 4, Ankara, s.322. 



- 105 - 

 

ve menakıbından, mücâhedelerinden bahseden kitaplara verilen bir unvandır. Bu itibarla siyer kitapları 
tarihin hususî bir Ģubesi makamında bulunmaktadır.6  

Öte yandan siyer ilmi en geniĢ Ģekliyle Hz. Muhammed‟in terceme-i hâlidir. Zaman bakımından Hz. 
Peygamber‟in doğumundan öncesine gelen câhiliye döneminden baĢlar ve vefatını takip eden senede sona 
erer. Bu yönüyle Ġslâm tarihinin bir bölümünü oluĢturur.7 

Hz. Muhammed‟in hayatını inceleyen bilim dalını ifade etmek üzere kullanılan baĢka bir kelime de 
“savaĢ yeri, savaĢ ve savaĢ menkıbesi” anlamındaki meğzâ kelimesinin çoğulu olan megâzî‟dir. Megâzî, 
baĢlangıçta sadece H. Peygamber‟in Medine dönemindeki askerî faaliyetleri, özellikle savaĢ ve seferlerini 
anlatan metinlere verilen bir isim iken zamanla kelimenin anlamı geniĢlemiĢ ve siyer ile eĢ anlamlı hâle 
gelerek hem kendi baĢına hem de siyerle birlikte kullanılmıĢtır.8 Hz. Muhammed‟in hayatına dair yazılmıĢ 
müstakil eserlerin tarihçesi ele alınırken siyer ve megâzî terimlerinin, birlikte ya da ayrı ayrı, aynı anlamı 
ifade etmek için zikredildiği görülmektedir.9  
 Siyer, Ġslâm dininin Kur‟ân-ı Kerîm‟den sonra ikinci temel dayanağı olan sünnet/hadisin çerçevesi, 
kronolojisi, yaĢantıyla bağlantı noktası ve mühim bir kısmıdır.10 Siyerin konusu Peygamber Efendimiz‟in 
hayatının çeĢitli yönleri ve davranıĢlarıyla sınırlandırılmıĢtır. Bu yönüyle siyer, Hz. Muhammed‟in sözlerini 
konu edinen hadis ilminin de bilinmesini gerekli kılmıĢtır. Nitekim hadislerin toplanması Ġslâm âleminde 
tarih yazıcılığının baĢlamasında çok mühim tesirler yaratmıĢtır. BaĢta iman ve ibadet esasları olmak üzere, 
hukukî, idarî, askerî ve ahlakî konularda ve günlük hayatın tanziminde Hz. Muhammed‟in sünnetine göre 
hareket etmek Ġslâm dinine mensup kiĢiler için hayatî bir gaye olmuĢtur. Bundan dolayı Peygamber 
Efendimiz hayattayken de olmak üzere, ashâb-ı kirâmdan elliye yakın kiĢinin onun hayatını, davranıĢ ve 
sözlerini takip ederek hadis yazdıkları bilinmektedir. Bu faaliyetin çerçevesi, Resûlullâh‟ı görmeyen, fakat 
ashâbın sohbetine kavuĢan ve tâbiûn diye isimlendirilen kiĢilerin döneminde daha da geniĢleyerek devam 
etmiĢtir. Hadisler Hz. Peygamber‟in hayatı, Ģahsiyeti, savaĢ ve seferleri için birinci elden kaynak 
durumundadır. Bununla birlikte bazı âlimler ahlak, hukuk benzeri sahalardaki hadis yazma çalıĢmalarından 
ayrı olarak Hz. Muhammed‟in savaĢ ve seferleri ile ilgili hadisleri müstakil eserler halinde toplamaya 
baĢlamıĢlardır. Bundan dolayı siyer ve megâzî çalıĢanlarının öncüleri tâbiûn devrinin hadis âlimleri 
olmuĢtur. Öyle ki tâbiûnden biri olan Ali bin Hüseyin‟in (ö. [?]) “Biz, Kur‟ân‟dan bir sûreyi öğrendiğimiz 
gibi Hz. Peygamber‟in megâzîsini öğrenirdik.” sözü siyer ve megâzîye verilen önem hususunda tâbiûn devri 
anlayıĢını bizlere açıkça göstermektedir.11 

Kur‟ân-ı Kerîm‟de Hz. Muhammed, Müslümanlar için her konuda örnek model olarak takdim 
edilmektedir.12 Bir Müslüman için Hz. Peygamber‟i bilmek ve tanımak Ġslâm‟ı ve kulluğun en güzel örneğini 
bilmek anlamına geldiğinden dolayı Müslümanların, peygamberlerinin hayatını konu edinen siyer ve 
megâzî bilgilerinin tespitini zorunlu hâle getirmiĢtir. Kur‟ân-ı Kerîm üzerinde çalıĢma yapan âlimler 
Kur‟ân‟ın Hz. Muhammed‟in hayatından bağımsız olarak ele alınamayacağını fark etmiĢlerdi. Bir âyetin 
nasıl Ģartlarda, hangi olaya bağlı olarak nâzil olduğunun tespiti çalıĢmaları tefsir âlimlerini Peygamber 
Efendimiz‟in hayatını her yönüyle araĢtırmaya yöneltmiĢtir. Bu durum siyer ve megâzî türünün ortaya çıkıĢ 
sebeplerinden biri olmuĢtur.13  
 Siyer ve megâzî türünün ortaya çıkıĢını sağlayan baĢka nedenler hukukî ihtiyaçlar ve siyasî 
çekiĢmelerdir. Nitekim Ġslâm‟ın baĢlıca iki kaynağı olan Kur‟ân ve hadîsin yorumlanmasında çoğu zaman 
Hz. Muhammed‟in yaĢantısını bilmek anahtar görevi görüyordu. Hukuk alanında karĢılaĢılan ve fıkhî 
bilginin halline yetmediği bazı sorunlara çözüm bulma ihtiyacı âlimleri Hz. Peygamber‟in hayatında var 
olan ve kendilerine emsal teĢkil edebilecek vâkıaların tespiti için siyer türüne yöneltmiĢtir. Nitekim özellikle 
vergi sistemi ve emlak hukuku en çok karĢılaĢılan sorunlardı ve bunlarla ilgili uygulamalar Peygamber 
Efendimiz zamanında mevcuttu.14  

                                                             
6 Mehmet Zeki Pakalın (1983), Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Milli Eğitim Basımevi, Ġstanbul, C. 3, s. 16. 
7 Ali Yardım (1989), “Hz. Peygamber‟i Anlatan Ġlim Dalları ve ġemâil Nev‟i”, Diyanet Dergisi, Peygamberimiz (s.a.v.) Özel Sayısı, Dinî, 

Ġlmî ve edebî Üç Aylık Dergi, Ankara, s. 215. 
8 Mehmet Özdemir (2007), “Siyer Yazıcılığı Üzerine”, Milel ve Nihal – İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, C. 4, S. 3, s. 130. 
9  Mustafa Fayda (1985), “Siyer Sahasındaki Ġlk Telif ÇalıĢmaları”, Uluslararası Birinci İslâm Araştırmaları Sempozyumu (Tebliğ ve 

Müzakereler), Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, Ġzmir, s. 357. 
10 Kasım ġulul (2008), “Siyer Literatüründe Kullanılan Terimler ve Özel Ġsimler Sözlüğüne Dair”, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi, Sayı 19, Ocak-Haziran, s. 34. 
11 Fayda, agteb, s. 358-359. 
12 bk. Kur’ân-ı Kerîm, Ahzâb Sûresi, 33/21, “Andolsun ki sizin ve Allah‟a ve ahret gününe ulaĢmayı dileyen ve Allah‟ı çokça zikredenler 
için Allah‟ın resûlünde güzel bir örnek vardır.” 
13  Ayhan Tergip (2010), “Siyer Yazıcılığı ve Türklerin Siyer Ġlmine Katkıları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Klasik Türk 

Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı, Volume 3, Issue 15, s. 222. 
14 Tergip, agm, s. 223. 
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 Siyasî mücadeleler Ġslâm tarihinde çoğu zaman olumsuz derin izler bırakmıĢtır. Siyasî ihtilafların 
çeĢitli nedenlerle dinî ve mezhebî bir veçheye büründürülmesi, itikadî birtakım sorunların temelinde tarihî 
olayların yatması, söz konusu hadiselerin iyi bilinmesi gerekliliğini doğurmuĢtur. Ayrıca mücadelede taraf 
olanların kendini haklı çıkartmak için argümanlarını Hz. Muhammed‟in davranıĢlarında, sözlerinde 
aramaya kalkıĢması her kesimden Müslüman‟ı Resûlullâh‟ın hayatını araĢtırmaya yöneltmiĢtir.15     
 Siyer ve megâzî türünün geliĢimini etkileyen baĢka bir husus diğer semâvî dinlere mensup kiĢilerle 
yapılan münazaralardır. Ġslâmiyet‟in fetihlerle beraber yayılması ve artık Ġslâm Devleti‟nin tebaası olan gayr-
ı Müslimlerle giriĢilen tartıĢmalar Hz. Muhammed konusunda temel eserlere ihtiyacı doğurmuĢ, bu da 
Müslüman âlimlerin siyer çalıĢmalarına ağırlık vermelerine neden olmuĢtur.16  
 Hz. Peygamber ve sahabe-i kirâm hakkındaki bilgileri ve ilk Müslümanların yaĢadığı hadiseleri 
kaybolmaktan koruma düĢüncesi de Resûlullâh‟ın siyerinin toplanmasına sebebiyet vermiĢtir.17  
 Siyer ve megâzî kitaplarının yazılıĢını tetikleyen ise Hz. Peygamber‟in savaĢlarına dair sorulan 
sorular olmuĢtur. BaĢta dönemin vâli, kumandan ve diğer ileri gelenleri “Bedir savaĢı nasıl oldu? Uhud 
savaĢına kimler katıldı?” gibi soruları Hz. Peygamber‟in hadislerini ve ashabın sözlerini ezberleme melekesi 
olan kiĢilere sorarlar, gece meclislerinde bunları dinlemekten keyif alırlardı. Aslında sahabeden bazı 
kimseler Peygamber Efendimiz‟in hayatının çeĢitli yönlerine ait geniĢ bir tarihî malzemeyi toplamıĢlardı. 
Bazı sahabe çocuklarından günümüze intikal eden rivayetlerde yer alan “dedemin kitabında gördüğüme 
göre” ya da “babamın kitabında okuduğuma göre” gibi ifadeler bu duruma iĢaret etmektedir.18  

Yukarıda değinilen nedenlerden dolayı Ġslâmiyet‟in devlet olarak tesisinden hemen sonra siyer ve 
megâzî çalıĢmaları baĢlamıĢ ve yine erken dönemde bu alanda ilk eserler verilmeye baĢlanmıĢtır. BaĢta 
belirtmek gerekir ki bu konuda yapılan çeĢitli araĢtırmalar, sadece siyer ve megâzî sahasında değil, Ġslâm 
dünyasının çeĢitli ilim dallarındaki ilk tedvin ve telif hareketlerinin tespitinde henüz kesin sonuçlara 
ulaĢılamadığını göstermektedir.19 Fakat kesin bir tarih vermemekle birlikte siyer ve megâzî türünde ilk 
risalelerin dönem olarak ashâb-ı kirâm asrı sonu ile tâbiûn asrı baĢında bir araya getirildiğini belirtmek 
mümkündür.20 Nitekim bu alanda ilk telif çalıĢmaları ashabın çocukları olan bazı muhaddisler tarafından 
yapılmıĢtır.  
 Siyer ve megâzî türünde en eski müstakil eserleri tâbiûn dönemine mensup Ebân bin Osman (ö. 
105/723-24) ve Urve bin ez-Zübeyr‟in (ö. 94/712-13) yazdığı rivayet edilmektedir. 21  Abdurrazzak (ö. 
211/836), Musannaf isimli eserinde Ma‟mer bin RâĢid‟e (ö. 152/769) dayandırdığı rivayet doğrultusunda Ġbn 

ġihâb ez-Zührî‟nin (ö. 124/741-42) de megâzî türünde müstakil bir eseri olduğunu iddia eder.22 Fakat söz 
konusu Ģahısların siyer ve megâzî türünde müstakil bir eserleri günümüze intikal etmemiĢtir. Bununla 
birlikte HiĢam bin Urve (ö. 146/763-64) ve Ġbn ġihâb ez-Zührî‟nin rivayet ettikleri, Urve bin ez-Zübeyr‟in 
Emevi halifesi Abdülmelik b. Mervan (ö. 86/705), Velîd b. Abdülmelik (ö. 96/714-15) ve Ġbn Ebû 
Hüneyde‟nin (ö. [?]) Hz. Muhammed‟in gazveleri ve siyerine dair sorularına verdiği cevaplar ilk yazılı siyer 
metinleri olarak günümüze kadar gelmiĢtir.23  
 Siyer türüne günümüzde bilinen Ģeklini veren kiĢi Ġbn Ġshak (ö. 151/768) olmuĢtur. Ġbn Ġshak, 
yukarıda adı geçen Ģahısların rivayetlerinin yanı sıra çoğu tâbiûndan olmak üzere Medineli yüz kadar 
râvîden, ayrıca diğer âlimlerden hadis, siyer ve megâzî haberleri alarak daha önce toplanmamıĢ bilgiler elde 
etmiĢ, bunları tasnif ederek Kitâbü’l-mübtede’ ve’l-Meb‘as ve’l-Megâzî (Sîretü İbn İshak) isimli ilk müstakil telif 

siyeri kaleme almıĢtır. Yazar Mekke devrinin tarihini yazarken Ġslâmiyet‟i kabul eden Ģahıslara, 
KureyĢlilerin Hz. Muhammed‟e ve Müslümanlara düĢmanlıklarına, hicrete ve hicret sonrası Medine‟de 
yapılan antlaĢmaya yer vermiĢ, Medine döneminde -baĢta gazve ve seriyyeler olmak üzere- Peygamber 
Efendimiz‟in vefatına kadarki geliĢmeleri anlatmıĢtır. 24  
 Maalesef Ġbn Ġshak‟ın es-Sîre‟sinin değiĢik râvîler tarafından nakledilen nüshalarının hiç biri tam 
olarak günümüze intikal etmemiĢtir. Neyse ki Ġbn HiĢâm (ö. 218/833), Ġbn Ġshak‟ın bu eserini yeniden tertip 
ve tanzim ederek adını es-Sîretü’n-nebeviyye (Sîretü İbn Hişâm) koymuĢtur. Bu haliyle Sîretü İbn Hişâm, Hz. 

                                                             
15 ġaban Öz (2006), İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Ankara, s.30  
16 agm, s. 31 
17 Mass‟ad Süveylim Ali eĢ-ġâmân (1982), Türk Edebiyatında Siyerler ve İbn Hişam’ın Siyeri’nin Türkçe Tercümesi, YayınlanmamıĢ Doktora 
Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, s. VII. 
18 Fayda, agteb, s. 360. 
19 Fayda, agteb, s. 359.  
20 Öz, agt, s. 36. 
21 Fayda, agteb, s. 363, 364. 
22 Fayda, agteb, s. 365. 
23 Fayda, agmd, s. 321. 
24 Fayda, agmd, s. 322. 
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Muhammed‟in hayatını konu alan, tamamı zamanımıza intikal etmiĢ en eski kitaptır. Ġbn HiĢâm‟ın es-Sîre‟si 

birçok kere basılmıĢ, Ģerh edilmiĢ, manzum hale getirilmiĢ ve çeĢitli dillere çevrilmiĢtir.25  
 Ġlk siyer müelliflerinden biri olan el-Vakıdî (ö. 207/823) Hz. Peygamber‟in sadece Medine 
devrindeki faaliyetlerini içeren ve daha çok savaĢlar üzerinde duran el-Megâzî isimli eseri kaleme aldı. 
Vâkıdî‟nin Megâzî‟si Medine dönemi anlatımında Ġbn Ġshak‟ın siyerinden daha dakik ve hadisçilerin tarzına 

daha uygundu. Fakat bu eser siyerin Ģekli ve metodu üzerinde fazla etki etmedi. Buna karĢın Vakıdî‟nin 
öğrencisi ve kâtibi Ġbn Sa„d (ö. 230/845), Ġbn Ġshak‟tan sonra siyer yazıcılığında en kalıcı değiĢikliği 
gerçekleĢtirerek Hz. Muhammed‟in yaĢadığı hadiselere onun fizikî ve ahlakî özelliklerini ihtiva eden 
rivayetlerin bulunduğu Ģemâil bölümünü ekledi. Böylece Ġbn Sa„d ile birlikte siyer türünün eser tesis formu 
tamamlanmıĢ oldu. Bundan sonra telif edilen siyer kitaplarında genel itibarla bu form hâkim olmuĢtur.26   
 Siyer ve megâzî ile ilgili çalıĢmalar daha sonraki dönemlerde en iyiyi, en mükemmeli yakalama 
gayreti ile devam etmiĢtir. Ġbn Fâris el-Lugavî‟nin (ö. 395/1004-5) Sîretü İbn Fâris‟i, Ġbn Seyyidi‟n-nâs‟ın (ö. 
734/1333-34) Uyûnu’l-eser‟i, Ġbn Kayyim el-Cevziyye‟nin (ö. 751/1350-51) Zâdü’l-meâd fî Heydi Hayri’l-ibâd‟ı, 
Kastallânî‟nin (ö. 923/1517-18) Mevâhibü’l-ledünniyye‟si, Diyârbekrî‟nin (ö. 990/1582-83) Târîhu’l-hamîs fî 
Ahvâli Enfesi Nefîs‟i, Halebî‟nin (ö. 1044/1634-35) İnsanu’l-uyûn‟u bu doğrultuda kaleme alınan en önemli 

eserlerdir.27  
 Siyer ve megâzî türü Arap kültür sahasında ortaya çıkmıĢ ve ilk ürünlerini Arapça olarak vermiĢtir. 
Daha sonra bu tür, Ġran kültür sahasında karĢılık bulmaya baĢlamıĢ ve Fars dili ile yazılmıĢ siyer kitapları 
telif edilmeye baĢlanmıĢtır. Ġran edebiyatında Türk edebiyatından çok daha erken bir zamanda, 512/1118-19 
yılında Ünsü’l-islâm isimli anonim siyer kitabı Farsça olarak kaleme alınmıĢtır. Yine 620/1223-24‟te Ġbn 
HiĢâm‟ın es-Sîre‟si Farsçaya çevrilmiĢtir.28 Emir Seyyid Asilüddin Ebilmefahir Abdullah eĢ-ġîrâzî‟nin (ö. 
883/1478-79) Dürcü’d-dürer fî Beyâni Mîlâdi Seyyidi’l-beşer‟i, Molla Câmî‟nin (ö. 898/1492-93) Şevâhidü’n-
nübüvve‟si, Molla Miskîn Mu„înüddin‟in (ö. 954/1547-48) Me‘âricü’n-nübüvve fî Medârici’l-fütüvve‟si, 
Veliyyullah Dihlevî‟nin (ö. 1176/1762-63) Sürûru’l-mahzûn‟u Fars edebiyatında kaleme alınan en önemli 

siyerler olarak gösterilebilir.29 
 Siyer ve megâzî türü Ġran edebiyatından sonra Ġslâm kültürünün diğer önemli bir kolu olan Türk 
edebiyatında da görülmeye baĢlanmıĢtır. Türkler topluluklar halinde Ġslâm dinine geçtikten sonra bu dinin 
peygamberi olan Hz. Muhammed‟i tanıma gayreti içerisine girmiĢlerdi. Bu çabalar neticesinde Türk 
edebiyatında Resûlullâh‟ın hayatı, Ģemâili, ahlakî özellikleri, gazve ve seriyyeleri gibi birçok türde sayısız 
eserler kaleme alınmıĢtır. Söz konusu bu eserlerin ilkleri Arapça ve Farsçadan tercüme ya da adaptasyon 
yöntemi ile meydana getirilmiĢlerdir. Bu eserlerin en önemlilerini Hz. Peygamber‟in hayatını anlatan siyer 
kitapları oluĢturmuĢtur.30         
 Çoğu edebî türde olduğu gibi siyerde de Türk sanatçıların Ġranlı yazarlardan etkilendikleri ve 
Farsçadan çeviri yaptıkları söylenebilir. Türk dilinde kaleme alınan ilk siyerin yazılıĢ tarihi henüz tam olarak 
bilinmemektedir. Fakat mevcut en eski Türkçe siyer kitabı, 8/14. yüzyılın ikinci yarısına ait, Erzurumlu Kadı 
Mustafa Darîr‟in (ö. [?]) kaleme aldığı Sîretü’n-nebî isimli eserdir.31 Kadı Darîr 779/1377-78 yılında Mısır‟a 

gitmiĢ ve orada Memlük Sultanı Mansur Ali (ö. [?])  maiyetinde kalmıĢ, sultanın meclislerine iĢtirak etmiĢtir. 
Mansur Ali bir gün kendisinden Türkçe bir siyer kaleme almasını istemiĢtir. Bunun üzerine Darîr, Ebülhasan 
el-Bekrî‟nin (ö. VII/XIII. yüzyılın sonları [?]) el-Envâr ve Miftâhü’s-sürûr ve’l-Efkâr fî Mevlidi’n-nebiyyi’l-muhtâr 

adlı siyerini Türkçeye tercüme etmeye baĢlamıĢtır.32  
 Kadı Darîr‟den sonra da Türk edebiyatında siyer türünde belirli bir dönem tercüme yöntemi 
kullanılarak kitaplar yazılmıĢtır. Lâmiî Çelebi‟nin (ö. 938/1531-32) Abdurrahman-ı Câmî‟nin (ö. 898/1492-
93) Farsça yazdığı Şevâhidü’n-nübüvve‟sinin tercümesi olan Terceme-i Şevâhidü’n-nübüvve li-Takviyeti Yakīni 
Ehli’l-fütüvve‟si,33 Ahî-zâde Abdülhalim Efendi‟nin (ö. 1013/1604-5) Molla Câmî‟nin aynı eserinin tercümesi 
olan Nevâhidü’l-fütüvve fî Tercemeti Şevâhidi’n-nübüvve‟si, Altıparmak Mehmed Efendi‟nin (ö. 1033/1623-24) 
Molla Miskîn‟in Me‘âricü’n-nübüvve fî medârici’l-fütüvve‟sinin tercümesi olan Terceme-i Me‘âricü’n-nübüvve fî 

                                                             
25 Mustafa Fayda (1999), “Ġbn HiĢâm”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ankara, C. 20, s. 71-72. 
26 Özdemir, agm, s. 134. 
27 Özdemir, agm, s. 134-135. 
28 Seyfettin ErĢahin (2003), “Türklerin Hz. Muhammed Hakkındaki Ġlk Bilgi Kaynaklarından Kısas-ı Enbiyalar: Kısas-ı Rabguzî Örneği”, 
Diyanet-İlmi Dergi, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) -Özel Sayı-, 2. Baskı, Ankara, s. 198. 
29 Yıldıray Kaplan (2006), Erzurumlu Kadı Mustafa Darîr’in Kitâb-ı Siyer-i Nebî’si, BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, s. 22 
30 Tergip, agm, s. 225. 
31 ErĢahin, ags. 
32 Kaplan, agt, s. 66-67. 
33 bk. Erdem Can Öztürk (2015), Lâmi‘î Çelebi’nin Şevâhidü’n-nübüvve Tercümesi (İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin), Gece Kitaplığı Yayınları, 
Ankara. 
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medârici’l-fütüvve‟si, Sultânü‟Ģ-Ģuarâ Bâkî‟nin (ö. 1008/1600) Kastallânî‟nin Mevâhibü’l-ledünniyyesi‟nin 
tercümesi olan Meâlimü’l-yakīn fî Sîreti Seyyidi’l-mürselîn‟i bu dönemde yazılan en önemli eserlerdir.34  

 Hazırlık aĢamasına tekabül eden tercüme döneminden sonra Türk edebiyatında telif eserler kaleme 
alınmaya baĢlanmıĢtır. Türkçe yazılan ilk telif siyer kitabı Üveys bin Mehemmed‟in (ö. 1037/1627-28), daha 
bilinen adıyla Veysî‟nin Dürretü’t-tâc fî Sîreti Sâhibi’l-mi‘râc isimli eseridir. Dürretü’t-tâc ciddi bir hazırlık 

aĢamasından sonra 1037/1627-28 senesinde yazılmıĢ ve yazımında çok sayıda tefsir, hadis ve siyer 
kitabından istifade edilmiĢtir. Ġbn Ġshak‟ın es-Sîre‟si, İbn Hişâm‟ın el-Megâzî’si, Fahreddin er-Râzî‟nin (ö. 
344/955-56 [?]) İsmetü’l-enbiyâ‟sı, Ġbn Kesîr‟in (ö. 774/1372-73) es-Sîretü’n-nebeviyye‟si bu esere kaynaklık eden 
kitaplardan bazılarıdır.35  
 Dürretü’t-tâc fî Sîreti Sâhibi’l-mi‘râc, Mekkî ve Medenî olarak adlandırılan iki bölümden oluĢmaktadır. 

Hz. Peygamber‟in Mekke dönemini anlatan birinci bölüm 23 makaleden oluĢmaktadır. Onun Medine‟deki 
yaĢayıĢını anlatan ikinci bölüm ise 14 makaleden ibarettir. Veysî, eserini Bedir savaĢına kadar getirebilmiĢtir. 
Yazarın vefatı nedeniyle Dürretü’t-tâc tamamlanamamıĢtır.36  

1. Siyer-i Veysî’ye Yazılan Zeyiller 
Veysî‟nin Dürretü’t-tâc fî Sîreti Sâhibi’l-mi‘râc isimli eseri Türk edebiyatının ilk telif siyeri olmasına 

rağmen yazımını müteakip kısa bir süre zarfında Ģöhret kazanmıĢtır. Tüm eser boyunca secinin, ses 
ahenginin, edebî sanatların, mecaz ile mazmunların baĢarılı bir Ģekilde kullanılması ve Hz. Muhammed‟in 
hayatı gibi herkese hitap eden bir konuda yazılması bu Ģöhretin nedenleri olarak gösterilebilir. Nitekim 
Nev„î-zâde Atâyî‟nin (ö. 1046/1636-1637 [?]) Dürretü’t-tâc‟ın telifinden 7 sene sonra tamamladığı Zeyl-i 
Şakāik‟ta sarf ettiği “Hakkā ki nâdire-i edvâr ve ferîde-i sadef-i rûzgâr olmağla sezâvâr-ı nazar-ı i„tibâr ve 

Ģâyân olduğı mertebe „alem-efrâz-ı iĢtihârdur.”37 cümlesi bu eserin çabuk Ģekilde elde ettiği kıymeti gözler 
önüne sermektedir. 

Ġslam telif geleneğinde bir eser yazıldıktan sonra, ihmal edilen, fark edilmeyen ya da zamanla 
biriken bilgilerin kesintiye uğramadan akıĢını sağlamak amacıyla devam ya da ek niteliğinde baĢka bir kitap 
yazma yöntemi bulunmaktadır. Zeyil adı verilen bu yöntemde ana fonksiyon, baĢarısını ispat etmiĢ fakat 
yarım kalmıĢ asıl metnin devamını, tekâmülünü sağlamaktır. Esas metnin sona erme tarihi umumiyetle 
yazarın vefat tarihidir.38   

Bu bağlamda, beğenilen bir eser olması ve henüz yarımken yazarının vefat etmesi Dürretü’t-tac fî 
Sîreti Sâhibi’l-mi‘râc‟ı tezyil edilmeye elveriĢli hale getirmiĢtir. Nitekim Veysî‟nin bu siyerine 1043/1633-34 – 

1206/1791-92 yılları arasında altı zeyil yazılmıĢtır. Söz konusu zeyiller Ģunlardır:39 
 

1.1.  Zeyl-i Siyer-i Veysî – Nev‘î-zâde Atâyî 
Dürretü’t-tac fî Sîreti Sâhibi’l-mi‘râc‟a ilk olarak yazılan zeyil Nev„î-zâde Atâyî‟nin Zeyl-i Siyer-i 

Veysî‟sidir. 1037/1627-28 senedinde telif edilen Siyer-i Veysî‟den altı sene sonra, 1043/1633-34 senesinde 
yazımına baĢlanmıĢtır. Yazarı Atâyî, daha önce baĢka bir meĢhur eser olan Şakā’iku’n-nu‘mâniyye‟yi tezyil 

etmiĢtir.40 Bu nedenle, zeyil yönteminde usta bir müellif tarafından yazılmıĢtır, demek mümkündür. Nev„î-
zâde de Veysî gibi eserini tamamlayamadan vefat etmiĢtir.  

3. bölümde bu zeyil hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir. 
1.2.  Zeyl-i Siyer-i Veysî – Yusuf Nâbî Efendi41 
17. yüzyıl Osmanlı edebiyatının en meĢhur Ģairlerinden Yusuf Nâbî Efendi‟nin (ö. 1124/1712-13) 

yazdığı bu eser Siyer-i Veysî‟ye yazılan ikinci zeyildir.42 Nâbî‟nin bu siyeri hicretin birinci senesi olaylarından 

                                                             
34 Mustafa Uzun (2009), “Türkçe Siyer Kitapları”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ankara, C. 37, s. 324-325. 
35 Mustafa Erkan (1994), “Dürretü‟t-tâc”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ankara, C. 10, s. 33. 
36  Nuran Öztürk (1997), Siyer Türü ve Siyer-i Veysî (Dürretü’t-tâc fî Sîreti Sâhibi’l-mi‘râc), YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Erciyes 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri, s. 35. 
37 Suat Donuk (2015), Nev‘î-zâde Atâyî – Hadâ’iku’l-hakâ’ik fî Tekmileti’ş-şakâ’ik (İnceleme-Metin), YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Celal Bayar 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa, s. 1689. 
38 Ġsmail DurmuĢ (2013), “Zeyil”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ankara, C. 44, s. 340. 
39 Bosnalı Abdülkerim Sâmî Efendi‟nin (ö. 1096/1684-85) Siyer-i Veysî‟ye bir zeyil yazdığı bazı kaynaklarda belirtilmekle birlikte bu 

eserin bir nüshasına henüz rastlanmamıĢtır. Ayrıca bazı araĢtırmacılar Koca Râgıb PaĢa‟nın (ö. 1176/1762-63) Hüneyniyye isimli kitabını 
da Siyer-i Veysî‟ye yazılmıĢ bir zeyil olarak kabul etmektedir (Erkan, agmd, s. 34). Bununla birlikte bu incelemeye sadece Zeyl-i Siyer-i 
Veysî olduğunda kuĢku bulunmayan ve mevcut olan eserler alındı. 
40 bk. Donuk, agt.  
41 Bu baĢlık altında verilen inceleme sonuçları Nâbî‟nin Zeyl-i Siyer-i Veysî‟sinin Michigan Üniversitesi Kütüphanesi Yazmaları nr. 377‟te 

kayıtlı nüshası incelenerek elde edilmiĢtir. 
42 Mustafa Erkan ve Nuran Öztürk, Nâbî‟nin bu siyerinin ikinci yazılan siyer olduğunu ve diğerinden 20 sene sonra kaleme alındığını 

ifade ederler (Erkan, agmd, s. 34; Nuran Öztürk agt, s. 30.). Fakat bizce Nâbî, ilk olarak bu zeyli yazıp Zeyl-i Siyer-i Nebevî adını verdiği 
ikinci zeylini ise daha sonra kaleme almıĢ olmalıdır. Söz gelimi her iki zeyilde de yazılıĢ tarihleri bildirilmemiĢtir. Bu durumda 
zeyillerin ihtiva ettikleri olayların yaĢandığı senelere baktığımızda yazılıĢ sıraları hakkında ipucu verdikleri görülmektedir. Nitekim ilk 

yazılan eseri Zeyl-i Siyer-i Veysî, ikinci yazılanı Zeyl-i Siyer-i Nebevî olarak aldığımızda hicretin 1. senesinden 8. senesine kadar düzgün 
bir kronolojik sıra ortaya çıkmaktadır. Çünkü Zeyl-i Siyer-i Veysî, hicrî 1. senenin baĢında yaĢanan hadiselerden olan ilk cuma 
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olan Rânûnâ Vadisi‟nde cuma namazının kılınması43 ile baĢlayıp hicretin ikinci senesi vak„alarından „Asmâ 
binti Mervân-ı Yehûdî‟nin (ö. 2/623-24) öldürülmesi44 ile sona ermektedir. Dolayısıyla hicrî 1. ve 2. sene 
hadiselerini kapsamaktadır. Kısa Ģekilde tesis edilen mukaddimede eserin yazılıĢ tarihi ve ismi 
belirtilmemektedir. Bununla birlikte bu zeyil daha çok Zeyl-i Siyer-i Veysî ismiyle bilinmektedir.  

Eserin baĢlangıcında yazar, “Sahâ‟if-i mücelled-i sânî hâvî olacak vakâyi„-i mu„cizâtı ki Ģevâhid-i 
beyyinât-ı Medîne‟den ibâretdür, ter-destî-i hâme-i sihr-âferîn … nigâĢte-i safahât-ı beyân itmege teĢmîr-i 
sâ„id-i ihtimâm eyleyem.”45 ifadesi ile bu zeyli ġevâhidü‟n-nübüvve,46 Delâilü‟n-nübüvve47 türünde, yani 
Hz. Muhammed‟in mucizelerini anlatacak tarzda kaleme alacağını ifade etmektedir. Fakat zeylin içeriğine 
baktığımızda siyer türüne uyacak Ģekilde sefer ve savaĢların ağırlıkta olduğu görülmektedir. Tüm siyer 
boyunca Hz. Peygamber‟in Ammâr bin Yâsir‟e (ö. 37/657-58) söylediği “Sen bâğîler tarafından 
öldürüleceksin.” sözünün gerçekleĢmesi48 ve bir kurdun dile gelmesi49 dıĢında mucize yer almamaktadır. 
Ayrıca Nâbî “… hâtime-i mücelled-i pîĢînde zebân-zed-i ney-pâre-i vâsıtî-nijâd olduğı üzere…”50 ifadesiyle 
eserini Veysî‟nin siyerine bağlayarak ilk olayı anlatmaya baĢlamaktadır.  

Nâbî‟nin bu zeylinde sadece sefer ve savaĢlar anlatılmamıĢtır. Ayrıca dinî bazı hususların ortaya 
çıkıĢ hadiseleri de verilmiĢtir. Mesela cuma namazının ilk olarak ne zaman ve nerede kılındığı, cuma gününe 
bu ismin verilmesinin nedenleri ZemahĢerî‟nin (ö. 538/1143-44) Keşşâf ve Ebussuud Efendi‟nin (ö. 982/1574) 
İrşâdü’l-akli’s-selîm‟i gibi bazı eserlere atıf yaparak ayrıntılı bir Ģekilde açıklanmaktadır.51 Namaz rekâtlarının 
sayısının tayin edilmesi,52 ezanın ilk defa okunmaya baĢlanması,53 kıblenin belirlenmesi,54 ramazan ayında 
oruç tutmanın farz kılınması,55 bu zeyilde üzerinde tafsilatlı olarak durulan diğer dinî hususlardır. 

Nâbî bu zeyilde yıl esasına dayalı olarak vak„aları anlatmaktadır. Bunu yaparken yıl yıl baĢlık 
açmaz; fakat baĢlıktan hadiseye geçerken kullandığı bağlantı cümlesinde seneyi tayin eder. Mesela savaĢ 
hakkında ayetler inmesini anlatıyorken baĢlığın bitiminde “Saff-ârâyân-ı mesaff-ı rivâyât, bu haberde „alem-
efrâz-ı ittifakdur ki ikinci sene-i seniyye-i hicret-i „aliyyede…”56 ibaresiyle vak„aları verilecek olan seneye 
değinmektedir. 

Yusuf Nâbî‟nin Zeyl-i Siyer-i Veysî‟sinin en dikkat çekici özelliklerinden birisi ciddi bir ön hazırlık 

yapılarak ve oldukça fazla kitap incelenerek kaleme alınmasıdır. Nitekim Nâbî, eserini yazarken Mollâ 
Miskîn‟in Meâricü’n-nübüvve‟si, 57  Ġbn Seyyidü‟n-nâs‟ın Uyûnu’l-eser‟i, 58  Kastallânî‟nin Mevâhib-i 
Ledünniyye‟si,59 Kādî Hüseyin b. Muhammed b. el-Hasen ed-Diyârbekrî‟nin Târîhü’l-hamîs fî Ahvâli Enfesi 
Nefîs‟i60 gibi kitaplardan yararlanmıĢtır. Yazar ayrıca Mevlana ġeyh-zâde (ö. 950/1543-44),61  Beyhakī (ö. 

458/1065-66), 62  Ġbn Ġshak, 63  Ġbn HiĢâm el-Me„ârifî 64  ve Hâfız Moğultay‟ın (ö. 762/1360-61) 65  çeĢitli 
eserlerinden de istifade etmiĢtir. 

                                                                                                                                                                                                          
namazının kılınmasından baĢlayıp 2. senenin ortasında yaĢanan geliĢmelerden olan Asmâ binti Mervân‟ın öldürülmesine kadar 

getirmekte, Zeyl-i Siyer-i Nebevî ise bu olaydan kısa bir süre sonrasına tekabül eden gazve-i Benî Kaynukā„ ile baĢlayıp hicrî 8. yılın 
ortalarında gerçekleĢen Mekke‟nin fethine kadar devam etmektedir. Buna göre Nâbî, muhtemelen Hz. Peygamber‟in Medine‟deki 
hayatının ilk 8 yılını iki cilt olarak kaleme almıĢtır. Ġlk cilt olan Zeyl-i Siyer-i Veysî’de hicrî 1. sene baĢından 2. senenin ortalarına kadarki 

olayları anlatmıĢ, ikinci cilt olan Zeyl-i Siyer-i Nebevî‟de ise 2. yılın ortasından 8. yılın ortasına kadarki hadiseleri ele almıĢtır. Nâbî 
Efendi‟nin zeylini tezyil eden Nazmî-zâde Hüseyin Murtazâ‟nın, Nâbî‟nin zeylinin Mekke‟nin fethi ile sona erdiğini söylemesi de bu 

duruma iĢaret etmektdir (Nazmî-zâde Hüseyin Murtaza, Zeyl-i Siyer-i Veysî, Ankara-Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, nr. 06 Mil. 
Yz. A. 7030, vr. 2b.). Hz. Muhammed‟in kronolojik olarak hayatı için bk. http://www.kocar.org/yazilar/hz-muhammed-s-a-s-

efendimizin-kronolojik-hayati-seniyyeleri-2/ E.T.: 02.05.2015    
43 agy, s. 179. 
44 agy, s. 315. 
45 Yusuf Nâbî Efendi, Zeyl-i Siyer-i Veysî, Michigan Üniversitesi Kütüphanesi Yazmaları nr. 377, s. 179. 
46 ġevâhidü‟n-nübüvve türü için bk. Erdem Can Öztürk, age. 
47Delâilü‟n-nübüvve türü için bk. Yusuf ġevki Yavuz (1994), “Delâilü‟n-nübüvve” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ankara, C. 9, 
s. 115-117.  
48 Yusuf Nâbî Efendi, agy, s. 185-186. 
49 agy, s. 208. 
50 agy, s. 179. 
51 agy, s. 180. 
52 Agy, s. 204. 
53 Agy, s. 204. 
54 Agy, s. 238. 
55 Agy, s. 245. 
56 Agy, s. 221. 
57 agy, s. 180. 
58 agy, s. 183. 
59 agy, s. 216. 
60 agy, s. 204. 
61 agy, s. 181. 
62 ags.  
63 ags. 
64 agy, s. 185. 

http://www.kocar.org/yazilar/hz-muhammed-s-a-s-efendimizin-kronolojik-hayati-seniyyeleri-2/
http://www.kocar.org/yazilar/hz-muhammed-s-a-s-efendimizin-kronolojik-hayati-seniyyeleri-2/
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Siyer-i Veysî‟ye yazılan ikinci zeylin muhtevasını özetleyecek olursak eser, kalemiye türünde beĢ 

beyitlik Türkçe bir manzume ile baĢlamaktadır. Nesir olarak devam eden kısımda yazar Hz. Muhammed‟in 
hayatının önemli anlarının ya Mekke ya da Medine‟de yaĢandığını, ayetlerin de ya Mekke ya da Medine‟de 
indiğini, bu yüzden tefsir âlimlerinin Kur‟ân sûrelerini nâzil olduğu yere göre Mekkî ve Medenî olarak tasnif 
ettiğini belirtir. Ünlü yazar Veysî‟nin de Dürretü’t-tâc adlı siyerini aynı yöntemle tesis edip Mekkî cildin 

hicret-i nebevî ile bittiğini, Hz. Muhammed Medine‟deyken gerçekleĢen ve onun peygamberliğini ispatlayan 
mucizeleri bir kitapta anlatma arzusu duyduğunu ve bunu gerçekleĢtirmesi hususunda ümitli olduğunu 
ekler. Bu kısa mukaddimeden sonra siyerinin ilk vak„ası olan Rânûnâ Vadisi‟nde cuma namazının 
kılınmasını anlatmaya geçer.66 

Zeyl-i Siyer-i Veysî„de anlatılan konuları, yazımında kullanılan baĢlıklar doğrultusunda baĢtan sona 

kadar Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür: 

 [Rânûnâ Vadisi‟nde Ġlk Cuma Namazının Kılınması]67 

 [Mescid-i Nebevî‟nin ĠnĢa Edileceği Yerin Belirlenmesi]68 

 [Hz. Muhammed‟in Ebâ Eyyüb-i Ensârî‟nin Evinde Misafir Olarak Kalması]69 

 [Hz. Muhammed‟in Mescid-i Nebevî ĠnĢasına Katılması ve Ammar bin Yâsir‟e Söylediği “Sen 
bâğîler tarafından öldürüleceksin.” Sözünün Doğru Çıkması]70 

 Abdullah bin Selâm‟ın Tâc-ı Ġmânla Ser-efrâz Olduğudur.71 

 Tafsîl-i Ahvâl-i Selmân-ı Fârisî72 

 Hazret-i Selmân‟ın Tâc-ı Ġslâm ile Ser-efrâz Olmak için Huzûr-ı Hümâyûna Geldiğidir.73 

 Ta‟yîn-i Rek‟âtü‟s-salât li‟l-Mukīm ve‟l-Müsafir74  

 Tafsîl-i Bidâ‟-ı Ezân-ı ġerîf75 

 Muhâcirîn ve Ensârın Nitak-bend-i Muvâhat Olduğudur.76  

 Bu Makāle-i Mu„ciz-nümâ-yı MüĢg-bûy Kıssa-i Gürg-i Suhan-gûy Beyanındadır.77  

 Tafsîl-i „Arûsî-i Fâtımatu‟z-zehra (r.a.)78 

 Târîh-i Tezevvüc-i Aliyyü‟l-murtazâ (r.a.)79 

 Ġbtidâ-yı Nüzûl-i Âyât-ı Kitâl ve Hadîs-i “Ġnnâ Nebiyyü‟s-seyf”80 

 Beyân-ı Gazve ve Seriyye81 

 Zikr-i Seriyye-i Hamza bin Amr (r.a.)82 

 Zikr-i Seriyye-i Ubeyde bin el-Hâris (r.a.)83 

 Zikr-i Seriyye-i Sa‟d bin Vakkas (r.a.)84 

 Beyân-ı Vakāyi„-i Gazvetü‟l-ebva ve Yukālû lehu el-Veddân85 

 Zikr-i Seriyye-i Abdullah bin CahĢü‟l-esedî Elleti Kânet Sebeben li-Gazveti Bedri‟l-uzma ve Zâlike 
Yevmü‟l-furkan Yevmü‟t-takıyyü‟l-ceme„ân86 

 Beyân-ı Mebhas-i Tahvîlü‟l-kıble bi-Mekketi‟l-müĢerrefe87 

 Tetimme-i Mebhas-i Tahvîlü‟l-kıble88 

 Tecdîd-i Binâ-yı Mescid-i Kuba89 

                                                                                                                                                                                                          
65 agy, s. 221. 
66 agy, s. 178-179. 
67 Agy, s. 179. 
68 Agy, s. 182-183. 
69 Agy, s. 184-185. 
70 Agy, s. 185-186. 
71 agy, s. 186. 
72 agy, s. 190. 
73 agy, s. 202. 
74 agy, s. 204. 
75 ags. 
76 agy, s. 206. 
77 agy, s. 208. 
78 ags. 
79 agy, s. 221. 
80 ags. 
81 agy, s. 222. 
82 agy, s. 223. 
83 agy, s. 227. 
84 agy, s. 229. 
85 ags. 
86 agy, s. 234. 
87 agy, s. 238. 
88 agy, s. 242. 
89 agy, s. 244. 
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 Gazve-i Bedrü‟l-ûlâ90 

 Farz-Ģüden-i Savm-ı Ramazan ve Zekâtü‟l-fıtra91 

 El-gazvetü‟l-kübrâ ve Melhametü‟l-uzmâ Yevmü‟l-furkan Yevmü‟t-takıyyü‟l-ceme„ân ve Tesemmâ 
Bedrü‟l-kübra92 

 Ġhtilâf-ı ġeyheyn-i Âlî-kadr Der-bâre-i Esîrân-ı Bedr93 

 Maktel-i Ebû Leheb-i La„în94 

 Bu Kıssa EĢkıyâ-yı KureyĢ‟den iken Umeyr bin Vehb el-Cüheymî‟nün Ġslâm‟a Geldiğidir.95 

 Maktel-i Asmâ binti Mervân-ı Yehûdî96  
 

Nâbî Efendi‟nin ilk zeyli bu hadiselerin anlatımından sonra hatime bölümü olmaksızın sona 
ermektedir. 

Nâbî‟nin Zeyl-i Siyer-i Veysî‟si Siyer-i Veysî ile birlikte 1245 senesinde Bulak‟ta basılmıĢtır.97  

 
1.3.  Zeyl-i Siyer-i Nebevî – Yusuf Nâbî Efendi98 
Yusuf Nâbî Efendi ilk yazdığı zeyilden sonra ikinci bir zeyil daha yazmıĢtır. Nâbî, mukaddime 

bölümünde Zeyl-i Siyer-i Nebevî adını koyduğunu belirttiği bu eserde ilk zeylin kaldığı yerden devam edip 
Veysî‟nin siyerini hicrî 8. senenin ortalarına kadar getirmektedir. Zeyl-i Siyer-i Nebevî hicretin 2. senesi 

olaylarından biri olan Benî Kaynukā„ gazvesi ile baĢlamakta 99  hicretin 8. senesi vak„alarından olan 
Mekke‟nin fethi100 ile sona ermektedir. 

Mukaddime ve hatime bölümlerinde yazılıĢ tarihi bilgisi yer almamaktadır. Yazar eserini tesis 
ederken en çok Kastallânî‟nin Mevâhib-i Ledünniyye‟sinden istifade etmiĢtir.101  

Eserde anlatılan üçüncü hadise olan Karkaratü‟l-küdr gazvesinin baĢlığında kullanılan “Vakāyi„-i 
Sene-i Sâlise-i Hicriyye…” ifadesinden sonra yıl esasına dayalı anlatıma geçilmektedir. 102  Nâbî‟nin ilk 
siyerinde üzerinde durulan sene, baĢlık ile olay arasındaki bağlantı cümlesinde bildiriliyorken Zeyl-i Siyer-i 
Nebevî‟de ise baĢlık içerisinde verilmektedir. 

Zeyl-i Siyer-i Nebevî‟de esas olarak Hz. Peygamber‟in savaĢ ve seferleri konu edinmiĢtir. Bununla 

birlikte Peygamber Efendimiz‟in dönemin HabeĢ meliki, Rum kayseri, Acem kisrası gibi liderlerine 
gönderdiği ve bu liderlerden aldığı mektuplara,103 Ġslâm‟ı merak eden Herakl ile Ebû Süfyân arasındaki 
soru-cevaplara,104  Hz. Muhammed‟in çeĢitli mucizelerine105  de yer verilmiĢtir. Nâbî, olayları anlatmaya 
baĢlarken çoğu zaman “Garîb-gûyân-ı dâstân-ı Seyyidü‟l-ebrâr bu vech üzere tertîb-i ahbâr itmiĢlerdür ki…” 
Ģeklinde genel ifadelerle siyer türü kitaplardan temin ettiği bilgileri paylaĢmaktadır. Fakat bazı yerlerde 
“Esnâ-yı tesvîdde bir dûĢîze-i garîbü‟l-hiss-i hayâl-Ģikâf revzene-i zamîr-i müsevvid-i kesîr, ya„nî Nâbî-i 
hakirdür ki…”106 Ģeklinde bir giriĢle Ģahsî görüĢlerini de paylaĢmaktadır.  

Zeyl-i Siyer-i Nebevî, Veysî‟nin siyerine yazılan zeyiller içerisinde muhteva ve edebî kıymet 

bakımından en önemlisidir.107 
Zeyl-i Siyer-i Nebevî‟nin muhtevasını özetleyecek olursak Nâbî, iki beyitten meydana gelen münacaat 

bölümü ile siyerine baĢlar. Burada Hz. Muhammed‟in siyerini tekmil etmeye niyet ettiğini belirtip Allah‟tan, 
o peygamberlerin sultanı hatırına iĢini kolaylaĢtırmasını niyaz eder. Veysî Efendi‟nin Hayrü‟l-beĢer‟in 
hayatını anlatan bir siyer yazdığını, o siyerin çok baĢarılı olduğunu fakat Mekkî cildi bitirip Medenî‟yi 
tamamlayamadan, Bedr-i Kübrâ savaĢının yazımından sonra vefat ettiğini söyler.108 

                                                             
90 agy, s. 245. 
91 agy, s. 245. 
92 agy, s. 246. 
93 agy, s. 306. 
94 agy, s. 309. 
95 agy, s. 312. 
96 agy, s. 315. 
97

 Abdulsamet Özmen, Dicle Üniversitesi‟nde bu siyer üzerine bir doktora tezi hazırlamaktadır. 
98 Bu baĢlık altında verilen inceleme sonuçları Zeyl-i Siyer-i Nebevî‟nin Michigan Üniversitesi Kütüphanesi Yazmaları nr. 675‟te kayıtlı 
nüshası incelenerek elde edilmiĢtir. 
99 Yusuf Nâbî Efendi, Zeyl-i Siyer-i Nebevî, Michigan Üniversitesi Kütüphanesi Yazmaları nr. 675, s. 9. 
100 agy, s. 382.  
101 agy, s. 29, 70, 212. 
102 agy, s.13. 
103 agy, s. 251, 252, 257, 271, 280.  
104 agy, s. 259-264. 
105 agy, s. 194. 
106 agy, s. 445. 
107 Erkan, agmd, s. 34. 
108 agy, s. 6-7. 
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Nesir içerisine yerleĢtirdiği ve içinde mahlasının geçtiği bir beyitle Veysî‟nin siyerini tamamlamaya 
niyet ettiğini ifade eder. Düz yazı olarak devam ettiği kısımda ise bu karara bazı mülahazalar neticesinde 
ulaĢtığını belirtir. Bu zeyli yazmasına neden teĢkil eden mülahazaları Ģu Ģekilde sıralamaya baĢlar:  

 
a) Veysî gibi önemli bir yazarın Hz. Peygamber‟i anlattığı eserin karârını bulmaması irfan sahibi 
kiĢilere himmet noksanlığı olacaktır.  
b) Hz. Muhammed‟in siyeri yarım dururken Allah‟ın verdiği nefesi Ģahısların methiyesi ve Ģarap ile 
güzeller evsafında harcamak hüsran olacaktır.  
c) Peygamber Efendimiz‟in ortaya çıkıĢında yaĢananları esere dönüĢtürme gayretinde olanlara Allah‟ın 
inayeti anlam hazineleri kapılarını açacaktır.  
d) Nâbî‟nin yaralı gönlünden ortaya çıkan edebî ifadeleri müĢkülpesent zihinler beğenmese de 
bunların zımnında yer alan salât ve selâmların Hz. Muhammed‟in makamına ulaĢmasıyla o, Allah‟ın 
takdirini kazanacaktır.109 
 

Yazar devamında bu mülahazaların kendisini Ģevklendirdiğini, Allah‟a tevekkül ederek, Hz. 
Peygamber‟in ruhaniyetinden feyiz umarak Veysî‟nin siyerinin devamını yazmaya baĢladığını ve adını Zeyl-
i Siyer-i Nebevî koyduğunu belirtir. Hayatını kaybetmeden eserini bitirmesi ve siyerinin Veysî‟nin iki cildinin 
üçüncüsü olacak kadar kıymet kazanması için Allah‟a dua eder. Münacaat ve dua içerikli bir kıta ile 
mukaddime bölümünü sona erdirip vak„aları anlatmaya geçer. 110   

Zeyl-i Siyer-i Nebevî„de anlatılan konuları, yazımında kullanılan baĢlıklar doğrultusunda baĢtan sona 

kadar Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür: 
 

 Gazve-i Benî Kaynukā„ ez-Siyer-i Hayrü‟l-beĢer111 

 Vâkı„a-i Gazve-i Sevîk112 

 Vakāyi„-i Sene-i Sâlise-i Hicriyye Vâkı„a-i Gazve-i Karkaratü‟l-küdr113 

 Vâkı„a-i Gazve-i Enmâr (Züemer)114 

 Seriyye-i Muhammed bin Müslime ve Katl-i Ka„b bin EĢref-i Yehûdî115 

 Vak„a-i Zifâf-ı Hazret-i Osman (r.a.)116 

 Akd-ı Ġzdivâc-ı Hafsa (r.a.)117 

 Vilâdet-i Hazret-i Ġmam Hasan bin Aliyyü‟l-murtazâ (r.a.)118 

 Gazve-i MuvahhaĢa-i Uhud119 

 Gazve-i Hamraü‟l-esed120 

 Vakāyi„-i Sâl-i Cihârüm-i Hicrî, Evvel-i Vakāyi„ Def„a-i Seriyye-i Recî„ Beyânındadır.121  

 Seriyye-i Abdullah Ġbn Enîs (r.a.)122  

 Vâkı„a-i Hâ‟ile-i Bi‟rü Ma„ûne123 

 Vâkı„a-i Gazve-i Benî en-Nadîr-i Bed-tahmîr124 

 Gazve-i Bedr-i Mev„id125 

 Vak„a-i Tahrîm-i Hamr126 

 Vakāyi„-i Sâl-i Hâmis-i Hicrî, Gazve-i Zâtü‟r-rikā„127 

 Gazve-i Dûmetü‟l-cendel128 

                                                             
109 agy, s. 7-8. 
110 agy, s. 8-9. 
111 agy, s. 9. 
112 agy, s. 12. 
113 agy, s. 13. 
114 agy, s. 14. 
115 agy, s. 17. 
116 agy, s. 25. 
117 agy, s. 25. 
118 agy, s. 28. 
119 agy, s. 29. 
120 agy, s. 89. 
121 agy, s. 94. 
122 agy, s. 102. 
123 agy, s. 104. 
124 agy, s. 108. 
125 agy, s. 117. 
126 agy, s. 121. 
127 agy, s. 125. 
128 agy, s. 127. 
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 Gazve-i Müreysî„ ve Tesemmâ Gazve-i Benî el-Mustalık129 

 Muhâsama-i Sinan ve Cehcâh130 

 Vâkı„a-i Ġfk-i Sıddîka (r.a.)131 

 Vâkı„a-i Nüzûl-i Âyet-i Teyemmüm132 

 Vâkı„a-i Gazâ-yı Garrâ-yı Hendek ve Tesemmâ Gazvetü‟l-ahzâb133 

 Gazve-i Benî Kureyza134 

 Bu Makâle-i Rikkat-engîz Hazret-i Sa„d‟ın (r.a.) Cisr-i ġehâdetden Dârü‟l-mülk-i Sa„âdete Ubûr 
Buyurdukları Beyânındadır.135 

 Bu Makâle-i Muhtasıra Mezen (?) Kabîlesinin Râhile-bend-i Râh-ı Ġmân Oldukları Beyânındadır.136  

 Vakāyi„-i Sâl-i Sâdis-i Hicrî, Seriyye-i Ganîmet-i Encâm-ı Muhammed bin Müslime (r.a.)137  

 Vak„a-i Ġrtidâd u Mücâzât-ı Kabîle-i Ureyn138 

 Vak„a-i Bî„atü‟r-rıdvân ve Beyân-ı Keyfiyyet-i Sulh-ı Hudeybiye139 

 Vakāyi„-i Külliye-i Sene-i Sâbi„a ve Min-cümletihâ Ġrsâli‟l-kitâb ile‟l-mülûk140 

 Tafsîl-i Ahvâl-i Resânende-i Nâme-i Hayrü‟l-beĢer Be-cânib-i Herakl-i Rûm141 

 Kitâb-ı Fahr-ı Âlem (s.a.v.) Ġlâ Hüsrev Pervîz-i Kisrâ-yı Acem142 

 Kitâb-ı Fahrü‟l-müslimîn (s.a.v.) Ġle‟l-Mukavkıs-ı Sultân-ı Mısr143 

 Kitâbü‟n-nebî (s.a.v.) Ġle‟l-Hâris bin Ebî ġemir el-Gasânî-i Hâkim-i Bilâd-ı DımıĢku‟Ģ-Ģâm144  

 Kitâb-ı Fahrü‟l-mürselîn (s.a.v.) Ġlâ Hevze bin Alî Hanefî-i Hâkim-i Memleket-i Yemâme145 

 Kudûm-i Hazret-i Ebâ Hüreyre (r.a.)146 

 Vakāyi„-i Sâl-i Heftüm-i Hicrî, Vâkı„a-i Gazve-i Aliyye-i Hayber Ez-gazavât-ı Seyyidü‟l-beĢer147 

 Cem„ u Taksîm-i Ganâyim-i Hayber148 

 Tesmîm-kerden-i Yehûd-ı Hayber Hazret-i Fahrü‟l-enbiyâ (s.a.v.)149 

 Vâkı„a-i Feth-i Fedek150 

 Vak„a-i Reddi‟Ģ-Ģems li-„Aliyyü‟l-murtazâ (r.a.)151 

 Vâkı„a-i Feth-i Teymâ152 

 Vâkı„a-i Umre-i Kazâ153 

 Vakâyi„-i Sâl-i HeĢtüm Ez-hicret-i Seyyidü‟l-mürselîn, Ġslâm-ı Hâlid bin Velîd (r.a.) ve Ġslâm-ı Ahad-ı 
Dühâtü‟l-Arab Amr ve Ġslâm-ı Osmân bin Ebî Talha Abdü‟d-dâr Hâfız-ı Miftâh-ı Beytü‟l-harâm (r.a.)154 

 Vâkı„a-i Azîme-i Gazve-i Mûte155 

 Vak„a-i Azîme-i A„zamü‟l-fütûhât ve EĢrefü‟l-gazavât Feth-i Mekke-i Mükerreme156 
 

Yusuf Nâbî‟nin Zeyl-i Siyer-i Nebevî‟si bu vak‟aların anlatımından sonra hatime bölümü olmadan 

sona ermektedir. 

                                                             
129 agy, s. 128. 
130 agy, s. 132. 
131 agy, s. 139. 
132 agy, s. 153. 
133 agy, s. 155. 
134 agy, s. 195. 
135 agy, s. 209. 
136 agy, s. 211. 
137 agy, s. 212. 
138 agy, s. 213. 
139 agy, s. 214. 
140 agy, s. 248. 
141 agy, s. 254. 
142 agy, s. 271. 
143 agy, s. 280. 
144 agy, s. 283. 
145 agy, s. 285. 
146 agy, s. 287. 
147 agy, s. 288. 
148 agy, s. 324. 
149 agy, s. 327. 
150 agy, s. 342. 
151 agy, s. 343. 
152 agy, s. 347. 
153 agy, s. 348. 
154 agy, s. 356-357. 
155 agy, s. 364. 
156 agy, s. 382. 
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Zeyl-i Siyer-i Nebevî 1248 senesinde Bulak‟ta basılmıĢtır.157  
1.4.  Zeyl-i Siyer-i Nâbî – Nazmî-zâde Hüseyin Murtazâ158 
Bu eser Nâbî‟nin Zeyl-i Siyer-i Nebevî‟sine yazılmıĢ bir zeyildir. Zeyl-i Siyer-i Nâbî, Zeylü’z-zeyl alâ 

Siyer-i Veysî ve Tetimme-i Zeyl-i Siyer-i Veysî gibi isimlerle bilinmektedir. Nâbî‟nin kaldığı yer olan hicrî 8. 
seneden devam eder ve 11. yıla kadar yaĢanan hadiseleri anlatır. Böylelikle Hz. Muhammed‟in dedesi 
Abdulmuttalib‟in Zemzem Kuyusu‟nu bulması vak„asıyla baĢlayan Veysî‟nin siyerini hicrî 11. seneye kadar 
getirir. Nazmî-zâde Hüseyin Murtaza (ö. 1136/1723-24 [?]), ilk hadise olarak Mekke‟nin fethinin 
tamamlanmasını anlatır. Son olarak üzerinde durduğu vak„a ise Hz. Peygamber‟in vefatıdır.  

Zeyl-i Siyer-i Nâbî‟nin Millet Kütüphanesi Ali Emîrî Bölümü nr. 353 ve Nuruosmaniye Kütüphanesi 
nr. 3351/3‟te kayıtlı nüshaları 1107/1695-96 senesinde istinsah edilmiĢlerdir. Buradan hareketle bu zeylin 
1107/1695-96 yılından önce yazıldığını söylemek mümkündür.  

Nazmî-zâde Hüseyin de Veysî ve Nâbî gibi oldukça külfetli bir dil ve anlatım tercih etmiĢtir.159 Yıl 
esasına dayalı anlatımın kullanılması her üç sanatçıda görülen baĢka bir özelliktir. Fakat Nazmî-zâde‟nin 
düzenli ve istikrarlı bir Ģekilde tarih bildirerek ilerlediğini söylemek mümkün değildir. O, ender durumlarda 
olayın gerçekleĢtiği seneyi bildirmiĢ, bunu da “…endahte-i mezbele-i in„idam olınmağa Ģitâb olup sâmin-i 
hicriyye ale‟s-sabah…”160 örneğinde olduğu gibi anlatımın içerisinde yapmıĢtır.  

Zeylü’z-zeyl alâ Siyer-i Veysî, siyer türünde çeĢitli kitaplardan yararlanılarak yazılmıĢtır. 
Kastallânî‟nin Mevâhib-i Ledünniyye‟si161 ve Emir Cemalüddin Ataullah b. Mahmud b. Fazlillah el-Hüseyni 
eĢ-ġirâzî‟nin (ö. 927/1520-21) Ravzatü’l-ahbâb fî Siyeri’n-nebî ve’l-Âl ve’l-Ashâb‟ı162 bu kitaplardan bazılarıdır. 
Hz. Muhammed‟in bir hutbesinin doğrudan Mevâhib-i Ledünniyye‟den alıntılanması göze çarpan bir 

özelliktir.163 
Zeyl-i Siyer-i Nâbî diğer siyerlere nazaran zengin muhtevası ile oldukça dikkat çekmektedir. Bu 

siyerde Hz. Peygamber‟in gazve ve seriyyeleri ile birlikte pek çok tamamlayıcı bilgi de verilmektedir. Hz. 
Muhammed‟in hilyesi, faziletleri ve mucizeleri bu eserde yer alan ek bölümler olup hepsinde doyurucu 
bilgiler yer almaktadır. Hilyede164 Peygamber Efendimiz‟in ayrıntılı dıĢ görüntüsü, faziletleri165 bölümünde 
20 erdem, mucizeler166 kısmında 20 olağanüstü olay anlatılmaktadır.  

Hz. Muhammed‟in çocukları, eĢleri, amcaları, sütkardeĢleri, 167  kâtipleri, müezzinleri, Ģairleri, 
bekçileri,168 silahları ve atları169 hakkında malumat Nazmî-zâde siyerinin muhtevasını zengin kılan diğer 
bilgilerdir.     
 Zeylü’z-zeyl alâ Siyer-i Veysî‟nin bu zengin muhtevası ayrıca bazı belge ve edebî malzemelerle 

desteklenmiĢtir. Hz. Muhammed‟e yazılan ya da onun yazdığı mektuplar170 ve vefatından sonra kaleme 
alınan mersiyeler171 bu eserde muhtevayı destekleyen unsurlardır. Mersiye örneklerine yer vermek daha 
önce yazılmıĢ olan Siyer-i Veysî ve zeyillerinde görülen bir özellik olmayıp sadece Nazmî-zâde zeylinde yer 

almaktadır.  
 Zeyl-i Siyer-i Nâbî‟nin sonunda “Bu Makâle-i Faslu‟l-hitâb Ġtirâf-ı Kusûr ve Bârgâh-ı Ġzzete Ref„-i 

Ruk„a-i Niyâz ile Hâtimetü‟l-kitâbdır.” biçiminde bir baĢlık ile hatime bölümü tesis edilmiĢtir. Hatime 
bölümüne yer vermek önceki siyerlerde bulunmayan baĢka bir hususiyettir.   
 Zeylü’z-zeyl alâ Siyer-i Veysî‟nin muhtevasını özetleyecek olursak Nazmî-zâde, bir kıt‟adan oluĢan 

münacaat bölümünde Allah‟a niyaz ederek siyerine baĢlar. Nesir ile devam ettiği bölümde siyer türüne 
övgüde bulunur. Bu övgüde Türkçe, Farsça ve Arapça yazılan siyerlerin üstünlüklerini eĢit tutması dikkat 
çekicidir. Ġki beyitlik Farsça bir manzume ile siyere duyduğu sevgiyi dile getirir. Nesir ile devam edip 
Veysî‟nin bu yolda ilk üstat olduğunu belirtir. Ġki beyitlik Türkçe Ģiirle Veysî‟yi över. Tekrar düz yazıya 
geçerek Veysî‟nin siyerinin Büyük Bedir savaĢında sona erdiğini, ikinci üstat olan Yusuf Nâbî‟nin bazı 
mülahazalar neticesinde Veysî‟ye zeyil yazdığını fakat onun da siyerinin Mekke‟nin fethinde bittiğini ifade 

                                                             
157

 Abdulsamet Özmen, Dicle Üniversitesi‟nde bu siyer üzerine bir doktora tezi hazırlamaktadır. 
158 Bu baĢlık altında verilen inceleme sonuçları Zeyl-i Siyer-i Nâbî‟nin Ankara-Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, nr. 06 Mil. Yz. A. 

7030‟da kayıtlı nüshası incelenerek elde edilmiĢtir. 
159 Erkan, agmd, s. 34. 
160 Nazmî-zâde Hüseyin Murtaza, Zeyl-i Siyer, Ankara- Ankara-Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, nr. 06 Mil. Yz. A. 7030, vr. 5a. 
161 agy, vr. 22a. 
162 agy, vr. 34b ve 49a. 
163 agy, vr. 4b. 
164 agy, vr. 70a. 
165 agy, vr. 85b.  
166 agy, vr. 87b. 
167 agy, vr. 69a. 
168 agy, vr. 82b. 
169 agy, vr. 84a. 
170 agy, vr. 40a-b, 52b. 
171 agy, vr. 67b, 68a.  
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eder. Kendisinin bu eseri sonlandırıp kafilenin üçüncü kiĢisi olmayı istediğini ekler. Üç beyitlik Farsça bir 
manzumede aynı düĢünceleri tekrar eder. Mukaddimenin sonunda eserinin Hz. Muhammed‟in yüce 
makamına sunulmasının günahkâr gönlüne merhem olacağı hususunda ümitli olduğunu belirtip hadiseleri 
anlatmaya geçer.172 

Zeyl-i Siyer-i Nâbî„de anlatılan konuları, yazımında kullanılan baĢlıklar doğrultusunda Ģu Ģekilde 

sıralamak mümkündür: 
   

 Bu Ferîde-i Sadefçe-i Ta„bîr-i Dil-güĢâ Tekmîl-i Ikdu‟l-cevâhir-i Ümmü‟l-kurâdır.173  

 Bu Ta„bîr-i Dil-pezîr-i Sıhhat-be-resîd Seriyye-i Hâlid bin el-Velîd (r.a.) Beyânındadır.174 

 Bu Terkîb-i Sıhhat-ihtisâs Seriyye-i Amr bin el-Ass (r.a.) Beyânındadır.175 

 Bu Makâle-i Fâika Def„a-i Sâniye-i Seriyye-i Hâlid bin el-Velîd (r.a.) Beyânındadır.176 

 Bu Fetih-nâme-i Celîl-eser Sultân-ı Melâik-sipâh Mahfil-tırâz-ı Çarh-ı Zerrîn-külâh bi‟n-Nefs TeĢrîf 
Buyurdukları Gazve-i Hüneyn‟dir.177 

 Bu Fıkarât-ı Ferah-engîz Kitâbe-i ġukka-i Alem-efrâz-ı Istıfâ Hazretlerinin bi‟n-Nefs Tevcîh-i Ġnân 
Buyurdukları Gazve-i Tâif ve Taksîm-i Ganâim ve Edâ-yı Umre ve Taybe-i Tayyibeye Kudûm-i Meymenet-
lüzûmları Beyânındadır.178 

 Bu Lâmi„a-i ġevk-engîz Vilâdet-i Hazret-i Ġbrâhim-i Gül-i Gülzâr-ı Firdevs-i Na„îm Kadem-zen-i 
GülĢen-i Vücûd Olduklarıdır.179 

 Bu Makâle-i Dil-güĢâ Ba„de‟l-feth Vâki„ Olan Serâyâ Beyânındadır.180 

 Seriyye-i Uyeyne bin Husayn el-Fezârî (r.a.)181 

 Seriyye-i Velîd bin Ukbe (r.a.)182 

 Seriyye-i Abdullah bin Avsece (r.a.)183 

 Seriyye-i Kutbe bin Âmir (r.a.)184 20a 

 Seriyye-i Dahhâk bin Süfyân (r.a.)185 

 Seriyye-i Alkama bin Mücezziz el-Mudlici (r.a.) Beyânındadır.186 

 Seriyye-i Ali bin Ebî Tâlib (r.a.)187 

 Bu Fıkra-i Latîfe Hazret-i Mahbûb-ı Âlem (s.a.v.) Ümmehât-ı Mü‟minîne Cilve-nümâ-yı Ġstiğnâ 
Oldukları Kaziyye-i Îlâdır.188 

 Bu Makâle-i Dağdağa-fersây Gazâ-yı Âkıbet-be-hayr-ı Tebük Beyânındadır.189 

 Seriye-i Hâlid bin el-Velîd (r.a.)190 

 Bu Ġbâret-i Ġbret-medlûl Mevt-i Abdullah bin Übeyy [bin] Selûl Beyânındadır.191 

 Bu Makâle-i Celîlü‟l-eser Hacc-güzâr-ı Sıddîk-ı Ekber Beyânındadır.192 

 Bu Makâle-i Dağdağa-engîz Kıssa-i Li„ân Beyânındadır.193 

 Bu Ġbâret-i ġerîfe Melik-i HabeĢ NecâĢî‟nin Terk-i Tâc u Taht ve Gurfe-güzîn-i GülĢen-i Serây-ı 
Âhiret Olduğu Beyânındadır.194 

 Bu Fıkra-i Rikkat-engiz Bânû-yı Hânde-i Nebevî Ümmü Gülsüm Serâ-perde-niĢîn-i Âhiret 
Olduğudur.195 

                                                             
172 agy, vr. 1b-3a. 
173 agy, vr. 3b. 
174 agy, vr. 4b-5a. 
175 agy, vr. 5b. 
176 agvr. 
177 agy, vr. 6b. 
178 agy, vr. 12a. 
179 agy, vr. 17a. 
180 agy, vr. 17b. 
181 agy, vr. 18a. 
182 agy, vr. 19a. 
183 agy, vr. 20a. 
184 agvr. 
185 agy, vr. 20b. 
186 agvr. 
187 agy, vr. 21b. 
188 agy, vr. 22a. 
189 agy, vr. 23a. 
190 agy, vr. 29b. 
191 agy, vr. 33b. 
192 agy, vr. 34b. 
193 agy, vr. 37a. 
194 agy, vr. 38b. 
195 agy, vr. 39a. 
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 Bu Nâdire Hazret-i Muâz bin Cebel ve Mûsâ EĢ„ârî‟yi Yemen Tarafına Meb„ûs Oldukların 
Beyânındadır.196 

 Kaziyye-i Ġrsâl-i Hâlid (r.a.). Bu Kıssa-i Ferah-iĢtimâl Hazret-i Hâlid bin Velîd Kabîle-i 
Abdülmedân‟a Ġrsâl Olunduğu Beyânındadır.197 

 Bu Makâle-i Rengîn-edâ Hazret-i Aliyyü‟l-murtazâ Yemen Tarafına Ġnân-tâb-ı Azîmet Ettiği 
Beyânındadır.198 

 Bu Makâle-i Rûhânî-eser-i Emîn Dahı Hazret-i Cibrîl Meclis-i Nebevîde Zâhir Olduğudur.199  

 Bu Makâle-i Hüzn-âver Mahdûm-ı Hân-vâde-i Nebeviyye Hazret-i Ġbrâhim Raht-keĢ-i Dâr-ı Na„îm 
oldukları Beyânındadır.200 

 Bu Makâle-i ġevk-engîz Hazret-i Sultân-ı Serîr-efrûz-ı Heft-kiĢver (s.a.v.) Mahmil-ârâ-yı Hacc-ı 
Ekber Oldukları Beyânındadır.201 

 Bu Ġbâret-i Latîfe Mübâhele-i Çelîpâ Beyânındadır.202 

 Bu Fasl-ı Müstağreb Zamân-ı Risâlet-penâhîde Nâm-keĢ-i Nübüvvet Olan Har-meĢrebânda Der-
zikr-i Esvedü‟l-„ansî203 

 Zikr-i Müseylemetü‟l-kezzâb204 

 Zikr-i Ahvâl-i Tulayha bin Huveylid205 

 Bu Makâle-i Belîğa Seriyye-i Hazret-i Usâme bin Zeyd Beyânındadır.206 

 Bu Makâle-i Dil-dûz Bâ„is-i Medâmi„-i Makâle-sûz Hazret-i Sâhib-i Livâ-yı Ma„kûd, TeĢrîf-i Makâm-ı 
Mahmûd Olduğudur.207 

 Bu Matlab-ı A„lâ Sıfat-ı Münîfe-i Nebeviyye‟den (s.a.v.) MünebbeĢe Olan Esâmî ve Eknâyî-i Âliyye 
ve Nesl-i Kerîm ve Ezvâc-ı Tâhirât ve A„mâm ve Ammât ve Ahavât-ı Rezâ„ ve Ceddât ve Hadem ve Mevâlî-i 
Muhterem ve Silâh u Edevât-ı Vüfûd-ı Selâmet-mevfûdları Beyânındadır.208    

 Zikr-i Hilye-i Nebeviyye (s.a.v.)209 

 Zikr-i Evlâd-ı Emcâd210 

 Zikr-i Ezvâc-ı Tâhirât-ı Ümmehâtü‟l-mü‟minîn211 

 Bu Makâle-i MüĢgîn-külâle A„mâm ve Ammât ve Ahavât-ı Rezâ„a ve Ceddât-ı Nebeviyye 
Beyânındadır.212 

 Bu Kaziyye-i Marziyye Huddâm ve Mevâlî-i Kirâm ve Küttâb ve Mü‟ezzinân ve ġu„arâ ve Hârisân-ı 
Nübüvvet-penâhî Beyânındadır.213 

 Bu Defter-i Zerrin-nigâr Hâssa-i Hümâyûn-ı Nebeviyye Olan Edevât-ı Kârzâr ve Merâkib-i Sabâ-
reftâr Beyânındadır ki Zikr Olunur.214 

 Bu Ta„bîr-i Dil-ârâ Âb-rû-yı Her-dü-serâ Bâ„is-i Râbıta-i Zîr ü Bâlâ (s.a.v.) Hazretlerinin Ba„zı 
Fezâilidir.215 

 Bu Ġbâret-i Dil-güĢâ Ya„ni Mu„cizât-ı Bâhire-i Hayrü‟l-verâ Beyânındadır.216 

 Mu„cize-i Ziyâfet-i Mevfûru‟l-bereket-i Hazret-i Enes bin Mâlik (r.a.)217 

 Ez-cümle Mu„cizât-ı Sâire218 
 

                                                             
196 agvr. 
197 agy, vr. 39b. 
198 agy, vr. 40a. 
199 agy, vr. 41a. 
200 agy, vr. 41b. 
201 agy, vr. 42a. 
202 agy, vr. 49a. 
203 agy, vr. 51a. 
204 agy, vr. 52a. 
205 agy, vr. 54a. 
206 agy, vr. 55a. 
207 agy, vr. 56b. 
208 agy, vr. 69a. 
209 agy, vr. 70a. 
210 agy, vr. 72b. 
211 agy, vr. 75b. 
212 agy, vr. 81a. 
213 agy, vr. 82b. 
214 agy, vr. 84a. 
215 agy, vr. 85b. 
216 agy, vr. 87b. 
217 agy, vr. 88a. 
218 agy, vr. 89a. 
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Nazmî-zâde Efendi bu maddeler ile Hz. Peygamber‟in siyerini sunduktan sonra “Bu Makâle-i 
Faslu‟l-hitâb Ġtirâf-ı Kusûr ve Bârgâh-ı Ġzzete Ref„-i Ruk„a-i Niyâz ile Hâtimetü‟l-kitâbdır.”219  baĢlığı ile 
hatime bölümüne geçer. Hatimede eserinin beğenilmeye layık olmasa da Hz. Peygamber‟in kılavuzluğunu 
anlattığı için takdir edilmesi gerektiğini söyler. Günah dalgalarına batmaktan kendisini kurtarması için 
Allah‟a tazarruda bulunarak eserini bitirir.220  

Zeyl-i Siyer-i Nâbî üzerine henüz tamamlanmıĢ müstakil bir çalıĢma bulunmamaktadır.221  
1.5.  Zeyl-i Siyer-i Veysî – Tıflî Ahmed Çelebi 
Bu zeyil Tıflî Ahmed Çelebi (ö. 1223/1808-9 [?]) tarafından kaleme alınmıĢtır. Kerkük‟te doğan Tıflî 

Ahmed, Kethüda kaleminden yetiĢip Eflâk ve Boğdan divan efendisi oldu. II. Mahmud devrinin (1808-1839) 
ilk yıllarında vefat etti.222  

Tıflî Efendi, Yusuf Nâbî ile Nazmî-zâde Hüseyin‟in Hz. Peygamber‟in hayatında önemli yeri olan 
bazı hadiseleri ele almadıkları ve bazı olayları yeterince aydınlatmadıkları için bu siyeri kaleme almaya 
karar vermiĢtir. Tıflî Ahmed Çelebi‟nin zeylinde iĢlenen vak„alar Ģunlardır: 

 

 Mekke‟nin Fethine Tetimme 

 Hüneyn ve Tâif Gazveleri 

 Hüneyn ve Tâif Gazvelerinde Ele Geçirilen Ganimetlerin Taksimi 

 Umrenin Edâsı 

 Medine‟ye DönüĢ 

 Hz. Muhammed‟in Oğlu Ġbrâhim‟in Doğumu 

 Ka‟b bin Züheyr Felâketi 

 Tebük Gazvesi 

 Abdullah bin Übey bin Selül‟ün Helâk Olması 

 Hz. Ebûbekr-i Sıddîk‟in Haccı 

 HabeĢ Kralı NeccâĢî‟nin Ölümü 

 Hz. Peygamer‟in Veda Haccı   
 

Tıflî‟nin Zeyl-i Siyer-i Veysî‟si, Veysî ve diğer zeyil yazanların kullandığı külfetli üslûpla kaleme 

alınmıĢtır. Aradaki tek fark bu zeyilde anlatımda daha fazla Ģiir kullanılmasıdır.  
Tıflî Ahmed zeylinin tek yazma nüshası Medine Ârif Hikmet Kütüphanesi nr. 40/242‟dedir.223   
1.6.  Zeyl-i Siyer-i Veysî – Süleyman Tâlib 
Bu zeyil Koçhisârî-zâde Süleyman Tâlib (ö. 1208/1793-94‟ten Sonra) tarafından 1206/1791-92 

senesinde kaleme alınmıĢtır. Süleyman Tâlib hassa ordusu silâhĢörlerinden olup Ikdu’l-cevher fî Şerhi’l-fıkhi’l-
ekber isimli eserin de müellifidir.224  

Süleyman Tâlib‟in siyeri Nâbî‟nin ilk zeyline yazılmıĢ bir zeyildir. Hicrî 2. sene hadiselerinden olan 
Benî Kaynukā„ gazvesinden baĢlayıp son olarak hicrî 6. sene vak„alarından biri olan Hudeybiye antlaĢmasını 
ele almaktadır. Bilinen tek yazma nüshası Alman Milli Kütüphanesi nr. Ms. Or. Oct. 1049 Staatsbibliothek, 
Berlin‟de kayıtlıdır.225  

2. Zeyl-i Siyer-i Veysî – Nev‘î-zâde Atâyî 
2.1.  Adı ve Yazılış Tarihi 
Dürretü’t-tâc fî Sîreti Sâhibi’l-mi‘râc‟ı tezyil etmeden önce Şakā’ik-ı Nu‘mâniyye gibi baĢka önemli bir 

esere zeyil yazan Nev„î-zâde Atâyî‟, mukaddimede bu telife Hadâ’iku’l-hakā’ik fî Tekmileti’ş-şakā’ik ismini 
verdiğini ifade etmektedir.226 Fakat Atâyî, Siyer-i Veysî‟ye yazdığı zeyilde eseri için herhangi bir özgün isim 
zikretmemektedir. Bununla birlikte Atâyî‟nin eseri doğrudan Veysî‟nin Dürretü’t-tâc‟ına zeyil olduğu için 
Zeyl-i Siyer-i Veysî Ģeklinde isimlendirmek doğru olacaktır. Nitekim bu eser yazma eser kütüphanelerinde 
daha çok Zeyl-i Siyer-i Veysî ismiyle kaydedilmiĢtir.  

Bazı kataloglarda bu eserin nüshaları Gazve-i Benî Selîm227 ya da Gazve-i Uhud228 gibi isimlerle de 

kayıtlıdır. Bunun nedeni bu yazmaların Atâyî‟nin zeylinin bir kısmını ihtiva ediyor olmasıdır.   

                                                             
219 agy, vr. 96b. 
220 agy, vr. 96b-99a. 
221 Zeyl-i Siyer-i Nâbî üzerine Dicle Üniversitesi‟nde Mehmet Büküm tarafından bir doktora tezi hazırlanmaktadır.  
222 Mehmed Süreyya (1996), Sicill-i Osmanî, (haz.) Nuri Akbayar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Ġstanbul, C. 5, s. 1634. 
223 Erkan, agmd, s. 34. 
224 ġerafettin Gölcük ve Adil Bebek (1995), “el-Fıkhu‟l-ekber” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ankara 1995, C. 12, s. 546. 
225 Erkan, agmd, s. 34. 
226 Donuk, agt, s. 244. 
227 bk. Burdur Ġl Halk Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar Bölümü, nr. 15 Hk 531/1. 
228 bk. Ġspanya Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Bölümü nr. B.N.M. 12099/1. 
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Nev„î-zâde Atâyî, Zeyl-i Siyer-i Veysî‟nin mukaddimesinde “… sâl-i huceste-me‟âl-i hicretden keĢîde-

i cânib-i ebedü‟l-ebedîn olan evtâr-ı sepîd ü siyâh-ı leyâlî vü eyyām … endâze-i düvâzdeh-kīrât-ı sinîn ile bin 
kırk üç „adedini itmâm itdükde…” 229  ifadesini kullanmaktadır. Buradan hareketle Atâyî‟nin zeylinin 
1043/1633-34 senesinde yazılmaya baĢlandığı sonucuna ulaĢmak mümkündür. 

2.2.  Yazılış Nedeni 
Nev„î-zâde Atâyî mukaddime bölümüne bir manzume ile baĢlayıp nesirle devam etmektedir. Atâyî 

hem manzumede hem de mensur kısımda eserinin yazılıĢ nedenine değinmektedir. Kaleme seslenerek 
baĢladığı manzumenin; 

TeĢmîr-i sâk-ı himmet idüp eyle vaktidür 
Ġtmâm-ı hidmet-i siyer-i Seyyidü‟l-beĢer 
 
Kalmak neden o sübha-i hikmet güsiste-târ 
„Akd it o riĢteye yine bir silk-i pür-güher230 

 
beyitlerinde Hz. Muhammed‟in siyerinin yarım kaldığı, bunun tamamlanması için kolları sıvamak 
gerektiğini dile getirir. 
 Mukaddimenin düz yazı bölümünde daha vazıh bir ifade ile eserin yazılıĢ nedeni belirtilmiĢtir. 
Burada anlatılanlara göre Atâyî Uyûnu’l-eser, Dürcü’d-dürer ve Habîbü’s-siyer benzeri tarih ve siyer kitapları 
arasında gezinirken Veysî Efendi‟nin Dürretü’t-tâc isimli eserine denk gelir. Çok beğendiği bu eserin 
tamamlanmadan müellifinin vefat ettiğini öğrenir. O arada bazı sözünden dıĢarı çıkamayacağı önemli kiĢiler 
Siyer-i Veysî‟ye zeyil kaleme alması hususunda kendisine ısrar eder. Bunun üzerine Atâyî, Zeyl-i Siyer-i 
Veysî‟yi yazmaya karar verir.231   

2.3.  Nüshaları 
Mustafa Erkan Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi için kaleme aldığı “Dürretü‟t-tâc” 

maddesinde Nev„î-zâde Atâyî‟nin Zeyl-i Siyer-i Veysî‟sinin Topkapı Sarayı Müzesi Yazma Eserleri Revan 

Bölümü nr. 1377/4, Ankara Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Ġsmail Saib Sencer-I Bölümü nr. 
578/2 ve Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi Bölümü nr. 2398‟de kayıtlı nüshalarının bulunduğunu ifade 
etmektedir.232 Fakat Ģuanki katalog bilgilerine göre bunlardan Topkapı Sarayı, Revan nr. 1377‟de Tercüme-i 
Tarih-i İbn Kesir,233 Süleymaniye Esad Efendi, nr. 2398‟de, Mecmau’l-envâr isimli eser234 kayıtlıdır. Ankara Dil-

Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi, Saib Sencer-I nr. 578‟de235 ise herhangi bir eser görünmemektedir. 
Türkiye yazmaları elektronik toplu katalogunda Ġspanya Milli Kütüphanesi Türkçe yazmaları 

bölümü nr. B.N.M. 12099/1‟de kayıtlı eserin adı Gazve-i Ahad, yazarı Nev„î-zâde Atâyî olarak 

gösterilmektedir.236 Fakat Atâyî‟nin kaynaklarda geçen böyle bir eseri mevcut değildir. Yaprak ve satır sayısı 
verilmeyen bu yazmanın adı muhtemelen yanlıĢ okunmuĢtur. Asıl adı ise Gazve-i Uhud olmalıdır. Söz 
konusu bu yazmanın Atâyî‟nin Zeyl-i Siyer-i Veysî‟sinin eksik bir nüshası olması muhtemeldir. Nitekim 
Atâyî‟nin zeylinin en önemli kısmını Uhud gazvesi oluĢturmaktadır.  

Bu hususlar dıĢında yaptığımız katalog taramaları neticesinde tespit ederek tenkitli metin kurmada 
yararlandığımız Atâyî – Zeyl-i Siyer-i Veysî nüsha ve tavsiflerini Ģu Ģekilde vermek mümkündür:  

a) İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar Bölümü, nr. 2528: 215x121 mm. 
boyutlarındadır. ViĢneçürüğü, Ģemseli, yaldızlı deri ciltlidir. Zahriyesinde Ġstanbul Üniversitesi mührü, eski 
harflerle yazılan, son yıllara ait olduğu anlaĢılan “Halis Efendi Kütüb-hânesi” kaĢesi ile “Siyer-i Veysî 
Zeyli‟nden bir kısım-Atâyî” kaydı bulunmaktadır. Atâyî‟nin Zeyl-i Siyer-i Veysî‟sinin en hacimli nüshasıdır. 

Bu yazma, Farsça dinî Ģiirler ile Atâyî‟nin zeylini barındıran bir mecmua görüntüsü vermektedir. Nitekim bu 
mecmua 84 varaktan meydana gelmekte; fakat Atâyî zeyli 11b-36a varakları arasında yer almaktadır. Bazı 

                                                             
229 Nev„î-zâde Atâyî, Zeyl-i Siyer-i Veysî, Ġstanbul Üniversitesi Nâdir Eserler Kütüphanesi, Türkçe Yazmaları Bölümü, nr. 2528, vr. 12b-
13a. 
230 agy, vr. 12a. 
231 agy, vr. 12b-13b. 
232 Erkan, agmd, s. 34. 
233 bk. https://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=92412 E.T.: 28.04.2015 
234 bk. https://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=120188 E.T.: 28.04.2015 
235  bk. http://yazmalardtcf.ankara.edu.tr/ara.php?eserAdi=&eserAdiOsm=0&yazarAdi=&yazarAdiOsm=0&karakterEslemesi=1& 
kitapKonu=&siralama=eserAdi&koleksiyonAdi=%C4%B0smail+Saib+I&numara=578&konuNo=&yazmaDili=&mutercim=&mutercim

Osm=0&mustensih=&mustensihOsm=0&muzehhip=&yazmaBasiO=&yazmaSonuO=&telifYeri=&telifTarihiYil=&istinsahYeri=&istinsa
hTarihiYil=&ciltOzelligi=&kitapFizikiDurum=&tezhipOzellik=&murekkepRengi=&yazi=&derkenar=&zahriyeBilgi=&icerikBilgi=&ek

Bilgi=&detayliAra=1 E.T.: 28.04.2015 
Söz konusu kütüphanenin elektronik katalog sisteminin yeterli düzeyde olamayabileceği kanaatiyle müracaat ettiğimiz 

kütüphane yetkilileri kurumlarının tadilatta olduğu, yazma eserlere eriĢimin mümkün olmadığı ve bu durumun bir sene kadar süreceği 

bilgisini verdiler.  
236 https://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=85868 E.T.: 05.05.2015 

https://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=92412
https://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=120188
http://yazmalardtcf.ankara.edu.tr/ara.php?eserAdi=&eserAdiOsm=0&yazarAdi=&yazarAdiOsm=0&karakterEslemesi=1&%20kitapKonu=&siralama=eserAdi&koleksiyonAdi=%C4%B0smail+Saib+I&numara=578&konuNo=&yazmaDili=&mutercim=&mutercimOsm=0&mustensih=&mustensihOsm=0&muzehhip=&yazmaBasiO=&yazmaSonuO=&telifYeri=&telifTarihiYil=&istinsahYeri=&istinsahTarihiYil=&ciltOzelligi=&kitapFizikiDurum=&tezhipOzellik=&murekkepRengi=&yazi=&derkenar=&zahriyeBilgi=&icerikBilgi=&ekBilgi=&detayliAra=1
http://yazmalardtcf.ankara.edu.tr/ara.php?eserAdi=&eserAdiOsm=0&yazarAdi=&yazarAdiOsm=0&karakterEslemesi=1&%20kitapKonu=&siralama=eserAdi&koleksiyonAdi=%C4%B0smail+Saib+I&numara=578&konuNo=&yazmaDili=&mutercim=&mutercimOsm=0&mustensih=&mustensihOsm=0&muzehhip=&yazmaBasiO=&yazmaSonuO=&telifYeri=&telifTarihiYil=&istinsahYeri=&istinsahTarihiYil=&ciltOzelligi=&kitapFizikiDurum=&tezhipOzellik=&murekkepRengi=&yazi=&derkenar=&zahriyeBilgi=&icerikBilgi=&ekBilgi=&detayliAra=1
http://yazmalardtcf.ankara.edu.tr/ara.php?eserAdi=&eserAdiOsm=0&yazarAdi=&yazarAdiOsm=0&karakterEslemesi=1&%20kitapKonu=&siralama=eserAdi&koleksiyonAdi=%C4%B0smail+Saib+I&numara=578&konuNo=&yazmaDili=&mutercim=&mutercimOsm=0&mustensih=&mustensihOsm=0&muzehhip=&yazmaBasiO=&yazmaSonuO=&telifYeri=&telifTarihiYil=&istinsahYeri=&istinsahTarihiYil=&ciltOzelligi=&kitapFizikiDurum=&tezhipOzellik=&murekkepRengi=&yazi=&derkenar=&zahriyeBilgi=&icerikBilgi=&ekBilgi=&detayliAra=1
http://yazmalardtcf.ankara.edu.tr/ara.php?eserAdi=&eserAdiOsm=0&yazarAdi=&yazarAdiOsm=0&karakterEslemesi=1&%20kitapKonu=&siralama=eserAdi&koleksiyonAdi=%C4%B0smail+Saib+I&numara=578&konuNo=&yazmaDili=&mutercim=&mutercimOsm=0&mustensih=&mustensihOsm=0&muzehhip=&yazmaBasiO=&yazmaSonuO=&telifYeri=&telifTarihiYil=&istinsahYeri=&istinsahTarihiYil=&ciltOzelligi=&kitapFizikiDurum=&tezhipOzellik=&murekkepRengi=&yazi=&derkenar=&zahriyeBilgi=&icerikBilgi=&ekBilgi=&detayliAra=1
http://yazmalardtcf.ankara.edu.tr/ara.php?eserAdi=&eserAdiOsm=0&yazarAdi=&yazarAdiOsm=0&karakterEslemesi=1&%20kitapKonu=&siralama=eserAdi&koleksiyonAdi=%C4%B0smail+Saib+I&numara=578&konuNo=&yazmaDili=&mutercim=&mutercimOsm=0&mustensih=&mustensihOsm=0&muzehhip=&yazmaBasiO=&yazmaSonuO=&telifYeri=&telifTarihiYil=&istinsahYeri=&istinsahTarihiYil=&ciltOzelligi=&kitapFizikiDurum=&tezhipOzellik=&murekkepRengi=&yazi=&derkenar=&zahriyeBilgi=&icerikBilgi=&ekBilgi=&detayliAra=1
http://yazmalardtcf.ankara.edu.tr/ara.php?eserAdi=&eserAdiOsm=0&yazarAdi=&yazarAdiOsm=0&karakterEslemesi=1&%20kitapKonu=&siralama=eserAdi&koleksiyonAdi=%C4%B0smail+Saib+I&numara=578&konuNo=&yazmaDili=&mutercim=&mutercimOsm=0&mustensih=&mustensihOsm=0&muzehhip=&yazmaBasiO=&yazmaSonuO=&telifYeri=&telifTarihiYil=&istinsahYeri=&istinsahTarihiYil=&ciltOzelligi=&kitapFizikiDurum=&tezhipOzellik=&murekkepRengi=&yazi=&derkenar=&zahriyeBilgi=&icerikBilgi=&ekBilgi=&detayliAra=1
https://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=85868
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sayfaları boĢtur. Krem, turuncu, sarı renklerde abadî kağıt kullanılmıĢtır. 18 satırdan oluĢmaktadır. Düzgün 
ve okunaklı bir talik yazı ile yazılmıĢtır. Ġmla ve anlatım olarak da az hatalı bir nüshadır. Cetvelsiz, ser-
levhasız ve rekabesizdir. Bu Zeyl-i Siyer-i Veysî nüshasında herhangi bir istinsah kaydı bulunmamaktadır 

fakat yazmanın 10b varağında 1137/1724-25 ve 6a varağında 1149/1736-37 yıllarına ait kayıtlar mevcuttur. 
Bir de 38b varağında yarım kalmıĢ bir metin bulunmaktadır. Burada mecmuanın meydana getirilme nedeni 
Sultan Ahmed‟e sunmak olarak belirtilmektedir. Fakat kaçıncı Sultan Ahmed olduğu anlaĢılmamaktadır. Bu 
yazma fiziksel açıdan iyi durumdadır. 
b) İstanbul Millet Kütüphanesi, Ali Emîri Târih Bölümü nr. 352/1: DıĢ ve iç boyutları 206x134 ve 
142x75 mm.‟dir. Ebru kaplı deri ciltlidir. Birden fazla eserin birlikte yer aldığı 352 numaralı yazmanın 1. eseri 
gibi kaydedilmiĢtir fakat katalogda aynı yazmanın baĢka eserleri görünmemektedir. Cildin iç tarafında 
“Risâle-i Atâyî - Zeyl-i Şakā’ik sâhibi meĢhûr Nev„î-zâde Atâyî Çelebi Siyer-i Veysî‟ye zeyl olarak 1043/1633-

34 senesinde tahrîre baĢlamıĢ ve ömri vefât itmediginden bu mikdâr olarak ahlâfa bir yâdigâr-ı kıymetdâr 
kalmıĢtır. Rahmetullahi aleyh.” Ģeklinde bir kayıt vardır. Zahriyede ise Ali Emîrî‟ye ait bir mühür, “maĢallah 
– 1202” yazılı baĢka bir mühür ve Mehmed PaĢa-zâde Ġbrahim Efendi‟ye ait bir temellük kaydı 
bulunmaktadır. Muhtelif satırlı 8 varaktan ibarettir. Hacim olarak Uhud savaĢının bitiminde sona 
ermektedir. Krem renk Abadî kağıt kullanılmıĢtır. Özensiz bir talik yazı ile eğik bir Ģekilde yazılmıĢtır. Ġmla 
ve anlam hataları bulunmaktadır. Yaldızlı cetvellidir. Söz baĢları kırmızıdır. Yazma sonunda yer alan 
“Sermâye-i „ömr-i mü‟ellif kâlâ-yı itmâma „adem-i vefâdan nâĢî bu tuhfe-i letâfet-nizâm bu mahalde nâ-
temâm kalmıĢdur. Rahmetu‟llâhi „aleyh. Harere fî evâhiri Ģehri Cemâdiye‟l-âhire sene 1113 (Kasım-Aralık 
1701), bi-kalemi Enverî „Osmân eĢ-Ģehîr bi-Ġsmâ„îl-zâde.” kaydından 1701 yılında Ġsmail-zade Enverî Osman 
tarafından çoğaltıldığı anlaĢılmaktadır. Yazma, fizikî açıdan iyi durumdadır. 
c) Burdur İl Halk Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar Bölümü, nr. 15 Hk 531/1: 199x134 ve 131x60 mm. iç 
ve dıĢ boyutlarındadır. Sırtı siyah meĢin, mıklepli, mukavva ciltlidir. Zahriyede “Kütüphane-i Mehmed 
PaĢa” yazısının okunabildiği silik bir mühür ve “Risâle-i Atâyî Efendi fî Hakk-ı Gazve-i Benî Süleym” yazısı 
vardır. Bu yazma, içerisinde Atâyî‟nin zeyli ile birlikte ÂĢık Mustafa‟nın İntizâr-nâme‟si, Rızâ‟î Ġshak b. 
Hasan‟ın Manzûme-i Akâ’id ve Nazmü’l-le’âlî‟si bulunan bir mecmuadır. Atâyî‟nin zeyl-i siyer nüshaları 
içerisinde en hacimsiz olanıdır. Filigranlı, krem renk kağıt kullanılmıĢtır. 21 satırlı 5 varaktır. Nitekim gazve-
i Benî Süleym sonunda sona ermektedir. Bu yüzden Zeyl-i Siyer-i Veysî değil de Gazve-i Benî Selîm237 

Ģeklinde kütüphaneye kaydedilmiĢtir. Özensiz bir talik ile yazılmıĢtır. Pek çok yazım hatası 
barındırmaktadır. Ser-levhasız ve cetvelsizdir. Rekabe kaydı mevcuttur. Söz baĢları kırmızıdır. Bazı yerlerde 
yazılar silinmiĢtir. Nüshanın baĢında veya sonunda herhangi bir istinsah kaydı bulunmamaktadır. Bu 
yüzden yazılıĢ tarihi belli değildir. Kâğıt ve sayfalar fiziksel açıdan iyi durumdadır fakat yazılarda yer yer 
mürekkep dağılması söz konusudur.       
d) Topkapı Sarayı Müzesi Yazma Eserleri Revan Bölümü nr. 2035: 270x150 mm. boyutlarındadır. 
Salbekli Ģemseli, zencirekli, Ģemseli mıklepli, kahverengi deri ciltlidir. Bu yazma bir mecmua olup içerisinde 
siyerler ve Veysî‟nin çeĢitli eserleri mevcuttur. Nitekim 1b-47a varaklar arasında Veysî‟nin siyeri, 47b-87b 
arasında Nâbî‟nin ilk Zeyl-i Siyer-i Veysî‟si, 88a- 90b arasında Atâyî‟nin Zeyl-i Siyer-i Veysî‟si, 91a-93a 
arasında Veysî‟nin Fütûh-ı Mısr‟ı, 93b-100a arasında Veysî‟nin Mübâhât-ı Şerâit-i İslâmiyye‟si, 100b-107b 
arasında ise Veysî‟nin Vâkı’a-nâme‟si yer almaktadır. Bazı kelimeler değiĢtirilip yanına sahh (صخ) iĢareti 

konmasından tashih gören bir nüsha olduğu anlaĢılmaktadır. 29 satırlıdır. Tüm mecmua 107 varaktır. Atâyî-
Zeyl-i Siyer-i Veysî ise 3 varaktır. Hacim olarak Uhud savaĢının bitiminde sona ermektedir. Aharlı krem, sarı 

renk kağıt kullanılmıĢtır. Düzgün ve okunaklı bir talik yazı ile yazılmıĢtır. Söz baĢları kırmızıdır. Secilerin 
olduğu yerler kırmızı noktalarla gösterilmiĢtir. Arapça cümlelerin üzeri kırmızı mürekkep ile çizilmiĢtir. 
Yaldızlı cetvellidir. Rekabe kaydı mevcuttur. Mecmuanın sonundaki kayda göre 1081/1670-71 senesinde 
yazımı tamamlanmıĢtır. Bu haliyle Atâyî zeylinin en eski nüshası durumundadır. Cilt, sayfa ve yazılar 
fiziksel açıdan oldukça iyi durumdadır.  

2.4.  Bölümleri 
Nev„î-zâde Atâyî‟nin Zeyl-i Siyer-i Veysî‟si Ģu bölümlerden meydana gelmektedir: 

a) Manzum Dîbâce: Atâyî zeyline on altı beyitten oluĢan bir manzume ile baĢlamaktadır. Bu beyitlerde 
yazar eserinin türüne, mahiyetine ve yazılıĢ nedenine kısaca değinir.  
b) Hamdele (Arapça): Nev„î-zâde zeylinde manzum dîbâce ile sebeb-i telif arasında kısa bir Arapça 
kısım bulunmaktadır. Yazar bu Arapça paragrafta Allah‟a hamd eder. Burada kullanılan ifadelerin edebî 
değerinin yüksek olduğunu söylemek mümkündür.    
c) Salvele (Arapça): Hz. Muhammed‟e, âline, ashâbına salât ve selâm edildiği bu bölüm de Arapça 
kısımda olup Hamdele‟den hemen sonra gelmektedir.  

                                                             
237 Selîm Ģeklinde de okunabilen Süleym sözcüğü yanlıĢ okunarak kataloga eklenmiĢtir. 
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d) Sebeb-i Telif: Türkçe nesir dili ile devam eden mukaddimede sıra Sebeb-i Telif bölümüne gelir. 
Diğerlerine göre uzun olan bu bölümde yazar, hayır diyemeyeceği kiĢilerin ısrarıyla eserini telif ettiğini 
söylemektedir. 
e) Âgâz-ı Vakâyi„: Zeylin esas bölümüdür. Bu bölümde çoğunluğunu Hz. Muhammed‟in gazve ve 
seriyyelerinin meydana getirdiği olaylar ele alınmaktadır.  

Zeyl-i Siyer-i Veysî‟de anlatılan olaylar bir sonraki baĢlıkta sıralanacaktır.  
2.5.  Eserde Anlatılan Olaylar 
Dürretü’t-tâc fî Sîreti Sâhibi’l-mi‘râc, hicrî 2. sene yaĢanan hadiselerden birisi olan Umeyr Ġbn Adiyy‟in 

Asmâ binti Mervân seriyyesi ile bitmektedir. Atâyî de zeylini yine hicrî 2. sene olaylarından olan ve bu 
seriyyeden az bir zaman sonra vukû bulan Sâlim Ġbn Umeyr‟in Ebû Afek seriyyesi ile baĢlatmaktadır. Atâyî 
zeylinin neredeyse tüm nüshalarının mutabık kaldığı muhtevasına bakılacak olursa bu eser Uhud savaĢı ile 
sona ermektedir. Fakat bu zeylin en hacimli nüshasına göre ise hicrî 5. sene vak„alarından biri olan Abdullah 
Ġbn Atîk‟ın Ebû Râfi„seriyyesi ile bitmektedir. Söz konusu nüsha esas alındığında Zeyl-i Siyer-i Veysî‟de yer 

alan hadiseleri Ģöyle sıralamak mümkündür: 

 Seriyye-i Sâlim Ġbn Umeyr238 

 Gazve-i Benî Süleym239                   Bu üç hadise nüshaların genelinde mevcuttur.             

 Gazve-i Uhud240 

 Vak„a-i Benî Kaynukā„241 

 Gazve-i Sevîk242                                                                      

 Gazve-i Karkaratü‟l-küdr243                                                          Bu hadiseler 

 Gazve-i Zü‟l-emer244                                                                       sadece ĠÜ 

 Zeyd Ġbn Hârise‟nin Karede Seriyyesi245                                     nüshasında 

 Muhammed Ġbn Mesleme‟nin Ka„b Ġbn EĢref Seriyyesi246        mevcuttur. 

 Abdullah Ġbn Atîk‟ın Ebû Râfi„ Seriyyesi247 
2.6.  Muhtevası Meselesi 
Nev„î-zâde Atâyî zeylinin nüshaları muhteva bakımından önemli farklılıklar arz etmektedir. Mesela 

Burdur nüshası zeylin en hacimli konusu olan Uhud savaĢına geçmeden gazve-i Benî Süleym sonunda sona 
ermektedir. 

Ali Emîrî-Tarih nüshası Uhud gazvesi sona erdikten sonra bitmektedir. Topkapı-Revan nüshası Uhud 
savaĢı henüz tamamlanmadan, iki paragraf kadar eksikle sonlanmaktadır. 

Ġstanbul Üniversitesi nüshası ise bu anlatımlardan daha fazlasını ihtiva etmektedir. Nitekim bu 
nüshada diğer nüshalarda yer alan Sâlim bin Umeyr seriyyesi, Benî Süleym ve Uhud gazveleriyle birlikte 
hicrî 2 ile 5. seneler arasında gerçekleĢen Benî Kaynukā„ vak„ası, Sevîk, Karkaratü‟l-küdr, Zü‟l-emer 
gazveleri ve Zeyd Ġbn Hârise ile Abdullah Ġbn Atîk seriyyeleri de yer almaktadır.  

Bir mecmua hüviyetindeki ĠÜ nüshasında diğer nüshalarda olan anlatımlar 23b varağının ortasında 
eserin bittiğine dair herhangi bir emare olmadan sona ermektedir. Mecmuada yer alan ek anlatımlar ise bir 
sonraki varakta baĢlamaktadır. Herhangi bir baĢlık olmaması önceki yazıların devamı görüntüsü 
sunmaktadır. Ek anlatımların sonunda yer alan ٚ248ٗ اىذَذ هلل رجبسك ٗ رؼبى biçimindeki dua cümlesi eserin burada 
bittiği izlenimi vermektedir. 

Diğer nüshalarda olmamasından dolayı Atâyî‟ye aidiyeti konusunda Ģüphe uyandıran bu anlatımlar 
Nâbî ve Nazmî-zâde zeyilleriyle karĢılaĢtırıldığında oradan alınmadığı görülmektedir. Bunlar, tek nüshası 
Medine Arif Hikmet Kütüphanesi‟nde bulunan Tıflî Ahmed Çelebi zeylinde yer alan konularla da 
örtüĢmemektedir.249 Bir baĢka Dürretü’t-tâc zeyli olan Süleyman Talib zeylinden alınmıĢ olma ihtimali de 
oldukça zayıftır. Çünkü iki farklı yerde istinsah kaydı bulunan ĠÜ yazmasındaki en ileri tarih 1149/1736-37 
iken250 Süleyman Talib‟in eseri bundan 57 sene sonra, 1206/1791-92 senesinde kaleme alınmıĢtır.251           

                                                             
238 Nev„î-zâde Atâyî, agy, vr. 14a. 
239 agy, vr. 15b. 
240 agy, vr. 16a. 
241 agy, vr. 24b. 
242 agy, vr. 26a. 
243 agy, vr. 27b. 
244 agy, vr. 28b. 
245 agy, vr. 30a. 
246 agy, vr. 30b. 
247 agy, vr. 34a. 
248 “Hamd, noksan sıfatlardan münezzeh ve yüce olan Allah‟a aittir.”; agy, vr. 36b.  
249 bk. Erkan, agmd, s. 34. 
250 Nev„î-zâde Atâyî, agy, vr. 6a ve 10b. 
251 Erkan, agmd, s. 34. 
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Atâyî‟nin zeyl-i siyerinin pek çok nüshasının muhteva bakımından farklı olması müellifin eserini 
peyderpey kaleme alıp neĢrettiği izlenimi bırakmaktadır. Yazar, bu parça parça anlatıları bitirdikten sonra 
bir araya getirip son Ģeklini verme düĢüncesindeyken hayatını kaybetmiĢ olmalıdır. Bu durumda muhtevası 
az olanlar tamamlamayı düĢündüğü eserin ilk taslaklarının kopyası, ĠÜ nüshasındaki ek anlatılar da en son 
yazdıklarından istinsah edilmiĢ bir örnek olabilir. 

Bu zeylin baĢka bir nüshasında252 Uhud savaĢı anlatılırken “Bu Ta„lîka dahı „Atâyî Efendi Merhûmun 
Veled-i Ercümendi „Abdu‟l-feyyâz Mehemmed Efendi‟nin Müsevvedâtından Teyemmünen bi-Zikrihi‟l-celîl 
Beyâz olmıĢdur.” baĢlığı kullanılmıĢtır. Diğer nüshalarda olmayan bu baĢlığa bakılırsa Atâyî‟nin Zeyl-i Siyer-
i Veysî‟sinin bir kısmını oğlu Abdülfeyyaz Mehmed Efendi kaleme almıĢtır. Bir eser oluĢum aĢamasındayken 

yazarı vefat ettiğinde, o eserin yazarın yakınlarından biri tarafından, onun daha önce hazırladığı malzemeler 
kullanılarak tebyiz edilmesi edebiyat tarihinde olağan bir durumdur.253 Bundan dolayı baĢlığın bildirdiği 
bölüm veya söz konusu ek anlatıların Atâyî‟nin oğlu Abdülfeyyaz Mehmed tarafından yazılmıĢ olması da 
ihtimal dâhilindedir.  

Söz konusu ihtilaflı bölümde yer alan seci ve mazmunlarla dolu külfetli üslûp ve ender kullanılan 
Arapça ve Farsça kelimelerle örülü dil de bu anlatımların Nev„î-zâde Atâyî‟ya ait olduğu düĢüncesi 
uyandırmaktadır. Nitekim söz konusu dil ve üslûp özelliklerini Atâyî‟nin Zeyl-i Siyer-i Veysî ve Hadâ’iku’l-
hakā’ik fî Tekmileti’ş-şakā’ik isimli eserlerinde görmek mümkündür. 

Bu nedenlerden dolayı diğer nüshalarda bulunmayan bu kısım, bu çalıĢmada tesis edilen Zeyl-i Siyer-i 
Veysî metnine dâhil edildi. Ne var ki bu bölümde anlatılan bazı vak„alar kronolojik olarak diğer bölümdeki 

olaylarla uyuĢmamaktadır. Esasında bunların kronolojik bir seyir halinde metne dökülmesi daha uygun 
olacakken aidiyet konusunda mutlak surette emin olunamadığı için ek kısım ĠÜ nüshasındaki Ģekliyle 
metnin sonuna yerleĢtirildi.        

2.7.  Kaynakları  
Kitap sevgisi had safhada olan Nev„î-zâde Atâyî‟nin öğretici mahiyette bir eser kaleme almadan 

önce ciddi bir hazırlık yaptığını ve çok fazla kitaptan istifade ettiğini söylemek mümkündür.254 Atâyî‟nin 
Zeyl-i Siyer-i Veysî‟si yarım kalan kısa bir eser olmasına rağmen siyer türünde pek çok kitaba atıf 
içermektedir. Yazar pek çok hadiseyi anlatırken “… sâhib-i ‘Uyūnü’l-eser, muhaddis-i âfâk Muhammed bin 

Ġshâk rivâyetinden gül-deste-bend-i hikâyet olmıĢdur ki…”255 örneğinde olduğu gibi hangi kitabı kaynak 
olarak kullandığını daha ilk cümlede belirtir. Ayrıca “ „alâ ihtilâfi‟r-rivâyeteyn”256 , “esahh-ı rivâyet”257 
“rivâyet-i meĢhûre”258 “bu rivâyet daḫı”259 ifadelerini sık sık kullanması farklı görüĢlerden yararlandığını 
göstermektedir.  

Nev„î-zâde‟nin zeyl-i siyerinde kaynak olarak adı zikredilen eserler ve yazarları Ģunlardır: 
a) Uyûnu’l-eser fî Fünûni’l-megâzî ve’ş-Şemâil ve’s-Siyer – Ġbn Seyyidünnâs (ö. 734/1333-34)260 
b) Dürcü’d-dürer – Asilü‟d-din eĢ-ġirâzî (ö. 884/1479-80)261 
c) Habîbü’s-siyer - Hândmîr Gıyâsüddin b. Hâce Hümâmiddin Muhammed b. Hâce Celâliddin 

Muhammed ġîrâzî (ö. 942/1535-36)262   
d) Târîhu’l-hamîs fî Ahvâli Enfesi Nefîs - Kādî Hüseyin b. Muhammed b. el-Hasen ed-Diyârbekrî (ö. 
990/1582-83)263 
e) Me‘âricü’n-nübüvve fî Medârici’l-fütüvve – Mu„înüddin el-Miskîn Muhammed Emîn b. ġerefiddin el 

Hâc Muhammed el-Ferâhî el-Herevî (ö. 954/1547-48)264 
f) Dürerü’l-eser – Ebü‟l-ferec Ġbnü‟l-cevzî (ö. 597/1200-1)265 

2.8.  Dil ve Üslûbu 
17. yüzyıl, münĢiyâne adı verilen secili, süslü nesrin hâkim olduğu bir dönemdir. Bu asırda sade bir 

dille yazılan dinî eserler olmakla birlikte sanatlı, külfetli üslûpla eser yazan sanatçılar önemli bir ağırlığı 

                                                             
252 Topkapı Sarayı Müzesi Yazma Eserleri, Revan Bölümü, nr. 2035, vr. 89a. 
253 ġeyhî‟nin Hüsrev ü Şîrîn mesnevisinin devamının yeğeni Cemâlî (A. Atilla ġentürk ve Ahmet Kartal (2011), Eski Türk Edebiyatı Tarihi, 

Dergah Yayınları, s. 216), ġeyhî Mehmed Efendi‟nin Vekāyi„u‟l-fuzalâ‟sının 3. cildinin oğlu Hasan tarafından yazılmasını (Donuk, agt, s. 
24.) buna örnek olarak verebiliriz.  
254 Atâyî‟nin kitap merakı hakkında bk. Donuk, agt, s. 103; eserlerinde fazla kaynak kullanması hakkında bk. agt, s. 142.  
255 Nev„î-zâde Atâyî, agy, vr. 15b. 
256 agy, vr. 22b ve 16a. 
257 agy, vr. 17a.  
258 agy, vr. 20b ve 22b. 
259 agy, vr. 22b. 
260 agy, vr. 12b. 
261 agvr. 
262 agvr. 
263 agy, vr. 14a. 
264 agy, vr. 24b. 
265 agy, vr. 28a. 
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oluĢturmaktadır. Bunların baĢında gelen münĢilerden biri Veysî‟dir. 266  Veysî, münĢiyâne üslûbunu 
Dürretü’t-tâc fî Sîreti Sâhibi’l-mi‘râc, isimli eserinde de sergilemiĢtir. 

Dürretü’t-tâc‟ın devamı olarak yazılan Atâyî‟nin Zeyl-i siyer-i Veysî‟sinde de münĢiyâne tarz 

görülmektedir. Bunu henüz eserin ilk Türkçe nesir cümlesinde çok net bir Ģekilde görmek mümkündür. 
“Ammâ ba„dü, bu fakīr-i hakīr-i bî-ser ü pâ, Nev„î-zâde „Atâyî-i Ģeydâ, benân-ı Ģehd-âlûde-i tabakçe-i 
rivâyât, ya„nî miblağ-ı hokka-i hakâ‟ik-fürûĢ-ı devât mu„âveneti ile Ģeker-rîz-i mezâk-ı tab„-ı müstakîm ve 
ya„sûb-ı dil-keĢ-i sarîr-i vahy-âĢinâ, ya„nî hâme-i nîĢ-nümâ-yı nûĢ-edâ vesâteti ile lezzet-bahĢ-ı zevk-ı selîm 
olmağa bâ„is ve pâymerdî-i Ka„bü‟l-ahbâr-ı hâme-i cevâhir-nisâr ve dest-yârî-i Cüheynetü‟l-ahbâr-ı nâme-i 
bedâyi„-disâr müĢâreketi ile tırâzende-i tûmâr-ı rûz-nâme-i havâdis olduğına sebeb-i hâdis oldur ki seyr-i 
safahât-ı âsâr ü „iber ve mülâhaza-i hâlât-ı vakāyi„ ü siyer hilâlinde karîrü‟t-tarf-ı nergistân-ı ‘Uyûnu’l-eser ve 
dest-yâz-ı sandûka-i Dürcü’d-dürer olup evsâf-ı velâ‟im ü melâhim-i Seyyidü‟l-enâm ً267ػيئ ششايف اىزذيخ ٗ اىسال 
tahkīkına mahsûs olan her sifr-i mu„teber, „ale‟l-husûs zâmin-i sîretü‟l-habîb olan kitâb-ı Habîbü’s-siyer pîĢ-

nihâde-i nazar olmağla safha-i âyîne-i sîmâsında vâki„ olan sutûr-ı „anberîn, mîl-i kuhlü‟l-cevâhir gibi çeĢm-i 
zarîr-i cânı karîr kılup teĢne-i deryâ-keĢân-ı tahkīk iken sâl-i huceste-me‟âl-i hicretden keĢîde-i cânib-i 
ebedü‟l-ebedîn olan evtâr-ı sepîd ü siyâh-ı leyâlî vü eyyâm ki târ u pûd-ı destgâh-ı Ģühûr u a„vâmdur, 
endâze-i düvâzdeh-kīrât-ı sinîn ile bin kırk üç „adedini itmâm itdükde mevridü‟l-enhâr-ı âsâr olan tab„-ı 
deryâ-bâr-ı perverdesi ve hakkâk-i çâlâk-dest-i gevher-i esrâr olan üstâd-ı kâr-ı terbiyet-kerdesi mânend-i 
sirâc-ı vehhâc bir gevher-i Ģeffâf-ı Ģeb-çerâğ-mizâc ele girdi ki hˇâce-i cihân-ı riyâzü‟l-inĢâ ve bâğbân-ı 
çemenistân-ı ravzatü‟s-safâ, Firdevsî-i evsâf-ı celâ‟il ü fazâ‟il, kāzî-i fâzıl ve münĢî-i kâmil, ser-defter-i dîvân-
ı büleğâ-yı Rûm, vassâfu‟l-hazre Veysî Efendi merhûm te‟lîf itdügi Dürretü’t-tâc fî Sîreti Sâhibi’l-mi‘râc ismi ile 

mevsûm kitâb-ı belâğat-simâtdan „ibâretdür.”268 biçimindeki secilerle, Arapça-Farsça terkiplerle yüklü, yan 
cümlecikleri ya„ni ve ki‟lerle birbirine bağlanan uzun cümle tam bir süslü nesir örneği sunmaktadır.  

Ġlk cümlesini verdiğimiz eserin neredeyse son ibaresine kadar, söz varlığının Arapça ve Farsça 
kelime ve terkiplerden oluĢtuğunu, bu dillerin kurallarının uygulandığını, tümcelerin sıfat-fiiller, zarf-fiiller 
ve ki bağlacı ile uzatıldığını, simetrik terkip ve cümleler kurulduğunu, secili, eĢ anlamlı ve eĢ sesli kelimeler 
kullanıldığını söylemek mümkündür. Bünyesinde bu tür hususiyetleri barındıran bir eserin dil ve 
üslûbunun da külfetli, tumturaklı ve ağır olması kaçınılmazdır. 

Nev„î-zâde Atâyî‟nin Zeyl-i Siyer-i Veysî‟sinin üslûbunu ağırlaĢtıran unsurlardan biri de Farsça ve 

özellikle Arapça cümle ve Ģiirlerin varlığıdır. Atâyî bazı diyalog cümlelerini Arapça vermiĢ, hamdele ve 
salvele bölümlerini yine bu dilde tesis etmiĢtir. Bazı yerlerdeyse “… be-nîkûterîn-i sâ„at, ân kâm-yâb, be-
devlet-i dürr-âverd, pâ-der-rikâb…”269 örneğinde olduğu gibi Farsçayı andıran cümleler kurmuĢtur. Metne 
serpiĢtirilmiĢ olan Arapça ve Farsça Ģiirlerle birlikte düĢünüldüğünde bunların üslûbu külfetli hale 
getirdikleri vazıh bir hâl almaktadır. 

Atâyî, kaleme aldığı diğer bir mensur eser olan Hadâ’iku’l-hakā’ik fî Tekmileti’ş-şakā’ik‟ta ağır ve 

külfetli bir dil ve üslûp kullanmıĢtır. Bu eserin mukaddimesinde, “Mevlânâ-yı merhûm…” ile baĢlayan 
portre kısmında, hikâye ve kerâmet anlatımlarında dil ve anlatım daha da ağırlaĢmaktadır.270  Bununla 
birlikte biyografilerde ilgili Ģahsın görev yaptığı yerler hakkında bilgi verilirken sade ve basit bir dil ve üslûp 
görülmektedir.271  Zeyl-i Siyer-i Veysî‟de Atâyî‟nin bu üslûbu daha da külfetli hale getirdiğini söylemek 

mümkündür. Nitekim siyerde sade ve süssüz diyebileceğimiz herhangi bir bölüm neredeyse yoktur.  
Her ne kadar külfetli olsa da Atâyî‟nin nesir üslûbunun beğeni kazandığını söylemek mümkündür. 

Çünkü pek çok kaynak onun en meĢhur eserinin mensur tarzdaki Hadâ’iku’l-hakā’ik fî Tekmileti’ş-şakā’ik 

olduğunu272 ve nesrinin nazmından kuvvetli göründüğünü273 belirtmektedir. 
Tüm bunlarla birlikte, eğer Nev„î-zâde Atâyî Hadâ’iku’l-hakā’ik gibi baĢarılı bir eserden sonra siyerini 

de tamamlasaydı Veysî ve Nergisî (ö. 1044/1634-35) gibi döneminin önemli klasik nesir sanatçıları arasında 
yer alırdı, diye iddia etmek de sanıyoruz ki yanlıĢ olmayacaktır.   

 
Sonuç 
Hz. Muhammed‟in hayatını, Ģahsiyetini, tebliğ faaliyetlerini ve özellikle savaĢ ve seferlerini anlatan 

eserler siyer ve megâzî türüne girmektedir. Bu türün hazırlık aĢaması Hz. Peygamber‟in vefatından kısa bir 
süre sonrasına dayanmakta olup ilk örnekleri tâbiûn döneminde verilmiĢtir. Ġlk olarak Arap edebiyatında 

                                                             
266 Mine Mengi (1999), Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 179. 
267 “Dua ve selâmların üstün olanları onun üzerine olsun.” 
268 Nev„î-zâde Atâyî, agy, vr. 12ab. 
269 agy, vr. 28a. 
270 Donuk, agt, s. 211-212. 
271 agt, s. 214. 
272 bk. Bursalı Mehmed Tahir (1342), Osmanlı Müellifleri, Matbaa-i Âmire, Ġstanbul, C. 3, s. 95-96. 
273 bk. Muallim Nâci (1308), Esâmî, Mahmud Bey Matbaası, Ġstanbul, s. 410. 
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teĢekkül eden siyer; önce Fars, daha sonra Türk edebiyatına intikal etmiĢtir. Türk edebiyatında siyer 
türünün ilk örnekleri tercüme yoluyla kaleme alınmıĢlardır. Ġki asırdan uzun süren bir tercüme döneminden 
sonra Veysî, Dürretü’t-tâc fî Sîreti Sâhibi’l-mi‘râc isimli Türk edebiyatının ilk telif siyerini yazmıĢtır. 

Alanındaki ilk özgün eser olmasına rağmen oldukça baĢarıyla kaleme alınan Veysî‟nin eseri, Osmanlı kültür 
dünyasında büyük beğeni kazanmıĢtır. Oldukça rağbet görmesi ve henüz tamamlanmadan yazarının vefat 
etmesi gibi nedenlerle Dürretü’t-tâc‟a pek çok zeyil yazılmıĢtır. Nev„î-zâde Atâyî, Yusuf Nâbî, Nazmî-zâde 
Hüseyin Murtazâ, Tıflî Ahmed Çelebi ve Süleyman Tâlib Siyer-i Veysî‟ye zeyil yazmıĢtır. Nâbî, iki zeyil 
kaleme almıĢ olup ilki hicrî 1. senenin baĢından 2. senenin ortalarına kadar yaĢanan hadiseleri anlatır. Zeyl-i 
Siyer-i Nebevî adını verdiği ikinci zeylinde H. 2. senenin ortalarından 8. senenin ortalarına kadar yaĢananları 
konu edinmiĢtir. Nazmî-zâde Hüseyin‟in eseri Nâbî‟nin ikinci zeyline yazılmıĢ bir zeyil olup Siyer-i Veysî‟yi 

H. 11. seneye kadar getirir. Nazmî-zâde‟nin zeyli Hz. Muhammed‟in gazve ve seriyyelerinın yanı sıra 
hilyesi, faziletleri ile mucizeleri hakkında bilgiler vermesi ve çocukları, eĢleri, amcaları, sütkardeĢleri, 
kâtipleri, müezzinleri ile Ģairlerini listelemesi bakımından diğer zeyillerden ayrılmaktadır. Nâbî ile Nazmî-
zâde‟nin, Hz. Peygamber‟in hayatında önemli yeri olan bazı olayları atladıkları ve bazı vak„aları yeterince 
aydınlatmadıkları düĢüncesiyle kaleme alınan Tıflî Ahmed Çelebi zeyli H. 8. sene ortasından 10. sene 
sonuna kadar yaĢanan vak„aları ihtiva etmektedir. Süleyman Tâlib‟in siyeri Nâbî‟nin ilk zeyline yazılmıĢ bir 
zeyil olup H. 2. sene sonundan 6. sene bitimine kadar yaĢanan olayları içermektedir. Siyer-i Veysî‟ye yazılan 
zeyillerin ilki Nev„î-zâde Atâyî‟nin Zeyl-i Siyer-i Veysî‟sidir. 1043/1633-34 yılında yazımına baĢlanan eser 

Nev„î-zâde‟nin vefatı ile yarım kalmıĢtır. ÇeĢitli kütüphanelerde beĢ yazma nüshası bulunan eser manzum 
dîbâce, Arapça hamdele-salvele, sebeb-i telif ve âgâz-ı vakāyi„ bölümlerinden meydana gelmiĢtir. Tüm 
nüshaların ittifakına bakılacak olursa H. 2 ve 3. senelerde meydana gelen Seriyye-i Sâlim bin Umeyr, Gazve-i 
Benî Süleym ve Gazve-i Uhud hadiselerini ihtiva etmektedir. Fakat Ġstanbul Üniversitesi nüshasında 
bunlarla birlikte H. 2 ile 5. seneler arasında yaĢanan Vak„a-i Benî Kaynukā„, Gazve-i Sevîk, Gazve-i 
Karkaratü‟l-küdr, Gazve-i Zü‟l-emer, Zeyd Ġbn Hârise‟nin Karede Seriyyesi, Muhammed Ġbn Mesleme‟nin 
Ka„b Ġbn EĢref Seriyyesi ve Abdullah Ġbn Atîk‟ın Ebû Râfi„ Seriyyesi yer almaktadır. Topkapı Sarayı 
nüshasında yer alan bir baĢlığa bakılırsa bu zeylin bir kısmı Nev„î-zâde Atâyî‟nin oğlu Abdülfeyyaz 
Mehmed tarafından yazılmıĢtır. Atâyî‟nin siyerinin dil ve üslûbu Dürretü’t-tâc fî Sîreti Sâhibi’l-mi‘râc gibi 
oldukça külfetli, tumturaklı, süslü ve ağırdır. Daha önce kaleme aldığı Hadâ’iku’l-hakā’ik fî Tekmileti’ş-
şakā’ik‟ta süslü nesrin baĢarılı bir örneğini ortaya koyan Atâyî, Zeyl-i Siyer-i Veysî‟yi tamamlama imkanı 

yakalasaydı muhtemelen klasik Türk edebiyatının önemli süslü nesir yazarları arasında kendisine yer 
bulacaktı.     
 
3. Metin 
3.1.  Metin Tesisinde Dikkat Edilen Hususlar 

 Arapça ve Farsça kelimelerin yazımında Ferit Devellioğlu‟nun Osmanlıca – Türkçe Ansiklopedik Lûgat 
adlı sözlüğü esas alındı. 274 

 Arapça ve Farsça ön ek, son ek ve terkiplerin yazımında Ġsmail Ünver‟in Çeviriyazıda Yazım Birliği 
Üzerine Öneriler isimli makalesinde belirtilen kurallara riayet edildi.275 

 Tenkitli metnin kurulmasında ve nüsha farklarının gösterilmesinde Ahmed AteĢ‟in Metin Tenkidi 
Hakkında (Dasitân-ı Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osman Münâsebeti ile) adlı makalesinde belirtilen usul ve esaslara 

uyuldu.276 

 Aparatta açıklama yapılırken veya nüsha farkları gösterilirken Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe 
Yazmaları nr. R. 2035 yazması için (R), Ġstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Türkçe Yazmaları 
nr. 2528 için (ĠÜ), Ġstanbul Millet Kütüphanesi Ali Emiri-Tarih nr. 352/1 için (AE) ve Burdur Ġl Halk 
Kütüphanesi Türkçe Yazmaları nr. 15 Hk 531/1 için ise (B) kısaltması kullanıldı. 

 Metinde geçen Arapça ve Farsça cümle ve Ģiirler Arap alfabesiyle yazıldı. Türkçeye çevirileri 
dipnotlarda verildi.  

 Gerekli yerlerde metin tamiri yapıldı. Tamir yapılan yer köĢeli ayraç [ ] ile gösterildi. 

 OkunuĢundan emin olunamayan sözcüklerin yanına soru iĢareti (?) konuldu. 

 Müstensih hatası ile “ārāyiĢ”, “fā‟iż”, “ġayż”, “ḥoĢ”, “ḫāsir” biçimleriyle yazılmıĢ kelimeler aslî 
imlaları olan “ārāyīĢ”, “fā‟iz”, “ġayẓ”, “ḫoĢ” ve “ḥāsir” Ģekilleriyle metne alındı. 

 Ġki aynı ünsüzle biten Arapça kelimelere ünsüz harf ile baĢlayan Türkçe bir ek geldiğinde bu 
ünsüzlerden biri kaldırıldı. Örnek: ḫavâsdan (ḫavâssdan), hazlar (hazzlar), „adüvden („adüvvden) vb. 

                                                             
274

 Ferit Devellioğlu (1999), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi, Ankara. 
275

 İsmail Ünver (2008), “Çeviriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler”, Turkish Studies, Volume 3/6, Fall, s. 1-46. 
276

 Ahmet Ateş (1942), “Metin Tenkidi Hakkında (Dasitân-ı Tevârih-i Âl-i Osman Münasebeti İle)”, Türkiyat Mecmuası, C. VII-VIII, s. 253-267. 
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 Metnin akıĢının sekteye uğramaması için yazmaların varak numaraları dipnotlar yardımıyla aparata 
yerleĢtirildi. 

 (ve) bağlacının (u) ya da (ve), ismin bulunma hal ekinin (da) veya (de), (ض) harfinin (ḍ) veya (ż) 
okunmasında seci esas alındı. 
 

3.2. Nev‘î-zâde Atâyî’nin Zeyl-i Siyer-i Veysî’sinin Tenkitli Metni 

 
RİSĀLE-İ ‘AṬĀYĪ

277
 

Bi-smi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm 
 

Mef ‘ūlü / Fā ‘ilātü / Mefā ‘īlü / Fā ‘ilün   
Muzâri’: - - . / - . - . / . - - . / - . - 

 
Bi-smi’llāh iy yerā‘a-i dür-pāş-ı nüktever 
Sensün dilīr-i yek-tene-i ‘arṣa-i hüner

278
 

 
Sen ol nedīm-şīve-i ḥāżır-cevābsun 
Saňa muṣāḥib olan alur ġaybden ḫaber 

 
Teşmīr-i sāḳ-ı himmet idüp eyle vaḳtidür 
İtmām-ı ḫidmet-i siyer-i Seyyidü’l-beşer 

 
Şeh-nāme-ḫˇān-ı meclis-i üns ol şu resme kim 
Yād eylesün unutduġını çarḫ-ı pür-‘iber 

 
Şeh nice şeh cenāb-ı ḫudāvend-i dīn-penāh 
Nāme ne nāme Sūre-i Fetḥ-i ẓafer-eẟer 

 
Tācü’l-me’āẟir-i siyere dürr-i şāhvār 
Kān-ı cevāhir-i eẟere süfte-la‘l-i ter 

 
Ṣıdḳ u ṣafāda ṭa‘ne-i dürrü’l-vişāh-ı ṣubḥ 
Nūr u żiyāda nādire-i devre-i ḳamer

279
 

 
Geç kürsī-i devāta o zībende çūb-ıla 
Seyr eylesün zemāne nice naḳl olur siyer 

 
Tā ḳalmaya

280
 o sübḥa-i ḥikmet güsiste-tār

281
 

‘Aḳd it o rişteye yine bir silk-i
282

 pür-güher 
 

Bir bir getür zebān-ı vuḳū‘a vaḳāyi‘i 
Dürc-i dürerden eyle girān-māye sübḥalar 

 
Ta‘bīr-i vāḳı‘ātı şu ṭarz

283
 üzre eyle kim 

Seyrinde daḫı görmeye mānendini naẓar 
 

Her nüktesi
284

 ola ḫalef-i ṣıdḳ-ı ṭab‘-ı pāk 
Her menḳabe niḳāb-ı melāḥatle cilveger

285
 

 
Sa‘y eyle ṣādıḳāne ki

286
 naḳṣ u ziyādeden 

Mir’āt-ı ṣāfına ne şikest ire ne keder 
 

Naḳl-i siyerdür anı ḳıyās itme
287

 sā’ire
288

 
Fikr-i ṣınā‘at-ı

289
 suḫan iden ḫaṭā ider 

                                                             
277

 RİSĀLE-İ ‘AṬĀYĪ:NEV‘Ī-ZĀDE ‘AṬĀYĪ EFENDİ MERḤŪMUŇDUR B; MERḤŪM NEV‘İ-ZĀDE ‘AṬĀYĪ EFENDİ SİYER-İ ŞERĪFE 
ẔEYL OLMAḲ ÜZERE BED’ EYLEDÜKLERİ BİR ḲAÇ SAṬR-I DİGER TEBERRÜKEN TAḤRĪR OLINDI R; Başlık İÜ nüshasında 
bulunmamaktadır.  
278

 Bu beyit B nüshasında fiziksel yıpranmışlıktan dolayı silik durumdadır. 
279

 Bu beyit B nüshasında bulunmamaktadır. 
280

 Tā ḳalmaya: Ḳalmaḳ neden AE, B 
281

 güsiste-tār:şikeste-tār B 
282

 12a İÜ (“Silk” kelimesi mükerrer yazılmıştır.) 
283

 ṭarz:Resm AE 
284

 nüktesi:nükte B 
285

 cilveger:cilveler R; 2a B 
286

 ki:ne B 
287

 itme:itmeye R 
288

 sā’ire:ġayrıya B 
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Demdür ‘Aṭāyī baġlaya kilk-i dü-peykerüň 
Ol ḫidmet-i celīleye Cevzā gibi kemer 

 
Feyż it libās-ı

290
 ḥüsni perestār-ı fikrüme 

Yā Ḫālıḳu’l-ḫalā’iḳ [u] yā Vāhibü’s-ṣuver 
 

دَذا ىل يب ٍِ سخش ىيسذشح اىَفيقيِ جيبد االقالً ٗ يسش ىٌٖ اىسيش ػيٚ ٍْبٕج اىسيشح اىذسْخ ثبىؼالً االػالً فبثبسٗا قزبً االثبس فٚ صذفبد االسقبً ٗ ادشصٗا قصجبد اىسجق 
اىزٙ سبسد ثزمشٓ اىشمجبُ ٗ داسد ثجضبػخ ٍذجزٔ سيبسح االم٘اُ ػيٚ ششمخ اىؼْبُ صيٚ هللا ػيئ ٗ ػيٚ اىٔ ٗ اصذبثٔ ٍب 291ثَضيخ دشمبد االفٖبً ٗ صي٘ح ػيٚ ّجيل اىْجئ 

 292رغيش اىسَأ ثؼصيش اىَضُ ٗ اصذبثٔ
 
 Ammā ba‘dü,

293
 bu faḳīr-i ḥaḳīr-i

294
 bī-ser ü pā, Nev‘ī-zāde ‘Aṭāyī-i şeydā,

295
 benān-ı

296
 şehd-ālūde-i

297
 ṭabaḳçe-i rivāyāt, 

ya‘nī miblaġ-ı ḥoḳḳa-i ḥaḳā’iḳ-fürūş-ı devāt mu‘āveneti
298

 ile şeker-rīz-i meẕāḳ-ı ṭab‘-ı müstaḳīm ve ya‘sūb-ı dil-keş-i ṣarīr-i vaḥy-
āşinā, ya‘nī ḫāme-i nīş-nümā-yı

299
 nūş-edā vesāṭeti ile leẕẕet-baḫş-ı ẕevḳ-ı selīm olmaġa bā‘iẟ

300
 ve pāymerdī-i Ka‘bü’l-aḫbār-ı 

ḫāme-i cevāhir-niẟār ve dest-yārī-i Cüheynetü’l-aḫbār-ı nāme-i
301

 bedāyi‘-diẟār müşāreketi ile ṭırāzende-i ṭūmār-ı rūz-nāme-i ḥavādiẟ 
olduġına sebeb-i ḥādiẟ oldur ki seyr-i ṣafaḥāt-ı āẟār ü ‘iber ve mülāḥaẓa-i ḥālāt-ı vaḳāyi‘ ü siyer ḫilālinde ḳarīrü’t-ṭarf-ı

302
 nergistān-ı 

‘Uyūnu’l-eẟer
303

 ve dest-yāz-ı ṣandūḳa-i Dürcü’d-dürer
304

 olup
305

 evṣāf-ı velā’im ü melāḥim-i Seyyidü’l-enām  ٗ ػيئ ششايف اىزذيخ

اىسالً
306

 taḥḳīḳına maḫṣūṣ olan her sifr-i mu‘teber, ‘ale’l-ḫuṣūṣ żāmin-i sīretü’l-ḥabīb olan kitāb-ı
307

 Ḥabībü’s-siyer
308

 pīş-nihāde-i 
naẓar olmaġla ṣafḥa-i āyīne-i sīmāsında vāḳi‘ olan suṭūr-ı ‘anberīn,

309
 mīl-i kuḥlü’l-cevāhir gibi çeşm-i żarīr-i cānı ḳarīr ḳılup teşne-i 

deryā-keşān-ı taḥḳīḳ iken sāl-i
310

 ḫuceste-me’āl-i hicretden keşīde-i cānib-i ebedü’l-ebedīn olan evtār-ı sepīd
311

 ü siyāh-ı leyālī vü 
eyyām ki tār u pūd-ı

312
 destgāh-ı şühūr u a‘vāmdur, endāze-i düvāzdeh-ḳīrāṭ-ı sinīn ile biň ḳırḳ üç ‘adedini itmām

313
 itdükde 

mevridü’l-enhār-ı
314

 āẟār olan ṭab‘-ı deryā-bār-ı perverdesi
315

 ve ḥakkāk-i çālāk-dest-i
316

 gevher-i esrār olan üstād-ı kār-ı terbiyet-
kerdesi mānend-i sirāc-ı vehhāc bir gevher-i şeffāf-ı şeb-çerāġ-mizāc ele girdi ki ḫˇāce-i cihān-ı riyāżü’l-inşā ve bāġbān-ı 
çemenistān-ı ravżatü’s-ṣafā, Firdevsī-i evṣāf-ı celā’il ü fażā’il,

317
 ḳāżī-i fāżıl ve münşī-i kāmil, ser-defter-i dīvān-ı

318
 büleġā-yı

319
 

Rūm, vaṣṣāfu’l-ḥażre Veysī Efendi merḥūm te’līf itdügi
320

 Dürretü’t-tāc fī Sīreti Ṣāḥibi’l-mi‘rāc ismi ile mevsūm kitāb-ı belāġat-
simātdan ‘ibāretdür. 
 

Naẓm
321

 
 

Yazınmaġa mānend-i naẓm-ı ẞüreyyā
322

 
Varaḳlar zer-efşān ider

323
 çarḫ-ı aḥżar 

 
Yanar şem‘-i Nāhīd öňinde şihābuň

324
 

                                                                                                                                                                                                          
289

 ṣınā‘at:ṣıyāġat AE; żıyāġat B 
290

 libās-ı:kemāl-i B 
291

 2a AE 
292

 “Seçkin atları ve kalemleri etkin sihirbazların emrine musahhar kılan, pek çok sayıda işaretlerle onlara keşif yollarını kolaylaştıran, böylece 

sayfaların içinde ilmin izlerini paylaştıranların harekete geçmelerine vesile olan ve anlayıĢlarının hareketliliği yönüyle öncü konumda olmalarını 

sağlayan Rabb’imize hamd olsun. Salât, peşinden pek çok kimsenin gittiği, onun sevgisinin sermayesiyle kainatın bineklerinin düzgün bir şekilde 
etrafında döndüğü uyarıcı peygamberin üzerine olsun. Yağmur bulutları gökyüzünde değişip durduğu sürece Allah ona, âline ve ashâbına salât etsin.”    
293

 Ammā ba‘dü:Ve ba‘dü AE; - İÜ, B 
294

 faḳīr-i ḥaḳīr-i:ḥaḳīr ü faḳīr ve AE; faḳīr ü ḥaḳīr B 
295

 12b İÜ 
296

 Benān-ı:benānı B 
297

 Şehd-ālūde-i:şehd-ālūd-i AE, İÜ 
298

 devāt mu‘āveneti:devāt-ı maġāzī B 
299

 nīş-nümā-yı:dil-keş-nümā-yı B 
300

 bā‘iẟ:bā‘iẟü’l-aḫbār B 
301

 2b B 
302

 ḳarīrü’t-ṭarf-ı:ḳarīrü’s-ṣarf-ı B 
303

 Burada sözü edilen “Uyûnu’l-eser” isimli siyerin tam adı “Uyûnu’l-eser fî Fünûni’l-megâzî ve’ş-şemâil ve’s-siyer” olup yazarı İbn 
Seyyidünnâs’tır (bk. Mustafa Fayda (2009), “Siyer ve Megāzî”, DİA, Ankara, C. 37, s. 323). 
304

 Bu eser için bk. Nuran Öztürk (1997), Siyer Türü ve Siyer-i Veysî (Dürretü’t-tâc fî Sîreti Sâhibi’l-mi’râc), Erciyes Ünv., Sosyal Bilimler Enst., 
Basılmamış Doktora Tezi, Kayseri, s. 38. 
305

 olup:olup ve AE, R 
306

 “Dua ve selâmların üstün olanları onun üzerine olsun.” 
307

 kitab-ı:- İÜ 
308

 Bu eserin yazarı Hândmîr Gıyâsüddin b. Hâce Hümâmiddin Muhammed b. Hâce Celâliddin Muhammed b. Hâce Burhâniddin Muhammed -i 
Hüseynî Şîrâzî’dir (bk. İsmail Aka (1997), “Hândmîr”, DİA, Ankara, C. 15, s. 550). 
309

 ‘anberīn:‘anberīn-tār B 
310

 sāl-i:- B 
311

 sepīd:sefīd B 
312

 13a İÜ (“u pūd-ı” ifadesi mükerrer yazılmıştır.) 
313

 itmām:temām B 
314

 emhār-ı āẟār-ı İÜ 
315

 perverdesi:perdesi R 
316

 çālāk-dest-i:dest-i AE 
317

 celā’il ü feżā’il:celā’il-i ḫaṣā’il R 
318

 dīvān-ı:- İÜ 
319

 celā’il//büleġā-yı:- B 
320

 3a B 
321

 Naẓm:- İÜ, B 
322

 naẓm-ı ẞüreyyā:ẞüreyyā-yı naẓm B 
323

 Varaḳlar//ider:Zer-efşān varaḳdur B 
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Çeker her gice ṣubḥa dek
325

 cedvel-i zer 
 
Aňa cild-i ġarrā meẕheb-i muṭallā

326
 

Meh-i ‘ālem-ārā vü ḫūrşīd-i enver 
 
 Ḳarīne-i ḥāl, ārāyīş-i menāẓıru’l-inşā olan şebīke-i suṭūr-ı ‘anber-sādan

327
 rüste-i

328
 minaṣṣa-i taḥḳīḳ ve ‘urżagāh-ı rivāyet 

ḳılınan ‘arā’is-i ḫāṭır-firīb-i berā‘at ve muḫadderāt-ı dil-nişīn-i belāġat temāşāsın iderek keşīde-i silk-i taḥrīr olan cevāhir-i āẟār, 
seriyye-i ‘Umeyr-i nā-bīnā ve ḳıṣṣa-i ḳatl-i ‘Aṣmā’ya

329
 müntehī olduḳda

330
 temām ve rişte-i ‘ömr-i mü’ellif gibi

331
 ḳarīn-i ḫitām 

olup; 
 

Şi‘r
332

 
 

Evżā‘-ı bī-mülāḥaẓa-i çarḫ-ı pīre-zen
333

  
Ser-rişte-i murādı ḫam-ender-ḫam eyledi  

 
manṭūḳına muvāfıḳ ḥabl-i müşgīn-tār-ı ḥikāyāta ‘ıḳdu’l-cevāhir-i enfās-ı muṣannif gibi infiṣām

334
 gelüp;  

 
Mıṣrā‘

335
 

 
Devāt beste-dehān ü ḳalem şikeste-zebān  

 
mefhūmını muṣaddıḳ dehān ü zebān-ı ‘uḳde-güşāsı dem-beste-i ceffe’l-ḳalem

336
 ü temme’l-kelām olduġı müşāhede olınduḳda ba‘ż-ı 

ecille-i kirām ibrāmı tāziyāne-i şevḳ-ı ḫāṭır-ı
337

 ḫod-gām olup evtār-ı silsile-i aḫbār-ı bāḳıyeyi ol ‘uḳde-i nā-be-cāy ile müdġam olan 
ser-rişte-i rivāyāt-ı māżiyyeye rabṭ ve mecmū‘-ı vaḳāyi‘i bir tār-ı ‘anberīn ile żabṭ, ḥavāle-i

338
 ẕimmet-i yerā‘a ḳılındı. Egerçi;

339
 

 
Şi‘r

340
 

 
ُ رصو اىؼْبمت ثبىزٙ    ٕيٖبد ا
ٙ االفالك   ُ ٍيٖبرس  341ّسجذ ا
 
mażmūnı muḳarrer ve dest-bāf-ı ‘acz ü ıżṭırār olan dām-ı güsiste-tār ile ṣayd-ı merām nā-müyesserdür, maḥżā ḫidmet-i ‘aliyye-i 
evṣāf-ı Faḫr-ı ‘Ālem ٌصيٚ هللا رؼبىٚ ػيئ ٗ سي

342
 sermāye-i ibtihāc ü iftiḫār

343
 olmaġ-içün kümeyt-i ḫāme-i

344
 vāżı‘u’l-aṣla pey-revlik 

iḫtiyār olındı. 
 

Şi‘r
345

 
 
 ٗالثذ ىٚ ٍِ اُ امُ٘ ٍصييب  
 346ارا مْذ اسضٚ اُ ينُ٘ ىل اىسجق  
    
 Ümīddür ki ol kitāb-ı müsteṭāb, ya‘nī Dürretü’t

347
-tāc ṣāḥibine ser-māye-i ibtihāc olduġı gibi bu ‘ıḳd-ı nā-mu‘aḳḳad

348
 daḫı 

ḫalḫāl-i ḫitām vāḳi‘ olup bāzār-ı i‘tibārda gevherīn-revāc ola.  
 

el-Muḥarririhi’l-faḳīr
349

 
 
  Yā Rabb budurur recā-yı vāẟıḳ 
  Bu bikr-i serāy-ı fikre

350
 lā-ġayr 

                                                                                                                                                                                                          
324

 yanar//şihābuň:Şihāb öňinde yanar şem‘-i Nāhīd B 
325

 Dek:- B 
326

 2b AE 
327

 suṭūr-ı ‘anber-sādan:‘anberīn-suṭūrdan B 
328

 rüste-i:rişte-i AE, B 
329

 ‘Aṣmā’ya:Ḫuṣmā’ya AE 
330

 13b İÜ 
331

 gibi:- R 
332

 Şi‘r:Naẓm AE; - İÜ, B 
333

 pīre-zen:pīr-zen İÜ, R 
334

 İnfiṣām:İntiẓām AE 
335

 Mıṣrā‘:- İÜ, B 
336

 88b R 
337

 ḫāṭır-ı:- AE 
338

 3b B 
339

 Egerçi:- AE, B 
340

 Şi‘r:Naẓm AE; - İÜ 
341

 “Heyhât! Örümceklerin, parmakları feleklerin zirvesini dokuyan zâta ulaşması ne kadar uzaktır.” 
342

 “Yüce Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun. 
343

 ibtihāc ü iftiḫār:iftiḫār ü ibtihāc AE 
344

 ḫāme-i:- B 
345

 Şi‘r:Naẓm AE; - İÜ 
346

 “Muhakkak ki çok rıza gösterdiğin zaman ödül senin olacaktır (ve) buna duacı olacağım konusunda şüphe yoktur.”  
347

 14a İÜ (“dürretü’t-” ifadesi mükerrer yazılmıştır.) 
348

 Nā-mu‘aḳḳad:nā-muḳa‘‘ad AE 
349

 el-Muḥarririhi’l-faḳīr:Ḳıṭ‘a AE; Beyt B; - İÜ 
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  Pāyāna irüp ola ḥuliyy-bend 
  Ḫalḫāl-i ḫitām-ı temme bi’l-ḫayr 
 

Seriyye-i Sālim bin ‘Umeyr
351

 
Bu maḳāle-i behcet-engīz, Sālim bin ‘Umeyr şu‘le-i ser-tīz-i fitne-ḫīz, ya‘nī āteş-pāre-i şemşīr-i sitīz ile Ebū ‘Afek-i 

Yehūdī’nüň ḫırmen-i ḥayātına ṣā‘iḳa-bār ü şerāre-rīz olduġın beyān ider
352

 
 
 Ḫademe-i fenn-i siyerden İbn Seyyidi’n-nās, ta‘biye-i ṣufūf-ı suṭūr ile ġubār-engīz-i ṣafḥa-i beyża-i

353
 ḳırṭās olup Ṣāḥibü’l-

Ḫamīs
354

 daḫı ḥalbe-i
355

 taḥḳīḳda rāyet-i rivāyeti felek-mümāss ḳılmışdur.
356

 Bu ṭarīḳ ile ki ḳabīle-i Benī ‘Amr’dan Ebū ‘Afek-i 
Yehūdī, ṭā’ife-i Cehūd-ı ‘anūd meyānında dāġ-ı veḳāḥat ile mu‘allem ve elvān-ı ḳabāḥat ile şöhre-bend-i ‘ālem

357
, sinīn-i ‘ömr-i 

żāyi‘-kerdesi yüz yigirmi ‘adedine bāliġ, ḫafīf-i kūdek-meniş bir pīr-i nā-bāliġ idi ki dıraḫt-ı ḫuşk-i vücūdı fürūzīne-i
358

 nār-ı caḥīm 
ve berg-i zebān-ı nā-mes‘ūdı ḫār-ı zehr-āb-dār-ı āzār

359
 ile lisānü’l-baḳar gibi dil-ḫırāş-ı ṭab‘-ı müstaḳīm ve

360
 dendānı gürāz-ı

361
 sāl-

ḫurde gibi ra‘şedār-ı
362

 zelzele-i hādimü’l-leẕẕāt iken lüḥūm-ı mesmūmeye germ-iştihā ve rişte-i
363

 dendān-ı ḥırṣ u āzı şikeste-i 
kelbeteyn-i idbār iken a‘rāż-ı Müslimīne kār-ı nā-sāz-ı

364
 ifk ü iftirā olup bu bābda şi‘ār-ı ‘ār-ı ẟaḳaleyn olmaġa kāfī ḫar-mühre-

bend-i eş‘ār-ı
365

 nā-mevzūn ve bed-nām-künende-i naẓm-ı pāk-dāmen olıcaḳ deňlü dirhem-āver-i terzīḳāt-ı eẕiyyet-mażmūn olurdı 
ve

366
 zu‘mınca tesliyet-baḫş-ı yārān-ı cehennemī olur ma‘nālar bulurdı. Giderek Ḥażret-i Resūl-i Ekrem ٌصيٚ هللا رؼبىٚ ػيئ ٗ سي

367
 

ḥaḳḳında icāle-i sūhān-ı zebān ve iṭāle-i ḳıṣṣa-i kec [ü] mec beyān idüp hicv ü izdirāya ictirā eyledükde ġayret-i
368

 dīniyye 
aṣḥābından Sālim bin ‘Umeyr جضآ هللا رؼبىٚ ثبىخيش

369
 ki “Bekkā’in” dimekle ma‘rūf ‘aded-i mu‘ayyen erbābındandur,

370
 ol mu‘aẕẕib-i 

sāmi‘a ve āteş-endāz-ı müteḫayyile olan
371

 mühmelāt, gūş-zed-i Sālim-i selīmü’s-ṣıfāt olıcaḳ
372

 ḥamiyyet-i ḥimāyet-i ‘ırż-ı İslām 
şādurvān-ı āteş gibi zebāne-keş olup ve ḳuvvet-i ḥarāret ile her şerāre ḳubbe-i saḳf-ı dimāġı

373
 döküp ‘inān-ı iḫtiyār ki ser-rişte-i 

a‘ṣāb-ı ‘aṣabiyyet
374

 ve ‘urūḳ-ı
375

 ḥamiyyetdür, māsike-i iḳtidārdan gitmiş
376

 ve meslūbü’l-iḫtiyār-ı ser-mestī-i ‘ār olup ḳasem yād 
itmiş idi

377
 ki ol pelīdüň taḫte-i sīne-i pür-kīnesin

378
 mādām ki ġılāf-ı şemşīr-i ḫūn-āşām eylemeye, ḥilye-i

379
 cevşen-i muraṣṣa‘ ve 

ḳabża-i seyf-i müferra‘
380

 kendüye ḥarām ola.
381

 Bu vech üzere taḥammül-i dīn-i vācibü’l-īfāyı neẕr
382

 eylemiş
383

 ki dest-yārī-i 
şemşīr-i şu‘le-ḫīz ve cānibdārī-i tīr-i ser-tīz

384
 ile ki

385
 nümūne-nümā-yı ḳażā-yı mübrem ü mu‘allaḳdur, ya ol ḫabīẟ-i küştenīden ber-

vefḳ-ı merām intiḳām ala; yāḫūd derd [ü] endūh-ı ḥasret
386

 ile naḳd-ı cānı teslīm-i ḫazīne-i ervāḥ ḳılup daġdaġa-i ḫāṭır-ḫırāşdan 
‘ilāc-ı

387
 ber’ü’s-sā‘a-i ḫalāṣ bula.

388
 

 
Şi‘r

389
 

 
 ٕٚ اىغبيخ اىقص٘ٙ فبُ فبد ّييٖب  
 390فنو ٍِ اىذّيب ػيٚ دشاً  

                                                                                                                                                                                                          
350

 fikre:fikr-i AE 
351

 Seriyye-i//‘Umeyr:- İÜ, B; Bu hadise hicrî 2. senede yaşanan vak‘alardandır. 
352

 Bu//ider:- İÜ, AE 
353

 beyżā-i:beyāż-ı İÜ, R 
354

 Ṣāḥibü’l-Ḫamīs ifadesindeki Ḫamīs ile kasıt “Târîhü’l-hamîs fî Ahvâli Enfesi Nefîs” isimli eser olup bu siyerin müellifi Kādî Hüseyin b. 
Muhammed b. el-Hasen ed-Diyârbekrî’dir (bk. Abdülkerim Özaydın (1994), “Diyarbekrî”, DİA, Ankara, C. 9, s. 472). 
355

 ḥalbe-i:ḥilye-i B 
356

 3a AE (“Ḳılmışdur” kelimesi mükerrer yazılmıştır.); 4a B 
357

 ‘ālem:‘ālem idi AE 
358

 fürūzīne-i:fürūzende-i AE 
359

 zehr-āb-dār-ı āzār:zehr-āb-dārvār AE; āzār:zār B 
360

 ve:- B, R 
361

 dendānı gürāz-ı:dendān-ı mār-ı AE; dendān-ı mār-güdāz-ı B 
362

 ra‘şedār-ı:ra‘şe R 
363

 rişte-i:rüste-i İÜ, B; 14b İÜ 
364

 kār-ı nā-sāz-ı:kār-sāz-ı AE 
365

 eş‘ār-ı:şi‘r-i AE, B 
366

 ve:- AE 
367

 “Yüce Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun.” 
368

 ġayret-i:ġayret-keş-i AE 
369

 “Yüce Allah onun mükâfatını hayır ile (versin).” 
370

 erbābındandur:erbābından idi AE 
371

 olan:- AE 
372

 4b B 
373

 dimāġı:dimāġın AE 
374

 ‘aṣabiyyet:ġażabiyyet AE 
375

 ‘urūḳ-ı:‘ırḳ-ı AE, B, R 
376

 gitmiş:dūr AE 
377

 idi:- B 
378

 pür-kīnesin:bī-sekīnesin B 
379

 15a İÜ (“ḥilye-i” kelimesi mükerrer yazılmıştır.) 
380

 müferra‘:muġarraḳ İÜ, R; mu‘arrefeti B 
381

 ola:ola ve AE 
382

 īfāyı neẕr:edā B 
383

 eylemiş:eylemiş idi AE 
384

 ser-tīz:ḳader-tīz B 
385

 ile ki: ve dest-bāzī-i şemşīr-i nāfiẕü’l-ḥükm-i muṭlaḳ ki B; dest-yārī-i//ile ki:cānibdārī-i tīr-i ḳader-te’ẟīr ve dest-yārī-i şemşīr-i nāfiẕü’l-ḥükm-i 
muṭlaḳ ki İÜ, R 
386

 derd//ḥasret:derd-ālūd-ı endūh-ı ḥüzn B 
387

 ‘ilāc-ı:- B 
388

 sā‘a-i ḥalāṣ bula: sā‘a ḫalāṣ ola; 3b AE 
389

 Şi‘r:Naẓm AE; - İÜ, B 
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 El-ḥāletü hāẕihi ḫāme-i murād-baḫş-ı ḳażā,

391
 mısṭar-ı ārzū

392
 üzere ḫırām ve ḳalem-i cedvel-i taḳdīr, seyr-i rāh-ı rāst-ı 

merām eyleyüp ārāyīş-i ṣaḥīfe-i eyyām olur. Bu
393

 ṭarīḳ ile ki bir leyle-i ṣāfiyye-i ṣā’ifede
394

 Ebū ‘Afek-i Yehūdī, ḥavālī-i dārında 
pister-i ġaflet üzere āsūde ve kemāl-i emn-i ḫāṭır ile tek ü tenhā ġunūde olup

395
 lisān-ı manṭıḳu’l-beyān-ı dehr; 

 
  A‘dā-yı dīne lāzım olur bir

396
 ḳılıç ḳomaḳ 

  Zīrā ki ḫˇāb-ı ġaflet ile ser-be-ser niyām 
 
mażmūnı ile güft ü gūda iken Sālim bin ‘Umeyr ٔ سضٚ هللا رؼبىٚ ػْ

397
 tīġ-i ḫārā-şikāfın ġılāfından çıḳarur ve ol ‘adüvv-i dīrīn-i dīnüň

398
 

ser-vaḳtına varur. ًاٍب اىسيف اٍب االسال
399

 terdīdinden
400

 ṣoňra ḳābil-i ḳabūl olmayan ḳalb-i siyāhı niyyetine
401

 nevk-i şemşīr-i ser-tīzin 
cigergāhına vaż‘ ider

402
 ve bir zūr-ı āhen-güdāzla

403
 ef‘ī-i zehr-āb-dār-ı tīġi beden ü pisterinden geçüp sūrāḫ-ı seng-lāḫa ġarḳ

404
 olur, 

gider. La‘īn bir āh-ı āteşīn ile
405

 cān-ı dūzāḫīsin hem-rāh idüp
406

 eḳāribi āgāh olduḳlarında
407

 mūy-kenān ü nāle-künān ve İbn 
‘Umeyr-i ġāzī

408
 sālim ü ġānim maḳarrına revān olur. Ol eẟnāda dinilen

409
 eş‘ār-ı belāġat-şi‘ārdandur: 

 
 رنزة ديِ هللا ٗ اىَشء ادَذا  

 ىؼَش اىزٙ اٍْبك اُ ثئس ٍب يَْٚ  
 
 ديبك ديف اخش اىييو طؼْخ  
 410اث٘ ػفل خزٕب ػيٚ مجش اىسِ  
 
 Ma‘lūm ola ki bu ḫilālde e’imme-i fenn-i siyer taḳdīm ü te’ḫīr-i vaḳāyi‘ ve ṭayy-i ẕikr ü taḥrīr-i sevāniḥ-i bedāyi‘ 
cihetinden iḫtilāfāt-ı keẟīr

411
 itmişlerdür. Bu ḥaḳīr intiḫāb-ı

412
 evżaḥ u eṣaḥḥ ve intiḳād-ı

413
 mā-işteher ü ṣaḥḥ iḫtiyār

414
 itmişdür.  

 
Ġazve-i Benī Süleym

415
 

 Dīdebān-ı ḥadā’iḳ-ı siyer, ya‘nī ṣāḥib-i ‘Uyūnü’l-eẟer, muḥaddiẟ-i
416

 āfāḳ Muḥammed bin İsḥāḳ
417

 rivāyetinden gül-deste-
bend-i ḥikāyet olmışdur ki

418
 ol ṣadr-ı bedr-i aṣfiyā

419
ػيئ ٍِ اىصي٘اد اطيجٖب ٗ اصمبٕب 

420
 ġazve-i Bedr’den büdūr ve Dārü’l-hicret’de yedi 

gice
421

 basṭ-ı firāş-ı istirāḥat ü ḥużūr itdükden ṣoňra Benī
422

 Süleym niyyetine ref‘-i livā-yı fetḥ-iltivā ve bi’z-ẕāt āheng-i ġazā-yı 
ġarrā idüp Sıbā‘ bin ‘Urfaṭa

423
 el-Ġıfārī yāḫūd

424
 İbn Mektūm -‘alā iḫtilāfi’r-rivāyeteyn-

425
 Medīne-i Münevvere ٓ  داٍذ ثبالّ٘اس ٍس٘س

426
 

muḥāfaẓasına me’mūr olmış idi.
427

 “Küdr” ismi ile müsemmā
428

 olan menba‘-ı
429

 mā’-i ḥayātāsā
430

 ḫaymegāh-ı iclālleri ile
431

 

                                                                                                                                                                                                          
390

 “O, en büyük arzudur. Eğer o arzu gerçekleşmezse dünyadaki her şey bana haram olsun.” 
391

 murād-baḫş-ı ḳażā:murād-baḫş AE 
392

 mısṭar-ı//üzere:mısṭar üzere B 
393

 Bu:Bir B 
394

 ṣā’ifede:ṣā’iġada AE; ṣāniḳada B 
395

 5a B 
396

 olur bir:çün B 
397

 “Yüce Allah ondan razı olsun.” Bu dua cümlesi İÜ, B ve R nüshalarında bulunmamaktadır. 
398

 dīrīn-i dīnüň:dīn-i dīrīnüň R 
399

 “Ya kılıç, ya da İslam.” 
400

 terdīdinden:didükden İÜ; - B 
401

 15b İÜ 
402

 ider:- B 
403

 āhen-güdāzla:āhen-güẕārla AE, R 
404

 ġarḳ:ġarḳ-ı ḫūn B 
405

 bir//ile:- AE 
406

 89a R 
407

 olduḳlarında:olduḳda R 
408

 ‘Umeyr-i ġāzī:‘Umeyr AE 
409

 eẟnāda dinilen:eẟnādaki AE 
410

 “Allah’ın dinini ve peygamberini yalanlıyorsun. Hayatıma yemin olsun ki sana bu kuruntuyu veren seni ne kadar da kötü bir kuruntuya düşürüyor. 
İçinde bulunduğun bu zulüm seni gecenin sonuna kadar yaşatsın. İlerlemiş yaşına rağmen ey Ebû Afek, eline geçecek olan kınama ve ayıplamadır.” 
411

 keẟīr:keẟīre AE, İÜ, R 
412

 intiḫāb-ı:intiḫāb ü intiḳād-ı B 
413

 intiḳād-ı:intihāẕ-ı B 
414

 iḫtiyār:- AE 
415

 Süleym:Sālim B; Bu başlık İÜ nüshasında bulunmamaktadır. Bu gazve hicrî 2. sene yaşanan hadiselerdendir. 
416

 5b B 
417

 Burada sözü edilen “Uyûnu’l-eser” isimli siyerin tam adı “Uyûnu’l-eser fî Fünûni’l-megâzî ve’ş-şemâil ve’s-siyer” olup yazarı İbn 
Seyyidünnâs’tır (bk. Fayda, agmd.). Müellif olarak sözü edilen Muhammed bin İshak ise Ebû Abdillâh Muhammed b. İshak b. Yesâr  b. Hıyâr el-
Muttalibî el-Kureşî el-Medenî olup telif ettiği siyer türündeki eserin adı ise Sîretü İbn İshak, el-Mübtede‘ ve’l-meb‘as ve’l-megāzî’dir (bk. Mustafa 
Fayda (1999), “İbn İshak”, DİA, Ankara, C. 20, s. 95). 
418

 ki:- B 
419

 aṣfiyā:ṣafā B 
420

 “En temiz ve en güzel dualar onun üzerine olsun.”  
421

 gice:def‘a AE 
422

 16a İÜ (“Benī” kelimesi mükerrer yazılmıştır.) 
423

 Bu isim İÜ, B ve R nüshalarında “ ‘Urṭufa”, AE nüshasında ise “ ‘Urīṭa” şeklinde yazılmıştır. Fakat İslam tarihi kaynaklarında bu şahıs “ ‘Urfaṭa” 
biçiminde yer aldığı için bu şekilde okundu (bk. Hüseyin Algül (1997), İslâm Tarihi, Gonca Yayınevi, İstanbul, C. 1, s. 451).  
424

 4a AE (“yāḫūd” kelimesi mükerrer yazılmıştır.) 
425

 iḫtilāfi’r-rivāyeteyn:iḫtilāfeyni’r-rivāyeteyn B 
426

 “Nurlarla çevrelenmesi daim olsun.”  
427

 olmış idi:olmışdur AE, İÜ, B 
428

 müsemmā:- AE 
429

 menba‘-ı:- AE 
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behcet-nümā olup üç gün üç gice eyyām-ı iḳāmetleri
432

 mānend-i ‘īd
433

, naṣr ü te’yīd ile güẕār
434

 eyleyüp
435

 sālim ü ġānim 
mürāca‘at buyurdılar.

436
  

 
[Ġazve-i Uḥud

437
]
438

 
Bu

439
 ġazve-i celīleye bā‘iẟ-i küllī, rūz-ı müşrik-sūz-ı Bedr-i kübrāda çīre-destī-i ġuzāt ile fürūzīne-i

440
 nār-ı caḥīm olan 

eşḳıyānuň eḳāribi īrā’-ı zinād-ı fesād
441

 ve ḥarāret-i ġażabiyye-i ‘aṣabiyye-i cāhiliyyeleri
442

 nā’ire-i şerr ü şūrı
443

 īḳād idüp zīver-i 
miḥrāb-ı melekūt olan

444
 şem‘-i hidāyet-fürūġ-ı vücūd-ı pür-nūr-ı Resūl-i Ekrem ٌصيٚ هللا رؼبىٚ ػيئ ٗ سي

445
 ḥażretlerine

446
 āsīb-resīde-i 

ṣarṣar-ı nevā’ib olmaġla ẓulmet-i küfr ü ḍalāl bāṣıra-i a‘māl-i
447

 Müslimīne kelāl
448

 vire.  
 

Mıṣrā‘
449

 
 

Zihī taṣavvur-ı bāṭıl zihī ḫayāl-i muḥāl.  
 
ٗيأثٚ هللا اال اُ يزٌ ّ٘سٓ

450
  

  
 Cemā‘at-i Ḳureyş, ṣademāt-ı kelle-kūb-ı Bedriyye’den ḫıyre-ser olmaġla mādde-i ṣafḳa-i ḫüsrān-ı

451
 ehl-i ṭuġyān olan 

re’sü’l-māl-i ticārete dest-i taṣarrufları irmemiş idi. Ṣanādīd-i ḳavmden aṣḥāb-ı ẟervet, Dārü’n-nedve’de ḥalḳa-beste-i cem‘iyyet olup 
dühāt-ı

452
 ‘aṣrdan Ebū Süfyān’ı da‘vet ve iltimās-ı naṣīḥat itdüklerinde ol pīşvā-yı güm-rāhān-ı bādiye-i ḍalāl َِاىَسزشبس ٍؤر

453
 

ṭarīḳasın meslūk-i ḳadem-i muḳteżā-yı ḥāl ḳılup ḳālıb-ı mekr ü telbīse sebk itdügi müzaḫrefāt ile teşnīf-i sāmi‘a-i müstemi‘ān ve
454

; 
 

 ىَِ يطيت اىذّيب ارا ىٌ رشد ثٖب   
 455سشٗس ٍذت اٗ اسبٍٔ ٍجشً  
 
neşīdesin ḳabāle-i müdde‘āya ‘ünvān itdükden ṣoňra “Ol dest-māye-i ḫüsrān-me’āl, maṣrūf-ı ṭarīḳ-ı intiḳām olursa feyyāże-i  اىذشة
سجبه

456
, neḍāret-baḫş-ı

457
 çemenzār-ı āmāldür. Lā-cerem bu bıḍā‘a-i

458
 müzcāt ki kālā-yı cihān-bahā-yı ‘ırż u nāmūsa selem ve irtiḳā-

yı
459

 medāric-i ma‘ālīye
460

 süllem olmaġa sāliḥ ola, sūdāgerān-ı bāzār-ı ḥamiyyet
461

 ve bālā-nişīnān-ı meclis-i ‘izz ü rif‘ate vaẓīfe-i 
iḥtiyāṭ böyle ticāret-i rā’ice ve ġanīmet-i bārideye

462
 germ-‘inān-ı ‘azīmet olup; 

 
Mıṣrā‘

463
 

 
  Cān-ısa vaṣluňa bahā ol seyre biz de ḳā’ilüz   
 
mıṣdāḳı

464
 pīş-nihād ve mażmūn-ı belāġat-nümūn-ı; 

 

                                                                                                                                                                                                          
430

 ḥayātāsā:ḥabābāsā İÜ 
431

 ile:- AE 
432

 eyyām-ı iḳāmetleri:eyyāmları AE 
433

 ‘īd:‘īd ü ḳadr AE 
434

 güẕār:güẕer İÜ, R 
435

 eyleyüp:idüp AE 
436

 B nüshası burada sona ermektedir.  
437

 Bu gazve hicrî 3. sene yaşanan hadiselerdendir. 
438

 R nüshasında bu kısmın başında “Bu Ta‘līḳa daḫı ‘Aṭāyī Efendi Merḥūmuň Veled-i Ercümendi ‘Abdu’l-feyyāż Meḥemmed Efendi’nüň 
Müsevvedātından Teyemmünen bi-Ẕikrihi’l-celīl Beyāż olmışdur.” biçiminde bir başlık bulunmaktadır. 
439

 İÜ ve R nüshasında yukarıdaki kısım ile bu bölüm arasında “Tārīḫ-i hicretden yigirmi ay mürūr idüp māh-ı Şevvāl’üň leyle-i bedri fā’iżü’n-nūr 
olduḳdan ṣoňra leyle-i muntaṣıf-ı şehr-i mezbūr ki yevm-i sebt ile müsfirdür, ol müsāfir-i leyle-i isrā, Yehūd-ı ḳılā‘-ı Ḳaynuḳā‘ niyyetine ‘alem-
efrāz-ı ġazā olup” şeklinde bir parça bulunmaktadır. Anlamdan anlaşıldığına göre bu parça, muhtemelen İslâm târihinde “Benû Kaynuka  Gazâsı (bk. 
Algül, age, C. 1, s. 407.)” olarak bilinen savaşın anlatıldığı bölümün girişidir. Fakat bu giriş, yarım kaldığı ve AE nüshasında bulunmadığı için metne 
dâhil edilmedi.     
440

 fürūzīne:fürūzende AE 
441

 fesād:ḥussād AE 
442

 16b İÜ 
443

 şerr ü şūrı:şūr u şerri R 
444

 olan:- İÜ, R 
445

 “Yüce Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun.” 
446

 ḥażretlerine:ḥażretleri İÜ, R 
447

 a‘māl-i:āmāl-i AE 
448

 Kelāl:inḥilāl AE 
449

 Mıṣrā‘:- İÜ 
450

 Kur’ân-ı Kerîm, Tevbe Sûresi, 09/ 32, “Allah nûrunu tamamlamaktan başka bir şeye râzı olmaz.” 
451

 ḫüsrān-ı:- AE 
452

 dühāt:dühān AE 
453

 “Kendisine danışılan kişi güvenilir (olmalıdır).” 
454

 müstemi‘ān ve:müstemi‘āndur AE 
455

 “Dünyayı kazanma derdinde olan kişi bunu reddetmediği vakit arkadaşlarının mutluluğu veya düşmanlarının sıkıntıları (sona erer).” 
456

 “Savaş mücadeledir.” 
457

 neḍāret-baḫş-ı:sīr-āb-kün-i AE 
458

 17a İÜ (“bıḍā‘a-i” kelimesi mükerrer yazılmıştır.) 
459

 İrtiḳā-yı:irtifā‘-ı AE 
460

 ma‘ālīye:ma‘ānīye AE 
461

 ḥamiyyet: cem‘iyyet İÜ, R 
462

 bāride:bārice AE 
463

 mıṣrā‘:- İÜ 
464

 mıṣdākı:mıṣdāḳınca AE 
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Şi‘r
465

 
 

ال ثبسك هللا ثؼذ اىؼشض فٚ ٍبه 
466

  
 
püşt-pā-zen-i muḳtenāyāt-ı ṭarīf ü tilād

467
 ḳılınmaḳdur.” diyü ḫatm-i

468
 kelām eyledükde ol ḳaṭī‘atü’r-raḥim-i āmāl, ḳulūb-ı ḳabīle-i 

ehl-i ḳalībi naḳdīne-i nāsere-i
469

 istīṣāl-i Müslimīn ile māl-ā-māl idüp ḫāk-i leked-kūb-i baḫtleri ḫırmen-i emānī
470

 olmaḳ ārzūsı raḫş-
ı sebük-pāy-ı ṭama‘ların nā-āsūde ve füsḥat-i dā’ire-i neşāṭları pāy-ı pergār-ı ḳıyāsı fersūde itmiş idi. Ḥadāger-i maṭiyye-i 
emniyyeleri olan meblaġ, merātib-i ulūfden ‘aḳd-ı ḫamsīne bāliġ zer-i kāmilü’l-‘ayār idi. Dest-peymā-yı

471
 muḫaddere-i ẓafer olmaḳ 

zu‘mıyla eṣaḥḥ-ı rivāyet
472

 üzere mecmū‘ı techīz-i
473

 ceyşe ṣarf olınup evṣāf-ı şecā‘ati ṣavlet-i gürāzī ve ẟebāt-ı ḥımārī ile muḥallā 
dārı‘ u ḥāsir üç biň ‘aded fi’e-i

474
 ḫiẕlān-maẓāhir tehyi’e olınup kelānterān-ı ḳavmden Ebū Süfyān bin Ḥarb

475
 ve ‘İkrime bin

476
 Ebī 

Cehl ve Ṣafvān bin Ümeyye ve bunlar
477

 emẟāli ‘aḳd ü ḥall-i zimām-ı umūr, müsellem-i ḳabża-i ihtimāmı olanlaruň nisvānı on beş 
‘aded ġavānī, ālāt-ı melāhī vü eġānī ile mevkib-i nekbet-me’nūsların nümūdār-ı sevḳu’l-‘arūs itmiş idi. İçlerinden perde-bīrūn-ı 
ḫaclegāh-ı

478
 veḳāḥat olanlar naḳş ü ṣavt ile nāġme-sāz olduḳca; اىغْبء سقيخ اىضّبء

479
 dā‘iyesi tehyīc-i

480
 ‘ırḳ-ı şeyṭānī itdükce,

481
 şütür-i 

ser-mest-i
482

 sürūd-ı ġılmeye serāġūş-ı teskīn olmaḳ içün beġāyādan bir sirb-i
483

 bed-āyīn dāḫil-i muḫayyem-i şe’āmet-ḥaşemleri 
olup ٓثئس اىقيبدح ٍغ اىقيبد

484
 nābiġasına maẓhar olmışlar idi. Aṣḥāb-ı evtārdan Cübeyr bin Muṭ‘im, devācin-i ḥavza-i temellüki 

zümresinden “Vaḥşī” nām ġūl-i beyābānī ki ḫāk-rīz-i timẟāl-i vücūdı şa‘r
485

 u āsānīdür (?); 
 
 اشقٚ ىٔ ٍْذض سزنُ٘ رْ٘س  
 ٗ ػيِ سجشاع مبىشؼو  
 
 ٗ ٍشفش ٍسيو مجْت سدٚ  
  486ػيٚ يْ٘ة ٍثو اىَذٙ ػضو  
 
ḥużūrına da‘vet idüp “Yevm-i Bedr’de ‘amm-ı mihrbānum

487
 Ṭu‘ayme

488
 bin ‘Adiyy’iň  ser-i bī-devletin dest-ḫūş-ı mālik-i

489
 sa‘īr 

iden Ḥamza İbn
490

 ‘Abdu’l-muṭṭalib ْٔسضٚ هللا رؼبىٚ ػ
491

 cenāblarınuň
492

 ḥamāme-i dem-keş-i ḥayātın lāne-sāz-ı bām-ı ḥimām
493

 
iderseň ḥibāle-i mülkümden ḳaṭ‘-ı peyvend-i rıḳḳ itdükden ṣoňra

494
 vaḥşetde enīs-i şefīḳum ve vaḥdetde celīs-i şaḳīḳum

495
 olursun.” 

diyü nuḳūd-ı mevā‘īd ile ḫazāne-i āmāl-i Vaḥşī’yi
496

 māl-ā-māl
497

 idüp be-her-ḥāl ol emr-i
498

 ṣa‘bü’l-menāl temşītine teşmīr-i sāḳ-ı 
‘azīmet ve beẕl-i cehd ü himmet iltizāmıyla zaḫmkārī-i Cübeyr’e

499
 cebīre-bend-i tesliyet olurdı. Cemā‘at-i zenāndan Hind binti 

‘Utbe bu sefer-i saḳar-ḥażarda Vaḥşī ile üns ü ülfet ve iltizām-ı refāḳat idüp ṭal‘at-i ḳīr-fāmın kuḥlü’l-cevāhir gibi cilā-baḫş-ı çeşm-i 
cihān-bīni meẟābesinde görüp mülāḳāt itdükde;

500
 

 
 االمو ٍب شيخ اىذش ىٚ  

فذٙ دو شجٔ اىْٖذ ىٚ  
501

  
 

                                                             
465

 Şi‘r:- AE, İÜ 
466

 “Mal sunulduktan sonra Allah kutlu kılmasın.” 
467

 ṭarīf ü tilād:ṭārif ü tālid İÜ; tārif ü tilād R 
468

 4b AE 
469

 nāsere-i:nāṣıra-i R 
470

 emānī:āmāli AE 
471

 peymā-yı:peymān-ı R 
472

 “esaḥḥ-ı rivāyet” ifadesi “esaḥḥ rivāyet” biçiminde de okunabilir. Her iki okunuş şekli de anlam bakımından uygundur. 
473

 techīz-i:tecehhüz-i AE 
474

 fi’e-i:fitne-i AE 
475

 17b İÜ 
476

 bin:İbn İÜ 
477

 89b R 
478

 ḫaclegāh:- İÜ, R 
479

 “Şarkı, zinânın büyüsüdür.” 
480

 tehyīc-i:tenḳīḥ-i AE 
481

 itdükce:itdükde AE 
482

 ser-mest:mest İÜ, R 
483

 beġāyādan//sirb-i:ḥabā’il-i şeyāṭīn-i şer-āyīn-i beḳāyādan bir şerīr-i AE 
484

 “Yumuşak başlılıkla yapılan yönetim ne kötü bir yönetimdir.” 
485

 şa‘r:şem‘ AE 
486

 “Fırın gibi ateş üfüren burnu ve alev gibi akıp gürleyen gözü onu sıkıntıya soktu. Burnunun yanlarında bulunan delikleri sanki bir kas gibi uzandı 
ve sertleşti.” 
487

 mihrbānum:mihrbānı AE 
488

 Ṭu‘ayme:Muṭ‘ime AE 
489

 mālik-i:- AE 
490

 İbn:bin İÜ, R 
491

 “Allah ondan râzı olsun.” Bu dua cümlesi İÜ ve R nüshalarında bulunmamaktadır. 
492

 cenāblarınuň:cenābınuň İÜ, R 
493

 bām-ı ḥimām:memāt AE 
494

 18a İÜ (“itdükden ṣoňra” ifadesi mükerrer yazılmıştır.) 
495

 ve//şaḳīḳum:- AE 
496

 5a AE 
497

 māl-ā-māl:bī-me’āl AE 
498

 emr-i:merām-ı AE 
499

 Cübeyr’e:- AE 
500

 görüp//itdükde:görürdi İÜ, R 
501

 “Bana göre hür birinin hayvanını yemek benim hakkımdır. Hind’in bütün hayvanları bana feda olsun.” 
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zemzemesiyle sāz-ı niyāza perdāḫt virüp ol daḫı ser-defter-i şühedā-yı sü‘edā
502

, ‘amm-ı kerīm-i Seyyid-i Aṣfiyā Ḥażretleri’nüň 
iġtiyāli

503
 emrinde beẕl-i maḳdūr itmek içün mevā‘īd-i ebleh-firīb

504
 ile ḳalb-i Vaḥşī’yi kemend-i keyd ile ṣayd itmiş idi. Ol şaḳī-i 

bed-fi‘āl, is‘āf-ı merām-ı Hind-i bed-ḫiṣāl içün şedd-i niṭāḳ-ı iḥtiyāl
505

 idüp bi’l-āḫire tedbīri taḳdīre muvāfıḳ olmış idi. 
 
 ٗال ػبس ىالششاف اُ ظفشد ثٌٖ  
  مالة االػبدٙ ٍِ فصيخ ٗ اػجٌ  
 
 فذشثخ ٗدشٚ سؼذ دَضح اىشدٙ  

ثِ ٍيج506ٌٗدزف ػيٚ ٍِ دسبً    507    
 
 Muḳaddemā ‘amm-ı kerīm-i Sulṭānü’l-enbiyā Ḥażret-i ‘Abbās, Ḳureyş’üň ḥareket-i bī-bereketlerin

508
 iḥsās itdükde tafṣīl 

üzere ḫāk-i pāy-ı nebevīye ‘arż itmiş idi. ‘Asker-i müşrikīn ṭayy-ı menāzil
509

 ve ḳaṭ‘-ı merāḥil
510

 iderek Medīne-i Münevvere  داٍذ
ثبالّ٘اس ٍس٘سٓ

511
 ḥavālīsinde “Ẕi’l-ḥalīfe” dimekle ma‘rūf mevżi‘a ḍarb-ı

512
 ṭuvāle-i nüzūl itdüklerinde Ḥażret-i Seyyidü’l-beşer صيٚ هللا 

ٍب ثنٚ اىغيث ٗ اثزسٌ اىضٕش 513رؼبىٚ ػيئ ٗ سيٌ
514

 ṣaḥābe-i muhācirīn ü enṣār ictimā‘ına fermān-ı ḳażā-cereyān buyurup rāsiḫ-ḳademān-ı 
cādde-i İslām; 
 

Mıṣrā‘
515

 
 

فَشٗا دً قطغ قذ مْذ ٍِ دجو 
516

  
 
mevḳif-i

517
 refī‘ında ḳıyām, ‘aḳabinde ḫiṭāb-ı müsteṭāb-ı اسيشٗا

518
 müşerref-sāz-ı aṣḥāb olduḳda eşrāf-ı enṣārdan köhne-süvārān-ı 

meydān-ı celādet “Bāb-ı taḥaṣṣunda iḥtiyāt ile taḥarrī-i
519

 dāḫil-i Ṭaybe’de ta‘biye-i ṣufūf-ı muvaḥḥidīn idüp feḥvā-yı kerīme-i  اقزي٘ا
اىَششميِ

520
 üzere taḥrīme-bend-i farīża-i cihād olduḳda ‘anede-i kefere, muḥāṣaraya müṣādere iderler ise dā‘iye-i keẟret-i mevāşī ile 

gülū-feşārī-i
521

 ḳaḥt ü ġalā māni‘-i ẟebāt-ı ḳadem olup lā-fi’l-‘īr ve lā-fi’n-nefīr fā’ide-i
522

 ketībe-i ḫizlānları ola. Ḥarb ü sitīze 
mübādere itdükleri

523
 taḳdīrce ḳahramān-ı tünd-tāz-ı te’yīd-i ilāhī ṭalī‘a-i hezīmetlerine ṣaḥrā-yı dūr-ı pehnā-yı rec‘u’l-ḳahḳarīyi

524
 

teng ü tār ḳıla.” didüklerinde ḳabāle-i
525

 taḥḳīḳları imżā-yı ḳabūl-i
526

 Ḫātemü’r-risāle ile miskiyyü’l-ḫitām olup bu rāy-ı üstüvāra 
ḳarār virilmiş iken şüc‘ān-ı ceng-cūyān-ı enṣārdan ṣınf-ı āḫar, meşhed-i Bedr sü‘edāsı ḥaḳḳında vürūd iden şehādet-i

527
 sa‘ādet-

nişānı
528

 mutażammın āyāt-ı kerīme ve āẟār-ı ṣādıḳa maṭiyye-i ārāmların güsiste-zimām itmiş idi. İstiḳbāl-i a‘dā-yı dīn, bā‘iẟ-i 
izdiyād-ı şevket-i

529
 ketībe-i muvaḥḥidīn olmasını sevḳ itdüklerinden ṣoňra her biri āvīḫte-i fitrāk-i niyāz olup “Yā Resūlu’llāh,

530
 

emr-i cihād
531

 müştemil olduġı mevā‘īd-i ṣādıḳaya maẓhar olmaḳ ārzūsı münāceze-i aṣḥāb-ı şirk
532

 içün inḳıṭā‘-ı arża
533

 şedd-i raḥal-
i ṣıdḳ

534
 [u] himmet

535
 lāzıme-i ḥamiyyet-i dīniyye ve muḳteżā-yı ġayret-i yaḳīniyye iken bi-ḥamdi’llāhi te‘ālā

536
 sā’iḳ-i taḳdīr, ol 

ḫar-gele-i nā-be-sāmānı
537

 sevḳ-ı laġzişgāh-ı
538

 şefīr-i sa‘īr eyledi. Dest-yārī-i te’yīd-i İlāhī ile maġlūlān-ı ‘ıḳāl-i ḍalāl, fersūde-i 
şüfre-i istīṣāl olmaduḳları ṣūretde düşmenān-ı dīrīn-i dīn,

539
 Yehūd-ı münāfıḳīn ḫaẕelesinüň ru‘b u hirāsa nisbetleri ḳaydından āzāde 

                                                             
502

 şühedā-yı sü‘edā:sü‘edā vü şühedā AE, R 
503

 iġtiyāli:iḥtiyāli AE 
504

 ebleh-firīb:firīb AE 
505

 iḥtiyāl:ihtimām AE 
506

 18b İÜ 
507

 “Arap olsun, Arap olmayan olsun, düşmanların köpekleri galip geldiğinde bu, değerli insanlar için utanılacak bir şey değildir . Vahşinin saldırması 
sadece Hz. Hamza’nın onun kılıcından şehitlik şerbetini içmesine yaradı.” 
508

 bī-bereketlerin:bī-bereketlerinden AE; bī-bereketlerini İÜ 
509

 Menāzil:merāḥil AE 
510

 Merāḥil:menāzil AE 
511

 “Nurlarla çevrelenmesi daim olsun.” (Bu Arapça cümle AE nüshasında bulunmamaktadır.)  
512

 ḍarb-ı:- AE 
513

 “Yüce Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun.” 
514

 “Yağmur nasıl da ağladı, çiçek nasıl da gülümsedi.” 
515

 Mıṣrā‘:- AE, İÜ 
516

 “İpten yapılmış bir kuşak gibi dizildiler.” 
517

 mevḳif:mevḳi‘ AE 
518

 “Yürüyün.” 
519

 taḥarrī-i:- İÜ, R 
520

 Kur’ân-ı Kerîm, Tevbe Sûresi, 09/ 05, “… müşrikleri öldürün …” 
521

 5b AE 
522

 Fā’ide-i:fā’id-i İÜ, R 
523

 19a İÜ (“itdükleri” kelimesi mükerrer yazılmıştır.) 
524

 rec‘u’l-ḳahḳarīyi:rec‘u’l-ḳahḳarī AE 
525

 ḳabāle-i:ḥāle AE 
526

 ḳabūl-i:- İÜ, R 
527

 şehādet-i:- İÜ, R 
528

 sa‘ādet-nişānı:sa‘ādet-neş’etini İÜ, R 
529

 şevket-i:- AE 
530

 Yā Resūlu’llāh:- AE 
531

 cihād:cihādı AE 
532

 aṣḥāb-ı şirk:müşrikīn İÜ, R 
533

 arża:- AE 
534

 ṣıdḳ:ṣad İÜ, R 
535

 ṣıdḳ u himmet:ṣad himmet İÜ 
536

 te‘ālā:- İÜ, R 
537

 nā-be-sāmānı:nā-be-sāzı AE 
538

 laġzişgāh-ı:nūşgāh-ı AE 
539

 90a R 



- 132 - 

 

olduġımuzdan mā‘adā naḳd-ı
540

 cān ile ḫarīdārı olduġımuz kālā-yı ‘ālem-bahā-yı şehādete rāyegān dest-res müyesser ola.”
541

 
didüklerinde bu rāy-ı nā-sedād

542
 egerçi muḫālif-i żamīr-i enver-i Ḥabīb-i mülhimü’r-reşād idi, lākin ol sezāvār-ı tekrīm-i

543
اّل ىؼيٚ  

خيق ػظيٌ
544

 ṣaḥābe-i kirāmuň semend-i germ
545

-‘inān-ı ‘azīmetlerin maġlūl-i şikāl-i mümāna‘at buyurmayup yevm-i şūrā gicesi ki 
leyle-i

546
 cum‘adur, mir’āt-i rü’yā-yı ṣādıḳada cilve-nümā olan vāḳı‘a ki  ّٚٗهللا قذ سأيذ خيشا سأيذ ثقشا يزثخ ٗ سأيذ فٚ صثبة سيفٚ ثيَخ سأيذ ا

فٚ ٗدع دصيْخ ادخيذ يذٙ
547

 kelām-ı ḥikmet-niẓāmından ‘ibāretdür,
548

 “Ẕebḥ-i baḳar ‘urża-i sikkīn-i telef olıcaḳ nās ve
549

 ẟülme-i seyf 
ehl-i beytümden

550
 ‘izz-i şehādete fā’iz olıcaḳ kimesne ve dir‘-ı ḥaṣīne sūr-ı Medīne’dür.” diyü ta‘bīr buyurduḳdan ṣoňra cum‘a 

namāzın edā, ba‘dehu emr-i cihādda beẕl-i cehd ve ẟebāt-ı ḳademüň
551

 maḥāsini
552

 bābında
553

 mürvārīd-i girān-bahā-yı naṣāyiḥ ile 
teşnīf-i bināgūş-ı

554
 aṣḥāb-ı hüdā idüp

555
 ‘aḳab-ı

556
 ṣalāt-ı ‘aṣrda maġrib-i neyyir-i hidāyet olan sa‘ādet-ḫānelerine pertev-endāz 

olmışlar idi. Teklīf-i ḫurūc iden ṭā’ifeden Sa‘d bin Mu‘āẕ ve Üseyd bin Ḥuḍayr, sā’ir yārāna ḫiṭāb-ı ‘iṭāb-āmīz idüp “Her-āyīne rāy-ı 
kerīm-i Resūlu’llāh

557
 sedīd ve emr-i şerīfleri reşīddür. Lā-cerem

558
 vaẓīfe-i iḥtiyāṭ, zimām-ı iḫtiyārımuz müsellem-i dest-i kerem-

peyvestleri ḳılınup ol İmām-ı Ṣufūf-ı Aṣfiyā’ya iḳtidā ile,
559

 ḳażā-yı māfāt itmekdür.” diyü meşveretde iken ḳāmet-i Ṭūbā-firīb-i 
Ḥabīb-i Mücīb, ḫil‘at-i ceng ile ārāste ve

560
 viḳāyetü’l-ḥıfẓ-ı İlāhī ile pīrāste, meclislerin reşk-i behişt-i berīn

561
 idüp her biri cādde-i 

rāy-ı sedīdlerinde ẟābit-ḳadem olduḳların ma‘rūż-ı ḫāk-i pāy-ı Nebevī ḳılduḳlarında
562

ال يْجغٚ ىْجٚ اُ ييجس الٍزٔ فجضؼٖب دزٚ يذنٌ هللا ثئْ ٗ  
ثيِ ػذٗٓ

563
 ya‘nī “Sezāvār-ı manṣıb-ı celīl-i nübüvvet degüldür ki zırh-pūş olduḳda tā ki Ḥākim-i ‘adl-i maḥkeme-i ḳażā, ḥasmıyla 

mā-beynde olan müdde‘āya fayṣal virmeyince nez‘-i libās-ı heycā eyleye.” buyurduḳdan ṣoňra i‘dād-ı
564

 levāzım-ı nehżat-ı iclāle 
mübāşeret olınmış idi.

565
  

Üç ‘aded livā-yı fetḥ-iltivā, sādāt-ı mücāhirīnden Muṣ‘ab bin ‘Umeyr ve eşrāf-ı Evs ve Ḥazrec’den Üseyd bin Ḥuḍayr ve 
Sa‘d bin ‘Ubāde

566
 cenāblarınuň pīrāye-i dūş-ı iftiḫārları ḳılındı. Sālikān-ı şāri‘-i siyer ü maġāzī, Ġazve-i

567
 Uḥud sene-i ẟāliẟe-i 

hicriyye vaḳāyi‘inden
568

 olmaḳ üzere mürādif-i maṭiyye-i vifāḳ olup; lākin ta‘yīn-i yevm-i münācezede her biri
569

 bir
570

 girīve-i ḫilāf 
iḫtiyār itmişlerdür. Rivāyet-i meşhūre üzere sādis-i şehr-i

571
 Şevvāl ki yevm-i sebtdür, yedi yüz ‘aded mücāhidīn-i dīn-i mübīn ile 

‘azm-i meydān-ı kīn idüp pīrāmen-i Cebel-i Uḥud’da ilḳā-yı merāsī-i temkīn ve ta‘biye-i ṣufūf-ı muvaḥḥidīn buyurılmış idi. Tīr-
endāzān-ı ṣaḥābe-i kirāmdan elli

572
 ‘aded sü‘edā-yı saḫt-kemāna ‘Abdu’llāh bin Cübeyr cenābın serdār naṣb idüp şi‘b-i cebelden 

bir
573

 münāsib maḥalde ‘asker-i ẓafer-reh-ber muḥāfaẓasına nāmzed buyurduḳdan ṣoňra ẟebāt-ı ḳadem-i emrinde ihmāl ü 
müsāheleden taḥẕīr-i belīġ ‘aḳabinde “Eger bizüm rübūde-i maḫālib-i ‘ıḳbān-ı helāk olduġımuz müşāhedeňüz

574
 olursa daḫı

575
 şāhīn-

i dest-āmūz-ı tīr ile iḳtināṣ-ı şevārid-i ervāḥ-ı müşrikīnden mā‘adā bir emre mübādere itmeyesüz!” diyü fermān-ı
576

 ‘ālīleri ṣādır 
olmış idi. Umūr-ı ta‘biye ve tesviye temām olduḳda meydān-ı birāza evvel vaż‘-ı ḳadem eyleyen Benī ‘Abdu’r-dār’dan ḥāmil-i livā-
yı Ḳureyş, Ṭalḥa bin Ebī Ṭalḥa idi ki Kebş-i Ketībe tesmiyesiyle mu‘allemdür, pīş-destī-i Ḥaydar-ı Kerrār ile ْٔسضٚ هللا رؼبىٚ ػ

577
 

āvīḫte-i mi‘laḳ-ı demār, ba‘dehu birāderi ‘Oẟmān bin Ebī
578

 Ṭalḥa’ya şu‘le-i şemşīr-i ġażanfer-muḥārib, Ḥamza bin ‘Abdu’l-muṭṭalib 
سضٚ هللا رؼبىٚ ػْٔ

579
 reh-nümā-yı rāh-ı

580
 dārü’l-bevār olup ba‘dehu Ebū Sa‘īd

581
 ve Müsāfi‘ ve Kelāb ve Celās ki

582
 ebnā-yı Ṭalḥa bin 

                                                             
540

 19b İÜ 
541

 müyesser ola:müyesserdür İÜ, R 
542

 nā-sedād:bī-sedād AE 
543

 sezāvār-ı tekrīm-i:serdār-ı tekrīme-i AE 
544

 Kur’ân-ı Kerîm, Kalem Sûresi, 68/ 04, “Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.” 
545

germ:tīz İÜ, R 
546

 leyle-i:yevm-i İÜ, R 
547

 “Vallahi hayırlı bir şey gördüm. Kurban edilen bir sığır gördüm. Kılıcımın ucunda bir yarık gördüm. Elimin sağlam bir zırh içerisine girdiğini 
gördüm.” 
548

 kelām-ı//‘ibāretdür:- AE 
549

 ve:- İÜ 
550

 beytümden:beytden İÜ 
551

 6a AE (“ḳademüň” kelimesi mükerrer yazılmıştır.) 
552

 maḥāsini:maḥāsinesi AE 
553

 Bābında: beyānında AE 
554

 teşnīf-i bināgūş-ı:müşennef-sāz-ı mesāmi‘-i AE 
555

 idüp:olup AE 
556

 ‘akab-ı:‘aḳīb-i İÜ, R 
557

 rāy-ı//Resūlullāh:rāy-ı Resūl ṣallallāhu ‘aleyhi ve sellem İÜ, R; 20a İÜ 
558

 lā-cerem:Hemān AE 
559

 iḳtidā ile:iḳtidā İÜ, R 
560

 ve: ve sābiġa-i AE 
561

 behişt-i berīn:behişt İÜ 
562

 ma‘rūż-ı//ḳılduḳlarında:ḫāk-i pāy-ı Nebevī’ye ‘arż eyledüklerinde AE 
563

 Hadîs-i Şerîf, “Bir peygambere düşmanla arasındaki mücadele hakkında Allah’ın hükmü gelinceye kadar zırhını çıkarması yakışmaz”, Buhârî, 
İ‘tisâm 28. 
564

 i‘dād-ı:i‘dā-yı AE 
565

 olınmış idi:olınup AE 
566

 eşrāf-ı//‘Ubāde:Üseyd bin Ḫudayr el-Evsī ve Sa‘d bin ‘Ubāde el-Ḫazrecī İÜ, R 
567

 gazve-i:vaḳ‘a-i AE 
568

 vaḳāyi‘inden:şevvālinde AE 
569

 20b İÜ 
570

 her biri bir:- AE 
571

 şehr-i:- AE 
572

 elli:- AE 
573

 bir:- AE 
574

 6b AE 
575

 olursa daḫı:olursa da AE, R 
576

 fermān-ı:emr-i AE 
577

 “Allah ondan razı olsun.” (Bu dua cümlesi İÜ nüshasında bulunmamaktadır.)  
578

 Ebī:- R 
579

 “Allah ondan razı olsun.” (Bu dua cümlesi İÜ nüshasında bulunmamaktadır.)  
580

 reh-nümā-yı rāh-ı:reh-vār-ı rāhdār-ı AE 
581

 21a İÜ (“Ebū Sa‘īd” ismi mükerrer yazılmıştır.) 
582

 ki:- İÜ, R 
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Ebī Ṭalḥa idiler
583

, ān-ı vāḥidde tīr-bārān-ı ḳader-endāzān-ı meydān-ı cihād ile girān-ḫˇāb-ı bi’se’l-mihād oldılar. Ba‘dehu mevālī-i 
Benī ‘Abdu’d-dār’dan “Ṣavāb” nām ġulām, ref‘-i livā-yı müşrikīn itdükde anı daḫı sehm-i ṣā’ib-fermān-ı münāfıḳ rū-be-rāh-ı ṣavb-ı 
siccīn eyledi. Ba‘dehu nerre-şīrān-ı ehl-i īmān, ḳaṭī‘-ı müşrikīne her ṭarafdan rīzān olup; 
 

Mıṣrā‘
584

 
 
  Beňzedi yaňlış yazılmış saṭra ṣaff-ı düşmenān 
 
ma‘nāsı nümāyān olduḳda dā‘iye-i ru‘b

585
 ü hirās-ı ḳayd-ı māl ü ‘ıyāl ‘inān-gīr olmaġa māni‘ olup kehfü’l-emān min-necādan ġayrı 

me’men ü mültecā olmamaġla metā‘ u eẟḳāl-i ehl-i ḍalāl, ‘urża-i yaġmā olmış idi. ‘Asker-i İslām ṭaraf-ı düşmenden bi’l-külliye 
me’mūnü’l-ġā’ile olmaġla nehb ü ġārete meşġūl olduḳların

586
 muḥāfaẓa ḫidmetiyle me’mūr olan tīr-endāzān müşāhede itdüklerinde 

mā-beynlerine iḫtilāf düşüp “Ekẟer-i düşmen maġlūb u maḳhūr oldı. Min-ba‘d vehm idicek ḥāl yoḳdur.” diyüp ṭaraf-ı ġanīmete 
tevcīh-i ‘inān-ı ‘azīmet itdiler. Serdārları ‘Abdu’llāh bin Cübeyr’üň ṣadef-i

587
 gūşın pür ḳılan mürvārīd-i naṣāyiḥ-i muntaẓam, rişte-i 

cānı olmaġla ḳayd-ı bend-i ḥayātdan
588

 ḳaṭ‘-ı peyvend itmeyince ‘uḳde-i peymānına inḥilāl gelmeyüp rumātdan
589

 me’mūr olduġı 
maḥalden yek ḳademe tecāvüz itmemiş idi.

590
 Ḳā’id-i cenāḥeyn-i

591
 ‘asker-i müşrikīn Ḫālid bin el-Velīd ve ‘İkrime bin Ebī Cehl, 

ḳuvvet-i ṭāmi‘a-i ġāretgerān, pence-tāb-ı ḥazm ü iḥtiyāṭ olup bünyān-ı merṣūṣ-ı
592

 ṣufūf-ı İslām’uň pāyendesi olan rumāta raḫne-i 
külliye ṭārī

593
 olduġın müşāhede itmekle yek-bār ḥamle idüp ol gürūh-ı enbūha muḳāvemetde ẟābit-ḳadem olmaḳ ḫāric-i dā’ire-i 

miknet olmaġla tebşīr-i
594

 ḳalā’idü’l-‘ıḳyān-ı naṣāyiḥ-i Resūlu’llāh’ı vişāḥu’s-ṣadr-ı cenān iden ‘aded-i yesīr ile ḫırāmān-ı dārü’l-
emān-ı cinān oldılar. Zenān-ı ehl-i şirkden ‘Amra binti ‘Alḳametü’l-ḥāriẟiyye ‘arṣa-i cengi ḫālī gördükde aṣḥābı maḳtūl olmaġla 
müstaḳarr-ı ḥażīż-i ḫiẕlān

595
 olan

596
 livā-yı nekbet-iltivāyı ref‘ idüp şi‘ārları üzere ṣayḥa-zen olduḳda şerārevār perīşān olan

597
 eşrār, 

müctemi‘ olup ricāl-i nehb ü ġāret maḳāmlarına ‘avdet murād eyledüklerinde
598

 Ḫālid ve ‘İkrime cem‘-i keẟīr ile eṭrāfdan hücūm 
itmekle ber-hem-zede-i ḥayret ve güm-kerde-i rāh-ı selāmet olmışlardı. Eẟnā-yı dār ü gīrde İbn Ḳamī‘e-i

599
 la‘īn, ḥāmil-i livā-yı 

muhācirīn Muṣ‘ab bin ‘Umeyr’i ْٔسضٚ هللا رؼبىٚ ػ
600

 şehīd idüp اال اُ ٍذَذا ػيئ اىصي٘ح ٗاىسالً قذ قزو
601

 nidāsıyla ref‘-i
602

 enker-i eṣvāt 
itmekle cumū‘-ı

603
 sipāh-ı İslām müteferriḳ olup ol gencīne-i esrār-ı melekūt muḥāfaẓasında ancaḳ on dört kimesne ḳā’im idi ki 

Ḥażret-i Ṣıddīḳ-ı Ekber ve Fārūḳ-ı A‘ẓam ve Cenāb-ı Velāyet-me’āb-ı Murtażāvī ve Sa‘d bin Ebī Vaḳḳāṣ ve Ṭalḥa bin ‘Ubeydu’llāh 
ve Ebū ‘Ubeyde bin el-Cerrāḥ ve ‘Abdu’r-raḥman bin ‘Avf ve dil-āverān-ı enṣārdan Ḥabbāb bin

604
 el-Münẕir ve ‘Āṣım bin ẞābit ve 

Ḥāriẟ bin es-Ṣamme ve Ebū Dücāne’den ‘ibāretdür. ِسض٘اُ هللا رؼبىٚ ػييٌٖ اجَؼي
605

 Eşḳıyā-yı müşrikīnden ‘Utbe bin Ebī Vaḳḳāṣ ve 
‘Abdu’llāh bin Ḳamī‘e ve ‘Abdu’llāh bin Şihāb

606
 ve Übeyy bin Ḫalef, Ḥażret-i Sulṭān-ı Enbiyā

607
ػيئ اىصي٘ح ٗاىسالً 

608
 ḳaṣdına 

te‘āḳud itmişler idi. ‘Utbe bin Ebī Vaḳḳāṣ, cānib-i şerīflerine bir ḳaç def‘a seng pertāb idüp ġonce-i pür-şebnem-i fem-i 
mükerremlerine rāst geldükde

609
 dürer-i muntaẓam-ı dendānlarından rübā‘iyye-i yümnā-yı zīrīnlerin şikest itmiş idi. İbn Ḳamī‘e, 

pīrāye-i gülşen-i aḥsen-i taḳvīm
610

 olan
611

 verd-i muṭarrā-yı vech-i besīmlerin mecrūḥ idüp iki dāne ḥalḳa-i miġfer, tīr-i cān-güẕārī 
gibi

612
 ‘ārıż-ı gül-gūnlarına ḫalīde ve İbn Şihāb cebīn-i mübīnlerin idmā idüp ḫūn-ı zaḫm maḥāsin-i celīlelerine çekīde olduḳda dest-

i kerem-peyvestleri ile mesḥ idüp  ً٘ميف يفيخ ق
613

ٗ ٕ٘ يذػٌٕ٘ اىٚ هللا614خضج٘ا ٗجٔ ّجيٌٖ ثبىذً 
615

 buyururlar idi. La‘īn-i nā-ḫalef, Übeyy bin 
Ḫalef

616
 ol ḳāfile-sālār-ı hidāyeti aṣḥābdan; 

 
Şi‘r

617
 

                                                             
583

 idiler:- İÜ, R 
584

 Mıṣrā‘:- İÜ 
585

 ru‘b:reheb AE 
586

 90b R 
587

 ṣadef-i:ṭaraf-ı AE 
588

 21b İÜ 
589

 rumātdan:rumātdan ṣıḥḥati AE 
590

 itmemiş idi:itmemişdür AE 
591

 cenāḥeyn-i:cenāḥı R 
592

 7a AE 
593

 ṭārī:- AE 
594

 tebşīr-i:İbn Cübeyr’e AE 
595

 müstaḳarr-ı//ḫiẕlān:maḳarr-ı evc İÜ, R 
596

 olan:- AE 
597

 olan:- AE 
598

 Eyledüklerinde:itdüklerinde İÜ, R 
599

 Bu isim İÜ, R ve AE nüshalarında “Ḳamiyye” şeklinde yazılmıştır. Fakat İslam tarihi kaynaklarında bu şahıs “İbn Kamī‘e” biçiminde yer aldığı 
için bu şekilde okundu (bk. Muhammed Hamîdullâh ve Casim Avcı (2012), “Uhud Gazvesi”, DİA, Ankara, C. 42, s. 56). 
600

 “Allah ondan razı olsun.” (Bu dua cümlesi İÜ nüshasında bulunmamaktadır.)  
601

 “Dikkat edin, şüphesiz ki Hz. Muhammed (s.a.v.) öldü.” (Bu Arapça cümle İÜ ve R nüshalarında “Şüphesiz ki ben Muhammed’i öldürdüm.” 
şeklindedir.)  
602

 22a İÜ (“ref‘ ” kelimesi mükerrer yazılmıştır.) 
603

 cumū‘-ı:mecmū‘-ı İÜ 
604

 bin:İbn İÜ; - R 
605

 “Yüce Allah onların hepsinden razı olsun.” (Bu dua cümlesi İÜ nüshasında bulunmamaktadır.) 
606

 Şihāb:Eşhāb AE  
607

 Enbiyā:Kevneyn AE; - R 
608

 “Salât ve selâm onun üzerine olsun.” (Bu dua cümlesi İÜ nüshasında bulunmamaktadır.) 
609

 geldükde:gelüp AE 
610

 Tîn Sûresi’nin 4. âyetine telmih yapılmıştır. 
611

 olan:ve İÜ, R 
612

 tīr-i//gibi:ḫār-ı cān-güẕār İÜ, R 
613

 7b AE 
614

 22b İÜ 
615

 “Onlar için Allah’a dua eden peygamberlerinin yüzünü kana bulayan bir kavim nasıl kurtuluşa erer?” 
616

 Übeyy bin Ḫalef:- İÜ, R 
617

 Şi‘r:- AE, İÜ 
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  ثقبه ارا الق٘ا خفبف ارا دػ٘ا 
 قييو ارا ػذٗا مثيش ارا شذٗا 

618
 

 
mıṣdāḳından ‘ibāret cīl-i

619
 ḳalīl beyninde müşāhede itdükde raḫş-ı bād-peymāsın ḫāriş-i rikāb ile tünd ü tīz ve nā’ire-i tehevvürin 

şu‘le-ḫīz idüp cānib-i kerīmlerine ‘inān-rīz olduḳda Zübeyr, yā Ḥāriẟ -‘alā iḫtilāfi’r-rivāyeteyn-
620

 ol ḫar-ı bī-mehārı
621

 rū-be-rāh-ı 
sa‘īr ve nümūdār-ı nādire-i ḥimār

622
 ü şīr itmege isticāze idüp mültemesleri ḳarīn-i rıżā-yı hümāyūnları olmamış idi. Ol ḥaseneye 

nefs-i nefīsleri ile mübāşerete ḳarār
623

 virildükden ṣoňra rivāyet-i meşhūre üzere Zübeyr-i Enṣārī’nüň nīzesin
624

 alup bir ḥamle-i 
kerrār-pesend ile la‘īni püşt-i semend-i istikbārdan zemīn-i ẕüll ü ḫasāra ṣalup muṭavvaḳ-ı

625
 ḥalḳa-i la‘net olan gerdeni mecrūḥ ve 

iki ḍıl‘ı şikest olup istīlā-yı ru‘b u hirās ile ġalṭān-ı āteşdān-ı caḥīm olınca gürīzān oldı. Meẕkūr olan eşrār daḫı ḳable ḥulūli’l-ḥivel, 
birer

626
 ṭarīḳ-ı ṣa‘bdan bendergāh-ı caḥīme şedd-i raḥal eylediler.  

Bu rivāyet daḫı ḳarār-dāde-i ehl-i dirāyetdür ki ekẟer-i merdān-ı peygār Benātü’n-na‘ş gibi perīşān olup
627

 şümāre-i ebrār 
ol bedr-i semā-yı hidāyeti hālevār iḥāṭa rütbesinden münḥaṭṭ olmaġla bir miḳdār ġaym-ı istitār iḫtiyār buyurmışlar idi. Bu eẟnāda 
düşmen-i dīrīn-i dīn, iblīs-i la‘īn اال اُ ٍذَذا قذ قزو

628
 ṣadāsın bülend itdükde bu ṣadā-yı muvaḥḥiş-edā, dūst ü düşmene taḥammül-fersā 

ve tehevvür-efzā olup dā‘iye-i hirās ile rikāb-ı ‘ināyetlerinden
629

 ‘inān-tāb olan aṣḥāb, ser-gerdān-ı ḥayret iken dīde-i ġam-dīde-i 
Ka‘b bin Mālik-i

630
 Enṣārī ṭal‘at-i nūr-ı nübüvvet ile münevver olduḳda bī-iḫtiyār

631
 ٌ اثششٗا ٕزا سس٘ه هللا صيٚ هللا ػيئ ٗ سي

632
 zemzemesin 

eflāke peyveste itdükde sükūt emrini müş‘ir işāret buyurmışlar idi. Perīşān olanlar yegān yegān ḫidmet-i Resūlu’llāh’a ‘avdet ve ol 
gevher-i nūrānīyi faṣṣ-ı ḫātem gibi dāḫil-i dā’ire-i cem‘iyyet idüp ilḳā-yı mekrūh-ı ḫāric-i ṭavḳ-ı ehl-i ḍalālet olup fevc fevc cür’et 
idenler şa‘şa‘a-i seyf-i İslām’dan

633
 ḫīre

634
-çeşm olmaġla bi’z-żarūre ‘inān-rīz-i semt-i gürīz olmışlar idi.

635
 Ba‘dehu Ebū Süfyān, 

müctemi‘ olan aṣḥāba ا فٚ اىقً٘ ٍذَذ ا فٚ اىقً٘ اثِ اثٚ قذبفٔ ا فٚ اىقً٘ اثِ اىخطبة
636

 diyü ḫiṭāb idüp cānib-i Ḥabīb-i mülhimü’s-ṣavāb ṭaraf-ı 
‘ālīlerinden

637
 ruḫṣat olmaduġı ecilden  اىسن٘د638ج٘اة االدَق

639
 setīresiyle perde-keş-i rūy-ı iltifāt olduḳlarından dil-gīr olup  قذ قزي٘ا

جَيؼب
640

 heẕeyānı ile ḳaṣd-ı eẕiyyet itdükde Ḥażret-i Fārūḳ-ı A‘ẓam ٔ سضٚ هللا رؼبىٚ ػْ
641

مزثذ يب ػذٗ هللا قذ اثقٚ هللا ٍب يذضّل 
642

 cevāb-ı iṣābet-
me’ābı ile ciger-dūz-ı Ebī Süfyān olup ol daḫı

643
اػو ٕجو اػو ٕجو 

644
 mühmeli ile iẓhār-ı behcete āġāz itdükde

645
 aṣḥāb-ı güzīn  ٗ ٚهللا اػي

اجو
646

 ṭayyibesiyle muḳābeleye mücāz olmışlar idi. Ba‘dehu ػضٙ ىنٌ اّب ىْب اىؼضٙ ٗ ال
647

 şecī‘asıyla ma‘būd-ı bāṭılını nevāziş itdükde  هللا
ٍ٘الّب ٗ ال ٍ٘ال ىنٌ

648
 nābiġasıyla cevāba me’mūr oldılar. Ba‘dehu  ٗ ثيً٘ ثذس ٗ اىذشة سجبه اٍب اّنٌ سزجذُٗ فٚ قزال ىنٌ ٍثال ٗ هللا ٍب سضيذ ٗ ال اٍشد

ال ّٖيذ
649

 kelimātıyla ḫatime-bend-i türrehāt olup mevkib-i nekbet-ḥaşeme ‘avdet eyledi.  
Ḳarīne-i ḥāl Ḥażret-i Seyyid-i Aṣfiyā ًػيئ اىصي٘ح ٗاىسال

650
 cenāb-ı Aliyyü’l-murṭażā’yı veche-i şeref-i ḫiṭāb buyurup “Yā 

ebe’l-Ḥasan, me’āl-i emr-i müşrikīni tetebbu‘ eyle. Eger imteṭā-yı ‘ārib-i necībe iderler ise maḳṣad-ı aḳṣāları Ümmü’l-ḳurā’dur. 
Eger cenībe-süvār olurlar ise veche-i merāmları dārü’s-sekīne-i Medīne’dür. Be-her-taḳdīr ‘icāleten bizi ḫabīr eyle.” diyü fermān-ı 
vācibü’l-iẕ‘ān buyurup Ḥażret-i Kerrār-ı Düldül-süvār daḫı seyr-i ṣabā-güẕār ile bir nefesde ḫiyem-i eşrāra vāṣıl olup cenībe-süvār 
olduḳlarını müşāhede itdükden ṣoňra mevc-i deryā gibi maḥalline ‘avdet ve şeref-i dāmen-būs-ı nebevī ile kesb-i izdiyād-ı rif‘at 
eyledi. Rivāyet-i meşhūre üzere yetmiş ‘aded sü‘edā, rüteb-i şehādete fā’iz olmış idi. Tekfīn [ü] techīzlerinden fāriġ olduḳdan ṣoňra 
cānib-i Ṭaybe’ye ‘azīmet buyuruldı. Esmā vü ensāb-ı şühedā ve ḥudūẟ iden mu‘cizāt ü nevādir Ġazve-i Ḥamrā’u’l-esed ḫilālinde 
meẕkūr olur, inşā’allāhü te‘ālā.

651
     

                                                             
618

 “Karşılaştıklarında ağırdırlar. Çağrıldıklarında son derece hafiftirler. Sayıldıklarında azdırlar. Birleştiklerinde çokturlar.” 
619

 ‘ibāret cīl-i:‘ibāretdür AE 
620

 rivāyeteyn:rivāyeteyn olup AE 
621

 ḫar-ı bī-mehārı:hīz-i bī-temyīzi İÜ, R 
622

 ḥimār:rūbāh İÜ 
623

 ḳarār:- İÜ 
624

 üzere//nīzesin:üzeredür ki ḥarbesin AE 
625

 muṭavvaḳ-ı:miṭvāḳ-ı İÜ, R 
626

 birer:bir AE 
627

 23a İÜ (“olup” kelimesi mükerrer yazılmıştır.) 
628

 “Dikkat edin, şüphesiz ki Hz. Muhammed (s.a.v.) öldü.”  
629

 ‘ināyetlerinden:‘ināyetlerine AE 
630

 mālik-i:- İÜ, R 
631

 91a R 
632

 “Müjde, sevinin! İşte Hz. Muhammed (s.a.v.) (yaşıyor).” 
633

 seyf-i İslām’dan:seyf ile AE 
634

 8a AE (“ḫīre” kelimesi mükerrer yazılmıştır.) 
635

 olmışlar idi:oldılar AE 
636

 “Hz. Muhammed topluluğun arasında mı, İbn Ebî Kuhâfe topluluğun arasında mı, İbn Hattâb topluluğun arasında mı?” 
637

 mülhimü’s//‘ālīlerinden:mülhimü’s-ṣavābdan İÜ, R 
638

 23b İÜ اىسن٘د:- İÜ, R 
639

 “Akılsıza verilecek cevap susmaktır.” 
640

 “Hepsi öldürüldüler.” 
641

 “Allah ondan râzı olsun.” (Bu dua cümlesi İÜ nüshasında bulunmamaktadır.)  
642

 “Ey Allah’ın düşmanı, yalan söylüyorsun. Allah seni üzen şeyi muhafaza etti.”  
643

 ol daḫı:- İÜ, R 
644

 “Yaşasın Hübel (Câhiliye devrinde Kureşlilerin baş putu), yaşasın Hübel!”  
645

 itdükde:idüp AE; (R nüshası burada sona ermektedir. İÜ nüshasında bu kelimeden sonra varaktaki yazılar bitmektedir. Fakat diğer sayfada siyer 
anlatımı devam etmektedir.) 
646

 “Allah en yüce ve en büyüktür.” 
647

 “El-uzzâ (Câhiliye devrinde Mekkelilerin baş putlarından biri) bizimledir. Siz teselli bulamayacaksınız.” 
648

 “Allah bizim efendimizdir, sizin değildir.” 
649

 “Siz ölüleriniz arasında müsle (ölü bedeni parçalamak) yapıldığına tanık olacaksınız. Allah’a and olsun ki böyle bir şeye kesinlikle râzı değilim. 
Böyle bir şeyi emretmedim ve böyle bir şeyi de biz tasvip etmedik.” 
650

 “Salât ve selâm onun üzerine olsun.” 
651

 AE nüshasında metin burada sona ermektedir. Metnin sonunda yer alan “Sermāye-i ‘ömr-i mü’ellif kālā-yı itmāma ‘adem-i vefādan nāşī bu tuḫfe-
i leṭāfet-niẓām bu maḥalde nā-temām ḳalmışdur. Raḥmetu’llāhi ‘aleyh. Ḥarere fī evāḫiri şehri Cemādiye’l-āhire sene 1113 (Kasım-Aralık 1701), bi-
ḳalemi Enverī ‘Oẟmān eş-şehīr bi-İsmā‘īl-zāde.” şeklindeki istindah kaydı ile Atâyî’nin Zeyl-i Siyer-i Veysî’yi tamamlamaya ömrünün yetmediği ve 
eserin burada bittiği belirtilmektedir. 
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[Vaḳ‘a-i Benī Ḳaynuḳā‘

652
]
653

 
Me‘āricü’n-nübüvve’de naḳl-i Mu‘īn-i Miskīn

654
 üzere ferā’id-i mürsele-i vaḳāyi‘-i sāl-i düvümīndendür ki evzā‘-ı bed-

evżā‘-ı Yehūd-ı inkāẟi’l-‘uhūddan Benī Ḳaynuḳā‘ dinilmekle ma‘rūf u ma‘hūd olan fi’e-i
655

 fitne-nihād, dā‘iye-i ḫabẟ-i mevrūẟ ve 
fesād-ı māder-zāde ile bıṭāḳa-i ‘ahd ü mīẟāḳ-ı pīşīni ber-ṭāḳ ve sell-i seyf-i ġadr ü şiḳāḳ itdükleri ittifāḳ-ı muḥaḳḳaḳ u muḳarrer 
olduḳda şehenşāh-ı serīr-i Ḳābe Ḳavseyn,

656
 Aḥmed-i Mürsel ػيئ صي٘اد هللا اىَيل االجو

657
 ber-mūcib-i fermān-ı Ḫudā, techīz-i ceyş-i 

manṣūru’l-livā idüp ṣāḥib-ḳırān-ı ‘ālem, ‘amm-ı pākize-şiyem, Ḥamza-i müsellemü’l-himem cenābların manṣıb-ı ‘alemdārī ile i‘zāz 
ü ser-efrāz ve Ṭaybe-i melā’ik-maṭāfda Beşīr bin ‘Abdu’l-münẕir’i ‘izz-i istiḫlāf ile maḥsūd u mümtāz itdükden ṣoňra bedreḳa-i 
tevfīḳ u iḳbāl ile ol gürūh-ı mekrūh-ı baġī vü ḍalāl ḳam‘ u istīṣāline ‘alem-efrāz-ı ‘azīmet ve maṭiyye-süvār-ı himmet oldılar. Çend 
rūz ol melā‘īn-i ḫiẕlān-endūza muḥāṣara-i

658
 şedīdü’l-baṭş ile Rüstemāne müżāyaḳa-baḫş olduḳlarında ّنث قبئَب ٍِ

659
 ma‘nāsı ruḫsāre-

nümā olup saṭvet-i hücūm-ı lüyūẟ-i ġābe-i ṭābe-i müsteṭābeye ol üştür-dilān-ı rūbāh-nihāduň ṭāḳat ü tābe iḳtidārları olmayunca 
taḥaṣṣun itdükleri ḥiṣār-ı saḫt-esāsda teẟebbüt ü ḳarārda mecāl ü mesāsları ḳalmayup bīm ü hirās-ı helāk ü iḳ‘āṣ

660
 ve ḫayāl-i muḥāl-i 

necāt ü ḫalāṣ ile ḥimār-ı müstenfire-i güsiste-mehār gibi meslūbu’l-iḫtiyār ve yedi yüz miḳdārı nefer-i ايِ اىَفش
661

 nevḥa-künān [ve] 
dest-gezān, eşk-rīz-i reh-gerā-yı girīve-i gürīz olduḳlarında bi-esrihim esīr ü giriftār ve beste-i fitrāk-i gülū-feşār oldılar. Peymān-
şiken-i herāyīne-gerd ü şikeste-ḥāl, …

662
 ẓahru’l-ḥaḳḳ-ı ẟābitü’l-erkān, ṣā‘idü’n-necm-i ‘āliyyü’l-bünyān, ve hüve li’r-re’y ẕü’n-nekẟ 

ve’l-baġī ehlü’d-ḍalāl ve’l-‘iṣyān, pes ol maḫāẕīl-i pür-mekr ü ḥayf ػِ اخشٌٕ ىْٖٔ اىضيف سيف
663

 ḳılınmaġ-içün Münẕir bin Ḳudāme’ye 
emr-i hümāyūn ṣādır oldı.  

‘Abdu’llāh bin Übeyy bin Selūl ٔػيئ ٍِ اىشدَِ ٍب يسزذق
664

 bu naḳş-ı ġarīb-i nā-me’mūl, ḫilāf-ı resm-i muṣavvere-i nā-ḳabūl 
üzere nümāyān olıcaḳ ya‘nī

665
 ḳāṭıbe-i ḫˇīşāvend ü tebārı, giriftār-ı ġıll ü bend-i ḫasār ü demār olup lemḥatü’l-baṣarda böyle bir 

ḳabīle-i benām, def‘aten ṭu‘me-i neheng-i ṣamṣām-intiḳām-ı dūzaḫ-iltiḳām olacaġını bilince bī-ṣabr u ḳarār olup nā-çār iḫtiyār-ı 
duḫūl-i nār-ı ‘ār ve şi‘ār-ı şenār-ı nifāḳī-diẟār, ya‘nī merkūz-ı żamīr-i ḳīr-endūdını iẓhār idüp العفو عند رسول هللا مأمول

666
 medlūl-i 

maḳūl-i maḳbūlī üzere müteşebbiẟ-i dāmān-ı istī‘ān ü isti‘fā ve çehre-sā-yı ḫāk-i recā-yı nā-ber-cā oldı. Çend nevbet-rānde-i dūr-
bāş-ı ḥırmān u ḫaybet olduḳca fütāde-i ḫāk-i rāh-ı minnet olup ‘āḳıbetü’l-‘āḳıbe sīlī-i zecr ü men‘ ile ḳābil-i red‘ u def‘ olmayunca 
ol maẓhar-ı ‘izz-i nidā-yı ايٖب اىَضٍو قٌ يب

667
ػيئ صي٘اد هللا رؼبىٚ 

668
ىؼْٔ هللا و ػذد سٍبه ػبىج ٗ قٌ ٍب داسد االفالك ٗ سبسد االّجٌ خيٌٕ٘ ىؼٌْٖ  

ٍؼٌٖ
669

kelām-ı ġayż-nişān ile terk ü ıṭlāḳlarına fermān idüp evṭān-ı me’lūfe ve dīrīne-menāzil-i me’ūfelerinden ıṭrād u iclālarıyla 
iktifā buyuruldı ve ‘Ubāde bin es-Ṣāmit رضى هللا تعالى عنه

670
 ḫidmetlerin ol ḳavm-i müstaḥiḳḳu’l-levm-i lāzımu’l-izāle üstine 

taslīṭ u ḥavāle idüp emr ü fermān-ı cihān-muṭā‘ üzere üç günde ol bıḳā‘ u aṣḳā‘-ı erāẕil, Benī Ḳaynuḳā‘-ı bed-aṣl
671

 u ṭıbā‘dan taṭhīr 
ü tanẓīf olınup bi-ecmā‘ihim Şām-ı şerīf ḥavālīsine nefy ü ṭard olındılar. Ve cemī‘an erzāḳ u emvālleri dest-bāzīde-i kümāt-ı ġuzāt-ı 
ferruḫ-fāl-i ḫūş-ḥāl oldı. ٗاىذَذ هللا اىَْؼٌ اىَزؼبه

672
       

 
[Gazve-i Sevīḳ]

673
 

Ḫilāl-i sāl-i ferruḫ-fāl-i sābıḳu’l-beyānda verā-yı serā-perde-i taḳdīrden ẓāhir ü nümāyān olan cümle-i bedāyi‘-i vaḳāyi‘-i 
leyālī vü eyyāmdandur ki kār-zār-ı ḳāṣımetü’l-feḳār-ı Bedr’de Ebū Süfyān, rūyīn-pençe-i gülū-feşār-ı büzāt-ı ġuzāt-ı düşmen-
şikārdan egerçi pāymerdī-i ḳavādim ü ḫavāfī-i gürīz ü firār ile taḫlīṣ-i güncişk-i pençe-i cān-ı bī-ḳarār itmiş idi. Lākin meyāne-i 
ḫˇīşāvend ü tebārda hemvāre nār-ı ‘ār-ı firār ile ḥarīḳu’l-cenān ü ‘adīmü’l-ıṣṭıbār olduġı cihetden ḥamiyyet ü ġayrete düşüp ve bir 
ḳaç pūsīde-maġz ü ḫām-heves daḫı başına üşüp teḳāżā-yı endīşe-i ḫām-ı intiḳām ve ümīd-i teskīn-i żırām-ı derūn-ı kānūn-ı iḥtidām 
ile Ümmü’l-ḳurā’dan iki yüz miḳdārı merd-i neberd-i cürd [ü] süvār-ı benām yanına alup bir ḳaç nevbet irtikāb-ı külfet-i ‘azīmet ü 
nehżat itmiş iken سجؼْب ٍثو ٍب سدْب ٗ ىٌ ّشثخ س٘ٙ اىزؼت

674
 mażmūn-ı münticü’n-naṣbı üzere bir alay cüst ü cū ve bī-hūde tek

675
 ü pūdan 

ṣoňra ḫiclān ü şermnāk, tehī-dest ü tehī-fitrāk rücū‘ u ‘avdet itdükce evvelkiden bed-ter ü ziyāde nişāne-i neşşābe-i nedāmet ü 
melāmet olmış idi. Meyāne-i ḳabā’ilde suḫre-i ricāl ü nisā ve uḍḥūke-i eṭfāl-i şehr ü ḳurā olduġı belā-yı kūh-fersāsı hemīşe ḫār-ı 
pister-i sāmān u ārāmı keyk-i şelvār-ı ṣabr u ḳarārı olmaġla ne ḥāl ise bir nevbet daḫı ṣad-gūne ḥayret ü ḫaclet ile şedd-i zeber-teng-i 
teveccüh ü ḥarekete ġayret idüp nice eyyām ü leyālī düzdāne herze-kerde-i ḳıfār-ı berārīden ṣoňra ḥavālī-i Medīne-i Münevvere-i bi-
emri’l-ma‘ālīde ‘Urayż nām maḥall-i me’nūsda enṣār-ı maḥmūdu’l-āẟārdan Zeyd bin ‘Amr ancaḳ bir ecīr-i faḳīr ile meşġūl-i zirā‘at 

                                                             
652

 Bu vak‘a hicrî 2. sene yaşanan hadiselerdendir. 
653

 Bu noktadan sonra gelen kısım sadece İÜ nüshasında yer almakta olup ilgili nüshanın 24b varağından itibaren başlamaktadır. Diğer nüshalarda 
olmayan bu bölümü, ilgili yazmada metnin devamı olarak bulunması, Veysî’nin siyerlerine yazılan diğer zeyillerde yer almaması ve Atâyî’nin 
üslûbunu andırması gibi nedenlerle metne dâhil ettik.  
654

 Söz konusu eserin tam adı Me‘âricü’n-nübüvve fî Medârici’l-fütüvve olup müellifi Mu‘înüddin el-Miskîn Muhammed Emîn b. Şerefiddin el Hâc 
Muhammed el-Ferâhî el-Herevî’dir (bk. Abdülkādir Şenel (2006), “Muîn el-Miskîn”, DİA, Ankara, C. 31, s. 88). 
655

 fi’e-i:fitne-i AE 
656

 Burada Necm Sûresi, 9. âyete telmih yapılmıştır. 
657

 “Pek celâl sâhibi ve hükümdar olan Allah’ın salâtı onun üzerine olsun.” 
658

 25a İÜ (“muḥāṣara-i” ifadesi mükerrer yazılmıştır.) 
659

 “Kim ki anlaşmayı açıkça bozarsa…” 
660

 Bu kelime nadir kullanılan ve günümüz Osmanlıca ve Arapça sözlüklerde bulunmayan türden bir sözcüktür. Söz konusu kelime ile ilgili bilgi için 
bk. Abdülkādir bin Ömer el-Bağdâdî (1997), Hizânetü’l-edeb ve Lübbü Lübâbi Lisâni’l-Arab, Mektebetü’l-hâncî, Kahire, s. 191.  
661

 “Kaçacak yer neresi?” (Kıyamet Sûresi’nin 10. âyetine telmih vardır.) 
662

 Tek nüsha olan İÜ yazmasında burası boş bırakılmıştır. 
663

 “En sonuncularının arkasından gözyaşı dökmek için kılıç misafir olacaktır.” 
664

 “Neye layıksa Allah’ından onu bulsun.” 
665

 25b İÜ 
666

 “Affetmek Hz. Peygamber’in katında makbul bir (fiildir.)” 
667

 Kur’ân-ı Kerîm, Müzemmil Sûresi, 73/ 01-02, “Ey örtünüp bürünen, kalk!” 
668

 “Yüce Allah’ın salâtı onun üzerine olsun.” 
669

 “Çok sayıdaki düşmanı ebediyen temizle. Bu sorunu çöz. Onları (Allahın laneti onların ve onlarla beraber olanların üzerine olsun.) buralardan 
uzaklaştır.” 
670

 “Yüce Allah ondan râzı olsun” 
671

 26a İÜ (“bed-aṣl” ifadesi mükerrer yazılmıştır.) 
672

 “Nimet veren, yüce Allah’a hamd olsun.” 
673

 Bu gazve hicrî 2. sene yaşanan hadiselerdendir. 
674

 “Gittiğimiz gibi döndük. Elimize geçen sadece yorgunluktur.” 
675

 26b İÜ 



- 136 - 

 

ü kiştkārī iken ḳaża vü taḳdīr ile rāst geldükde ‘alā ḥīni ġafleti min-ehlihā ol iki miskīnüň dās-ı ġayẓ ü kīn ile sāḳ-ı sünbüle-i ser-i 
sa‘īdleri olan ḥablü’l-verīd-i cīd-i sefīdlerin bürīde ve ḫūşe-i ser-i devletmendlerin dest-i ecel ile çīde idüp berāy-ı taḥilletü’l-ḳasem 
çend dıraḫt-ı ḫuşk ü pūsīde ḫurmāya āteş-endāz olduḳdan ṣoňra فش اخضآ هللا

676
 mefhūmıyla dem-sāz olaraḳ ‘inān-rīz-i gürīz olduġı 

ḫaber-i ġayret-engīzi vāṣıl-ı sāmi‘a-i müşg-bīz-i ‘anber-rīz-i Ḥażret-i Şefī‘-i Rūz-ı Rūstāḫīz olınca
677

ػيئ صي٘اد هللا اىَيل اىؼضيض 
678

 der-
ḥāl Ebū Übābe İbn ‘Abdü’l-münẕir’i ٔ  سضٚ هللا رؼبىٚ ػْ

679
 Medīne-i behişt-evṣāfda nişānde-i ser-mesned-i istiḫlāf idüp ḥużżār-ı ebṭāl-ı 

muhācirīn ve enṣār-ı Rüstem-maṣāfdan iki yüz ser-bāz-ı kāfir-endāz-ı ‘adū-gīr ile Süfyāniyān’ı ta‘ḳībde bilā-tesvīf ü te’ḫīr çerme-
süvār-ı iḳdām ve şuḳḳa-güşā-yı ihtimām olup Ḳarḳaratü’l-küdr nām maḥalle varunca tevaḳḳuf u ārām itmediler.  

Nihāyetü’l-emr ḫaber-i ma‘hūd u meẕkūr, resīde-i sāḥa-i ‘izz-i ḥużūr-ı fā’iżü’n-nūr olup sāde ġuzāt bi-emri’s-sa‘āde, 
ḥasbü’l-‘āde mu‘add u āmāde olunca gürīḫtegān-ı sebük-rikāb-ı berḳ-‘inān bir ḫayli meydān alup maṭāyā-yı seyl-ḫırām-ı bād-tek 
daḫı bundan ziyāde ḥareket itmek ve ol bī-ser ü sāmānlara irişüp yitmek ḥayyiz-i imtinā‘ u istiḥālede olduġı ẓāhir ü beyyin olmaġla 
ezimme-i maṭāyā-yı bād-pā, nā-çār ṣavb-ı Medīne-i pür-envāra imāle olındı. Süfyāniyān-ı güm-kerde-tāb li-ecli’l-iḳtiyāt istiṣḥāb 
itdükleri sevīḳı mülāḥaẓa-i taḫfīf-i bār ve ġalebe-i bīm-i demār ile eẟnā-yı firārda ẓurūf-ı maḫṣūṣa-i ma‘hūdesiyle güẕergāhlarda ṭarḥ 
u ilḳā itdükleri ma‘nādan bu vaḳ‘a-i bedīhe Ġazvetü’s-sevīḳ ile müsemmā olmışdur.

680
 

 
[Ġazve-i Ḳarḳaratü’l-küdr]

681
 

Egerçi bu ḥareket-i bereket-ḳarīn ve nehżat-ı nuṣret-rehīn dībāce-i nüsḫa-i bedāyi‘-i vaḳāyi‘-i sāl-i süvümīn olmaḳ üzere 
ba‘ż-ı mu‘teberāt-ı siyerde taṣḥīḥ u ta‘yīn olınmışdur; lākin imām-ı maḳbūlu’t-ṭavr, memdūḥu’z-zī, elleẕī hüve ḳıdvet-i meşāyiḫ-i 
fennü’s-siyer ve’l-maġāzī, eş-Şeyḫ ‘Abdu’r-raḥmān İbn el-Cevzī, Dürerü’l-eẟer

682
 nām mü’ellef-i mu‘teberinde bu ‘azm-i enīḳı 

Ġazvetü’s-sevīḳ’dan muḳaddem īrād idüp vaḳ‘a-i Bedr’den yedi gün ṣoňra olmaḳ üzere taṣrīḥ u taḥḳīḳ itmişdür. ‘Alā külli ḥāl, 
müfād-ı yerā‘a-i Mu‘īn-i Miskīn-i pākize-maḳāl üzere Benī Süleym ve Ġaṭafāniyān’dan bir enbūh-ı müstaḥiḳḳu’l-ḫiẕlān ḳasd u 
irāde-i ıżrār-ı ehl-i īmān ile Ḳarḳaratü’l-küdr nām maḳāmda ki ḳurb-ı Medīne-i Münevvere-i benāmda bir mā’-i ma‘īn-i memdūḥu’l-
enāmuň ismidür, ḍarb-ı ḫıyām-ı iḥtişām u ictimā‘ itdükleri ḫaberi sedene-i südde-i ẞüreyyā-irtifā‘ ve ḫademe-i bārgāh-ı dürriyyü’l-
iltimā‘-ı nübüvvet-penāhīye ismā‘ olınduḳda der-ḥāl şuḳḳa-güşā-yı rāyet-i isti‘cāl olup üsūd-i ġābāt-ı rimāḥ olan muhācir ü enṣār-ı 
şāki’s-silāḥdan

683
ػييٌٖ سض٘اُ هللا فٚ مو غذاح ٗ سٗاح 

684
 iki yüz ser-bāz-ı mümtāz ile ‘ale’s-ṣabāḥ maḥall-i ma‘hūda mānend-i berḳ-ı ḫāṭıf 

vürūd itdüklerinde ol cem‘-i pür-sitīz, ‘inān-rīz-i şebdīz-i gürīz olmış bulınup çendān ki ol żavāḥī vü nevāḥī-i şāsi‘atü’l-eṭrāf 
fersūde-i senābikü’l-ḫayl-i tecessüs ü istikşāf ḳılındı. Bir ferdden nām u nişān bulmaġa dermān ü imkān olmadı. Ancaḳ ḫilāl-i cüst ü 
cū ve eẟnā-yı tek ü pūda bir ḳaç sārbān ve beş yüz miḳdārı üştür-i rehvār bir vādīde sevm ü çerā üzere iken müṣādif ü dūçār 
olduḳlarında bī-çün ü çirā cümlesini mehār-ı iḫtiyār ile keşīde-i ḳaṭār-ı iġtinām ü iḥrāz itdiler ve üç gün miḳdārı ol eṭrāf u aḳṭārda 
ārām u ḳarārdan ṣoňra ٍسيشك ٍذَ٘د ٗ ػ٘دك ادَذ 

685
 delālet-i bedraḳa-i iḥtiyāt ü ḥazm ile Medīne-i Münevvere’ye ‘azm olınup ba‘de 

iḫrāci’l-ḫams ġanā’im-i sevā’im meyāne-i ġuzāt-ı mes‘ūdu’l-ḥarekātda bī-kem ü kāst tevzī‘ u taḳsīm olındı. Her merd-i Rüstem-
neberd-i ġāzī ikişer şütür-i kef-endāz-ı mümtāz-iḥrāz ile behremend ü ser-efrāz buyuruldı.

686
   

  
[Ġazve-i Ẕü’l-emer]

687
 

Menāzil-i senceden beyne’l-cumhūr Ẕü’l-emer dimekle ma‘rūf u meşhūr olan cāygāhda Benī ẞa‘leb ve Muḥārib’üň 
şüc‘ān-ı şīr-ṣavlet ü muḥāribleri irāde-i īrā-yı zinād-ı ġadr u fesād ile ictimā‘ u iḥtişādları ma‘lūm u müstefād olduḳda ol ser-ḫayl-i 
enbiyā [ve] ketībe-keş-i aṣfiyā, هللا رشٙ رشٙ ػيئ ٗ ػييٌٖ صي٘اد

688
 ‘Oẟmān bin ‘Affān ُدف ٍث٘آ ثبىشض٘ا

689
 cenāblarını Ṭaybe-i ṭayyibe-i 

firdevs-nişānda ser-mesned-i ḫilāfete naṣb u nişānde idüp be-nīkūterīn-i sā‘at, ān kām-yāb, be-devlet-i dürr-āverd, pā-der-rikāb, dört 
yüz miḳdārı süvār-ı bāhirü’n-necde-i ūli’l-mecd ile der-ḥāl ‘āzim-i ṣavb-ı Necd oldılar. Eẟnā-yı ṭarīḳda pāymerdī-i tevfīḳ ile müfred-
süvārān-ı Ġaṭafāniyān’dan Ebū Ḥibbān üftāde-i dām-ı aḫẕ u ṣayd ve giriftār-ı ḥibāle-i bend ü ḳayd olup aḥvāl-i muḫālifīn ü 
ḫıṣāmdan tefaḥḥuṣ u isti‘lāmdan ṣoňra ‘arż-ı İslām olınduḳda bī-tevaḳḳuf u terdād [ve] raġbet-i temām ü ḫulūṣ-ı fu’ād ile muṭī‘ u 
münḳād olup yümn-i ḳabūl-i İslām ile şeref-yāb-ı duḫūl-i ḳalā’idü’l-‘ıḳyān-ı aṣḥāb-ı kirām oldı. Ez-īn cānib, cemretü’l-ḥarb-i cünūd-
ı müşrikīn-i rehīnü’l-ḫumūd, nehżat-ı mes‘ūd-ı seyl-i vürūd-ı ma‘hūddan ḫaberdār olduḳlarında tīġ-i ḫavf u bīm ile

690
 dü-nīm ve 

zimām-ı teẟebbüt ü ḳarārları keff-i iḳtidār u iḫtiyārlarından sāḳıṭ olup maḳdem-i hümāyūn-ı ẓafer-tev’emden muḳaddem, hemdem-i 
nedem ü sedem şevāhiḳ-ı cibāl-i ṣa‘bu’l-meṣā‘ide irtiḳā ve maġārāt-ı düşvār-duḫūl ve şikāf-ı ba‘ż-ı ḍāḥiye-i

691
 müstaḥīlü’l-vuṣūlda 

iḫtifā idüp dīde-be-rāh iken şehenşāh-ı melā’ik-sipāh ٗ سالً اال ىٔ ػيئ صي٘اد هللا
692

 mevkib-i seyyāre-ḥaşem-i manṣūr ile mānend-i bedr-
i temām-ı pür-nūr, ṭulū‘ u ẓuhūr idüp mecma‘-ı ded ü dām-ı gürīḫtegān-ı güsiste-zimām olan cāygāha seccāde-endāz-ı ilmām ü ārām 
oldı. İttifāḳ ol rūz-ı dil-efrūz-ı ḫuceste-āẟārda ṣavb-ı semā’im-i yesārdan ṭabaḳçe-i seḥāb-ı midrār ile berāy-ı tehniyetü’l-ḳudūm-ı 
le’ālī-i şāhvār-ı ġayẟ u bārān ba‘ż-ı mertebe niẟār olınmaġla ol ‘illet-i ġā’iye-i īcād-ı ḫāk ü eflāk, maẓhar-ı ‘izz-i ḫiṭāb-ı “levlāke 
levlāk” 

693
ػيئ صي٘اد هللا ٗ صي٘اد االٍالك 

694
 ḥażretlerinüň daḫı cāme-i pür-kerāme ve ‘imāme-i ‘anberīn-şemāme-i pākleri ba‘ż-ı 

mertebe mübettel ü nemnāk olmaġla tek ü tenhā bir kūh-ı ser-der-hevā dāmeninde ḥulle-i girāmī-i naẓīf ve destār-ı şerīflerin çıḳarup 
berāy-ı taḥfīf, bir dıraḫt-ı ḫūş-nümā üzerine vaż‘ u ilḳā idüp ol dıraḫt-ı şāḫ-der-şāḫuň zīr-i ẓıll-ı ferāḫında bir laḥẓa ‘izz ü sa‘ādet 

                                                             
676

 “O (Allah onu rezil etsin.) kaçıp gitti.” 
677

 27a İÜ (“olınca” kelimesi mükerrer yazılmıştır.) 
678

 “Hüküm sahibi, yüce Allah’ın salâtı onun üzerine olsun.” 
679

 “Allah ondan râzı olsun. ” 
680

 27b İÜ 
681

 Bu gazve hicrî 3. sene yaşanan hadiselerdendir. 
682

 Söz konusu eser için bk. Yusuf Şevki Yavuz ve Casim Avcı (1999), “İbnü’l-cevzî, Ebü’l-ferec”, DİA, Ankara, C. 20, s. 545. 
683

 28a İÜ (“is-silāḥdan” ifadesi mükerrer yazılmıştır.) 
684

 “Yaptıkları her şeyde Allah onlardan râzı olsun.” 
685

 “Gidişin övgüye layıktır. Dönüşün daha övgüye layıktır.” 
686

 28b İÜ 
687

 Bu gazve hicrî 3. sene yaşanan hadiselerdendir. 
688

 “Sonsuz salât ve selâm onun ve diğer peygamberlerin üzerine olsun” 
689

 “Allah onun meskenini hoşnutluk ile sarıp sarmalasın.” 
690

 29a İÜ (“ile” kelimesi mükerrer yazılmıştır.) 
691

 Bu kelime nüshada “ḍaḥve” şeklinde yazılmıştır. Anlam gereği bu kelime “ḍāḥiye” biçiminde metne alındı. 
692

 “Allah’ın salâtı onun üzerine olsun. Selâm ancak onadır.” 
693

 Burada “Ey Muhammed, sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım.” şeklindeki makbul olmayan meşhur hadisine telmih vardır. İlgili hadis için bk. 
Selman Başaran ve M. Ali Sönmez (2001), Hadis Usûlü ve Tarihi, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa, s. 107.   
694

 “Allah’ın ve tüm yaratılmışların salâtı onun üzerine olsun.” 
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ile
695

 ittikā ve basṭ-ı raḫt-ı āsāyiş ü istirāḥat itmişler idi. Aṣḥāb-ı bāhirü’ş-şeref daḫı ṭaraf ṭaraf ināḫa-i maṭāyā-yı ilmām ve ḍarb-ı 
ḫıyām-ı ārām idüp cüdāgāne her biri bir kāra meşġūl ve muḳteżā-yı beşeriyyet üzere āsūde-i nemedzīn-i ġufūl iken girīḫtegān ü 
pinhānān-ı ma‘hūduň derūn-ı maġārāt ve verā-yı ṣuḫūrdan bu ḥālet meşhūdları olduḳda hengām-ı intihāz-ı furṣatdur, diyü 
meyānelerinden Du‘ẟūr nām bir merd-i cesūr, ḫayāl-i hā’il-i bī-ṭā’il ve endīşe-i bāṭıl ile kemīn-i ġadr ü kīnden ser-i bālīn-i kūh-ı 
temkīn-i Ḥażret-i Seyyidü’l-mürselīn’e ِصي٘اد هللا ػيئ فٚ مو ٗقذ ٗ دي

696
 şemşīr-i meslūl ile baġteten nüzūl idüp ṣaded-i ḳaṣd u 

hücūmda iken peyk-i Ḥażret-i Melik-i Ḳayyūm, ya‘nī Cibrīl-i emīn ً٘ػيئ صي٘اد هللا  رؼيٚ ػذد اىْج
697

 der-ḥāl irişüp Du‘ẟūr’a bir muşt-ı 
dürüşt-i maġz-pāş-ı şu‘ūr urup elinden tīġ-ı bürrān-ı ‘uryānı düşünce ol āftāb-ı raḫşān-ı āsmān-ı risālet ve bedr-i kebedü’s-semā-i 
besālet daḫı seḥāb-ı ḫˇābdān ṭulū‘ ve ref‘-i cilbāb-ı hücū‘ idüp cüst ü çālāk ol bürehne-şemşīr-i ser-tīzi bī-bāk ḫākden ḳapup ser-i 
Du‘ẟūr’a ḥavāle idince şecere-i ṭayyibe-i ẟābitü’l-aṣl-ı īmāna ilticādan özge menāṣ

698
 ve cā-yı necāt ü ḫalāṣ olmaduġını vużūḥ u 

ẓuhūrından ḳaṭ‘-ı naẓar bu mu‘cize-i bāhire-i ḳāhireye vuḳūf u ‘uẟūr, bā‘iẟ-i intibāh u ihtidā-yı Du‘ẟūr olup raġbeten ve rehbeten 
der-ḥāl ‘an-ṣamīmi’l-bāl, kelime-i kerīme-i şehādet dāmān-ı emān-baḫşına teşebbüẟle necābet-yāb ve munżamm-ı silk-i ẞüreyyā-
intiẓām-ı aṣḥāb olduġı müfād-ı tercemān-ı ḫāme-i ba‘ż-ı naḳale-i dürüst-maḳāl-i ūli’l-elbābdur. 
  

[Zeyd İbn Hārise’nüň Ḳarede Seriyyesi]
699

  
Ṣadme-i ser-şiken-i Bedr-i kübrādan ṣoňra ‘āmme-i müşrikīn-i eṭrāf u enḥā, bīm ü hirās-ı ṣafā’iḥ-i ḳāṭı‘atü’l-eşbāḥ ve 

rimāḥ-ı ḳābıżatü’l-ervāḥ-ı muḥbeẕe-i müslimīn-i şedīdü’l-kifāḥdan mānend-i ẟa‘ālīb-i dendān-rīḫte-i şikeste-pā ve ‘aceze-i ‘avā’iz-i 
güm-kerde-‘aṣā, ḫazīde-i sūrāḫ-ı iḫtifā ve gūşe-güzīn-i inzivā olup sübül-i āmed-şüd-i tüccār-ı aḳṭār-ı Ḥicāz bi’l-külliye mesdūd ve 
revāḥil-i sūdāgerān-ı Ḳureyş ta‘riye olınup ma‘āḳıl u ma‘āṭın-ı ‘aṭāletde meşdūd olmış idi. Lākin ehālī-i ‘avālī vü sevāfile, be-taḫṣīṣ 
ḳuṭṭān-ı Ümmü’l-ḳurā’ya ticārāt-ı Şāmiyye’siz ta‘ayyüş ü zindegānī emr-i düşvār ü ‘asīr olduġı muḥāṭ-ı

700
 dāniş-i ṣaġīr ü kebīr ve 

ma‘lūm-ı bernā vü pīr olmaġın nā-çār bir gün bir ḳāfile-i pür-ṭumṭurāḳ techīz ü tertīb idüp ṭarīḳ-ı ‘Irāḳ’dan cānib-i Şām’a rū-be-rāh 
itdükleri ḫaberi vāṣıl-ı pīşgāh-ı Ḥażret-i Nübüvvet-penāh ػيئ صي٘اد هللا 

701
 olduḳda Zeyd bin Ḥāriẟe cenābların yüz süvār-ı ṣarṣar-

şitāb ile bilā-imhāl ol cānibe irsāl buyurdılar. Ḳarede nām maḥall-i me’mūlde ol kārbān-ı girān-bāra irişüp vuṣūl bulduḳlarında 
henüz ceng ü peygāra ser-āġāz olınmadın serān-ı aṣḥāb-ı ḳāfile-i Ḥicāz ّٔجٚ ثشأس ٍِ

702
 mefhūmıyla dem-sāz olmaġla ol şirẕime-i 

eşerr, ke-cerād-ı münteşir müteferriḳ u perīşān ve recā-yı taḫlīṣ-i girībān baş u cān ile pey-siper-i beyābān oldılar. Ġuzāt-ı ḫuceste-
fāl bī-ceng ü cidāl, belki bī-ḳīl ü ḳāl ol ḳāfile-i māl-ā-māl-i sehlü’l-menāli yek-ḳaleme mānend-i reme, bendergāh-ı riḥāl-i ‘izz ü 
iḳbāl olan ḥużūr-ı hümāyūn-ı gerdūn-cenāb-ı ḫūrşīd-celāl ṣavbına sevḳ u īṣāl itdiler. İḫrāc-ı ḫums-ı ma‘rūf-ı mu‘tāddan ṣoňra 
ḥasbü’l-murād nefā’is-i ġanā’im ‘ale’s-seviyye meyāne-i aṣḥāb-ı seriyyede tevzī‘ u taḳsīm olındı.

703
  

 
[Muḥammed İbn Mesleme’nüň Ḳa‘b İbn Eşref Seriyyesi]

704
  

Rü’esā-yı ḳavm-i müstaḥiḳḳu’t-telef-i rehīnü’l-eslāfdan meyāne-i ḳabā’il-i ‘Arab’da Ka‘b bin el-Eşref didükleri kelb-i 
‘aḳūr-ı cīfe-ḫˇāy hemvāre bīhūde nibāḥ-ı bī-cāy ile sāmi‘a-āzār-ı şīrān-ı künām-ı İslām ve daġdaġa-resān-ı ser-vaḳt-ı ecille-i aṣḥāb-ı 
kirām olmaġı muḳteżā-yı cibillet-i ṭā’ife-i ṭāġıye-i ma‘hūde üzere der-‘uhde vü iltizām idüp oturduġı yirde dā’imā bulduġı herzeyi 
yirdi ve hergāh bīhūde bir alay türrehāt ü mühmelāt söylerdi. Kārzār-ı Bedr’de nekbā-yı nekbet ve ṣarṣar-ı ḳahr, ẟell-i ‘urūş-ı fi’e-i 
baġy ü ġadr idüp rü’ūs-i maḫāẕīl-i küffāruň kimi ferīse-i enyāb-ı şīr-i şemşīr ve kimi esīr-i zencīr-i ẕüll ü taḫsīr olduḳları iḫbārı 
taḳarrur u tevātürinde gürāz-ı zaḫm-resīde ve mār-ı ser-bürīde gibi meslūbu’l-ḳarār ve cān-ı ḫabīẟinden bī-zār olup nice eyyām ü 
leyālī, ‘ale’t-tevālī bālū‘a-i çeşm-i nā-pākinden isāle-i çirk-āb-ı eşk-i pür-ḫūn ile germiyyet-i ẟā’ire-i fecāyi‘ u mesā’ib ba‘ż-ı 
mertebe ḥuṣūl-i sükūndan ṣoňra mel‘ūn-ı maġbūn-ı tīre-derūn, vücūd-ı bed-būd-ı vārūnında taḥrīk-i dest ü pāya miknet ü ḳudret ve 
imkān-ı nühūż u ḥareket ḥiss itdükde edā-yı ḫidmet-i ta‘ziye

705
 vü tesliye-i Ḳureyş içün ne ḥāl ise ber-hem-zede vü münġażżü’l-‘ayş 

türe-i meşhūre-i ehālī-i cāhiliyyet üzere hem-reng-i derūn-ı dūd-ālūdı olan cāme-i ḥidād ü silāb-ı ḳīr-endūdını mānend-i ġurāb-ı ḥālik 
der-ber ve ‘imāme-i kebūd-ı zift-nümūdını bāz-gūne ber-ser idüp nā-şüste-rūy u jūlīde-mūy dīvānevār bir ḫar-ı püşt-rīş-i maḳṭū‘u’z-
ẕenebe süvār olup ṣad-gūne meşāḳḳ u meṭā‘ib ile ṭayy-ı berārī ve ḳaṭ‘-ı sebāsib iderek bu hey’et-i ġarīb-i hā’il ile cem‘iyyetgāh-ı 
baḳıyyetü’s-süyūf-ı müşrikīne dāḫil ü vāṣıl olduḳda bir müddet na‘īḳ-ı mūḥiş-i münker ve şehīḳ-ı müdhiş-i ġayr-ı mükerrer ile kārīz-
i çeşm-i gimīz-ālūdesinden isāle vü icrā-yı eşk-i ḫūnīn ile encümengāh-ı Ḳureyş’i meslaḫ u meẕbaḥ-ı Yehūd’a döndirüp ṣakk-i vech 
ü netf-i rīş ve şecc-i  re’s ü şaḳḳ-ı ceyb emẟāli evżā‘-ı cāhilāne-i İblīs-pesend-i vāżıḥu’l-‘ayb ile ol ḫar-ı ṭurfe-liḳā-yı bed-ṣadā, edā-
yı ḫidmet-i merāsim-i sevk ü ‘azā eyledi. Zu‘mınca ṣāḥib-i niṣāb-ı selīḳa-i ḳarż-ı şi‘r daḫı olmaġla şīme-i vesīme ve türe-i ẕemīme-i 
ebnā-yı ‘Arab üzere endiye-i redī’e-i ma‘dūmu’l-edeblerinde eẟnā-yı hengām-ı iḳāmetde rūz u şeb ol muṣībet-zedegān-ı maḫfūfu’l-
ḳadr ile tenāşüd-i

706
 merāẟī-i ḳutelā-yı Bedr idüp ümīd-i ba‘īd-i intiḳām ile tekrār iḥtişād ü ictimā‘-ı ceyş ve istinhāż-ı nuḳabā-yı 

Ḳureyş ḥuṣūṣında mıḳra‘a-i teşnī‘ u ta‘rīk ile sefīhāne teşcī‘ ü taḥrīk-i dūr u nezdīkde beẕl-i dest-māye-i himmet ve ṣarf-ı cehd ü 
ḳudretden ṣoňra ‘aṭan-ı vaṭan-ı ma‘hūdına ‘inān-pīç-i rücū‘ u ḳufūl ve maḳarr-ı saḳar-manẓarına ba‘de’l-vuṣūl ke’l-evvel herze-ḫˇārī 
ve yāve-derāyīye meşġūf u meşġūl olup mānend-i ‘alaḳ imṣāṣ-ı dimā’-ı Müslimīne inhimāk, ya‘nī iġtiyāb-ı aṣḥāb-ı beriyyü’s-sāḥa-i 
naḳiyyü’l-cenāb olduġı iḫbāruň şüyū‘ u intişārı bā‘iẟ-i heyecān ü ıżṭırāb ve ‘ubāb-ı ġayẓ u ġażab-ı Ḥażret-i Risālet-me’āb  ػيئ صي٘اد
 هللا سجذبّٔ ٍذٙ االدقبة

707
 olduḳda “Ṭarīḳa-i miẟlīden imāṭa-i eẕā idüp ol pūsīde-cīfe-i gendīde-i nā-pāki ḳanḳı dilīr-i çābük ü çālākdür ki 

endāḫte-i meġāk-i tīrenāk-i ḫāk-i helāk itmek himmet ü ḫidmetiyle dünyāda mümtāz ü kām-yāb ve ‘uḳbāda şād-behr-i ecr ü ẟevāb-ı 
bī-ḥisāb olmaḳ ister?” [diyü] sorduḳlarında meyāne-i ṣaḥābe-i himem-güsterden Muḥammed bin Mesleme bu ḫidmeti der-‘uhde 
ḳabūl eyledi. Lākin bu kār-ı düşvār-ḥuṣūl temşiyet ü itmāmı ḫuṣūṣında

708
 Ebū Nā’ile ve ‘Abbād bin Beşīr ve Ḥāris bin Evs ve Ebū 

‘Abs bin Cübeyr cenāblarından ٌْٖسضٚ هللا ػ
709

 isti‘ānet ü istiẓhār itmekle ittifāḳ ol penç-yār-ı nāmdār berāy-ı emr-i meẕkūr-ı sābıḳ, 

                                                             
695

 29b İÜ 
696

 “Allah’ın salâtı daima onun üzerine olsun.” 
697

 “Yüce Allah’ın yıldızların sayısınca salâtı onun üzerine olsun.” 
698

 30a İÜ (“menāṣ” kelimesi mükerrer yazılmıştır.) 
699

 Bu seriyye hicrî 3. sene yaşanan hadiselerdendir. 
700

 30b İÜ 
701

 “Allah’ın salâtı onun üzerine olsun.” 
702

 “Kim ki kellesini kurtarırsa…” 
703

 31a İÜ 
704

 Bu seriyye hicrî 3. sene yaşanan hadiselerdendir. 
705

 31b İÜ 
706

 32a İÜ (“tenāşüd” kelimesi mükerrer yazılmıştır.) 
707

 “Her türlü eksiklikten münezzeh olan Allah’ın salâtı uzun zamanlar boyunca onun üzerine olsun.” 
708

 32b İÜ 
709

 “Allah onlardan râzı olsun.” 
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maṭiyye-süvār-ı ihtimām-ı ṣādıḳ olup cānib-i ḥısn-ı Ka‘b-ı bed-gümāna müteveccih-i dervāne oldılar. Eẟnā-yı ṭarīḳda bu kār-ı 
düşvār-ḥusūle vech-i dest-res ü vuṣūle ihtidā içün ināre-i meş‘ale-i istişāre ve bād-pā-yı sebük-ḫırām-ı efkārı nişīb ü ferāza [ve] 
yemīn ü yesāra icāle vü idāre itdiler. Ka‘b-ı meẕkūr ile Ebū Nā’ile meyānında reżā‘an uḫuvvet ve ‘alāḳa-i ḳarābet olmaġla bahāne-i 
ziyāret ile Ebū Nā’ile tek ü tenhā revāne olup İbn Mesleme ve sā’ir rüfeḳā-yı mes‘ūdu’l-liḳā ile bir maḥall-i münāsibde mütevārī-i 
zerībe-i iḫtifā oldılar. Ḳudūm-ı Ebū Nā’ile’den Ka‘b-ı müdevverü’l-ka‘b-ı bāṭıla mezīd-i meserret ü ferḥat ḥāṣıla olup ṭarafeynden 
pürsiş-i çi-gūnegī-i ḫāṭır u ḥāl ile tecdīd-i merāsim-i ḥubb u vilā-yı çendīn-sāleden ṣoňra neşr-i müẕeyyel-i maḥabbet ve temhīd-i 
gerd-i ḫˇān-ı ‘işret idüp bir müddet münādeme vü muṣāḥabet ve idāre-i kü’ūs-i tenāşüd ü muḥāveret ile tetmīm-i istīnās ü ülfet 
ḫilālinde Ka‘b-ı sa‘bu’t-tebāh-ı bī-intibāh, bā‘iẟ-i āmed ü teşrīf-i nā-gāhdan mütefaḥḥıṣ

710
 u pürsān olduḳda Ebū Nā’ile, berāy-ı 

maṣlaḥat-ı mülāzımān ‘atebe-i felek-menzilet-i risāletden iẓhār-ı şikāyet ve ‘arż-ı ‘acz ü ḥācet eyleyüp “İrtikāb-ı külfe-i mecī’ ve 
ilmām-ı bī-hengāma mūcib ü sebeb, kefāf-ı ehl ü ‘ıyāl olıcaḳ ḫūrdenī vü zād-ı çend-rūze tedārik ü taḥṣīlini ṭalebdür. Rihān-ı 
ġāliyetü’l-eẟmān ile ḥasbü’l-imkān cins-i ḥınta vü temrden ‘alā sebīli’l-ḳarż, ba‘ż-ı mertebe imdāda luṭfuňuz olursa ilā intihā’i 
beḳā’i’s-semā ve’l-arż mūcib-i imtinān-ı bī-pāyān olur.” didükde Ka‘b-ı bü’l-heves, ḳabūl-i mültemes idüp şeb-i ātīde iḥżār ü teslīm-
i rihān-ı ma‘hūda ḳarār-dāde-i ṭarafeyn olup bu ma‘nā hīç kimseye ifşā olınmayup mā-beynde ḫas-pūş-ı kitmān olmaḳ mevāẟīḳ u 
‘uhūdı der-meyān olduḳdan ṣoňra resm-i ma‘hūd-ı emr-i teşyī‘ temāmında Ebū Nā’ile, Ka‘b-ı ġāfile tevdī‘ idüp kemīn-nişīn-i intiẓār 
olan yārān-ı düşmen-şikārı mācerādan āgāh u ḫaberdār idüp müserra‘an yine Medīne-i Münevvere-i firdevs-cenāba ‘aṭf-ı zimām-ı 
zāmile-i rücū‘ u iyāb itdiler. Ol gün ḥasbü’l-irāde müheyyā vü āmāde olup Cemşīd-i ḫūrşīd-i felek-cenāb, meyl-i cāme-ḫˇāb-ı türāb 
idüp Hindū-yı ‘anberīn-gīsū-yı

711
 şeb-i siyeh-pūş, şu‘le-i zer-kūb-ı māh-tābı ber-dūş itdükde tekrār ol penç-yār-ı ḫuceste-fercām, 

şedd-i zeber-teng-i maṭiyye-i ihtimām ve irtikāb-ı meşāḳḳ-ı ṭayy-ı sehl ü ṣa‘b idüp nīm-şeb vāṣıl-ı ḥavālī-i ḥıṣn-ı Ka‘b olduḳlarında 
rıfḳa-i ma‘hūde-i dürüst-peymān, ḳurb-ı ḥiṣārda bir maḥall-i münāsibde pinhān olduḳdan ṣoňra i‘lām-ı ḳudūm u vuṣūl içün Ebū 
Nā’ile pāyīn-i ḥiṣārda āvāz-ı riḳḳat-zā ile “Yā Ka‘b!” diyü nidā itdükde ol seg-i bed-liḳā bīdār ve cāme-ḫˇābından ber-pā olup aḍġāẟ 
[ü] aḥlām-ı hevā-yı aḫż u ḳabż-ı rihān-ı girān-bahā ile firāz-ı bāmdan bī-pervā nüzūl ve der-i ḥiṣārı bilā-tereddüd ü terehhüb bāz 
idüp ba‘de’t-telāḳī ve’t-teraḥḥab Ebū Nā’ile ile ḥavālī-i ḥiṣārda bī-teḥāşī muṣāḥabet ü temāşī iderek mekmen-i ma‘hūda 
geldüklerinde Ebū Nā’ile dest-i düşmen-rübā ile ol seg-i herze-gū-yı bed-ḫūyı felteten ser-i gīsūsından ḳapup naḳş-ı zemīn idince 
şīrān-ı künām-ı kemīn olan yārān-ı dīn daḫı baġteten cevānib-i erba‘adan ol ḫūk-i pür-teba‘anuň başına üşüp ve şīrāne üstine düşüp 
lemḥatü’l-baṣarda ġurāb-ı cān-ı ḫabīẟini lāne-i cüẟmān-ı nā-pākinden uçurup ser-i pūsīde-maġz-ı pür-hevāsını āvīḫte-i fitrāk itdiler. 
Eẟnā-yı aḫẕ ü ḳatlde ol bāṭıl-ı

712
 bī-‘aḳl, ḫar-ı güm-kerde-mādeveş bīhūde na‘īḳ-ı münker ü mühīb ile bīdār-sāz-ı ba‘īd ü ḳarīb 

olmaġla ehālī-i ḥavālī vü eṭrāf, ol ṣavt-ı hā’il ve ṣurāḥ-ı bī-gāh-ı bī-ṭā’il bā‘iẟ ü mūcibinden āgāh olmaġ-içün derūn-ı ḥuṣūndan bölük 
bölük dökilüp reme-i ḫūkān-ı rimm-ḫūrdeveş cevānib ü eṭrāfa hücūm itdükleri muḳarrer ü ma‘lūm olmaġla üsūd-i bīşe-i İslām olan 
ṣaḥābe-i kirām, ḥasb-i iḳtiżā’ü’l-vaḳt, ol ḫanāzīr-i merdüm-āzāruň nā-çār ser-i rāhlarından bir miḳdār ṣavılup Ka‘b-ı bī-ḫıred-i ded-
kālbüdüň ser-i bed-nümāyişin alup semt-i āḫardan manṣūr u muẓaffer, rū-be-rāh-ı ṣavb-ı ḫāk-i pāy-ı Seyyidü’s-südde-i ‘ālem  صيٚ هللا
ػيئ ٗ سيٌ

713
 oldılar.  

 
 سيپبٓ سذش چُ٘ ػيٌ ثش مشيذ  

 جيٖبُ دشف شت سا سقٌ دس مشيذ  
714

 
                                           
ya‘nī ṭulū‘-ı fecr ile ḳarīnü’n-naṣr, der-i dārü’l-‘izz-i Medīne-i Münevvere-i bāhirü’s-su‘ūda ḥasbu’l-maḳṣūd, vürūd u vufūd idüp 
itmām-ı ḫidmet-i ma‘hūd itdüklerin ma‘rūż-ı sāḥa-i melā’ik-ḫadem ḳılduḳlarında meşkūru’l-himem ve maẓhar-ı teşrīf-i du‘ā-yı el-
ḫayr etemm oldılar. 
  

[‘Abdu’llāh İbn ‘Atīḳ’uň Ebū Rāfi‘ Seriyyesi]
715

 
İḥrāz-ı ḳaṣabu’s-sabḳ-ı rıżā-yı sa‘ādet-iḳtiżā-yı Ḥażret-i

716
 Seyyidü’l-enām اىسالً و ػيئ افضو اىصي٘اد  

717
 Evs-i benām ve 

Ḫazrec-i ‘ālī-maḳām, ‘ale’d-devām çerme-süvār-ı iḳtiḥām ve muṭlaḳu’l-‘inān-ı ihtimām olup hergāh bu ḫuṣūṣda teṣādüm-i fuḥūl ve 
tenāṭuḥ-ı kibāş-ı saḫt-hücūm maḳūlinden mā-beynleri ḫālī degül idi. Her bār ki Evsiyān-ı pākize-himmet, bir ḫidmet-i şāyeste-i 
ümmet-pesend taḳrībiyle taḳarrüb-i sāḥa-i nübüvvet sa‘ādetinden behremend olsalar lā-cerem Ḫazreciyān-ı vālā-nehmet mınṭaḳa-
bend-i ġayret ve dāmen-der-meyān-ı ḥamiyyet olup ol kār-ı maḳbūle mu‘ādil ü müdānī bir ḫidmet-i ḫavāṭır-pesend-i ḳāṣī vü dānī 
vücūda getürmeyünce ġunūde-i cilbāb-ı ḫˇāb-ı āsāyiş ü ārām olmaḳ yanlarında maḳūle-i veyl ü ḥarām idi. Keẕālik Ḫarzeciyān-ı 
celīlü’ş-şān َِػييٌٖ اىشض٘اُ ٗ ػييٌٖ سضٚ اىشد 

718
 bir ḥalbe-i dest-bürd ü ser-bāzīde mücellī olsalar Evsiyān-ı şedīdü’l-‘inān lā-büdd 

muṣallī yā müsellī olmayunca mütesellī olmazlar idi. Benā-ber-īn,  serāḥīn-i dīn, ya‘nī Evsiyān-ı sütūde-āyīn, Ka‘b bin Eşref 
didükleri ḥayvān-ı ḫūş-‘alefi muḳaddemā firye-i enyāb-ı ẕübāb-ı tīġ-ı pür-āb-ı āteş-tāb-ı telef itdüklerinde ḥā’iz-i otāḳa-i taḥsīn ü 
āferīn ve fā’iz-i teşrīf-i nevāziş ü şābāş-ı Ḥażret-i Seyyidü’l-mürselīn  ػيئ صي٘اد هللا

719
فٚ مو آُ ٗ ديِ 720 olduḳları meşhūd u manẓūr-ı 

nehengān-ı Ḫazreciyān [olduḳda] şiryān-ı reşk ü ġıbṭaları nābıż olup “İḫvān-ı sa‘ādetmend böyle bir ḫidmet-i ümmet-pesend ile 
mümtāz ü ser-bülend olup biz sāḥil-nişīn-i teġāfül ü tesāmüḥ olmaḳ muḫālif-i da‘vā-yı besālet ve münāfī-i maḳām-ı ġayret ü ‘ulüvv-
himmetdür. Muḳteżā-yı ḥamiyyet ü nehmet budur ki biz daḫı kemer-bend-i ḫidmet olup İbn Eşref didükleri kelb-i bed-sīrete müdānī 
vü hem-pā bir ḫūk-i nā-ḫūş-sülūk-i ġūk-sīmānuň lāşe-i cüẟmān-ı saḫt-cānıyla bir ḳaç eyyām żiyāfet-i ded ü dām ve işbā‘-ı ciyā‘-ı 
ḥaşerāt ü hevāmm itmek emrinde deşt-peymā-yı iḳdām ve rāh-fersā-yı teymā-yı ihtimām olavüz. Lākin eşiddā-yı eşirrā-yı 
müşrikīnden ḳanḳı la‘īn-i

721
 vārūn-baḫt-ı bī-dīnüň izāle-i vücūd-ı le’īmi taḳdīmine beẕl-i dest-māye-i sa‘y ü gūşiş elzem ü evfaḳ ve 

ehemm ü elyaḳdur?” diyü münāza‘a vü muḥāvere ve muḳāra‘a vü müẟāvereden ṣoňra zümre-i Yehūd-ı ‘anūd-ı Ḫayber’den Rāfi‘ bin 
Selām didükleri ḫınzīr-i tīre-żamīr-i benām, farṭ-ı yesār ü māl-i bī-şümār ṣāḥibi olmaġla hemvāre meded-resān-ı müşrikīn ve mu‘īn ü 

                                                             
710

 33a İÜ (“mütefaḥḥıs” kelimesi mükerrer yazılmıştır.) 
711

 33b İÜ 
712

 34a İÜ (“bāṭıl” kelimesi mükerrer yazılmıştır.) 
713

 “Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun.” 
714

 “Seher askerleri sancak kaldırdılar. Bunun üzerine cihan, akşam harfine rakam çekti.” 
715

 Bu seriyye hicrî 5. senede yaşanan hadiselerdendir. 
716

 34b İÜ 
717

 “Salât ve selâmların en faziletlisi onun üzerine olsun.” 
718

 “Rahman olan Allah’ın rızası, memnuniyeti onların üzerine olsun.” 
719

 35a İÜ (“هللا” kelimesi mükerrer yazılmıştır.) 
720

 “Her zaman ve her anda Allah’ın salâtı onun üzerine olsun.” 
721

 Nüshada “ta‘ūn (iftiralar)” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “la‘īn” olarak okundu. 
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ẓahīr-i muḫālifīn olup aṣḥāb-ı güzīn ü yārān-ı dīne mażarrat ü eẕiyyeti cümleden ziyāde olduġı müttefaḳun-‘aleyh
722

 ve ḳarār-dāde 
olduḳda memdūḥ-ı dūr u nezdīk, ‘Abdu’llāh bin ‘Atīk ve ‘Abdu’llāh bin Enīs ve Ebū Ḳatāde ve Mes‘ūd bin Sinān ve Ḫuzā‘ī bin 
Esved ػييٌٖ سض٘اُ هللا اىسشٍذ

723
 ba‘de’l-istīẕān, yek-dil ü yek-zebān maḳṣūd-ı ma‘hūd niyyetiyle bir gice bilece müteveccih-i semt-i 

Ḫayber oldılar. İttifāḳ maḥall-i maḳṣūd-ı bi’l-vufūda vürūd u vuṣūlleri Ebū Rāfi‘-i nā-ḳabūlüň mevāşīsi çerāgāhdan rücū‘ u ḳufūl ve 
ḥavāşī vü ta‘allüḳātınuň derūn-ı ḥıṣna vülūc ü duḫūlleri hengāmına muṣādif ü dūçār oldı. Pes ‘Abdu’llāh bin ‘Atīk’üň  ٍِ ُػيئ سض٘ا
جو ػِ اىششيل

724
 rıfḳa-i maḥmūdu’l-menāḳıbı bir maḥall-i münāsibde ḳoyup kendüsi tek ü tenhā bir kenārdan nāzikāne mevāşī vü 

ḥavāşī-i behā’im-şu‘ūr-ı kec-iẕ‘āna ḳarışup der-i ḥiṣāra ḳarīb bir maḥalde, berāy-ı iġfāl ü firīb, ḳażā-yı ḥācet ider gibi çöküp ve 
müteżā’ilāne, ya‘nī iḫfā vü setr-i şekl içün ‘abā-yı bülbülānesini başına çeküp ṭarf-ı kemend bahāne-i duḫūle dest-res ve intihāz-ı 
furṣat ümīd ü hevesiyle cevāsīs-i mütefekkireyi i‘māl idüp temām maġlūb-i ḥayret ü infi‘āl iken derbān-ı kec-bīn-i bī-hūşuň gūşe-i 
çeşm-i nāḳıṣ-nigāhı kendüye dūş olup ehālī-i ḥiṣārdan biri olmaḳ

725
 zu‘m u pindārıyla, ُٗدس ثجْذً ٕبُ َٕبُ اّذس ثش

726
 mefhūm u 

mażmūnıyla isti‘cāl-i duḫūle ibrām ü iḳdām idince ‘Abdu’llāh daḫı hey’et-i ma‘hūd-ı aḥmaḳ-firīb ile ḳıyām ve derbān-ı nā-dān-ı 
beste-çeşmüň ḳuddāmından nezāket-i temām ile geçüp intişār-ı ẓulmet-i şeb berekātıyla nā-dāniste derūn-ı ḥiṣāra girüp ḳurb-ı bāb-ı 
berrānīde bir ḫālīce gūşede, nāzikāne, mütevārī vü muḫtefī oldı. Ba‘de zemān derbān-ı ġafletmend, ‘ādet-i dīrīnesi üzere der-i ḥiṣārı 
bend idüp maḳālīd ü mefātīḥini mer’ā-yı İbn ‘Atīḳ’de bir maḥall-i sehlü’l-menāl ü nezdīke vaż‘ itdi. Ehālī-i ḥiṣār daḫı mühimmāt-ı 
beşeriyyelerini temām görüp her kes cānib-i beytine müsāra‘at ve aḫu’l-mevt, ya‘nī nevm ile bir laḥẓa muṣāra‘atdan ṣoňra maġlūb-i 
şeker-ḫˇāb olduġı muḳarrer ü bī-irtiyāb olıcaḳ ‘Abdu’llāh-ı derūn-āgāh yirinden ḳalḳup ve mefātīḥ-i ebvāb-ı ḥiṣārı alup evvelā 
āheste āheste ebvābı bāz itdükden ṣoňra bürehne-şemşīr-i ser-endāz ile mütemessiken bi-ḥabli’r-recā beyt-i Ebū Rāfi‘-i bed-liḳāya 
ne ḥāl ise delālet-i ḳābıżu’l-ervāḥ ile dāḫil oldı. Lākin ol seg-i murdār-ı lā-ya‘ḳıl ḫānenüň ḳanḳı cānibinde cāy-gīr ü ḫufte olduġı 
yaḳīnen ma‘lūm olmamaġla nā-çār berāy-ı taḥṣīl-i vuḳūf

727
 u ıṭlā‘, ṣavt-ı a‘lā ile “Yā Ebā Rāfi‘ ” diyü nidā itdükde ol mel‘ūn-ı ġāfil-

i bed-tebār ḫˇābdan bīdār olup ً ٗ ٕ٘ ٍِٕ٘ ا
728

 diyince İbn ‘Atīk ol şeb-i tārīkde hemān cānib-i āvāza şehbāz-ı sebük-pervāz gibi 
bürehne-şemşīr ile ḥamle vü hücūm eyledi. Nihāyetü’l-emr, ġalebe-i ḥayret ü dehşet ve istīlā-yı ẓulmet-i şeb ü vaḥşetden temām-ı 
merāmda, ya‘nī ḳaṭ‘-ı ser-i bed-fercāmında sā‘id ü ṣamṣāmı müsā‘id olmayunca bī-tevaḳḳuf u ārām üstine düşüp der-ḥāl ser-i tīġ-ı 
ḫūn-āşāmı şikem-i murdārına idḫāl idüp ḥavālīsinde der-ḫˇāb olan etbā‘ u eşyā‘-ı bed-tebārı bīdār olmadın derūn-ı ḫāneden ḫurūcda 
isti‘cāl idüp eẟnā-yı nüzūl ü hübūṭda şiddet-i tārīkī-i şeb ġā’ilesiyle süllemden suḳūt ile pā-yı zemīn-peymāsına ba‘ż-ı mertebe ḫalel 
ü gezend iṣābet eyledi. Lākin pāymerdī-i ġayret ü ḥamiyyet ile ne ḥāl ise derūn-ı ḥiṣārdan ṭaşra olup rüfeḳā-yı ma‘hūdına vāṣıl ü 
mülteḥiḳ oldı. Ve pā-yı şikestesini destārıyla bend ü şedd [ve] düzdīde-rāhdan ṣavb-ı hümāyūn-ı risālet-penāha müteveccih olup 
itmām-ı kār ve ḥuṣūl-i merām ‘arż u i‘lāmıyla tecdīd-i meserrāt-ı Ḥażret-i Seyyidü’l-enām ve aṣḥāb-ı kirām-ı benām  ٌٖػيئ ٗ ػيي

اىسالً ٗ اىصي٘اد
729

 itdüklerinde ḥasbü’r-recā fā’iz-i teşrīfāt-ı ṣunūf-ı şābāş ü du‘ā oldılar.
730

رؼبىٚو ٗ اىذَذ هلل رجبسك  
731

              

 
KAYNAKÇA 
 
Abdülkādir bin Ömer el-Bağdâdî (1997). Hizânetü’l-edeb ve Lübbü Lübâbi Lisâni’l-Arab, Kahire: Mektebetü‟l-hâncî. 
AÇIL, Berat (2010). “Tercümeden Telife, Osmanlı'dan Günümüze Siyer Yazıcılığında Ne(ler) değiĢti?" Siyer edebiyat ilişkisi: Siyer Atölyesi 

2010, tebliğler kitabı. (haz.) ġerif Eskin, Ġstanbul: Meridyen Destek Kitaplığı. 
AKA, Ġsmail (1997). “Hândmîr”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ankara: C. 15, s. 550. 
ALGÜL, Hüseyin (1997). İslâm Tarihi, Ġstanbul: Gonca Yayınevi, C. 1, s. 451. 

ALPSOY, Hüseyin (2012). Âbdülbâki Ârif Efendi's siyer of the prophet Siyer-i Ârif'in Mevlid-i Evvel Bölümü, YL Tezi, Ġstanbul: Fatih 
Üniversitesi. 

APAK, Adem (2004). "Muhammed Hamidullah‟ın Siyer Ġlmine Katkıları", Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XIII, S. 1, s. 
53-72. 
ATEġ, Ahmet (1942). “Metin Tenkidi Hakkında (Dasitân-ı Tevârih-i Âl-i Osman Münasebeti Ġle)”, Türkiyat Mecmuası, C. VII-VIII, s. 253-

267. 
AY, Ümran (2007). Münîrî'nin Siyer-i Nebi'si Cilt 1 (İnceleme-Metin), Dr. Tezi. Ġstanbul: Marmara Üniversitesi. 

AZĠMLĠ, Mehmet (2008). “Siyer Yazıcılığının Problemlerine Bir Örnek -Beni Kaynuka SavaĢının Sebebi-”, İslâmî İlimler Dergisi, cilt: III, 
sayı: 2, Ġslâm Tarihçiliği sayısı, s. 175-183. 

BALCI, Ġsrafil (2010). “Siyer Okumalarında Kur‟ân‟ın Rolü ve Belirleyiciliği: Necm Sûresi Örnekliğinde Bazı Siyer Konularının 
Kritiği”, İSTEM: İslâm San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, C. VIII, S. 16, s. 35-60. 
BAġARAN, Selman ve SÖNMEZ, M. Ali (2001). Hadis Usûlü ve Tarihi, Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi, s. 107. 

Bursalı Mehmed Tahir (1342). Osmanlı Müellifleri, Ġstanbul: Matbaa-i Âmire, C. 3, s. 95-96. 
ÇORAK, Reyhan (2010). "Klasik Türk Edebiyatı'nda Siyer ve Siyer Konulu Edebî Türler." Siyer edebiyat ilişkisi: Siyer Atölyesi 2010, tebliğler 

kitabı, (haz.) ġerif Eskin, Ġstanbul: Meridyen Destek Kitaplığı. s. 83-97. 

                                                             
722

 35b İÜ  
723

 “Ebedî olan Allah’ın memnuniyeti onların üzerine olsun.” 
724

 “Allah’ın memnuniyeti, ortaklarından daha çok onun üzerine olsun” 
725

 36a İÜ (“olmaḳ” kelimesi mükerrer yazılmıştır.) 
726

 “Kapıyı kapatıyorum; haydi, hemen içeri girin.” 
727

 36b İÜ 
728

 “Kim o; ne var?” 
729

 “Salât ve selâm onun ve onların üzerine olsun”; 37a İÜ (“ًاىسال ٗ” ifadesi mükerrer yazılmıştır.) 
730

 İÜ nüshasında siyer metni burada bitmektedir. İki boş varaktan sonra, “Ba‘de ḥamd-i Ḫudā ve na‘t-ı Nebī bu ṣuḥuf-ı cum‘anuň budur sebebi ki 
şevketlü, ‘aẓametlü, ḳudretlü, mehābetlü, pādişāh-ı ‘ālem-penāh ve şehr-yār-ı re’fet-destgāh-ı İskender-cāh, mefḫar-ı dūdmān-ı ‘Oẟmānī, zīver-i 
mesned-i Süleymānī, neyyir-i āsmān-ı cāh u celāl, sāye-i luṭf-ı Īzid-i müte‘āl, menba‘-ı çeşmesār-ı devlet ü dīn, āb-rū-yı mülūk-i ‘adl-āyīn, şeref-
efzā-yı şer‘-i pāk-i ḳavīm, pādişāh-ı güzīn-i heft-ıḳlīm, gevher-i efser-i ser-efrāzī, Ḥażret-i Ḫān Aḥmed-i Ġāzī, ٔاثذ هللا ظو دٗىزٔ شيذ هللا قصش ػضر (Allah 
onun devletinin gölgesini sonsuz kılsın; izzetinin sarayını sağlamlaştırsın.) ḥażretlerinüň āftāb-ı vücūd-ı mes‘ūdları ufḳ-ı devletde ṭāli‘ ve nūr-ı 
şemşīr-i cihān-gīrleri meẟābe-i berḳ-ı lāmi‘ şārıḳ u sāṭı‘ olalı [‘ālemi] ḫūrşīd gibi [münevver] eyledi. Tesḫīr-i Şām u şarḳ ḳıldı. Cihānı mehçe-i i‘lāmı 
nūra ġarḳ [ve] her ne cānibe irsāl-i maḳānib-i nuṣret-menāḳıb ve ḳanḳı kişverde tertīb-i ketā’ib ü mevākib buyurdılar ise ḥażret-i tevfīḳ bedreḳa-i 
ṭarīḳ ve envār-ı bāriḳa-i hidāyet meş‘ale-i ẓulmet-zidāy ve tīre-i nuṣret…” şeklinde yarım kalmış bir metin bulunmaktadır. Mukaddime bölümünde 
belirtildiğine göre Atâyî’nin Zeyl-i Siyer-i Veysî’si 1043/1633-34 yılında kaleme alınmıştır. Sözü edilen yılda IV. Murâd’ın tahtta olduğu 
bilinmektedir. Bu yarım metinde methedilen hükümdar Sultan Ahmed olduğuna göre bu metin, mecmua özellikleri gösteren yazmanın  tümü için 
kaleme alınmış olmalıdır.    
731

 “Hamd, noksan sıfatlardan münezzeh ve yüce olan Allah’a aittir.” 
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