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ÂŞIK ÇELEBİ TERCEME-İ RAVZATÜ’Ş-ŞÜHEDÂ (İNCELEME- METİN) 

Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin Kerbela olayını merkeze alarak 908/1502 yılında yazdığı 

Ravzatü’ş-Şühedâ konusuyla ilgili Fars edebiyatının şaheseridir. Eser yazıldıktan kısa bir 

süre sonra farklı kişiler tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Bunlardan birisi de Âşık 

Çelebi’nin tercümesidir. O, eseri 953/1546 yılında tercüme etmiş olsa da  kırk yaşında iken 

(966/1560) metni tekrar düzenlemiştir. Bu düzenlemeden sonra ortaya sanat kaygısı ile 

oluşturulmuş bir metin çıkmıştır. Tezin öncelikli amacı, yazma hâlde bulunan eserin 

“tenkitli metin” yöntemiyle metninin hazırlanması olarak belirlenmiştir. Metnin daha iyi 

anlaşılması için de hem kaynak metnin yazarı, hem de mütercim tanıtılmıştır. Görüldüğü 

kadarıyla Âşık Çelebi tercüme esnasında kaynak metne şekil özellikleri açısından büyük 

ölçüde bağlı kalmıştır. Ancak içerikle ilgili aynı şeyi söylemek zordur. Kaynak metnin bazı 

kısımlarında özetleme yoluna gittiği gibi bazı yerlerde de genişletme yoluna gitmiştir. Yine 

bazı yerleri tercüme etmeden geçtiği gibi, bazı yerlerde de eklemelerde bulunmuştur. 

Tezde mütercimin bu tür tercihlerinin olası sebepleri de araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Edebiyatı, tercüme, Âşık Çelebi, Ravzatü’ş-Şühedâ, Kerbela 

olayı. 
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ĀŞIK ÇELEBİ TERCEME-İ RAVZATÜ’Ş-ŞÜHEDĀ (EXAMINATION - TEXT) 

Rawzat al-Shuhada, which was written by Hussain Waiz al-Kâshifî in 908/1502 about the 

Karbala event, is a masterpiece of Persian literature on the subject. The work was 

translated into Turkish by many scholars in a short period of time after it was written. 

Among these translations is that of ‘Ashiq Chelebi. Although he translated the work in 

953/1546, he re-worked on the text when he was forty in 966/1560. After this re-working, 

a new text, which exhibits artistic concerns, emerged. The primary purpose of our thesis is 

the transliteration of the manuscript of this text in a critical edition. For a better 

understanding, both author and the translator are introduced. After close examination, it is 

seen that ‘Ashiq Chelebi, to a large extent, is loyal to the source text in terms of formal 

features. However, it is not possible to say the same thing about the content. He chooses to 

summarize some parts, while he expands some others. Moreover, he skips some parts 

while he adds extra information in other places. The thesis investigates the possible causes 

of the translator’s choices. 

 

Key Words: Turkish Literature, Translation, Āşık Çelebi, Rawzat al-Shohada, the Karbala 

event. 



ÖNSÖZ 

 

Tercüme faaliyeti farklı bir kültürle karşılaşan milletlerin başvurmak zorunda 

kaldıkları bir insanlık gerçeğidir. Milletler, bu yolla kendi dilleri dışında var olan ilim, 

sanat ve fikir dünyalarını keşfetmiş, böylece kendilerini geliştirmiştir. Türkler de İslam 

dinini kabul ettikten sonra hızla büyüyen bir tercüme edebiyatına sahip olmuşlardır. Bu 

tercüme edebiyatının ilk örnekleri doğal olarak dinî metinler olmuş; fakat zaman 

ilerledikçe tarihî ve edebî eserler de buradaki yerini almaya başlamıştır. Anadolu’da 

Selçuklu devletinin dağılmasından sonra ortaya çıkan beyliklerde tercüme faaliyetine özel 

bir önem verildiği bilinmektedir. Bunlardan birisi olan ve zamanla bir cihan devleti hâline 

gelen Osmanlı’da da bu faaliyetin gelişerek devam ettiği görülür. 16. yüzyıla gelindiğinde 

ise, dinî, tarihî ve edebî bazı eserlerin birçok defa tercüme edilmesi, bu yüzyılda tercümeye 

verilen öneme işaret etmektedir. 

16. yüzyılın mütercim ve müelliflerinden olan Âşık Çelebi, Osmanlı devletinde 

kadı olarak çeşitli yerlerde görev yapmış birisidir. Yazdığı şairler tezkiresi Meşâirü’ş-

Şu’arâ ile edebiyat tarihimizde müstesna bir yer edinmesinin yanında bir Divan 

oluşturacak kadar şiirinin bulunması, Âşık Çelebi’nin edebî hayata yön verme iddiasında 

olduğunu gösterir. Ancak o, her ne kadar bu yönüne gerekli ilgi gösterilmemişse de, bir 

mütercim olarak da önemli birisidir. 

Âşık Çelebi’nin Farsça’dan tercüme etmiş olduğu Ravzatü’ş-Şühedâ, Hüseyin 

Vâiz-i Kâşifî’nin Kerbela olayını merkeze alarak yazdığı, Fars edebiyatının şâheserleri 

arasında yer alan ve hâlen özellikle İran coğrafyasında büyük bir ilgiyle okunan bir 

kitaptır. Bu eser yazıldıktan kısa bir süre sonra Türkçe’ye de tercüme edilmiştir. En meşhur 

tercümesi Fuzûlî’nin Hadîkatü’s-Sü’adâ’sıdır. Âşık Çelebi’nin tercümesi, kitabın ilk veya 

ikinci tercümesidir. Sıralama ile ilgili bu tereddüdün sebebi, Fuzûlî’nin tercümesinin tam 

zamanı tespit edilemediği içindir. Ne var ki Âşık Çelebi’nin bu tercümesi, kanaatimizce 

yer yer aşırı derecede kendini gösteren sanatlı üslubu sebebiyle, belki de Fuzûlî’nin 

tercümesinin gölgesinde kalması yüzünden, nüshalarının azlığından da yola çıkarak ileri 

sürebileceğimiz gibi toplumda gerekli ilgiye mazhar olamamıştır. Buna rağmen, sanat yönü 

itibariyle Türk nesir edebiyatının gelişimini göstermesi bakımından üzerinde durulması 
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gereken bir eserdir. Ayrıca mütercimin bir Osmanlı kadısı olması da tercümenin niteliği 

açısından önem arz etmektir. 

Çalışmamızın Giriş kısmında, araştırmanın konusu, amacı, yöntem ve kaynakları 

belirtildikten sonra, mütercimi ve tercümesini değerlendirme noktasında yardımcı olacağı 

düşüncesiyle kaynak metnin yazarı Hüseyin Vâ’iz-i Kâşifî ve eseri hakkında bilgi 

verilmiştir. Birinci Bölüm, mütercim Âşık Çelebi’ye ve Ravzatü’ş-Şühedâ tercümesinin 

temel bazı hususlarını incelemeye ayrılmıştır. Burada Âşık Çelebi’nin hayatı ve tercüme 

esnasındaki rûh hâli, kaynak metni seçme sebepleri incelenerek tercümesinin genel 

özellikleri belirtilmiştir. İkinci Bölüm’de Âşık Çelebi’nin Ravzatü’ş-Şühedâ’yı çevirirken 

takip etmiş olduğu metot tespit edilmeye çalışılmıştır. Üçüncü Bölüm Terceme-i 

Ravzatü’ş-Şühedâ’ya ayrılmıştır. Burada eserin nüshaları, nüshalar arasındaki ilişki ve 

metnin hazırlanmasında izlenen yöntem açıklanmıştır. Bölümün sonunda ise, Âşık 

Çelebi’nin Terceme-i Ravzatü’ş-Şühedâ’sının metni yer almaktadır. Sonuç kısmında, 

çalışma esnasında dikkat çeken hususlar, konuyla ilgili değerlendirmeler ve önerilere yer 

verilmiştir. Kaynakça’da ise, çalışma esnasında kullanılan eserler ile daha evvel yapılan 

inceleme ve araştırmalar sıralanmıştır. 

Çoğu çalışma için söz konusu olduğu gibi bu çalışma da sıkıntılı ve zorlu bir süreç 

sonrasında birçok kişinin katkıları ile gün yüzüne çıkmıştır. Öncelikle danışman hocam 

Prof. Dr. Bilal Kemikli’ye baştan beri her türlü yardımı, teşviki ve de en önemlisi güveni 

için teşekkür ederim. Tez konusunun belirlenmesinden son zamana kadar sürekli fikirlerine 

müracaat ettiğim tez izleme komitesi üyeleri kıymetli hocalarım Prof. Dr. Mustafa Kara ile 

Yrd. Doç. Dr. Sadettin Eğri’ye; yine tezin çeşitli aşamalarında bilgilerine müracaat ettiğim, 

yardımlarını istediğim Prof. Dr. Zülfikar Güngör, Prof. Dr. Ahmet Kartal, Prof. Dr. Şeref 

Kara, Doç. Dr. Mehmet Mâhur Tulum, Doç. Dr. Sadık Yazar, Doç. Dr. Hüseyin Günday, 

Doç. Dr. Mehmet Birgül, Doç. Dr. İsrafil Babacan, Yrd. Doç. Dr. Kenan Mermer, Yrd. 

Doç. Dr. Mehmet Gel, Yrd. Doç. Dr. İlhami Oruçoğlu, Yrd. Doç. Dr. Veysel Kaya, Yrd. 

Doç. Dr. Süleyman Eroğlu, Yrd. Doç. Dr. Saadet Maydaer, Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan Akçay, 

Dr. Ramazan Ekinci, Arş. Gör. Olcay Kocatürk, Arş. Gör. Müslüm Yılmaz, Arş. Gör. 

Emrah Özdemir ve Ertuğrul Ertekin’e ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tez süresince çok sık 

aralıklarla yardımlarına başvurduğum her defasında işlerini bir kenara bırakıp değerli 

zamanlarından feda ederek yardımlarını esirgememiş olan, tezde çok fazla emeği bulunan 

Prof. Dr. Mertol Tulum ile Yrd. Doç. Dr. Mutlu Gül’e minnettarım, kendilerine ne kadar 
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teşekkür etsem azdır. Ve tabii ki eşime ve çocuklarıma, kendilerine ayırmam gereken 

zamanın büyük bir kısmını bu çalışmada harcamama müsaade ettikleri için ve bulunmuş 

oldukları fedakârlıklardan dolayı çok teşekkür ediyorum. 
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GİRİŞ 

 

1. ARAŞTIRMA İLE İLGİLİ HUSUSLAR 

1.1. ARAŞTIRMANIN KONUSU VE AMACI 

Araştırmanın konusu, Âşık Çelebi’nin Ravzatü’ş-Şühedâ tercümesidir. Ravzatü’ş-

Şühedâ Hüseyin Baykara’nın yakınında bulunan ve Osmanlı döneminde de ilgi ile takip 

edilen Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin 908/1502 yılında yazmış olduğu bir eserdir. Eserin ana 

konusu, Hz. Hüseyin ve yakınlarının Kerbelâ’da şehit edilmesidir. Kâşifî eserini her ne 

kadar Ehl-i beyt imamlarının şehâdetine ayırmış olduğunu belirtmişse de ele aldığı kişi ve 

olayları bir şekilde Hz. Hüseyin ve Kerbelâ olayına bağlar. Dolayısıyla eserde farklı 

konular bulunsa bile asıl mesele Kerbelâ olayıdır. Bu eserin yazılmasından çok kısa süre 

sonra kazanmış olduğu ve günümüze kadar da devam eden şöhreti onu Fars edebiyatında 

türünün şaheseri yapmıştır. Bu şöhret o kadar kısa sürede oluşmuştur ki yazılmasının 

hemen ardından Türkçe’ye de tercüme edilmiştir. Bilinen en meşhur tercümesi Fuzûlî’nin 

Hadîkatü’s-Sü’adâ’sıdır. İşte konumuz olan Âşık Çelebi’nin tercümesi de Hadîkatü’s-

Sü’adâ’dan önce veya hemen sonra yapılmış bir tercümedir. Nüshalarının azlığı bu 

tercümenin Fuzûlî’ninki kadar meşhur olmadığını, yani okunmadığını göstermektedir. 

Bunda muhtemelen tercüme neticesinde ortaya çıkan metnin oldukça sanatlı bir üslupla 

yazılmış olması birinci derecede etkili olmuştur. Üslubu her ne kadar metnin hitap ettiği 

kitleyi daraltmışsa da sonuçta edebi değeri yüksek bir eser ortaya çıkmıştır. 

Araştırmada öncelikli hedef, Âşık Çelebi’nin tercümesinin doğru anlaşılarak 

okunmuş bir metnini oluşturmaktır. Bunun için eserin bilinen “tam” iki nüshası esas 

alınarak tenkitli neşir yöntemi ile güvenilir bir metni oluşturulmaya çalışılmıştır. Böylece 

Ravzatü’ş-Şühedâ tercümesi konu ile ilgili araştırma yapacakların hizmetine sunulmuştur. 

Öte yandan mütercimin kaynak metni (= Ravzatü’ş-Şühedâ) ele alış tarzı, yani tercüme 

metodu da mümkün oldukça objektif bir bakış açısıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Böylece Osmanlı dönemindeki bir mütercimin tercüme esnasında nasıl hareket ettiği büyük 

ölçüde görülebileceği gibi, ortaya çıkan tercüme metinden faydalanılmasında dikkat 

edilmesi gereken hususlara da dikkat çekilmek istenmiştir. Ayrıca gerek kaynak metnin 

müellifi olan Kâşifî ve gerekse tercüme sahibi Âşık Çelebi hakkında verilen bilgilerle, hem 
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kaynak metnin daha iyi tanınması hem de mütercimin ortaya koyduğu eserin daha doğru 

değerlendirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır. 

 

1.2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE KAYNAKLARI 

Çalışmanın birincil amacı olarak Ravzatü’ş-Şühedâ tercümesinin güvenilir bir 

metnini oluşturmak görüldüğü için metni oluştururken tenkitli neşir yöntemi kullanılmıştır. 

Bu yöntem doğrultusunda günümüze ulaşan nüshalardan tespit edilebildiği kadarıyla en 

güvenilir olanı esas alınmış ve diğer nüsha/nüshalardan esas alınan nüshadaki sorunların 

giderilmesinde yararlanılmıştır. Metnin ortaya çıkmasından sonra araya giren beş yüzyıla 

yakın bir zaman aralığı doğal olarak metin ile günümüz okuyucusu arasında anlama 

engelleri ortaya çıkarmıştır. Bu anlama engellerinin mümkün mertebe aşılması için metin 

sahibinin yaşamış olduğu zaman dilimindeki hâkim kültüre ve kullanılan dile âşinâ olmak 

gerekmektedir. Bunun için de metni ortaya çıktığı zaman dilimine göre anlamayı ve 

anlamlandırmayı hedefleyen filolojik yöntemin bu tür metinleri çalışma konusu olarak 

seçenler tarafından itina ile uygulanması gerekmektedir. 

Çalışma esnasında kaynak metnin yazarı ile mütercimin hayat hikâyelerini doğru 

bir biçimde tespit etmek de metinleri anlamada önemli bir husus olarak görülmüştür. Bu 

noktada ele alınan şahıslarla ilgili biyografik/tarihî kaynaklarda verilen bilgilerin tenkit 

süzgecinden geçirilerek doğru olanlarının seçilmesi gerekmektedir. Bu yüzden doğru 

bilgiye ulaşmayı ve bilginin doğrusunu tercih etmeyi sağlayan tarih metodolojisine 

müracaat etmek gerekmektedir. Elde edilen bilgilerin analitik yöntemle bir araya 

getirilmesi konunun daha iyi anlaşılması bakımından tercih edilmiştir. 

Araştırmada doğru okunmuş bir metin oluşturmak başlıca amaç olduğundan, 

kelimeleri doğru okumak ve anlamlandırmak için öncelikle Arapça, Farsça ve Türkçe 

mümkün oldukça çok sayıda sözlükten istifade edilmiştir. Bunun yanında metnin ait 

olduğu dönemin fonetik özelliklerini imkân ölçüsünde yansıtabilmek için sözcüklerin bu 

özelliklerini gösteren sözlük/sözlüklerden başlamak üzere son zamanlara kadar konuyla 

ilgili yapılmış araştırmalar da birer kaynak olarak görülmüş ve değerlendirilmiştir. Âşık 

Çelebi’nin tercüme neticesinde oluşturmuş olduğu metinde karşılaşılan ayetlerin tespit 

edilmesi esnasında Kur’an-ı Kerim, hadislerin tespitinde de muteber hadis kitapları başlıca 

kaynaklarımız arasındadır. 
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Kaynak metnin sahibi Hüseyin Vâiz-i Kâşifî ile mütercim Âşık Çelebi’nin hayatları 

araştırılırken mümkün mertebe ilk elden kaynaklar tercih edilmiştir. Bu konuda her iki 

şahsın da kendi eserlerine öncelik verilmiş, ardından onların çağdaşı olan kaynaklarda 

verilen bilgilere müracaat edilmiştir. Daha sonra ise, bu şahıslar hakkında yapılan 

çalışmalara başvurulmak suretiyle güncel bilgiler de değerlendirilmiştir. Yani ele alınan 

şahısların kendi eserlerine ek olarak, tarih kitapları, şuara tezkireleri, ansiklopedi 

maddeleri, tezler, makale ve inceleme yazıları araştırmamız süresinde müracaatta 

bulunduğumuz kaynaklardır. 

 

2. TERCÜMENİN KAYNAK METNİYLE İLGİLİ BİLGİLER 

Ravzatü’ş-Şühedâ 908/1502 yılında Hüseyin Vâiz-i Kâşifî tarafından Kerbela olayı 

merkeze alınarak Farsça yazılmış bir kitaptır. Yazılmasından hemen sonra halkın ilgisini 

çektiği ve özellikle muharrem ayında icra edilen Kerbela olayını anma toplantılarında1 

beğenilerek okunduğu için meşhur olmuş ve yarım asır içinde üç ayrı kişi tarafından 

Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Eser ve Türkçe tercümeleri hakkında ayrıntılı bilgiler ileride 

verileceğinden öncelikle yazarını tanıtmakta fayda vardır. 

 

2.1. YAZAR: HÜSEYİN VÂİZ-İ KÂŞİFÎ 

Vâiz lakabının da eklenmesi ile daha çok Hüseyin Vâiz-i Kâşifî olarak anılan 

yazarın künyesi “Kemâlüddîn” olup doğum yerine nispetle “Beyhakî” ve “Sebzevârî” 

olarak da anılır. “Kâşifî” ise mahlasıdır. Doğum yılı tam olarak bilinmemektedir. Bununla 

birlikte oğlu Fahreddin Ali Safî’nin meşhur eseri Reşehât-ı Aynü’l-Hayât’ta babasının 

860/1456 yılında Meşhed’de bulunduğunu bildirmesinden 2  hareketle, bu tarihlerde 

muhtemelen böyle bir yolculuk yapabilecek yaşlara erişmiş bulunması veya eğitiminin 

                                                            
1  Kerbela olayının yaşandığı muharrem ayında icra edilen anma törenlerinin tarihî seyri hakkında derli 

toplu bir çalışma için bkz. Ali J. Hussain, “The Mourning of History and the History of Mourning: The 
Evolution of Ritual Commemoration of the Battle of Karbala”, Comparative Studies of South Asia, 
Africa and the Middle East, Vol. 25, No: 1, 2005, s.78-88. Hem bu törenler hem de özellikle Ravzatü’ş-
Şühedâ’da verilen bazı bilgilere eleştirel bir yaklaşım için bkz. Seyyid Kâzım Tabatabâî, “Âyîn-i 
Ravzahânî ve Nakş-i Ân der-Tahrîf-i Hâdise-i Kerbelâ”, Çeşitli Yönleriyle Kerbela, I-III, Ed.: Alim 
Yıldız, c. II, Sivas: Asitan, 2010, s. 441-452. 

2  Muhyî-i Gülşenî, Reşehât-ı Muhyî Reşehât-ı Aynü’l-Hayât Tercümesi, Haz. Mustafa Koç, İstanbul: 
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Bşk. Yay., 2014, s. 203. 
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önemli bir safhasını tamamlamış olması gerektiği düşünülerek, Kâşifî’nin 830/14273 ile 

840/1436-374 yılları civarında doğmuş olabileceği ileri sürülmüştür.  

Kâşifî’nin gençlik yılları doğduğu yer ve civarında geçerken eğitimini tamamlamış 

ve meşhur bir vaiz olmuştur. Daha sonra Nişâbûr ve Meşhed’e gitmiştir. Buralara ne 

zaman gittiği ve ne kadar kaldığı bilinmemektedir. 860/1456’da Meşhed’de bulunduğu 

sıralarda rüyasında o günlerde vefat eden Nakşibendî şeyhi Sa’deddîn-i Kaşgarî’yi görür 

ve mezarını ziyaret için Herat’a gider. Herat’ta mezkur şeyhin müridi ünlü âlim şâir Molla 

Câmî ile tanışır. Bu tanışma neticesinde Kâşifî’nin Nakşibendîlik tarikatine girdiği ileri 

sürülür. En azından Molla Câmî’nin Kâşifî’nin hayatında oldukça önemli bir şahıs hâline 

geldiği ortadadır. Çünkü Kâşifî’nin Molla Câmî’nin 898/1492 yılındaki vefatının ardından 

Herat’tan ayrılıp Sebzevar’a dönmesi 5 , yani Ali-Şîr Nevâî (öl.906/1501) ve Hüseyin 

Baykara henüz hayatta iken Herat’tan ayrılması, orada Molla Câmî’nin hatırı için 

bulunduğunu düşündürür.  

Ali-Şîr Nevâî 896/1491 yılında tamamladığı Mecâlisü’n-Nefâ’is’inde Kâşifî’nin 

yirmi yıla yakın bir zamandır “şehr”de olduğunu bildirir.6 Buradaki “şehr”den maksat 

Herat olmalıdır.7 Herat, 873/1468 yılında Hüseyin Baykara tarafından Sultan Ebû Saîd’in 

ölümü üzerine ele geçirilmiş; ancak 875/1470’te üç beş günlüğüne de olsa elinden çıkmış 

ve oraya yeniden sahip olunmuştur.8 Dolayısıyla Nevaî’nin ifadesinden Kâşifî’nin Herat’a 

bu olaydan kısa bir süre sonra gelip yerleştiği anlaşılır. Bununla birlikte hem Nevâî’nin 

hem de Hândmîr ve Vâsıfî gibi başka kaynakların verdiği bilgiler, Kâşifî’nin Herat’a ilk 

gelişi (860/1456) ile burada belirtilen zaman dilimi arasındaki on beş yıl gibi bir boşluğu 

doldurmuyor. 

                                                            
3  Adnan Karaismailoğlu, “Hüseyin Vâiz-i Kâşifî”, DİA, , İstanbul: TDV Yay., 1999, c. 19, s. 16.  
4  Resûl Ca’feriyân, “Mollâ Huseyn Vâ’iz-i Kâşifî ve Kitâb-i Ravzatü’ş-Şühedâ”, Âyine-i Pejûheş, No. 33, 

Kum, Mordâd ve Şehrîver 1374, s. 21. Başka bir çalışmada ise, aynı ipucundan hareketle Kâşifî’nin h. 
835-840 yılları arasında doğmuş olabileceği ifade edilmiştir: Hasan Hazretî- Gulamhasan Mukîmî, 
“Nigâhî-i İcmâlî be: Hayât u Endîşe-i Siyâsî-i Molla Huseyn Vâiz-i Kâşifî”, Hukûmet-i İslâmî, No: 9, 
Pâyîz 1377, s. 125. 

5  Karaismailoğlu, a.g.md., s. 17. 
6  Ali-Şir Nevâyî, Mecâlisü’n-Nefâyis, 2 cilt, Haz.: Kemal Eraslan, Ankara: TDK Yay., 2001, c. 1, s. 138. 
7  Mecâlis’ün-Nefâis’in 928/1523 yılında Fahrî-i Herâtî tarafından yapılan ilk Farsça tercümesi Letâif-

nâme’de Kâşifî’nin “yirmi yıldır Herât şehrinde sâkin olduğu” bildirilmiştir. Bkz. Mîr Nizâmüddîn Alî-
Şîr Nevâî, Mecâlisü’n-Nefâis der-Tezkire-i Şuara-i Karn-i Nohum, Çev.: Fahrî-i Herâtî, Haz.: Ali 
Asgar Hikmet, Tehrân: Minûçehrî, 1323, s. 93. Bu tercüme hakkında bkz. Ahmet Kartal, “Alî Şîr 
Nevâî’nin Mecâlisü’n-Nefâ’is İsimli Tezkiresi ve XVI. Asırda Yapılan Farsça İki Tercümesi”, Bilig, S. 
13, Bahar 2000, s. 27-28, 30-32. 

8  Bkz. Devletşah, Şair Tezkireleri (Tezkiretü’ş-Şuarâ), Çev.: Necati Lugal, İstanbul: Pinhân, 2011, s. 
635-643. 
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Herrmann, Kâşifî ile ilgili monografisinde özellikle Menşeü’l-İnşâ adlı münşeat 

mecmuasındaki bir fermana 9  dayanarak dikkat çektiğimiz zaman dilimini aydınlatma 

amacına matuf olarak Kâşifî’nin Sebzevar’da kâdı’l-kudâtlıklık yaptığını belirtir10. Ayrıca 

söz konusu fermana göre Kâşifî etrafında bir derviş kitlesi birikecek derecede etkin bir 

sûfîdir. Bununla birlikte Kâşifî’nin hangi gün hangi vakitte hangi mescidde vaaz verdiği 

gibi en ince ayrıntıları öğrendiğimiz kaynaklarda11 onun kâdı’l-kudâtlık gibi önemli bir 

görevde bulunduğu veya etkin bir tasavvufî şahsiyet olduğu ile ilgili hiçbir îmâ yoktur. 

Özellikle Nevâî gibi, Kâşifî’yi en iyi tanıyanlardan birisinin böyle konularda tek satırlık da 

olsa bir açıklamada bulunmaması anlaşılır değildir. O hâlde şöyle bir ihtimal akla 

gelmektedir: Acaba söz konusu mecmuayı derleyen kişi veya müstensih başka bir 

Kemâlüddin Hüseyin’i, Kâşifî zannetmiş ve ona göre metne müdahale etmiş olabilir mi? 

Bu ihtimali düşündüren sebep, Kâşifî ile ilgili birinci elden bilgi veren kaynaklarda 

kendisinden istisnasız “Vâiz” ilavesiyle bazan “Mevlânâ Hüseyin-i Vâiz” 12  bazan da 

“Mevlânâ Kemâlüddin Hüseyin el-Vâiz” 13  olarak bahsedilmesine rağmen burada 

“Kemâlü’l-mille ve’d-dîn Hüseyin el-Kâşifî el-Beyhakî”14 şeklinde bir ibarenin karşımıza 

çıkmasıdır. Böyle bir resmî yazıda ilgili kişinin başka kaynaklarda hiç geçmemesine 

rağmen özellikle mahlasının zikredilmesi, mecmua derleyicisi veya müstensihin metnin 

içeriğinden hareketle böyle bir tasarrufta bulunmuş olabileceğini düşündürür. Bu durumda 

bahsedilen Kemalüddin Hüseyin kim olabilir? 

Öncelikle Hüseyin Baykara zamanında önde gelen devlet adamı, âlim ve şâirler 

arasında birkaç tane Hüseyin isminde şahsın bulunduğunu ve kaynaklarda bu kişilerden 
                                                            
9  Nizâmî, Nizâmüddin Abdülvâsî, Menşeü’l-İnşâ, Haz.: Rüknüddîn Hümâyûnferrûh, Tehrân: Dânişgâh-i 

Millî-i Îrân, 1357, s. 116-117. Buradaki metinden anlaşıldığına göre Kâşifî, Hüseyin Baykara zamanından 
önce –Sultan Ebû Saîd zamanı olmalı- Sebzevar’da bir müddet kâdı’l-kudâtlık yapmış, daha sonra aynı 
görev kendisine tekrar verilmiş; ama o çeşitli sebeplerle bundan vazgeçmiştir. 

10  Gottfried Herrmann, “Biographisches zu Husain Wa’iz Kāšifi”, Corolla Iranica: Papers in Honour of 
Prof. Dr. David Neil MacKenzie on the Occasion of His 65th Birthday, Ed.: Ronald E. Emmerick- 
Dieter Weber, Frankfurt and New York 1991, s. 93. Subtelny, Hermann’ı kaynak göstererek; başka bir 
çalışmada ise yazarlar herhangi bir kaynak göstermeksizin Kâşifî’nin Sebzevar’da kâdı’l-kudâtlık 
yaptığını belirtirler. Bkz. Maria E. Subtelny, “Kāšefı, Kamāl-al-din Ḥosayn Wāʿez”, Encyclopaedia 
Iranica, http://www.iranicaonline.org/articles/kasefi_kamal (04.11.2014); Hakîme Debîrân- Ali Tesnîmî, 
“Kâşifî ve Nakd ü Berresî-i Ravzatü’ş-Şühedâ”, Pejûheşhâ-yi Edebî, Yıl: 5, No: 20, Tâbistân 1387, s. 
27. 

11  Hândmîr, Gıyâddîn b. Hümâmüddîn, Târîh-i Habîbü’s-Siyer, 4 cilt, Haz.: Celâlüddin Hümâyî, Tehrân: 
Hayyâm, 1362, c.4, s. 345; Vâsıfî, Zeynüddîn Mahmûd, Bedâyiu’l-Vakâyi, 2 cilt, Haz.: A. N. Boldyrev, 
Tehrân: Bünyâd-i Ferheng-i Îrân, 1349,, c. 1, s. 448. 

12  Alî-Şîr Nevâyî, age, I/138; Vâsıfî, age, c. 1, s. 405, 448, 491; c. I2, s. 267, 393. 
13  Hândmîr, age, c. 4, s. 345. 
14  Nizâmî, age, s. 116. Mecmuadaki Sebzevar’la ilgili başka bir yazıda da (s. 185) “Mevlânâ Kemâlüddin 

Hüseyin el-Kâşifî” ibaresi mevcuttur. 
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muhtemelen ilmî yönlerine vurgu yapmak için “Mevlânâ” ve “Kemâlüddin” gibi saygı 

ifadesi ve lakaplarla bahsedildiğini belirtmeliyiz. Mesela, ilmî yönünden ziyade siyasi 

özellikleri ile göze çarpan, kendisi de babası gibi Hüseyin Baykara’nın vezirlerinden olan 

Kıvâmüddin Nizâmülmülk’ün oğlu Hüseyin (ö.903/1498) kaynaklarda istisnasız 

“Kemâlüddin” lakabıyla zikredilir.15 Çünkü bu ve benzeri lakaplar o dönemde oldukça 

yaygın bir şekilde kullanılmaktaydı. Aynı lakap ve isimle zikredilen başka bir kişi, Ebû 

Saîd Mirza ile Hüseyin Baykara zamanında muhtesib olarak görev yapan, Mevlânâ 

Muhammed-i Câcermî’nin öğrencisi Mevlânâ Kemâlüddin Şeyh Hüseyin’dir (ö. 

888/1483)16 . Bir de Herat’ta sûfîler arasında oldukça etkin birisi olduğu belirtilen ve 

mutasavvıf kişiliği bâriz bir şekilde kaynaklara yansıyan, Hüseyin Baykara’nın sadaret 

makamına getirdiği kişilerden biri olan, Fenâyî mahlası ile şiirler de yazan, Şihâbüddîn 

İsmâil’in oğlu Emîr Kemâlüddin Hüseyin (ö. 909/1503’ten sonra)17 vardır. Böylece hem 

daha önceki yönetimler zamanında hem de Hüseyin Baykara döneminde dikkat çeken, 

Kâşifî ile birlikte dört tane Kemâlüddin Hüseyin ortaya çıkıyor ki bunlar bizim tespit 

edebildiklerimizdir. Bu kişiler arasında kâdı’l-kudâtlık görevi için akla ilk geleni 

muhtesib18 olan Kemâlüddin Şeyh Hüseyin’dir. Bunun dışında söz konusu fermandaki sûfî 

kişiliğe dâir vurguya dikkat edilirse, böyle bir özelliği ile tanınan Emir Kemâlüddin 

Hüseyin’in de ihtimaller arasında ilk sıralarda olabileceği görülür. Ne var ki Kâşifî 

hakkında olduğu gibi bu kişilerle ilgili olarak da Sebzevar’da kâdı’l-kudâtlık yaptıkları 

şeklinde bir bilgi kaynaklarda bulunmuyor. Bu durumda Herrmann’ın iddiası, saydığımız 

kişilerden biri veya başka bir Kemâlüddin Hüseyin’in Sebzevar’da kâdı’l-kudâtlık yaptığı 

                                                            
15  Bkz. Alî-Şîr Nevâyî, age, c. 1, s. 164; Hândmîr, Gıyâddîn b. Hümâmüddîn, Düstûrü’l-Vüzerâ, Haz.: 

Saîd Nefîsî, Tehrân: Ikbâl, 1355, s. 424-432; a.yz., Târîh-i Habîbü’s-Siyer, c. 4, s. 219; Vâsıfî, age, c. 2, 
s. 393. Ayrıca Bâbürnâme’de “hikemiyât, akliyât ve kelâm ilmini” iyi bildiği söylenen ve Ebû Saîd Mirzâ 
zamanının oldukça etkili bir kişisi iken Hüseyin Baykara zamanında, onun vezirleri arasında zikredilen, 
fakat kendisine haksızlık edildiği (muhtemelen öldürülmüş olduğu kastedilmiştir) bildirilen Mevlânâ 
Şeyh Hüseyin de bu kişi olmalıdır. Bkz. Bâbürnâme Bâbür’ün Hâtırâtı, Haz.: Reşit Rahmeti Arat, 
Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 2000, s. 276. 

16  Bu kişi hakkında bkz. Hândmîr, age, c.4, s. 108. Vâsıfî, age, c. 2, s. 320-322; Marie E. Subtelny, 
Timurids in Transition: Turko-Persian Politics and Acculturation in Medieval Iran, Leiden; Boston: 
Brill, 2006, s. 76-77. Ahsenü’t-Tevârîh’te 885/1480 yılı olayları zikredilirken bahsi geçen, Herat 
arabacılarından birinin şarlatanlığı neticesinde ortaya çıkan karışıklığı bastırmak için Hüseyin Baykara 
tarafından görevlendirilen “Mevlânâ Kemâleddin Şeyh Hüseyin” bu kişi olmalıdır. Bkz. Hasan-ı Rumlu, 
Ahsenü’t-Tevârîh, Çev.: Mürsel Öztürk, Ankara: TTK Yay., 2006, s. 567. 

17  Hayatı hakkında bkz. Alî-Şîr Nevâyî, age, c. 1, s. 142; Hândmîr, age, c. 4, s. 325; Bâbürnâme Bâbür’ün 
Hâtırâtı, s. 273-274; Shiro Ando, “Gāzorgāhī, Mīr Kamāl-al-dīn Ḥosayn”, Encyclopaedia Iranica, 
http://www.iranicaonline.org/articles/gazorgahi- (04.11.2014). 

18  Muhtesiblik ve kadılık ilişkisi için bkz. Cengiz Kallek, “Hisbe”, DİA, İstanbul: TDV Yay., 1998, c. 18, s. 
136-137.  
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tespit edilmediği sürece, bu konuda kaynakların suskunluğu izaha muhtaç kalmakla 

birlikte, ciddiyetini koruyacaktır. 

Kâşifî’nin Herat’ta, Hüseyin Baykara ve özellikle Ali-Şîr Nevâî’nin yakınında 

bulunan birisi olarak uzun süre kaldığı ve bu zaman zarfında vaazları ile meşhur olduğu 

bilinmektedir. Bu süreçte yukarıda tartıştığımız kâdı’l-kudâtlık dışında herhangi bir resmî 

görev icra ettiği malum değildir. Kâşifî’nin meşhur bir vâiz olmasının yanında diğer bir 

önemli özelliği de geniş bir bilimsel yelpazede eserler vermiş çok velûd bir yazar 

olmasıdır19 . Yazdığı eserlerin sayısının kırka ulaştığı kabul edilmektedir20 . Bu eserler 

içinde en meşhur olanı Ravzatü’ş-Şühedâ ise de özellikle tefsiri Mevâhib-i Aliyye (Tefsîr-i 

Hüseynî) 21 , Kelile ve Dimne’yi kaynak alarak yazdığı Envâr-ı Süheylî 22  ve Ahlâk-ı 

Muhsinî 23  adlı kitapları da hem halk tarafından ilgiyle okunan hem başka dillere 

tercümeleri yapılan önemli eserlerdir. 

Kâşifî, uzun sayılabilecek bir ömür sürmüş ve 910/1504 yılında24 vefat etmiştir. 

Mezarının Herat’ta25 veya Sebzevar’da26 olduğu şeklinde iki ayrı görüş vardır. Eğer mezarı 

                                                            
19  Subtelny, Kâşifî’nin sadece derleyici (compiler) ve yaygınlaştırıcı (popularizer) olarak görülemeyeceğini, 

bunun yanında geç ortaçağ İran’ında [15.yy. sonları ile 16. yy. başları] çok çeşitli alanlardaki bilginin 
korunması ve iletilmesinde bir aracı olarak kabul edilmesi gerektiğini söyleyerek “Kâşifî, kendisine 
çağındaki kültürel mirası derleme ve yayma gibi bir görev biçti; aksi takdirde gelecek kuşaklar için bir 
kayıp olacaktı.” şeklinde onun çokça eser yazmasının böyle bir bilinçli tavırdan kaynaklandığını ileri 
sürer. Bkz. Subtelny, agm, s. 463. 

20  Yusufî ve Subtelny, Kâşifî’nin eserlerinin sayısını kırk olarak belirlemişlerdir. Bkz. Gholam Hosein 
Yousofi, “Kashifi”, The Encyclopaedia of Islam New Edition, Leiden: Brill, 1997, c. 4, s. 704-705; 
Maria E. Subtelny, “Husayn Va’iz-i Kashifi: Polymath, Populizer, and Preserver”, Iranian Studies, Vol. 
36, No: 4, December 2003, s. 464-465. Eserleri hakkında ayrıca bkz. Ca’feriyan, agm, s. 23-24; 
Karaismailoğlu, agmd, s. 17-18. 

21  Bu eserle ilgili geniş bir inceleme için bkz. Kristin Zahra Sands, “On the Popularity of Husayn Va’iz-i 
Kashifi’s Mevāhib-i aliyya: A Persian Commentary on the Qur’an”, Iranian Studies, Vol. 36, No: 4, 
December 2003, s. 475-483. Eserin Türkçe ve başka dillerdeki tercümeleri için bkz. Abdulhamit Birışık, 
“Osmanlıca Tefsir Tercümeleri ve Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin Mevâhib-i Aliyye’si”, İslâmî Araştırmalar, 
c. 17, S. 1, 2004, s.62-65. 

22  Eser hakkında geniş bir inceleme için bkz. Christine van Ruymbeke, “Kashifi’s Forgotten Masterpiece: 
Why Rediscover the Anvār-i Suhaylī”, Iranian Studies, Vol. 36, No: 4, December 2003, s. 572-588. 
Eserin Türkçe tercümesi Hümâyûnnâme için bkz. Ömer Faruk Akün, “Alâeddin Ali Çelebi”, DİA, 
İstanbul: TDV Yay., 1989, c. 2, s. 317-318; Şebnem Parladır, Resimli Nasihatnameler: Ali Çelebi’nin 
Hümâyûnnâmesi, Doktora Tezi, Ege Üniv. SBE, İzmir, 2011, s. 34-53. Bu tercümenin Envâr-ı Sühyelî 
ile mukayesesi için bkz. Tuncay Bülbül, Hümâyûn-nâme (İnceleme-Tenkitli Metin), Doktora Tezi, 
Gazi Üniv. SBE, Ankara, 2009, s. 199-205. 

23  Eserle ilgili bkz. Maria E. Subtelny, “A Late Medieval Summa on Ethics: Kashifi’s Akhlāq-i Muhsinī”, 
Iranian Studies, Vol. 36, No: 4, December 2003, s. 601-613. Eserin Türkçe tercümeleri için bkz. M. 
Nazif Şahinoğlu, “Ahlâk-ı Muhsinî”, DİA, İstanbul: TDV Yay., 1989, c. 2, s. 17; Hüseyin Altınpay, 
Hocazâde Aldülaziz Efendi Ahlâk-ı Muhsinî Tercümesi Fatih Ktp. 3467(1a-60b), Yüksek Lisans 
Tezi, Celal Bayar Üniv. SBE, Manisa, 2008, s. 57-59. 

24  Hândmîr, age, c. 4, s. 345. 
25  Herrmann, agm, s. 91; Subtelny, agmd. 
26  Karaismailoğlu, agmd, s. 17. 
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Herat’ta ise, o zaman yukarıda da bahsettiğimiz Molla Câmî’nin vefatından sonra oradan 

ayrılıp Sebzevar’a gittiği şeklindeki bilgi tartışmalı hâle gelecektir. 

Kâşifî ile ilgili bazı çalışmalarda27 onun mezhebi ile ilgili müstakil bir başlık açmak 

gereği hissedilmiş ve burada onun Şiî mi yoksa Sünnî mi olduğu tartışılmıştır. Subtelny de 

Kaşifî’nin Sünnî mi yoksa Şiî mi olduğu hakkındaki tartışmaları zikretmiş; birçok kişinin 

Sebzevar’da doğması ve özellikle Ravzatü’ş-Şüheda’yı yazmış olması sebebiyle28 onun Şiî 

olması gerektiğine inandıklarını belirtir. Ancak yazar, Kâşifî’nin çağdaşlarının bu sorunla 

ilgili herhangi bir açıklamaları olmadığını; sadece Mecâlisü’n-Nefâ’is mütercimlerinden 

birinin onun Sebzevarlı olduğu hâlde Şiî olmadığına işaret ettiğini ifade eder.29 İleride 

değinileceği üzere, bahsi geçen Mecâlis tercümesini gördüğü izlenimi doğuran ifadelerle 

Âşık Çelebi’nin de bu hususu açıklama gereği hissetmesi, Kâşifî’nin, özellikle doğum 

yerine vurgu yapılarak ve Ravza’nın müellifi sıfatıyla Şiî olarak algılanmasına sebep 

olmuşsa da bu durum çoğunlukla Kâşifî’nin eserlerinde bizzat kendisi tarafından takip 

edilen usulle ilgilidir. Mevâhib-i Aliyye’yi yer yer bu tartışmayı da merkeze alarak 

incelemiş olan Sands, bu eserinde onun özellikle herhangi bir mezheple ilgili görüşleri ön 

plana çıkarmayıp 30  hem Sünnî hem de Şiî olanları saygıyla anarak ihtilaflı konulara 

girmekten kaçındığını31; mesela Şerif el-Murtazâ (ö. 436/1044), Muhammed Ebu Ca’fer et-

                                                            
27  Mesela bkz. Ca’feriyan, agm, s. 24-27; Debîrân- Tesnîmî, agm, 28-30.  
28  Karaismailoğlu, agmd, s. 17’de bu duruma şöyle değinir: “Hüseyin Vâiz halkın çoğunluğu Şiî olan 

Sebzevâr’da Sünnîlik, Herat’ta yaşadığı dönemde ise Şiîlik’le itham edilmiştir. Şiî olarak tanınmasında 
daha çok Ravzatü’ş-şühedâ adlı eserinin etkisi vardır.”  

29  Subtelny, “Husayn Va’iz-i Kashifi: Polymath, Populizer, and Preserver”, s. 466. Yazar Mecâlis 
müterciminin bu iddiası ile ilgili olarak (bkz. 13. dipnot) söz konusu tercüme I. Selim adına yapıldığı için, 
bu ifadelerin olduğu gibi kabul edilemeyeceğini ileri sürmüştür. Yazarın kime ait olduğunu belirtmeden 
bahsettiği tercüme Hakîm Şâh Muhammed-i Kazvînî’ye aittir ve Yavuz Sultan Selim’in vafatından kısa 
bir süre sonra kaleme alınmıştır. Bu eser hakkında bkz. Kartal, agm, s. 28-30, 32-33. Haddizatında 
Kazvînî tercümesinin en son kısmını (behişt-i heştüm, ravza-i dovvum) Sultan Selim -ondan, doğal 
olarak, geçmiş zaman kipi ile bahseder- ve onun devrindeki şairlere ayırmıştır. Sultan Selim ile ilgili 
ifadeler için bkz. Mîr Nizâmüddîn Alî-Şîr Nevâî, Mecâlisü’n-Nefâis der-Tezkire-i Şuara-i Karn-i 
Nohum, Çev.: Hakîm Şâh Muhammed-i Kazvînî, Haz.: Ali Asgar Hikmet, Tehrân: Minûçehrî, 1323, s. 
359-360. Kemal Eraslan da anlaşılması güç bir şekilde aynı cümle içinde hem mütercimin eserine 
başlama (927/1521) ve bitirme (929/1523) yıllarını verir, hem de mütercimin eserini “Osmanlı sultanı 
Yavuz Sultan Selim’e (sl. yılları: 1512-1520) takdim ettiği”ni belirtir. Bkz. Alî-Şîr Nevâyî, age, 
(Hazırlayanın giriş kısmı), c. 1, s. XXXVI-XXXVII. Subtelny’nin ifadeleri dikkate değer olmakla birlikte 
-çünkü eser İstanbul’da tercüme edilmiş/yazılmış olup bu yüzden yazarın tercüme/yazım işinde taraflı 
davranma ihtimali vardır- tarihsel olarak tutarlı değildir. Kazvînî’nin ifadeleri şöyledir: “Mevlânâ 
Sebzevarlı’dır; fakat onların rafzından ve batıl mezheplerinden uzaktır. Yine de töhmet altında kalmaktan 
kurtulamamıştır.” Mîr Nizâmüddîn Alî-Şîr Nevâî, age, s. 268. Oysa Mecâlis’in aslında söz konusu 
duruma hiç değinilmemiştir: Alî-Şîr Nevâyî, age, c. 1, s. 138-139. Birışık ve Ca’feriyân ise, Kazvînî 
tercümesindeki konuyla ilgili ifadelerin Ali-Şir Nevâî’ye ait olduğunu zannetmişlerdir. Bkz. Birışık, agm, 
s. 62. Ca’feriyân, agm, s. 24. 

30  Sands, agm, s. 471. 
31  Sands, agm, s. 482. 
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Tûsî (ö.459/1066 veya 460/1067) gibi önde gelen Şiî âlimlerden alıntılar yaptığı hâlde bu 

alıntıların onların Şiîlik esaslı görüşlerini içeren cinsten değil de Sünnîler arasında da 

kolayca bulunabilecek Kur’an tefsiri ile ilgili yorumlar olduğuna dikkat çeker. Sands’e 

göre Mevâhib’in beğenilip yaygınlık kazanmasında asıl etken, eserin üslubu olsa da 

Kâşifî’nin Sünnîlik-Şiîlik bağlamında çatışmacı bir tutumdan özellikle uzak durması onu 

hem Sünnîlerin hem de Şiîlerin okuduğu bir yazar yapmıştır.32 Kâşifî’nin mezhep tercihi 

ne olursa olsun, bizim için önemli olan Âşık Çelebi’nin bir Osmanlı kadısı olarak onu Şiî 

olarak görmemesi ve özellikle onun Şiîliğini gösterdiği iddia edilen33 Ravzatü’ş-Şühedâ 

gibi bir eserini tercüme etmesidir.  

 

2.2. ESER: RAVZATÜ’Ş-ŞÜHEDÂ 

Yazar bu eseri vücuda getirirken temel kaygısının ne olduğunu mukaddimede 

oldukça açık bir şekilde göz önüne sermiştir; o da belaya uğramanın Allah katındaki değer 

ile bağlantılı olduğudur. Kâşifî mukaddimeye, “Biz kimi zaman düşman ve ölüm 

korkusuyla, kimi zaman açlıkla, kimi zaman da ticarî mallara, canlara ve ürünlere gelecek 

zarar ziyanla sizi mutlaka sınayacağız. Ey peygamber! Zorluklara göğüs gerip sabredenleri 

(cennetle) müjdele! O sabırlı kullar ki başlarına beklenmedik bir kötü hâl gelince ‘Biz bu 

dünyada Allah’a kulluk için varız. Vakti geldiğinde de O’na dönüp huzuruna çıkacağız.’ 

derler” 34  mealindeki ayetlerle başlar. Ayette geçen korku, açlık, malların, canların ve 

ürünlerin azaltılması, musîbet gibi kavramlardan ne anlaşılması gerektiğini kısaca açıklar. 

Burada asıl üzerinde durulan kavram “belâ”dır. Kâşifî kelimenin “sıkıntı ile deneme/ 

imtihan etme” anlamına35 sürekli vurgu yaparak belanın insanoğlunun değerini tespit için 

bir mihenk taşı hükmünde olduğunu belirtir. Özellikle muhabbet-i İlâhî davasında olanlar 

mutlaka bela ile imtihan edilmeli ve bunun neticesinde de iddiasında samimi olan ile 

olmayan birbirinden ayrılmalıdır. Bu tıpkı altının potada ateş ile eritilip saflaştırılmasına 

benzer. Dolayısıyla altın için ateş ne ise, velîlik, Allah dostluğu için de bela o mesabededir; 

kişinin haslığı, samimiliği böylece ortaya çıkar. Nitekim kutsal kitapların birinde “(Allah’ı) 

seven veya Allah’ın sevdiği kimseye bela verilir.” şeklinde bir söz vardır. Ayrıca Hz. 

                                                            
32  Sands,agm, s. 483. 
33  Ca’feriyan’a göre, özellikle Fütüvvetnâme-i Sultânî ve Ravzatü’ş-Şühedâ Kâşifî’nin eserleri arasında 

“reng-i teşeyyu”un bâriz olması açısından dikkat çeker. Bkz. Ca’feriyan, agm, s. 25-27. 
34  2/Bakara: 155-156. 
35  Bu kavram için bkz. Süleyman Uludağ, “Belâ”, DİA, İstanbul: TDV Yay., 1992, c. 5, s. 380. 
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Peygamber’den de “Allah bir kavmi severse onlara bela verir.” anlamında bir hadis de 

rivayet edilmiştir. Dolayısıyla mihnet muhabbetin terazisidir; bela da velâ (dostluk) 

nispetinde olur.  

Hak yolunda en çok belaya uğrayanlar, en çok meşakkat çekenler, en önde giden 

kimseler olacaktır. Bir rivayete göre Hz. Peygamber’e, en şiddetli belaya uğrayanların 

kimler olduğu sorulduğunda o, “Peygamberler ve sonra da onlara en çok benzeyenlerdir.” 

demiştir. Bundan mütevellit Kâşifî daha sonra kitabında ayrı ayrı ele alacağı peygamberler 

ve onların çektiği sıkıntılar, belalar hakkında özet bilgiler verir. Daha sonra da sıra Hz. 

Peygamber, ve ehl-i beytinin çektiği sıkıntılara gelir. Bu arada Kâşifî “seyyidü’ş-şühedâ” 

olarak Hz. Hamza’yı da zikreder. Ehl-i beytten ise, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. 

Hüseyin sayılır. 

Bu dünyada en çok sıkıntı çeken kişi Hz. Peygamber’dir. Nitekim o, “Hiçbir 

peygambere benim kadar eziyet edilmedi.” demiştir. Bu da gayet tabiidir; çünkü belanın 

büyüklüğü ile Allah katındaki değer doğru orantılıdır. Allah katında en değerli kişi Hz. 

Peygamber olduğuna göre en çok sıkıntı çeken de o olacaktır. Bu durumla bağıntılı olarak 

en çok sıkıntı çeken ehl-i beyt de Hz. Peygamber’inki olmuştur. Özellikle hiçbir gözün 

görmediği, hiçbir kulağın işitmediği Kerbelâ hâdisesi söz konusu olduğunda bu vaziyet 

daha da anlaşılır olacaktır. Kâşifî burada geçmiş âlimlerden bu olayın vahâmetiyle ilgili 

sözler nakleder. Bu sözlerde Hz. Hüseyin’in âhir zaman Peygamberinin torunu ve âl-i 

abânın beşincisi olduğu; ölümüne yerde ve göklerdeki meleklerin, denizdeki balıkların, 

havadaki kuşların, hâsılı bütün mevcudatın ağladığı ifade edilir. Kâşifî bu noktada 

ağlamanın Allah’ın rızasına kavuşturup kişiyi cennete koyacağını belirtir. Çünkü “Hüseyin 

için ağlayan veya ağlar gibi yapana cennet vacip olur.” şeklinde bir söz aktarılmıştır. Bu 

sebeple her yıl muharrem ayı gelende Ehl-i Beyt’i sevenler bu acıyı tazeler ve gözyaşı 

dökerler. 

Kâşifî, Kerbela olayı ile ilgili kitaplar yazıldığını ancak bunlarda Peygamber’in iki 

torunuyla (Hasan ve Hüseyin) ilgili faziletlerin tam olarak anlatılmadığını ve onların 

hâllerinin ayrıntılı olarak verilmediğini söyler. Bu yüzden Seyyid Mirza olarak da bilinen 

Mürşidüddin Abdullah’ın36 işaretiyle peygamberler, seçkinler (asfiyâ), şehitler ve diğer 

                                                            
36  Bu kişi, Bâbürnâme’de de Hüseyin Baykara’nın kızı Bayram Sultan’ın kocası olarak zikredilen ve aynı 

zamanda onun yeğeni olduğu anlaşılan Seyyid Abdullah Mirza’dır. Bkz. Bâbürnâme Bâbür’ün 
Hâtırâtı, s. 259. 
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belaya uğrayanların ve Âl-i Abâ’nın hâllerini açıklayan bir eser yazdığını belirtir. Yaşlılık 

ve başka mânialar yüzünde fesâhat ve belâgat yönlerinden eserin kusurları olabileceğini; 

ancak o kişinin isteğine uymak zorunda kaldığını ileri sürer. Esere Ravzatü’ş-Şühedâ 

olarak ad verildiğini, onun on bâb ile hâtimeden müteşekkil olduğunu ilave ederek bunların 

içeriklerini açıklar. Buna göre, 

1. Bâb: Bazı peygamberlerin uğradıkları belalar; 

2. Bâb: Kureyş’in Hz. Peygamber’e ettiği cefâlar ve Hz. Hamza ile Ca’fer-i 

Tayyar’ın şehadeti; 

3. Bâb: Hz. Peygamber’in vefatı; 

4. Bâb: Doğumundan ölümüne kadar Hz. Fâtıma’nın ahvâli; 

5. Bâb: Doğumundan şehadetine kadar Hz. Ali ile ilgili haberler; 

6. Bâb: İmam Hasan’ın faziletleri ve doğumundan şehadetine kadarki kimi 

hâlleri; 

7. Bâb: İmam Hüseyin’in menâkıbı, doğumu ve kardeşinin (Hasan) vefatından 

sonraki durumu; 

8. Bâb: Müslim b. Akîl’in şehit edilişi ve çocuklarından bir kısmının 

öldürülmesi; 

9. Bâb: İmam Hüseyin’in Kerbela’ya varması, düşmanla savaşması; çocukları, 

akrabası ve diğer kimselerle birlikte şehit olması; 

10. Bâb: Kerbela savaşından sonra Ehl-i Beyt’in başına gelenler ve savaşı 

başlatan muhaliflerin uğradığı cezalar ve 

Hâtime: Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’in çocuklarının zikredilmesi ve onlardan 

bazılarının silsile ve nesepleri hakkındadır.37 

Ravzatü’ş-Şühedâ’nın başlıklar hâlinde sıralanan bu bölümleriyle ilgili daha geniş 

açıklamalar, ileride Âşık Çelebi’nin tercümesi incelenirken verilecektir. Burada kısaca 

eserin yazıldığı sosya-kültürel ortamla ilgili bir iki hususa işaret etmek yerinde olacaktır. 

                                                            
37  Eserin mukaddime kısmı için bkz. Kâşifî, Mevlâ Kemâlüddîn Hüseyin Vâ’iz, Ravzatü’ş-Şühedâ, Haz.: 

Muhammed Rûşen, Tehrân: Sadâ-yi Mu’âsır, 1390, s. 31-38.. 
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Ca’feriyân, Kâşifî’nin hayatının ilk yıllarını geçirdiği Sebzevar’dan mâtem 

törenlerine âşinâ olduğunu belirtir.38 Dolayısıyla, Kâşifî’nin eserini yazmasının ardından 

“Ravzahânî” olarak nitelenecek tarzla ilgili, bu meclislerde matemle ilgili metinler 

okunuyordu.39 Ca’feriyân Ravza’nın toplum tarafından oldukça fazla ilgi görmesine dair 

sebeplere değinirken, öncelikle onun bir tarih kitabı olarak değil de edebî bir eser olarak 

değerlendirilmesi gerektiğini belirtir. Ona göre Ravzatü’ş-Şühedâ, Ebû-Müslim-nâme ve 

Hamza-nâme gibi eserlerle benzer kategoride değerlendirilmelidir. Çünkü Ravza’da da 

tarihî gerçeklerle uyuşmayan hikayeler vardır. Bu durum da göstermektedir ki Ravza’nın 

yazıldığı dönemde söz konusu eserlerin yaygın olarak özel toplantılarda okunması, eserini 

yazarken muhtemelen Kâşifî’yi etkilemiştir. Böylece Ravza, Ebû-Müslim-nâmelerin yerini 

almakta gecikmemiştir. 40  Bu ise, eserin yazıldıktan sonra kısa bir süre içinde matem 

törenlerinin adını kendi adıyla özleştirecek (ravzahânî) derecede etkin olmasını anlamamızı 

kolaylaştırmaktadır. Kâşifî, âşinâ olduğu bir konuda ve tanıdığı bir topluluğa uygun bir 

üslup ile eserini vücuda getirmiştir. 

Ravzatü’ş-Şühedâ yazıldıktan kısa bir süre sonra Türkçe’ye kazandırılmıştır. 

Bilindiği kadarıyla eserin birbirine çok yakın zamanlarda yapılmış üç adet tercümesi41 

vardır: Âşık Çelebi’nin tercümesi 953/1546; Fuzûlî’nin (ö. 963/1556) Hâdikatü’s-

Sü’adâ’sı, 954/1547 veya birkaç yıl öncesine42 ve Câmî-i Mısrî’nin (ö. ?) Saâdet-nâme’si 

ise 960/1553 yılına aittir43. Bu tercümeler içinde en beğenileninin ve en çok okunanının 

                                                            
38  Ca’feriyân, agm, s. 27. 
39  Ca’feriyân, agm, s. 28.  
40  Ca’feriyân, agm, s. 35-36. Ravzatü’ş-Şühedâ’nın bir tarih kitabından ziyade edebî bir eser olarak 

görülmesi gerektiği ile ilgili, eserdeki söz sanatlarına varıncaya kadar bir inceleme için bkz. Debîrân- 
Tesnîmî, agm, s. 31-40. 

41  Ravzatü’ş-Şühedâ tercümesi olarak kabul edilen Şevâhidü’ş-Şühedâ’nın Hadîka’dan intihal derecesinde 
faydalanılarak yazıldığı gösterilmiştir. Bkz. Sadık Yazar, “XVI. Asır Şairlerinden Eğirdirli Şerîfî’nin 
Şevâhidü’ş-Şühedâ’sı”, Turkish Studies, Vol. 4/2, Winter 2009, s. 1074-1081. 

42  Güngör, istinsah tarihi belli en eski nüshanın h. 954 tarihli olduğunu, bu sebeple eserin bu tarihten önce 
yazıldığının tahmin edilebileceğini söylemektedir. Bkz. Şeyma Güngör, “Hadîkatü’s-Suadâ”, DİA, 
İstanbul: TDV Yay., 1997, c. 15, s. 21. 

43  Cihan Okuyucu, “Câmî-i Rûmî ve Sa’âdetnâmesi”, Türkiyat Mecmuası, c. 21, Bahar 2011, s. 321. Bu 
çalışmada (s. 306) Hâfız Hüseyin el-Halvetî’nin Ravzatü’ş-Şühedâ tercümesinin olduğu (İstanbul Üniv. 
Nadir Eserler Ktp., TY 863) ileri sürülmüşse de, söz konusu eser tercüme değildir. Diğer taraftan, Konya 
Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’nde 42 Kon 1382 arşiv numarası ile kayıtlı eser, kataloga Tercüme-i 
Ravzatü’ş-Şüheda başlığı ile kaydedilmiştir. Ancak eser incelendiğinde müellifin Mehmed/Muhammed b. 
Hacı Hasan olup eserine Tuhfetü’ş-Şühedâ adını verdiği ve eserini 25 Cemaziyelâhir 1107/ 31 Ocak 
1696’ta bitirdiği; söz konusu nüshanın ise 1197/1783 yılında istinsah edildiği görülür. Yazarın 339b’de 
“Hadîkatü’s-Sü’adâ’yı tercüme(!) eyledim” demesi ilginçtir. Bu bilgiler birkaç yıl önce kütüphane 
görevlileriyle paylaşılmışsa da, aradan geçen zaman zarfında katalog bilgisinde herhangi bir değişiklik 
yapılmamıştır. Ayrıca Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi B. 290 arşiv numarasına Terceme-i Ravzatü’ş-
Şühedâ adıyla kaydedilmiş olan eser Saâdet-nâme’nin 1126/1714’te istinsah edilmiş bir nüshasıdır. 
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Hadîkatü’s-Sü’adâ 44 ; görebildiğimiz kadarıyla aslına en uygununun da Saâdet-nâme 

olduğunu belirtmeliyiz.45 Âşık Çelebi’nin tercümesi ise diğer ikisine nazaran daha sanatlı 

bir üslupla yazılmış izlenimi vermektedir. 

  

                                                                                                                                                                                    
Eserin kalog bilgisi için bkz. Fehmi Edhem Karatay, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe 
Yazmalar Kataloğu, 2 cilt, İstanbul: Topkapı Sarayı Müzesi Yay., 1961, c. 1, s. 366-367. 

44  Şu ifadeler, eserin nüshalarının çokluğu yanında, okunma derecesini çarpıcı bir biçimde gösterir: 
“…Bunlardan gayrı Maktel-i Hüseyin okumak ki beyne’n-nâs meşhûr olan Şîa’dan Fuzûlî-i Bağdâdî’nin 
Hadîka’sı gibi -ki muhıbb-i hânedânem diyü vâkı gayr-i vâkı niçe kelâm-i bîhûde derc eylemişdir- ashâb-
i kirâm mâ-beyninde vâkı olan gavgaları aramak ve taramak bize câiz değildir. Zîrâ anların her birinin 
te’vîli vardır, diyü ulemâ-i ızâm bu bâbı seddeylemişler.” Vedâdî, Tekmile Terceme-i Tarîkat-i 
Muhammediyye, İstanbul, 1258, s. 5. 

45  Eser üzerinde şu çalışmalar yapılmıştır: Kübra Yıldız Ayyıldız, Câmî-i Rûmî’nin Sa’âdet-nâme Adlı 
Eseri (Metin-Sözlük) [150b-200b], Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniv. SBE, Samsun, 2013; 
Orhan Aydoğdu, Câmî-i Rûmî’nin Sa’âdet-nâme Adlı Eseri (Metin-Sözlük) [1b-50a], Yüksek Lisans 
Tezi, Ondokuz Mayıs Üniv. SBE, Samsun, 2014; Mahmut Öztürk, Câmî-i Rûmî’nin Sa’âdet-nâme Adlı 
Eseri (Metin-Sözlük) [50b-100a], Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniv. SBE, Samsun, 2014. 
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I. BÖLÜM 

ÂŞIK ÇELEBİ VE RAVZATÜ’Ş-ŞÜHEDÂ TERCÜMESİ 
 

1. ÂŞIK ÇELEBİ: ÂL-İ RESÛL SOYUNDAN BİR OSMANLI MÜTERCİMİ 

16. yüzyılda bir Osmanlı kadısı olarak Rumeli topraklarında ömrü geçen Âşık 

Çelebi, telif ve tercüme eserleri 46  arasında önemli bir yeri olan Meşâirü’ş-Şuarâ adlı 

tezkiresi ile oldukça haklı bir şöhrete kavuşmuştur. Türk edebiyatının klasik dönemi ile 

ilgili çalışma yapan çoğu kişinin hemen her fırsatta söz konusu esere başvurması, Âşık 

Çelebi’nin tezkiresi ile anılmasını ve “tezkire yazarı” olarak tanınmasını sağlamıştır. Oysa 

telif ver tercüme eserleri sayısal olarak oranlandığında Âşık Çelebi bir mütercim olarak 

karşımıza çıkar. Ne var ki onun bu yönünü değerlendiren veya tercüme ettiği eserleri konu 

alan çalışmalar maalesef çok azdır.47 Dolayısıyla Âşık Çelebi’nin bu yönü itibariyle ihmale 

uğradığını söylemekte bir beis yoktur. Diğer taraftan onun hayatı ile ilgili tekrar edilegelen 

bilgiler arasında da kanaatimizce bazılarının düzeltilmesi gerekmektedir. Çünkü onunla 

ilgili çalışma yapanlar, kendilerinden önce üretilmiş bilgileri tekrarlamakla yetinmiş; bu 

bilgileri tetkik etme ihtiyacı hissetmemişlerdir. Bu yüzden çalışmamızın bu bölümünde 

bazı noktalara ayrıntılı olarak değinilmiştir.  

 

1.1. HAYAT HİKÂYESİ 

1.1.1. Aile Tarihi: Ehl-i Beyt’e Mensubiyet 

Âşık Çelebi henüz hayatta iken, 953/1546’ta tezkiresini tamamlayan Latîfî48 ile 

971/1563 yılında tezkiresini yazan Ahdî49 söze onun seyyidliğini belirterek başlar. Bunda 

                                                            
46 Eserleri hakkında genel bilgiler için bkz. M. Fuad Köprülü, “Âşık Çelebi”, İslam Ansiklopedisi, 

İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1965, c. 1, s. 700. 
47  Bkz. Ahmet Sevgi, “Âşık Çelebi’nin Kırk Hadis Tercümesi Üzerine Bir İnceleme”, Selçuk Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 2, 1988, s. 43-53; Derin Terzioğlu, “Bir Tercüme ve Bir İntihal Vakası: Ya 
da İbn Teymiyye’nin Siyâsetü’ş-Şer’iyye’sini Osmanlıcaya Kim(ler), Nasıl Aktardı?”, Journal of 
Turkih Studies Türklük Bilgisi Araştırmaları, Vol. 31/II (In Memoriam Şinasi Tekin II), 2007, s. 247-
275; Sadık Yazar, “Gazâlî’nin XIII-XVIII. Yüzyıllar Arasında Batı Türkçesinde Tercüme Edilen 
Eserleri”, Dîvân Displinlerarası Çalışmalar Dergisi, c. 16, S. 31, 2011/2, s, 117-119. Ahmet Çelik, 
Âşık Çelebi’nin “Miracu’l-İyale ve Minhacu’l-Adale” Adlı Eserindeki Siyaset Düşüncesi, Yüksek 
Lisans Tezi, Marmara Üniv. SBE, İstanbul, 2014. 

48 Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin), Haz.: Rıdvan Canım, Ankara: 
AKM, 2000, s. 382. Latîfî burada “Beyne’l-cumhûr Seyyid oğlı Nattâ-zâde dimekle ma’rûf u meşhûrdur.” 
şeklinde bir bilgi paylaşır. Muhtemelen buradaki “Seyyid oglı” ifadesinden kaynaklanmış olacak ki, 
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Osmanlı döneminde seyyidlere verilen değerin 50  etkili olduğu düşünülebilirse de 

kanaatimizce Âşık Çelebi’nin neredeyse kendinden her bahsedişinde seyyidliğini 

vurgulaması da ayrıca etkili olmuştur. Hatice Aynur’a göre Âşık Çelebi’nin bu tavrının bir 

açıklaması vardır: “Tezkirede ailesinin bu mevki ile olan ilişkisinin bu denli ayrıntılı yer 

alışı da kendi beklenti ve isteklerinin dile getirilişi olarak ele alınmalıdır.”51 Bu açıklamaya 

katılmakla birlikte onun yaşamış olduğu sıkıntılı hayatın, kadrinin bilinmeyişi yönündeki 

sarsılmaz kanaatinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Böyle bir kanaate 

sahip olmasında onu haklı görmemizi sağlayan ipuçları bizzat kendi aile tarihinde de 

mevcuttur. Çünkü dedelerinin padişahların ilgisine mazhar olduğu bilinmektedir.  

Âşık Çelebi’nin tezkiresinde52 aile tarihine dair verdiği bilgilere bakılırsa, soyu 

Bağdat’a hicret ederek buraya yerleşmiş bir aileye dayanmaktadır. Bağdat’a yerleşen bu 

ailenin muhtemelen önceki üyeleri hakkında yeterli bilgi bulunmaması sebebiyle zikredilen 

ilk isim Seyyid Nattâ’dır. Kendisi nat‘ (deriden yapılma sofra yaygısı) işi ile uğraştığından 

“Nattâ” lakabıyla tanınmıştır. Atâî’nin verdiği bilgiye göre Seyyid Muhammed-i Buharî 

(Emir Sultan), Buhara’dan Bağdat’a geldiğinde Seyyid Nattâ’nın evinde konuk olmuştur.53 

Daha sonra beraber Rûm’a, Bursa’ya, gelmişlerdir. Devir Yıldırım Bâyezid zamanıdır; 

sultan ve ailesi gelenlere sahip çıkmıştır. Böyle bir iltifat için gelenlerin seyyidliğinin etkili 

olduğu düşünülebilir. Yıldırım, kendi kızı ile Emir Sultan’ı, vezir İshak Paşa’nın kızı ile de 

Seyyid Nattâ’yı evlendirmiştir. Ayrıca Yıldırım, Seyyid Nattâ için Ebû İshâkiyye diye 

bilinen bir zaviye ve mescid inşa ettirmiş, onu sâdâta nâzır (=seyyidlerden sorumlu kişi), 
                                                                                                                                                                                    

Mustafâ Âlî 1007/1595-99 yılında tamamladığı Künhü’l-Ahbâr’da yakından tanıdığını vurguladığı Âşık 
Çelebi hakkında “Burusa’da mütemekkin ve sâhıb-i kâr ü bâr ü nukûd-i bî-şümâr idügi müte’ayyin 
Seyyid Nizâm’un oğlıdur.” diye baştan sona yanlış bilgiler vermiştir. Büyük ihtimalle bu yanlışın sebebi 
Seyyid Nizamoğlu (öl.1010/1601) ile ilgili bilgileridir. Bkz. Mustafa İsen, Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire 
Kısmı, Ankara: AKM Yay., 1994, s. 312. 

49 Süleyman Solmaz, Ahdî ve Gülşen- Şu’arâsı (İnceleme-Metin), Ankara: AKM Yay., 2005, s. 419. 
50 Osmanlı döneminde seyyidlerin durumu için bkz. Rüya Kılıç, Osmanlıda Seyyidler ve Şerifler, 

İstanbul: Kitapyayınevi, 2005, s. 79-134. Lutfi Paşa’nın (ö. 970/1563) Âsaf-nâme adlı eserindeki şu 
ifadeler ise özellikle Âşık Çelebi’nin yaşadığı sıralarda devletin bu konu üzerinde hassasiyetle durduğunu 
gösterir: “Ve cins-i sâdât-i kirâm ki ırk-ı mutahhere-i Hâşimiyye’dür, anlara dahı hâricden çok 
karışmışdur; ve anlara nakîbü’s-sâdât vaz’ olınmışdur. Defter-i kadîmleri ki Şecere-i Mutayyebe dirler, 
anda mevcûd olmayanı ıhrâc itmek gerek.” Lutfî Paşa, Asaf-nâme, İstanbul: Matbaa-i Âmidî, 1326, s. 25. 

51 Hatice Aynur, “Kurgusu ve Vurgusuyla Kendi Kaleminden Âşık Çelebi’nin Yaşamöyküsü”, Âşık Çelebi 
ve Şairler Tezkiresi Üzerine Yazılar, Haz.: Hatice Aynur- Aslı Niyazioğlu, İstanbul: Koç Üniv. Yay., 
2011, s. 33. 

52 Buradan itibaren verilen bilgiler Meşâirü’ş-Şu’arâ’da Âşık Çelebi’nin babası ile ilgili maddede (Alî) 
yazdıkları çerçevesinde işlenmiş, her bilgi için ayrıca referans göterilmemiştir. Bkz. Âşık Çelebi, 
Meşâ‘irü’ş-Şu‘arâ, 3 cilt, Haz.: Filiz Kılıç, İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay., 2010, c. 2, s. 
1119-1123. 

53 Atâî, Nev’izâde, Hadâ’iku’l-Hakâ’ik fî Tekmileti’ş-Şakâ’ik, Şakâ’iku’n-Nu’mâniyye ve Zeyillleri II, 
Haz.: Abdülkadir Özcan, İstanbul: Çağrı Yay., 1989, s. 161. 
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Ebû İshâk dervişlerine54 şeyh ve söz konusu zaviyeye de mütevelli olarak atar. Adı geçen 

zaviyenin vakıflarına onun soyundan gelenlerin mütevelli olmasını da o zaman 

kararlaştırır. İleride değinileceği üzere Seyyid Nattâ’nın bir süre sonra Bursa’dan 

ayrılması, başka sebeplerle ilgili olabileceği gibi, vakıf mütevelliliğinin ekonomik sıkıntı 

yaşamadan geçinmek için yeterli imkânları sağlayamamış olabileceğini akla getirir. Çünkü 

Âşık Çelebi’nin zaman zaman geçim sıkıntısından ve intikal etmiş borçtan söz açması; 

fakirlikten şikâyet etmesi, ailenin geçmişinde de ekonomik sıkıntının yaşandığını 

düşündürür. 

Seyyid Nattâ’nın hayatındaki mühim bir olay, yine seyyidliğe verilen önemi 

göstermesi bakımından Âşık Çelebi’nin vurguladığı konulardandır. Yıldırım’ın yenildiği 

Ankara Savaşı (1402) sonrasında Timurlular’a esir düşenler arasında Seyyid Nattâ da 

vardır. Onu esaretten kurtaran sebeplerden birisi ilim sahibi olması ise, diğeri de seyyidliği 

olmuştur. Âşık Çelebi bunu özellikle vurgularken galiba şunu îmâ etmiştir: ‘Bizim 

düşmanımız olan kişi bile seyyidliğimizin hakkını teslim etmiştir.’ Bu esaret olayından 

sonra Seyyid Nattâ hacca gider, evlenir ve oraya yerleşir. II. Murat padişah olunca onun 

davetine icabet ederek geri döner. Padişah, oğlu Mehmed için sünnet düğünü tertip 

ettiğinde, Rûm’da yemeklerin siniler üzerinde yeniyor olması Seyyid Nattâ’nın dikkatini 

çeker; fırsattan istifade ile sanatını gösterme imkânı bulur. Düğünde kullanılmak üzere çok 

büyük sofra yaygıları yapar. Atâî’nin belirttiğine göre, işlemiş olduğu nakışlı bir yaygı 

padişahın dikkatini çekince ömrünün sonuna dek padişahtan himaye görür.55 

Seyyid Nattâ’nın hayatı, Âşık Çelebi’nin hak ettiği ilgiyi bir türlü göremediği 

yönündeki kanaatini anlama noktasında önemli ipuçları sunar. Çünkü bu kişi, seyyidliğinin 

vermiş olduğu bir hakla, Osmanlı’nın ilk yıllarında devletin resmî görevlisi olarak hizmet 

etmiştir. Yani devletin seyyidlerle ilgili ilk resmî muamelesinde karşımıza çıkan kişi, Âşık 

Çelebi’nin atasıdır. Dolayısıyla, tıpkı atalarında olduğu gibi kendisinin de böyle bir ilgi 

umması gayet doğaldır; adeta bu durum onun için miras hükmünde kabul edilmelidir. 

                                                            
54  Ebû İshâk ve Kâzerûniyye tarikati hakkında bkz. Mustafa Kara, Bursa’da Tarikatlar ve Tekkeler, 

Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi Yay., 2012, s. 80-94; Fuad Köprülü, “Abû İshâk Kâzrûnî ve 
Anadolu’da İshâkî Dervişleri”, Çev.: Cemal Köprülü, Belleten, c. 33, S. 130, Nisan 1969, s. 225-232.  

55 Atâî, age, s. 161. Seyyid Nattâ hakkında bkz. Zafer Erginli, “Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-
Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Nattâ‘”, Gümüşlü’den Günümüze Osmanlı Kültüründe Bursa, Haz.: 
Hasan Basri Öcalan, İstanbul: Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi Yay., 2003, s. 138-148. 
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Seyyid Nattâ muhtemelen II. Murat zamanında vefat edince yerine oğlu 

Zeynelâbidin geçmiştir. Yani o da babası gibi sâdâta nâzır olmuştur. Fâtih Sultan Mehmed 

ile II. Bâyezid zamanlarında onlardan himaye gören Zeynelâbidîn, Bâyezid’in saltanatının 

başlarında vefat eder. Âşık Çelebi dedesi Zeynelâbidin ile ilgili bilgiler verirken özellikle 

bir hususu belirtme ihtiyacı duyar: Lüknet-i lisân (=kekemelik)56. Dedesi gibi kendisinde 

de görülen bu durum, Hz. Hasan soyundan geldiklerinin bir göstergesidir. Çünkü Hz. 

Hasan’daki “lüknet” sebebiyle Yahudiler, Hz. Peygamber’i iğnelemek isteyince, o da 

bunun “Mûsâ amcası”ndan gelen bir özellik olduğunu söyleyerek onları susturmuştur.57 

Âşık Çelebi’ye göre bu özellik batın aşırı olarak kendi soyunda da ortaya çıkmıştır. Çünkü 

Seyyid Nattâ’nın babasında kekemelik varken kendisinde olmamıştır; ama oğlunda, yani 

Âşık Çelebi’nin dedesinde görülmüştür. Doğal olarak babasında olmayacak, ama 

kendisinde ortaya çıkacaktır. O, her ne kadar bunu seyyidliğinin bir göstergesi olarak sunsa 

da, aslında bu durumdan oldukça rahatsızdır. Nitekim Divân’daki şu ifadeler bunu çok açık 

olarak ortaya koyar: 

Lüknet-i zıllet zebânum itmeseydi güng ü lâl 

Devletünde olsam olurdı sühandân-ı şeref (Kasideler 8/28)58 

 Âşık Çelebi’nin babası Seyyid Ali, anlaşıldığı kadarıyla ailede Osmanlı kadısı olan 

ilk kişidir. Yavuz Sultan Selim tahta geçer geçmez (918/1512) ehl-i ilimden dikkatini 

çeken ilk kişi o olmuş ve İnegöl kazasını ona vermiştir. Âşık Çelebi, babasının 941/1534 

yılında Filibe’de yüz yetmiş akça ile kadı iken vefat ettiğini belirtmiş; fakat önceki 

görevleriyle ilgili bilgi vermemiştir. Bu görevlerin Kıratova, Üsküp ve Sofya’da kadılık 

olduğunu Atâî’den öğrenmekteyiz.59 Söz konusu bu yerler, aynı zamanda Âşık Çelebi’nin 

çocukluğunun geçtiği muhtemel yerler olduğundan ayrıca önemlidir. 

                                                            
56 Ahterî, “lüknet”in karşılığını ilk önce “Dilde olan pelteklik” diye vermiş ve bunun “ucmetün fi’l-lisân 

ma’nâsına” olduğunu belirtmiştir. Yine aynı kaynakta “ucmet” de “Acemlik ve tutgun söylemek” olarak 
açıklanmıştır. Bkz. Ahterî Mustafa Efendi, Ahterî-i Kebir, Haz.: Ahmet Kırkkılıç- Yusuf Sancak, 
Ankara: TDK Yay., 2009, s. 581 (“lüknet” md.), 1036 (“ucmet” md.). Nitekim Âşık Çelebi de az sonra 
verilecek olan beytinde lüknetin dilini “güng ü lâl” ettiğini belirtmiştir. Öte yandan günümüzde 
anlaşılandan ayrı olarak o zamanlarda peltekliğin kekemeliği ifade ettiği de tespit edilmiştir. Bkz. Mertol 
Tulum, 17. Yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı, Ankara: TDK Yay., 2011, s. 1450 (“pelteklik” md.). 

57 Âşık Çelebi bir vesileyle bu hadiseyi aktardıktan sonra kendisinin de “ol amm-i buzurgvârun… bu 
hâssasına vâris” olduğunu belirtir. Bkz. Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, c. 2, s. 699. 

58 Âşık Çelebi Divanı’ndan burada ve bundan sonraki alıntılarda mısra veya beyit sonuna konulacak 
parantez içindeki sayılar “şiir numarası/ beyit numarası”nı göstermektedir. Hazırlayan çalışmaya sayfa 
numarası vermemiştir. Divan için bkz. Filiz Kılıç, Âşık Çelebi Dîvanı, e-kitap, 
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10593,asikcelebidivanifilizkilicpdf.pdf?0 (01.04.215). 

59 Atâî, age, s. 162. 
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Âşık Çelebi “mâte âlü’l-Betûl” ibaresinin babasının vefatına tarih olduğunu 

belirtirken yine seyyidliğe (âl-i Resûl) vurgu yapmadan edememiştir. Onun çok iyi Farsça 

bildiğini söyleyen Âşık Çelebi, gazel yazmasa da şiire meraklı olduğunu, tezkiresinde 

birtakım beyitlerine yer vermek suretiyle ifade eder. Ayrıca tarih düşürmede de mahir 

olduğunu bildirir. Nitekim kendisi (926) ile diğer üç erkek kardeşinin doğumlarına (919, 

923 ve 932) ve bir kardeşinin ölümüne (934) tarih düşürmüştür. Bu vesile ile Âşık 

Çelebi’nin ailenin üçüncü çocuğu olduğunu ve sekiz yaşında iken kardeş acısı yaşadığını 

da öğrenmiş oluruz. 

Âşık Çelebi, babasının vefat ettiği sırada kaç akçe ile görevde bulunduğu gibi 

ayrıntı sayılabilecek bir bilgiyi vermesine rağmen, annesinden hiç bahsetmez. Oysaki 

annesi de önemli bir şahsın kızıdır. Atâî’nin de belirttiği gibi, babası Seyyid Ali, 

kazaskerlik de yapan Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi’nin damadıdır.60 Muhtemelen bu 

suskunluğun sebebi, annesinin çok erken vefat etmesidir. 

 

1.1.2. Rumili’nde Doğmak Bursalı Olmak 

Daha önce de bir vesile ile belirtildiği üzere Âşık Çelebi’nin doğum yılını babasının 

düşürdüğü tarihten (feyz-ı ilâh) öğreniyoruz: 926/1520 61 . Kendi verdiği bilgiye göre 

Rumili’nde, Vulçıtrın’da doğmuştur.62 Bununla birlikte o kendisini Bursalı olarak görür; 

Rahmî ile hemşehrîlik bağı olduğunu söyler. 63  Nitekim çağdaşı Ahdî’ye göre de o, 

Bursalıdır. 64  Haddizatında Bursa onun için önemli bir yerdir; 948/1541 yılında Bursa 

                                                            
60 Atâî, age, s. 162. Âşık Çelebi, tezkiresinde Müeyyedzâde’nin mahlası olan “Hâtemî” maddesinde bu 

şahısla ilgili oldukça ayrıntılı bilgi verir ve en sona “fakîrün vâlide tarafından ceddidür” diye ilave eder. 
Bkz. Meşâ‘irü’ş-Şu‘arâ, c. 3, s. 1503. Burada tezkire metnini hazırlayandan kaynaklanan bir soruna 
işaret etmeliyiz: Maddenin başlarında (s. 1495) Âşık Çelebi, Müeyyedzâde’nin doğum tarihini Arapça 
olarak verir. Bu noktada bir nüshadaki yanlış kelime “tis’a-mi’e (=dokuz yüz)” metne alınmış, başka 
nüshadaki doğru kelime olan “semâne-mi’e (=sekiz yüz)” aparatta gösterilmiş ve böylece 
Müeyyedzâde’nin 860 olması gereken doğum tarihi 960 olarak karşımıza çıkartılmıştır. Oysa bu tarih 
bilgisinden hemen sonra gelen cümlede “Sultân Mehemmed zemânında ki Sultân Bâyezîd anda şehzâde 
imiş” ifadesi mevcutken ve daha da önemlisi birkaç sayfa sonra (s.1498) Müeyyedzâde’nin ölüm tarihi 
“922” olarak verilmişken metin hazırlanırken böyle vahim bir hataya düşülmüştür. 

61 Bu durumda Atâî’nin Âşık Çelebi’nin doğum tarihini 924 olarak vermesi, müstensih hatası vs. değilse 
yanlıştır. Bkz. Atâî, age, s. 162. 

62 Atâî, Âşık Çelebi’nin doğum yeri olarak Prizren’i gösterirken (age, s. 162) Âşık Çelebi tezkiresinde bir 
vesileyle doğum yerinin Rumili olduğunu belirtirken (Meşâ‘irü’ş-Şu‘arâ, c. 1, s. 252), başka bir yerde 
ise Sâlih Çelebi’den bahsederken “Mevlidi fakîr mevlidi Rûmili’nde Vılcıtrın’dur.” (a.e., c. 3, s. 1269) 
şeklinde özel bilgi vermiştir. 

63 Âşık Çelebi, Meşâ‘irü’ş-Şu‘arâ, c. 3, s. 1347. 
64 Solmaz, age, s. 419. 
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dilberleri için bir Şehrengiz yazmış olması Bursa’ya verdiği önemi gösterir.65 Öte yandan 

hemen her fırsatta şikâyet ettiği görevden alınma (azledilme) belasına da ilk kez Bursa’da 

dûçâr olur. Bu konuya daha sonra değineceğiz. 

Babası ile ilgili verdiğimiz bilgilerden de anlaşılacağı üzere Âşık Çelebi, babası 

vefat ettiğinde on beş yaşında idi. Divan’ındaki 947/1540 yılında yazıldığı anlaşılan bir 

kasidesindeki “Vâlideyn öldi nâ-tüvân kaldum”(2/18) mısrasının da işaret ettiği gibi, 

annesi o hayatta iken vefat etmiştir. Hem bu beyitteki “nâ-tüvân kalmak”, hem de bir 

sonraki beyitteki “Geçdi zilletle altı yıl ömrüm” (2/19) mısrası annesinin daha önce vefat 

ettiğini göstermektedir. Nitekim Ravzatü’ş-Şühedâ tercümesinde de “vâlideyni kırk günde 

rıhlet eylemekle yetîm” 66 kaldığından bahseder. Burada vâlide yerine vâlideyn (ana-baba) 

kelimesinin tercih edilmesini ifadeyi daha vurgulu kılma isteğine bağlayabiliriz. Bu 

durumda yukarıdaki mısradan Âşık Çelebi’nin babasının vefatından sonra altı yıl 

hesapladığı sonucunu çıkarabiliriz. 

Âşık Çelebi anlaşıldığı kadarıyla babasının vefatından hemen sonra İstanbul’a 

gelirken (941/1534)67 yanında iki kardeşi daha vardı. Bunlardan birisi olan Mehmed Şâh, 

kendinden yedi veya üç yaş büyük olan kardeşlerinden birisi, muhtemelen en büyük 

kardeşi idi ve Âşık Çelebi’ye bir nebze olsun sahip çıkıyordu; hiç olmazsa varlığı ona güç 

veriyordu. 944/1537 yılında kardeşi ile beraber büyük olasılıkla ona da kol kanat geren 

teyzelerinin kocası68 Muhyiddin el-Fenârî’nin Rumeli kazaskerliğinden azli69 ve kardeşinin 

946/1539 yılında vefatı etmesiyle70 yirmi yaşında kendisini iyice sahipsiz hissetmiş olmalı 

ki söz konusu şiir ile o zamanın Rumeli kazaskeri olan71 hocası Ebussuûd’dan yardım 

                                                            
65 Âşık Çelebi, Meşâ‘irü’ş-Şu‘arâ, c. 3, s. 1303. 
66  Bkz. Metin, 48b. Burada ve bundan sonra çalışmanın Metin kısmına yapılacak referanslardaki sayfa 

bilgisi, metinde parantez içinde (Xa/b) verilen -metin hazırlanırken esas alınan Paris nüshasındaki- yeri 
göterir. 

67 Âşık Çelebi, Meşâ‘irü’ş-Şu‘arâ, c. 1, s. 465: “Sene ihdâ ve erbâ’în ve tis’a-mi’ede ki hakîr İstanbul’a 
geldüm.” 

68 Atâî, Muhyiddin el-Fenârî’nin Âşık Çelebi’nin “zevc-i hâlesi” olduğunu söyler. Bkz. age, s. 62. Âşık 
Çelebi ise konuyla ilgili sadece, “Mü’eyyed-zâde güyegü idinmişdür.” Cümlesiyle yetinir. Bkz. 
Meşâ‘irü’ş-Şu‘arâ, c. 2, s. 791 (“Muhyî” md.). 

69 Mehmet İpşirli, “Fenârîzâde Muhyiddin Çelebi”, DİA, İstanbul: TDV Yay., 1995, c. 22, s. 340. 
70 Mehmed Şâh, “Hâkî” mahlası ile Meşâ’irü’ş-Şu’arâ’da yer alır. “Birâder-i mihter” olarak tanıttığı 

kardeşinin ilim sahibi ve özellikle ta’lik yazıda başarılı olduğunu belirten Âşık Çelebi, Muhyiddin el-
Fenârî Rumeli kazaskeri iken onun danişmendi olduğunu, hocasının azlinden sonra da vefat ettiğini 
bildirir. Bkz. Meşâ‘irü’ş-Şu‘arâ, c. 3, s. 1505 (Hâkî md.). Bundan mütevellit Kınalızâde Hasan 
Çelebi’nin Mehmed Şâh’ı Âşık Çelebi’nin küçük kardeşi olarak tanıtması yanlıştır. Bkz. Kınalı-zâde 
Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şuarâ, 2 cilt, Haz.: İbrahim Kutluk, Ankara: TTK Yay., 1981, c. 1, s. 327. 

71 Ebussuud’un söz konusu şiir yazıldığında Rumeli kazaskeri olduğunu şiirin yazılış tarihinden yola 
çıkarak tespit edebiliyoruz. Bkz. Ahmet Akgündüz, “Ebüssuûd Efendi”, DİA, İstanbul: TDV Yay., 1994, 



20 
 

istemeye karar vermiştir. Yine aynı şiirden anlaşıldığı kadarıyla o bu süreçte eğitimini 

sürdürmüş ve kendince bir mesafe de katetmiştir: 

İstifâde idüp medârisde 

Eyledüm hayli hizmet-i ulemâ 

Kimisi benden yeg ise akrânun 

Kimisinden degül idüm ednâ (Kasideler 2/21,23) 

Nitekim Âşık Çelebi’nin hocalarına bakıldığında almış olduğu eğitimin seviyesi de 

tahmin edilebilir. Atâî’nin verdiği bilgilere göre hocaları şunlardır: Kâsım Paşa Müderrisi 

Sürûrî Çelebi, Kalenderhâne Müderrisi Taşköprizâde Efendi, Mahmud Paşa Müderrisi 

Arab-zâde Abdulbâkî Efendi, Sahn Müderrisi Saçlı Emîr Efendi, Karasili Hasan Çelebi ve 

Ebussuûd Efendi.72 

Öte yandan Âşık Çelebi’nin İstanbul’a gelir gelmez edebiyat çevresi ile de derhal 

temasa geçtiği görülür. Hayâlî Beg gibi bir şâirle gelir gelmez tanışmıştır: “…hakîr dahı 

henûz Rûmili’nden İstanbul’a gelmiş bulınup sinn-i bülûğa henûz vâsıl ve derece-i 

isti’dâda varup efâzıl huzûrlarında muhassıl idüm ki sene isneyn ve erba’în ve tis’a-mi’ede 

(942) idi, ol vaktden Hayâlî Beg’le üns ü ülfet üzre olup…”73 Kıyâsî’den bahsederken 

“Sene isnâ ve erba’în ve tis’a-mi’eden (942) berü ki hakîr anunla âşnâyum”74 der. Yine bir 

başka önemli şâir Yahya Beg ile de birlikte bayram yerlerini gezmeye gidecek derecede 

yakınlık kurmuştur: “Sene selâse ve erba’în ve tis’a-mi’e (943) bayramı idi ki Atmeydânı 

îdgâhında Yahyâ Beg’le Kandî ve hakîr seyr iderken…”75 Bu tanışıklıklarının yanında 

devrin önemli sosyal olaylarına da bîgâne kalmamıştır. “Oğlan şeyhün Atmeydanı’nda 

                                                                                                                                                                                    
c. 10, s. 365. Ayrıca şiirin 9. beytindeki “Şeyh-i İslâm görse irfânun/ Cân u dilden mürîd olurdı sana” 
ifadeleri de başka bir ipucudur. O tarihte seyhülislam Çivizâde’dir ve bu ifadeler Âşık Çelebi’nin onu pek 
de sevmediğini düşündürmektedir. Bunun sebebi ise, eniştesi Muhyiddin el-Fenâri ile Çivizâde arasındaki 
çekişmede kendisini taraf hissetmesi olabileceği gibi, teamülen hocası Ebussuud’un gelmesi gereken 
şeyhülislamlık makamına Çivizâde’nin getirilmesine yönelik memnuniyetsizliği de olabilir. Konumuzla 
ilgili Çivizâde’nin durumu için bkz. Mehmet Gel, XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Toplumunun 
Dinî Meselelerine Muhalif Bir Yaklaşım: Şeyhülislam Çivizâde Muhyiddin Mehmed Efendi ve 
Fikirleri Üzerine Bir İnceleme, Doktora Tezi, Gazi Üniv. SBE, Ankara, 2010, s. 18-19, 31-35, 42. 

72 Atâî, age, s. 162. 
73 Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, c. 3, s. 1548. 
74 Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, c. 3, s. 1335. 
75 Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, c. 3, s. 1333. 
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boynın urduklarında (945) Enverî ile fakîr anda bile hâzır idüm” 76  dediğine bakılırsa 

toplumda yaşananlara meraklı bir tarafı vardır. 

Âşık Çelebi’nin Bursa’ya geliş zamanını tezkiresinde şahsıyla ilgili vermiş olduğu 

bilgiler arasında göremediğimiz gibi, çağdaşı kaynaklardan da öğrenemiyoruz. Köprülü, 

onun Sa’yî ile Bursa’da mahkeme kâtipliği yaptığını ve 948/1551 yılında Emir Sultan 

vakıflarına mütevelli tayin edilince Bursa’ya yerleştiğini söyler.77 Bu tarihte onun Bursa 

Şehrengizi yazdığını biliyoruz. Bursa’da iken Kadrî Efendi’nin “hıdmet-i şerîflerine gâhî 

mülâzemet” ettiğini78 söyler. Bu durum onun ilim hayatından kopmadığını gösterir. Ayrıca 

edebî çevre ile olan irtibatını da devam ettirmiştir. Mesela Garîbî Bursa’ya gelip bir süre 

onun yanında kalmıştır.79 Yine büyük ihtimalle Bursa’da iken vebaya yakalanmıştır: “Sene 

hamsîn ve tis’a mi’ede (950) hakîr mat’ûn olup…”80 “Sene isnâ ve hamsîn ve tis’a-mi’ede 

(952) hakîr mat’ûn olup…”81 

Âşık Çelebi’nin Bursa yıllarından bahsederken evliliği meselesi üzerinde de 

durmakta yarar vardır. Köprülü’den itibaren yazılanlarda onun 957/1550 yılında Silivri 

kadısı olduğu sıralarda evlendiği ve aynı yıl içinde boşandığı ileri sürülmüştür.82 Öncelikle 

belirtmeliyiz ki, Âşık Çelebi Silivri kadısı iken boşandığını belirtir. Bundan bahsederken 

de “Çokdan isterdüm zen-i dünyâya ben virmek talâk” diyerek uzun süredir boşanmak 

istediğini özellikle vurgular.83 Tezkiresinin bir başka yerinde ise, yakın arkaşı Kandî’nin 

kendisinin hayatındaki önemli olaylarla ilgili düşürdüğü tarihlerden örnekler verir; önce 

“Kurd-nâm” dilberin onu terk etmesine (947/1542-43), ardından evliliğine ve son olarak da 

Edirne’de Silivri kadısı olarak görevde iken İstanbul’a gelmesi üzerine (957/1550) 

Kandî’nin düşürdüğü tarihleri sıralar. Evliliği ile ilgili tarih “Tezevvüc bâd iy Âşık 

mü’ebbed” şeklindedir. Tarihin hesaplanması esnasında mü’ebbed (مؤبّد) kelimesindeki 

                                                            
76 Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, c. 1, s. 390. Oğlan Şeyh’in idamı için bazı kaynaklarda 935/1529 yılı 

verilmesine rağmen, bunun 945/1538-39 olarak tashih edilmesi gerektiğini belirten Ahmet Yaşar Ocak’ı, 
Âşık Çelebi’nin 941 yılından itibaren İstanbul’da bulunduğu yönündeki bilgi de ayrıca teyit etmektedir. 
Bkz. Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler Yahut Dairenin Dışına 
Çıkanlar (15-17. Yüzyıllar), Genişletilmiş 4. Baskı, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay., 2013, s. 333. 

77 Köprülü, agmd, s. 696.  
78 Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, c. 3, s. 1315.  
79 Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, c. 3, s. 1633.  
80 Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, c. 1, s. 366. 
81 Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, c. 3, s. 1567. 
82 Bkz. Köprülü, agmd, s. 696-697; Meşā’ir üş-Şu’arā or Teźkere of Āşık Çelebi, Haz.: G. M. Meredith-

Owens, London, 1971, s. x; Günay Kut, “Âşık Çelebi”, DİA, İstanbul: TDV Yay., 1991, c. 3, s. 549; Âşık 
Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, c. 1, s. 34 (Hazırlayanın yazdığı I. Bölüm); Aynur, agbl, s. 45. 

83 Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, c. 3, s. 1216. 
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“vâv” harfi hesaba katıldığında tarih 957 çıkarken, “hemze” hesaba katıldığında ise 952 

çıkmaktadır.84 Kanaatimizce hem Âşık Çelebi’nin bizzat kendisinin uzun süredir boşanmak 

istediğini belirtmesi, hem de Kandî’nin her üç olayla ilgili söylediği tarihleri Âşık 

Çelebi’nin birbirinden bağımsız ve kronolojik sırayı da gözeterek vermesinden yola 

çıkıldığında, onun Bursa’da ikamet ettiği sıralarda 952/1545 yılında evlenmiş olduğunu 

ileri sürebiliriz. 

Âşık Çelebi’nin Bursa macerası istenmeyen bir şekilde sonuçlanmıştır. 953/1546-

47 yılında Rûşenîzâde, Bursa vakıflarını teftiş etmiş ve bu teftiş neticesinde Âşık Çelebi 

görevden alınmıştır. Bu konuyla ilgili kendisinin yazdıkları arasında hiçbir bilgi yoktur. 

Olayı Atâî’den öğreniriz. Atâî’nin bu olayla ilgili söylediklerinden onun bir iftiraya maruz 

kaldığı anlaşılmaktadır.85 

 

1.1.3. Bursa’dan İstanbul’a Dönüş 

Âşık Çelebi’nin tezkiresinde Rahîkî’den bahsederken, “Dükkânı Galata’ya seyre 

giden erbâb-ı irfânun dernegi idi…sene selâse ve hamsîn ve tis’a-mi’ede (953) haste oldı. 

Tabl-bâz-zâde İbrâhîm Çelebi merhûmla ıyâdetine varduk..” 86  şeklindeki ifadelerine 

bakılırsa Emir Sultan vakıflarındaki görevinden azledildikten hemen sonra İstanbul’a 

dönmüştür. İstanbul’da iken zamanın İstanbul Kadısı Emîr Gîsû Efendi’nin yanında 

mahkeme kâtipliği yaptığını yazdıklarından öğrenmekteyiz.87 

Âşık Çelebi Ravzatü’ş-Şühedâ’yı büyük bir ihtimalle İstanbul’da iken tercüme 

etmiştir. Çünkü eserin tercüme edilmesi hususunda onu teşvik eden Emir Hasan Çelebi (ö. 

957/1550)88 ile İstanbul’da kurmuş olduğu yakınlık hayatında önemli bir dönüm noktası 

teşkil eden bir olayda da gün yüzüne çıkar. Belki de Âşık Çelebi’nin onun tavsiyesine 

uyarak eseri tercüme etmesi, Emir Hasan Çelebi’nin bu mühim meselede ona yardım 

etmesinde önemli bir etken olmuştur. Yani Âşık Çelebi tercüme ettiği eser sayesinde, onun 

                                                            
84 Benzer imlâ ile yazılan bir kelimeyle (yü’tiküm) düşürülmüş tarihte kelimedeki “vâv”ın değil de 

“hemze”nin hesaba dahil edilerek tarihin hesaplanması için bkz. İsmail Yakıt, Türk İslam Kültüründe 
Ebced Hesabı ve Tarih Düşürme, İstanbul: Ötüken Yay., 1992, s. 134. 

85 “Bu makûle hâr-i hâtır-hırâşdan dâmeni ıffet ü girîbân-i ısmet tahlîsına kabâ-yi mülâyeneden gayri tarîk 
olmadığın tahkîk idüp…” Atâî, age, s. 162. 

86 Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, c. 3, s. 1352. 
87 Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, c. 3, s. 1299. 
88 Emir Hasan Çelebi hakkında bkz. Mecdî Mehmed Efendi, Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik, Şakâ’iku’n-

Nu’mâniyye ve Zeyillleri I, Haz.: Abdülkadir Özcan, İstanbul: Çağrı Yay., 1989, s. 498. 
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gözüne girmiş ya da onun nezdindeki yerini pekiştirmiştir. Hayatındaki dönüm noktasına 

gelince, Atâî’nin verdiği bilgilere göre 954/1547-48 yılında hocası Muhyiddin Efendi vefat 

edince mülazımlık meselesinde problem ortaya çıkmıştır. İşte bu safhada devreye Emir 

Hasan Çelebi girer ve böylece dönemin Rumeli Kazaskeri Bostan Efendi (ö. 977/1570) 

onun mülazemetini kaydeder. 89  Bu aşamadan sonra da Âşık Çelebi’ye hiçbir zaman 

memnun olmayacağı kadılık mesleğinin yolu açılmış olur. 

Âşık Çelebi’nin Emir Sultan vakıflarındaki görevinden azledilmesinin ardından 

mülazımlık meselesinin çözüldüğü zaman dilimine kadarki süre içinde oldukça büyük 

sıkıntılar çektiği, daha sonra ayrıntılı olarak değinileceği üzere, Ravzatü’ş-Şühedâ 

tercümesinin baş tarafındaki ifadelerinden anlaşılmaktadır. Haddizatında hayat hikâyesine 

buraya kadar nispeten ayrıntılı bir biçimde yer verilmesinin amacı da, eserin ortaya çıktığı 

zaman dilimine gelinceye kadar mütercimin nasıl bir hayat sürdüğünün bilinmesi 

sayesinde, tercüme esnasında içinde bulunduğu ruh hâlini tahmin etmeye yardımcı 

olmaktır. Bu bilgilerin doğal olarak eseri daha iyi anlamamıza katkı sağlayacağı ortadadır. 

Bu sebeple söz konusu tercümesi üzerine tekrar eğildiği kırk yaşına da bu amaçla bakmak 

gerekmektedir. 

 

1.1.4. Meslekî Hayat: Osmanlı’da Kadılık 

En önemli yardımcısı Emir Hasan Çelebi 957/1550’de vefat ettiği sırada Âşık 

Çelebi Silivri kadısıdır. Verdiği bilgiye göre buradaki görevi devam ederken boşanmıştır. 

Daha sonra Piriştine’de90 ve ardından Serfice’de kadılık yapmıştır.91 Ardından da Narda’ya 

kadı olmuştur. 92  Narda kadısı iken hakkında bulunulan bir dizi şikâyet sebebiyle 

                                                            
89 Atâî, age, s. 162. 
90 Âşık Çelebi’nin Piriştine’ye ne zaman kadı olduğunu bilmiyoruz. Sadece Atâî, Silivri’den sonra oraya 

kadı olduğunu söyler. Bkz. age, 162. Ancak buradaki kadılığına en erken 961/1554 yılında başlamış 
olması gerekir. Çünkü Âşık Çelebi Silivri kadısı olarak görev yaptığı sırada İstanbul’a geldiğini, burada 
attan düşmesi üzerine olayla ilgili bir tarih düşürüldüğünü (961) tezkiresinde belirtmiştir. Bkz. 
Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, c. 3, s. 1369. Piriştine’deki kadılığından bahsettiği yerler için ayrıca bkz. a.e., c. 2, s. 
744; c. 3, s. 1217, 1661. 

91 Âşık Çelebi’nin Divanı’nı ilk kez tertip etmesiyle ilgili verdiği tarih mısrasından 963/1556 yılında 
Serfice’de kadı olduğu anlaşılmaktadır. Bkz. Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, c. 1, s. 251. 

92 Atâî, Âşık Çelebi’nin Serfice’nin ardından Narda’ya kadı olduğunu söyler; fakat bununla ilgili herhangi 
bir zaman bilgisi vermez. Bkz. age, s. 162. Haddizatında kendisi de tezkiresinde Narda’ya gitme 
zamanıyla ilgili suskundur. Bkz. Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, c. 1, s. 151; c. 3, s. 1237. 
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966/1559’da Manavgat’a sürgün edilmiştir.93 Âşık Çelebi, tezkiresinde bu olayı tam bir 

felaket olarak sunar. Başına bu olay geldiğinde kırk yaşında idi ve muhtemelen bu olaydan 

sonra Ravzatü’ş-Şühedâ tercümesini tekrar ele alıp düzenledi. Konuyla ilgili yazdıklarına 

dikkat edilirse Ravzatü’ş-Şühedâ tercümesini nasıl bir dönemde düzenlendiği daha iyi 

anlaşılır. 

Âşık Çelebi Narda’ya kadı olduğunda, halk arasında ‘Cehûd Mûsâ’ olarak meşhur 

olan selefi Mûsâ Kadı da İnebahtı’ya atanmıştır. Âşık Çelebi’ye göre son derece cahil ve 

dolayısıyla da işgal ettiği makama ehil olmayan bu kişi, Hz. Peygamber’in soyundan 

gelenlere, yani seyyidlere düşmandır: “…bed-hâh-i hânedân-i nübüvvet ve düşmen-i 

dûdmân-i imâmîdür. Bu fakîrün ötesi Muhammed ü Ali’ye çıkduğı gibi anun da cehlde 

silsilesi Ebû Cehl’e çıkar.”94 Özünde kendisine düşman olduğuna inandığı bu kişi, onun 

ardından Narda’ya kadı olmasından sonra başka bir sebep yüzünden de düşmanca tavrını 

gün yüzüne çıkarmıştır. Bunun sebebi de sırf hasetliği yüzünden “yirine müfettiş ü nâzır ve 

ol bahâne ile manzûr-i erkân ü ekâbir” olacağı şeklinde kendisi hakkında sahip olduğu fâsit 

fikirdir.95 Mûsâ Kadı’nın sancakbeyini de yanına alması sonucunda Âşık Çelebi, hakkında 

bir sürü yalan ve asılsız ihbar içeren mektup yazılarak devlet büyüklerine şikâyet edilmiş 

ve onlar tarafından da işin aslı araştırılmadan Manavgat kazâsına sürgün edilmek suretiyle 

cezalandırılmıştır.96 Kendi ifadesine göre, ne yaptıysa bu sıkıntısına bir çare bulamamış, bu 

konuda kimseden yardım görmemiştir.97 En sonunda padişahın (Kânûnî) olayı öğrenmesi 

neticesinde bu dertten kurtulmuştur.  

Âşık Çelebi bu sürgün olayını anlattığı yerde ilginç bir rüyadan bahseder. 

Narda’dan gelirken, Yenişehir’de kadılık yapan eski dostu Ali Çelebi’ye uğramıştır. Fevrî 

Efendi de o sıralarda Yenişehir’de bulunmaktadır. Bir sabah Fevrî Efendi, Ali Çelebi’ye 

gelip o gece görmüş olduğu rüyayı Âşık’ın sıkıntıdan kurtulacağına yorduğunu söyler. 

                                                            
93 Âşık Çelebi ile ilgili araştırmalarda Köprülü’nün (agmd, s. 697) izinden gidilerek buradaki tarih 

970/1562 olarak verilir. Bunun sebebi tarih mısrasındaki (“Didüm târîhın anun zulm nâ-çâr”, Âşık Çelebi, 
Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, c. 3, s. 1250) “zulm =  ظلم” kelimesinin hesaplanmış olmasıdır. Oysa, Atâî (age, s. 
162) buradaki tarihin ta’miyeli olduğunu belirtmiştir. Bu durumda “zulm” kelimesinin ardından gelen 
“nâ-çâr” ifadesinin delaletiyle tarih 970-4 = 966 şeklinde hesaplanmalıdır. Ayrıca Âşık Çelebi bizzat 
kendisi 971/1563-64 yılında Çernovi/Rusçuk kadısı olduğunu belirttiğine (Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, c. 2, s. 
949) ve buradan önce de ileride görüleceği üzere Niğbolu kadılığı yaptığı bilindiğine göre tarihin 970 
olarak heseplanması doğru olmaz. 

94 Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, c. 3, s. 1238. 
95 Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, c. 3, s. 1249. 
96 Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, c. 3, s. 1249-50. 
97 Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, c. 1, s. 253-54. 
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Anlattığına göre Fevrî Efendi, rüyasında yeşil sarıklı birinin elinde beyaz bir kâğıt 

tuttuğunu görmüş, bunun ne olduğunu sorduğunda ise o kişi, Hz. Peygamber’in Âşık’ı azat 

ettiğini, kâğıdın da buna dair bir evrak olduğunu söylemiştir. Ali Çelebi de tıpkı Fevrî 

Efendi gibi rüyayı hayra yorar. Âşık Çelebi’nin dediğine göre, ilginç bir şekilde aynı gün 

padişah, kadılarla ilgili düzenlemelerde bulunmuştur. Bu esnada ona yapılan kötülüğün 

farkına varmış ve terfi niyetiyle onun Niğbolu kadılığına atanmasına karar vermiştir.98 

Âşık Çelebi, Niğbolu kazasına atanmasını nihayetinde padişahın olaya vâkıf olması 

ve gereğini yapması ile açıklasa da, Fevrî Efendi’nin rüyasının bu arada zikredilmesi tabii 

ki sebepsiz değildir. Rüyaya göre, onun bu musîbetten kurtuluşu bizzat Hz. Peygamber 

tarafından sağlanmıştır. Yani Âşık Çelebi’nin demek istediği gayet açıktır: Kendi 

soyundan gelen birisine yapılan kötülüğe Peygamber asla razı olmayacaktır. Haddizatında 

bu belanın başına gelmesinin sebebi de, Mûsâ Kadı’nın sırf seyyidliğinden dolayı 

kendisine düşmanlık beslemesinden başka bir şey değildir. Sonuçta seyyidliğini 

çekemeyen bu kişi yüzünden uğramış olduğu sıkıntıdan yine seyyidliği sayesinde 

kurtulmuş olduğunu, söz konusu rüyayı bu olayla ilgili yerde özellikle zikretmek suretiyle 

dolaylı yoldan söylemek istemiştir. 

Âşık Çelebi bu sürgün cezasından kurtulmasını her ne kadar yukarıda belirtildiği 

gibi izah etse de, Atâî’nin bu meseleyle ilgili verdiği malumattan işin iç yüzü anlaşılır. Ona 

göre, Kânûnî’nin “Halk içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi” matla’lı gazelini tahmis 

edip bunu padişaha sununca Niğbolu kadılığı ile taltif edilmiştir.99 Söz konusu şiirin son 

bendindeki ifadeler Atâî’nin söylediklerinde haklı olduğunu gösterir: 

Şâhdur câmi-ı âyât-i Hak sırr-i Resûl 

Nutk-ı hakdur cân kulağıyla sözin eyle kabûl 

Nasb ü azlinden kazânun Âşıkâ olma melûl 

‘Ger huzûr itmek dilersen iy Muhıbbî fâriğ ol 

Olmaya vahdet makâmı gûşe-i uzlet gibi’(Tercî’ât ve Tahmîsât, VII/5) 

Görüldüğü gibi üçüncü mısrada dile getirilen husus Atâî’nin verdiği bilgileri 

destekler mahiyettedir. Peki, Âşık Çelebi olayı anlattığı yerde niçin bundan hiç 

                                                            
98 Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, c. 3, s. 1252-53. 
99 Atâî, age, s. 162. 
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bahsetmemiştir? Sebep olarak muhtemelen seyyidliğini gündeme getirmek için uygun bir 

vesile bulduğunu düşünebiliriz.  

Mûsâ Kadı ile ilgili açıklamalarda bulunurken kullandığı üsluptaki hiddetten 

anlaşıldığı kadarıyla Âşık Çelebi, bu sürgün işinden son derece rahatsız olmuştur. 

Manavgâd ile seci oluşturması bir yana, burası hakkında kullandığı “dâr-i evğâd/dârü’l-

evğâd” 100  tabirinin ağırlığına bakılırsa, gönderildiği yere karşı da olumsuz duygular 

beslemektedir. Bu hâlet-i rûhiyye içinde muhtemelen, oraya gitmemek için her yola 

başvurmuştur. Yenişehir’e uğramasıyla ilgili verdiği bilgilere bakılırsa, muhtemelen bütün 

çareleri tükettikten sonra, zekice hareket ederek onun bir şiirine yazdığı tahmis aracılığıyla 

padişaha müracaat etmiştir. Ancak o makamdan da ümidini kesmiş olacak ki, Narda’dan 

ayrılmış, Manavgat’a gitmek üzere yola düşmüştür. Yine büyük ihtimalle Yenişehir’de 

iken Niğbolu’ya atandığını öğrenmiştir. Bunu Fevrî Efendi’nin gördüğü rüyayı Ali 

Çelebi’ye anlattığı günü, padişahın meseleye muttali olduğu gün olarak belirtmesinden 

anlıyoruz. Böylece Âşık Çelebi, muhtemelen Manavgat’a gitmemiş, bu sürgünden son 

anda kurtulmuştur. Tezkiresinde sadece Manavgat’a sürgün edildiğinden söz edip orada 

kadı olarak bulunduğundan hiç bahsetmemesi de bu düşüncemizi desteklemektedir. İşte 

Âşık Çelebi böyle bir sıkıntı anında, kırk yaşında Ravzatü’ş-Şühedâ tercümesine son 

şeklini vermiştir. Hem ilk kez tercüme ettiği zaman, yirmi yedi yaşında iken, hem de bu 

sırada içinde bulunduğu sıkıntılı ruh hâli, onu bu esere sevk etmiş olmalıdır. Belki de söz 

konusu şiirle beraber bu eserini de padişaha sunmuştu. Bunu bilemesek de eserin 

üslubunda görülen sanat kaygısı böyle bir ihtimali güçlendirmektedir. 

 

1.1.5. Ömrün Sonu: Üsküp’teki Gâzî Baba 

Niğbolu’da beş yıl kadar görev yaptığını tahmin ettiğimiz Âşık Çelebi 971/1563-64 

yılında Çernovi/Rusçuk’a kadı olmuştur.101  Burada kadı iken 973/1566’da Kaptan Ali 

Pürtek riyasetinde Rusçuk önünden geçen padişah kayığını karşılaması yönündeki teklifi 

abes bularak reddettiği için, kaptanın şikayeti ile görevden alınmıştır. 102 Dîvân’ında 

                                                            
100 Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, c. 1, s. 252; c. 3, s. 1250. 
101 Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, c. 2, s. 949. Atâî de onun Niğbolu’dan sonra Rusçuk’a kadı olduğunu 

belirtmiştir. Bkz. age, s. 162. 
102 Atâî, age, s. 162-163.  
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Kânûnî’ye yazdığı bir şiirle hem bu durumu oldukça açık ifadelerle anlatmış, hem de ne 

istediğini belirtmiştir: 

İki âlemde mücrim olanı gözsüz kopar yâ Rab 

Beni mücrim diyü arz eylemiş dergâh-ı âlâya 

Nebî âlini teşbîh eylemişdür keştî-i Nûh’a 

Alî Pürtek kapudanına n’ola nehr-i Tuna’ya 

Sulı segün suda yatar meseldür mâ-takaddemden 

Alî Pürtek Tuna’da yüz yumaz sal anı deryâya 

… 

Yolum yüz otuz ise sen yüz elli ile ihsân kıl 

Şehâne lutfa çün olmaz bahâne himmete pâye 

Gazâdur bu da başka andan el virür müselmâna 

Kara kâfir niçe bir hâkim ola Kıratova’ya 

Havâle itme kâdı-askere ahvâlümi lutf it 

Beni süründürür ol haşre dek salmakla ferdâya (Kasideler 13/26-39.)  

Kanûnî’nin 974/1566 yılında vefat emesi sebebiyle bu isteğine kavuşamadığı 

anlaşılan Âşık Çelebi, Atâî’nin verdiği bilgilere göre, Belgrad’dan İstanbul’a gelişi 

esnasında II. Selim’e sunduğu bir şiirin beğenilmesi sonucu, isteği olan yüz elli akçelik 

Kıratova kadılığına atanmıştır.103 Bu görevinden 976/1568 yılında mazul olmuştur. Yazmış 

olduğu Şakâ’ıku’n-Nu’mâniyye zeylini dönemin sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa’ya 

takdim edince de kayd-ı hayat şartıyla Üsküp kadılığına atanmıştır.104 

Âşık Çelebi 979 yılının şaban ayı sonlarında (Ocak 1572) Üsküp’te vefat 

etmiştir.105 Mezarı Üsküp’te Gâzî Baba Türbesi olarak bilinir.106 Çağdaşlarından Ahdî’ye 

                                                            
103 Atâî, age, s. 163. 
104 Atâî, age, s. 163. 
105 Âşık Çelebi’nin vefat tarihini 979 olarak veren en eski kaynak 1018/1609 yılında tamamlanan Riyâzî 

Tezkiresi’dir. Bkz. Namık Açıkgöz, Riyâzî Muhammed Efendi Riyâzu’ş-Şu’arâ (Metin-Dizin), 
Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniv. DTCF, Ankara, 1982, s. 153. 994/1586 yılında tamamlanan 
Kınalızâde’nin Tezkire’sinde ise, ölüm tarihinin 976 olarak verilmesi yanlıştır. Bkz. Kınalı-zâde Hasan 
Çelebi, age, c. 2, s. 590. 1044/1634’te eserini tamamlayan Atâî, ölüm tarihini 979 olarak verir. Bkz. Atâî, 
age, s. 163. 

106  Âşık Çelebi Üsküp’te Gâzî Baba olarak meşhur olduğu için, kabri de Gâzî Baba Türbesi diye 
bilinmektedir. Bkz. Ekrem Hakkı Ayverdi, Osmanlı Mimarisinin İlk Devri I, İstanbul: İstanbul Fetih 
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göre şiir ve inşâda eşi olmayan birisidir ve zamanında zihn-i müdrik ile meşhurdur.107 

Âlî’ye göre ise Âşık Çelebi “takrîrinde sâdık bir müverrıh-ı fâyıkdur.”108 Atâî de, Âşık 

Çelebi’nin nazım ve nesirde önemli bir kişi olduğu kanaatindedir. O “şi’r ü inşânun merd-i 

bî-pervâsı”dır. Fazilet ve kemalde ve iyi huylulukta kadılar arasında seçkin bir yeri vardır. 

Sâhib-i tarz ve dilpesend olduğunu özellikle vurgulayan Atâî, Rusçuk kadısı olarak görev 

yaparken onun cömertliği ve latîfelerinin halkın dilinde dolaştığına şahit olmuştur.109 

 

1.2. RAVZATÜ’Ş-ŞÜHEDÂ’YI TERCÜME ESNASINDAKİ RÛH HÂLİ 

Mütercimin tercüme esnasında içinde bulunduğu hayat şartlarını ve psikolojik 

durumunu bilmek, hem tercüme edeceği eseri seçmesindeki sebepleri, hem de tercümede 

tercih ettiği üslup ve yöntemleri belirlemede büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Konumuz 

olan metin bu noktada yeterince veri sunmaktadır. Ayrıca mütercimin hayatı da nispeten 

ayrıntılı olarak bilinmektedir.  

Konuya geçmeden önce şu hususu belirtmekte yarar vardır: İleride mütercimin 

tercüme metodu incelenirken ayrıntılı olarak belirtileceği üzere, hazırladığımız metin, her 

ne kadar kendisi tercümeyi 847 yılında (yirmi yedi yaşında iken) yaptığını söylese de110 

mütercimin kırk yaşında iken son şeklini vermiş olduğu 111  metindir. Bununla birlikte 

tercümenin başlarında ruh hâlini anlattığı satırlarda kayda değer bir değişikliğe 

gitmemiştir. Çünkü her iki zaman diliminde de hayat hikâyesinde görüldüğü gibi yaşamış 

olduğu mağduriyetler vardır. Nitekim aşağıdaki ifadeler tercümenin ilk hâlinde de yeniden 

düzenlenmiş hâlinde de bulunur: 

Devlet erkânı cefâsın görsün evlâda bugün 

Ol zemân sağ olup ol ki ol belâyı görmedi 

Ola mı hayra alâmet âli tahkîr eylemek 

Akl-ıla bildi bilen kimse Hudâ’yı görmedi112 

                                                                                                                                                                                    
Cemiyeti Yay., 1966, s. 394; a.yz., Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri Yugoslavya III. Cilt 3. Kitap, 
İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yay., 1981, s. 304. 

107 Solmaz, age, s. 419. 
108 İsen, age, s. 213. 
109 Atâî, age, c. II, s. 163.  
110 Bkz. Metin, 186b. 
111 Bkz. Metin, 55b. 
112 Ayasofya Nüshası, 53b; Metin, 25a-25b. 
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Sanma ancak ol sitem olmışdurur evlâduna 

Şimdi de dehrün neler zulmın görür anlar neler113 

Tercüme yeniden düzenlenirken son beyitin hemen ardına, söylediği hususu daha da 

vurgulu anlatmak için şu şiiri eklemiştir: 

Yā Resūla’llāh götür yirden serüñ 

Śal cihān eŧrāfına nergislerüñ 

Gör nice źilletdedür evlāduñı 

Añmaġa ķorķarlar oldı aduñı 

Eyler aśĥāb-i ġaraż buġż u ġażab 

Derd-ile ķan aġlaşurlar rūz ü şeb 

Anlara senden şefāǾat yoķ mıdur 

Maĥşer olmaz mı ķıyāmet yoķ mıdur114 

Hem hayat hikâyesinden, hem de burada ve benzeri ifadelerinden anlaşıldığı 

kadarıyla mütercim, her iki durumda da benzer bir ruh hâli yaşamaktadır. Belki benzer rûh 

hâli sebebi ile, aynı metne tekrar dönmüş, üzerinde biraz daha çalışmıştır. Bu gerekli 

açıklamalardan sonra, tercüme esnasındaki psikolojik durumuna dair mütercimin vermiş 

olduğu bilgilere bakabiliriz. 

Âşık Çelebi eserin tercümesine başlamadan önce nasıl bir ruh hâli içinde olduğunu 

anlatmak istemiştir. Buradaki ifadelerine geçmeden önce tekraren belirtmek gerekir ki, 

Âşık Çelebi’nin kendisiyle ilgili kanaati kadrinin bilinmediği yönündedir. Çünkü sahip 

olduğu kazanılmış meziyetlerinden başka, bir de “seyyid” doğmak gibi çok önemli bir 

özelliği vardır. Ancak dediklerine bakılırsa çocukluğundan beri, “riyāż-ı cāna ne nesemāt-i 

sürūr fāyıĥ ve ĥıyāż-ı cenāna ne nefeĥāt-i ĥubūr sāyıĥ”115 olmuştur. Ayrıca ana-baba ve 

kardeşlerinin vefatı, çekilen yoksulluk ve neticesinde borçluluk ve alacaklılardan kaynaklı 

sıkıntılar, akranının ve bozuk karakterli kişilerin hak etmeden eriştikleri derecelere 

kendisinin ulaşamaması gibi başına gelen ve müşahede ettiği olumsuz hâllerin 

açıklanmasında aklına gelen tek sebep “baht-ı siyâh”tır. 116 Bütün bunlara rağmen o, 

                                                            
113 Bkz. Ayasofya Nüshası, 62b-63a; Metin, 33b. 
114 Metin, 33b. 
115 Metin, 3b. 
116 Bkz. Metin, 3b. 
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“medresede aĥkām-i taĥśįl medrūs ve esās-i şuġl mehdūm ü menkūsdur diyü bi’l-külliyye 

ferāġat”117 eylememiş, yani tahsilini ikmal etmiştir. Neticede görmüştür ki yaşamış olduğu 

olumsuzluklardan kurtuluş için “bir śāĥıb-i vücūduñ pertev-i neyyir-i cihān-tāb-i 

himmetinden ġayrı iĥtimāl yoķ”118, çare olarak sabra iltica etmiştir. Fakat sabır da başlı 

başına murada ermek için yeterli olmadığından tek yol olarak Müsebbibü’l-esbâb olan 

Allah’a yalvarmak kalmıştır. Bu esnada dilinden düşürmediğini belirttiği sözler arasındaki, 

İrse cevr-i Ǿazįm ü kerb-i elįm 

Oķı ‘Allāhü ĥasbünā ve kefāh.’119 

ifadeleri başına büyük bir bela geldiğini ihsas etmektedir. Bu da daha önce belirtildiği gibi 

Emir Sultan vakıfları mütevellîsi iken bir soruşturma neticesinde görevinden azledilme 

hadisesi olmalıdır. Böylece yirmi yedi yaşında işsiz kalmış ve yeniden bir göreve 

atanmasının yollarını aramaya başlamıştır. Bu zaman zarfında hem kendini temize 

çıkarmalı, hem de hünerini ispat etmeliydi. Kendini nasıl temize çıkardı bilmiyoruz. Ama 

tercüme için seçmiş olduğu eserle galiba şunu da söylemek istemişti: ‘Dünya hayatında 

çile çekmek Hz. Peygamber’in soyundan gelenlerin hasletlerindendir.’ Hünerlerini 

sergileme işine gelince, Tanpınar’ın “şâirâne nesir” 120  dediği türden bir metin ortaya 

koymak suretiyle bunu gerçekleştirmiştir. 

Âşık Çelebi, her ne kadar dua etmeyi son çare olarak gördüğünü söylese de Melik-i 

Mennân olan Allah’ın “tertįb-i aĥvāl-i mažlūmān ve tesbįb-i āmāl-i maĥrūmān belki ser-

cümle-i Ǿınān-i taśarrufāt-i Ǿālemįyān ve zimām-i murādāt-i ādemįyānı anlaruñ zimmet-i 

himmetlerine ve ķabża-i ķudretlerine menūŧ u merhūn ve keff-i iyālet ü kenef-i 

vilāyetlerine muķarrer ü maķrūn” 121  eylediğini belirttiği “pādişāh-i Ǿālem-penāh 

cenābından istimdād ü istirşād”122 etmeyi, umduğuna ermesi için yapılması gerekenler 

arasında görmüş ve bunu ihmal etmemiştir. Yine de istediği neticeyi elde edememiş 

olmalıdır ki123 teselli sadedinde sözü seyyidliğine getirip başına gelen olumsuz hâllerin, 

                                                            
117 Metin, 4a. 
118 Metin, 4b. 
119 Metin, 5a. 
120 Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal, 5. Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yay., 2001, s. 52. 
121 Metin, 5a. 
122 Metin, 5b. 
123 Âşık Çelebi her ne kadar tezkiresinde “pâdşâh-ı âlem-penâhun her zemânda cevâ’iz-i seniyyelerin” 

gördüğünü (Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, c. 3, s. 1249) söylese de Ravzatü’ş-Şühedâ tercümesinin ilk hâlinde yer 
alan padişahı uzun uzadıya övdüğü kısım (Ayasofya Nüshası, 16b-32b) ile padişaha arz-ı niyaz ettiği 
kısmın (Aynı nüsha, 34a-37a) metin tekrar düzenlenirken çıkartılmış olması bu kanaatimizi destekler. 
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türlü türlü sıkıntılara uğramanın, Peygamber soyundan gelenlerin şânından olması 

hasebiyle gayet doğal olduğunu vurgular; 

N’ola yoġ-ısa andan fetĥ-i bābum 

Hele var ol cenāba intisābum124 

diyerek de durumu kabullendiğini gösterir. Şu halde yine Ehl-i Beyt’in şiârından olan 

kazâya rızâdan başka yapacak bir şey yoktur. 

Âşık Çelebi’nin her fırsatta sözü seyyidliğine getirmesi, psikolojisini anlayabilmek 

için üzerinde düşünülmesi gereken bir durumdur. Bununla muhtemelen daha sonraları 

“Benüm hakkum nakîbü’l-eşrâflıkdur.”125diye açıkça söylediği şeyi îmâ etmek kastındaydı. 

Çünkü o makam dedelerinin kurumsallaştırdığı bir makam idi ve doğal olarak verâseten 

üzerinde bir hak iddia edebiliyordu. Kendini layık gördüğü bu makama bir türlü 

ulaşamaması ve yaşamış olduğu sıkıntıların sebebiyet verdiği hâlet-i rûhiyeyi kestirmek 

güç değildir: Kadrinin bir türlü bilinmemesine dair değişmeyen kanaati. Öte yandan 

arzusuna nail olması için yapması gerekeni de herhalde çok iyi biliyordu: Bir hâmî bulmak. 

Bunun da yolları belli idi126ve o da eser yazıp/ tercüme edip hâmilik yapacak birine 

sunmak suretiyle127 bu yola tevessül etmiş oluyordu. Böyle bir psikoloji Âşık Çelebi’nin 

tercüme neticesinde ortaya koyduğu metnin niçin şâirâne nesir ile oluşturulduğunu da 

anlaşılır kılmaktadır. Çünkü marifet-iltifat denkleminin belirleyicisi marifet olduğu için, 

yani iltifat marifete tâbi olduğundan, neredeyse her satırda hünerini ispat etmeliydi ki 

umduğuna erebilsin. Netice itibariyle Âşık Çelebi’nin tercüme esnasında kendini ispat 

etmesi gerektiği şeklinde bir kaygı ile işe giriştiği ve doğal olarak sanat yönü ağır basan bir 

metin vücuda getirdiğini söyleyebiliriz. 

                                                            
124 Metin, 5b. 
125 Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, c. 1, s. 272. 
126 Osmanlı döneminde hâmilik kurumunun nasıl işlediği hakkında bkz. Halil İnalcık, Şâir ve Patron 

Patrimonyal Devlet ve Sanat Üzerinde Sosyolojik Bir İnceleme, Ankara: Doğu Batı Yay., 2003; Tûbâ 
Işınsu Durmuş, Tutsan Elini Ben Fakîrin Osmanlı Edebiyatında Hamilik Geleneği, İstanbul: Doğan 
Kitap, 2009; Cornell H. Fleisciher, Tarihçi Mustafa Âlî Bir Osmanlı Aydın ve Bürokratı, 4. Basım, 
İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay., 2013, s. 217-221; Tülün Değirmenci, İktidar Oyunları ve Resimli 
Kitaplar II. Osman Devrinde Değişen Güç Simgeleri, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2012, s. 40-73; Kaya 
Şahin, Kanuni Devrinde İmparatorluk ve İktidar Celalzade Mustafa ve 16. Yüzyıl Osmanlı 
Dünyası, Çev.: Ahmet Tunç Şen, İstanbul: Yapı Kredi Yay., 2014, s. 29-36. 

127 Tercümenin ilk şeklinde olup da (Ayasofya Nüshası, 34a-37a) son şeklinde yer vermediği Rüstem Paşa 
(ö. 968/1561) ile ilgili nispeten uzun övgü kısmından anlaşıldığı üzere, Âşık Çelebi ilk başta hâmî olarak 
muhtemelen Rüstem Paşa’yı düşünmüştü. Tezkiresinde “Rüstem-i sitem-güdâz merhûmun envâ’-ı in’âm-
ı atıyyelerini” gördüğünden söz etmesine rağmen (Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, c. 3, s. 1249) tercümenin son 
hâlindeki “şefâ’at-hâhun hazret-i paşa-yi se’âdet-intimâ” şeklindeki muğlak ifadeye bakılırsa, galiba bu 
sefer Rüstem Paşa’dan başka bir paşaya eserini sunma niyetine girmiştir. 
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1.3. KAYNAK METNİ SEÇME SEBEPLERİ 

Âşık Çelebi çocukluğundan beri âdet edindiği üzere muharrem ayında, özellikle de 

aşura gününde ve ayrıca başına kötü bir iş geldiği zamanlarda Kerbela olayını düşünüp 

kederlendiğini ve gözyaşlarına hâkim olamadığını söyler.128 Böylece asıl meseleye Kerbela 

olayıyla ilgili yazılanlara sözü getirir. Geçmiş zamanlarda konu ile ilgili kitaplar yazılmış 

olsa da bazılarında insaf dışı, sahih itikâda uymayan, adalet ve istikametten uzak, taassup 

eseri yaklaşımlara gidilmiş; övgü ve yergide aşırıya kaçılmış ve hatta yalan ifadelere yer 

verildiği olmuştur. Dolayısıyla iyi ile kötü birbirine karışmış ve bunların ayırt edilmesi 

oldukça zorlaşmıştır. Fakat ilim ve irfan sahibi olmasının yanında şiir ve inşada önemli 

meziyetleri bulunan Kâşifî’nin Ravzatü’ş-Şühedâ’sı bahsi geçen olumsuzluklarla malul 

değildir. Kendisi her ne kadar Sebzevârlı olsa da, onların belirgin özellikleri olan “rafz”dan 

uzaktır. Yazmış olduğu kitap da hem şiirleri ve nesri, hem de anlatımdaki ustalık 129 

itibarıyla her türlü övgüyü hak eden bir sanat eseridir. 

Dil-güşādur laŧįf inşāsı 

Cān-fezādur güzel ĥikāyāsı 
 
Ķıśśası hep rümūz-i pinhānį 

Sözleri vāridāt-i rūĥānį 
 
Gerçi ki māżıden ĥıkāyetdür 

Ser be-ser ehl-i ĥāle Ǿıbretdür130 

şeklindeki ifadeleri esere karşı bakış açısını çok açık bir biçimde göstermektedir. 

Kâşifî’nin eserinden övgüyle bahseden Âşık Çelebi, dediğine göre eseri yanından 

hiçbir zaman ayırmamaktadır: “…her mekānda celįsüm ve her zemānda enįsüm idi.”131 

Baştan beri gönlüne düşen sevda ise, “ol defįnenüñ ŧılısm-i ǾAcemįsi ālāt-i ıśtılāhāt-i 

Türkiyye ile fetĥ olup”132 tercüme edilerek erbâb-ı irfanın zevkine sunulması ve değerine 

layık bir biçimde hüsn-i kabul görmesidir. Ancak bu konuda kendini yetersiz bulmaktadır. 

                                                            
128 Bkz. Metin, 5b-6a. 
129 Âşık Çelebi’nin gözünde Kâşifî’nin yeri oldukça yüksektir. Tezkiresinde Abdülazîz Çelebi’den 

bahsederken “Ve zebân-ı Fârsî’de Monlâ Hüseyn-i Sebzevârî’ye berg-i tere dimezlerdi.” (Meşâ’irü’ş-
Şu’arâ, c. 2, s. 1041.) şeklinde ve Firâkî ile ilgili kısımda da “Kürsîde Hüseyn-i Vâ’iz’dür.” (Meşâ’irü’ş-
Şu’arâ, c. 3, s. 1154.) diyerek bahsi geçen kişiler dolayımında Kâşifî’nin önemini vurgulamıştır. 

130 Metin, 6a-8b. 
131 Metin, 8a. 
132 Metin, 8a. 
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Ayrıca başka türlü engeller de bu arzusunu gerçekleştirmesine fırsat vermemiştir. 

Nihayetinde iyi niyetli kimselerle görüşmeler yaptıktan sonra, yine kendisi gibi bir seyyid 

olan Emîr Hasan Efendi133 ile de istişarede bulunmuştur. Ona kitabı tercümeye girişmeyi, 

belki haddini bilmemeyi kastederek, bir nevi edepsizlik olarak gördüğünü söylemek 

suretiyle çekincesini dile getirir. Emir Hasan Efendi bu çekincesinin yersiz olduğunu, gücü 

nispetinde elinden geleni yapması gerektiğini belirtir. Neticede Âşık Çelebi, bunu bir emir 

telakki eder ve her ne kadar nâmı şiir sahasında yürüse de, böyle bir işte de başarılı 

olacağını düşünerek işe koyulur.134 

Ravzatü’ş-Şühedâ’yı tercüme etmeye karar veren Âşık Çelebi bu sefer de ortaya 

çıkacak eserin değerinin bilinip bilinmeyeceği yönünde bir endişe içine girmiştir. Her ne 

olursa olsun büyük bir ihtimalle ortaya koyacağı önemli eseriyle, ki şiirden sonra nesir 

sahasında da nam salmak niyetindedir, padişahın dikkatini çekeceğine kanaat getirmiştir. 

Kendi kendine der ki: “Mâdem ki ‘penâhın âsitân-ı sultân…ve şefâ’at-hâhın hazret-i 

paşa’dır, öteki şairler içeriği yalan dolan olan şiirler, ibret vermeyen hikayeler vs. ile 

muratlarına ermişken, sen peygamberleri ve evliyaları övmekte ve âl-i abâ ile şühedâ-i 

sü’adânın haberlerini yazmışken niye ümitsiz olasın?” Hâsıl-ı kelam harcayacağı emeğin 

karşılığını göreceğine yönelik kendini ikna eden Âşık Çelebi için yapılması gereken, 

kendisini, metnin son şeklinde kimliğine dair herhangi bir ipucu vermediği “hazret-i paşa” 

aracılığı ile padişahın, yani Kânûnî Sultan Süleyman’ın ihsanlarına nail edecek bir eser 

ortaya koymaktır.135 

Âşık Çelebi’nin kaynak metni seçme sebeplerine dair söyledikleri bunlardır. 

Seyyidliğine yönelik aşırı vurgusu dikkate alındığında, onun tercümesine giriştiği kitabı bir 

nevi aile tarihi gibi görmüş olabileceği de ihtimalden uzak değildir. Çünkü kitabı yanından 

hiç ayırmamaktadır. Diğer taraftan başka yerlerde de fırsat düştükçe belirttiğimiz gibi Âşık 

Çelebi, bu eseri tercüme ederek başına gelen sıkıntıları aklîleştirme amacı gütmüş de 

olabilir. Yani bu kitabı başından geçen olumsuz hadiselere belli bir mantık silsilesi içinde 

açıklama getirme ve başkalarını da buna inandırma gibi bir işlev yükleyebileceği dayanak 

noktası olarak görmüş olabilir. Çünkü Ravzatü’ş-Şühedâ’da, Allah katında en değerli 

insanların en çok bela ve musîbete uğrayan kimseler olduğu kabûlünden yola çıkılarak, Hz. 

                                                            
133 Bu kişi Âşık Çelebi’nin hayat hikâyesi kısmında da değinilen Emir Hasan Çelebi’dir. Onunla ilgili kendi 

ifadeleri için bkz. Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, c. 2, s. 1032. 
134 Metin, 8a-9b. 
135 Metin, 9b- 11b. 
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Âdem’den Hz. Hüseyin’e kadar pek çok kişinin türlü belalarla imtihan edildiği anlatılır. 

Âşık Çelebi’nin de hayat hikâyesinde bahsedildiği gibi, başına gelen kötü hâllere seyyidliği 

sebebi ile düştüğünü belirttiği olmuştur. Dolayısıyla kaynak metnin seçimine dair ileri 

sürmüş olduğumuz bu ihtimalin onun söylediklerine ilave olarak hatırda tutulmasında yarar 

vardır. Aksi takdirde Âşık Çelebi’nin tercüme esnasında sözü kendine getirip hâlen Ehl-i 

Beyt’e mensup olanlara zulmedildiğini söylemesi136 bir anlam ifade etmeyecektir. 

 

2. RAVZATÜ’Ş-ŞÜHEDÂ TERCÜMESİ 

2.1. ŞEKLÎ ÖZELLİKLER 

Âşık Çelebi Ravzatü’ş-Şühedâ’yı tercüme ederken şekil yönünden kaynak metne 

bağlı kalmıştır. Kendisi bu duruma şöyle işaret eder: “…kitāb-i meźkūruñ üslūb-i sābıķı ki 

tertįb-i fāyıķ ve terkįb-i rāyıķ üzre mebnįdür, taġyįr olunmayup ancaķ bir muķaddime 

ziyādesi ıħtiyār olundı.”137Tercümede kaynak metinde olduğu gibi Mukaddime138 ve on 

bâb karşımıza çıkar. Ancak kaynak metnin sonunda bulunan Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’in 

soyundan gelenlerin kısa hayat hikâyelerine yer verilen Hâtime bölümü 139  tercüme 

edilmemiştir. Öte yandan Âşık Çelebi tercümeye başlamadan önce uzun sayılabilecek bir 

girizgâh yapmıştır. Kaynak metinde mukaddimede yer alan kitabın içeriğine dâir bilgileri, 

Âşık Çelebi buraya almış, bunun öncesinde de hem içinde bulunduğu ruh hâli hem de kitap 

ve yazarı ile ilgili düşüncelerini serdetmiştir. Tabii ki kitabı tercüme etme hikâyesi ile 

padişaha övgü de bu girizgâhta yer alır.140  Bunun dışında şekli özellikler bakımından 

tercüme, kaynak metinle uyuşmaktadır. 

Şekli özellikler açısından tercümeye baktığımızda şöyle bir manzara karşımıza 

çıkar: Mukaddime 16b-19b; peygamberlerin başına gelen belaların anlatıldığı birinci bâb 

19b-47b; Hz. Peygamber’e Kureyş’ten dokunan sıkıntıların anlatıldığı ikinci bâb 47b-57b; 

Hz. Peygamber’in vefatının yer aldığı üçüncü bölüm 57b- 64a; Doğumundan vefatına 

kadar Hz. Fâtıma’nın ahvâline dair dördüncü bâb 64a-74b; Hz. Ali’nin durumunun 

                                                            
136 Bkz. Metin, 25a-25b, 33b. 
137 Metin, 12a. 
138 Âşık Çelebi’nin eklediğini belirttiği Mukaddime bölümü, Metin 13b’nin sonlarında Besmele ile başlayan 

kısım olmalıdır. Kaynak metindeki Mukaddime ise, tercümede (16b) “Şurû-ı Terceme-i Kitab-ı 
Ravzatü’ş-Şühedâ” şeklinde başlık konulan kısımdır. 

139 Kâşifî, age, s. 531-559. 
140 Metin, 2b-16b. 
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anlatıldığı beşinci bâb 74b-90b; Hz. Hasan’la ilgili olan altıncı bâb 90b-98a; Hz. 

Hüseyin’in bazı hâllerinin anlatıldığı yedinci bâb 98a-107a; Hz. Hüseyin’in Kûfe’ye 

göndermiş olduğu amca oğlu Müslim b. Akîl ile ilgili olan sekizinci bâb 107a-123b; Hz. 

Hüseyin’in Kerbela’ya gelişi ve şehid edilmesini anlatan dokuzuncu bölüm 123b-186a, ve 

Kerbela hadisesinden sonra meydana gelen olayların anlatıldığı onuncu bâb da 186a-204a 

arasında yer almaktadır. 

Burada bir yerde dikkatimizi çeken şekilsel olarak kaynak metinle uyuşmayan 

kısım üzerinde durmalıyız. Bu kısım birinci bâbda karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle 

belirtmek gerekir ki, kaynak metinde birinci bâbda Hz. Âdem, Hz. Nûh, Hz. İbrâhim ile 

Hz. İsmâil, Hz. Yakup ile Hz. Yusuf, Hz. Eyyûb ve Hz. Zekeriyya ile Hz. Yahyâ gibi 

peygamberlerin muhatap oldukları çetin imtihanlar, her biri Kerbela olayı ile 

irtibatlandırılmak suretiyle kısaca anlatılır. Basit bir örnek vermek gerekirse, mesela Hz. 

Âdem’in kâtil oğlu Kâbil’in cehennemde çektiği şiddetli azap anlatıldığı esnada okuyucu 

Hz. Peygamber’in Hz. Âdem’den daha üstün olması hasebiyle onun torunu Hz. Hüseyin’i 

öldürene nasıl bir ceza verileceği hakkında düşünmeye davet edilir.141 

Âşık Çelebi az önce isimlerini saydığımız peygamberlerle ilgili kısımları tercüme 

ederken onlarla aynı derecede Hz. Mûsâ’ya da yer verir.142 Onunla ilgili Kur’an-ı Kerim’de 

geçen bilgileri burada sıralar. Kaynak metinde Hz. Mûsâ’ya diğer peygamberler gibi 

müstakil sayılabilecek bir yer ayrılmamış, sadece Firavun’dan ve kendi halkından çektiği 

sıkıntılar birer cümle ile belirtilmiş ve doğal olarak da Hz. Hüseyin’in buna benzer 

durumuna (Şam yönetiminin ettiği cefâlar, Kûfelilerin vefasızlığı vs.) dikkat çekilmiştir.143 

Âşık Çelebi ise Hz. Musa’yı anlatırken, tıpkı diğer peygamberler gibi geniş olarak ele 

almıştır. Ancak kaynak metinde Hz. Musa’ya yer verilme amacını dikkatten kaçırdığı için, 

sadece Kur’ân-ı Kerim’de yer verilen hayat hikâyesinin belli başlı yönleri sıralanmıştır. Bu 

esnada Hz. Hüseyin veya Kerbela olayı ile de irtibat kurulmadığı için, bu kısım birinci 

bâbdaki asıl gayeyi (peygamberlerin hayat hikâyesi ile Hz. Hüseyin’in özellikle Kerbela’da 

yaşadıkları arasındaki benzerlikleri gösterme) göz önünde bulundurduğumuzda ilgisiz 

kalmıştır. Çünkü Kâşifî’nin amacı, kısâs-ı enbiyâ türünde bir eser yazmak olmadığı için, 

                                                            
141 Bkz. Metin, 24b-25a. 
142 Metin, 42a-42b. 
143 Kâşifî, age, s. 94-95. 
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adı geçen peygamberleri zikretmesi de onlar hakkında bilgi vermek için değildir. Ne var ki 

bu husus, Âşık Çelebi’nin dikkatinden kaçmış görünmektedir. 

Kaynak metinde nesir arasına bol miktarda serpiştirilen şiirlere tercüme metninde 

de rastlarız. 144  Bunlar çoğunlukla kaynak metindekilerle benzer yerlerde karşımıza 

çıkmakla beraber, nadir de olsa kaynak metinde olan yerde şiirin olmaması veya olmayan 

yerde şiire yer verilmesi gibi durumlarla da karşılaşılır. Mesela Hz. Âdem ile ilgili kısımda, 

aşkın niteliği anlatılırken Âşık Çelebi sözü kendine getirip tamamen kendinden bahseden 

yirmi beyitlik bir şiire yer verir.145 Dolayısıyla içerik bakımından kaynak metnin dışına 

çıktığı gibi, şekil açısından da kaynak metinden farklılaşır. Yine de bu durum kaynak 

metne göre tercümeyi şekilsel açıdan farklı göstermez. Netice olarak tercümenin kaynak 

metinle şeklî bakımdan uyuştuğunu, daha doğrusu mütercimin tercüme esnasında buna 

dikkat ettiğini söyleyebiliriz. 

 

2.2. ÜSLUP 

Âşık Çelebi, daha önce de belirtildiği gibi, sanat yönü ile göze çarpan bir metin 

oluşturmuştur. Tezkiresinde Alî Çelebi’nin bir eser tercümesi ile ilgili şu ifadeleri, aynı 

zamanda Ravzatü’ş-Şühedâ tercümesindeki kendi tavrını da anlamamızı kolaylaştırır: 

“Monlâ Hüseyn Vâ’iz-i Kâşifî’nün Envâr-ı Süheylî ki gayra nisbet mihmân-ı azîz ve ana 

göre tufeylîdür, Alî Çelebî-i merhûm anı terceme idüp…Hümâyûn-nâme diyü ad 

virmişdür. Hakkâ budur ki mülk-i inşâda pâdşâlık idüp temâm adl ü dâd 

virmişdür….Nazmı çesbân, nesri selîs ü revân, inşâsı pâk ü latîf, edâsı zarîf ü 

nazîf…Efâzıl-ı ulemâ ve erbâb-ı şi’r ü inşâ ittifâk üzre buyurmışlardur ki Rûm’da şimdiye 

dek bunun gibi inşâ olmamışdur…”146 Bu cümleler arasında inşâ kelimesinin kullanılması 

oldukça manidardır. Demek ki mesele sadece eseri tercüme etmek değildir. Haddizatında 

Âşık Çelebi’nin tercümenin niteliği ile herhangi bir şey söylememesi de oldukça önemlidir. 

Anlaşıldığı kadarıyla ortaya çıkan tercüme metni başlı başına bir eser, hem de inşâ 

özellikleri bakımından değerlendirilecek bir eser olarak ele alınabilmektedir. Bu özelliği 

itibarıyla başarılı bir örnek sunmak, devrin önde gelen hüner erbabının dikkatini 
                                                            
144  Tercümede bazı şiirlerin başına muhtemelen müstensih tarafında konulan başlıklar, şiirin nazım şeklini 

belirtmemektedir. Mesela, rübâî kalıbı ile yazılmamış bir şiire, Rübâî başlığı verilmiştir. Bkz. Metin, 29a, 
35a, 44a vd. 

145 Metin, 22b. 
146 Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, c. 2, s. 1109. 
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çekebiliyordu. İşte Âşık Çelebi de Ravzatü’ş-Şühedâ tercümesi ile böyle bir metin ortaya 

koymayı amaçlamıştır. 

Tercüme neticesinde ortaya çıkacak metnin inşâ özellikleri açısından başarılı 

sayılabilmesi hususunda nelerin etkili olduğu noktasında da yine Âşık Çelebi’nin Sâlih 

Çelebi tarafından yapılan Câmi’ul-Hikâyât tercümesi hakkındaki kanaatleri bazı ipuçları 

verir: “Anda hod bir vech ile arz-ı kemâl belki ızhâr-ı sihr-i halâl itmişdür ki nazîri 

muhâldür. Aslâ müsvedde itmedin ser-i kalemden ancılayın kitâb-ı azîmi yine mukaffâ vü 

müseccâ, murassa’ u musanna’ terceme idüp metîn mebânî ve rengîn me’ânî üzre bir cildin 

kendü hattıyla yazup bir cildin âhara yazdurdı. Bir sehl-i mümteni’dür.”147 Görüldüğü gibi 

metinde secinin belirleyiciliği ve sanat icrasının önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

İleride Âşık Çelebi’nin Ravzatü’ş-Şühedâ tercümesindeki metodu ile ilgili üzerinde 

durulacağı gibi, bu tür nesirde belirleyici olan yine şiirdir. Tıpkı şiirde olduğu gibi burada 

hem seci gibi şekil özelliğini sağlama açısından kelime seçimine dikkat edilecek, hem de 

çağrışım alanı mümkün mertebe engin kelimeler seçilecektir. Diğer taraftan da metnin 

akışı sekteye uğratılmamalı sehl-i mümteni denilebilecek bir akıcılık da sağlanmalıdır. Ve 

tabii ki metnin anlaşılabilir olması da vazgeçilmez bir husustur. Tıpkı Sâlih Çelebi’nin 

Fîrûz Şâh Hikâyesi tercümesi üzerine Âşık Çelebi’nin dediği gibi: “…hem vâzıhdur hem 

fasîhdur; Türkîdür ammâ Acem dilberleri gibi pür-kirişme ve Arab işvegerleri gibi 

melîhdur.”148 

Buraya kadar özellikle mütercimin kendi fikirleri dolayımında dikkat çektiğimiz 

hususlar için tercüme metninde bolca örnek vardır. Mesela kaynak metindeki 

149."عقيل را از پسران با من بگذاريد"  

cümlesinin tercümesine baktığımızda mütercimin nasıl bir üslup tercih ettiği anlaşılır. Söz 

konusu cümle şöyle tercüme edilmiştir: “ǾAķįl’ün Ǿıķāl-i ülfeti-yile Ǿaķlum 

muķayyeddür.”150 Burada diğer kelimeleri belirleyen kelime “Akîl”dir. Kaynak metindeki 

cümlenin “Çocuklar içinden Akîl’i benimle bırakınız.”, şeklindeki anlam, yani “Beni 

ondan ayırmayınız” vurgusu, mütercim tarafından oldukça başarılı bir biçimde 

yansıtılmıştır. Bu çevirideki eşdeğerlilik bakımından oldukça önemlidir. Ancak bizim 

                                                            
147 Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şuarâ, c. 3, s. 1271-1272. 
148 Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şuarâ, c. 3, s. 1270. 
149 Kâşifî, age, s. 210. 
150 Metin, 76b. 
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üzerinde durmak istediğimiz husus, mütercimin cümledeki kelimeleri seçerken taşıdığı 

üslup kaygısıdır. Öncelikle kelimelerin seçiminde iştikak sanatından faydalanıldığı görülür. 

“Akîl”, “ıkâl” ve “akl” aynı kökten türemiş kelimelerdir. Öte yandan bu kelimelerdeki “l” 

sesinden dolayı da cümlede “ülfet” kelimesi kullanılmakla aliterasyon yapılmıştır. 

Cümlede yüklem olarak da “mukayyeddür (=bağlanmıştır)” kelimesinin tercihinde de, yine 

ıkâl (=pranga) kelimesi belirleyici olmuştur. Kelime kullanımlarındaki bu bilinçli 

tercihlerin yanında, aklı ayakları prangalı birine benzetmekle de şiirde bolca kullanılan 

teşhis sanatı icra edilmiştir. 

İncelemiş olduğumuz bu cümlenin hemen öncesinde Âşık Çelebi, kuraklığı 

anlattığı oldukça renkli bir pasaja yer vermiştir. Bu pasaj, kaynak metinden tercüme 

edilmeyip tamamen mütercimin ürünüdür. Bu örnek onun üslubundaki seci, benzetmeler, 

tenasüp, geniş çağrışım alanı sağlama, hüsn-i ta’lil gibi birçok sanatın nasıl bir arada 

gösterildiğini açıkça ortaya koymaktadır: 

“Yūsüf ķızlıġı aña göre dügüne varmalı ve bu ķaĥŧuñ ĥāline göre ol vāķıǾaǿi ħayra 

yormalı idi. Bürc-i sünbüleden ġayrı yirde tere yoġ-ıdı; ol daħı ancaķ ĥamel ü cedye loķma 

olur-ıdı, ve rāh-i keh-keşāndan özge cāyda berg-i kāh nā-būd idi; ol daħı hemān nesr-i 

ŧāyire ŧuǾme olur-ıdı. Faķr ü fāķa ħalķda bir mertebe çoġ-ıdı, ĥabbeye ıĥtiyācdan ħalķda 

fāķa taķacaķ dāne yoġ-ıdı. Perendeler ķayd-i śayddan āzāde olup hevā-yi istıġnāda fārıġ-

bāl idiler; ķuraķlıķ çoķluġından śular śoġulup teşnelikden māhįler lücce-i deryāda bį-mecāl 

idiler.”151 

İleride tercüme metodu ile ilgili bölümde “genişletme” başlığı altında incelenen 

örneklerin bazısıyla aynı durumda olan şu tercümede de, bilgi birikimini göstermeyi 

amaçlayan Âşık Çelebi’nin, Arapça Dili gramer terimlerini özellikle kullanarak çağrışım 

alanı geniş bir anlatım tarzı tercih ettiği görülür: 

152."حق سبحانه بر ايّوب ببخشيد و آنچه از وی گرفته بود به اضعاف آن به وی ارزانی داشت"  

“Fi’l-ĥāl hem-dem-i ķabūl-i İlāhį ve hem-nefes-i hübūb-i nesįm-i riyāĥ-ı luŧf-i nā-

mütenāhį oldı. Cismine günden güne ķuvvet ve cānına rāĥat ĥāśıl olup yine mizācı śaĥįĥ 

ve lisānı faśįĥ ve cemāli śabįĥ oldı. Egerçi muǾtel iken Ǿıllet-i ķıllet ile mevāşį vü sāyir 

                                                            
151 Metin, 76a-76b. 
152 Kâşifî, age, s. 98. 
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emvāli nāķıś olup ķalbi efkār ü eşġālden ecvef oldı, emmā yine vücūdı ber-miŝāl-i evvel 

śaĥįĥ olduķda ĥāli elŧāf-i İlāhįye maķrūn olup emvāl u emlāki mużāǾaf oldı.”153 

Bu pasajda Âşık Çelebi’nin kullanacağı kelime dağarcığını belirleyen kanaatimizce 

kaynak metindeki “az’âf” kelimesi olmuştur. Buradan muzâ’af kelimesine ulaşmış ve bu 

kelimenin de yer aldığı Arap Dili gramercileri tarafından aksâm-i seb’a olarak nitelenen fiil 

türleriyle ilgili terimlerle meramını anlatma yoluna gitmiştir. İşte bu yüzden pasajda 

karşımıza çıkan “muzâ’af”, “sahîh”, “mu’tel”, “nâkıs”, “ecvef” ve“misâl” kelimeleri belli 

bir mantık çerçevesinde, belli bir uyum gözetilerek, aynı zamanda da kaynak metinde 

verilmek istenen mesajın doğru bir biçimde iletilmesini sağlayacak biçimde seçilmiş ve 

kullanılmıştır. 

Aşağıdaki pasajlar da Âşık Çelebi’nin sabah olmasıyla ilgili eklemiş olduğu sanatlı 

bir üslup ile yazılmış kısımlardandır: 

“Çün ħayme-i śubĥ cüll-i siyāh-i şeb-i tārdan çıķup śaĥrā-yi Ǿāleme ķurıldı ve her 

ŧarefe ŧınāb-i şüǾāǾ urıldı, dest-i ķader cerįde-i siyāh-i leyl-i mužlimi dürdi, Ǿālem rūşen 

olup göz gördi. Ehl-i beyt nažar idüp gördiler ki bir vādį-i bį-hādį ki terāne-i Ǿayn-i 

cārįsinden śadā-yi Ǿanā gelür ve her giyāhından dimāġ-ı cāna būy-i fenā gelür; eşcārından 

ħazān-i ĥuzn Ǿıyān ve enhārında güźerān-i devrān nümāyān; ŧuyūrınuñ elĥānı şįven-i 

mātem, nesįminüñ hübūbı terāne-i ġamma hem-dem; śaĥnı pür-miĥan, meġāki hevl-nāk; 

nişįbi mehįb ve firāzı cān-güdāz.”154 

“Seĥargeh yek-süvāre-i mıżmār-i sipihr eblaķ-ı śubĥ-ıla Ǿazm-i meydān ide ve 

itdügi žulm-i nā-ĥaķķ-ıla dāmen-i Ǿufķı şefaķdan ķıpķızıl ķan ide, ĥarb ü ķıtāl muķarrer ola 

ve Ǿarūs-i ķażāǿ-i İlāhį minaśśa-i kümūn-i taķdįrden maǾraż-ı žuhūr ü bürūzda cilve-ger 

ola.”155 

“Encüm gūşe-i mātem-kede-i felekde inzivāya varup pelās-i sūgvārį bürindi, āsmān 

ħānedān-i mātem ü eyvān-i şįvene döndi, āyįne-i zerrįne-i ħorşįd dūd-i āh-i zemāne ile 

ŧolundı. Keyvān, ki girįvān-i ķalǾa-i sipihrdür, ķulle-i şādįyi dįvār itdi, Müşterį naķd-i 

direm-i encümi metāǾ-ı ġamma degişüp terk-i bāzār itdi. Merrįħ tįġın elinden śaldı. Mihr 

ħusūfdan siyeh-pūş olup şüǾāǾdan gįsūların çözdi. Zühre erġanūn-i ġamma nevĥa düzenin 

                                                            
153 Metin, 44a. 
154 Metin, 130b. 
155 Metin, 135a 
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virüp mātem pįş-revin çaldı. ǾUŧārid şādį defterin dürdi, ġamm ü ġuśśadan mürekkeb 

deryā-yi melāle ŧalayazdı; ķamer śaĥrā-yi felekde gider-iken tįh-i ĥayretde yol azdı.”156 

Görüldüğü üzere mütercim sabah olmasını tıpkı bir şiirde olduğu gibi benzetme 

unsurlarıyla telmihlerden yoğun bir biçimde faydalanmak suretiyle sanatlı bir biçimde 

anlatmıştır. Buna benzer başka örneklerde de dikkatimizi çeken husus, mütercimin fırsat 

düşürdükçe hünerini ve bilgi birikimini göstermek istemesidir. Üslubu belirleyen bu istek, 

doğal olarak belli bir edebi-kültürel bilgi birikimine sahip okuyucu kitlesinin okuyup 

anlayabileceği bir metnin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bir başka ifade ile mütercim, 

böyle bir okuyucu kitlesini göz önünde bulundurarak üslubunu belirlemiştir. 

Tercüme metni ihtiyaç duyulan birikimden yoksun kitleye de hitap etmiyor 

değildir. Atasözü ve deyim kullanmaya meraklı olduğu bilinen Âşık 

Çelebi’nin 157 Ravzatü’ş-Şühedâ tercümesinde de zaman zaman bu hassasiyetle hareket 

ettiği olmuştur. Şu ifadelerde karşımıza bol miktarda atasözü ve deyim çıkmaktadır: “Ne 

günlere kaldum ki”158, “kudret fursat ve fursat ganîmetdür”159, “kimün ayağına düşdi-

yise… senün kanun içmeğe aş yirerüz” 160 , “bulutdan nem kaparlar-ıdı” 161 , “gonce-i 

merhamet diş sırıtmadı” 162 , “kebâb gibi döne döne yandı (=şikayet etti)” 163 , “fürsatı 

ganîmet bilüp”164, “Gözlerüm segrir”165, “göñlin egleyimedi”166, “cânına cân katdı”167, 

“dört göz ile bakdılar”168, “kapuyu dîvâr ederler-idi”169, “ağzına bal çaldılar”170, “ağzından 

sakızın çekdi” 171 , “etmeğin yağa bandı sandı” 172 , “gûyâ yir yarıldı yire girdi” 173 , 

“kulaklarına kazuk tokur-ıdı”174, “cânlarına su sepildi… gözin kan bürüdi”175, “Baş gitse 

                                                            
156 Metin, 139a-139b. 
157 Konuyla ilgili bkz. Filiz Kılıç, “Âşık Çelebi Divanında Atasözü ve Deyimler”, Bilig, S. 1, Bahar 1996, s. 

24-30. 
158 Metin, 23b. 
159 Metin, 25b. 
160 Metin, 32b. 
161 Metin, 33a. 
162 Metin, 34a. 
163 Metin, 34b. 
164 Metin, 35a. 
165 Metin, 36a. 
166 Metin, 36b. 
167 Metin, 37b. 
168 Metin, 39a. 
169 Metin, 49a. 
170 Metin, 53b. 
171 Metin, 95b. 
172 Metin, 95b. 
173 Metin, 98a. 
174 Metin, 104a. 
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ayak pâyidâr olmaz” 176 , “olmaz hevâya yeltenür, üzüm hasretinden bâğ dîvârın 

yasdanur”177, “geñli bir geñsiz iki giderem”178, “hâzıra salâ ve gâyibi Allâh oñara”179, “var-

ısa kanına susayan”180. 

Ne var ki bu ve benzeri atasözü ve deyim kullanımı, metnin geneli nazar-ı itibara 

alındığında, üslup açısından belirleyici değildir. Bu da yine mütercimin bilgi birikimini 

gösterme amacına matuf olsa gerektir. Sonuç itibariyle, Âşık Çelebi’nin tercüme esnasında 

benimsemiş olduğu üslup bakımından, okunması ve anlaşılması zor bir metnin ortaya 

çıktığını, iki tam nüshası bulunmasının da işaret ettiği gibi metnin az sayıda kişinin ilgisini 

çektiğini söyleyebiliriz. 

  

                                                                                                                                                                                    
175 Metin, 114b. 
176 Metin, 115a. 
177 Metin, 124b. 
178 Metin, 125b. 
179 Metin, 132b. 
180 Metin, 142b. 
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II. BÖLÜM 

TERCEME-İ RAVZATÜ’Ş-ŞÜHEDÂ’DA ÂŞIK ÇELEBİ’NİN 

TERCÜME METODU 

 

1. TERCÜME METODUNUN BELİRLENMESİ 

Âşık Çelebi’nin Ravzatü’ş-Şühedâ’yı tercüme ederken nasıl bir yöntem izlediği, 

ancak tercümenin kaynak metinle mukayese edilmesi sonucunda anlaşılabilecek bir 

husustur 181 . Çünkü gerek çağındaki diğer mütercimlerin gerekse kendisinin, tercüme 

metotlarıyla ilgili ayrıntılı bir açıklamaları bulunmamaktadır. Bu sebeple metoda dair 

tercüme metninde görebildiğimiz tercihlerin sunmuş olduğu imkân ölçüsünde 

değerlendirmede bulanabileceğiz. Bunun da zorunlu olarak öznellikle malul olacağını 

belirtmeliyiz. Bir başka deyişle bizim metot ile ilgili söylediklerimiz ile başka birisinin 

söyleyecekleri bazı noktalarda örtüşmeyebilecektir. Böyle bir mahzurun giderilmesinde 

veya asgarî seviyede tutulmasında, çeviri bilimin verilerini mümkün mertebe dikkate 

almak faydalı olacağından, öncelikle çeviri bilimin hemen her çeviri faaliyetine ışık 

tutacak yaklaşımlarına kısaca değinmeliyiz. 

Çeviri ile ilgili kanaatini bildiğimiz en eski yazar Çiçero’dur (ö. MÖ. 43). O 

çeviriyi, sözcüğü sözcüğüne ve anlam çevirisi olmak üzere ikiye ayırarak ikinci tür çeviriyi 

benimsediğini belirtmiştir. Hieronymus (ö. 420) ise kutsal kitaplar için sözcüğü sözcüğüne 

çevirinin, bunun dışındaki metinler için de anlam çevirisinin uygun olacağı 

kanaatindedir.182 Bu yazarın kutsal kitaplar dışındaki metinlerin anlam çevirisi yoluyla 

tercüme edilmesi gerektiğini düşünmesi, herhalde mütercimin hareket alanını genişletmek 

                                                            
181  Âşık Çelebi’nin Mi’râcü’l-Iyâle tercümesinin birtakım kriterlere göre kaynak metinle mukayesesi ve 

yöntemine dair değerlendirmeler için bkz. Çelik, agt, s. 27-46. Hadikâtü’s-Sü’adâ’nın bir kısmının 
kaynak metinle karşılaştırılması için bkz. Abid Nazar Mahdum, Ravzatü’ş-Şühedâ ile Hadîkatü’s-
Süedâ Mukayesesinin Işığında Eski Türk Edebiyatında Tercüme Anlayışı, Yüksek Lisans Tezi, 
İstanbul Üniv. SBE, İstanbul, 2001, s. 140-221. Ayrıca kaynak metin ile karşılaştırma yapılan başka 
örnekler için bkz. İbn Zafer, Sülvânü’l-Mutâ’ fî Üdvânü’l-Etbâ’ Devletin Ölümsüzlük İksiri, Tercüme 
Eden: Kara Halîlzâde Sa’îd Mehmed Efendi, Haz.: Sadık Yazar, İstanbul: Büyüyenay Yay., 2014, s. 53-
57; Erdem Can Öztürk, Lami’î Çelebi’nin Şevâhidü’Nübüvve Tercümesi (İnceleme-Tenkitli Metin-
Dizin), İstanbul: Gece Kitaplığı, 2015, s. 118-140; Gottfried Hagen, “Translations and Translators in A 
Multilingual Society: A Case Study of Persian-Ottoman Tranlations, Late Fifteenth to Early 
SeventeenthCentury”, Eurasian Studies, Vol. II/1, 2003, s. 109-130. Sadettin Eğri, “Vîs ü Râmîn 
Mesnevilerinde Kahramanların Özellikleri ve Aşık Anlayışları”, İlmî Araştırmalar, S. 12, 2001, s. 104-
109. 

182  Akşit Göktürk, Çeviri: Dillerin Dili, 11. Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yay., 2014, s. 18. 
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istemesinden kaynaklanmıştır. Çünkü kutsal kitapların insan ve toplum hayatını 

şekillendirici rolleri söz konusu olduğunda, Tanrı ile insan arasına mütercimin 

tasarruflarının girmesi uygun düşmeyecektir. Kutsal kitaplar dışındaki metinlerin böyle bir 

işlevi olmadığından, mütercimi benzeri bir hassasiyet ile sınırlandırmak gereksiz görülmüş 

olmalıdır. 

Schleiermacher (ö. 1834) ise metinleri temelde iki kısma ayırır: 1- Sanat metinleri 

ile bilimsel metinler ve 2- Gündelik iş yaşamıyla ilgili metinler. Onun tavsiyesi, metin 

türüne göre bir çeviri yöntemi belirlenmesi yönündedir. Belirlenecek yöntemde de ya 

yazarın okura veya okurun yazara götürülmesi yollarından biri tercih edilmiş olacaktır. 

Sanat metinleri ile bilimsel metinlerde okurun yazara götürülmesi yolu uygundur. Ayrıca 

bu tür metinler söz konusu olduğunda, günlük dile dair bilgi yetersiz kalacağı ve çoğul 

anlam ancak yorumlamayla saptanabileceği için, çevirmen yorum bilgisi (Hermeneutik) 

yeteneğine sahip olmalıdır. 183  Schleiermacher, sanat metinlerinin tercümesinde okurun 

yazara götürülmesi gerektiğini söylerken herhalde çok anlamlı yapıları gereği bu tür 

metinlerin, ancak mütercimin kaynak kültür ile erek kültür arasında icra edeceği 

dönüştürme/uygunlaştırma faaliyeti sonrasında etki gücünü koruyabileceğini vurgulamak 

istemiştir. Aksi takdirde “sanat metni”ni sanat metni yapan özellik ortadan kalkmış 

olacaktır. 

Çağdaş çeviribilim kuramcılarından Gideon Toury, çeviride “yeterlilik” ve 

“eşdeğerlilik”ten bahseder. Yeterlilik ile çeviride kaynak dile sadakat kastedilir. Bir de 

kabul edilebilirliği sağlayan, çevirinin erek dil ve edebiyatın ilke ve kurallarına uygun 

olması meselesi vardır. Böyle bir uygunluk gerçekleştirilebilmişse işte o zaman kaynak 

metin ile erek metin arasında eşdeğerlilik sağlanmış olacaktır. 184  Çeşitli biçimlerde 

gerçekleştirilebilecek eşdeğerlilik ile elde edilmek istenen ise, kaynak metnin kendi 

okurunda oluşturduğu etkiyi çeviri metnin erek dil okurunda da oluşturmasıdır. 185  Bir 

başka deyişle çeviriler, erek dille ortaya çıkmış bulunan kültürün birer ürünü olmakta ve 

böylece tıpkı kaynak metnin ait olduğu kültürdeki konum ve işlevine benzer bir konum ve 

işleve kavuşmaktadır. Kısaca kaynak metnin kendi kültüründe gösterdiği etkiyi, erek metin 

                                                            
183  Bkz. Göktürk, age, s. 19-20. 
184  Bkz. Nedret Kuran Burçoğlu, Çeviriye Bilimsel Yaklaşımlar, İstanbul: Multilingual Yay., 2010, s. 19. 
185  Eşdeğerlilikle ilgili bkz. Göktürk, age, s. 60-85. 
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de kendi kültüründe gösterebilir. 186  Konumuz açısından meseleye bakacak olursak 

Fuzûlî’nin Ravzatü’ş-Şühedâ tercümesi olan Hadîkatü’s-Sü’adâ’sının kaynak metnin ait 

olduğu kültürde göstermiş olduğuna benzer bir etkiyi erek kültürde de gösterdiğini 

söyleyebiliriz. 

“Skopus” kuramında ise, çevirmenin amacına yönelik yapılan vurgu oldukça 

önemlidir. Aynı metnin çevirmenlerin amaçlarına göre farklılaşan işlevlere sahip 

tercümeleri olabileceği ortadadır. Bu sebeple çevirmenin amacını bilmek çeviriyi daha 

doğru değerlendirebilmemize imkân verecektir. Dolayısıyla kaynak metinle tercüme metni 

aynı kategoride değerlendirmek mahzurlu bir davranış olacaktır. Çünkü arada belli bir 

amacı olan mütercim vardır. Çevirmenin niyetinin yanında, çeviri metnin amacı ve işlevi 

de bu kuramda tercümeyi etkileyen diğer iki faktör olarak sıralanır. Burada da dikkat 

çekilen husus, temelde çeviri metinin işlevselliğine yöneliktir. Bu durumda eşdeğerlilik 

kaynak metne göre değil, çevirinin erek dildeki işlevine göre belirlenir. Çünkü kaynak 

metin, çeviri ile birlikte kendi kültüründen kopmakta ve erek kültürde yeni bir işlev yerine 

getirmektedir.187 

Yukarıda kısaca değinilen hususlar, elimizdeki tercüme metninin ne olduğuna, 

mütercimin hangi amaçla bu işe yöneldiğine ve nasıl tercüme ettiğine dair imâl-i fikirde 

bulunurken oldukça ufuk açıcı olmuştur. Bu yüzden gerek mütercimin metoduyla alakalı 

söyleyeceklerimizde, gerekse kaynak metinle tercümenin karşılaştırılması safhasında, 

bahsi geçen teorilerin birtakım izdüşümlerine rastlamak mümkündür. Bizim bu teoriler 

arasında en çok dikkatimizi çekeni skopus kuramı olmuştur. Yani mütercimin tercümeyi 

gerçekleştirirken güttüğü amacı belirlemeyi, tercüme esnasında nasıl hareket ettiğini 

görmemiz ve bunun sebebini tahmin edebilmemiz bakımından en önemli öncelik olarak 

belirledik. Bu bakış açısı sonucunda da, ortaya çıkan tercümeyi kaynak metinle hangi 

kriterler dâhilinde mukayese etmek gerektiği meselesi kendiliğinden çözülmüş oldu. 

Âşık Çelebi’nin tercümeyi yaptığı sıralardaki ruh hâline değindiğimiz kısımda 

dikkat çekildiği gibi, ortaya çıkacak metin oldukça önemli bir işlevselliğe sahiptir: 

Mütercim elinden gelen hüneri sergilediğine dair kendini ikna ettiği gibi, kendi 

dışındakilere de (başta hâmî olmak üzere, padişah ve tabii ki başka sanatçılar) sanat 

                                                            
186  Bkz. Mine Yazıcı, Çeviribilimin Temel Kuram ve Kavramları, 2. Baskı, İstanbul: Multilingual Yay., 

2010, s. 130-131. 
187  Daha geniş açıklamalar için bkz. Yazıcı, age, 147-155. 
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icrasında kemale erdiğini ispat etmelidir. Bundan dolayı da hazırlanan metinde, tercüme 

esnasında kaynak metne bağlı kalmak gibi bir endişeden ziyade, mümkün mertebe her 

fırsatta söz ve anlatım sanatlarından istifade yoluna gidilmiştir. 

Öncelikle burada tercüme metni ile ilgili bir hususu belirtmeliyiz. Sondan eksik 

olan Ayasofya nüshası ile, hazırladığımız metni mukayese etme neticesinde edindiğimiz 

intibaya göre, Âşık Çelebi eseri yirmi yedi yaşında (953) tercüme etmiş; ancak daha sonra 

tekrar düzenlemiştir. Mesela, Ayasofya nüshasındaki (78a-78b) “Bu hakîr zemân-ı sıbâdan 

ikisine mübtelâ olup her seharum yetîmâne ve her şâmum garîbâne geçmişdür.” cümlesi 

eserin son hâlinde şöyle karşımıza çıkar:  

“Muĥarriri’l-ĥurūf-i ġayr-i maǾrūf, zemān-i śıbādan berü bu ikisi-yile mübtelā olup 

evvel yetįm olup ne dest-i pederden ħoriş ve ne kenār-i māderden perveriş buldum ve ile’l-

ān, 

Beyt:  

İttebiǾ riyāĥa’l-ķażā ve dür ĥayŝü dāret 

Ve sellim li-Selmā ve sir eyne sāret 

mūcibince dest-i ķażā, felāħan-i taķdįr ile gāh bir gūşeye ve gāh bir gūşeye pertāb 

idüp ne bir yirde iki yıl āsāyiş ve ne bir maķarda ber-hevā-yile nümāyiş buldum. Her 

seĥarum yetįmāne ve her şāmum ġarįbāne geçüp evŧār ü evŧāndan bį-naśįbāne Ǿumr 

sürdüm ve ĥāl-i ĥayātı ĥālā menzil-i erbaǾįne irgürdüm.” (55a-55b) 

Buradaki “menzil-i erbâin”den anladığımız kadarıyla Âşık Çelebi, kırk yaşında 

eserini tekrar düzenlemiştir. Ayasofya nüshası eksik olduğu için, eserin tamamen tercüme 

edilip edilmediği de anlaşılamamaktadır. Öte yandan Eyyûb peygamberle ilgili kısmın 

sadece kaynak metnin başlangıcındaki 188  bir paragraflık yerin tercümesinden ibaret 

olması 189 , nüshanın tercümenin ibtidai bir durumunu gösterdiğini düşündürmektedir. 

Tercüme edilen kısmın meseleye giriş sadedinde olup Eyyûb peygambere değinilmeden 

bitirilmesi, mütercimin özetleme veya ayıklama yapmış olma ihtimalini de ortadan 

kaldırmaktadır. Ayasofya nüshasındaki şekliyle tercümenin, kaynak metin ve 

hazırladığımız metinle karşılaştırılması da bu düşüncemizi desteklemektedir. Mesela 

                                                            
188  Kâşifî, age, s. 96.  
189  Krş. Ayasofya Nüshası, 67a; Metin, 42b-44a. Bu durum tercüme edilen diğer kısımlar için de geçerlidir. 

Yani ele alınan kişilerle ilgili oldukça az bir kısım tercüme edilmiştir. 



46 
 

kaynak metne oldukça sadık kalınarak tercüme edilen bir pasajda mesele belirgin şekilde 

açıklık kazanır: 

مبارزان معرکۀ جھاد و يک جھتان پاک طينت پاکيزه اعتقاد از بسياری دشمنان انديشه نا کرده، دست "

اعتصام در دامن توّکل استوار داشتند و پای ثبات در رکاب وقار آورده، عنان اختيار به غبضۀ مشيت آفريدگار باز 

190."گذاشتند  

Ayasofya Nüshası (79b): 

“Ashâb ki mübârizân-i ma’reke-i cihâd ve yek-cihetân-i pâkîze-i’tikâd idiler, 

kesret-i düşmenden endîşe itmeyüp dest-i i’tisâm-ıla dâmen-i tevekküle teşebbüs idüp pây-

i sebâtı rikâb-i vakârda muhkem idüp ınân-i ıhtiyârı kabza-i meşiyyet-i Kirdgâr’a teslîm 

itdiler.” 

Hazırladığımız metinde ise şöyledir: 

“Mübārizān-i maǾreke-i cihād ü yek-cihetān-i pāk-iǾtiķād dest-i iǾtiśām ile dāmen-i 

tevekküle yapışdılar. Pāy-i śabrı rikāb-i ŝebātda üstüvār idüp Ǿınān-i ıħtiyārı ķabża-i 

meşiyyet-i Kirdgār’a virişdiler.”191 

Aşağıdaki pasajın tercümesinde de mütercimin ilk başta kaynak metne daha bağımlı 

hareket ederken sonraki düzenlemesinde daha rahat hareket ettiği görülür: 

آيا در دنيا بعد از من طالبان درر معانی در استخراج جواھر زواھر حقايق از بحار اسرار قرآنی به که "

192"رجوع نمايند؟    

Ayasofya Nüshası (90a): 

“Dünyâda bihâr-i esrâr-i zâtîden istihrâc-i zevâhir-i hakâyıkda tâlibân-i dürer-i 

me’ânî kime mürâce’at ideler?” 

Hazırladığımız Metin: 

“Bilmem ki dünyāda benden śoñra anlara kim delįl olur ve şāh-rāh-i ser-menzil-i 

hidāyete kim hādi’s-sebįl olur?”193 

                                                            
190  Kâşifî, age, s. 136.  
191  Metin, 56a. 
192  Kâşifî, age, s. 166. 
193  Metin, 63a. 
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Buraya kadar ifade edilenler, mütercimin tercüme ettiği metin üzerinde tekrar 

çalıştığını göstermektedir. Şu örnek ise mütercimin metnini daha da sanatlı bir üslûp ile 

süslemek istediğini ortaya koyar: 

Ayasofya Nüshası (92a): 

“Bir gün Huseyn nahlistân-i Medîne’de geşt ider-iken râh-i hâneyi fark idimeyüp 

beyâbâna düşdi. Nâgâh ‘Sâlih’-nâm tâlıh Yehûdî Huseyn’i görüp alup evinde pinhân 

eyledi.” 

Hazırladığımız metin (65a): 

“Bir gün Ĥüseyin naħlistān-i Medįne’de geşt ider-iken rāh-i ħāneyi farķ idimeyüp 

Ǿazm-i beyābān itdi. Śāliĥ-nām Yahūdį Ĥüseyin’i tenhā bulup evine iledüp pinhān itdi.”194 

Ortaya çıkan bu durumdan mütevellit elimizdeki tercüme metni ile kaynak metnin 

kelime tercihi, cümle yapısı vs. gibi kriterler esas alınarak mukayese yapılması ve buradan 

bir metot düşüncesine gidilmesi doğru görülmemiştir. Çünkü böyle hareket etmek, 

mütercimin metni oluştururken kaynak metni sürekli göz önünde bulundurduğu ön 

kabulünü gerekli kılmaktadır. Oysa görüldüğü üzere konumuz olan metin bakımından 

böyle bir şey söz konusu değildir. Bu durumun başka tercüme metinleri için de çok farklı 

olduğu kanaatinde değiliz. Çünkü bize ulaşan metin, çok açık bir biçimde görüldüğü üzere, 

birden fazla işlemden geçmiş, yeniden düzenlenmiş bir metindir. Zâten Âşık Çelebi’nin 

Sâlih Çelebi’nin bir tercümesinden bahsederken onun tercümeyi asla müsvedde etmediğini 

övülesi bir maharet olarak sunması195 da bu duruma işaret etmektedir. Hâl böyle iken 

önümüze gelen metni, mütercimin sürekli kaynak metne müracaat ederek düzenlediğini 

varsaymak yanıltıcı olabilir. Böyle bir varsayım ancak kaynak metinden doğrulanabildiği 

ölçüde geçerli olabilir. Bu sebeple konumuz olan metinde mütercimin metodunu tespit 

etmede, mümkün mertebe kelime seçimi, cümle yapısı özellikleri gibi, tercümenin sonraki 

düzenlemesinde ilk hâline nazaran farklılık gösterme ihtimali bulunan hususlar birer kriter 

olarak benimsenmemiştir. Sadece bir noktaya kadar kaynak metinden doğrulama imkânına 

sahip olduğumuz tercüme örneklerine “Kelime Değiştirme” olarak başlık verilen kısımda 

yer verilmiştir. Bu gerekli açıklamalardan sonra metotla ilgili bahse geçebiliriz. 

                                                            
194  Metin, 65a. 
195  Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, c. 3, s. 1270. 
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Âşık Çelebi’nin eserin baş tarafında tercüme ile söylediği yegâne şey “ol defînenün 

tılısm-ı Acemîsi âlât-ı ıstılâhât-ı Türkiyye ile feth”196 olsun diye işe giriştiğidir. Buradaki 

ifadeler bir tercüme anlayışı ve metodu belirlemede yetersizdir. Belki buradan yola 

çıkılarak kaynak metnin zorluğuna karşın, tercümenin anlaşılabilir olmasının amaçlandığı 

düşünülebilir. Ancak durum böyle değildir. Tercüme neticesinde ortaya çıkan metnin 

anlaşılması, gerek kelime kadrosu ve sözdizimi, gerekse klasik şiirden âşinâ olduğumuz 

çok anlamlı ve geniş çağrışımlı dil ve üslup dolayısıyla oldukça zordur. Bu bağlamda Âşık 

Çelebi’nin kaynak metindeki tılsımları açmak yerine, benimsediği dil ve anlatım sebebiyle 

onu daha da kapalı hâle getirdiği söylenebilir. Bütün bu kapalı anlatıma rağmen tercümeyi 

kaynak metinle mukayese ettikten sonra ulaştığımız birtakım çıkarımları aşağıdaki 

başlıklar altında sınıflandırdık.  

 

2. TERCÜMEDE GÖRÜLEN METODİK UYGULAMALAR 

2.1. KELİME DEĞİŞTİRME 

Âşık Çelebi’nin “Kemâl-i Zerd” olarak tezkiresinde madde başı yaptığı Saruca 

Kemâl’in Şemseddin Cüveynî’nin Târîh-i Mu’cem adlı eserinin tercümesi olan Belâgat-

nâme adlı eseri hakkında değerlendirmeleri şöyledir: “Ekser-i elfâz u ibârâtın ve Arabî 

ebyâtın bi-aynihâ îrâd itmişdür. Nihâyet revâbıt u edevâtın tağyîr ve Türkî elfâz ile ta’bîr 

itmişdür.”197 Görüldüğü gibi Saruca Kemal kaynak metindeki ibareleri olduğu gibi alarak 

sadece Türkçe edat ve bağlaçlara yer vermiştir. Anlaşıldığı kadarıyla kaynak metinden 

kelimeleri olduğu gibi almak mahzurludur. İşte bu bakış açısı Âşık Çelebi’nin seci, kafiye 

vs. herhangi bir zorunluluk olmadığı hâlde, kaynak metinde var olan, başka yerlerde 

kendisinin de defalarca kullanmış olduğu kelimeyi almamak gibi bir tavrını anlamamızı 

kolaylaştırmaktadır. Mesela, 

198“ ...زن را مجروح ساخت اما پسر ديد که مادرش زخم خورده ” 

                                                            
196  Metin, 8a. Türkçe’ye tercüme işini tanımlama amacıyla mütercim tarafından kullanılan ifadeler hakkında 

bkz. Sadık Yazar, Anadolu Sahası Klâsik Türk Edebiyatında Tercüme ve Şerh Geleneği, Doktora 
Tezi, İstanbul Üniv. SBE, İstanbul, 2011, s. 180-194. Ayrıca bkz. Saliha Paker, “Tercüme, Te’lîf ve 
Özgünlük Meselesi”, Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları IX -Metnin Hâlleri: Osmanlı’da Telif, 
Tercüme ve Şerh-, Haz.: Hatice Aynur vd., İstanbul: Klasik Yay., 2014, s. 36-71. 

197  Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, c. 2, s. 721. 
198  Kâşifî, age, s. 323. 



49 
 

ifadeleri “zeni zaħm-dār itdi. Püser māderi mecrūĥ görüp…” 199  şeklinde tercüme 

edilmiştir. Tercümede kaynak metindeki “mecrûh” kelimesi yerine yine oradaki başka bir 

kelimeyle çok benzer olan “zahm-dâr” kelimesi konulmuşken “zahm-horde” kelimesi 

yerine de “mecrûh” kelimesi kullanılmış, kısacası kelimelerin yerleri değiştirilmek 

suretiyle neredeyse aynen alınmıştır. Tercümede bu kısmın öncesinde veya sonrasında seci 

vs. gibi kaygılarla hareket edildiğini, yani mütercimin kendini zapturapt altına aldığını 

gösteren herhangi bir gösterge yoktur. O hâlde zamanın tercüme anlayışında hâkim bir 

yaklaşım olduğunu Saruca Kemal’in tercümesi ile ilgili söylenenlerden yola çıkarak 

düşünebileceğimiz, aynı kelime veya ibareyi tercüme esnasında almama tavrı, Âşık 

Çelebi’nin öncelikle kendini uymak zorunda hissettiği bir kuraldır. 

Bu kelime/ibare değiştirme zorunluluğunu bariz bir şekilde gösteren tercümelerden 

biri de şöyle karşımıza çıkar: 

200."مسلم سرگشته و حيران در آن محلّه می رفت"  

cümlesi “Müslim müteĥayyir ü ser-geşte geşt ider iken…”201 diye çevrilmiştir. Burada 

mütercim kaynak metindeki “ser-geşte vü hayrân” ikilemesindeki “hayrân” kelimesini 

“mütehayyir” ile karşılamak ve kelimeler arasında takdim-tehir yapmak suretiyle istenilen 

değişikliği sağladığı kanaatine varmış olmalıdır. “Hayrân” ile “mütehayyir”in kökteş 

kelimeler olması, yani daha çabuk akla gelmesi, mütercimin aynı kelimeyi almama 

bilincinin uyanıklığını göstermesi bakımından manidardır. Anlaşıldığı kadarıyla asıl olan 

kelimeyi değiştirmektir, velev ki bu kelimeler birbirine çok yakın olsalar da. İkili yapının 

kelimelerinin yerini değiştirmekle de, muhtemelen arzu edilenin gerçekleştirildiği 

düşünülmekteydi. Burada mütercimin tercüme esnasında baştan sona bu bilinç ile hareket 

ettiğini söylemek büyük bir iddia olmasa gerektir. 

Mütercim bazen bir veya iki cümleyi bütün olarak görmekte ve birçok kelimesini 

ve tamlamalarını aynen alırken, bir iki kelimesini değiştirmekle yetinmektedir. Mesela 

kaynak metindeki kısım ile tercümesi şöyledir: 

به سبب شما دارالملک راحت را از يغمای لشکر اضطراب خراب می بينيم و سفينۀ آمال را از ھبوب " 

202. "عواصف مالل در غرقاب انقالب می يابم  

                                                            
199  Metin, 121b. 
200  Kâşifî, age, s. 307. 
201  Metin, 115b. 
202  Kâşifi, age, s. 370. 
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“Sizüñ sebebüñüz ile dārü’l-mülk-i vücūd yaġma-yi Ǿasker-i ıżŧırāb ile ħarāb olıyür 

ve keştį-i ĥayāt hübūb-ı Ǿavāśıf-ı memāt-ıla ġark-āb-i girdāb-i inķılāb olıyür.”203 

Görüldüğü gibi râhat > vücûd, leşker > asker, sefîne-i âmâl > keştî-i hayât, melâl > 

memât gibi kelime değişiklikleri yapılmakla beraber, “garkâb-ı inkılâb” tamlamasının 

arasına “girdâb” kelimesi konularak değişiklik yapıldığına kanaat getirilmiş olmalıdır. Geri 

kalan kelime veya tamlamaların kaynak metindeki ile aynı olmasında herhangi bir sakınca 

görülmemiştir. Aynı konuda başka bir örnek şöyledir: 

تجمل قربت الھی بی تحمل بال و کربت نا متناھی ميسر نشود و تناول شھد لقا بی تجرع زھر بال دست "

204."ندھد  

“Taĥammül-i ķurb-i ilāhį bį-taĥammül-i kerb-i nā-mütenāhį ele girmez ve temettuǾ-

ı şehd-i liķā bį-tecerruǾ-ı zehr-i belā el virmez.”205  

Mütercim bazen bir anlam biriminde kelimeleri aynen almakta, paralellik sağlama 

amacına matuf olarak tercüme ettiği kısmı tamamlayıcı bir anlam birimi eklemek suretiyle 

muhtemelen gerekli değişikliği yapmış olduğunu düşünmektedir. Tıpkı şu örnekte olduğu 

gibi: 

206..."من مردی بودم از دنيی اعراض نموده"  

“Bir merd idüm ki dünyādan iǾrāż ve mā-sivādan ıġmāż idüp…”207  

 

2.2. ÖZETLEME 

Âşık Çelebi’nin tercümesi kaynak metinle mukayese edildiğinde, özetlemenin 

oldukça sık başvurulan bir yöntem olduğu görülür. Bu da gayet normaldir. Çünkü 

mütercimin erek dilin kültüründe karşılığının olmadığını düşündüğü ayrıntılara 

tercümesinde yer vermemesi, ortaya çıkaracağı metnin kabulü noktasında önemlidir. Aksi 

takdirde okuyucunun ilgi alanına girmeyen bir yığın ayrıntıya boğulan metin, her şeyden 

önce sıkıcı olacaktır. Bu noktada mütercimin özetleme yoluna gittiği yerlerin tespit 

edilmesi, ayrıca mesaj verici özelliktedir. Çünkü mütercimin neyi niçin gereksiz 

gördüğünün belirlenmesi, tercüme esnasında göz önünde bulundurduğu muhatap kitleyi 
                                                            
203  Metin, 140b. 
204  Kâşifî, age, s. 62. 
205  Metin, 28b. 
206  Kâşifî, age, s. 370. 
207  Metin, 140b. 
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tahmin etmemize de yardımcı olur. Dolayısıyla hem mütercimin içinde yaşadığı çevre, 

hem de çeviri metin ile hangi işlevi yerine getirmek istediğiyle ilgili de önemli ipuçları 

elde edilmiş olur. 

Tercümede neredeyse her sayfada görebileceğimiz özetlemenin en basit ve en 

yaygın şekli bir yerde şöyle karşımıza çıkar: 

ھر دو پاسبان يک مدينه اند و ھر دو بادبان يک . ھر دو در يک صدف اند و ھر دو بدر يک آسمان شرف"

ھر دو . ھر دو سرو يک باغ اند وھر دو پرتو يک چراغ، ھر دو گوھر يک درج اند و ھر دو اختر يک برج. سفينه

ھر دو شبل . ھر دو جگرگوشه رسول اند و ھر دو توشۀ دل بتول. وفۀ يک شاخ اند و ھر دو برگزيدۀ يک کاخشک

  208."اسد هللا، ھر دو سبط رسول هللا

“İkisi bir śadef gevheri ve bir şeref aħteri, bir medįne pāsbānı ve bir sefįne 

bādbānı.”209 

Görüldüğü gibi mütercim, kaynak metindeki ilk iki cümleyi kelime kadrosunu 

büyük ölçüde aktararak tercüme etmiş, sonraki cümleleri tercüme etme gereği 

duymamıştır. Çünkü sonraki cümleler de övgü niteliğinde olup kaynak metinde bunlara yer 

verilmesi vurgunun pekiştirilmesinden başka bir amaç taşımamaktadır. Yani herhangi bir 

bilgi vs. içermemektedir. Bu durumda mütercim, bu kısmı bir iki cümle ile tercüme etmeyi 

yeterli görmüş olmalıdır. 

Mütercim karşılıklı konuşmaların çoğunu vermez, bir iki cümle ile 

özetini/sonucunu zikreder. Mesela, Müslim b. Akîl ile yaşlı bir kadının karşılıklı 

konuşmalarının olduğu kısımda, Müslim’in kendini tanıtması ile sonuçlanan karşılıklı 

konuşmalar210 tercüme edilmeyip sadece “Müslim bunı işidüp ĥāli beyān itdi ve bir zemān 

istirāĥat içün ŧaleb-i mekān itdi.”211 denilmekle yetinilmiştir. Yine Hz. İbrahim ile Hz. 

İsmail’in kıssasının anlatıldığı kısımda şeytanın, İsmail’in annesi Hâcer’i kandırmak 

istemesi hadisesi kaynak metinde karşılıklı konuşmalar şeklinde verilmişken212 tercümede 

sadece “Hācer’i ıġvāya geldi, fāyide itmedi.” 213  şeklinde doğrudan sonucu söylemek 

suretiyle özetlenmiştir. 

                                                            
208  Kâşifî, age, s. 69. 
209  Metin, 30b. 
210  Kâşifî, age, s. 307-308. 
211  Metin, 116a. 
212  Kâşifî, age, s. 59. 
213  Metin, 28a. 
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Mütercimin özetleme yoluna başvurduğu bazı durumlar metnin anlaşılması 

noktasında sıkıntılar doğurmuştur. Buna kısaca bağlam kopukluğu denebilir. Yani 

özetleme neticesinde bazı bilgiler lüzumsuz duruma gelmiş; bazı yerlerde ise olay kurgusu 

bozulmuştur. Şu örnek, özetleme sebebi ile verilen bilginin gereksiz hâle gelmesini gayet 

açık bir biçimde gösterir: Hz. Ali ile beraber Nehrevân seferine giden askerlerden biri 

konuşması sırasında yanına bir matara su aldığını söyler. Daha sonra yanına aldığı su ile ne 

yaptığı hususunu tercümeden öğrenmek mümkün değildir. Çünkü onunla ilgili herhangi bir 

bilgi yoktur.214 Oysa kaynak metinde ilerleyen süreçte Hz. Ali’nin o askerden su istemesi 

ve abdest alması şeklinde bir bilgi vardır.215 Bu kısım tercüme edilmediği için askerin 

yanında su bulunduğunu söylemesinin sebebi anlaşılamamaktadır. 

Özetleme neticesinde doğan sıkıntılardan biri de, okuyucunun zihninde anlatılan 

olayla ilgili eksiklik kalmasıdır. Mesela İbn Mülcem’e evlenmek için üç şart koşan kadının 

şartlarından birisi de Hz. Ali’yi öldürmesidir. Tercümede kadının öne sürmüş olduğu üç 

şart arasında Hz. Ali’nin öldürülmesi varken bununla ilgili herhangi bir ön bilgi yoktur.216 

Yani kadın bunu niçin istemektedir, belli değildir. Oysa kaynak metinde, kadının babası ile 

biraderinin Hz. Ali tarafından öldürülmüş olduğu daha önce bildirildiği için, okuyanın 

zihninde herhangi bir boşluk ya da soru işareti kalmamaktadır.217 

 

2.3. GENİŞLETME 

Tercüme metninin karakteristik özelliklerinden biri de genişletme yoluna gidilerek 

kaynak metindeki kısa cümlelerle verilen bilgi veya anlatılan durumun daha fazla kelime 

veya daha fazla sayıda cümle ile karşılanmasıdır. Âşık Çelebi’nin genişletme yoluna gittiği 

yerler çoğunlukla bir yığın benzetme unsurlarına dayanan ve dolayısıyla birikimini ve 

sanatını sergilemesine imkân sağlayan durumlardır. Mesela kaynak metinde, çölde yalnız 

yürüyen bir kişiden bahsedilirken söylenen  

218."پياده و تنھا می رفت"   

                                                            
214  Kkz. Metin, 84a. 
215  Bkz. Kâşifî, age, s. 224. 
216  Bkz. Metin, 85b. 
217  Bkz. Kâşifî, age, s. 228. 
218  Kâşifî, age, s. 292. 
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gibi oldukça basit bir cümle, “ĥarāret-i ĥareket ve tāb-i āftāb-ıla ez-pāy tā be-farķ Ǿaraķa 

ġark, ŧabǾ-ı çālāk gibi gider ve şüǾāǾ-ı baśar-ı tābnāk gibi az zemānda çok mesāfe katǾ 

ider.”219 şeklinde karşımıza çıkar. Burada mütercim çölde kan ter içinde hızla yürüyen bir 

kişiyi anlatırken kaynak metindeki ifadeleri yetersiz görmüş olmalıdır ki, bağlama uygun 

bir biçimde genişletme yoluna gitmiştir. Şu örnek de aynı bu tarzda ortaya çıkmıştır: 

Kaynak metinde önemli bir şahıs olan Hz. Hüseyin taraftarlarından Hânî b. Urve’nin 

öldüğü,  

220"ال به رحمت خدای پيوستفی الح"  

cümlesi ile oldukça yalın bir şekilde bildirilmişken tercümede, “ŧāyir-i rūĥı ķafes-i 

dāyirü’l-beliyyet-i teng-nāy-i dünyādan uçup firāz-i gülzār-i behiştde āsāyiş idüp 

müśādeme-i zāġ u zaġandan menāś buldı.”221 şeklinde sanatlı bir biçimde karşımıza çıkar. 

Aşağıdaki örnek de mütercimin bilgi birikimini sergileme amacıyla genişletme 

yoluna gittiği yerlerdendir:  

222."اوايل سحرگاه بود"  

cümlesini mütercim “çün zemān-i taġlįs, yaǾnį zįbaķ-rįzān-ı encüm, ve buħār-i şeb-ile 

enbīķ-ı seĥardan kibrįt-i şihāb-ıla şemse teklįs zemānı oldı…”223 şeklinde kimyâ ilmiyle 

ilgili birikimini ortaya koyacak bir biçimde tercüme etmiştir. 

Başka bir fırsatta da mütercim satranç bilgisini ortaya koymak için genişletme 

yoluna gitmiştir: 

224."دويد و اسپ حررا پی کردمقارن اين حال پياده ای در "  

“Bu hālde bir piyāde ferzįn gibi kec-revlik idüp o şeh-süvār-ı natǾ-ı şecāǾatüñ atın 

siñirledi.”225 

Aşağıdaki örnekte mütercimin kaynak metindeki düz anlatımı yetersiz bulduğu ve 

dolayısıyla kendi amacına uygun metni oluşturmak için sanatlı bir anlatımla genişletme 

yoluna gittiği görülür: 

                                                            
219  Metin, 108b. 
220  Kâşifî, age, s. 302. 
221  Metin, 113b. 
222  Kâşifî, age, s. 366. 
223  Metin, 138a. 
224  Kâşifî, age, s. 376. 
225  Metin, 143b. 
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226."ھيچکس از آنجا نگذرد مگر به گريستن از خوف خدای. در دوزخ کوھی است از آتش نام آن غضبان"  

“Berāzıħ-ı dūzaħda bir vādį vardur, esfel-i derekātdur ve anda ‘Kūh-i Ġażbān’ adlu 

bir ŧaġ vardur ki derūnı ŧolu Ǿaķārib ü ĥayyātdur. Ŧuġāt-i küffār anı maķarr ve Ǿuśāt-i ebrār 

memerr idinürler; meger şunlar ki ħavf-i İlāhįden rūz ü şeb Ǿıbādet ve ķahr-i Ķahhār’dan 

giryeyi Ǿādet idineler.”227 

Mütercim bazı durumlarda anlamı daha da kuvvetlendirmek için yine sanatlı bir 

üslupla bir cümle ekleyerek genişletme yoluna gider. Kaynak metinde, askerlerin savaşa 

hazır duruma geçmeleri anlatılırken, 

228"صف برکشيدند"  

cümlesi ile yetinilmiştir. Bu cümle “saflar çeküp turdılar.” şeklinde tercüme edildikten 

sonra, aynı zamanda “ekleme” için de örnek olabilecek fakat kaynak metindekinden ayrı 

bir bilgi veya vurgu içermediğinden o başlık altında yer vermediğimiz, şöyle bir cümle 

ilave edilmiştir: 

“Şöyle ki gökden sūzen-i Mesįĥ düşse ser-i sināndan ġayri yir bulımaz-ıdı ve śabā 

ħavf-i Ǿaskerden firār itse ĥalķa-i cevşenden özge cāy bulımaz-ıdı.”229 

Metindeki anlam birimlerinde paralelliğin sağlanması amacıyla, neredeyse her 

cümle tercümesinde genişletme yoluna gitmek, mütercimin üslup kaygısı ile başvurduğu 

yöntemlerden birisidir. Mesela kaynak metinden seçilen birkaç cümle ile tercümeleri 

şöyledir: 

230."من ازين مکتوبات خبر ندارم"  

“Ne ol Ǿaķd-i Ǿahdden ħaber-dāram ve ne ĥāliyā naķś-ı naķż-ıla şermsāram.”231 

232."شماتت اعدا عظيم ترين مصيبت است"  

“Şemātet-i aǾdā her muśįbetden eşed ve ħande-i kįne-ħˇāh zaħm-i sįneden 

beddür.”233 

                                                            
226  Kâşifî, age, s. 100. 
227  Metin, 45a. 
228  Kâşifî, age, s. 348. 
229  Metin, 128b-129a. 
230  Kâşifî, age, s. 349. 
231  Metin, 129a. 
232  Kâşifî, age, 351. 
233  Metin, 131a. 
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234"من مردی بودم از دنيی اعراض نموده"  

“Bir merd idüm ki dünyādan ıǾrāż ve mā-sivādan ıġmāż idüp”235 

Örnekleri çoğaltmak mümkünse de bunlar anlatmak istediğimiz husus için 

yeterlidir. Burada dikkat çeken özellik, mütercimin kaynak metindeki cümleyi veya ibareyi 

tercüme ettikten sonra, tıpkı bir beyitteki ilk mısraya ikinci bir mısra ekler gibi bir cümle 

daha ilave ederek paralellik sağlamak istemesidir. Bu da nesirde sadece içerik olarak değil 

şekil olarak da şiirin belirleyici rolünü göstermektedir. Bu durumda da Tanpınar’ın bu tür 

yazı için uygun gördüğü “şâirâne nesir” tabiri daha da anlam kazanmaktadır. 

  

2.4. AYIKLAMA 

Âşık Çelebi kaynak metindeki bazı kısımları tercüme etmemiştir. Bu kısımların 

tercüme edilmemesini başlıca iki sebebe bağlayabiliriz. İlki çok büyük ihtimalle Ehl-i 

Sünnet mezhebinin görüşleriyle çeliştiğini düşündüğü meselelerdir. Hüseyin Vâiz-i 

Kâşifî’nin metninde Ehl-i Sünnet mezhebinin kabulleriyle ilgili doğrudan bir eleştiri veya 

Hz. Ebûbekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman gibi ilk halifelerle Hz. Âişe, Talha ve Zübeyr gibi 

Hz. Ali ile bazı noktalarda sorun yaşamış olan sahabeye karşı herhangi bir olumsuz bakış 

açısı yoktur. Bununla birlikte bazı yerlerde, Ehl-i Sünnet mezhebine mensup bir Osmanlı 

kadısı olan Âşık Çelebi’nin de fark ettiğini düşündüğümüz, Şia mezhebinin bakış açısını 

yansıtan ifadeler de yok değildir. Mesela Kâşifî, Hz. Fatıma’nın Hz. Peygamber’in 

vefatından sonra babasından ayrı kalmak, ashabın Ali’ye takaddümü ve onların Fedek 

arazisi üzerindeki tasarrufları dışında herhangi bir şeye üzülmediğini söyler.236 Burada 

ashabın Hz. Ali’ye takaddümü ile kastedilen Hz. Ebûbekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman’ın 

ondan önce halife olmalarıdır. Yani Hz. Ali, halife olması gerekirken olamamıştır. Fedek 

arazisi ile ilgili mesele de Hz. Ebûbekir’in, peygamberlerin miras bırakmayacağına dair 

rivayete dayanarak Hz. Fatıma’ya bu araziyi vermemesidir. 237  Âşık Çelebi tercüme 

esnasında Şia bakış açısını yansıtan bu kısma tercümesinde yer vermemiştir.238 

                                                            
234  Kâşifî, age, s. 370. 
235  Metin, 140b. 
236  Kâşifî, age, s. 195. 
237  Konuyla ilgili bkz. Hüseyin Algül, “Fedek”, DİA, İstanbul: TDV Yay., 1995, c. 12, s. 294-295.  
238  Bkz. Metin, 73a. Tercümeye dâhil edilmeyen bu kısım “El-kıssa evkât-i vefât-i Resûl’den…altı ay 

geçdükde” ifadesinden hemen sonra gelmeliydi. 
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Kâşifî’nin, Ebû Tâlib’in Zâhid-i Yemen olarak bilinen bir kişi ile karşılaşmasını 

anlattığı kısımda Zâhid, Ebû Tâlib’e doğacak çocuğuna (Hz. Ali) selamını iletmesini onu 

“vasiyy-i peygamber” olarak kabul ettiğini söylemesini ister. 239  Âşık Çelebi bu kısmı 

tercüme ederken Hz. Ali ile ilgili Zâhid’e sadece “velînün adı Alî ola” dedirtmekle 

yetinmiş, vasîlik meselesine hiç değinmemiştir.240 Böylece Hz. Ali’nin vasî değil de velî 

olduğunu belirtmekle mensup olduğu mezhebin kabullerine aykırı düşmeyecek bir söz 

söylemiştir. 

Benzer şekilde, Hz. Hüseyin’in oğlu Zeynelâbidîn kaynak metne göre dedesini 

şöyle tanıtır: 

صاحب مناصب و مظھر العجائب و مظھر الغرايب يعنی وصّی بحق و خليفۀ مطلق امير المؤمنين علی بن "

241"ابی طالب  

Tercümede bu kısım şu ifadelerle karşımıza çıkar: 

“mažherü’l-ġarāyib, mužhirü’l-Ǿacāyib; maĥaŧŧu’l-mevāhib, ǾAlį ibn Ebį-Ŧālib.”242 

Burada da diğer nitelemelerden bazısı kaynak metinden alınan kelimelerle 

sıralanmışken Hz. Ali’nin “vasî” olduğu belirtilmemiştir.  

Kaynak metinde Hâricîler ile ilgili Hz. Peygamber’in söylediği rivayet edilen sözler 

arasında geçen, onların insanlar arasındaki en iyi fırkaya (بھترين فرقه ای از آدميان) karşı 

çıkacakları ifadesinin 243  “Bihterįn-i benį-Ādem-ile ķıtāl iderler.” 244  olarak tercüme 

edilmesi esnasında “fırka” kelimesinin metne alınmaması da Şia mezhebini çağrıştırma 

endişesinden ileri gelmiş olmalıdır. 

Buraya kadar belirtmek istediğimiz hususu, Şia ile Ehl-i Sünnet bakış açılarındaki 

farkın en belirgin şekilde ortaya çıktığı şu tercüme örneği daha açık hâlde gösterir: 

245"رزند رسول خداستوی از يزيد سزاوارتر است به خالفت، زيرا که ف"  

“Hâliyâ Huseyin imâm-i hak ve halîfe-i mutlakdur. Mürādı kelimetu’llāhı iǾlā ve 

sünnet-i Resūl’i ıĥyādur.”246 

                                                            
239  Bkz. Kâşifî, age, s. 206. 
240  Bkz. Metin, 75a. Oysa metinde iki yerde Hz. Ali’den vasî olarak bahseder. Bkz. Metin, 82a, 88b. 
241  Kâşifî, age, s. 515. 
242  Metin, 199b. 
243  Kâşifî, age, s. 222. 
244  Metin, 83a-83b. 
245  Kâşifî, age, s. 252-253. 



57 
 

Görüldüğü gibi kaynak metinde, Hz. Hüseyin’in hılâfete Yezid’den daha layık 

olması Hz. Peygamber’in soyundan gelmesi ile savunulurken; tercümede, tam da bir 

Osmanlı kadısından beklenebileceği gibi onun i’lâ-yi kelimetullâh ve Hz. Peygamber’in 

sünnetini ihya amacı ile hareket ettiği için halifeliği hak ettiği belirtilir. 

Âşık Çelebi’nin ayıklama yoluna gittiği bir diğer kısım da Osmanlı’nın siyasi bakış 

açısına uygun olmayan Timur’a dair ifadelerdir. Kaynak metinde Muhtar es-Sekafî ve Ebû-

Müslim gibi kimselerin ardından övgü dolu ifadelerle nitelenen ve zamanı hükümdarının 

ceddi olduğu özellikle vurgulanan Timur’un da ehl-i Şâm’dan intikam aldığı, kitabını ithaf 

ettiği şehzâdenin de gayretlerini bu işe sarf ettiği belirtilir.247 Âşık Çelebi ise, Muhtar es-

Sakafî ve diğer kişilerin bu yolda yaptıklarını anlatan cümleleri tercüme etmiş, Timur’dan 

bahseden cümleleri ise çevirmemiştir. 248  Âşık Çelebi’nin çağdaşı Celâl-zâde Sâlih 

Çelebi’nin, Timur’la ilgili sıralayacağı bir dizi olumsuz hikâyeye girizgâh vazifesi gören şu 

ifadeleri böyle bir tavrın sebebini açıklar mahiyettedir: “Toğduğı gice ol köy içine kunbara 

şeklinde âteş tolu bir nesne düşüp şereri etrâfa münteşir oldı. Müneccimler, ‘Bu mevlûd yâ 

cellâd yâ hûn-rîz harâmî veyâ bir pâdişâh-ı seffâk-i bî-pâk olur.’ didiler.”249 Bu ifadelerin 

yansıttığı Osmanlı siyasî bakışını iyi bilen mütercimin kaynak metindeki Timur kısmına 

sıra geldiğinde erek kültürün hassasiyetine uygun davranmak zorunda kalıp kendini bu 

kısmı ayıklamak zorunda hissettiği açıktır. 

 

2.5. EKLEME 

Âşık Çelebi tercüme esnasında genişletmeden ayrı olarak uygun gördüğü bazı 

yerlerde konunun önemine ve bağlamın gereğine göre birtakım eklemelerde bulunmuştur. 

Bunu genişletmeden ayrı ele almamızın sebebi, genişletmede bir konu ile ilgili, o konunun 

dışına çıkılmadan sanatlı ilavelerde bulunma dikkat çekerken, eklemede mütercimin 

bunların dışında bir amaca hizmet etmesi için ilavede bulunması durumu karşımıza çıkar. 

Ekleme ile ilgili söylenmesi gereken ilk husus, bazı pasajlarda ele alınan konuya 

giriş sadedinde veya ana fikri vurgulama amacıyla uygun ayet, hadis ve Arapça özlü 

                                                                                                                                                                                    
246  Metin, 131b. 
247  Bkz. Kâşifî, age, s. 105. 
248  Bkz. Metin, 47b. Söz konusu kısım “Uyûnü’r-Rızâ’da mestûrdur ki…” cümlesinden hemen önce 

olmalıydı.  
249  Celâl-zâde Sâlih Çelebi, Hadîkatü’s-Selâtîn: İnceleme-Metin, Haz.: Hasan Yüksel- H. İbrahim Delice, 

Ankara: TTK Yay., 2013, s. 122-123.  
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sözlerin oldukça sık kullanılmasıdır. Mütercim bunları tercümesine yerleştirmek suretiyle 

bilgi birikimini göstermeyi hedeflemiş olmalıdır. Bunun en açık örneği Âdem peygamberle 

ilgili kısmın tercümesinde 250  karşımıza çıkar. Ona geçmeden konuyla ilgili şu hususu 

belirtmekte yarar vardır: Mütercim bazı ayetleri muhtemelen ezberden yazdığı için, ayet 

metni içinde bağlama uygun farklı kelimelere yer vermiştir. Mesela, ayetin “Fe-inna’llāhe 

ġaniyyün...” olan kısmı “Va’llāhü ġaniyyün…”251, “Ŝümme ceǾalnāküm” olması gereken 

kısmı da “Ve ceǾalnāküm”252 şeklinde yazılmıştır. Metinde bunun bol miktarda örneği 

görülecektir. 

Hz. Âdem ile ilgili bölüme başlarken Âşık Çelebi, kaynak metinden farklı olarak 

Âdem’in niçin en çok çile çeken insan olduğuyla ilgili açıklama yapma gereği hissetmiştir. 

Haddizatında Kâşifî’nin, Âdem’in en çok sıkıntı çeken insan olduğu yönünde bir iddiası 

yoktur. Bu Âşık Çelebi’nin tercümesinde gördüğümüz bir husustur. 

Âşık Çelebi bu bölüme Allah’a tevekkülü ve hamdi ifade eden Arapça bir beyitle 

başladıktan sonra, emanetin göklere, yere ve dağlara teklif edilmesi ve bunların onu 

yüklenmekten kaçınmasını belirten ayetin (33/Ahzâb: 72) gereği olarak, kaza ve kader 

kaynaklı olayların insanda ortaya çıktığını belirtir: “İnsan … mazher-i şüǿūnāt-ı ķażā vü 

ķaderdir.”253 Ardından bu ayetin içeriğini yansıtan Arapça bir kıtaya yer verilir. Hz. Âdem 

insanlığın atası olması hasebiyle insanı insan yapan her ne varsa onun şahsında toplamıştır. 

Ona bütün isimler öğretilmiştir (2/Bakara: 31); isimler fiillerden türer ve fiil de hem 

şimdiki zamanı hem de gelecek zamanı kapsar. Bu sebeple Hz. Âdem’de kendi neslinden 

geleceklerin ayrı ayrı çekecekleri ıstırapların ilk örneklerini buluruz. Bu durup tıpkı en 

büyük feleğin, içinde olan diğer feleklerdeki gezegenleri de kapsaması gibidir. Kaldı ki 

çocuğun yaratılış gereği babasından birçok şey alması, babasında bunların bulunması 

yüzündendir. Âdem ayrıca “Ben gizli bir hazine idim…” şeklinde kudsî hadis olarak 

rivayet edilen sözün işaret ettiği üzere, hazinenin sırlarının ortaya çıkmasında başlangıç 

konumunda bulunması bakımından da oldukça önemlidir. 

Bu noktada Hz. Âdem’in herkesten fazla mihnet çekmesi ile “Bana hiçbir nebîye 

edilmeyen eziyet edildi.” hadisi arasında görünen çelişki nasıl giderilecektir? Ezânın 

başkasından gelip dokunması veya “nebî”nin bir ümmete gönderilen peygamber için 
                                                            
250  Bkz. Metin, 19b-20a. 
251  Bkz. Metin, 2b. 
252  Bkz. Metin, 3a. 
253  Metin, 19b. 
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kullanılması şeklindeki açıklamalarla bu çelişkiyi ortadan kaldıracak yorumlar yapılabilir. 

Diğer yandan yücelikte kemal için bela çekmekte kemal gerektiğine göre, Hz. 

Peygamber’in üstünlüğü de herkesin ma’lûmu iken, Hz. Âdem’e gelen belanın çok fazla 

olması nasıl açıklanacaktır? Bu durumda da belanın çokluğunun sabr-ı cemile yol açması 

ve bunun neticesinde de kişiye büyük mükâfatlar kazandırması şeklinde izah getirilebilir. 

Çünkü Allah, çekilen belalara karşı verdiği mükâfatta herkese aynı muamelede bulunmaz; 

herkesin durumu kendine göre değişiklik gösterir. Yani bir kişinin diğerinden daha fazla 

belaya uğrayıp sabretmesi karşılığında ulaşacağı makamın diğerinden yüksek olması 

gerekmez. Kısaca Hz. Âdem her ne kadar daha fazla sıkıntı çekmiş olsa da, bu durum onu 

Hz. Peygamber’den üstün hâle getirmez.254 

Görüldüğü gibi bu kısım mütercimin kaynak metindeki konuya geçmeden önce 

bilgi birikimini sergilediği bir yerdir. Bu tutumunu daha sonra tercüme ettiği cümleler 

arasına ilgili ayet veya hadisleri serpiştirmekle devam ettirir. Yine Âdem peygamberle 

ilgili kısmın tercümesinde onun yaratılışından bahsedilirken “Ħammertü ŧįnete Ādeme…” 

şeklinde kudsî hadis olarak rivayet edilen sözün255, Hz. Nuh’a taş atan çocukla ilgili 

kısımda “eş-Şakıyyü şakıyyün…” şeklindeki hadisin256, Hz. Ali’nin vefat ettiğindeki yaşı 

ile ilgili yerde “Ekŝerü aǾmāri ümmetį…” hadisinin257, az olan Hz. Hüseyin taraftarlarının 

Kerbela’da Fırat kıyısında karşı tarafın kalabalık askerlerini mağlup etmeleri anlatılırken 

bir ayetteki “kem min fiǿetin ķalįletin…” kısmının258 mütercim tarafından eklenmesi de 

aynı amaca ma’tûftur. Yine kaynak metinden alınmayan ve birçok yere serpiştirilen 

Arapça, Farsça mısra ve beyitlerin 259  tercümeye eklenmesinin sebebi de, mütercimin 

birikimini sergileme isteği olmalıdır. 

Mütercimin bilgi birikimini göstermek için yapmış olduğu ve sık sık karşımıza 

çıkan, birinci bölümde de “Üslup” başlığı altında bazı örneklerine yer verdiğimiz 

eklemenin bir türü de şöyledir: Kaynak metinde babasının vefatından sonra Hz. Fatıma’nın 

çocukları Hasan ve Hüseyin ile sürekli ağladıklarından bahsedilen yere260 Âşık Çelebi 

mûsıkî terimleri ile süslediği bir pasaj eklemiştir. 

                                                            
254  Bkz. Metin, 20a. 
255  Metin, 20b. 
256  Metin, 25b. 
257  Metin, 90a. 
258  Metin, 134b. 
259  Mesela bkz. Metin, 19b, 21b, 24a, 29a, 62a, 67b, 117a, 123a, 130b.  
260  Kâşifî, age, s. 193. 
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“Her gün çārgāh ü pençgāh Ĥasen ü Ĥuseyn’i ile nüh-perdeden girye vü āġāz itse 

ehl-i Ĥıcāz’uñ büzürgi ve kūçegi Ǿuşşāķ-āsā nevāsına dem-sāz olur-ıdı; felekler bile ol 

terāneye raķķāś olup belki ehl-i ǾIrāķ u Iśfehān bile bem-āvāz olur-ıdı.”261 

Kaynak metinde Hz. Ali’den bahsedilirken Hz. Peygamber’e çocuk yaşta iman 

etmiş olduğu vurgulanır.262 Bu kısmın tercümesinde ise öncelikle erkeklerden ilk olarak 

Hz. Ebûbekir’in iman ettiği onunla ilgili övgü içeren bir hadise de yer verilmek suretiyle 

belirtilir; ardından çocuklardan ilk iman edenin Hz. Ali olduğu söylenir.263 Dolayısıyla 

kaynak metinde olmayan bir bilgi burada karşımıza çıkar. Yeri gelmişken bu ve benzeri 

eklemelerin okuyucuyu tercümeden yola çıkarak kaynak metin ve yazarı hakkında doğru 

olmayan fikirler ileri sürmeye sevk edebileceğini belirtmeliyiz. Yani Âşık Çelebi’nin 

metnini Ravzatü’ş-Şühedâ’nın tercümesi olarak okuyan biri, Kâşifî’nin Hz. Ebûbekir’i 

övdüğünü, dolayısıyla Ehl-i Sünnet mezhebine mensup olması gerektiğini ileri 

sürebilecektir. Bu yüzden özellikle Osmanlı müterciminin tercüme neticesinde ortaya 

koyduğu metinler söz konusu olduğunda, bunların niteliğinin iyi bilinmesi ve tercümeden 

yola çıkılarak kaynak metin ve yazarı hakkında fikir yürütülmemesi gerektiği mutlaka 

belirtmemiz gereken bir husustur. 

  

2.6. YERELLEŞTİRME 

Yerelleştirme ile kaynak metindeki bazı bilgilerin erek kültürün kodlarına uygun 

olarak yeniden düzenlenmesi kastedilmektedir. Bu hemen her tercüme faaliyetinde 

karşımıza çıkabilecek bir durumdur. Mesela kaynak metinde iki yer arasında mil ile verilen 

mesafeyi tercümede kilometre birimi ile vermek böyle bir hassasiyetin sonucudur. Âşık 

Çelebi’nin tercümesinde de kaynak metinde verilen bilgi veya anlatılan olayın 

yerelleştirilerek sunulduğunu düşündüğümüz çeviri örnekleri şöyledir: 

Kaynak metinde Hz. Fatıma’nın Kureyşli kadınların düğün meclisine gelişi 

anlatılırken yanında hizmetçilik edenlerden birinin ona nazar değmesin diye üzerlik 

                                                            
261  Metin, 72a. Âşık Çelebi’nin mûsıkîye olan merakı için bkz. Ersu Pekin, “Âşık Çelebi’nin Musannifleri, 

Hanendeleri, Sazendeleri”, Bir Allame-i Cihan Stefanos Yerasimos (1942-2005), Ed.: Edhem Eldem 
vd., İstanbul: Kitap Yayınevi, 2012, c. 2, s. 505-574. 

262  Kâşifî, age, s. 210. 
263  Metin, 76b. 
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tohumu yaktığı ve diğerinin de dostlarının selameti için dua ettiği anlatılır.264 Bu kısım 

şöyle tercüme edilmiştir: 

“…ve biri gerd-i rāhdan ħāŧırı muġber ve nefes-i hevā-yi śubĥgāhdan āyįne-i ķalbi 

mükedder olmasun diyü gül-āb-efşānlıķ ider.”265 

Kaynak metindeki bir yanında buhurdan taşıyan bir hizmetçi diğer yanında da dua 

eden başka bir hizmetçi ile yürüyen kişi resminin muhtemelen kendi toplumu için verilmek 

istenen mesajı iletmede yeterli olmadığını düşünen mütercim, bunun yerine sadece gülsuyu 

serpen bir hizmetçi ile yürüyen kişi görüntüsünü daha uygun görmüştür. Diğer taraftan 

sıkıntılı ruh hâli içinde bulunanlara gülsuyu serpmek gibi bir âdetin o zamanlarda var 

olduğu da buradaki ifadelerden edindiğimiz bir bilgidir. 

 Kaynak metinde Abbâsî halifelerinden Hârûn er-Reşîd’in Hz. Ali’nin kabrini her 

yıl ziyaret ettiği söylenir.266 Tercümede bu durum şöyle aktarılmıştır: 

“…gāhį gelüp ziyāret ve ķurb-i ķabrde ķurbānlar idüp vesįle-i ķabūl-i ĥācet ider-

idi.”267 

Mütercim burada türbe ziyaretlerinde kendi toplumunda görmüş olduğu 

uygulamaları zikretmeyi gerekli görmüştür. Kaynak metindeki ziyaretin her yıl 

yapılmasına yönelik vurgu alınmamış, bunun yerine ziyaretin ara sıra yapılması ve bu 

sırada da dileklerin kabul edilmesi için kurban kesilmesi şeklinde bir tablo sunulmuştur. 

Haddizatında kaynak metinde ziyaretin dileklerin kabulü için yapıldığına dair bir açıklama 

yoktur. Orada söylenen sadece mekânın ziyaret edildiğidir. Yani Kâşifî’nin içinde 

bulunduğu kültürel ortamda kabirlere, özellikle İmam’ın kabrine mahzâ ziyaret amaçlı 

gidilirken, mütercimin ait olduğu toplumda bu tür mekânlara dileklerin kabulüne vesile 

edinmek için ziyarette bulunulmaktadır. Aynı bağlamda Hz. Hüseyin’in, dedesi Hz. 

Peygamber’in kabrini ziyareti esnasında yapmış oldukları da kaynak metin ile tercümede 

farklı bir biçimde karşımıza çıkar. Kaynak metne göre Hz. Hüseyin ziyaret esnasında 

selam verir, tavaf eder ve namaz kılar.268 Tercümede ise bu durum, 

                                                            
264  Kâşifî, age, s. 180. 
265  Metin, 68b. 
266  Kâşifî, age, s. 239. 
267  Metin, 89a. 
268  Kâşifî, age, s. 278. 
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“Andan ravża-i Resūl’i tekrār ziyāret itdükde śandūķ-ı mübāreke ŧayanup türbet-i 

ķabre yüzin sürdi.”269 

şeklinde anlatılır. Kaynak metinde anlatılanların dönüştürüldüğü görülen bu örnekte de 

amaç yine metni erek kültüre uygun hâle getirmektir. Mütercimin yaşadığı toplumda 

önemli bir şahsın kabri ziyaret edildiğinde selam vermek, tavaf etmek ve namaz kılmaktan 

ziyade, sandukaya dayanıp kabir toprağına yüz sürmek demek ki daha yaygın bir 

uygulamadır. Diğer taraftan burada kaynak metinde olmamasına rağmen, kabirde 

sandukaya yer verilmesi de ilginçtir. Mütercimin hayal dünyası, türbe ziyaretiyle ilgili ilk 

olarak “sanduka”yı çağrıştırmış olmalıdır. 

Şu beyit tercümesinde de birinci mısra kaynak metne oldukça yakın tercüme 

edilmişken ikinci mısradaki değişikliğin yine yerelleştirme amacına matuf olarak 

yapıldığını söyleyebiliriz: 

 کرده ای عزم سفر اطف خدا يار تو باد

270فضل حق از ھمه آفات نگھدار تو باد  

 

Eyledüñ Ǿazm-i sefer Ǿavn-i Ħudā yārüñ ola 

Evliyā himmeti arduñca ķafā-dāruñ ola271 

İkinci mısradaki “evliyâ himmeti” vurgusu sebepsiz olmasa gerektir. Kaynak metne 

göre yola çıkan kişiyle ilgili dua niyetiyle söylenen söz, “fazl-ı Hakk’ın bütün afetlerden 

koruması” iken tercümede bu durumdaki biri için “evliyâ himmeti ile beraber yol alması” 

niyaz edilir. Anlaşıldığı kadarıyla yola çıkan kişi, erek kültüre evliya himmeti ile irtibatlı 

olarak sunulduğunda daha gerçekçi hareket edilmektedir. Bu durum ayrıca tasavvufun, bir 

şekilde Osmanlı toplumundaki gelenek ve görenekleri belirleme noktasında ne denli etkili 

olduğunu da gösterir. 

 

3. TERCÜMEDE KARŞILAŞILAN BİLGİ YANLIŞLIKLARI 

Âşık Çelebi’nin tercümesi ile kaynak metnin mukayese edilmesi esnasında 

mütercimin, zaman zaman yanlış bilgi verdiği görülmüştür. Bunların sebebi muhtemelen 
                                                            
269  Metin, 103b. 
270  Kâşifî, age, s. 279. 
271  Metin, 104a. 
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dalgınlıktır. Tercümenin geneli itibariyle bu yanlışlıkların ciddi boyutta olmadığını 

belirtmeliyiz. Ancak bu durum, daha önce bir vesile ile dikkat çektiğimiz hususun daha 

bariz bir biçimde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. O da, tercüme eserlerden yola çıkarak 

kaynak metin ve yazarı ile ilgili fikir yürütmenin, birtakım sorunlara yol açacığı gerçeğidir. 

Bilgi yanlışlarıyla ilgili bazı örnekler şöyledir: 

Kaynak metinde Hz. Fatıma yanındaki birisine, Cebrâil’in cennetten bir miktar 

kâfûr getirdiğini, bunun kırk miskal olduğunu, bir kısmının Hz. Peygamber vefat ettiğinde 

kullanıldığı için yanında yirmi miskal kadar kaldığını, onu getirmesini söyler. 272 

Tercümeye göre Hz. Fatıma, “ķırķ miŝkālin baña śarf eyle, bāķįyi ǾAlį içün iddiħār eyle”273 

der. 

Kaynak metne göre Hz. Ali doğduğunda annesi ona ‘Esed’ adını, babası da ‘Zeyd’ 

adını verirler.274 Tercümede ise bu durum tam zıddı olarak karşımıza çıkar: “Nāmın peder 

‘Esed’ ve māder ‘Zeyd’ virdi.”275 

Kaynak metne göre Ubeydullâh b. Ziyâd Hz. Hüseyin’in adamı olan Selmân’ı 

öldürtür. 276  Tercümeye göre ise İbn Ziyâd, Selmân’ı beraberinde Basra’dan Kûfe’ye 

götürür.277 

Bu örneklerde görüldüğü gibi kaynak metindekinin tam tersi ifade ile karşımıza 

çıkan bilgi yanlışları kadar sakıncalı olmasa da, tercümede başka sorunlara da rastlanır. 

Mesela, kaynak metinde olmadığı gibi mantıklı da gelmeyen bir biçimde kör adamın Hz. 

Ali’nin kıvırcık sakallı olduğundan bahsetmesi 278 ; kaynak metinde olduğu şekliyle 

Yezid’in Şam’dan Ebû Mûsâ el-Eş’arî’ye vekâletnâme göndermesine karşılık, tercümede 

bizzat Ebû Mûsâ’yı göndermesi279; Kûfe’den Yezid’e mektup yazanların onun casusları 

olduğu kaynak metinde belirtilmişken, tercümede Kûfe Vâlisi Nu’mân b. Beşîr’in 

kendisinin mektup yazdığının söylenmesi280 gibi. Bu ve benzeri hatalar, her ne kadar çok 

önemli problemler olarak görülmeyebilirse de, tercüme eserlerin bu tür sorunlar 

                                                            
272  Kâşifî, age, s. 201. 
273  Metin, 73b-74a. 
274  Kâşifî, age, s. 208. 
275  Metin, 75b. 
276  Kâşifî, age, s. 297. 
277  Metin, 111a. 
278  Bkz. Metin, 89b. Krş. Kâşifî, age, s. 240. 
279  Bkz. Metin, 106b. Krş. Kâşifî, age, s. 287. 
280  Bkz. Metin, 110b. Krş. Kâşifî, age, s. 296. 
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barındırdığının bilinmesi gerekmektedir. Kaynak metin elde olduğu zaman söz konusu 

sakıncalardan kurtulmak mümkün olabilecekken, kaynak metnin mevcut olmadığı 

durumlarda ise, tercüme eserden edinilen bilgilere ihtiyatla yaklaşmak en faydalı tutum 

olacaktır.  
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III. BÖLÜM 

TERCEME-İ RAVZATÜ’Ş-ŞÜHEDÂ 

 

1. METİN TESPİTİYLE ALAKALI HUSUSLAR 

1.1. NÜSHA BİLGİLERİ 

Âşık Çelebi’nin Ravzatü’ş-Şühedâ tercümesinin tespit edebildiğimiz kadarıyla ikisi 

tam biri eksik olmak üzere üç nüshası günümüze ulaşmıştır. Bunların tavsifleri şöyledir: 

 

1.1.1. Paris Nüshası 

Metinde “P” harfiyle gösterilen ve metnin hazırlanmasında esas alınan nüshadır. 

Bibliotheque Nationale, Manuscrits Turcs, Mazarin/ Regius, 1311’de bulunmaktadır.281 

Toplam 205 varaktır. Her varağa numara verilmiştir. Eser 2b-204a arasında olup nestalik 

hatla yazılmıştır. Cetvelli sayfalarda ortalama 21 satır bulunur. Elimizde mikrofilm 

görüntüsü bulunduğundan tam olarak tespit edemesek de bu kısımlardaki yazının 

tonundaki değişiklikten anlaşıldığı kadarıyla, başlık ile ayet, hadis ve Arapça özlü sözler 

muhtemelen kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Katalogda 947/1540 yılında istinsah edildiği 

belirtilse de eserin tercüme tarihi bu tarihten sonra olduğu için (953) bu bilgi doğru 

olamaz. Dolayısıyla istinsah zamanıyla ilgili hiçbir bilgi yoktur. Müstensih ise en sonda 

kendisinden “Kâsım el-Fakîr” şeklinde bahsetmekle yetinmiştir. Müstensihin kendisiyle 

ilgili sadece adını belirtmekle yetinmesi, kanaatimizce onun yaşadığı zamanda meşhur 

birisi olduğunu gösterir. Bu sebeple eserin tercüme tarihinden sonraki zamanlarda 

müstensihi Kâsım olan yazmalardan tespit edebildiklerimizle bu yazmanın karşılaştırılması 

neticesinde, yazı karakteri itibariyle Millet Yazma Eser Ktp. Feyzullah Efendi Koleksiyonu 

34 Fe 724 numarada kayıtlı Hızânetü’l-Fıkh adlı eserin aynı müstensih elinden çıktığına 

kanaat getirilmiştir. Bu eserin istinsah yılı 992/1584’tür. Bu durumda elimizdeki nüshanın 

16. yüzyıl sonları ile 17. yüzyıl başları arasında istinsah edildiğini düşünebiliriz. 

                                                            
281  Nüsha Blochet tarafından hazırlanan katalogda Ancien Found Turc 107’de tanıtılır. Bkz. E. Blochet, 

Catalogue des Manuscrits Turcs, Paris: Bibliotheque Nationale, tsz., s. 44.  
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Müstensihin zaman zaman yorgunluktan kaynaklandığı anlaşılan dikkatsizlikleri 

göze çarpsa da, genel itibariyle oldukça dikkatli ve işinin ehli olduğu görülmektedir. Buna 

rağmen metin takip edilirken bir yerde bağlam kopukluğu sebebiyle metinde eksiklik 

olduğu tespit edilmiştir. Bunun sebebi nüshadan varak kopması vs. değildir. Nüsha 

ilişkilerinde bahsedileceği gibi kanaatimizce müstensih dalgınlıkla istinsah ettiği nüshadan 

bir varak atlamıştır. Nüshanın en sonuna (205b) muhtemelen aynı müstensih tarafından 

nesih yazı ile Fatih Sultan Mehmed’in (Avnî) “Bu güneş yüzlümün gördüm ki âlem 

mâhıdur/ Ol kara sünbüllleri âşıklarınun âhıdur” matlalı beş beyitlik bir gazeli ile, yine ona 

ait olan “Ten-i bî-câna müjen hançeri kim câna geçer/ Haste-i ışka ecel şerbeti dermâna 

geçer” matlalı beş beyitlik başka bir gazeli yazılmıştır. 

 

1.1.2. Beyazıt Nüshası 

Metinde “B” harfiyle gösterilmiştir. Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesinde B5329 

numarada kayıtlıdır. Toplam 331 varaktır. Eser 1b-331b sayfaları arasındadır. Nüsha 

varaklarına numara verilmişse de bunlarda yanlışlıklar vardır.282 Kırmızı cetvelli sayfalarda 

ortalama on yedi satır vardır. İntinsah kaydı yoktur. Ancak yazı karakteri itibariyle Paris 

nüshasından sonraki bir devirde istinsah edildiği ileri sürülebilir. Müstensih Ali b. 

Muhammed, görüldüğü kadarıyla dikkatsiz birisidir. Mesela, 77a’da “encümen” olması 

gereken kelime “encüm”; 281a’da “pâre” yazılması gereken kelime “bâde” ve 269a’da 

“hıng(=boz at)” yazılması gereken kelime de “ceng” 283 şeklinde tamamen farklı anlam 

veren kelimeler olarak yazılmıştır. Bu tür yanlış yazılan kelimelerin haddinden fazla 

bulunması sebebiyle nüsha metnin hazırlanmasında esas nüsha olarak tercih edilmemiştir.  

 

 

                                                            
282  Bu numaralar 153. varağa gelinceye kadar doğru yazılmıştır. 154. varak numara verilmeden atlanmış; 155 

olması gereken varağa 154 olarak numara verilmiştir. Bu varak hazırladığımız metinde 155 olarak 
verilmiştir. Bundan sonra 311. varağa kadar durum bu minval üzere devam eder. 311 sayısı ardarda iki 
varağa da yazılmıştır. İlk 311 numaralı varak hazırladığımız metinde 312, ardından gelen yine 311 yazılı 
varak da 313 olarak numaralandırılmıştır. Böylece 312 olarak numaralandırılmış olan varak 
hazırladığımız metinde 314 numara ile gösterilmiştir. Bu durumda nüshanın 330 olarak numaralı son 
varağı hazırlanan metinde 332 şeklinde numaralandırılmıştır. 

283  Bu örneklerde gösterilen sayfa yeri hazırladığımız metindeki varak numarasına göre verilmiştir. Son iki 
örnek ise B nüshasının aslında yanlış numaralanan varaklara denk gelmektedir. Dolayısıyla nüshanın 
aslında 280a ile 268a’ya bakılmalıdır.  
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1.1.3. Ayasofya Nüshası 

Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya Bölümü 3445 numarada kayıtlı olup toplam 

93 varaklık eksik bir nüshadır. Eser nüshanın 1b-93a sayfaları arasındadır. Yazı nesihtir. 

Başlıklar ile ayet, hadis ve özlü sözler gibi Arapça ifadeler kırmızı mürekkeple yazılmıştır. 

Sayfalarda ortalama on dokuz satır vardır.  Görülen lüzum üzere daha önce mütercimin 

tercüme metodu ile ilgili bölümde ayrıntılı olarak belirtildiği üzere, tercümenin ibtidai bir 

hâlidir. Sondan eksik olup diğer iki nüshaya göre metnin en fazla 1/3’ü mevcuttur. Bu 

sebeple metin hazırlanmasında kullanılmamış, ancak inceleme esnasında ihtiyaç oldukça 

müracaat edilmiştir. 

 

1.2. NÜSHALAR ARASINDAKİ İLGİ 

Ayasofya nüshası daha önce bahsedilen kendine mahsus problemlerden dolayı 

müstakil bir yerde durmaktadır. Diğer iki nüsha arasındaki ilgiye dair şu hususları 

belirtmeliyiz: Öncelikle iki nüsha arasında birbirinden istinsah edilmiş olma gibi bir 

ihtimal bulunmamaktadır. Çünkü Paris nüshasında (11b) metinde görülen eksiklik, istinsah 

edilen nüshadan muhtemelen bir varağın müstensih tarafından atlandığını gösterir. Buradan 

yola çıkarak atlanan yer için Beyazıt nüshasına (18a-19a) baktığımızda, bu kısmın tıpkı 

Paris nüshasında sayfa ortasında olması gibi, orada da sayfa arasında yer aldığı 

görülmektedir. Yani müstensihin Beyazıt nüshasını istinsah etmiş olması mümkün değildir. 

Paris nüshasındaki bu eksiklikten dolayı, Beyazıt nüshasının Paris nüshasından istinsah 

edilmesi gibi bir ihtimal de gündeme getirilemez. 

Kanaatimizce her iki nüsha da başka bir ortak nüshadan istinsah edilmiştir. Çünkü 

az önce bahsetmiş olduğumuz Paris nüshasında görülen metin arasındaki eksikliğin 

Beyazıt nüshasındaki yerine bakıldığında bu ihtimal güçlenmektedir. Bu kısım Beyazıt 

nüshası 18a’daki altıncı satır ile 19a’daki on beşinci satır arasındadır. Bu da kanaatimizce 

ortak nüshadaki bir varağın denk gelebileceği bir yerdir. Ayrıca her iki nüsha da ortak 

yanlışlar barındırmaktadır. Mesela “sebeb-i kabûl-i tevbe-i Âdem” olması gereken ifade284 

her iki nüshada da yanlışlığı bariz bir biçimde “sebeb-i tevbe-i kabûl-i Âdem” olarak 

karşımıza çıkar. İlaveten hazırlanan metne bakıldığında bazı kelimelerin aynı biçimde 

                                                            
284  Bkz. Metin, 23b. 
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yanlış yazıldıkları görülebilir. Bu arada hazırlanan metnin aparatında görülecek olan her iki 

nüshadaki farklı kelimelerin, müstensihin dalgınlığından kaynaklandığını belirtmeliyiz.285 

 

2. METNİN HAZIRLANMASINDA İZLENEN YÖNTEM 

Terceme-i Ravzatü’ş-Şühedâ’nın müellif hattıyla yazılmış hâli elde olmadığı için, 

mevcut nüshalarından yola çıkılarak metin oluşturulurken müellifin yazdığına en yakın 

metnin oluşturulabileceği varsayımından hareket edilse de, bunda ne derecede başarılı 

olunduğunun tespiti imkânsızdır. Bu sebeple mümkün mertebe doğru okunmuş ve 

anlaşılabilir bir metin hazırlamak ana gaye olarak görülmüştür. Metin hazırlanırken şöyle 

bir yöntem takip edilmiştir: 

- Metnin hazırlanmasında P nüshası esas alınmış; bu nüshada görülen 

sorunların giderilmesinde B nüshasından yararlanılmıştır. 

- P ve B nüshalarının her ikisinde de imla ile ilgili sorun olduğunda 

kelime/kelimelerin doğru şekli olduğu düşünülen hâli metinde yazılmış, bir veya iki 

nüshadaki şekilleri de aparatta gösterilmiştir. 

- Metinde P nüshasının sayfa bilgileri (Xa/b) şeklinde parantez içinde; B 

nüshasıyla ilgili sayfa bilgileri de [Xa/b] şeklinde köşeli parantez içinde verilerek satır 

üstünde gösterilmiştir. 

- B nüshasının imla veya anlam ile ilgili sorunların giderilmesinde yetersiz 

kaldığı durumlarda metne ilavede bulunulmuş, yapılan eklemeler […] şeklinde köşeli 

parantez içinde gösterilmiştir. 

- P ve B nüshasındaki şekliyle anlayamadığımız ve herhangi bir okunma 

önerisinde bulunulamayan kelimelere, hemen ardından parantez içinde soru işareti (?) 

konulmak suretiyle işaret edilmiştir. 

- Arapça ve Farsça kısımlar yazıçevrim alfabesi ile bold/koyu yazılmış ve 

Türkçe karşılıkları dipnotta verilmiştir. 

- Ayet ve tespit edilebildiği kadarıyla hadislerin kaynakları dipnotta 

gösterilmiştir. 

                                                            
285  Mesela bkz. Metin, 31a. Burada müstensih önce gelen “millet” kelimesinden dolayı “ümmet” yazacağı 

yere ikinci kez “millet” yazmıştır. Yine başka bir yerde (46b) “fâriğ ol didi” yazacağına, az öncesinde yer 
alan “râğıb oldı” kelimelerini tekrar yazmıştır. 
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- Tespit edilemeyen birkaç Arapça şiir dışında şiirlerin vezin bilgileri açıkça 

verilmiştir. 

- Vezin gereği zihafla okunması gereken uzun sesli hecelerin yazımında uzun 

sesin gösterilmemesi şeklinde yaygınlaşan tercih, metni hazırlayanın vezin bilgisini 

göstermekten başka vezin bilmeyen okuyucu için hiçbir anlam ifade etmediği ve kelimenin 

yanlış yazılmasına (ħār > ħar) sebep olduğu için benimsenmemiştir. 

- Metin içinde karşılaşılan eser isimleri italik olarak gösterilmiştir. 

- Metin, bu tür eserlerin neşrinde Mertol Tulum tarafından uygulanan yazım 

özelliklerine286 göre yazılmıştır. 

 

3. METİN 

                                                            
286  Mesela bkz. Hacı Ahmed Efendi, Sergüzeşt ve Ravzatü’t-Tevhîd, Haz.: Mertol Tulum, İstanbul: 

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Bşk. Yay., 2014. Ayırca bkz. a.yz., 17. Yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı, 
Ankara: TDK Yay., 2011, s. 63-99. 
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[TERCEME-İ RAVZATÜ’Ş-ŞÜHEDĀ] 

(P-2b) [B-1b] Bi’smi’llāhi’r-Raĥmāni’r-Raĥįm1. 

Cenāb-i Kibriyā-yi Ħudā-yi TeǾālã, mā eǾazze ismühū ve mā aǾlã2, her çend 

Ǿunvān-i ŧırāz-i sürādiķāt-i Ǿažamūtı ve şiǾār-i sübüĥāt-i ceberūtı, ber-muķteżā-yi “Źālike’l-

kitābü lā raybe fįh.”3 “Va’llāhü ġaniyyün Ǿani’l-Ǿālemįn.”4dür. Zehį Ĥakįm ü Mecįd Ǿammet 

Ǿaŧıyyātühū ve ŧābet beliyyātühū5, ki mažher-i tekrįm-i “Ve le-ķad kerremnā benį-Ādem.”6 

ve maśder-i taǾlįm-i “ǾAlleme’l-insāne mā lem yaǾlem.”7 olan aǾyān-i insān, ki aǾyān-i 

ekvāndur, ber-mażmūn-i ĥaķįķat-meşĥūn-i “İnnā Ǿarażne’l-emānete.”8, mübtelā-yi śunūf-i 

beliyyāt ve mümteĥan-i “Ve le-neblüvenneküm bi-şeyǿin mine’l-ħavfi ve’l-cūǾı ve naķśın 

mine’l-emvāli ve’l-enfüsi ve’ŝ-ŝemerāt.”9 iken, be-her-ĥāl, vāsıŧa-i żābıŧa-i “Üźkürūnį 

eźkürküm ve’şkürū lį.”10 emr-i ĥamd ü źikr ve rābıŧa-i şerįŧa-i “Le-in şekertüm le-

ezįdenneküm.”11 isticlāb-i mezįd-i niǾmet içün [2a] įcāb-i mezįd-i şükr idüp gāh “Ve 

beşşiri’ś-śābirįn.”12 “Ve se-neczi’ş-şākirįn.”13 bişāreti-yile ve gāh “Ve le-neblüvenneküm 

ĥattã naǾleme’l-mücāhidįne minküm ve’ś-śābirįn.”14 işāreti-yile, her biri fi’ş-şiddeti ve’r-

reħāǿi ve’s-serrāǿi ve’ đ-đarrāǿ15 gūyā-yi “İnnā li’llāhi ve innā ileyhi rāciǾūn.”16 ve cūyā-yi 

“İnnā ilã Rabbinā münķalibūn.”17. 

 RübāǾį:  

(mef’ûlü mefâ’îlün mefâ’îlün fa’) 

Yā Rab beni Ǿışķuñda senüñ merd eyle 

Vir śabr belāña ġuśśa-perverd eyle 

                                                            
1  Besmele B: P’de serlevha tamamen siyah göründüğü için Besmele’nin yazılı olup olmadığı anlaşılamıyor. 
2  İsmi ne kadar aziz ve ne kadar yücedir. 
3  “Bu kendisinde hiçhir şüphe bulunmayan kitaptır.” 2/Bakara: 2. 
4  Allah âlemlerden müstağnidir. 3/Âl-i İmrân: 97: “Fe inna’llāhe ġaniyyün Ǿani’l-Ǿālemįn”. 
5  İhsanları çok, imtihanları güzel olsun. 
6  “Gerçekten biz insanoğlunu onurlandırdık.” 7/İsrâ: 70. 
7  “İnsana bilmediğini öğretti.” 96/Alâk: 5. 
8  “Emaneti teklif ettik.” 33/Ahzâb: 72. 
9  “Kimi zaman korku ve açlık ile; kimi zaman ticarî mallara, canlara ve ürünlere gelecek zarar ziyanla sizi 

mutlaka sınayacağız.” 2/Bakara: 155. 
10  Beni hatırlayın ki ben de sizi hatırlayayım; bana şükredin... Bakara 2/152: “Fe’źkurūnį…”. 
11  “Şükrederseniz daha fazlasını veririm.” 14/İbrâhîm: 7. 
12  “Sabredenleri müjdele!” 2/Bakara: 155. 
13  “Şükredenleri ödüllendireceğiz.” 3/Âl-i İmrân: 145. 
14  “Sizi mutlaka sınayacak ve böylece içinizden imanı uğrunda savaş veren, sabreden kimseleri ortaya 

çıkaracağız.” 47/Muhammed: 31. 
15  Sıkıntıda da rahatlıkta da; bolllukta da darlıkta da. 
16  “Biz Allah için varız ve ona döneceğiz.” 2/Bakara: 156. 
17  “Biz sonunda Rabbimize döneceğiz.” 7/A’râf: 125. 
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Çift olmada derdüñle beni ferd eyle 

Tek bendeñi evliyāña hem-derd eyle 

Fe’l-ĥamdü li’llāhi fi’ş-şiddeti ve’r-reħāǿi ve’ş-şükrü lehū Ǿale’s-serrāǿi ve’đ-đarrāǿ.1 

đarrāǿ.1 Ĥażret-i müşārün ileyh-i “İnnehū le-resūlün kerįm.”2 ve mültefet-i ħıŧāb-i “İnneke 

le-Ǿalã ħuluķin Ǿažįm.”3, ħayru’l-hādį (3a) ve niǾme’d-delįl4, mülaķķın-i telķįn-i 

“Ĥasbüna’llāhü ve niǾme’l-vekįl.”5, bedreķa-i rāh-i “İnnā hedeynāhü’s-sebįl.”6, 

Beyt: 

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fa’lün)  

Ķāǿidü’l-ħalķi bi’l-hüdã ve’l-Ǿavn7  

Şāh-i “Levlāke mā-ħalaķtü’l-kevn”8 

ki, “Mā ūźiye nebiyyün miŝle mā ūźįtü.”9 manŧūķı-yıla, mıĥnet-keşįdegān-i ümmet ve 

meşaķķat-resįdegān-i milleti, Ǿāmme-i cādde-i teslįm ü rıżā [2b] ve inķıyād-i ĥukm-i ķażāya 

irşād, ve “Eşeddü’l-belāǿi Ǿale’l-enbiyāǿi ŝümme Ǿale’l-evliyāǿi ŝümme’l-emŝeli fe’l-

emŝel.”10 medlūli-yile, Ǿıtret-i fāħıre ve Ǿaşįret-i ŧāhiresinden đurūb-i şedāyid ve kürūb-i 

mekāyid ile, ġam-kede-i felekde muśįbet-zede olanları, ħāśśaten, tesliye-i ħāŧır ve ŧaŧyįb-i 

füǿād buyurdılar. Bu cümle ile, her ĥālde vü her ķālde, şādį vü melālde, kemāl ü zevālde, 

maħśūśan, ibtidāǿ-i emr-i źį-bālde, şükr-i Ĥaķ ve ĥamd-i Memdūĥ-ı Muŧlaķ vācib idügi ile 

irşād ve śavb-i śavāb ve hidāyet-i ŧarįķ-ı niǾme’l-meǿāb buyurup, ol muĥaķķıķ-ı rümūz-i 

ümmü’l-kitāb-i “Mā yenŧıķu Ǿani’l-hevã.”11 ve tefsįr-āmūz-i faśle’l-ħıtāb-i “İn hüve illā 

vaĥyün yūĥã.”12, ķumrį-i çemen-i “Ūtįtü cevāmiǾa’l-kelim.”13 ve muķrį-i encümen-i “Ene 

efśaĥu’l-ǾArabi ve’l-ǾAcem.”14, meĥmedet-gūyā-yi “Lā uħśį ŝenāǿen Ǿaleyke ente kemā 

                                                            
1  Sıkıntıda da rahatlıkta da Allah’a hamd olsun; bolllukta da darlıkta da O’na şükürler olsun. 
2  O yüce bir elçidir. Hâkka 69/40; Tekvîr 81/19: “İnnehū le-ķavlü resūlin kerįm”. 
3  “Şüphe yok ki sen mükemmel bir ahlaka sahipsin.” 68/Kalem: 4. 
4  En güzel yol gösterici ve ne iyi bir kılavuz. 
5  “Allah bize yeter; O ne güzel vekildir.” 3/Âl-i İmrân: 173. 
6  “Ona doğru yolu gösterdik.” 76/İnsân: 3. 
7  Hidayet ve yardımıyla mahlukatı sevk ve idare eden. 
8  Sen olmasaydın varlıkları yaratmazdım. 
9  Hiçbir peygamber, benim çektiğim sıkıntıyı çekmemiştir. Ebû Nu’aym, Hılyetü’l-Evliyâ ve Tabakâtü’l-

Asfiyâ, c. 6, s. 333: “Mā ūźiye aĥadün miŝle mā ūźįtü fi’llāh.” 
10  Belanın en şiddetlisi önce peygamberlere, sonra evliyâya, sonra da derece bakımından onlara yakın 

olanlara gelir. 
11  “O, keyfî arzu ve isteklerine göre konuşmamaktadır.” 53/Necm: 3. 
12  “O (Kur’an) Allah tarafından gönderilmiş vahiyden başka bir şey değildir.” 53/Necm: 4. 
13  “Bana az söz ile çok şey anlatma özelliği verildi.” Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 12, s. 366. 
14  “Ben Arablar’ın ve onların dışındakilerin en fasih konuşanıyım.” Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 12, s. 366. 
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eŝneyte Ǿalã nefsike.”1 idi ve fırķa-i manśūśān-i maǾnã-i “Tilke’r-rusülü fađđalnā baǾdahüm 

baǾdahüm Ǿalã baǾđ.”2 olan enbiyāǿ ü mürsel ve maħśūśān-i feĥvã-i “Ve ceǾalnāküm 

ħalāyife fi’l-Ǿarđ.”3 olan evliyāǿ [3a] ü kümmel, ki meşāhįr-i cemāhįr-i “Ülāǿike Ǿalã hüden 

min Rabbihim ve ülāǿike hümü’l-müfliĥūn.”4 ve Ǿaşāyir-i meǾāşir-i “Lā ħavfün Ǿaleyhim ve 

ve lā hüm yaĥzenūn.”5dur, muǾterifān-i “El-Ǿaczü Ǿan derki’l-idrāki idrāk.”6 ve Ǿöźr-ħˇāhān-

ħˇāhān-i “Mā şekernāke ĥaķķa şükrik.”7 idiler. 

Nažm: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Yā ilāhe’l-Ǿıbādi śalli Ǿaleyh 

Ve Ǿalã rūĥı ķurratey Ǿayneyh8 

Ve Ǿalã ālihį ve aśĥābihį ve eĥıbbāǿihį ve aĥbābihį ħayri aśĥābihį ve ħayri’l-āli 

dāyimen bi’l-ġuduvvi ve’l-āśāli (3b) ve Ǿalã Ǿıtratihį ve etbāǾıhį ve Ǿalã ümmetihį ve 

eşyāǾıhį.”9 Ve baǿd: Efķaru’l-ĥāl-i fırķa-i fuķarāǿ, eżǾafü’l-bāl-i zümre-i żuǾafā ǾĀşıķ bin 

ǾAliyy-i NaŧŧāǾį, bende-i kemterįn-i Āl-i ǾAbā, vaķāyiǾ-dįde-i rūzgār-i sitįze-kār ve 

şedāyid-keşįde-i sipihr-i kįne-güźār, kevkeb-i baħtum ufuķ-ı ufūlde vāķıǾ ve sitāre-i 

ŧāliǾum tütuķ-ı zübūlde ŧāliǾ olup, 

Beyt: 

(fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl) 

Benem bir ġarįb ü dil-efgār ü Ǿāşıķ 

Ne baħtum müśāǾıd ne ŧāliǾ muvāfıķ 

eyyām-i śabāvetden beri ki fi’l-ĥaķįķa hengām-i ġabāvet ve ezmān-i ŧufūliyyetden beri, ki 

nefsü’[3b]l-emr evān-i10 ġafletdür, riyāż-ı cāna ne nesemāt-i sürūr fāyıĥ ve ĥıyāż-ı cenāna 

ne nefeĥāt-i ĥubūr sāyıĥ. 

 

                                                            
1  “Senin kendini övdüğün gibi seni övmeye gücüm yetmez.” Müslim, el-Câmi’u’s-Sahîh, c. 1, s. 352.  
2  “Bunlar bir kısmını diğerinden üstün kıldığımız elçilerdir.” 2/Bakara: 253. 
3  Sizi yeryünde halifeler kıldık. 10/Yûnus: 14: “Ŝümme ceǾalnāküm ħalāǿife fi’l-Ǿarđ…”. 
4  “Onlar Rablerinden bir hidayet üzeredir ve kurtuluşa erenler de onlardır.” 2/Bakara: 5. 
5  “Onlara korku yoktur; onlar üzülmeyeceklerdir de.” 10/Yûnus: 62. 
6  İdrake güç yetiremeyeceğini bilmek, idrakin kendisidir. 
7  Sana gereği gibi şükredemedik. 
8  Ey kulların Rabbi! Ona salât et/ Ve onun iki gözünün nuru olanların rûhuna da.  
9  Aynı şekilde O’nun ailesi, arkadaşları, sevenleri, ashâbının ve ailesinin en hayırlılarından olan 

sevdiklerine; soyundan gelenlere, ona uyanlara, ümmetine ve taraftarlarına da sabah akşam devamlı olarak 
(salat et). 

10  evān B: āvān P. 
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Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Kesį hergiz çü men pür-ġam ne-dįde 

Çü men ġam-dįdeǿi ġam hem ne-dįde1 

Gāh, irtiĥāl-i vālideyn ve gāh intiķāl-i māl-i deyn, vefāt-i ıħvān ü aħavāt ve fevāt-i 

maķāśıd ü mühimmāt, faķr ü fāķa ve düyūn-i mā-lā-ŧāķa, teķāżā-yi erbāb-i düyūn ve 

şamātet-i aśĥāb-i şüyūn; 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Naśįb-i ħalķ baǾd ez rūzgārį yek belā bāşed 

Dil-i ser-geşteǿem rā śad belā rūzįst her rūzį2 

gāh, ġayret-i aķrān ü emŝāl ve taķaddüm-i erzāl ü enźāl3, Ǿışķ-ı ħūbān-i dehr ber-ser, 

perįşān kāküller hevāları ser-ber(?). Belā bu ki, ne eşk-i çeşm ve çehre-i zerden ġayrı 

dirhem ü dįnār ve ne āh-i nedāmetden özge bād-i hevā var; ne ġuśśadan ġayrı ġam-güsār 

ve ne nā-murādlıķdan özge yār. 

Beyt: 

(mütefā’ilün fe’ûlün mütefā’ilün fe’ûlün) 

Ne kesį ki behr-i derdem reved ü ŧabįb cūyed 

Ne kesį ki ger be-mįrem kefen-i ġarįb cūyed4 

Baħt-i siyāhum sebebinden tezāĥum-i [4a] žalām-i ġuyūm-i ġumūm-ıla, nāme-i nāmiye ve 

nāśıye-i ķāśıyede olan “Ke-žulümātin lücciyyin yaġşāhü.”5 mażmūn-i vaĥşet-nümūnınuñ 

manŧūķa-i ĥāli, 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Be-rūz-i ġam kesį cüz sāye-i men nįst yār-i men 

Velį ū hem ne-dāred ŧāķat-i şebhā-yi tār-i men6 

                                                            
1  Kimse benim gibi çok gamlı birisini asla görmedi/ Benim gibi gam görmüş birisini gam bile görmedi. 
2  Bu devranın başından beri halkın payına bir bela düşmüşken/ Benim perişan gönlüme her gün yüz bela 

gelmektedir. 
3  enźāl: inzāl P, B.  
4  Bir kimse ne derdime derman için gidip tabip aradı/ Ne de öldüğümde garip kefeni aradı. 
5  Engin (bir denizdeki) karanlıklar gibi. (Onu bir dalga) kaplar... Nur 24/40: “Ev ke-žulumātin fį baĥrin 

lücciyyin yaġşāhu mevcün…” 
6  Gam günü, gölgemden başka dostum yoktur/ Fakat onun da karanlık gecelerime dayanma gücü yoktur. 
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(4a) ve her şeb-i ġayr-i pįrūzum1, şām-i hecr evcinden teśādüm-i ġamām-i hücūm-i hümūm 

ile, cerįde-i cebhe vü ħarįŧa-i çehremde mesŧūr olan “Žulümātün baǾđuhā fevķa baǾđ.”2 

mefhūm-i dehşet-füzūnınuñ maśdūķa-i maķāli idi. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Men siyeh baħtįm ü bed-rūzįm ü ħırmen-sūħte 

ŞemǾ-i ümmįdį be-Ǿömr-i ħod şebį nefrūħte3 

Egerçi meǿāl-i māl melāl olup devleti let, niǾmeti nıķmet, minĥati mıĥnet, Ǿışreti 

Ǿusret, rāĥatı muŧarref-i cerāĥat, leźźeti müśaĥĥaf-i źillet, ķuśūrı mümāŝil-i ķuśūr, sürūrı 

müşākil-i şürūr, dirheminde hemm merkūz, vesminde semm maĥrūz, naġamınuñ ġāyeti 

ġam, Ǿāleminüñ nihāyeti elem. 

ĶıŧǾa: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

ǾIşreti oldı [4b] śūret-i Ǿuśret 

Leźźeti ile žilleti biledür 

Rāĥatıdur cerāĥat içinde 

Minĥati ile mıĥneti biledür  

Emmā, tesvįlāt-i nefs ü tesvįfāt-i yevm ü ems ile, taĥśįl-i Ǿavārif ve tekmįl-i meǾārife 

tefevvuķ-ı aķrān bāǾıŝ-i teǾavvuķ, ve her nā-dāna temelluķ mūriŝ-i tedelluķ olup ne 

baśāyir-i Ǿalįle ve serāyir-i kelįle, mažher-i bevārıķ-ı şühūd ve manžar-i şevārıķ-ı vücūd 

olup, belki bevāyıķ-ı sehevāt-i ķalbiyye ve Ǿavāyıķ-ı şehevāt-i kelbiyye, ıķtibās-i żıyāǿ-i 

envār-i Ǿulūm ve iltimās-i śaġāǿ-i enzār-i fühūma māniǾ olup defǾıne mübāşeret itdük; 

Beyt: 

(…?) 

Kefã ĥuznen enne lā-ĥayāte henįǿeh 

Ve lā Ǿamelen yerđā bihi’llāhü śāliĥ4 

                                                            
1  pįrūzum: pervezüm P, B. 
2  “Üst üste binmiş karanlıklar.” Nur 24/40. 
3  Ben kara bahtlı, kötü günlü ve harmanı yanmış biriyim/ Ümit mumu ömrünü bir gece olsun aydınlatmamış 

biriyim. 
4  Rahat bir hayat sürememek ve Allah’ın razı olacağı salih bir amelinin olmaması, üzüntü olarak yeter de 

artar bile. 
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ve ne medresede aĥkām-i taĥśįl medrūs ve esās-i şuġl mehdūm ü menkūsdur diyü bi’l-

külliyye ferāġat ve ne istifāde-i Ǿulūm žımnında tehzįb-i aħlāķ-ı uħreviyyenüñ tekmįline 

himmet ve ne şeyħ-ı kāmil ve mürşid-i mükemmil iksįr-i ekber ve kibrįt-i aĥmer gibi 

maǾdūm, fe-lā-eķall nā-maǾlūmdur diyü, ol [5a] bāba mürāceǾat eyledük. 

Beyt: 

(müfte’ilün müfte’ilün fâ’ilün) 

ǾUmr-i girān-māye derįn śarf şud 

Tā çi ħorem śayf çi pūşem şitā1 

Aŧbāķ-ı nüh-niŧāķ-ı āsmān evrāķ ve žalām-i leyālį-i firāķ ve dūde-i (4b) āh-i Ǿuşşāķ midād-i 

revvāķ olsa, ne şeb-i ġam ĥıkāyeti ġayet [ve ne] teb-i elem şikāyeti nihāyet bulur. 

Beyt: 

(mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fa’lün) 

Zebān kocā’st ki şerĥ-i belā-yi men gūyed 

Meger belā be-zebān āyed ü süħan gūyed2 

“Men cāveze ĥaddehū inǾakese żıddühū.”3 muķteżāsınca ve “İźā temme emrun vefā 

naķśuhū.”4 mübteġāsınca bu şām-i pür-žalām-i ālāmda revāĥ-ı nıķmet, śabāĥ-ı niǾmete 

mübeddel ve ġasaķ-ı nā-fercām, felaķ-ı encāma müteĥavvel olmaġa bir śāĥıb-i vücūduñ 

pertev-i neyyir-i cihān-tāb-i himmetinden ġayrı iĥtimāl yok. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fa’lün) 

Nāle-i nįm-şebį kār-ger āyed rūzį 

V’įn şeb-i tįre-i mıĥnet be-ser āyed rūzį5 

Ve ġayāhib-i müteżāǾıfe-i kürūb ve žulümāt-i müteśādife-i ālām ü āşūbdan ħalāśa bir ehl-i 

vücūduñ ŧulūǾ-ı āftāb-i Ǿālem-ārāy-i Ǿınāyetinden özge mecāl yok. 

Beyt: [5b] 

(müfte’ilün müfte’ilün fâ’ilün) 

Himmet elidür yed-i beyżā olan 

Er nefesidür dem-i ǾĮsã olan 

                                                            
1  Kıymetli ömür, yazın ne yiyeyim, kışın ne giyeyim derken geçti gitti. 
2  Benim başıma gelenleri açıklayacak dil nerde? Ancak belâ dile gelip bunları anlatabilir. 
3  Haddini aşan şey zıddına dönüşür. 
4  Bir iş tamamlandığı zaman eksikleri ortaya çıkar. 
5  Gece yarısında ağlayıp inlemek gün gelir işe yarar/ Bu kara mihnet gecesi gün olur sona erer.  
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CemǾ-i ġamda şemǾ-vār hemm odı yaġın yandurup ve elem dūdı cān dimāġın 

boyandurduķça, nūş-i hūşı zenbūr-i şūr-i şürūr ve şehd-i bālı mūr-i melāl üşdürdükçe sāye-

i śabra ilticā olınurdı. 

ǾArabiyye: 

(…?) 

Se-aśbiru ĥattã yeǾcize’ś-śabru Ǿan śabrį 

Ve aśbiru ĥattã yaĥküme’llāhü fį emrį 

Ve aśbiru ĥattã yaǾleme’ś-śabru bi-ennenį 

Śabertü Ǿalã şeyǿin emürru mine’ś-śabri1 

Śabr müŝmir-i ŝemere-i murād ve müntic-i netįce-i ārzū-yi füǿād olmayup, 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Zi-bį-śabrį murādį hįç yārį ber ne-mį āyed 

Zi-dest-i śabr hem dįdįm kārį ber ne-mį āyed2 

dergāh-i Müsebbibü’l-esbāb ve Rabbü’l-erbāb’dan3 istiġāset ü istiǾānet idüp bu ebyātı 

teźekkür ider-idüm: 

ŞiǾr: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Śabr ķıl derd ü mıĥnete ǾĀşıķ 

Bį-edeb olma itme nāle vü āh 

N’ola dūr ü dırāz ise şeb-i ġam 

Seĥar-i luŧf-i Ĥaķķ ider kūtāh 

Eyle dāyim niyāz ü sūz ü güdāz 

Śanma sūz ü güdāzuñ ola tebāh (5a) 

İrse cevr-i [6a] Ǿazįm ü kerb-i elįm 

Oķı “Allāhü ĥasbünā ve kefā.”4 

Aġla iñle duǾālar it dāyim 

Bula tā kim reh-i icābete rāh 
                                                            
1  Sabır, sabrıma dayanamayıncaya dek sabredeceğim/ Allah hakkımda hükmünü verinceye kadar 

sabredeceğim/ Sabır, şu hâlde olduğumu bilinceye dek sabredeceğim/ Yani sabrımın sınırlarını aşan her 
şeye sabrettiğimi. 

2  Sabırsızlık murada ermede fayda hâsıl etmiyor/ Gördüm ki sabrın elinden de bir şey gelmiyor. 
3  Rabbü’l-erbāb’dan B: Rabbül’-übāb’dan? P. 
4  Allah bize yeter, kâfîdir. 
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Dem ola raĥm idüp diye Allāh 

“Fe’stecebnā lehū ve necceynāh.”1 

Gūş-i hūşa sürūş-i ġaybdan ve simāħ-ı rūĥa cānib-i lā-raybdan işāret-i pür-bişāret olur-ıdı 

ki, 

Beyt: 

(fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl) 

Melūl olma mıĥnetle ǾĀşıķ ġarįb 

Ki “Naśrun mine’llāh ve fetĥun ķarįb.”2 

Ve gāh Ǿādet-i FāǾıl-i Muħtār medār-i nümūdār-i “Sünnete’llāhi’[lletį] ķad ħalet [min 

ķablü] ve len tecide li-sünneti’llāhi tebdįlā.”3dur. Selāŧįn-i zemān ve esātįn-i cihānuñ cenāb-

i Ǿadālet-Ǿunvānların, ki mehbiŧ-ı berekāt-i Melik-i Mennān ve maśǾad-i mühimmāt-i 

efrād-i insān idüp tertįb-i aĥvāl-i mažlūmān ve tesbįb-i āmāl-i maĥrūmān belki ser-cümle-i 

Ǿınān-i taśarrufāt-i Ǿālemiyān ve zimām-i murādāt-i ādemiyānı anlaruñ zimmet-i 

himmetlerine ve ķabża-i ķudretlerine menūŧ u merhūn ve keff-i iyālet ü kenef-i 

vilāyetlerine muķarrer ü maķrūn eylemek üzre cārį ve simāt-i [6b] žılliyyet-i Ĥaķ nuǾūt-i 

Rubūbiyyet-i muŧlaķ gibi recā idenlere ħıyāb-ıla ve ilticā idenlere ĥırmān-ıla telaķķįden 

Ǿārį olup belį, 

Beyt: 

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fa’lün) 

Şāh çün sāye-i Ħudā bāşed  

Sāye ez nūr key cüdā bāşed.4 

Lā-cerem, “İlzem bāben vāĥıden tüftaĥ leke’l-ebvāb ve’ħđaǾ li-seyyidin vāĥıdin yeħđaǾu 

lehü’r-riķāb.”5 feĥvāsı ve “Es-sulŧānü žıllu’llāhi fi’l-arđi yeǿvį ileyhi küllü mažlūm.”6 

müǿeddāsı ile pādişāh-i Ǿālem-penāh cenābından istimdād ü istirşād idüp bu kelimātı tekrār 

ider-idüm: 

 

                                                            
1  “Onun duasını kabul edip (onu tasadan) kurtadık.” 21/ Enbiya: 88.  
2  “Allah’ın yardımı ve yakında olacak bir bir fetih.” 61/ Saff: 13. 
3  “Allah’ın süregelen sünneti/yasası budur. Allah’ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın.” 48/ Fetih: 23. 
4  Padişah Allah’ın gölgesi ola/ Gölge ışıktan nasıl ayrı kala? 
5  Tek bir kapıya yapış ki, bütün kapılar sana açılsın. Tek bir efendiye boyun eğ ki, bütün başlar önünde 

eğilsin.  
6  “Sultan, bütün mazlumların kendisine sığındığı, Allah’ın yeryüzündeki halifesidir.” Bezzâr, Müsned (el-

Bahrü’z-Zehhâr), c. 12, s. 17. 
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Beyt: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

İy esįr-i belā olan ǾĀşıķ 

Derd-ile mübtelā olan ǾĀşıķ 
 
Ķaddümi derd-i Ǿışķ yā ķıldı 

Yandı dil nār-i ġamla yaķıldı (5b) 

 
Eyledi zaħm-i faķr cānuma kār 

Bilmezem kim n’olısar āħır-i kār 
 
İrgürür mi felek murāda beni 

Yoħsa āhum virür mi bāda beni 
 
İrişüp şāhdan Ǿınāyetler 

Gele mi başuma seǾādetler 
 
Yoħsa Ǿömrüm geçüp bu ĥāletle 

Şöyle ölem gidem mi mıĥnetle 

El-ķıśśa baǾde tūli’l-ġuśśa1, Ǿumūm-i ġumūm ve hücūm-i hümūm Ǿumūmen fırķa-i 

Ǿubbād-i [7a] Ǿıbāda nāzil, ħuśūsan evlād ü aĥfāda vāśıl olup, 

Beyt: 

(mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Der-įn çemen gül-i şādį kesį ne-çįdārį 

Çirāġ-i Muśŧafavį bā-şerār-i Bū-lehebįst2 

bu kemįne daħı o ħānedān-i Ǿazįmü’ş-şān cārū-keşleri ve ol dūdmān-i behişt-nişān 

bezminüñ cürǾa-çeşleri, ol gülistān gülinüñ hār ü ħası ve ol neyistān şekerinüñ kemterįn 

megesi, ol deryā-yi bį-sāĥıl ħāşāk-i ber-geştesi ve ol ħorşįd-i Ǿālem-efrūz źerre-i ser-

geştesi, ol nūr-i raħşāndan şemǾ yandurmış ve ol āteşdān-i bį-duħāndan çirāġ uyandurmış. 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

N’ola yoġ-ısa andan fetĥ-ı bābum 

Hele var ol cenāba intisābum 
                                                            
1  Kıssa (hikaye), uzun bir sıkıntıdan sonradır (ortaya çıkar). 
2  Bu çimenlikte mutluluk gülünü deren olmadı/ Mustafa’nın (Hz. Peygamber) kandili, Ebû Leheb’in 

ateşinin kıvılcımlarıyla yan yanadır.  
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“En-nāsü Ǿalã dįni mülūkihim.”1 mūcibince, ķażāya rıżāda ve cevr ü cefā ve zecr ü Ǿanāya 

śabr ü şekįbāda anlara ittibāǾ u iķtidāǿ ve ol ıķtidā ile ihtidāya niyyet ü Ǿazįmet olınup her 

ġammuñ vücūdı ve her elemüñ vürūdı [7b] zemānında ve śıġar-i sinden berü bi-taķdįri’llāhi 

ve ķażāǿih ve meşiyyetihį ve rıżāǿih”2 ŧavr-i maǾrūf ve resm-i meǿlūfum üzre, her māh-i 

Muĥarrem’de bir nevǾ muśįbet ü mātem ve bir śınf nāyibe vü elem istįlāsı, ħuśūśā, yevm-i 

ǾĀşūrā’da bir şūr teķāżāsı3 evānında, aĥvāl-i ĥıkāyet-i mažlūmān-i evlād-i Resūl ve ehvāl-i 

şehādet-i maǾśūmān-i aĥfād-i Betūl “Ülāǿike Ǿaleyhim śalevātün (6a) min Rabbihim [ve 

raĥmetün] ve ülāǿike hümü’l-mühtedūn4.”5 ki mażmūn-i ķıśśaları ber-mıśdāķ-ı “İnne fį 

źālike le-Ǿıbraten li-üli’l-ebśār6.”7 ve mefhūm-i ġuśśaları ber-vech-i minsāķ-ı “İnne fį8 

źālike le-āyātin li-ķavmin yetefekkerūn.”9dur, teźekkür ü tekerrür idüp kerb ü belā-yi ķıśśa-

ķıśśa-i Kerbelā’yı müźekkir ü müşāhid derd ü Ǿanām ġuśśa-i Seyyid-i Şühedā’yı münbį vü 

müşǾır olup nįrān-i şūr ü belā menķal-i sįne-i ġam-gįnde bir vech-ile heyecān ve ŧūfān-i 

derd ü Ǿanā menhel-i dįde-i nem-gįnden bir resm-ile seyelān ider-idi ki debįrān-i çarħ-ı 

būķalemūn ve münşiyān-i cerįde-i [8a] ekvān-i “Kün fe-yekūn.”10 Ǿuşr-i Ǿaşįri, belki biñde 

biri beyānında Ǿāciz ve reh-rev-i aķlāmuñ ser-menzil-i encāma vüśūline, mābeynde kūh-i 

istiĥāle ĥācizdür. 

 

MUĶADDİME-İ TERCEME 

Egerçi ol muśįbet-i Ǿāmme ve beliyyet-i tāmme, tevātür-i maǾhūd meŝābesinden 

muǾāyene vü şühūd mertebesine varup vaķāyiǾ-ı fecāyiǾı ilã yevminā hāźā11 elsine vü 

şifāhda meźkūr ve belki nevk-i ķażāǿ-ile levĥa-i mihr ü śafĥa-i māhda mesŧūrdur, śuleĥā-i 

ŝiķāt ü ümenā ve eŝbātdan bir cemāǾat –raĥmetu’llāhi Ǿaleyhim ecmaǾįn12– ĥasbe’l-istiŧāǾa 

kitāblar tedvįn ve bu ĥıkāyetleri tebyįn idüp, fetĥ-ı müşkilāt-i ķuśūr-i muķaffele-i muġlaķa 

ve keşf-i muǾżılāt-i sütūr-i müseddele-i muǾallaķa itmişlerdür. Lākin, ehemm-i mehām ve 
                                                            
1  İnsanlar, yöneticilerinin dini üzeredir. 
2  Allah’ın takdiri, kazası, dilemesi ve rızası ile. 
3  teķāżāsı B: teķāżā P. 
4  hümü’l-mühtedūn: hümü’l-müfliĥūn P, B. 
5  “İşte Rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep onlaradır, ve doğru yolu bulanlar da onlardır.” 2/Bakara: 

157. 
6  li-üli’l-ebśār: li-üli’l-elbāb P, B. 
7  “Muhakkak bunda basiret sahipleri için bir ibret vardır.” 3/Âl-i İmrân: 13; 24/Nûr: 44. 
8  fį B: -P.  
9  “Düşünen bir topluluk için bunda deliller vardır.” 13/Ra’d: 3; 30/ Rûm: 21; 39/ Zümer: 42; 45/ Câsiye: 13. 
10  “(Allah) ‘ol’ der ve olur.” 2/Bakara: 117; 3/Âl-i İmran: 47, 59; 6/En’âm: 73; 16/Nahl: 40; 19/Meryem: 35; 

36/Yâsîn: 82; 40/Mü’min: 68.  
11  Günümüze kadar. 
12  Allah’ın rahmeti hepsinin üzerine olsun. 
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etemm-i merām olan emr-i inśāfı muħtel ve iǾtiķād-i śaĥįĥı muǾtel eyleyüp, mevāķıf-i 

taĥkįķ ve meşārif-i tevfįķde cādde-i Ǿadālet ü istiķāmetden Ǿādil ve rādde-i taǾaśśub ü 

seķāmete māyil olup, medĥde ıŧnāb u ıŧrā vü ķadĥde [8b] ıġżāb ü ıġrādan teberrį ve safsaŧa-i 

ekāźįb ve muġalaŧa-i eǾācįbden farŧ-ı Ǿınād ü ħarŧ-ı ķatād olmamaķda taĥarrį itmedükleri 

sebebden, küşūfāt-i nūrāniyye ile küsūfāt-i žulmāniyye beyninde temyįz müteǾaźźir, (6b) ve 

elfāz-i mebānįsi ile ĥabl-i metįn olan şerǾ-i mübįn estār-i envārında kāmin olan meǾānįyi 

tevfįķ müteǾassir olmışdur. 

Nažm: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fa’lün) 

Ey ne-kerde dil ez-taǾaśśub śāf 

Me-zen ez-dāniş-i ĥaķįķat lāf 

Sįne pür kįne dil pür ez-vesvās 

Kerdį żāyiǾ be-güft ü gūy enfās1 

ŞiǾr: 

(…?) 

Ke-men yaĥdį ve leyse lehū baǾįr 

Ve men yerǾã ve leyse lehū sevām 

Ve men yesķį ve leyse lehū şerāb 

Ve men yedǾu’đ-đuyūfe bilā taǾām2 

Neŝr: Ve li-hāźā “Taĥsebühüm eyķāžan ve hüm ruķūd.”3, emmā ol ġurre-i ġarrā-i 

ŧavāliǾ-ı Ǿılm ü kemāl ve dürre-i beyżā-i aśdāf-i biĥār-i Ǿırfān ü efżāl, yaǾnį ol Ǿāric-i 

meǾāric-i taĥķįķ ve vāśıl-i medāric-i tedķįķ, Ǿālim-i meǾālim-i tenzįl, ĥākim-i Ǿavālim-i 

teǿvįl, minber-nişįn-i meĥāfil-i ķuds, kürsį-güzįn-i mecālis-i üns, ĥāfız-i cevāmiǾ-ı dįn, [9a] 

vāǾıž-ı mecāmiǾ-ı taǾyįn, kāşif-i künūzü’l-feżāyil, Ǿārif-i rümūzü’l-fevāżıl, ħāzin-i 

ħazāyinü’ş-şiǾri ve’l-inşā, fātiĥ-ı ŧılısmāt-i nuǾūtü’ş-şühedā, Mevlānā Ĥuseyn bin ǾAlį el-

VāǾız el-müştehir bi’l-Kāşifį el-Herevį –Ǿāmelehu’llāhü bi-luŧfihi’l-ķāvį ve seķāhü min 

ĥıyāżi sicālihį fį riyāżi žilālihį bi-Muĥammedin ve ālihį4– cemǾ itdügi Ravżatü’ş-Şühedā. 

                                                            
1  Ey gönlünü taassuptan arıtamamış kişi/ Hakikat bilgisinden söz etme/ İçin kinle dolu, gönlün de 

vesveselerle/ Konuşup durmakla boşuna nefes tüketme. 
2  Devesi olmadığı halde, develeri gütmek için türkü söyleyen/ Davarı olmadığı halde, çobanlık yapan/ İçkisi 

olmadığı halde sâkîlik yapan/ Yiyecek bir şeyi olmadığı halde misafir çağıran kimse gibidir. 
3  “Onlar uyur oldukları hâlde, sen onları uyanık sanırsın. ” 18/Kehf: 18. 
4  Allah, ona yüce lütfuyla muamelede bulunsun. Muhammed ve Ehl-i Beytiyle birlikte, gölgelikler içindeki 

bahçesinde bulunan ve herkesin başında toplanacağı havuzlarından kana kana içirsin. 
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Beyt: 

(fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün) 

Nevvera’llāhü ķabre ķāǿilihā 

Ġafera’llāhü vizra şāġilihā1 

Merĥum-i merķūm egerçi kendü Sebzvārį’dür, lākin kemāl-i fażl ü fażl-i kemāl ile 

müzeyyen ve zįver-i dānişverį vü dįn-perverį ile muǾayyen olduġı cihetden Sebzvārįlerüñ 

lāzim-i ġayr-i müfārıķ-ı māhiyetleri olan tühmet-i rafżdan ārįdür. El-ĥaķ, fetĥ-ı meġālıķ-ı 

ebvāb-i Ǿulūma ķādir ve ĥall-i meǾāķıd-i esbāb-i fühūmda māhir; ħazāyin-i cevāhir-i 

zevāhir-i tażmįn ü telmįĥ, defāyin-i dürer-i ġurer-i iķtibās ü temlįĥ; ĥulel ü kilel-i kināyāt ü 

iǾtibārāt ve ferāyid-i ķalāyid-i iltifāt ü istiǾārāta (7a) mālik; mesālik-i [9b] ħavārıķ-ı fünūn-i 

teǿkįd ü teǿsįs ve daķāyıķ-ı şüyūn-i terśįǾ u tecnįse śālik; vāķıf-i mevāķıf-i ümūr-i Ǿāmme-i 

inşā vü inşādda maĥsūdü’l-cül, tenķįĥ u tevżįĥ-ı üśūl, telvįh ü tercįĥ-ı fürūǾ u füśūl, 

menķūl ü maǾķūlde şuǾūr-i küllį ile mażbūŧu’l-kül, ve’l-ĥāśıl evśāf-i feżāyilinde aśĥāb-i 

mütūn ü şürūĥ u ħavāşį mütelāşį, nuǾūt u ħaśāǿili iĥāŧasından erbāb-i ķulūb ü küşūf bį-gāne 

vü nāşį. 

 

VAŚF-İ KİTĀB 

Kitābı daħı “NiǾme’l-müǿellifü ve niǾme’l-müǿellef!”2 mūcibince śaĥāyifi ħaŧāǿir-i 

vāridāt ve śafāyiĥı serāyir-i leŧāyif [ü] nikāt. 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Behār-i Ǿālem-i ĥusneş dil ü cān tāze mįdāred 

Be-reng aśĥāb-i śūret-rā be-būy erbāb-i maǾnį-rā3 

Cevāhir-i zevāhir-i ħazāyin-i meǾānį ve dürer-i ġurer-i defāyin-i feĥāvįsi “Keǿennehünne’l-

yāķūtü ve’l-mercān.”4, ecvāf-i aśdāf-i baĥr-i zeħħārı lüǿlüǿ-i şeh-vār-i “Lem yaŧmiŝhünne 

insün ķablehüm ve lā cānn.”5, mażmūn-i ĥaķįkat-meşĥūnı leŧāyif-i āyāt ve nežāyif-i aĥādįŝ-

                                                            
1  Allah bunu söyleyenin kabrini nurla doldursun. Bunun üzerinde çalışanın (Bununla meşgul olanın) 

günahını bağışlasın.  
2  Ne güzel yazar! Ne güzel eser! 
3  Onun güzelliğinin baharı gönle ve cana tazelik veriyor/ Görünüşe bakanlara rengiyle, ma’nâdan 

anlayanlara kokusuyla. 
4  “Sanki onlar yakut ve mercan gibidir.” 55/Rahman: 58. 
5  “Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur.” 55/Rahman: 74. 
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i [10a] beyyināŧ-ıla “Merace’l-baĥreyni yelteķıyān.”1. ŚanāyiǾ-ı şiǾrinden bedāyiǾ-ı siĥr ħacil 

ve nuķūş-i elfāz-i rengįninden ve reng-i meǾānį-i pür-nįrenginden Nigāristān-i Mānį 

münfeǾıl. 

Beyt: 

(mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fa’lün) 

Bedįn leŧāfet-i ħūbį kesį ne-yārāyed 

Be-ĥullehā-yi Ǿıbāret nigār-i maǾnį-rā2 

Her ĥarfi, žarf-i ħabāyā-yi esrār-i çirā vü çūn ve her lafžı şigerf-i ħafāyā-yi aħbār-i leŧāyif-

meşĥūn. Mebānįsinde ĥaķāyıķ u daķāyıķ mużmer ü kāmin, meǾānįsi “ÜdǾu ilã sebįli 

Rabbike bi’l-ĥıkmeti ve’l-mevǾızati’[l-ĥaseneti].”3 esrārın müteżammin. Besātįn-i 

feĥāvįsinde olan reyāĥįn-i meżāmįn seĥāb-i semāǿ-i rūĥānį ve füyūż-ı ħavāŧır-i Raĥmānį 

ile merşūş ü müreşşaĥ ve ħaŧāyir-i mebānįsinde olan ezāhįr-i esāŧįr nesemāt-i simāt-i ķuds 
(7b) ve nefeĥāt-i feveĥāt-i üns ile mürevvaĥ. Zįver-i çemen-zārı emŧār-i “Tecrį min taĥtihe’l-

enhār.”4 ve şāhsār-i leŧāyifi ezhār-i maǾārif ile zāhirü’l-envār. 

Ķıŧǿa der-Medĥ-i Įn [10b] Kitāb-i Şerįf5 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Levĥaşa’llāh kitāb-i rūĥānį  

Mehbıŧ-i feyżhā-yi Sübhānį 
 
Kelimāteş müferrıķ-ı žulümāt 

Ĥarfhā žarfhā-yi āb-i ĥayāt 
 
Saŧr-i saŧreş ĥaķāyıķ-ı esrār 

Her yekį rā dekāyıķ-ı bisyār6 
 
Ne kitāb-i Ǿacįb olur bu kitāb 

Yazamaz vaśfını bunuñ küttāb 
 
Hikmet-āmįz içindeki kelimāt 

ǾIbret-engįz cümle sirr ü nikāt 
                                                            
1  “(Allah), iki büyük su kütlesini birbirine karışmamak üzere salıverdi.” 55/Rahman: 19. 
2  Böyle güzel bir incelik eserini kimse süsleyemedi/ Ma’nânın güzelliğini sağlamak için ibarenin süsleri ile. 
3  “(Ey Peygamber!) Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğüt ile davet et.” 16/Nahl: 125. 
4  “Altından nehirler akar.” 2/Bakara: 25, 266; 3/Âl-i İmrân: 15; 39/Zümer: 20. 
5  Bu Değerli Kitabın Övülmesi Hakkında Kıt’a. 
6  Allah muhafaza buyursun, ruhlara hitap eden bir kitap/ Sübhan olan Allah’ın feyizlerinin indiği bir yer/ 

Kelimeleri karanlıkları kaldıran/ Harfleri ab-ı hayat kapları/ Satırlarının dizisi sırlar hazinesi/ Her birisinde 
sayısız incelikler olan. 
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Neŝri gūyā ki lüǿlüǿ-i menşūr 

Saķfı merfūǾ u beytidür maǾmūr 
 
Nažmıdur ser be-ser dür-i manžūm 

MaǾni-yi naġzıdur sir-i mektūm 
 
ŦaǾn ider baĥri baĥr-i mescūra 

Ŧanz ider beyti Beyt-i MaǾmūr’a 
 
İçi pür-genc-i şāygānįdür 

Genci pür-gevher-i meǾānįdür 
 
Saŧrı şaŧr-i ĥıkem beyān eyler 

Nuķtası nükteler Ǿıyān eyler 
 
Dil-güşādur laŧįf inşāsı 

Cān-fezādur güzel ĥıkāyāsı 
 
Ķıśśası hep rümūz-i pinhānį 

Sözleri vāridāt-i rūĥānį 
 
Gerçi ki māżıden ĥıkāyetdür 

Ser be-ser ehl-i ĥāle Ǿıbretdür 
 
MaǾden-i gevher-i ĥaķāyıķdur 

Her nice vaśf olınsa lāyıķdur 
 
Nice vaśf eyleye bunı insān [11a] 

Lāldur bunda nükte-gūy zebān 
 
Der ü dįvārı cümle pür-tezyįn 

Nite kim gülsitān-i ħuld-i berįn 
 
İde Allāh bed-nažardan emįn 

Āferįn bāġbānına taĥsįn 

Ve’l-ĥāśıl, ebśār-i erbāb-i Ǿaķl-i metįn imǾān-i terkįbinde tįre ve efkār-i (8a) aśĥāb-i ħıred-i 

ħurde-bįn iźǾān-i tertįbinde ħįre. 
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Beyt: 

(müfte’ilün fe’ûlün müfte’ilün fe’ûlün) 

Nažmı çü nažm-i Pervįn neŝri çü neŝr-i Neŝre1 

Ħaŧŧı çü ħaŧŧ-ı ħūbān şiǾri çü2 şiǾr-i ŞiǾrã 

Dįger: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün) 

Şev enįs-i kitābhā-yi nefįs 

İnnehū fi’l-leyāli ħayru celįs3 

medlūli-yile Ǿamel idüp yār-i cānį vü ferzend-i rūĥānį gibi4 yaķamdan geçürüp siyeh-çerde 

çerde vü ħāl-dār dil-ber-i nev-ħaŧŧ ve girişmekār yār-i semen-ber gibi her mekānda celįsüm 

ve her zemānda enįsüm idi. Peyveste ħāŧıra bu ħāŧıra lāyıĥ ve sevdāya bu sevdā fāyıĥ 

olurdı ki, ol kitāb-i müşkįn-niķābuñ ħorşįd-i cemāli ufuķ-ı niķābdan ŧulūǾ ve cemāl-i bā-

kemāli tütuķ-ı ĥıcābdan süŧūǾ idüp ħıŧŧa-i arż-ı Rūma belki ĥįŧa-i Hürmüz-būma żıyā-yi 

fevāyidi ve rūşenā-yi [11b] Ǿavāǿidi tāb-baħş ü pertev-diraħş ola ve ol defįnenüñ ŧılısm-i 

ǾAcemįsi ālāt-i ıśŧılāĥāt-i Türkiyye ile fetĥ olup cevāhir-i zevāhiri dest-i ĥakkāk-i Ǿaķl-i 

çālākde miŝķāb-i terceme-i pāk ile delinüp esvāķ-ı eźvāķ-ı erbāb-i Ǿırfāna Ǿarż olınup 

mįzān-i ķabūl-i füĥūl ile sencįde olup, maǾlūmü’l-mıķdār ve kāmilü’l-Ǿıyār olduķdan śoñra 

śarrāf-i fehm-i derrāk żabŧ u rabŧ idüp, rişte-i Ǿıyānda silk-i beyān-ıla bir vech-ile intizām 

vire ki, ol Ǿıķd-i gevheri görenler cevher diyüp dürr-i girān-māye gibi gāh ser-māye-i 

śayrefiyān-i nuķūd-i maǾārif olup bāzār-i Ǿırfāna ārāyiş virüp ĥusn ü behā ve gāh pįrāye-i 

gūş ü5 gerden-i nev-Ǿarūsān-i ĥarįm-i Ǿavārif olup mecālis-i nefāyis-i erbāb-i feżāyilde 

cilve-künān olduķda şeref-i iltifāt ve luŧf-i raġbetleri ile ĥusn ü behā bulup žarįfāne cilveler 

ve nāzükāne Ǿışveler ile ǾAcem rindlerin şįfte itdügi gibi [12a] Rūmiyāne şįveler ve Türkāne 
(8b) girişmeler-ile Rūm Ǿāşıķların firįfte ide; emmā Ǿadem-i istiŧāǾat ve ķıllet-i biżāǾat-i 

kemāl, nuķśān-i berāǾat ü ĥaśāfet ve keŝret-i ķıllet-i biżāǾat ve ķuśūr-i tāmm-i feśāĥat, dil-i 

pür-hevesüñ bu mültemise dest-res bulmasına māniǾ ve her ıķdām zemānında Ǿavāyıķ-ı 

gūnāgūn vāķıǾ olup, şemǾ-i murād śavmaǾa-i füǿād ve ĥacle-i dil-i nā-mürādda henūz 

tābān olmadın tünd-bād-i āsįb-i ĥıdŝān ile mürde, ve ġonce-i ümįd gül-bün-i gülşen-i 

ĥuśūlde ħandān olmadın śarśar-i ħazān-i āşūb-i devrān ile pejmürde olur-ıdı. ǾĀķıbet “Mā 
                                                            
1  Neŝre: nüşre P, B. 
2  çü B: çün P. 
3  Güzel kitapların dostu ol/ Gecelerde en iyi arkadaş odur. 
4  gibi B: -P. 
5  ü: -P, -B. 
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teşāvera ķavmün illā hedāhümu’llāh.”1 medlūli-yile Ǿamel idüp aśĥāb-i fıŧrat-i ķavįme ve 

erbāb-i fıŧrat-i selįme ile “Yā eyyühe’l-meleǿü eftūnį fį emrį.”2 işāreti üzre istişāre vü 

istiħāre taķdįm, ve bu merāmuñ ĥuśūli ve vüśūline “Uŧlübū ĥavāyiceküm Ǿınde ĥısāni’l-

vücūh.”3 feĥvāsı ve “ǾAleyke bi-külli đāĥıki’s-sinni ŧāhiri’l-beşer.”4 müǿeddãsı ile [12b] bir 

śāĥıb-i vücūd-i ehl-i cūd olan źāt-i mevdūduñ irşādı ile Ǿamel taśmįm olınduķda Mevlānā 

Ĥuseyn el-mezbūr “Kāfāhu’llāhü’s-saǾye’l-meşkūr.”5 şebistān-i tertįb ü terkįbinde şemǾ-ı 

murādın tābān ve çirāġ-ı ārzū-yi füǿādın fürūzān itmege āteşdān-i nübüvvet ve dūdmān-i 

fütüvvetden şemǾa vü lemǾa irişdügi gibi, bu mest ü ħarāb-i meykede-i bį-ser ü sāmānįye 

daħı sevķ-ı sāķį-i çālāk ile ol encümen Ǿışķına bu neşǿe-i pür-ĥālüñ vüśūline yine ol 

bezmgāhdan cürǾa alınup, ve bu tįre-baħt ü naĥs-ŧāliǾ-ı kūçe-i nā-tüvānįye ol niyyet 

şevķına bu fāl-i saǾd-meǿālüñ yümn-ile ĥuśūline yine ol ħānedāndan ķurǾa śalınup; yaǾnį 

cenāb-i Ǿālį-meǿāb-i erbāb-i (9a) maǿālį; KaǾbetü’l-fażli ve’l-füżalāǿ ķıbletü’l-Ǿılmi ve’l-

Ǿulemāǿ6 nūr-i ĥadekā-i siyādet ve nevr-i ĥadįkā-i saǾādet, 

ŞiǾr: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Server-i sādāt-i eşrāf-i Ǿızām 

Hest zi āteş rāfiǾ-ı aǾlām-i dįn 

Māĥı-yi şer ĥāmi-yi şerǾ-ı Resūl 

Muĥyi-yi aĥkām-i Ķurǿān-i mübįn7 

[13a] maŧlaǾ-ı necm-i necābet, menbaǾ-ı menķabet-i neķābet; vāriŝ-i aħlāķ-ı nebevį, mažher-i 

eşfāķ-ı ǾAlevį; seyyidü’l-Ǿulemāǿi bi-ĥasebi’l-ĥaseb ve emįrü’l-fużalāǿi bi-nisebi’n-neseb; 

źevi’l-ĥasebi’l-Ǿıśāmį ve’n-nesebi’l-Ǿıžāmį8; dįbāce-i kitāb-i ser-bülendį Emįr Ĥasen Efendi 

Efendi –aĥsena’llāhü Ǿavāķıbehū ve yessera bi’l-ĥusnã meǿāribehū bi-ĥurmeti ceddihį 

ceddi’l-Ĥaseneyn ve menne Ǿaleyhi bi-fevzi’l-Ĥuseynįn9–. 

                                                            
1  Görüş alış verişinde bulunan topluluğu Allah doğru yola eriştirir. 
2   “Beyler, ulular! Bu işimde bana bir fikir verin.” 27/Neml: 32. 
3  İhtiyacınızı, yüzleri güzel olan insanlardan talep ediniz. 
4  İhtiyaç duyduğunuz şeyleri güler yüzlü ve iyi huylu insanlardan talep ediniz. Taberânî, el-Mu’cemü’l-

Evsat, c. 6, s. 176: Uŧlübü’l-ħayra Ǿınde ĥısāni’l-vücūh.” 
5  Övülmeye layık gayret hususunda Allah ona yeter. 
6  Faziletin ve faziletlilerin Kabe’si, ilmin ve âlimlerin kıblesi. 
7  Yüce ve önde gelen seyyidlerin efendisi/ Dinin sancaklarını ateşten kurtaran/ Kötülüğü ortadan kaldıran, 

Peygamber’in şeriatine sahip çıkan/ Apaçık Kur’an hükümlerini hayata geçiren. 
8  Değer bakımından âlimlerin efendisi, soy bakımından faziletlilerin önderi. Temiz/Masum/Kirletilmemiş 

bir itibar ve yüce bir soya sahip.  
9  Atası Hasan ve Hüseyin’in hürmetine Allah onun akıbetini güzelleştirsin ve işlerini de en iyi şekilde 

kolaylaştırsın. Hüseyin’in izinden gidenlerin başarısını ona da ihsan etsin.  
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Şiǿr: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fa’lün) 

Zādehu’llāhü fi’l-Ǿulã ‘raymā’ 

Ve li-aǾdāǿihį zį denfā1 

Nažm: 

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Ķalb olınsa çü āħır-i mısraǾ 

Gün gibi nāmına olur maŧlaǾ 
 
Nāmı anlardan oldı çün mekşūf 

İtdi taĥśįl surħ-rūyı ĥurūf 

Lāzim-i māhiyyet-i źāt-i ķudsį-simāt-i müteǾaddi’l-āŝārı luŧf ü himmet, ve muķteżā-yi 

cibilleti Ǿaŧā vü Ǿāŧıfetdür. İǾānet-i fuķarā ve iġāŝet-i żuǾafāya beźl-i nefs ve śarf-i yevm ü 

ems eylemişdür. 

Beyt: 

(fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl) 

Berūmend bādā hemį ān diraħt 

Ki der-sāye-i ān tüvān ber-diraħt2 

Ol sebebden Ǿāmme-i fuķarā, ĥuśūśā, sādāt-i żuǾafā [13b] midĥati ile gūyā ve meĥmedeti ile 

naġme-serādur. 

Beyt: 

(mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fa’lün) 

Kesį ki nisbet-i pākeş be-Muśŧafã bāşed 

Bedū važįfe-i Rūĥu’l-emįn duǾā bāşed3  

Lā-cerem, anlardan istişāre idüp “Kitāb-i mezbūrı tercemeye ıķdām dāyire-i ādābdan 

ħāricdür.” diyü, teberrį itdügümde, 

MıśrāǾ: 

(fâ’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün) 

“Pāre-i mūm be-şeb nāyib-i ħorşįd şeved.”4 

                                                            
1  Allah onun kabirdeki derecesini yüceltsin/ Düşmanlarının da hastalığını artırsın. 
2  O ağaç tamamen meyve dolu olsun/ Ki onun gölgesinde de meyveler olsun. 
3  Kimin temiz soyu Mustafa’ya (Hz. Peygamber) ulaşırsa/ Cebra’il’in görevi ona dua etmek olur. 
4  Gece vakti bir parça mum güneşin yaptığı işi yapar. 
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diyü cevāb virdiler. “Keŝret-i Ǿavāyıķ u āfāt ve ķıllet-i müzcāt-ıla cürǿet bāǾıd-i (9b) dāyire-i 

śavābdur.” diyü taĥāşį itdügümde, “Egerçi ‘Men śannefe fe-ķad istehdefe.’1 emr-i 

muķarrerdür; emmā ‘Men Ǿazeme fe-cezeme.’2 ve “Men seleke sebįle’s-sedād 

belleġahu’llāhü künhe’l-murād.’3 menzil-i maķśūda rāh-berdür, 

Nažm: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Ŧālibe śanma ki āsāyiş gerek 

Luŧf-i Ĥaķķı dāyimā gūşiş gerek  

SaǾya mebnįdür belį luŧf-i Ħudā  

‘Leyse li’l-insāni illā mā seǾã.’4 

hemān, 

Beyt: 

(…?) 

Fe-li’l-kirāmi mine’t-taŧvįli teśaddã 

Ve keŝretü’t-tekrāri teşnįǾ ve teşyįǾ5  

pes ‘Aĥsenü’l-kelāmi aǾcezühū ve eleźźü’l-maķāli evcezühū.’6 ile Ǿamel idüp ‘Her çi be-

dārį beyār ve ān çi [14a] tüvānį be-kār.’7” diyü redd-i ħıŧāb buyurdılar. Emrlerine įtimār ve 

buyurduķları ıħtiyār olındı; 

Beyt: 

(müfte’ilün müfte’ilün fâ’ilün) 

Āldurur çün ümerāǿ-i enām 

ŞiǾrle olsam n’ola ben de be-nām 

Međĥ idenler didi şāǾırleri 

“Eş-şuǾarāǿü ümerāǿü’l-kelām.”8 

Ben ki emįrem bu iki vech-ile 

N’ola suħan ehline olsam imām 

                                                            
1  Bir eser kaleme alan, eleştiriye açık hale gelir. 
2  Bir şeyi dileyen onu yapmakta kararlı olur.  
3  Doğru yolu tutanı, Allah muradına eriştirsin. 
4  “İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır.” 53/ Necm: 39. 
5  Yüce kimseler sözü uzatmaktan geri dururlar. Bir şeyi tekrar edip durmak çirkin ve yaygaradır.  
6  Sözlerin en güzeli en etkili olanı (aciz bırakan), en tatlı konuşma da en kısa olanıdır. 
7  Her neye sahipsen getir, ne yapabiliyorsan yap. 
8  Şairler, sözün sultanıdırlar. 
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ve “Bu zer-i ħāliś ki kūre-i ħayāl ve pūte-i maķālde ķāl olup meksūb ü meskūb olmışdur, 

mįzān-i iltifāt-ıla maǾlūmu’l-mıķdār ve kāmilü’l-Ǿıyār olmaġa ne resm-ile mesbūk olmaķ 

münāsibdür?” diyü tercemān-i Ǿālem-i ġayba süǿāl itdügümde, 

MıśrāǾ: 

(mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fa’lün) 

Süħan-dürüst taǾalluķ be-gūş-i şeh dāred1  

Ĥāliyā, menābir-i mesācid-i ħıŧŧa-i rubǾ-ı meskūn ü heft-kişver ve cevāmiǾ-ı mecāmiǾ-ı 

ĥįŧa-i şeş-cihāt-i baĥr ü ber, ħuŧbe-i nām-i nāmį-i sulŧān-i cihān ile mālāmāl, ve derāhįm ü 

denānįr-i aŧrāf ü aķŧār-i bilādu’llāh, belki dirhem-i encüm ü dįnār-i māh, sikke-i ism-i 

sāmįsin levĥa-i cebhe ve śafĥa-i çehresine [14b] naķş itdügi sebebden sikke-śūret olup eller 

üzre ŧutulup nažraları sebeb-i ferĥat-i bāl ve nađraları mūcib-i selvet-i ĥāl iken ġayrı ne 

iĥtimāldur ve ne maĥall-i (10a) ķįl ü ķāldur. 

ĶıŧǾa: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Ān ki der-ıķlįm-i merdį vü cihān-i merdümį  

Her kücā mülkest dest ü ŧabǾ-ı ū śāĥıb-yed est 

Ve_ān ki dāyim-i_āstān-i dergeh-i ū ķıble-vār 

Zāyir-i ān KaǾbe-i maķśūd-i dįn-rā maǾbed est 

Ve_ān ki ber levĥ-i dil-i pākeş be-teǿyįd-i ezel  

Evvelįn saŧrį zi-telķįn-i saǾādet ebced est2 

Egerçi bu verķāǿ-i ferş ol Ǿanķā-i Ǿarşuñ cevelān-geh-i feżā-yi medāyiĥında şikeste-

bāl ü güsiste-bāldur, 

Beyt: 

(mef’ûlü mefâ’ilün fe’ûlün) 

Mā ħāk-i rehįm [ü] ū felek-ķadr 

Mā der-śaf-i naǾl ü ū melik-śadr3 

belki serāser feśāĥat ü ĥaśāfet Ǿarśasınuñ çāpük-süvārları vādį vü bevādį-i feżāǿil ü 

ħaśāyilinde leng ü lāl ve yerāǾat1 ü berāǾat sāĥasınuñ sebük-reftārları śaĥārį vü berārį-i [15a] 

                                                            
1  Doğru dürüst söz padişahın kulağına gider, orda kalır. 
2  O, insanlık coğrafyasının tamamında/ Yönetilen yerlerin hepsini idare edendir/ Sürekli kıbleye döner gibi 

dergahının eşiğine sürekli yönelinir/ Onu ziyaret eden de dinin istediği Ka’be’yi ziyaret etmiş gibi olur/ 
Onun tertemiz gönül levhasına ezelde yazılan/ İlk satırına “sa’âdet” kelimesi eklenince ebced olur.  

3  Biz yolun tozuyuz, o felekler gibi yüce bir makamda/Biz en son saftayız, o ise en başta padişahtır. 
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[15a] fevāżıl ü şemāyilinde pā der-gil-i Ǿacz ü ibtihāldür. Ve her āyįne aśĥāb-i baśāyir ü 

Ǿaķl-i münįr ve erbāb-i ħavāŧır ü rāy-i ħaŧįrüñ ķuvvet-i müteħayyileleri, ki naķķāş-i nuķūş-i 

ġaybdan bir gūne ve muśavvir-i śuver-i lā-reybden nümūne olup āyįne-i çehre-güşā-yi nev-

Ǿarūsān-i meǾānįdür, ol ħorşįd-ŧalǾatüñ ıķtibās-i envār-i nuǾūt-i śıfāt-i reşįdesinde śūret 

virmez, ve Ǿaķl-i derrāk ü fehm-i çālāk, ki fāris-i feres-i Ǿarśa-i firāsetdür, sāĥat-i fesįĥa-i 

keyfiyyet-i mebāliġ-i fażįletinde ve rāy-i rūşen ve fikr-i tābnāk, ki ĥāris-i kümeyt-i 

memālik-i kiyāsetdür, Ǿarśa-i Ǿarįża-i kemiyyet-i müntehā-yi meziyyet ü dirāyetinde tek ü 

pūya kudret getüremez. 

Beyt: 

(mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Küdām pāye ki der-vaśf-i şāh şāyed kerd 

Ki der-medāric-i rifǾat ne ber-ter-i āneş2 

Her çend “Aĥsenü’ş-şuǾarāǿi ekźebühǖ ve ekźebü’n-nažmi aǾźebühǖ.”3dür, miǾrāc-i 

süŧūr-i nažm ü eşǾār ki ŧabaķāt-i sebǾ-i şidād-i nüh-felek andan bir pāye, (10b) ve mirķāt-i 

müteħayyile [15b] vü efkār ki semevāt-i Ǿulã aña nisbet pest ü fürū-māyedür, anuñ-ıla 

meǾāric-i evśāf-i źātına iǾtilāda aķdām-i ıķdām-i efhām, evhām-i tünd-gām gibi şikest, 

Mıśrā: 

(fâ’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fa’lün) 

Her çi gūyem ki bih ez-ān’st çi gūyem ū-rā4 

ve medāric-i nüǾūt ü śıfātına irtiķāda5 efkār-i ifkār ve ĥavāss-i pür-hirās-i Ǿaķl Ǿıķāl-i 

ĥayret ve fehm ĥıbāl-i vehm ile pāy-bestedür; 

Beyt: 

(fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl) 

Zi-her dānişį k’ān buved bį-ķıyās 

V’ez-ū kerded endįşe māǾnį-şinās 

Ber-ārāst ān gevher-i pāk-rā 

Çü encüm ki ārāyed eflāk-rā6 

                                                                                                                                                                                    
1  yerāǾat B: berāǾat P. 
2  O padişahı övmede hangi derece uygun olabilir ki?/ Yücelik basamaklarında ondan iyi bulunmaz. 
3  Şairlerin en iyisi en yalancı olanı, nazmın da en yalanı en hoş olanıdır. 
4  Onun için ne söylesem daha da iyisi vardır. 
5  irtiķāda: irtikād P. 
6  Kıyasa uymayan bilgiler/ Ma’nâ ilmini bilenleri şüphe içinde bırakır/ O tertemiz cevher öyle süslüdür ki/ 

Tıpkı gökleri süsleyen yıldızlar gibi. 
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emmā “Lā yaĥtācü’ś-śabāĥu ile’l-miśbāh.”1dur, 

Beyt: 

(fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl) 

Çi gūyem der-evśāf-i ān ser-firāz 

Ki hest āftāb ān śıfat bį-niyāz2 

ve ħorşįd-i cihān-efrūz,  

MıśrāǾ: 

(fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl) 

“MuǾarref muǾarrifden eclã gerek.” 

mażmūnı üzre taǾrįfden müstaġnį olduġı müsellem-i erbāb-i felāĥdur. 

Beyt: 

(mef’ūlü fā’ilātü mefā’įlü fâ’ilün) 

Vaśfeş füzūn-ter est zi-ıŧrāǿ-i mādiĥān 

Müstaġniyest KaǾbe zi güsterden-i ĥaśįr3 

Lākin,  

Beyt: 

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fa’lün) 

Gerçi ne’tvān [16a] be-dōst reh bürden 

Şarŧ-ı yārįst der-ŧaleb mürden4 

Beyt: 

(mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlün fa’) 

Pāy-i melaħį pįş-i Süleymān borden 

ǾAybest velįkin hünerest ez-mūrį5  

mefhūmı-yıla Ǿamel idüp ĥasb-i ĥasebi ve niseb-i nesebi žurūf-i ĥurūfdan bįrūn ve viǾāǿ-i6 

duǾā ile edādan efzūn iken dāǾıye-i ıħlāśı taķdįm iden dāǾįler ve ĥarįm-i KaǾbe-i 

medāyiĥında śafā-yi niyyet-ile sāǾįlere iķtidāya ve mürşide bu vech-ile ŝenāya, 

 

                                                            
1  Sabahın kandile ihtiyacı yoktur. 
2  O yüce kişinin vasıfları hakkında ne söylesem ki?/ Güneşin o sıfatlara ihtiyacı yoktur.  
3  Onun vasfı övenlerin abartılardan ötededir/ Ka’be’ye hasır sermeye ne hâcet! 
4  Hiçbir yol dosta ulaştıramaz/ Dostluğun şartı ölümü istemektir. 
5  Çekirge ayağını Süleyman’a getirmek/ Ayıptır; fakat karınca açısından bakılırsa bir hünerdir.  
6  viǾāǿ: duǾāǿ P, B. 
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RübāǾį: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] fe’ilâtün fe’ilün[fa’lün]) 

Tįh-i endūh ü şeb-i ĥayretde 

Eylemişdüm reh-i maķśūdumı güm 

Olduñuz baña žahįr ü nāśır 

Rađıya’llāhü teǾālã Ǿanküm1 

şürūǾ, ve Ǿāmme-i ümmete Ǿayn-i farż-ı2 Ǿayn ve gerden-i cānda vācibü’l-edāǿ-i dįn olan 

duǾāya rücūǾ olındı. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fa’lün) 

Ol Süleymān gerçi biz mūruz (11a) 

Ĥaķdan emmā duǾāya meǿmūruz 

Beyt: 

(mef’ūlü fā’ilātü mefā’įlü fâ’ilün) 

Şūħį-i nükr ki źerre be-ħorşįd mį-berem 

Pāy-i melaħ be-maŧbaħ-ı Cemşįd mį-berem3  

Elķāb-i cenāb-i [16b] şehriyārį, ol Sulŧān-i Ġāzį, leyŝ-i meǾārikü’l-meġāzį medlūl-i 

delāyil-i “Fażżalnā baǾżahüm Ǿalã baǾż.”4 ve meşmūl-i maħāyil-i “Ve ceǾalnāküm ħalįfeten 

fi’l-Ǿarż.”5; ġayŝü semāǿi’l-celāleti ve leyŝü feżāǿi’l-besāleti; ķāśıru’l-ķayāśıri, kāsirü’l-

ekāsiri; ĥāmi’l-ġuzāti ve’l-muvaĥĥıdįn, māĥı’ŧ-ŧuġāti ve’l-mülĥıdįn; muġįŝü’d-devleti, 

ġıyāŝü’d-dünyā, ġavŝü’d-dįn; emįrü’l-müǿminįn, imāmü’l-müslimįn; el-vāŝiķu bi’llāh, el-

ġāzį li’llāh; ed-dāǾį ila’llāh, el-mütevekkilü Ǿala’llāh; el-mücāhidü fi’llāh, el-müǿeyyedü min 

Ǿındi’llāh; śāĥıbü’ź-źihni’l-ķavįm ve’l-ķalbi’s-selįm, es-Sulŧān Süleymān bin es-Sulŧān 

Selįm, Allāhümme eyyidhü kemā eyyedehü’d-dįn6 “Yevme lā yenfeǾu mālün ve lā benūne 

                                                            
1  Allah sizlerden razı olsun. 
2  farż: P’de mükerrer. 
3  Toz parçasını güneşe götürüyor olmam manâsız bir şeydir/ Cemşid’in mutfağına çekirge ayağı 

götürüyormuşum gibi. 
4  “Onları birbirine üstün kıldık.” 2/Bakara: 253; 17/İsra: 21. 
5  Sizi yeryüzünde halife yaptık. 10/Yûnus: 14: “ŝümme ceǾalnāküm ħalāǿife fi’l-Ǿarżi.” 
6  Yücelik göğünün yağmuru, cesaret sahasının aslanı; kayserleri yıkan, kisrâları yerle bir eden; mü’minleri 

ve gazileri koruyan, bozguncuları ve azgınları yok eden; devletin kurtarıcısı, herkesin yardımcısı, dinin 
destekçisi; mü’minlerin yöneticisi, müslümanların önderi; Allah’a dayanan, Allah için savaşan; Allah’a 
çağıran, Allah’a güvenen; Allah yolunda cihat eden, Allah tarafından desteklenen; sağlam akıl ve selim 
kalp sahibi Sultan Selim oğlu Sultan Süleyman –Allah’ım dinin onu desteklediği gibi sen de destekle-.  
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illã men etā’allāhe bi-ķalbin selįm.”1, bir Ǿaķl-i evveldür ki, ancılayın zemānında dįn-i hüdā 

cilve-nümā olur sulŧān-i śanādįd-i selāŧįnden vāĥıd baǾde-vāĥıddür, maǾnã-i śıdķ-ı miśdāķ-

ı kelime-i cāmiǾa-i “İnne’llāhe yebǾaŝü fį reǿsi külli miǿeti senetin men yüceddidü lehā 

dįnehā.”2 [17a] bu müddeǾãya žāhirü’l-Ǿadāle şāhiddür. Anlar ki Ǿaķl-i evvel ve muǾallim-i 

ŝānįdür, ol menzil-i śıdķ [u] maǾdeletde vāriŝ-i ǾUmereyn ve sipihr-i luŧf ü mevhibetde 

ŝāliŝ-i ķamereyne ŝānįdür. 

ŞiǾr: 

(…?) 

Ve ente ve in künte’l-aħįra zemāneten 

Le-ātin bi-mā lem testetįǾı’l-evāǿilü3  

Ol pey-rev-i çār-yār ü mesālik-i meslek-i penc Āl-i ǾAbā, ki mesned-nişįn-i çār-

bāliş-i rubǾ-ı meskūn ve evreng-güzįn-i taħtgāh-i memālik-i baĥr ü berdür, ħıdįv-i aķālįm-

güşā-yi memālik-ārā-yi şeş-cihāt ü heft-kişverdür ve ol şāh-i maǾdelet-sirişt, ki Ǿāmir-i 

bünyān-i įmān, hādim-i erkān-i (11b) küniştdür, aķālįm-i sebǾa mā-śadaķ-ı “Fįhā mā 

teştehįhü’l-enfüsü ve teleźźü’l-aǾyün.”4 olan niǾam-i kerem ve simet-i şiyemi ile reşk-i 

heşt-behiştdür, bu sebebden ecdād-i emcād-i Firdevs-meǾādları, ki bu zübde-i mevālįd-i 

ŝelāŝe5 ve çehār-ümmehātuñ intācında nüh-ābā menzilesinde olmışlardur, şevket ü şehāmet 

şehāmet ü śavlet [17b] ü śalābetde Ǿuşr-i Ǿāşiri ve biñde biri degüldür. 

Beyt: 

(mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün) 

Der-mülk çün tu şāh ne-dāred kesį be-yād 

Ey mülk-i rāz-i cümle-i şāhān tu yād-gār 

Ānį ki hest sįret ü girdār-i rāy-i tū 

Fihrist-i pādşāhį vü ķānūn-i iftiħār6 

                                                            
1  “O gün, ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah’a temiz bir kalp ile gelenler (fayda bulurlar.)” 

26/Şuara: 88-89. 
2  Muhakkak Allah her yüzyılın başında, dinini yeniden inkişâf ettirecek birini gönderir. Hâkim en-Nisâbûrî, 

el-Müstedrek ale’s-Sahîhayn, c. 4, s. 568: “İnne’llāhe yebǾaŝü alã reǿsi külli miǿeti senetin men yüceddidü 
lehā dįnehā.” 

3  Sen her ne kadar sonradan gelsen de/Öncekilerin getiremediğini getirmişsindir. 
4  “Canların çektiği her nimet, gözlerin bakmaya doyamadığı her güzellik orada (cennette) olacaktır.” 

43/Zuhruf: 71. 
5  ŝelāŝe: ŝülüŝ P, B. 
6  Bu dünyada senin gibi bir padişahı kimse aklına getiremez/ Bütün şahların sırlarının yadigar kaldığı kişi/ 

Senin yapıp etmelerinden ortaya çıkan her bir şey/ Padişahlığın ilkeleri ve övünülecek şeylerin yasası 
olmuştur. 
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Reviş-i verziş-i gerdiş-i sipihr-i “Eddebenį Rabbį.”1 ile perveriş bulduġı cihetden 

enžār-i ĥadsi ve eŧvār-i ķıyāsı, ŧavr-i ķısŧās-i ıħtiyār ve devr-i mıķyās-i ıħtibār üzre 

nümāyāndur. 

Beyt: 

(müfte’ilün müfte’ilün fâ’ilün) 

Sāħt dileş maħzen-i esrār-i Ĥaķ 

Kerd ruħaş maŧlaǾ-ı envār-i Ĥaķ2 

ĶavāǾıd-i Ǿaķāyid-i zāhire vü zāħıresi, ħaśāyil ü şemāyil-i ŧāhire vü žāhiresi gibi, zįb ü fer-i 

ferāyid-i cerāyid-i İslām ü įmān ve zįnet ü zįver-i ķalāǿid-i Ǿırfān ü įķāndur. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün) 

Śıfat-i evliyāst sįret-i ūst 

Cened-i sįret serįret-i ūst3 

Pür-emn-i dāmen-i pįrāhen-i vücūdı kibār-i kübbār gibi revŝ-i kebāyir, belki levŝ-i 

śaġāyirden maĥrūs u maśūn. 

ŞiǾr: 

(…?) 

Ve lev lem temesse’l-Ǿarża ŧāhiru źeylihį 

Le-mā śaĥĥa Ǿındį śıĥĥatün fi’t-teyemmümi4  

İǾtiķādiyyātda [18a] cemǾıyyet-i Ehl-i Sünnet’e ve cemāǾata ol şāh-i manśūr nizām virelden 

Ravāfıż teǿvįl-i bį-tehvįllerinden ferāġat idüp künc-i iǾtizālde ve ŞįǾį ādāb-i erbāb-i irb-i 

elbābuñ ħārici saŧĥıyyāt-i lā-ŧāǿil ü ŧammāt-i bį-ĥāśıllarından teberrā idüp āstānına tevellā 

ile5 Ǿuķūbāt-i Ǿācileden maĥrūz ü meǿmūndur. 

ŞiǾr: 

(mefâ’ilün fe’ilâtün fe’ilün) 

Dereş çü6 melceǿ-i ħalķ-ı zemānest 

Çü KaǾbe menzil-i emn ü emānest1 

                                                            
1  Beni Rabbim terbiye etti. 
2  Gönlünü Hak sırlarının mahzeni yaptı/ Yüzünü Hak nurlarının doğuş yeri kıldı. 
3  Onun huyları evliyanın sıfatıdır/ İyi huyların bulunduğu yer, onun bizzat oturduğu yerdir. 
4  Temiz eteği yeryüzüne değmemiş olsaydı/ Bana göre toprakla teyemmüm caiz olmazdı. 
5  P’de buradan itibaren “tevķį-i menāşįr-i nübüvvet-i enbiyā” ifadesine kadarki kısım yoktur. Müstensih 

istinsah esnasında muhtemelen bir varak atlamıştır. 
6  çü: çün B. 
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Çün ol şāh-i źā-hibe, źahib-i cādde-i eslem ve śāĥıb-i dįn ü şāriǾ-i ŞāriǾ-i AǾžam 

olup ĥaķįķatda ŧarįķat-i şerįǾate sālik ve riǾāyet-i sünen-i Aĥmed’e mālikdür. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün])  

AǾžamįdür bülend-pervāzuñ 

Hįç olur mı şebįh saña Hümā 

Eger aśĥāb-i keşf ü vicdān ve eger erbāb-i Ǿaķl ü Ǿırfāndur, ĥażretinden teşeffuǾ-künāndur. 

ŞiǾr: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Ez-pey-i ķurb ü ħıdmet-i Yezdān 

Kerd pākįze gird-i mülk-i cihān 

Her ki cüz dįn ez-ū ŧahāret kerd 

V’ān-çi cüz Ĥaķ temām ġāret kerd2 

“Eyyümaǿs-sulŧānü [18b] kāne ķaśdühū en yuġniye’l-faķįra ve yezraǾa’l-Ǿarża ve 

yüǾammira’l-ħarābe kāne maǾa Ebį-Bekrin ve ǾUmera fi’l-cenneti.”3 envār-i meǾānįsinden 

behremend olmaķ recāsına, meǿūfįne ve melhūfįne emn ü emān ü sekįnet ü iŧmiǿnān içün 

bāb-i Ǿınāyeti küşāde ve “Hel türzeķūne ve tünśarūne illā bi-żuǾafāǿiküm ve lā yüraddü’l-

ķaderu illā bi’d-duǾāǿ.”4 āŝār-i feĥāvįsinden ħorsend olmaķ temennāsına, fuķarā vü 

żuǾafāya Ǿaŧā vü Ǿāŧıfeti āmādedür. El-ĥaķ, ŧaŧvįl-i bi-lā-ŧāǿil, ħāric-i dāǿire-i iǾtidāl ü imlāl, 

vāśıl-i derece-i kemāl oldı. 

Çün penāhuñ āstān-i sulŧān-i cālis-i çār-bāliş-i dünyā ve şefaǾat-ħˇāhuñ ĥażret-i 

pāşā-yi seǾādet-intimādur ve ĥuśūl-i murāda mütevessil olan sāǿir şāǾırlerüñ dest-āvįzi 

eşǾār-i dürūġ-āmįz ü aħbār-i şehvet-engįz, ķaśaś-ı bį-ĥıśaś ve hikāyetleri muħālif-i şerǾ u 

naś; beyānları ĥıkāyet-i süfye vü mecnūn ve lisānları tercemān-i “Yeķūlūne mā lā 

yefǾalūn.”5dur. Bi-ĥamdi’llāh, senüñ [19a] şefāǾat-cūyuñ meĥāmid-i enbiyā vü medāyıĥ-ı 

                                                                                                                                                                                    
1  Kapısı bu zamandaki herkesin sığınağıdır/ Ka’be gibi, güven ve kurtuluş yeridir. 
2  Allah’a hizmet ve ona yakınlaşmak için/ Bu cihanın her yerini temiz yaptı/ Her kim onun dininden 

uzaklaşmışsa/ Onun, Allah dışında, inandığı her şey boşa gitmiştir. 
3  Amacı fakiri zenginleştirmek, toprağı ekip biçmek ve harap olanı mamur hale getirmek olan sultan, 

cennette Hz. Ebû Bekir ve Ömer’le olacaktır.  
4  Size ancak, içinizdeki zayıf kimseler sebebiyle rızık veriliyor ve yardım ediliyor. Kader de sadece dua ile 

değişir.  
5  “Yapmadıkları şeyleri söylerler.” 26/Şu’arâ: 226.  
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evliyā, aĥvāl-i penc Āl-i ǾAbā1 ve aħbār-i şühedā-i süǾadādur. Dest-i ümįd dāmen-i 

makśūda dest-res bulmaķ ve dil-i pür-heves, vāśıl-i mültemes olmaķ, ħāric-i dāǿire-i 

imkān-i hemįn ü hem-mehįn ve mücerred-i iĥtimāl-i hemāndur. 

Beyt:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Temennā dārem ez-Ĥaķ ki be-iķbāl-i şeh-i Ǿādil 

Birūn āyed gulem ez-ħār ü ħār ez-pā ve pā ez-gil2 

 

İǾTİŹĀR Ü ZĀRĮ EZ-SER-İ SÜĦAN-GÜŹĀRĮ3 

Egerçi śarrāf-i Ǿaķl, ki śāĥıb-i Ǿıyār-i dāru’đ-đarb-i feśāĥat ü ĥaśāfetdür, ibrįz-i 

beyāna menāķıb-i enbiyā vü evliyādan aǾlã miĥak bulımaz ve śayrefį-i dehr, ki cevher-dār-

i eşvāķ-ı eźvāķ-ı selįmedür, śarf-i cevāhir-i fażl ü kemāl ve ħarc-i naķd-i Ǿılm ü Ǿırfān 

itmege medāǿiĥ-ı evliyā vü şühedādan özge maśrif olımaz. Emmā çün4 tevķįǾ-ı menāşįr-i 

nübüvvet-i enbiyā, “Mā yenŧıķu Ǿani’l-hevã; in hüve illā vaĥyün yūhã.”5dur ve kelimāt-i 

pür-nikāt-i (12a) evliyāda daħı mişkāt-i [19b] envār-i Muĥammedįden ıķtibās-i nūr itdükleri 

cihetden “Ūtįtü cevāmiǾa’l-kelim ve ene efśaĥu’l-ǾArabi ve’l-ǾAcem.”6 maǾnãsı peydā vü 

hüveydādur, rüǾūnet ü tekellüfden Ǿārį ve Ǿavārıż-ı teśallüf ü teǾassüfden berįdür. 

MıśrāǾ: 

(müfte’ilün müfte’ilün fâ’ilün) 

Ĥācet-i meşşāŧa nįst rūy-i dil-ārām-rā7 

Bināǿen Ǿalã źālik ve iķtiżāǾen eŝeri mā-mühhide hünālik8, bu kitābda vāķıǾ olan 

kelimātlarında ve ĥıkāyetlerinde śanāyiǾ-ı şāǾırį vü bedāyiǾ-ı füsūn-gerį vü medĥ-

güsterįden firār, ve ķıśśa-perdāzlıķda “Mā lem yekün Ǿāmmiyyen şarķıyyen ve lā ĥaşiyyen 

                                                            
1  Ǿabā: Ǿıbād/Ǿubbād B. 
2  Allah’tan isterim ki, o adaletli padişahın el uzatmasıyla/ Gülüm dikenden kurtulsun; diken ayağımdan, 

ayağım ise çamurdan çıksın. 
3  Güzel Söz Söyleme Öncesinde Özür Beyan Etme ve Yakarma. 
4  Ǿuķūbāt-ı Ǿācileden…çün B: -P. 
5  “O, keyfî arzu ve isteklerine göre konuşmamaktadır. O (Kur’an) Allah tarafından gönderilmiş vahiyden 

başka bir şey değildir.” 53/Necm: 3-4. 
6  “Bana az söz ile çok şey anlatma özelliği verildi ve ben Arablar’ın ve onların dışındakilerin en fasih 

konuşanıyım.” Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 12, s. 366. 
7  Gönle huzur veren yüz için, süsleyiciye gerek yoktur. 
8  Buna binaen ve burada yazılan şeylerin etkisine göre. 



96 
 

ġarbiyyen.”1 maķāmında ķarār olındı. Ħuśūśā, hücūm-i hümūm-ıla ŧalāķa-i lisān ü źelāķa-i 

beyān mütebeddil olmışdur, 

Beyt: 

(fâ’ilâtün [fe’ilâtün] fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün) 

Ger be-hem ber-zede bįnį suħanem Ǿayb me-kün 

Ki merā gerdiş-i eyyām be-hem ber-zede kerd2 

ve Ǿumūm-i ġumūm-ıla iǾtiķāl-i cināna müteĥavvil olmışdur. 

ŞiǾr: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Le-in edrakte fį ķavlį fütūrā 

Ve vehnen fį beyānin li’l-meǾānį 

Felā tensib bi-naķśį enne raķśį 

ǾAlã mıķdāri tenşįŧu’z-zemāni3 

[20a] Ve kitāb-i meźkūruñ üslūb-i sābıķı, ki tertįb-i fāyıķ u terkįb-i rāyıķ üzre mebnįdür, 

taġyįr4 olınmayup ancaķ bir muķaddime ziyādesi ıħtiyār olındı. Va’llāhü’l-müsteǾān ve 

Ǿaleyhi’t-tüklān ve minhü’l-müǾān5. 

 

FİHRİSTÜ’L-KİTĀB 

Muķaddime, “El-belāǿü li’l-velāǿi ke’l-lehebi li’ź-źeheb.”6 mūcibince eşedd-i belāyā 

belāyā enbiyāya ve evliyāya nāzil olduġınuñ vücūbı beyānındadur. Bāb-i evvel, kibār-i 

mürselįn –Ǿaleyhimü’s-selāmü ve’t-teĥāyā7–ya nāzil olan şedāyid beyānındadur. Bāb-i ŝānį, 

ŝānį, ekmel-i enbiyā ve efđal-i mübelliġįn-i enbā olan Resūlu’llāh’a olan ibtilā 

beyānındadur. Bāb-i ŝāliŝ, vefātları beyānındadur. Bāb-i rābiǾ, ravżā-i ezhār-i evliyā olan 

Fāŧımatü’z-Zehrā aĥvāli beyānındadur. Bāb-i ħāmis, devĥa-i aġsān-i (12b) şühedā olan 

ǾAliyy-i Mürteżā menāķıbındadur. Bāb-i sādis, imām-i ŝānį Ĥasen-i Rıżā –rađıya’llāhü 

                                                            
1  Ne hoyrat bir doğulu, ne de çekingen/korkak bir batılı olan. 
2  Eğer benim sıkıntıya düştüğümü görüyorsan sözlerimi ayıplama/ Günlerin ettikleri beni sıkıntıya düşürdü. 
3  Şayet sözlerimde bir ihmal görürsen / Ve ma’naların açıklanmasında bir yetersizlik/ Benim eksikliğimden 

bilme, zira benim yetkinliğim/ Ancak sürenin elverdiği ölçüde ortaya çıkar. 
4  ŧaġyįr B: taġayyür P. 
5  Yardım istenecek Allah’tır, tevekkül O’nadır, destek de O’ndandır. 
6  Altın için ateş ne ise, velîlik için de belâ da odur.  
7  Selam ve hayır dualar onların üzerine olsun. 
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Ǿanh1– źikrindedür. Bāb-i sābiǾ, bu muķaddemāta bāǾıŝ olan imām-i [20b] ŝāliŝ İmām 

Ĥuseyn-i Şehįd-i Kerbelā’nuñ aĥvāli beyānındadur. Bāb-i ŝāmin, Müslim bin ǾAķįl’üñ ve 

ferzendlerinden iki ŧıfl-i bį-Ǿadįlüñ şehādetleri beyānındadur. Bāb-i tāsiǾ, İmāmuñ kerb ü 

belā olan meşhed-i Kerbelā’ya nüzūlı ve baǾde’n-nüzūl ol ħanedāna nāzil olan nevāyib ü 

nevāzil ĥulūlı ve sāyir aķribāya ve şühedāya şümūlı beyānındadur. Bāb-i Ǿāşir, baǾde’ş-

şehāde vāķıǾ olan vaķāyiǾ-ı fecāyiǾ ve mübāşirįn-i ĥarb ü ķıtāl olan gürūh-i zeyġ u đalāle 

nāzil olan Ǿuķūbāt-i Ǿācilenüñ źikri beyānındadur.  

 

ĀĠĀZ-İ NEVĤA-İ ĤAMMĀME-İ ĦĀME 

Bu ŧūmār-i ĥasret, ki mānend-i minķār-i būtįmār der-pāy-i şiddetdür, bir gülistāndur 

ki ābı eşk-i ħūnįn ve bādı āh-i āteşįn; ġonceleri ķanlı yürek yāreleri, ķaranfülleri göynükli 

ciger pāreleri; lāleleri baġır pergāleleri, sünbülleri teşne-lebler teb-ħāleleridür, ve bir 

dāstāndur ki her ĥarfi žarf-i şerāb-i belā ve her bābında olan [21a] beytüñ her mıśraǾı bir der-

i mıĥnet-serādur. Her elifi bir tįr-i belā vü sįħ-i ķażā; her bāsı bidāyet-i bāb-i beliyyet, her 

tāsı evvel-i teb ü tāb ve nihāyet-i mıĥnet; ŝāsı įrāŝ-i mekŝ-i ĥavādiŝden kināyet ve cįmi rūy-

i celālden ĥıkāyet; ĥāsı ser-ĥalķa-i ĥasret ü ĥırmān ve ħāsı ser-nüvişt-i ħasāret-i ħar-bān; 

dāli dāl-i dehşet olup derd zįr ü zeber eylemiş ve źāli źilleti maķar eylemiş; rāsı deryā-yi 

derde müstaġraķ olmış zevraķ-miŝāl; zāsı Ǿalāmet-i ĥuzn ü zevāl; sįni erre-i ser-i selāmet 
(13a) ve efser-i ser-i seǾādet; şįni şer ü şūrdan münşaķ ve şeyn ü şiddetden müştaķ; śādı 

savārif-i Ǿavāśıfuñ cüz-i ekmeli; đādı đavāyiķuñ rükn-i evveli; ŧāsı ŧāķ-ı ŧalel-i ŧāmmāt-i bį-

ŧāķāt; žāsı žıll-i žulle-i žulm ü žulümāt; Ǿaynı Ǿayn-i ser-çeşme-i Ǿuyūn-i Ǿanā; ġaynı ġayn-i 

ġamām-i ġamm-i ġavġā; fāsı fāǿ-i fezeǾ [21b] ve efser-i ser-i firāķ; ķāfı Ķāf-i girdār-i inķıŧāǾ-

ı maǾmūre-i vifāķ; kāfı şikāf-i nāvdān-i şikāyet; lāmı sebeb-i tefriķa-i bāl, ve mįmi ser-

mįħ-ı bāb-i melāl-i mellet; nūnı her zebūn-i ĥuzn ü miĥanuñ dāmen-gįri ve her nālānuñ 

bāǾıŝ-i nāle vü nefįri; vāvı ġavr-i ġavġā-yi veġāda vāsıŧa-i ĥavl ü ķuvvet ve hāsı rābıŧa-i 

hevl ü heybet; lām-elifi dest-i ġamda mıķrāż-ı belā; yāsı gūyā niĥāyet-i belāyā vü ķażāyā. 

Her noķŧası dāġ-ı derd ü ġam ve her nüktesi mūcib-i derd ü elem. Fetĥaları śaĥįfeler 

sįnesinde elifler ve şerĥalar ve her đamme ĥarfinüñ başına bir Ǿamūd-i girān-ser. Her 

kesresi cerr-i bāb-i ġamda iżāfet-i inkisār-ıla cebr-i kesr eyler, şeddesi şiddet ü meşaķķati 

şedd eyler. Cezminüñ ķullāb-i dest-i mıĥnet idügi meczūm, hemzesi vaśl ü faśl ortasında 

beyne beyn olup evāyil-i ālāmda müteĥarrik olup [22a] eŝnāǿ-i vefā vü śafāda ķabūl-i 
                                                            
1  Allah ondan razı olsun. 
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ĥaraket itmeyüp sükūn ıħtiyār itdügi maǾlūm. Midādı sevād-i süveydā surħında ħūn-ābe-i 

ciger-i hüveydādur. Ħāmesi müjgān-i dįde-i ħūn-efşān, ser-nāmesinde ġam fihrist ü hemm 

Ǿunvān. Ve’l-ĥāśıl ser-cümle dil-dūz ĥıkāyetler ve ciger-sūz rivāyetler. 

MütevaķķaǾdur ki müźākere vü müsāmere idenler “FaǾtebirū yā üli’l-ebsār.”1 şeref-

i ħıŧabına muħāŧab olmaġa liyāķat saǾadeti-yile behremend olup gāh ĥıkāyetlerinden 

ĥıkmet-bįn ve gāh şiķāyetlerinden (13b) Ǿıbret-güzįn olalar ve “ǾInde źikri’ś-śuleĥāǿi 

tenzilü’r-raĥmetü.”2 mūcibince dįn ü dünyāda ve dār-i Ǿuķbāda envār-i feĥāvįsinden 

istirşād ile, ķurb-i ĥarįm-i merżāt-i İlāhįye ķarįn olalar. Ve müteżarrāǾdur ki, bu gülistān-i 

maķāl, ki bāġbān-i fıŧnet gül-bün-i mebānį-i meǾānįsine tįşe-i müjgān-ıla tāb virüp neżāret 

virmişdür ve nūr-i dįde ile āb virüp ŧarāvet irgürmişdür, [22b] ħazān-i aĥzān-i devr-i zemānį 

ve semūm-i mihrcān-i dehr-i cānį zelel3 virmeye. Ve bu nev-Ǿarūs-i ħayāl, ki meşşāŧa-i fikr 

şāne-i müjgān ü āyįne-i bāśıra4 ile cemāl-i bā-kemāline śūret ü behcet virmişdür, şeyb-i 

fütūr ve Ǿayb-i gerdiş-i dühūr ile ħalel irmeye. Gāh mesįre-i erbāb-i źevķ u vicdān ve gāh 

der-āġūş-i Ǿaśĥāb-i Ǿılm5 ü ırfān olup, anuñ fer ü behāsı bunlaruñ ĥusn-i verzişleri ile ĥusn-

i cemālinden maǾdūd ü maĥsūr ve bunuñ behāsı anlaruñ āzmāyişleri-yile ve dįde-i kemāl 

ile manžūr olup, źikr bi’l-ħayr ve duǾāǿ-i śāliĥ-ıla revān-i ǾĀşıķ’ı yād ideler. “Yevme 

yefirru’l-merǿü min aħįhi ve ümmihį ve ebįhi ve śāĥıbetihį ve benįh.”6 ol vālid-i eşfaķdan 

erfaķ olan Resūl-i güzįn ve sāyir enbiyā vü mürselįn ve evliyā vü müttaķįn ve evlād-i 

ŧayyibįn ve eǿimme-i mühtedįn ve şühedā-i mehdiyyįn, Ǿale’t-taħśįś penc Āl-i ǾAbā’dan 

nažra-i iltifāt ve laĥža-i meyl ü muĥābāt ile, bu midĥatlerin [23a] beyāna füsūn ü fesāneyi 

behāne iden ġarįbüñ aĥvāl-i pür-ehvāline ve eŧvār-i dil-i zārına imdād ideler. İnnehū ħayru 

mesǿūlin ve ġāyetü meǿmūl.7 

 

[MUĶADDİME] 

Bi’smi’llāhi’r-Raĥmāni’r-Raĥįm 

                                                            
1  “Ey basiret sahibi olanlar! İbret alın.” 59/Haşr: 2. 
2  Sâlih kulların anıldığı yere rahmet iner. Ebû Nu’aym, Hılyetü’l-Evliyâ ve Tabakâtü’l-Asfiyâ, c. 7, s. 285: 

“ǾInde źikri’ś-śāliĥįn tenzilü’r-raĥmetü.” 
3  zelel: źülül P, B. 
4  bāśıra B: nāśıra P. 
5  Ǿılm B: -P. 
6  “İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar.” 80/Abese: 34-36. 
7  O, istenilecek şeylerin en hayırlısı, beklentinin de nihayetidir. 
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Hest penāh heme1 ez-cümle bįm.2 

Erbāb-i ħıred-i ħorde-bįn, ki muħāŧab-i teşrįf-i “FaǾtebirū yā üli’l-elbāb.”3 , ve 

aśĥāb-i ĥıkmet-şinās ü diķķat-güzįn, ki cürǾa-çeş-i4 cām-i rıŧl-keş-i5 (14a) “Men ūtiye faśle’l-

faśle’l-ħıtāb.”6dur, tevfįķ-ı mülhimü’ś-śavāb ve taśdįķ-ı Ǿaķl-i Ǿālem-tāb-ıla vāķıflardur ki, 

egerçi Ķādir-i bį-çūn ü çirā, Ĥākim-i “YefǾalü mā yürįd”7 ü yaĥkümü mā yeşāǿ8 ĥażretinüñ 

ĥażretinüñ bürc-i evc-i evreng-i ĥıkmetine kemend-i Ǿaķl ü ĥıbāl-i ħayāl irmez ve 

Ǿayyārān-i bāzār-i efkār, ĥavālį-i ĥārįm-i meşiyyetine güźer itmege serhengān-i ķalǾa-i 

kibriyā ve pāsbānān-i şāh-rāh-i lāhūt yol virmez; emmā erbāb-i nažar yanında bu maǾnã ve 

aśĥab-i ħıred yanlarında bu feĥvã ĥads-ile muǾayyen ve ķıyās ile müberhendür ki, her 

zevālüñ [23b] içinde bir kemāl ve her melālüñ żımnında bir ħoş-ĥāl vardur. İllā bu ķadar 

vardur ki, degme ehl-i nažar aña vāķıf olamaz. Ĥaķįķate baķıcaķ śāyib-i iǾtibār olan śāĥıb-i 

ıħtiyār yanında kāyinātda her ĥak bir ĥıkmeti mutażammın ve her kef bir fekke muķārin, 

belki her şerde bir sir kāmindür; lākin žāhir-bįn olan çeşm-i ser anı göremez. Her giriftārį 

vü bend Ǿāķıla bir nuśĥ u pend ve her elem ü gezend kāmile müfįd ü sūdmenddür. 

Merdüm-i zekį yanında her ziyān bir zįrekį ve derd ü belā Ǿāriflerüñ miĥakkidür. 

Beyt:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Her ziyān k’olur baśįret üzre eyler zįregi 

Anuñ-içün didiler her bir ziyān bir zįrekį 

Bu sebebden Ǿāķıla lāzimdur ki, ŧarįķ-ı tefekkür-i ĥukm-i İlāhį ve tedebbür-i esrār-i 

kemāhįye sülūk idüp “Tefekkürü sāǾatin ħayrun min Ǿıbādeti senetin.”9 mażmūnın zād-i 

rāh, ve “El-ĥıkmetü đālletü’l-müǿmin.”10 mefhūmın bedreķa-i āgāh idinüp “VaǾbüd 

Rabbeke ĥattã yeǿtiyeke’l-yaķįn.”11 meǿālini ķarār idinmege Ǿāzim ola, ve eger vāśıl-i kūy-i 

                                                            
1  heme B: -P. 
2  Bütün korkular karşısında sığınak olan. 
3  Ey akıl sahibi olanlar! İbret alın. 59/Haşr:2: “faǾtebirū yā üli’l-ebśār.” 
4  cürǾa-çeş B: cürǾa-ceyş P. 
5  rıŧl-keş B: rıŧl-keşį P. 
6  Güzel konuşma yeteneği verilen kimse. 
7  “Dilediğini yapar.” 2/Bakara: 253; 22/Hac: 14. 
8  Dilediği hükmü verir. 
9  Bir saatlik tefekkür, bir yıllık ibadetten hayırlıdır. 
10  “Hikmet, müminin yitiğidir.” İbn Ebî Şeybe, el-Kitâbü’l-Musannef fi’l-Ehâdîs ve’l- Âsâr, c. 7, s. 240. 
11  “Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluğa devam et.” 15/ Nahl: 99. 
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[24a] murād olımaz-ısa rāh-i ŧalebde ġubār olmaġa cāzim ola. “Mā lā yüdrakü küllühū lā 

yütrakü küllühū.”1. 

 

 

Beyt: 

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fa’lün)  

Gerçi ne’tvān be-dōst reh bürden 

Şarŧ-ı yārįst der-ŧaleb mürden2 

Ümįźdür kim çün reh-rev-i ŧālib-i kūy-i Ĥaķ mesālik-i (14b) pür-mehālik-i ħavf ü 

recāya güźer itdükde, bedreķa-i şerǾ-ı şerįfi delįl ü hādi’s-sebįl idine; pertev-i şemǾ-ı pür-

nūr-i hidāyet-i Ħıżr irişüp ġūl-i vesāvis-i şeyŧāniyye tįh-i ŧāmmāt-i ĥuŧamede tek ü pūy-i 

bį-hūdeye meşġūl eylemekden ħalāś bula, ve murġ-ı efkār-i evgār-i žan taǾyįn-i bāl ü per-i 

Kitāb ü Sünnet ile hevā-yi himmet-i emn ü ĥırmāna pervāz itdükde, çengāl-i Ǿuķāb-i 

teşkįkāt-i aķvāl-i melāĥıde-i pür-tezvįr ve tefkįkāt-i żamįrden necāt bulup, zaĥm-i sehm-i 

kemān-i gümān ü vehmden sālim olup, şāh-sār-i devĥa-i ıŧmiǿnān-i tevĥįdde maķām idinüp 

menāś bula. 

Çün “Eşeddü’l-belāǿi [24b] Ǿale’l-enbiyāǿi ŝümme Ǿale’l-evliyāǿi ŝümme’l-emŝeli fe’l-

emŝel.”3 mażmūnı bir muķarrer emrdür ki, “El-belāǿü li’l-velāǿi ke’l-lehebi li’ź-źeheb.”4 

feĥvãsı bu maǾnãyı taĥķįķ ider ve “Mā ūźiye nebiyyün miŝle mā ūźįtü.”5 müeǿddāsı bu 

feĥvāyı taśdįk ider. Vücūh-i ĥıkmetinden bir mıķdār raķam-zede-i kilk-i ĥıkmet-nümūn 

evvelā baǾįd ü bedįǾ degüldür. 

Vech-i evvel: Zümre-i enbiyā çün muķtedāyān-i enām ve pįşvāyān-i ħavāśś u 

Ǿavāmdur, gürūh-i enbūh-i ümmete sirren ve Ǿalāniyeten, maǾnen ve śūreten, ĥālen ve 

ķālen, žāhiren ve bāŧınen, vüśūli taǾlįme ve gerden-i irādeti tįġ-ı dest-i taķdįre teslįme 

meǿmūrlardur. Eshel-i ŧuruķ u aķreb-i sübül-i vüśūl imtiŝāl-i evāmir-i āmirdür ki, mevārid-

i ġaybdan vārid ve meśādir-i taķdįrden śādır olan her Ǿarūs-i emr, ki farżā žāhiri münker-i 

nefs-i beşerį ve mükreh-i nažar-i žāhirį ola, āmirüñ kibriyā vü Ǿulüvv-i şānı ve kendünüñ ol 

                                                            
1  Tamamı elde edilemeyen şeyin, tamamı terk edilmez. 
2  Hiçbir yol dosta ulaştıramaz/ Dostluğun şartı ölümü istemektir. 
3  Belanın en şiddetlisi önce peygamberlere, sonra evliyalara, sonra da derece bakımından onlara yakın 

olanlara gelir 
4  Altın için ateş ne ise velîlik için de belâ da odur. 
5  Hiçbir peygamber, benim çektiğim sıkıntıyı çekmemiştir. 
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āmir-i Ǿaliyyü’ş-şānuñ emrine meǿmūr olmaġa liyāķat [25a] ü istiĥķāķınuñ şükr ü imtinānı ol 

emrüñ ķabāĥat-i śūret-i žāhiresine niķāb ve liķā-i ziştine cilbāb olur; (15a) bį-muĥābā leb-i 

imtiŝāl-ile iltiŝām-i gerden ü gūş ve dehān-i inķıyād-ıla būs-i ber ü dūş ve bāzū-yi ārzū-yıla 

kenār ü āġūşa meşġūl ola. Keźālik, menāhį vü melāhį1, ki emr-i İlāhį nefs-i sāmįyi 

anlardan nāhįdür, menhiyyün Ǿanhüñ ĥaķāreti ve denāǿeti manžūr olmayup belki nāhįnüñ 

cenābı ve Ǿulüvv-i meǿābı mermūķ olup engüşt-i vücūdın sūrāħ-ı mārdan ve bįħ-ı şāħ-ı 

Ǿumrin erre-i helāk ü demārdan śaķınur gibi śaķına; tā ki pey-revler daħı ol eŝere źāhib ve 

ol emre ŧālib olalar. Lā-cerem, her belā ki enbiyāya nāzil ola, egerçi śūretā kerįh olur, 

emmā rıżāǿ-i İlāhįyi mutażammın olduġı cihetden rāĥatı cerāĥatına ġālib ve Ǿālemi ķatında 

elemi ġāyib olur. Zįrā ġamze ki tebessüm-ile ķarįn ola, Ǿayn-i vefādur. Keźālik aǾdāǿ-i dįne 

olan [25b] ruħśat-i āmāl2, vüsǾat-i ehl ü Ǿıyāl ve füsĥat-i māl ü menāl maĥall-i ġażabda olan 

ħande-miŝāldür ki maĥż-ı cefādur. 

Vech-i ŝānį: TażǾįf-i ķuvā-yi bedeniyyedür ki, ol sebeb-i taķviye-i ķuvā-yi 

rūĥāniyyedür, her bār ki bunuñ berg ü bārı nāķıs ola, anuñ ŝemerātı mütezāyid olur, ve her 

gāh ki aĥkām-i bedeniyyeye Ǿavārıż u nevāyib nāzil ola, aĥkām-i rūĥāniyyenüñ envārı 

Ǿavālim-i lāhūta müteśāǾıd olur. Terk-i leźźāt ve ıĥtimāl-i riyāżāt ve iltizām-i mücāhedāt 

bu yolda muǾažžamāt-i zevād-i sebįldendür. İnfiǾālāt-i ķalbiyyenüñ āŝārınuñ ķuvā-i 

bedeniyyeye sirāyeti ĥasebi-yile ġumūm ü hümūm daħı bu ķabįldendür. 

Vech-i ŝāliŝ: Cenāb-i Bį-niyāz’a niyāza3 sebebiyyeti ve tażarruǾ u ibtihāle 

bāǾıŝiyyetidür. Bu maǾnã muĥıbb ü maĥbūb u Ǿāşıķ u maŧlūb beyninde muǾāmelāt-i 

marżıyyedendür ve aŧvār-i maķbūledendür ki münācāt-i İlāhiyyeye temeĥĥużdan ķaŧǾ-ı 

Ǿalāyıķ ķılur. Bu bir leźźetdür ki ancaķ Ǿāşıķ bilür. 

(15b) Vech-i rābiǾ: Bess-i şekvã ve Ǿarż-ı Ǿacz ü Ǿadem-i [26a] istiŧāǾata iǾtirāfa 

bāǾıŝiyyetidür. Bu maǾnã daħı feżāyil-i ĥasene ve ħasāyil-i müstaĥsenedendür ki, ķahr-i 

İlāhį ile terk-i muķāvemet4 ĥayŝiyyetinden ĥusn-i edebi mutażammındur. Bu feĥvāyı 

“İnnemā eşkū beŝŝį ve ħuznį ilaǿllāh.”5 ve “ǾIlmühū ĥasbiye bi-ĥālį emmā ileyke fe-lā.”6 

mübeyyindür. 

                                                            
1  menāhį vü melāhį: menāmį vü māhį P, menāmį vü melāmį B. 
2  āmāl B: āmā P. 
3  niyāza B: -P. 
4  terk-i muķāvemet B: terk ü muķāvemet P. 
5  “Derdimi ve hüznümü yalnız Allah’a arz ediyorum.” 12/Yûsuf: 86. 
6  Hâlimi bilmesi bana yeter. Sana gelince, sen böyle olamazsın. 
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Vech-i ħāmis: Śabr-i cemįl ile Ǿusrda yüsr tevaķķuǾıdur. Bu maǾnã esmāǿ-i 

müteķābilenüñ aĥad-i żıddeynden āħır-i ĥarekātına taraśśudı mutažammındur. Niyyet-i 

İlāhiyye bunuñ üzerine cārįdür. ǾUsrda yüsr vuķūǾı efđaldur münkerāta ve mükrehāta śabr 

sebebi ile; egerçi ki yüsrde Ǿusr iĥtimāli-yile ĥabŧ-ı Ǿamelden ıĥtiyāŧ üzre olınmaķ daħı 

fāyide idügi müteǾayyindür. 

Vech-i sādis: Esbāb-i kemāl olan füyūżāt-i İlāhiyye ve mücāhedāt-i rūĥāniyyeden 

Ǿavāyıķ-ı beşeriyye ve mevāniǾ-ı nefsāniyye ile münker olanlaruñ incibārı ıķtiżāsıdur1, ve 

iştiǾāl-i melāmį ile fevt olan evķāt-i ŧayyibenüñ tażarruǾ u ibtihāl-ile [26b] ķażāsıdur. 

Vech-i sābiǾ: Çün bedreķa-i rāh āġāh ola, der-peyince olan şevķ u şeġab ve şūr ü 

şeġaf ile ķaŧǾ-ı menāzil ü merāĥılda sebük-seyr ü seĥar-ħįz olur. Çün bedreķa vü mürşid 

ālām-i ŧarįķ u teşvįş-i refįķ, nekebāt-i sefer ü beliyyāt-i geşt ü güźerden Ǿarż-ı teżaccür ide, 

sālik seyrden sįr olup şiǾab teǾaba mübeddel olur; meǿāli ancaķ melāl ve kemāli mücerred 

kelāl olur; süst-pey ü girān-cān, ħamįde-ķad-i bār-i keslān olur, ser-rişte-i ümįdi tįġ-ı yeǿs 

ile güsiste ve şįşe-i emeli seng-i engār-ıla şikeste olur. Emmā çün mürşidüñ serdi rūz-i derd 

ü berd, şeb-i ġam-perverd, mevāniǾ-ı ħaşyet-i düzdān, medāfiǾ-ı tārįkį-i şeb-i hicrān ve 

bārįkį-i rāh-i Ǿışķ-ı cānān, āşūb-i emvāc-i ķażā, (16a) āsįb-i tenhāyį-i tengnā-yi Ǿanādan bį-

bāk olup, tāziyāne-i himmet-ile semend-i tünd-gām-i Ǿazįmeti sūy-i sevāǿü’s-sebįl-i 

hidāyete cevelān-künān seyrān itdürdügin göre ve “Bu belāyānuñ nihāyeti [27a] yā bir sürūr 

ĥusūlıdur ki, seyri şūrına ġālib olduġı-çün ıħtiyār ider, veyā bir sürūra vüśūldür ki, nįşi 

nūşını cālib olduġı-çün taĥammül ü ıśŧıbār ider.” dir. 

Vech-i ŝāmin: Çün muĥāfaža-i şerāyiǾ-ı edyān-i ümem ve mümāreset-i muĥāreset-i 

merāǾį-i āmāl-i benį-Ādem, serhengān-i enbiyā ve rāǾıyān-i riǾāyet-āhengān-i evliyānuñ 

vežāyif-i lāzime vü ħıdemāt-i mühimmeleridür. Pes şerāyıŧ-ı ĥıfž u ĥırāset ve żavābıŧ-ı 

śavn ü ĥımāyet oldur ki, maķżıyyāt-i nefsāniyyeden ıĥtimā vü ıĥticāb, belki bi’l-külliyye 

müştehiyyāt-i beşeriyyetden ıĥtirāz ü ictināb ideler; ol daħı belāya śabr ve ķaŧǾ-ı leźźātdan 

kesr-i cebr-ile olur. Meŝelā,  

Beyt: 

(fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl) 

Elā tā ne-ħusbį der-įn reh ki nevm  

Ĥarāmest ber-çeşm-i sālār-i ķavm1 

                                                            
1  ıķtiżāsıdur B: aķżāsıdur P. 
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mūcibince rāǾį, ki murāǾāt-i riǾāyet-i reǾāyāyı2 mürāǾį ola, şeker-ħˇāb-i seĥar-i ġafletden 

ġāfil olmamaķ gerekdür ki eźnāb-i gelle, źiyāb-i źā-nāb-i ĥavādiŝ ve vesāvis-i 

şeyŧāniyyeden meǿmūn [27b] ola ve seyl-āb-i seyelān-i vādį-i hevācis-i nefsāniyyeden 

maśūn ola. RāǾį, berd ü serd-i kūh ü vādį ve düzd-i gürd-i berārį vü bevādį ve ziştį-i kişt ü 

dürüştį-i deşt elemlerin çekmeyicek, gelle bį-çūn ü çirā çerāgāh-i hidāyetden behrever 

olmaz ve hˇāb ü ħoriş-i cān-fezā-yi reşād ve perveriş-i āb ü hevā-yi sedāddan ŧarāvet-ber 

olmaz. 

Vech-i tāsiǾ: Çün zümre-i mütemerridįn ü aǾdāǿ-i dįn fırķa-i enbiyāya “İn entüm illā 

beşerün miŝlünā”3 diyü süǿāl ü ħıŧāb itdiler ve “Ķul innemā ene beşerun miŝlüküm yūĥã 

ileyye.”4 mefhūmı ile cevāb įcāb itdiler, yaǾnį śūrį mümāŝele-i bį-(16b)medār ve žāhirį 

müşākele-i bį-nümūdār idindiler. Sirr-i ĥıkmet ve bürhān-i meşiyyet ıķtiżā itdi ki, zer-i ħāś 

u ħāliś ve Ǿıyār-i nāķıs mübeyyen ve nuĥās ü raśāś ve ħulāśadan ħılāś muǾayyen ola; tā ki 

bį-ġış, lāyıķ-ı5 sikke-i ķabūl-i Ĥaķ ve ġışş-ıla müşevveş, ĥarįķ-ı nār-i ķahr-i Ķādir-i Muŧlaķ 

ola. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün[fa’lün]) 

Ħoş buved ger miĥak-i tecribe āyed be-miyān [28a] 

Tā siyeh-rūy6 şeved her ki der-ū ġış bāşed7  

Tā ki herkesüñ ķalbi ķalb-i ħāliś idügi pūte-i imtiĥān-i belāda ve kūre-i rıżā-i ķażāda ķāl 

olduķdan śoñra ħulāśa-i ħulūśdan ħalāś bulup bį-ķįl ü ķāl śaĥįĥu’l-Ǿıyār ola ve śayrefį-i 

ķabūl-i İlāhį ķatında kāmilü’l-mıķdār ola. 

 

ŞURŪǾ-I TERCEME-İ KİTĀB-İ RAVŻATÜ’Ş-ŞÜHEDĀǿ 

“Ve le-neblüvenneküm bi-şeyǿin mine’l-ħavf.”8 YaǾnį baǾżı meśāyib musallaŧ 

eylerüz sizi imtiĥān içün, ki belāya śabr ider misiz ve ķażāya müsteslim9 olur mısız; “Bi-

                                                                                                                                                                                    
1  Dikkat et de bu yolda uyuyup kalma! Çünkü uyku/ Topluluğun başında olanın gözüne haramdır. 
2  reǾāyāyı B: -P. 
3  “Siz ancak bizim gibi insanlarsınız.” 14/ İbrahim: 10. 
4  “De ki: Ben ancak sizin gibi bir beşerim. Bana sadece vahiy gelmektedir.” 18/ Kehf: 110.  
5  lāyıķ B: lāŝıķ? P. 
6  siyeh-rūy B: siyeh-rū P. 
7  Tecrübe mihengi ortaya çıksa ne iyi olurdu/ Böylece hîleli olan kimsenin yüzü kararırdı. 
8  “And olsun ki sizi bir miktar korku ile sınayacağız.” 2/Bakara: 155. 
9  müsteslim B: mütesellim P. 
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şeyǿin mine’l-ħavfi ve’l-cūǾ”1, yaǾnį ħavf ü cūǾdan ķalįli musallaŧ eylemek-ile. Ķalįl-ile 

iśābet ider, buyurdı; zįrā Ǿalã külli hāl raĥmet-i Ĥaķ bunlardan mufārıķ olmaz. Zįrā raĥmet 

ve niǾmetine göre her ne ķadr muśįbet olur-ısa ķalįldür, ve ķable’l-vuķūǾ aħbārdan ġaraż 

ķalblerin tavŧįndür. Ħavfdan murād ħavf-i İlāhįdür ve cūǾdan murād śavm-i ramażāndur. 

“Ve naķśın mine’l-emvāli ve’l-enfüsi ve’ŝ-ŝemerāt”2, ‘naķś-ı emvāl’dan [28b] murād 

zekātdur, ‘naķś-ı enfüs’den murād emrāżdur, ‘naķś-ı ŝemerāt’dan murād mevt-i evlāddur. 

“Ve beşşiri’ś-śābirįne elleźįne iźā eśābethüm muśįbetün ķālū innā li’llāhi ve innā ileyhi 

rāciǾūn.”3, ħıŧāb Resūl’e yā ol muśįbete mübtelā olup bişārete müsteĥaķ olanadur. Muśįbet 

insāna iśābet eden her mekrūha Ǿāmmdur; zįrā Resūlu’llāh, her nesne ki insāna müǿeźźį 

ola, ‘muśįbet’ ıŧlaķ buyurmışdur. (17a) Ve śabr mücerred liśān-ıla istircāǾ-ıla olmaz, belki 

nefsine mürāceǾat idüp ķalbi-yile neden ötüri ħalķ olınduġın ve Ǿāķıbet Allāh’a rāciǾ 

olacaġın taśavvur ide ve Ĥaķķ’uñ envāǾ-ı niǾamın teźekkür idüp kendiden selb olan şekk-i 

ażǾāfı niǾmet üzerinde bāķį olduġın mülāĥaža ide ve ol niǾmet muķābelesinde bu muśįbeti 

sehl göre, ķażāya rıżā virüp müsteslim ola. “Ülāǿike Ǿaleyhim śalavātün min Rabbihim.”4: 

Śalāt aślda duǾādur. Bundan murād Ĥaķķ’uñ luŧf ü ıĥsānıdur; yaǾnį kim ki muśįbete śabr 

eylese Ĥaķ TeǾālã aña [29a] muķābelede ıĥsān ide. “Ve ülāǿike hümü’l-mühtedūn.”5, yaǾnį 

anlar mühtedįlerdür, ĥaķķ u śavāba istircāǾ idüp ķażāya müsteslim olduķları cihetden; 

yaǾnį bu envāǾ-ı beliyyāt ve đurūb-i nekebāta śabr idüp ħāliś olan kimesneler şāyeste-i 

sikke-i ķabūl-i İlāhį olmaķ bişāreti vardur. Ol bişārete lāyıķ ve ol işārete śādıķ zümre-i 

śābirįndür ki, mıĥnet ġammında ve ġamm Ǿāleminde defǾ-ı ĥıcāb-i çūn ü çirā ve hetk-i 

estār-i medħal-i mā-sivā idüp tefekkür-i ĥukm ü esrār važįfe-i Ǿubūdiyyet degüldür, diyü 

dest-i “Lā rādde li-ķażāǿihį.”6de olan mıķrāż-ı “Lā.”7-yıla şirāk-i şirk-i ħafįyi ķaŧǾ idüp 

“İnnā li’llāh.”8 diye ve merciǾ u maśįr-i rıżāǿ-i İlāhį olmaķda āħara ircāǾ-ı żamįr-ile tefkįk-i 

i żamįrden ķaçup “Ve innā ileyhi rāciǾūn.”9 diye. 

ŞiǾr: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

                                                            
1  “bir miktar korku biraz açlık” 2/Bakara: 155. 
2  “mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz eksiltme ile” 2/Bakara: 155. 
3  “Kendilerine bir bela geldiğinde ‘Biz Allah’ın kullarıyız ve O’na döneceğiz’ diyen sabırlı kimseleri 

müjdele.” 2/Bakara: 155-156. 
4  “Rablerinden bağışlamalar hep onlaradır.” 2/Bakara: 157. 
5  hümü’l-mühtedǖn B: el-mühtedǖn P. “Ve doğru yolu bulanlar da onlardır.” 2/Bakara: 157. 
6  O’nun hükmüne itiraz olmaz. 
7  Yok/olmaz. 
8  “Muhakkak biz Allah içiniz.” 2/Bakara: 156. 
9  “Ve O’na döneceğiz.” 2/Bakara: 156. 
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Mey-i śāfį yirine derd cāmı 

Çeküp nūş eylediler dōstgāmį 
 
Bu oda yandı anlar gerçi çün Ǿūd1 

Ne āteş āşikār oldı ne ħod dūd 
 
Ķażā tįġına ol [29b] teslįm ü münķād  

Kim olmaz ĥākim-i Ǿādilde bį-dād 

Ümem-i śālifeye nāzil olan kütüb-i semāviyyenüñ baǾżında manśūśdur ki, her Ǿāşıķ 

ki dest-i irādet-ile (17b) ser-ħalķa-i bāb-i maĥabbetu’llāha dest-res bulup şeyǿ li’llāh eyleye, 

peyveste Ǿayn-i ķalbinüñ üzerine ġamām-i ġumūm ebrū-yi yār gibi ĥavāle olur ve peyāpey 

ol ebrūdan tegerg-i Ǿanā aña nevāle olur, ki “El-belāǿü li’l-velāǿi ke’l-lehebi li’ź-źeheb.”2 

Nažm: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fā’ilün) 

Ķalb-i Ǿāşıķ zer belā āteşdürür 

Zer-i nāb āteş içinde ħoşdurur 
 
ǾĀşıķ olup bul saǾādet ǾĀşıķā 

Yoķdur ehl-i Ǿışķda ķaŧǾan şeķā  

Elbette mıĥnet lāzim-i maĥabbet ve beliyyet müteveccih-i ehl-i velāyetdür. Her yirde ki 

miǾmār-i ķader ķasr-i maĥabbetin üstüvār ider, derįçesini gülistān-i mıĥnetden3 bir bāb 

eyler ve her Ǿarśada şehr-yār-i Ǿışķ livāǿ-i vālāsın efrāħte eyler, ceyş-i ġumūm ü hümūm ol 

zįr-i livāda cemǾ olmaġa şitāb eyler. “İnna’llāhe iźā eĥabbe ķavmen ibtelāhüm.”4 

Beyt: 

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün) 

Āşıķ-ısañ eger zebūn olagör [30a] 

Bāre-i5 Ǿışķdan birūn olagör 

Keźālik, maĥabbetüñ tezāyüdi mıĥnetüñ izdiyādın ve velānuñ şiddeti belānuñ iştidādın 

ıķtiżā eyler. Bināǿen Ǿalã źālik, evliyādan enbiyānuñ ve enbiyādan rüsülüñ ve rüsülden 

                                                            
1  Ǿūd B: dūd P. 
2  Altın için ateş ne ise, velîlik için de belâ odur. 
3  mıĥnetden: maĥtinden? P, maħbetden? B. 
4  “Allah bir kavmi sevdiğinde, onu belalarla imtihan eder.” Tirmizî, Sünen, c. 4, s. 179. 
5  bāre: yāre P, B. 
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ülü’l-Ǿažmuñ ve ülü’l-Ǿažmdan ol mebdeǿ-i eczāǿ-i vücūd-i küllüñ çekdükleri 

mütezāyiddür, “Mā ūźiye nebiyyün miŝle mā ūźįtü.”1 derecesine müteśāǾıddür. Belį, 

 

 

 

MıśrāǾ: 

(mef’ūlü fā’ilātü mefā’įlü fâ’ilün) 

Her kes be-ķadr-i ħˇįş giriftār-i mıĥnetend2 

Beyt3: 

(mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün) 

Her kimde ki vefā vü maĥabbet ziyād olur 

Anda belā vü derd ü meşaķķat ziyād olur 

“El-cennetü ħuffet bi’l-mekārih.”4 Lā-cerem her kimüñ kim ĥarįm-i İlāhįye sülūki5 

aķrebdür, çekdügi meħāfāt aśǾab ve gördügi āfāt ü Ǿāhāt etǾabdur. 

KıŧǾa: 

(müfte’ilün müfte’ilün fâ’ilün) 

Her ki bu meclisde muķarreb ola  

Destine evvel śunılur cām-i ġam (18a) 

Nažra-i ħāś itmese baķmaz nigār 

Sįne-i Ǿuşşāķda dāġ-ı elem 

Belį, cām-i belā nūş-i şįrįn ü şehd-i şįrįn degüldür ki, aŧfāl ü kūdekāna [30b] nevāle ola. 

Lāyıķ budur ki bu cām-i zehr-ālūd, “Ed-devāǿü mürrun.”6 maǾnãsından āgāh olan meclis-i 

üns-i Ǿışķda rıżā-i maĥbūb yādına zehr-i ķahr-i dōstgāmįlerin içmek-ile şöhret bulan 

Ǿāşıķlara ĥavāle ola. 

KıŧǾa: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Bu meclisde içer çoķ kişi cürǾa 

                                                            
1  Hiçbir peygamber, benim çektiğim sıkıntıyı çekmemiştir. 
2  Herkes gücü nispetinde sıkıntıya düşmüştür. 
3  beyt B: -P. 
4  Cennet, nefse hoş gelmeyecek şeylerle sarılmıştır. İbn Ebî Şeybe, el-Kitâbü’l-Musannef fi’l-Ehâdîs ve’l- 

Âsâr, c. 7, s. 103: “Ve inne’l-cennete ħuffet bi’l-mekārih.” 
5  sülūki B: sülūl P. 
6  İlaçlar, acıdır. 
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Śafā rıŧl-i girān nūş eylemekdür 

Şerāb-i śāfdan her kes ider źevķ 

Hüner dürd-i muġān nūş eylemekdür 

Kitāb-i Ravĥu’l-Ervāĥ’da, ki müsemmāsı mā-śadaķ-ı ism ve fütūĥ-ı künūz-i 

meŧālib-i yaķįniyyeyi cāmiǾ bir ŧılısmdur, meźkūrdur ki, kim ki genc-i şāygānį-i śıdķa 

mālik olur, evvel tįġ-ı bāzū-yi himmet-ile ejdehā-yi nefsi hālik olur. Ne guft [ü] gūy-i kūy-i 

dil-berden ġayrıdan dem urur ve cüst ü cūy-i sūy-i dilberden ġayre ķadem urur. 

Nažm: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

ǾĀşıķa KaǾbe kūy-i dil-berdür 

ǾĀşıķa ķıble sūy-i dil-berdür 
 
Ola Ǿāşıķda çün hevā-yi nigār 

Ġayre raġbet ķomaz rıżā-yi nigār 

Zehį maĥbūb ki her zāviyede hezār sūħte āteş-i şemǾ-ı şevķ-ı [31a] kibriyāsı-yıla cān-

dāde ve her gūşede niçe şūrįde, tāb-i āftāb-i cihān-tāb-i ceberūtı-yıla sāye-veş üftādedür. 

Ķanķı nebįdür ki güdāħte-i zebāne-i āteş-i belā olmaya, ve ķanķı velįdür ki nişāne-i tįr-i 

kemāne-i ibtilā olmaya ve müşevveş-i keşākeş-i dest-i ķażā olmaya. Ĥasret-i Ādem-i Śafį, 

nevĥa-i Nūĥ-ı Necį, ķıśśa-i Ħalįl-i Celįl ve ġuśśa-i İsmāǾįl-i Nebįl, ĥıkāyet-i YaǾķūb ü 

Beytü’l-aĥzān ve şikāyet-i Yūsüf ü çāh ü zindān, erre-i meşaķķat-i Zekeriyyā, tįġ-ı mıĥnet-

i Yaĥyã, sergerdānį-i tįh-i Kelįm, bįmārį vü bį-timārį-i Eyyūb-i saķįm, şikesten-i dendān-i 

Sulŧān-i Enbiyā, ciger pāre şüden-i (18b) ciger-gūşe-i Muśŧafã, muśįbet-i Ĥażret-i Zehrã, 

farķ-ı ġarķ-ı ħūn-i Mürteżã, zehr-çeşįdegį-i Ĥasen-i Rıżā, ser-burįdegį-i Ĥuseyn-i Şehįd-i 

Kerbelā, śaĥāyif-i leyālį vü eyyāmda mesŧūr ve elsine-i ħavāśś u Ǿavāmda meźkūrdur. 

Mürūr-i dühūr ve kürūr-i eyyām ü şühūr-ıla ĥakk olmaz ve tevālį-i bārān-i ĥavādiŝ-ile 

yuyulmaz.  

Rivāyetdür ki, [31b] ŧarįķ-ı rüşd ü reşād reh-zenleri ol reh-ber-i gürūh-i hidāyetüñ 

reh-güzārına ol ķadar ħār-i belā dökerler-idi ki gül gibi ħār arasından Ǿıyān, ve serhengān-i 

baġy ü đalālet ol neyyir-i bürc-i celāletüñ üzerine ol deñlü ħāk śaçarlar-ıdı ki gün gibi 

ġubār içinde nihān olur-ıdı. Bu cümle ile ne āyįne-i ħāŧırına ġubār gelürdi ve ne żamįr-i 

münįrlerine ħırāş ü ħārħār gelürdi. Keźālik, anlaruñ āl ü ensābına ve aħlāf ü aǾķābına olan 
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cefā bir nebįnüñ evlād ü aħfādına olmış degüldür. Ne zemānuñ dįde-i cihān-dįdesi miŝlin 

temāşā itmiş ve ne gūş-i çehār-şinįdesi nažįrin işitmişdür. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Görmedi çeşm-i felek bu nevǾa bir mātem daħı 

Acıyup aġlarlar anı ādem ü Ǿālem daħı 

İmām-i YāfiǾį –eskenehu’llāhü teǾālã maǾa’l-imāmi’ş-ŞāfiǾį fį ferādise’l-cinān1– 

Mirǿātü’l-Cenān adlu kitābında yazar ki, Ĥażret-i İmām-ıla vaķǾa-i Kerbelā’da on altı 

kimesne şehįd olmışdur ki, her biri Ǿaśrında [32a] Ǿadįmü’l-Ǿadįl ve bedįǾu’l-bedįl idi. 

Meśābįĥu’l-Ķulūb’da mesŧūrdur ki, KaǾbu’l-Aħbār, ki ķıbletü’l-aħbār ü KaǾbetü’l-

aħyārdur, bir gün Medįne-i medeniyyede vaķāyiǾ-ı sevālif-i ümemi ve ĥavādiŝ-i benį-

Ādemi beyān eyler-idi. Eŝnā-i kelāmda, “EtǾab-i belā vü miĥan ve aśǾab-i kürūb ü ĥuzn 

vāķǾa-i İmām-i Ĥuseyn ve muśįbet-i ħānedān-i Seyyidü’ŝ-ŝeķaleyndür, ki ol gün (19a) 

semevāt-i sebǾa ķan aġladı; ādemiyān yanınca rūĥāniyān aġladı.” didi. Ĥāżırlar, “Yā Ebā 

İsĥaķ! Semā ķan aġlamaķ ne mesmūǾ ve ne menķūldür, belki ħılāf-i maǾķūl olmaġ-ıla 

medħūldür.” didiler. Cevāb virüp, “‘Veyleküm enne ķatle’l-Ĥuseyni emrun ažįm.’2, gūş-

vāre-i Ǿarş-i aǾlã, reyĥāne-i gülşen-i ıśŧıfādur. Ol gün kerrūbįnden bir gürūh-i pür-şükūh 

ravżasına inüp śaf baġladılar, ol şehįde ķan aġladılar; ĥaşra dek Ǿıbādetleri aña 

münĥaśırdur. Ve her şeb yitmiş biñ melek inüp mezārında [32b] ķan aġlamaķ ŧāyife-i sürūş 

içre resm-i müstemirdür. Ĥuseyn’e sürūş-i çarħ-ı berįn ‘ǾAbdu’llāh-i Maķtūl’ ve melāǿike-i 

zemįn ‘ǾAbdu’llāh-i Meźbūĥ’ ve firiştegān-i deryā-yi heftümįn ‘ǾAbdu’llāh-i Mažlūm’ 

dirler.” 

RübāǾį: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Bu bir mātemdürür ki buña hep ħalķ-ı cihān aġlar 

Şafaķ śanmañ seĥar-gerdūnda gökler ehli ķan aġlar 

Feleklerde melekler ābda māhį hevāda murġ 

Vuĥūş ü ŧayr ü ins ü cin zemįn ü āsmān aġlar 

                                                            
1  Allah Teâlâ, onu İmam Şâfiî ile birlikte Firdevs cennetlerine yerleştirsin. 
2  Yazıklar olsun size! Hüseyin’in öldürülmesi çok ağır bir şeydir. 
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Bu māteme girye ādeme sebeb-i ĥuśūl-i rıżā-i Rabbānį ve mūcib-i vuśūl-i riyāż-ı 

rūĥānįdür. Nitekim āŝārda vardur: “Men bekã Ǿale’l-Ĥuseyni ev tebākã vecebet1 lehü’l-

cennetü.”2 Bākįnüñ şerefi maǾlūmdur, mütebākįnüñ düħūl-i cennete liyāķatı “Men 

teşebbehe bi-ķavmin fe-hüve minhüm.”3 mefhūmından mefhūmdur. İmām Rıżā-yi Buħārį 

rivāyet eyler ki, ħāk-i Kerbelā’da toħm-i şehādet ekilmişdür. Her kim ki “Men bekã Ǿale’l-

Ĥuseyn.”4 mūcibince ola, 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Vāli-yi kāfį-kef ü vālā-tebār 

Dāver-i Ǿādil-dil ü düldül-süvār 

ǾAlį’nüñ oġlı [33a] Ĥuseyn içün aġlayup dümūǾ-ı çeşm-i şefķat-ile ol ħāke āb vire, “Ed-

dünyā mezraǾatü’l-āħıreti.”5 maĥśūlinden behremend olup ĥāśılı naǾįm-i “Vecebet lehü’l-

cennetü.”6 ve nesįm-i behcet ola. Bu sebebden zümre-i Ehl-i Beyt (19b) her senede tecdįd-i 

muśįbeti sünnet iderler ve maĥrem-i ĥarįm-i intisāb-i Muĥammedį her muĥarremde resm-i 

ġarrāyı mutażammın merŝiyeler dirler. 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Yeñi olduķça her yıl eski derdi tāze eylerler 

Felek dervāzesin pür-ġulġul ü āvāze eylerler 

Ĥāśılu’l-kelām, 

KıŧǾa: 

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Pāye-i ķadri andan aǾlãdur 

Vaśfın imkān ola Ǿıyān itmek 

Belki ķābil degül hezār zebān 

ǾUşr-i evśāfını beyān itmek. 

 

                                                            
1  Vecebet B: vecebe P. 
2  Hüseyin için ağlayan veya ağlıyormuş gibi yapan kimsenin cennete girmesi haktır. 
3  “Bir topluluğa benzemeye çalışan, onlardan sayılır.” Ebû Dâvûd, Sünen, c. 4, s. 44. 
4  Hüseyin’e ağlayan. 
5  Dünya ahiretin tarlasıdır. 
6  Cennet(e girmesi) ona vacip olur. 
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EL-BĀBÜ’L-EVVEL DER-İBTİLĀǾ-İ ENBİYĀ1 

ŞiǾr: 

(fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl) 

Tevekkeltü bi’llāhi niǾme’l-muǾįn 

Lehü’l-ĥamdü ve’l-mecdü fį külli ĥįn2  

Çün insān ber-mūcib-i “İnnā Ǿarażna’l-emānete Ǿale’s-semāvāti ve’l-Ǿarżı ve’l-cibāli 

fe-ebeyne en yaĥmilnehā.”3, mažher-i şüǿūnāt-i ķażā vü ķaderdür.  

ŞiǾr: 

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Berr semevāt ve Ǿarż ve mā fi’l-beyn [33b] 

Ķad Ǿuriżati’l-emānetü fe-ebeyn* 

Leyse fi’l-kevni kāǿinen men kān 

Kāfeleh ĥamlehū siva’l-insān4 

Ve Ĥażret-i Ādem ebü’l-beşer olduġı cihetden cāmiǾ-ı levāzim-i māhiyyāt-i beşeriyyedür, 

ve çün “Ve Ǿalleme’l-ādeme’l-esmāǿe küllehā.”5 vefķınca taǾlįm-i esmāǿ-i sāmiyyāt ü 

nāmiyyāt ve Ǿāliyyāt ü sāfilāta mažherdür ve ol esmā mežāhiri olan efǾālüñ iştiķāķına 

maśdardur. Ve çün efǾāl şāmil-i ĥāl ü istiķbāldür, belki tefāsįl-i fıŧriyyāt ü müktesebāta 

śūret-i icmāl lāzimdür ki, efrād ü evlāddan ġammı ve hemmi mütefāvit ola, belki Ǿumūmı 

bu ŧarefden Ǿalã sebįli’l-inābet ķażāǿ-i fevāyit ola. Zįrā felek-i aǾlã, ki sāyir eflāki ĥāvįdür, 

bi’ż-żarūre anlarda merkūz ü mürtehen olan ŝevābit ü seyyārāt anda münŧavįdür. Bu maǾnã 

ħod bāhirdür ve veled kemālāt-i vālide istiǾdād-i6 fıŧrį ile müsteǾıd olduġı, vālid şüǿūnāt-i 

veledi cāmiǾ olduġı cihetden olduġı žāhirdür. [34a] Ve çün “Küntü (20a) kenzen maħfiyyen fe-

aĥbebtü en uǾrife.”7 medlūli üzre mebdeǿ-i evāyil-i žuhūr-i meknūzāt-i kevniyye ve 

menşeǿ-i mebādį-i śudūr-i mermūzāt-i Ǿılmiyye vü Ǿayniyyedür. 

Mıĥnet-i Ādem cümleden efzūndur. Bu maǾnã mebādį-i ŧulūǾ-ı muķżıyyāt-i esmā 

vaķt-i isfār-i esĥārda ibtidāǿ-i lemeǾān-i neyyir-i Ǿālem-tāb gibi sāyir ezmānda süŧūǾından 
                                                            
1  Birinci Bölüm: Peygamberlerin Sınanması Hakkında. 
2  Allah’a dayandım, O ne güzel yardımcıdır/ Bütün hamd ve övgüler, her zaman O’nadır. 
3  “Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik, ancak onlar bunu yüklenmekten kaçındılar.” 33/Ahzâb: 

72. 
4  Gökler, yer ve ikisi arasında olanlara/ Emanet teklif edildi de onlar bundan kaçtılar/ Mevcudatta var olan 

varlıklardan hiçbiri/ İnsanoğlu dışında, o emaneti taşımayı üzerine almadı. 
5  “Allah, Adem’e bütün isimleri öğretti.” 2/Bakara: 31. 
6  istiǾdād B: istiǾdāda P. 
7  Ben gizli bir hazine idim, bilinmeyi istedim. 
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mütezāyid idügine Ǿılme(?) merhūndur. Bu muķaddime-i müsellemeye “Mā ūźįtü nebiyyün 

miŝle mā ūźįtü.”1 ĥadįŝi ile vārid olan naķż, eźānuñ āħardan ıśābeti teǿvįli ile medfūǾ 

veyāħod nebįnüñ nebeǿden iştiķāķı muǾteber olup ümmete biǾŝeti mülāĥaža olınmaġ-ıla 

merfūǾdur. Ve kerāmetde kemāl ibtilāda kemāli müstelzim olıcaķ, cenāb-i Muĥammedįnüñ 

efđaliyyeti müsellem-i küll iken, Ĥażret-i Ādem’üñ ibtilāsınuñ eşeddiyyeti ħılāf-i ķıyāś 

olmaķ süǿālinüñ lüzūmı ibtilāǿ-i belāyā vü ıĥtivāǿ-i menāyānuñ kerāmeti [34b] mūriŝ-i śabr-i 

cemįl olmaġa müŝmir-i ecr-i cezįl olduġı olur. Mükāfāt ü mücāzātda muǾāmelāt-i İlāhiyye 

şedāyid-i beliyyāt ü nevāyib ü nekebātda tevāzį ĥasebi üzre olmayup ecr ü efđālde 

tefāvütüñ imkānı-yıla memnūǾdur. ǾAlã eyyi ĥālin kān2, çün Ādem ebü’l-beşer ve mebdeǿ-i 

žuhūr-i aĥkām-i ħayr ü şerdür, cāmiǾ-ı beliyyāt-i insāniyye ve mecmaǾ-ı nekebāt-i 

nefsāniyyedür. 

 

[ĶIŚŚA-İ ĀDEM] 

AśǾab-i beliyyāt ve ekreb-i kürübāt ķaŧǾ-ı Ǿalāķa-i ĥayāt-i evlāddur. Bu maǾnã ħod 

ekŝer-i vaķāyıǾ-ı keŝįrü’l-fecāyiǾ-ı Ǿālem-i kevn ü fesāddur. Ħuśūśā, “El-feǿlü Ǿalã mā 

cerã.”3 ĥasebi ile sürūş-i Ǿālem-i ġaybį, ki mažher-i ibādāt-i fıŧrį vü vehbįdür, henūz 

Ĥażret-i Ādem peyġūle-i Ǿademde muħtefį iken zebān-i taǾn ile isnād-i ħūn-rįzį idüp mįġ-ı 

zebānlarından “E-tecǾalü fįhā men yüfsidü fįhā ve4 yefsikü’d-dimāǿ.”5 ile ķan yaġdurdılar. 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Daħı ħalķ olmadın ne dem ne Ādem 

Didiler ķan döke ādem demā[35a]dem 

(20b) Mervįdür ki, çün Ĥażret-i ǾAzrāǿįl bi-emr-i Ħālıķ-ı Celįl ħamįr-i māye-i ŧıynet-i 

ŧayyibe-i Ādem olmaġ-içün cümle-i eczāǿ-i zemįnden bir ķabża ħāk aldı, dest-i ķudret ol 

ĥameǿ-i śalśāli ķaǾr-i Baĥr-i ǾUmmān’a śaldı. Sālhā vü ķarnhā ol ŧįn-i lāzib ol deryā-yi 

ġamda ķaldı. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 
                                                            
1  Hiçbir peygamber, benim çektiğim sıkıntıyı çekmemiştir. 
2  Hangi durumda olursa olsun. 
3  Tahmin(fal) geçmişte olana kıyasla yapılır. 
4  men yüfsidü fįhā ve B: -P. 
5  “Yeryüzünde fesad çıkaracak, orada kan dökecek birini mi yaratacaksın.” 2/Bakara: 30. 
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Āb-i ġamla Ādemüñ ħākin muħammer ķıldılar 

Bezm-i ġamda yanmaġ-içün anı micmer ķıldılar  

Çün sāĥıl-i taħmįre çıķdı, bir pāre seĥāb-i pāke ol ħāküñ terbiyyet ü terşįĥı fermān oldı. Ol 

ħāk-i nā-çįz “Ħammertü ŧįnete Ādeme bi-yedį erbaǾįne śabāĥan.”1 çillegāhında istiǾdād 

taĥśįl ü tekmįl itmege erbaǾįn çeküp ol seĥāb otuz ŧoķuz gün buħār-i biĥār-i endūh olup 

ķırķıncı gün deryā-yi şādįden feyż-resān oldı. Ekŝer-i eyyām-ı ādem ġumūm-ıla güzerān 

itdügine ĥıkmet budur. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Añdurur baĥr-i elem ķaǾrında ol ħāk olduġum 

Bir nefes mesrūr olup yıllarla [35b] ġamnāk olduġum 

Çün rūĥ-ı Ādem ķālib-i cesede ĥulūl idüp mescūd-i kerrūbiyān ve maĥsūd-i şeyŧān oldı, ve 

Ĥavvā daħı pehlū-yi çepden2 ħalķ olınup yār-i ġār-i vaĥdeti ve enįs ü ġam-güsār-i vaĥşeti 

oldı. Gerçi “Üskün ente ve zevcüke’l-cennete.”3 mefhūmı-yıla fermān oldı; 

Beyt: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Ħoş görüp anları cinān içre 

Niǿmet ü fażl-i bį-kerān içre 

Bį-śadā vü nidā dimişdi Ħudā 

“Fe-külā ĥayŝü şiǿtümā raġadā.”4 

emmā “Külā ve’şrebā!”5 emri-yile “Fe-lā taķrabā!”6 nehyi hem-Ǿınān oldı. 

Beyt: 

(fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl) 

Egerçi dimişdi “Külā ve’şrebā!” 

Buyurmışdı emmā “Fe-lā taķrabā!” 

Ĥażret-i Ādem’üñ evvel gördügi1 ġam behiştden ħurūcı ve Ǿālem-i ıŧlāķdan serāy-i 

pür-sipenc-i tekālįf ü meşāķ ve dāyire-i imtiĥān-i Ǿahd ü mįŝāka vülūcıdur. Ādem ve 

                                                            
1  Adem’in hamurunu kendi elimle kırk sabah yoğurdum. 
2  çepden: çebden P, çübbeden B. 
3  “Sen ve eşin cennete yerleşin” 2/Bakara: 35; 7/A’raf: 19. 
4  “Orada dilediğiniz şeylerden dilediğinizce yiyin.” Bakara 2/ 35: “Ve-külā minhā raġaden ĥayŝü şiǿtümā.” 
5  Yiyin ve için. 
6  Yaklaşmayın. Bakara 2/35; A’raf 7/19: “Ve lā taķrebā”. 



113 
 

Ĥavvā erāǿik-i (21a) Firdevs’de tesbįĥ-künān kām-rān-iken, melǾūn İblįs telbįs-i mār ü 

ŧāvus-i ħasįs ile Ādem ve Ĥavvā’ya şecere-i menhį-Ǿanhāya meyl itdürüp ŝemeresinden 

tenāvül [36a] itdürmek-ile şecere-i murādı müŝmir olduķda, Ādem Nebį vildān ü ġılmānuñ 

maħdūmı, ve Ĥavvā’nuñ cevārį gibi2 ĥavrā maĥkūmı iken salŧanet-i dārü’l-mülk-i 

cennetden Ǿazl olınup farķlarından efser-i kerāmet mefrūķ, ve tenleri ĥulã vü ĥulel-i 

kerāmetden Ǿārį ve cānları nār-i dūzaħ-ı firāķ-ı cennet-ile maĥrūķ; nālān ü giryān, Ǿuryān ü 

ġırįvān her diraħtuñ sāyesine ki ilticā itdiler, gerden-keş-i maĥbūb-i ser-firāz gibi istiġnā 

itdiler, āħır gūşe be-gūşe cenneti ŧoķuz ŧolaşup berg-i diraħtān içinde ķaśd-i ıħtifā itdiler. 

Cenāb-i ceberūtdan “E firāren minnį?”3 ħıŧābı vārid oldı, “Bel ĥayāǿen minke.”4 diyü Ǿarż-ı 

istıĥyā itdiler. 

Beyt: 

(mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fa’lün) 

Kime varam ki ŧapuñdan ulu penāhum yoķ 

Ķapuñdan özge cihānda gürįzgāhum yoķ  

Āħır berg-i encįr-ile setr-i Ǿavret idüp er ü Ǿavret dest ber-dest şerāb-i ĥasret-ile 

mest, bāb-i cennete geldiler. Ādem hübūŧ u Ǿurūcda ve vülūc [36b] ü ħurūcda resm-i muǾtādı 

üzre “Bi’smi’llāhi’r-Rahmāni’r-Raĥįm.” didi. 

MıśrāǾ: 

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fa’lün) 

Sidre ŧāvusı peyk-i ķuddūsį 

yaǾnį Cebreǿįl, “Ħudāyā! Seni Raĥmān ve Raĥįm ismi-yile yād eylediler, lāyıķ budur ki 

āb-i raĥmetüñ gerd-i cürmin pāk ide, ve śayķal-i Ǿafvuñ āyįne-i aǾmālinden keder-i 

Ǿıśyānın giderüp tābnāk ide.” didi. Cenāb-i Ĥaķ’dan, 

MıśrāǾ: 

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fa’lün) 

Bį-ĥurūf ü nidā śadā geldi 

ki: “Şimdi Ǿafv ider-isem raĥmetüm ancaķ bir şaħśa maħśūś olur. Ferdā-yi ķıyāmete teǿħįr 

olıcaķ efrād-i Ǿuśāt-i evlādına bile şāmil olur. Ve bu iki vaśfımuñ mežāhirde žuhūrı kāmil 

                                                                                                                                                                                    
1  gördügi B: gevdügi? P. 
2  cevārį gibi B: ĥavārįler P. 
3  Benden mi kaçıyorsunuz? 
4  Hayır! Senden utandığımdan. 
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olur.” Andan Ādem ve Ĥavvā bāb-i cennetden çıķup tįh-i ĥayret ü istiġrāķa (21b) bāǾdehū, 

śaĥrā-yi tekālįf ü meşāķķa düşdiler. 

Beyt:  

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün) 

Secde itmişken üzerine melek 

Elin alup yabāna atdı felek  

Baĥru’l-Ĥaķāyıķ’da mesŧūrdur ki: Ġāliye-i ķālib-i Ādem Ǿıŧr-i Ǿışķ-ıla muǾaŧŧar ve 

ŧįnet-i vücūd-i Ādem māye-i [37a] Ǿışķ U māǿ-i şevķ ile muħammer olmış-ıdı. 

Beyt li-muĥarririhį: 

(fâ’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fa’lün) 

Behr-i mā Ǿışķ ķażāyist ķader kerd imżā 

Müfti-yi Ǿılm-i ezel guft Ǿaleyhi’l-fetvã1 

MaǾlūm oldı ki Ǿışķuñ maķāmı dāru’l-melāmdur, dāru’s-selām degül ve Ǿāşıķuñ pįşesi 

ķalaķ u ıżŧırābdur, sükūn ü ārām degül. ǾIşķ ser-māye-i ehl-i melāmetdür, nite ki Ǿaķl 

pįrāye-i erbāb-i selāmetdür. 

Beyt li-muĥarrihį: 

(mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün) 

Biz Ǿışķ eriyüz itme bizi śūfį melāmet 

Biz mest ü melāmet yüri sen śaġ u selāmet 

Lā-cerem, teǿemmül olınsa Ǿınde’l-baǾż şecerden murād, nihāl-i maĥabbetdür; āyet-

i “Yüĥıbbühüm ve yüĥıbbūnehū.”2 bu maǾnãya bir āyet-i pür-meziyyetdür. Ve şol ki ol 

şecer, ya ķurbdan tenzįhdür, kemāl-i ġunc ü delāl-i maĥbūbįyi tenbįhdür, 

MıśrāǾ: 

(fe’ilâtün mefâ’ilün fa’lün) 

Ki kemāl-i cemāle mažherdür; 

yāħod žāhiren menǾ ve maǾnen taĥrįś-ı Ǿuşşāķdur, “En-nāsü ĥarįśun Ǿalã mā müniǾa.”3 

muķaddime-i müselleme-i ehl-i eźvāķdur, zįrā emr-ile [37b] nehy meǾan vārid olmış-ıdı. 

Ādem cinānda istįfā-yi murādāt-i nefse meşġūl olup leźźāt-i rūĥāniyye-i maĥabbet-

ile iltiźāźı ferāmūş ider-idi; Ǿarūs-i Ǿışķ u maĥabbet ĥacle-i ıĥticāb1 ü iħtifāda ķalur gider-
                                                            
1  Kısmetimizde aşk kaderin imzaladığı bir kazâdır/ Ezel ilminin müftüsü onun için fetva vermiştir. 
2  “Allah onları, onlar da Allah’ı sever.” 5/Mâide: 54. 
3  İnsanoğlu, yasak şeyleri yapmaya çok isteklidir. 



115 
 

idi. Ĥukm böyle vārid oldı ki: “İy Ādem! Eger āsāyiş ü ārāmiş ister-iseñ işte dāru’n-naǾįm-

i behişt ĥāżır; emmā şāhid-i Ǿışķ düzdāne ġamzeler-ile ŧāķ-ı ķaderden bir Ǿāşıķ-ı ser-bāza 

nāzır. Pes şecere-i maĥabbetden śaķın ki maĥabbet-ile mıĥnet-zede olursın, mücāvir-i 

dārü’s-sürūr iken müsāfir-i ġam-kede olursın; zįrā nūş-i maĥabbete nįş-i mıĥnet lāzim 

olmaġ-ıla velā vü belā tevǿemān ve şevķ u meşaķķat (22a) mütelāzimāndur.” 

Nažm: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

ǾIşķdan gerçi cerāĥatlar irer 

Ol cerāĥatdan ne rāĥatlar irer 
 
ǾIşķ daǾvãdur cefā çekmek güvāh 

Bį-güvāh olsa olur daǾvã tebāh 

Sulŧānu’l-ǾĀrifįn’den menķūldür ki: ǾIşķ u maĥabbet vücūd-i Ādem’den [38a] sābıķ 

cilvegāh istediler. Şeǿn-i melāǿikede istiĥķāķ-ı mažheriyyet ve liyāķat-i ünsiyye[t] 

bulımadılar, künc-i intižārda münzevį ve kemįn-i teraķķubda muħtefį oldılar. Tā ki 

debdebe-i ŧāǾat-i İblįs ve ŧanŧana-i zühd-i ǾAzāzįl-i pür-telbįs ŧabl-i tehį gibi Ǿālemi pür-

velvele ķıldı, Ǿışķ verāǿ-i revāķ-ı intižārdan cilve-nümālıķ ķaśd eyledi. Ħıŧab-i sulŧān-i 

ġayret-i ulūhiyyet vārid oldı ki: “Ĥarįfüñ bil, ki ol senüñ lemeǾāt-i envār-i cemālüñe maĥal 

olacaķ āyįne degüldür ki jeng-i küdūret-ile mükedder ve ġubār-i rüǾūnet-ile muġabberdür.” 

ǾIşķ heybet-i nidāǿ-i Ħudā ve dehşet-i śadāǿ-i ġam-zede ile dem-beste vü lerzān ve zįr-i 

tütuķ-ı inzivāda pinhān oldı. 

Çün Ādem tengnāy-i Ǿademden śaĥrāǿ-i vücūda geldi, Ǿışķ śūret-i diraħtda cilve 

ķılup cevelān itdi, nihād-i Ādem’de olan Ǿışķ bi’ż-żarūrį heyecān itdi. 

MıśrāǾ: 

(fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün) 

Heme dānend ki “El-cinsü ile’l-cinsi [38b] yemįl.”2 

Ādem Ǿışve-i Ǿışķa meftūn ve zaĥm-i ġamze-i firįb-ile zebūn oldı, ķaśd-i ülfet ķıldı. Nüvįd-

i ġayret-i Ĥaķķ-ıla ĥaber vāśıl oldı ki: “Nişįmen-i behişt maĥall-i şikįbāyįdür, ne maĥall-i 

şeydāyį; ve serāy-i Firdevs maĥall-i naġme-serāyįdür, degül ki cāy-i rüsvāyį. Rāĥat-i behişt 

cerāĥat-i Ǿışķ-ıla cemǾ olmaz.” 

                                                                                                                                                                                    
1  ıĥticāb B: ictiĥāb? P. 
2  Herkes bilir ki, cins cinse meyleder. 
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MıśrāǾ: 

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fa’lün) 

Rūz-i rūşende cāy-i şemǾ olmaz 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Çār-sū-yi ġamda Ǿāşıķ mest ü şeydālıķ1 sever  

Ehline maǾlūmdur Ǿışķ ehli rüsvālıķ sever  

El-ĥamdü li’lāh ki, bezm-i elestde cānuma Ǿışķdan vāye ve Ǿumrüme ve ĥayātuma 

ser-māye irişmişdür, ve şevķ gūş-vāre-i gūş-i cānum (22b) ve ķılāde-i gerden-i cenānum 

olmışdur. 

Nažm li-muĥarrihį: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

İlāhį cānumı şeydā-yi Ǿışķ it 

Dilüm ŧūŧįsini gūyā-yi Ǿışk it 
  
Maĥabbet gencine virāne eyle 

Meveddet şemǾıne pervāne eyle  
 
Beni cām-i meyi Ǿışķıyla mest it 

Lebi şevķıyla yāruñ mey-perest it 
 
Derūnum nūr-i Ǿışķa cilvegāh it[39a] 

Birūnum kūy-i Ǿışķa ħāk-i rāh it 
 
Beni çün eyledüñ mest-i mey-i Ǿışķ 

Terāne-sāz-i āheng-i ney-i Ǿışķ 
 
Egerçi mestem ü bāde-perestem 

Ne çāre çünki ben mest-i elestem 
 
Yüzümde ķanı ŧurmaz yaradur göz  

Anuñ-çün āb-deste yumazam yüz 
 
İmām olup baña Ǿışķ oldı çün pįr 

Nemāza ķaldum oldum çār-tekbįr 
 

                                                            
1  mest ü şeydālıķ B: ehli rüsvālıķ P. 
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Nemāz itdükde ķıblem sūy-i dil-ber  

Ŧavāf itdükde KaǾbem kūy-i dil-ber 
 
DuǾāya eller-ile el getürsem 

Ŧolu cām almaġa śunar śanuram 
 
Baña tesbįĥ oldı dāne vü dām 

Elümde sübĥa-i mercān ŧolu cām 
 
Dirįġā rūze-i ġam lā-yezālį 

Unutdurdı baña śavm-i visāli 
 
İlāhį çünki nāmum ǾĀşıķ itdüñ 

Beni ol nāma belki lāyıķ itdüñ 
 
Benüm fālumda geldi kurǾa-i Ǿışķ 

Beni ser-mest ķıldı cürǾa-i Ǿışķ 
 
Ezelden Ǿışķ-ıla olup siriştüm 

Başumda Ǿışķ olupdur ser-nüviştüm 
 
Nihādum nāmuma eyle muvāfıķ 

Nişānum şānuma olsun [39b] muŧābıķ 
 
Çün Ǿışķ oldı ezel hem-şįr ü hem-zād 

Ķıl āħır yine Ǿışķı tūşe vü zād 
 
Çü geldi Ǿışķ-ıla Ǿışķ-ıla gitsün 

Çü yitdi Ǿışķ-ıla Ǿışķ-ıla yitsün 
 
Ķıyāmetde beni ĥaşr eyle maħmūr 

Nevā-yi muŧrib olsun nefħa-i śūr 
 
Ķaçan kim ĥaşr ola maĥşerde ebrār 

Livāǿ-i Ǿışķuña eyle Ǿalem-dār 

El-ķıśśa, çün Ādem Ĥavvā-yıla behāristān-i viśālden bu ħāristān-i (23a) infiśāle ve 

derecāt-i ülfet ü ķurbetden derekāt-i külfet ü kürbete düşdiler, mıĥnet-i dünyādan evvel 

gördügi hecr-i hem-ser ü hem-tādur, yaǾnį firāķ-ı Ĥavvā’dur. “İhbiŧū minhā cemįǾan.”1 

                                                            
1  “Oradan birlikte inin/çıkın.” 2/Bakara: 38. 
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ĥukmi-yile feżāǿ-i cennetden dārü’l-ķażā-yi dünyā-yi pür-mıĥnete hübūŧ itdiler, Ĥavvā ki 

yār-i ġārı ve enįs ü ġam-güsārı idi, eli elinde idi, Cibrįl “Elin elüñden ķo ki vuślat pāyāna 

irdi ve fürķat el virdi. Naķd-i şevķ-ı vuślat çıķdı-yısa gevher-i źevķ-ı Ǿışķ ele girdi.” didi. 

Ādem Ĥavvā’nuñ elin elinden [40a] ķoyup elden vardı. 

Beyt:  

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün) 

Derd-ile eyledi enįn ü ĥanįn 

Śaldı āh ü fiġānı dehre ŧanįn 

Her biri bir cānibe ĥayrān revān oldılar ve “Arżu’llāhi vāsiǾatün.”1 “Fe-sįĥū!”2 emrine 

mažher-i fermān oldılar. Ādem’ün cennet her geh ki ħāŧırına gelür-idi kendüden gider-idi 

ve çün Ĥavvā’yı yād ider-idi, derd-ile dilden feryād ider-idi. Cedde-i beşer olan Ĥavvā 

sāĥıl-i Baĥr-i Hind, Cidde’de ķarār itdi. Ādem nice yıl ĥayrān ü giryān gezüp, āħır ol 

kenāra gelüp miyān-i vaśl-i Ĥavvā’yı der-kenār itdi. 

Ādem’üñ tevbesinüñ ķabūline üç nesne sebeb idi, her biri mūcib-i rıżāǿ-i Ħudā idi; 

yaǾnį ĥayā ve bükā ve duǾā idi. Ĥayāsı şöyle idi ki, hübūŧından śoñra üç yüz yıl semāya 

nažar itmedi, belki nažar ķalbine bile güźer itmedi. Bükāsı bir mertebede idi ki, mervįdür 

ki nevĥa-i Nūĥ ki ĥadden bįrūndur, cümle Ǿālem ħalķınuñ giryesi girye-i Nūĥ’dan dūndur; 

ve girye-i Nūĥ ve girye-i [40b] Ǿālem cemǾ olınsa ikisi girye-i Dāvud’dan dūndur, bu 

cümleden girye-i Ādem efzūndur. ǾUyūnu’r-Rıżā’da muśarraĥdur ki: Ādem iki yüz yılda 

göge ol ķadar buħār-i3 āh-i nedāmet aġdurdı ve ebr-i çeşm-i ĥasret-dįdesinden ol ķadar 

bārān-i tażarruǾ yaġdurdı ki çeşminden bi-Ǿaynihį çeşmeler (23b) Ǿıyān, belki bir gözinden 

Ǿayn-i Dicle ve bir gözinden cūy-i Fürāt revān olur-ıdı. Gürūh-i ŧuyūr ol śulardan śulanup 

leźźetin teǾāccüb ider-idi. Ādem anlaruñ pesendin ŧanz ü efsūs žann idüp, “Ne günlere 

ķaldum ki ŧuyūr bile beni istihzā ider!” dir-idi. Ħıŧāb-i İlāhį vārid oldı ki: “Eşk-i Ǿuşşāķ 

fi’l-ĥaķįķa aźb-i fürāt, belki Ǿayn-i ĥayātdur.” 

Nažm: 

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Eşk bir gevher-i girān-māye 

Nev-Ǿarūs-i duǾāya pįrāye 
 

                                                            
1  “Allah’ın arzı geniştir.” 39/Zümer: 10. 
2  “Gezin/Dolaşın.” 9/Tevbe: 2. 
3  buħār: biĥār P, B. 



119 
 

ǾIşķuñ ol eşk āb-rūyıdur 

Belki hep merdümüñ yüzi śuyıdur 
 
Aġla Ǿāşıķ ki olasın ħandān 

Ġonce açılmaz olmasa bārān 
 
Dil śadef eşk [41a] āb-i neysāndur 

Ĥāśılı dürr-i nāb-i ġufrāndur  

 

DuǾāsı bir mertebede idi ki: “Yā Rāb be-ĥaķķ-ı Muĥammed ve āl-i Muĥammed!” 

dir-idi, 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Anuñ ĥaķķı ki engüşt-i İlāhį 

İki şaķķ itdi gökde ķurś-ı māhı  

ve ķabūl-i maǾźeretine Nebį vü āli ile istişfāǾ ider-idi, 

Beyt:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Eyledük nisyān-ıla cürm ü ħaŧā 

“İn nesįnā lā tüǿāħıź1 Rabbenā!”2 

Ħıŧāb-i İlāhį vārid oldı ki: “Ĥurmet-i ĥarem-i Muĥammed’i neden bildüñ, ve ol ħānedānuñ 

cenāb-i ceberūtumda ķurb ü rifǾatine neden Ǿılm ĥāśıl ķılduñ?” Cevāb virdi ki: “İlāhį! 

Şerefāt-i ġurefāt-i cinānda, belki her kitābe-i ŧāķ u eyvānda, arşuñ sāķında ve behiştüñ her 

ŧāķ u revāķında ism-i sāmįñe nām-i nāmįsin ķarįn gördüm. Bildüm ki kendi bir güzįde-i 

āferįde-gār ve āli zübde-i zümre-i āl-i enbiyāǿ-i aħyārdur.” Ol dem Ādem’üñ hecri pāyāna 

ve tįr-i murādı nişāna irdi. Lā-cerem maǾlūm oldı ki, sebeb-i ķabūl-i tevbe-i3 Ādem ĥayā 
[41b] ve bükā ve duǾā-yımış, ve sebeb-i icābet-i duǾā şeref-i āl-i Seyyid-i Enbiyā imiş. 

ĶıtǾā: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Gerçi ĥıkmet üzredür Ĥaķķuñ serāser ķudreti (24a) 

                                                            
1  tüǿāħıź B: tüǿāħıźā P. 
2  “Rabbimiz! Unutursak bizi sorumlu tutma.” 2/Bakara: 285: “Rabbenā lā tüǿāħıźnā in nesįnā.” 
3  ķabūl-i tevbe-i: tevbe-i ķabūl P, B. 
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Lįki her bir şeyde bir maħśūs ĥıkmet vardur  

Būydur gülden murād ü nūrdur ħorşįdden1 

Ħalķ-ı Ādem’den vücūd-i Aĥmed-i Muħtārdur 

Gūyā Muĥammed bir gül ve Ādem toħm-i güldür ki, toħmdan murād vücūd-i güldür, ve bu 

muķaddime müsellem-i Ǿaķl-i küldür. 

Nazm:  

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Gerçi ki enbiyāya ġayetdür 

Enbiyādan ġaraż o ġāyetdür 
 
Gerçi kim Ādem aña menşeǿdür 

Lįķi bu menşeǿe o mebdeǿdür 
 
Śanma ki ħūşe-çįn ħırmenidür 

Belki ol deste-bend gülşenidür 

 

ĶIŚŚA-İ ĶĀBİL MAǾA-HĀBİL2 

 

ĶıŧǾa: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fa’lün) 

Ĥażret-i Ādem’üñ ġumūmından 

Biri daħı vefāt-i Hābil’dür3 

Ķābil’üñ Hābil’e olan ġadri 

Śanma vaśf ü beyāna ķābildür  

Mervįdür ki, lemǾa-i nūr-i Nebį cebįn-i Şįŝ’de nümāyān olduġı cihetden ecmel-i 

evlād-i Ādem Şįŝ idi; 

Beyt: 

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fa’lün) 

Rū degül nūr idi beşer peyker 

Mū4 degül pįç ü tāb-ıdı yek-ser 

                                                            
1  ħorşįdden B: ħaşedden? P. 
2  Kâbil ile Hâbil’in Kıssası. 
3  Hābildür B: Ķābildür P. 
4  mū B: rū P. 
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[42a] emmā ķable vilādeti’ş-Şįŝ, min külli’l-vücūh evceh-i evlād-i Ādem, Hābil idi ve ħulķ u 

ħaślet ü ĥusn ü sįretde cümleden kāmil idi. 

Beyt: 

(müfte’ilün müfte’ilün fâ’ilün) 

Rū nice rū reşk-i meh ü āftāb  

Mū nice mū ĥalķa-i pür-pįç ü tāb  

Ķıśśa-i müteǾārife üzre tevǿemānlara āħaruñ hem-zādı ile izdivāc emr olınduķda Ĥābil, 

 

MıśrāǾ: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Ĥukm anuñdur ol ĥakem biz bende-i fermānıyuz  

diyüp emr-i İlāhįye ittibāǾ itdi ve Ķābil ser-keşlik idüp imtināǾ itdi. Āħır ķatl-i Hābil’e 

ıķdām idüp ķarındaşın şühedā içre surħ-rū ve kendüyi ebnāǿ-i enbiyā içinde ser-fürū itdi. 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Birāder ķardaşın ber-āder itmez 

Bu žulmı hey Müsülmān kāfir itmez  

Āħır delālet-i ġurāb-i şūm-ıla ħākde mānend-i genc-i Ķārūn medfūn itdi, 

Beyt:  

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün) 

Her ki-rā rehbereş ġurāb şeved  

ǾĀķıbet menzileş ħarāb şeved1  

mefhūmına hālin maķrūn itdi. 

(24b) Ādem’üñ zaħmına nemek ve dāġı üzre bir zaħm-i ġayr-i münfek oldı. Yine 

feleklerde meleklerüñ [42b] Ādem’üñ āteşine özi göyündi, bād-i āhı ile māhuñ şemǾı ve 

mihrüñ çirāġı söyündi. Yine feryādı-yıla ŧās-i gerdūn2 çiñledi; yine nāle vü nefįri 

śadāsından perende vü çerende āşiyān ü3 mekānlarında beliñledi4. Yine derdi tāzelendi, 

yine āhı-yıla dervāze-i felek āvāzelendi. Sürūş-i Ǿālem-i ġayb merĥamet idüp, “Yā Rab! Bu 
                                                            
1  Her kimin kılavuzu karga olmuşsa/ En sonunda yeri yurdu harap olmuştur. 
2  gerdūn B: gerden P. 
3  ü B: -P. 
4  beliñledi B: beliñletdi P. 
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ne ĥāldür ki, henūz der-bend-i mıĥnetde çengelistān-i ġamdan śaĥrāǿ-i şādįye ķadem 

baśmadın yolı deryā-yi eleme düşdi, ve henūz işi ne bal ve ne mūm iken şeb-i deycūr-i 

imtiĥān ü ibtilāda şemǾ-ı tevbeyi reh-nümā idüp gider-iken başına zenbūr-i ġumūm ü 

hümūm üşdi? İlāhį! Ādem’e ħılǾat-i śabr ile cāme-i ġarrā ıĥsān eyle ve Hābil’i 

şehādetinden bedel şehd-i nāb-i ġufrānuñ-ıla sįrāb ü reyyān eyle ve Ķābil’i dāreynde ķarįn-

i ħızy ü ħıźlān eyle!” diyü duǾālar itdiler. ǾĀlem-i ķudsden ħıŧāb irdi ki: “Tįr-i duǾāñuzı 

felek-i eŝįrden geçürdüm, nişān-i icābetde [43a] pür-teǿŝįr itdüm ve Ķābil’e nıśf-i Ǿaźāb-i 

dūzaħı taķdįr itdüm.” Ādem daħı seng-i śabrı sįnesine muĥkem itdi ve dārū-yi rıżāyı zaħm-

i ķażāya merhem itdi. 

Tenbįh: Āmme-i nās, bi’l-ĥadsi ve’l-kıyās1 Ĥażret-i Resūl’üñ Ādem’den 

efđaliyyetine muǾteķıdlerdür. Pes2, Ķābil-i ķātil, ki ķātil-i Hābil’dür, nıśf-i Ǿaźāb-i dūzaħ-

ila muǾaźźeb olıcaķ, ķātil-i Ĥuseyn’e sezā ne cezā ola? 

MıśrāǾ: 

(mef’ûlü mefâ’ilün fe’ûlün) 

Fe’lyaǾtebirū ülü’l-baśāyir3  

ǾAlį bin Mūsã er-Rıżā –Ǿaleyhi’t-teĥıyyetü ve’d-duǾā4– ābāǿ-i kirāmından rivāyet 

ider ki: Ķātil-i Ĥuseyn, bir zencįr-i āteşįn-ile dest ü pā-beste, āteşden bir tābūt içinde (25a) 

muǾaźźeb ü şikestedür. Şiddet-i Ǿaźābı ehl-i Ǿaźāb-i dūzaħa ser-ber-i Ǿaźāb-i diger ve 

ĥālleri anuñ-ıla daħı beterdür5. Netn-i teninden istikrāh iderler ve şiddet-i6 ĥālinden “Lā 

ĥavle ve lā ķuvvete illā bi’llāh.”7 dirler. Belį, būsegāh-i Resūl olan gerdene ħancer-i ħūn-rįz 

rįz ĥavāle idene her cezā sezādur, ne maĥall-i istiǾcāb [43b] ve ne cāy-i istihzādur. 

Kenzü’l-Ġarāyib’de mesŧūrdur ki: Bir gün Ĥażret-i Zehrã sıbŧeyne kürteler idüp 

giydürdi ve Ĥażret-i Risālet’e gönderdi. Ĥażret, Ĥuseyn’i ĥusn-i nevāziş ider-iken gördi ki 

kürtenüñ girįbānı teng olmış. Fi’l-ĥāl ġonce gibi tügmelerin çözdi. Gördi ki ol tenglikden 

gerdenlerinde zih peydā olmış. Fi’l-ĥāl, āyįne-i beşerelerinde eŝer-i infiǾāl, belki gerd-i 

melāl žāhir oldı. Der-ĥāl Cebreǿil raĥmet-i İlāhį gibi nāzil oldı, “Yā Raśūla’llāh! Ol 

gerden-i nāzük, ki bu deñli āzürdelik-ile teng-dil olduñ, āgāh ol ki, cefā-kārān-i ümmet ve 

                                                            
1  Sezgi ve kıyasın delaletiyle 
2  pes B: bes P. 
3   Akıl sahiplari ibret alınız. 
4  Selam ve dua ona olsun! 
5  beterdür B: birdür? P. 
6  şiddet-i B: şiddeti P. 
7  Güç ve kuvvet sadece Allah’tandır. 



123 
 

erbāb-i ŧuġyān ü maǾśıyet ol gerden-i pāke deşne-i ħancer-i sertįz ve kārd-i ħūn-rįz ĥavāle 

idüp serin gūy-i śavlecān-i ķażā ve cismin ālude-i ġubār-i deşt-i belā vü Ǿanā itseler 

gerekdür.” didi. Ĥażret-i Resūl evvelā şefķat-i übüvvet ve dāǾıye-i mürüvvet üzre bükā 

itdi, baǾdehū sįne-i rıżāyı siper-i tįr-i ķażāǿ-i Ħudā idüp [44a] ol ŧāyife-i1 ŧāġıyye vü fiye-i 

bāġıyyeye nüzūl-i2 Ǿaźāb ü nekāl ve ĥulūl-i sūǿ-i ĥāl ü meǿāl ile bed-duǾā itdi. “EǾūźü 

bi’llāhi min derki’ş-şaķā.”3. 

ŞiǾr: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Kimseler bu mātem-ile bu Ǿazāyı görmedi 

Bu muśįbet bu belā bu ibtilāyı görmedi 
 
Gerçi çokdur ibtilā-yi enbiyā vü evliyā 

Bir nebį emmā bunuñ gibi belāyı görmedi 
 
Çeşm-i encüm ķanlar aġlarsa şafaķdan n’ola kim 

Bir daħı kerb ü belā-yi Kerbelā’yı görmedi 
 
Devlet erkānı cefāsın görsün evlāda bugün 

Ol zemān śaġ olup ol ki ol belāyı görmedi4 (25b) 
 
Ola mı ħayra Ǿalāmet āli taĥķįr eylemek 

ǾAķl-ıla bildi bilen kimse Ħudā’yı görmedi 

 

[ĶIŚŚA-İ NŪĤ] 

Zümre-i enbiyādan ve cümle-i mübtelāyān-i belāyādan ikinci belā-keş mažher-i 

envāǾ-ı fütūĥ, neciyy-i Ķuddūs ü Sübbūĥ Ĥażret-i Nūĥ’dur, –Ǿalã nebiyyinā ve Ǿaleyhi’ś-

śalātü ve’s-selām mā dāme yüsevvidü vücūhe’d-defātiri bi-āŝāri’l-aķlām5–. Toķuz yüz elli 

yıl meydān-i daǾvetde ķāyim [44b] ve taĥammül-i cefā vü eźiyyetde dāyim oldı. Kemān-i 

gümāndan tįr-i inkār ü istikbār pertāb itdüklerinde, beliyye Ǿayn-i Ǿaŧıyye idügin bilüp 

cevşen-i rıżāyı der-āġūş ve siper-i śabrı ber-dūş idüp ķavm-i ŧuġāt-ıla ve gürūh-i Ǿuśāt-ıla 

                                                            
1  ŧāyife-i B: -P. 
2  nüzūl-i B: nüzūl ü P. 
3  Küfrün alçaklığından/en alt seviyesinden Allah’a sığınırım. 
4  görmedi B: -P. 
5  Salât ve selam, kalemlerin mürekkeplerinin defterlerin sayfalarını karaladığı sürece, Hz. Nuh’a ve 

Peygamberimize olsun. 
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ceng ider-idi. Anlar Ǿutüvv ü đalāletden temerrüd ü1 Ǿıśyānlarını arturduķça bunlar rāh-i 

daǾvetde śabr ü teŝbįte ve ıĥtimāl-i āzār ü cefāya āheng ider-idi. Gāh ol deñlü leged ü muşt 

ve çūp ü seng-i dürüşt ururlar-ıdı ki, bį-hūş olup düşer-idi. Ķavm-i küffār öldi, diyü ķorlar 

giderler-idi. 

Şüyūħ u kühūl-i erbāb-i đalāl aŧfāline vaśıyyet iderler-idi, “Zinhār bu pįrüñ2 

kelimātına inanmañ ve sözlerin gerçek śanmañ.” dirler-idi. Bir gün bir śabį-i ġabį, ki “El-

veledü sirru ebįhi.”3 mefhūmına vāriŝ ve şaķāvet-i şeǿnine “Eş-şaķıyyü şaķıyyün fį-baŧni 

ümmihį.”4 mefhūmı bāǾıŝ idi, şāyed ki Ǿumr vefā itmeyüp riǾāyet-i vaśıyyet-i pederde 

taķśįr idem veyāħod bir māniǾ [45a] vāķiǾ olup teǿħįr idem, ĥāliyā ķudret furśat ve furśat 

ġanįmetdür, diyü bir seng-i saħt-ıla Ĥażret-i Nūĥ’uñ ser-i mübāregin çāk itdi. Ĥażret bį-

ıħtiyār Ǿarż-ı niyāz-i Ĥażret-i Ķahhār eyledi, “Rabbi innį maġlūbun fe’nteśır ve ħuźhü aħźe 

Ǿazįzin muķtedir.”5 mefhūmın tekrār eyledi. Tennūr-i ķudretden ŧūfān žuĥūr eyledi ve 

ķavm-i bed-ħˇāhı ġarķ-ı deryā-yi şerr ü (26a) şūr eyledi. 

Mervįdür ki, keştį-i Nūĥ altı ay eŧrāf-i Ǿālemde geşt ü güźār eyledi. Çün Kerbelā’ya 

geldi, ārām ü ķarār eyledi. Nūĥ, “İlāhį! Bu ne yirdür6 ve sebeb-i ārām-i keştį ne sirdür?” 

didi. Ħıŧāb-i İlāhį geldi ki: “Bu ol girdābdur ki, sefįne-i ‘Meŝelü ehli beytį [fįküm] ke-

meŝeli sefįneti Nūĥ.’7 bunda ġarķ-āb olur, ve gevher-i ķurŧa-i Ǿarş olan dürr-i girān-māye-i 

śandūķ-ı śayrefį-i risālet, bu ķaǾr-i deryāda nā-yāb olur.” Aħbārda vārid olmışdur ki: Çün 

İmām Medįne’den Kūfe’ye Ǿazįmet [45b] itdi, heft-sāle bir duħteri bįmār bulınduġı cihetden 

Ümmü-Seleme –rađıya’llāhu Ǿanhā– yanında ķoyup ħayr-ıla vaśıyyet itdi. Ol gün, ki 

simsārān-i sūķ-ı füsūķ metāǾ-ı emr-i Yezįd’i bāzār-i bā-zār-i āzārda beyǾ men-yezįd itdiler, 

yaǾnį Ĥażret-i İmām’ı şehįd itdiler, bir zāġ hevādan inüp, bāl ü perin ħūn-i İmām-ıla ālūde 

idüp bir zemān ħūn-i Ĥuseyn içinde ġalŧān oldı. BaǾdehū pervāz idüp cānib-i Medįne’ye 

perrān oldı. Ŧarfetü’l-Ǿaynda Medįne’ye gelüp dįvār-i bāġçe-i Ümmü-Seleme’de ķarār itdi. 

Duħter anı görüp āġāz-i feryād-i bį-şümār itdi, “Vā ebetāh vā muśįbetāh!”8 didi, mıķnaǾın 

çāk ve bürķaǾın ālūde-i ħāk eyledi. Muħadderāt-i ĥucerāt-i Ǿıśmet ü ŧahāret cemǾ olup zāġ-ı 
                                                            
1  ü B: -P. 
2  pįrüñ B: pirüñ P. 
3  Çocuk babasının sırrıdır. 
4  Kâfir, daha annesinin karnındayken kâfirdir. Müslim, el-Câmi’u’s-Sahîh, c. 4, s. 2037: “Eş-şaķıyyü men 

şeķıye fį-baŧni ümmihį.” 
5  Rabbim! Yenildim, yardım eyle. Onu mutlak güç ve kudretine yakışır şekilde cezalandır. 54/Kamer: 10: 

“Fe-deǾā rabbehū ennį maġlūbun fe’nteśır.” 54/Kamer: 42: “Fe-eħaźnāhüm aħźe Ǿazįzin muķtedir.” 
6  yirdür B: seyrdür P. 
7  “Ehl-i Beytimin aranıdaki yeri, Nuh’un gemisi gibidir.” Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, c. 3, s. 45. 
8  Vah babacığıma! Vah başına gelenlere! 
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ħūn-ālūdı gördiler, duħterden sebeb-i giryeyi śordılar. Duħter, “Bu ol murġdur ki, keştį-i 

Nūĥ’dan ħaber virdi, ĥāliyā ġarķa-i keştį-i [46a] Ehl-i Beyt’den eŝer irgürdi.” didi. Ümmü-

Seleme işidüp, “Bende ħāk-i Kerbelā’dan nişān vardur ve ol ħāk ħuśūśında ceddüñden 

işitdügüm Ǿalāmet ü bürhān vardur.” didi. Bir şįşe içinde bir mıķdār ħāk getürdi. “‘Her gāh 

ki, (26b) bu ħāk şekl-i ħūn baġlaya ħūn-i Ĥuseyn rįzān olduġı deme Ǿalāmetdür.’ diyü Resūl 

buyurmışdur.” diyü, şįşeyi açup ħāki ħūn şeklinde gördiler, āvāz-i nāle vü nefrįni evc-i 

felek-i eŝįre irgürdiler. 

RübāǾį: 

(mef’ūlü fā’ilātü mefā’įlü fâ’ilün) 

Yā Rab! Revā mı ķaśr-i risālet ħarāb ola 

Baĥr-i zülāl-i āl-i Muĥammed serāb ola 

Bir servi ser-nigūn ola bāġ-ı risāletüñ 

Bir burc āsmān-i hüdādan türāb ola 

 

ĶIŚŚA-İ İBRĀHĮM EL-ĦALĮL 

İbtilā-yi enbiyānuñ ve mürselįne vāśıl olan belāyānuñ biri daħı ķıśśa-i İbrāhįm-i 

Ħālįl ve beyān-i ġuśśa-i İsmāǾįl’dür ki, ibtilāǿ-i enbiyāda [46b] bį-Ǿadįldür. Çün ŧırāz-i ħılǾati 

ħulletdür, naśįbi eşedd-i miĥan ve etǾab-i meśāyib ü aśǾab-i beliyyetdür. Zįrā bu kārgāhda 

şūr-i mıĥnet ve sūr-i maĥabbet tevǿemān ve mıĥnet ü maĥabbet mütelāzimāndur. Mevt 

eşedd-i belāyā iken “El-mevtü tuĥfetü’l-müǿminįn.”1 bu maǾnãyı taśdįķ eyler; “Naĥnü 

nefraĥu bi’l-belāyā kemā tefraĥu ehlü’d-dünyā bi’n-niǾam.”2 bu faĥvāyı taĥķįķ eyler. Belā 

bir kuĥl-i rūşenādur ki, dįde-i cāndan refǾ-ı sebk-i pindār eyler. Belā bir śayķal-i pür-

cilādur ki, āyįne-i ķulūb-i ķāśıyeyi mažher-i lemeǾāt-i dįdār eyler. 

Ĥażret-i Ħalįl’e evvel keşākeş ķıśśa-i āteşdür, 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Debįr-i ķıśśa-perdāz-i meǾānį 

Bu resme itdi Ǿarż dāstānı 

ki, Nemrūd-i merdūd Ĥażret-i Ħālįl-i Vedūd’ı mencenįķa śalup āteşe pertāb itdi. Sükkān-i 

meleǿ-i aǾlã ve ķuŧŧān-i Ǿarśa-i ġabrā, mā-ĥaśal cümle-i maħlūķ ez-ŝerā tā ŝüreyyā sįnelerin 
                                                            
1  Ölüm, mümin kullara hediyedir.  
2  Dünya ehli, nimetlere ne kadar seviniyorsa, biz de musîbetler karşısında öyle seviniriz. 
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āteş-i ĥasret ile pür-tāb itdi ve didi ki: “İlāhį! Bunca [47a] gürūh-i enbūh-i gümrāh içinde bir 

kimesne var-ıdı, ki seni tevĥįd ve nāsı cādde-i Ǿıbādetüne irşād ider-idi, ne revādur ki dest-i 

Ǿadūda zebūn ve āteşe fütāde-i ser-nigūn ola?” Ħıŧāb-i İlāhį vārid oldı ki: “İy ĥamele-i Ǿarş, 

v’ey sekene-i ferş (27a) ve ħademe-i Ǿanāśır ve ĥafaža-i devāyir! Varup Ħalįl’e enbāz ü çāre-

sāz ve diler-ise ġam-ħˇār ü ġuśśa-perdāz oluñ.” Sürūş-i Ǿālem-i ġaybdan revān musaħħır-i 

seĥāb ü müsellıŧ-ı āb, sįl gibi şitāb-ıla irdi, “İy Ħalįl! Ĥażret-i Celįl beni ve taĥt-i 

ĥukūmetümde olanları emrüñe rām itdi. Ĥukm eyle ŧāyife-i aǾdāyı ķavm-i Nūĥ gibi sįle 

vireyim. Görenler, 

MıśrāǾ: 

(fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl) 

Be-Ton [ü] be-Ŧunca be-Āb-i Siyāh1 

disünler.” didi. Ve mālik-i riyāĥ yil gibi eşüp, “Emr eyle ķavm-i bed-ħˇāhı aśĥāb-i ǾAd ü 

Ŝemūd gibi yile virüp vücūd-i bį-sūdların nā-būd ve tār ü pūdların ber-bād ideyim.” didi. 

Mülk-i melekūtuñ her melegi zįr-i ķudretinde olan [47b] ħıdmetin Ǿarż idüp fermān-ber-

dārlıķ ve ĥıdmet-kārlıķ ıžhār itdiler. Ĥażret-i İbrāhįm “Ħallū beynį ve beyne ĥabįbį!”2 didi. 

Çün ħırmen-i nāra ve ħaŧįre-i āteş-i pür-şerāra ķarįb oldı, maĥrem-i ĥarem-i lāhūtda perde-

dār-i serā-perde-i ceberūt Cibrįl naǾre urup, “İy Ħalįl! Hel leke ileyye ĥācetün?3” didi. 

Ħalįl, “NeǾam, emmā ileyke fe-lā.”4 diyüp dest-i śabrı-yıla bįħ-ı ıĥtiyāc ile’l-ġayrı gülşen-i 

dilden ķalǾ itdi, ve mā-sivādan rişte-i Ǿalāķayı mıķrāż-ı tevekkül-i İlāhį ile ķaŧǾ itdi. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

İy Ħalįlüm āteş-i sūzāna pertāb itseler 

Ĥażret-i Cibrįl’den Ǿışķ ehli feryād istemez  

Cibrįl, “Iĥtiyācuñ kimedür?” didi. “Ĥasbį Ǿılmühū bi-ĥālį.”5 didi. Belį, 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Yā Rabbį pervāneyem derdümden anuñ derdi yok 

Derdi sen virdüñ İlāhį yine sen vir çāresin  

                                                            
1  Don Nehri’ne, Tunca’ya ve Karadaniz’e kadar. 
2  Benimle sevdiğimin arasından çekiliniz. 
3  Bana ihtiyacın var mı? 
4  Evet muhtacım, ama sana değil. 
5  Halimi bilmeye O’nun ilmi kâfidir.  
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Lā-cerem nāra ħıŧāb vārid oldı ki: “Çün muķteżā-yi ŧabįǾat-i beşeriyye [48a] bu maķūle 

meśāyibde cezaǾ u fezaǾ iken lāzim-i źātın terk idüp śabr itdi, sen muķteżā-yi tabįǾatuñ, ki 

ıĥrāķdur, terk idüp dünyāda berd ü selām ve āħıretde (27b) cism-i pākine ĥarām ol.” Pes her 

ki velā-yi Ǿışķda belā-yi derde śabr ide, āteşe śalsalar hevā-yi āteş aña nesįm-i ürdibehişt ve 

her aħger bir verd-i behişt olur. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

ǾIyd-i vaśla tįġ-ı Ǿışķıyla şu kim ķurbān olur 

Pāy tā-ser rūĥ-ı pāki gibi cismi cān olur  

İbtilāǿ-i ŝānį, feĥvā-yi naśś-ı tenzįl ķıśśa-i zebĥ-ı İsmāǾįl’dür ki, mıśdāķ-ı “Le-

hüve’l-belāǿü’l-mübįn.”1dür. Bir şeb İsmāǾįl şikārdan geldi. Ħalįl gördi ki ruħsārı reşk-i 

māh-i dü-hefte ve laǾl-i āb-dārı ġayret-i ġonce-i nev-şiküfte olmış. Revān tabǾ-ı beşerįden 

meyl-i pederį cūşān oldı, cemāl-i bā-kemāline ķarşu zülfi gibi āşüfte vü ĥayrān oldı. Pes 

deryā-yi ġayret-i kibriyā-yi lāhūtį cūşa gelüp, [48b] Ĥazret-i Ħalįl’e vāķıǾasında śadā-yi 

nidā-yi İlāhį vārid oldı ki: “Peyvend-i maĥabbet-i Ĥaķ sebeb-i ķaŧǾ-ı Ǿalāyıķ-ı evlāddur. 

Çün Ǿalāķa-i evlādı muĥkem itdüñ, lā-cerem cezāsı budur ki, maĥabbet-i Ĥaķ daǾvāsında 

ıžhār-i bürhān ve Ǿıyd-i rıżā-yi Rab şevķına oġluñı ķurbān idesin, ki maĥabbet-i İlāhį ile 

maĥabbet-i evlād cemǾ olmaz, ve pertev-i ħorşįd-i cihān-tābdan dem uranda hevā-yi fürūġ-

ı şemǾ olmaz.” Ħalįl ol nidānuñ saŧvetinden ve ol emrüñ heybetinden naǾre urup bįdār oldı, 

gördügi vāķıǾanuñ taǾbįrinde ĥayrān ü bį-ķarār oldı. 

MıśrāǾ: 

(fâ’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün) 

Oldı bir vāķıǾa ki ķābil-i taǾbįr degül  

Pes mādere, yaǾnį Hācer’e buyurdı ki: “İsmāǾįl’e zįb ü fer ü zįnet ü zįver vir ki, bu gün 

seyrāna revān oluruz ve bu gice bir dost-i Ǿālį-cenābuñ evinde mihmān oluruz.” Hācer 

daħı, 

Nažm: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Gözin gözgü ķapaġın şāne itdi 

Aña müjgānların dendāne itdi [49a] 

Sirişkiyle śaçın merġūl itdi  
                                                            
1  “Bu gerçekten çok açık bir imtihandır.” 37/Saffât: 106. 
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Duħān-i āh-ıla meftūl itdi, 

(28a) emmā didi ki: “İy cān-i māder ü nūr-i dįde püser! Ruħsār-i tāb-dāruñ ķanķı bezmüñ 

şemǾ-ı raħşānı ve gįsū-yi dil-cūyuñ niçe encümenüñ micmere-gerdānı ola? Hele dimāġuma 

şemǾ-ı ruħuñdan dūd-i hicrān ve buħūr-i gįsūñdan būy-i ĥırmān gelür.” Ħalįl kārd ve resen 

ŧaleb eyledi. Hācer didi ki: “Mihmānį peyveste rābıŧa-i peyvend-i muvāśalātdur ve kārd 

ħod ālet-i ķatǾ u güsistegįdür, ve żıyāfet vāśıŧa-i dil-güşāyį ve vesįle-i rehāyįdür, resen 

sebeb-i bend ü bestegįdür.” Ħalįl, “Şāyed ki ķurbān içün lāzim ola.” diyüp kārd ü resen 

alup, İsmāǾįl, 

Beyt:  

(fe’ilâtün[fâ’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün) 

Ġonce gibi tebessüm eyleyürek 

Bülbül-āsā terennüm eyleyürek 

revān oldı; Hācer ardlarınca çeşm-i ĥasret-ile nigerān oldı, bu naġam-ıla nāle-künān oldı: 

ŞiǾr1: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Cilvegāhuñdur gülistān-i dil ü cānum benüm 

İtme gel geşt-i çemen serv-i ħırāmānum benüm 
  
Dil uzadur saña ġonca nergisüñ [49b] gözi deger 

Gülsitān seyrin çoķ itme verd-i ħandānum benüm 
 
Kāse-i dāġum pür iken mā-ĥażar ħūn-i ciger 

Ġayrılar ħōnına mihmān olma gel ħanum benüm 

İblįs-i pür-telbįs, ŧāyife-i zenānda ķuvvet-i şikįbāyį kem ve peyvend-i maĥabbet-i evlād 

muĥkem olur, diyü Hācer’i iġvāya geldi, fāyide itmedi. Hācer, “Çün emr-i Ħudā’dur, hezār 

ǾİsmāǾįl biñ cān-ıla ol emre fidādur.” didi. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Tuĥfe-i cān çün ola cānān ĥużūrında ķabūl 

ǾĀşıķ-ı śādıķ olur mı cān-feşānlıķda melūl  

                                                            
1  ŞiǾr B: RubāǾį P. 
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Ol merdūd-i Celįl İblįs-i pür-tađlįl, Ħalįl’e geldi, “VāķıǾa-i vāķıǾayı śanma ki vaĥy 

ü ilhāmdur, belki ażġāŝ ü aĥlāmdur. 

 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Çemen bį-revnaķ olacaġın evvel bāġ-bān yād it 

Var andan gülsitāndan ķaśd-i ķaŧǾ-ı serv ü şimşād it.” 

diyü çoķ nįreng itdi; emmā Ħalįl daħı aña ne reng itdi, “İy merdūd-i Ĥaķķ (28b) u maŧrūd-i 

muŧlaķ! Cibrįl maĥrem-i ħaŧįre-i lāhūt [50a] ve muķarreb-i dergāh-i Ceberūt iken, zimām-i 

śabr ü Ǿazįmetüm elümden alımadı. Sen ne maħźūl ü melǾūnsuñ ki, vücūd-i bį-sūduñ 

śaĥrā-yi tevekkülüme seng-i rāh ve sebeb-i muħālefet-i İlāh ola.” didi. Şeyŧān Ǿāciz olup 

İsmāǾįl’e yüz ŧutdı, “Ne pederüñde sinn ü1 sālüñe şefķat ve ne māderüñde ĥusn ü 

cemālüñe2 merĥamet var. Seni yoķ yirlere helāk ve serv-i çālāküñ sāye gibi berāber-i ħāk 

itmek isterler.” didi. İsmāǾįl efsūnı-yıla meftūn olmayup, “Sen emr-i İlāhįde gerden-keşlik 

idüp ser-pįç itdügüñ içün ‘Ve inne Ǿaleyke laǾnetį ilā yevmi’d-dįn.’3 gerdenüñde ķılāde-i 

seg-mānend kemend, bend ender-benddür; ve ben tįġ-ı emr-i İlāhįye boyun virdügüm içün 

‘İnnehū kāne śādıķa’l-vaǾd.’4 zįver-i5 gerdenüm olmaġ-ıla dil ü cānum ħorsend ü 

ercmenddür.” [didi]. 

Nažm: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Tįġ-ı ķahrı ser be-ser cismüm zaħımnāk eylese [50b] 

Ħancer-i ħışmıyla cān-i zārı śad-çāk eylese 
 
Cān yolında ölmedin bula ĥayāt-i cāvidān 

İtmege aña duǾā her zaħm ola bir dehān  

Çün peder ü püser Minā’ya geldiler, Ħalįl didi ki: “İy nūr-i dü-dįde, v’ey ārām-i 

cān-i remįde! Taĥammül-i ķurb-i İlāhį, bį-taĥammül-i kerb-i nā-mütenāhį ele girmez ve 

temettuǾ-ı şehd-i liķā bį-tecerruǾ-ı zehr-i belā el virmez. Ben daħı mirśad-i śabr ü 

                                                            
1  ü B: -P. 
2  cemālüñe B: cemālüñde P. 
3  “Kıyamete dek lanetim senin üzerindedir.” 38/Sâd: 78.  
4  “O gerçekten sözüne sadıktı.”19/Meryem: 54. 
5  zįver B: zįr P. 
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şikįbāyįde [niçe] müddetler müteraśśıd-i vürūd-i vüfūd-i1 mıĥnet olmadın şāyeste-i efser-i 

ħullet ve bāyiste-i server-i millet olmadum. 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

O dem eyler göñül zevķını cānuñ 

Ki ķurbānı ola bir dil-sitānuñ 

Ĥāliyā emr-i İlāhį ile seni ķurbān ve imtisāl-i fermān iderem.” didi. İsmāǾįl daħı, 

ĶıŧǾa: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

“Tįġ-ı fermānına boyun virdüm 

Başum üzre ne dirse sulŧānum 

Her birin eylesem yolında fidā 

Tende biñ olsa kāşki cānum.” 

[didi]. Rāvį eydür: (29a) Pes İsmāǾįl, 

MıśrāǾ: 

(müstef’ilün fe’ûlün müstef’ilün fe’ûlün) 

Ez dōst yek işāret v’ez mā be-ser devįden2 

[51a] diyü ķażāya rıżā virdi; emmā hem-zād ü hem-demlerine irsāl-i selām ve iblāġ-ı 

teĥıyyet ü peyām idüp didi ki: “Çün cemǾ-ı müśāĥabet ābādān ve şemǾ-ı muǾāşeret tābān 

ola, bu küşte-i tįġ-ı ķażā ve ħūn-āġaşte-i meydān-i ibtilāyı hem-sāl ü hem-mekteblerüm 

yād ide ve māderüm daħı duǾāǿ-i ħayr-ıla revānum şād ide. Ve māderüme daħı diyesin ki: 

RübāǾį: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Gel berü bālįnüme iy şemǾ derdüm gör benüm 

Ĥasretüñden eşk-i surħ u rūy-i zerdüm gör benüm 

Bālişüm seng-i lahiddür sāġarum cām-i ecel 

Devlet-i Ǿışķuñda yaǾnį ħˇāb ü ħordum gör benüm.” 

diyüp itmām-i vaśıyyet ve “Yā ebeti’fǾal mā tüǿmer.”1 diyü tįġ-ı ķażāǿ-i Ħudā’ya gerden-i 

rıżāyı virüp emr-i pedere ıŧāǾat itdi. Ħalįl ķaśd-i źebĥ idüp gerden-i İsmāǾįl’e yitmiş defǾa2 

                                                            
1  vüfūd-i B: vuķūd-i P. 
2  Dosttan bir işaret, bizden de davranmak. 
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ħancer ĥavāle itdi. Mervįdür ki kārd ħancereye kār itmedi. Ħalįl ġażab idüp ħanceri ŧaşa 

çaldı. [51b] Ħancer ŧaşa gelüp zebāna geldi, “El-Ħalįlü yeǿmürunį ve’l-Celįlü yenhānį.”3 didi. 

Bu ĥālde sürūş-i Ǿalem-i ġaybį ve gürūh-i kerrūbį cedel itdiler ki ķanķısınuñ śabrı 

efzūndur. Kimi didi ki: “Kişi ferzendine ķıymaķ śabr-i ġarįbdür.” ve baǾzı didi ki: 

“Ferzende ħalef müyesser emmā kişi öz cānın fidā emr-i Ǿacįbdür.” Pes Ĥaķ TeǾālã 

bunlara kemāl-i ķudretini ifhām ü ilzām ü ıķĥām içün Cebreǿįl ile kebş, yaǾnį fidā-yi Ǿažįm 

gönderüp “Ķad śaddaķte’r-rüǿyā.”4 didi, yaǾnį “Benüm keremüm ikisinden daħı efzūndur 

ki Ħalįl’e fermān-ber-dārlıķ pāyesin virdüm ve İsmāǾįl’e ‘Ve fedeynāhü bi-źibĥın Ǿažįm.’5 

ser-māyesin virdüm. Bā-vücūd ki ne anuñ vücūdı Ǿadem oldı ve ne bunuñ oġlı güm oldı.” 
(29b) Andan Cibrįl İsmāǾįl’e didi ki: “Çün rāh-i teslįmde ŝabit-ķadem olduñ, ne murāduñ 

var-ısa ĥuśūle mevśūl ve ne duǾāñ var-ısa Cenāb-i Ĥaķ’da maķbūldur.” İsmāǾįl daħı icābet 

idüp, ümmet-i peyġamber-i āħır-zemāndan tevĥįd-ile gūyā [52a] olanlara ħayr-ıla duǾā vü 

āmürziş istidǾā itdi. Fi’l-ĥāl ķalbine ilhām-i İlāhį nāzil ve nüvįd-i bişāret-i icābet vāśıl oldı. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Çün yolumda cānı ķurbān eyledüñ  

Her ne kim itdümse fermān eyledüñ6 
 
Kesr-i ķalbüñ itdi cerr-i fetĥ-ı bāb 

Eyledüm cümle duǾāñı müstecāb 

İmām ǾAlį Mūsã er-Rıżā rivāyet ider ki: Ol vaķt ħāŧır-i Ħalįl’e lāyıĥ oldı ki, “Eger 

İsmāǾįl’i fi’l-ĥaķįķa ķurbān eylesem, ŧırāz-i ħılǾat-i ħulletüm ve mezįd-i Ǿulüvv-i rütbetüm 

olur-ıdı.” Ħıŧāb-i İlāhį vāśıl oldı ki: “Dünyāda saña ħalķ-ı Ǿālemden aĥab Ǿaceb kimdür?” 

Didi ki: “Muĥammed baña dünyā ve mā-fįhādan aĥabdür ki, maĥabbeti sebeb-i rıżā-yi 

Rab’dur.” Yine vaĥy vārid oldı ki: “Muĥammed’i mi yig seversin kendiñi mi?” Didi ki: 

“Nefs muķaddem iken Muĥammed’i nefsümden taķdįm eylerem.” Yine ħıŧāb nāzil oldı 

kim: “Muĥammed’üñ evlādını mı ziyāde seversin kendi evlāduñı mı?” Didi ki: “Evlād-i 

Muĥammed’i kendü evlādumdan tercįĥ iderem.” Yine ħıŧāb geldi ki: “Ol nefsi [52b] 

nefsüñden muķaddem ve evlādı evlāduñdan mükerrem olan Muĥammed’üñ evlādından 
                                                                                                                                                                                    
1  “Babacığım! Sana emredileni yap.” 37/Saffât: 102.  
2  defǾa B: -P. 
3  Halîl (İbrahim) bana kesmemi emrediyor. Celîl (Allah) de yasaklıyor. 
4  “Rüyana sadık kaldın./doğruladın.” 37/Saffât: 105. 
5  “Biz ona muazzam bir kurbanlık verdik.” 37/Saffât: 107. 
6  kim itdümse B: kim emr itdümse P. 
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birisini envāǾ-ı ĥaķāret ü meźellet ile gürisne vü teşne, ġarįb ü tenhā helāk ve cism-i pākin 

ālūde-i ħūn ü ħāk iderler ve mezārın mefāze vü meġāk iderler.” Ħalįl işidüp bį-ıħtiyār girye 

itdi, aġlamaķdan kendi kendiden gitdi. Vaĥy vārid oldı ki: “Muśįbet-i Ĥuseyn’e bir ān 

girye ŝevābda źebĥ-ı İsmāǾįl’den ziyādedür (30a) ve ol eşküñ revġanı ile çirāġ-ı rıżā-yi İlāhį 

żıyādadur.” Lā-cerem her ķatre-i eşk ki Ĥuseyn içün aķa, śadef-i şerefde dürr-i girān-māye 

ve gūş-i sürūşa pįrāye ve dürretü’t-tāc-i melāyike-i kerrūbįn ve ķılāde-i gerden-i ĥūr-i Ǿįn 

olur. 

KıŧǾa: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

İy Ĥuseyn içün aġlayan ǾĀşıķ 

Yan yaķıl acı aġla leyl ü nehār 

Olur āhuñ Ǿulüvv-i miǾrācuñ 

Eşküñüñ ķaŧresi dürr-i şeh-vār 

ǾAmelüñ riştesine zeyn ideler 

Ol dür-i nābı rūz-i ĥaşr ü ķarār 

ǾArż idüp śayrefį-i ġufrāna [53a] 

Naķd-i raĥmetle ideler bāzār 

Şeyħ Süheyl-i Tüsterį’den mervįdür ki: “Bir rūz-i ǾĀşūrā’da ol mātem-i pür-ġammı 

yād idüp, ‘Çün ol rūz-i pįrūzda ĥāżır olımadum ki yolında başumı ķurbān idem, bārį bugün 

yādına bir ķaç ķaŧre yaş revān idem.’ didüm. Ol gice Ĥażret-i Riśālet’i vāķıǾada gördüm. 

Buyurdılar ki: ‘Ĥuseyn maĥabbetine revān itdügüñ bir ķaç ķaŧre yaşuñ her biri ķılāde-i 

aǾmālde bir dürr-i girān-māye ve gerden-i rūzgāruña pįrāye oldı. Ol ķadar ŝevāba sebep 

oldı ki, muĥāsibān-i levĥa-i ħāk ve müstevfiyān-i defter-ħāne-i eflāk ĥadd ü Ǿaddinden 

ķāśır olurlar.’” Ve āŝārda vāriddür ki, İmām rūz-i ķıyāmetde Ǿarśagāh-i ĥaşre gelüp çehre-i 

ħūn-ālūdın yire ķoya, “İlāhį şeffiǾnį fį-men bekã Ǿalã muśįbetį.”1 diye. 

Beyt:  

(mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün) 

Çün śu śaçasın eşk-ile rāh-i şühedāya 

ǾAfv ola suçuñ ĥurmet-i Şāh-i Şühedā’ya 

 

 
                                                            
1  Allah’ım! Bana, benim bu musibetime ağlayanlara şefaat etme izni ver. 
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ĶIŚŚA-İ YAǾĶŪB VE YŪSÜF –ǾALEYHİMA’S-SELĀM– 

[53b] Kürūb-i enbiyādan biri daħı ĥuzn-i YaǾķūb ü ĥusn-i Yūsüf’dür ki, Ǿālemlerde 

đarb-i meŝel olmışdur; fi’l-ĥaķįķa ser-güźeştlerine mā-śadaķ olup belki şuyūǾlarından 

vukūǾları etemm ü ekmel olmışdur. Bu aĥsen(30b)ü’l-ķaśaś-ı keŝįrü’l-ĥıśaś çün manŧūķ-ı 

Ķurǿān, ve sıdķına kelām-i İlāhį bürhāndur. Niçün Ǿıbret-nümūn-i aśĥāb-i fıŧnat ve ĥayret-

efzā-yi erbāb-i baśįret olmaya? 

‘İmām-zāde’ [dimek] ile maǾrūf olan İmām Rüknü’d-dįn bin MesǾūd rivāyet eyler 

ki: Bu sūrenüñ sebeb-i nüzūli ve levĥ-ı maĥfūždan tercemān-i rūĥ-ı ķudsį vesāŧatı ile lisān-

i Nebį’ye vüśūli vāķıǾa-i fāķıǾa-i Ĥuseyn ħuśūśında Ĥażret-i Resūl’e taǾziyet ve ķalb-i 

şerįflerin tesliyet içün olmışdur. Aślı daħı budur ki: Bir gün ol ser-cerįde-i defter-i kāyināt 

ve şeh-beyt-i ķaśįde-i maśnūǾāt oturmışlar, ve Ĥasen ve Ĥuseyn yanlarında ŧurmışlar. 

Gūyā māh ü mihr [54a] bir maŧlaǾdan nümāyān ve maĥşerden muķaddem “Ve cümiǾa’-ş-

şemsü ve’l-ķamer.”1 sırrı Ǿıyān olmış-ıdı, yāħod ol Ĥażret bir baĥr-i zāħır idi ki kenārında 

ol iki dürr-i şāh-vār ber-mūcib-i “Yaħrucü minhüme’l-lüǿlüǿü ve’l-mercān.”2 fürūzān, 

veyāħod bir gülşen-i pür-reyāĥįn idi ki ber-medlūl-i “Ve hümā reyĥānetāni mine’d-dünyā.”3 

raħşān olmış-ıdı. Leb-i maĥabbet-ile birinüñ dehānın öper ve dest-i şefķat-ıla birinüñ 

ġabġabın oħşar-ıdı. Nāgāh peyk-i İlāhį ŧarfetü’l-Ǿaynda per açup nažar-i Resūl’de ķarār 

itdi, “Bu iki ŧıflı sever misin?” diyü istifsār itdi. Buyurdılar ki: “Maĥabbet-i ferzend benį-

Ādem’de teķāżā-yi cibillet ve ‘Evlādünā ekbādünā.’ 4 mūcibince lāzim-i beşeriyyetdür.” 

Cebreǿįl didi ki: “Egerçi bunları sevmek lāzim-i Ǿalāķa-i ibn ü ebdür, emmā be-her ĥāl 

ķanķısı aĥābdür?” Buyurdı ki: “İkisi bir śadef gevheri ve bir şeref aħteri, bir medįne 

pāsbānı ve bir sefįne bādbānı. İkisine maĥabbetüm berāberdür. [54b] Dimezem ki bu kem-ter 

ve maĥabbetde bu ziyāde-terdür.” Pes Cebreǿįl didi ki: “Ĥażret-i Ĥaķ (31a) buyurur ki: 

‘Resūl’üm āgāh olsun ve müntežır-i emr-i İlāh olsun ki, birisi zehr-i ķahr-i Ǿadū-yi bed-

mihr-ile helāk ve biri zaħm-i deşne-i āteş-nih ile teşne-leb çāk ü çāk ġaltān-i ħūn ü ħāk 

olısardur.’” Buyurdılar ki: “Bu bį-dādı iden Ǿacebā ne ümmet5 ola ve bu sitemi ķılan ne 

                                                            
1  “Güneş ile ay yan yana getirildiğinde.” 75/Kıyâmet: 9. 
2  “İkisinden inci ve mercan çıkar.” 55/Rahmân: 22. 
3  O ikisi, dünyadan iki reyhandır/ çiçektir. Buhârî, el-Câmi’u’s-Sahîh, c. 5, s. 27: “Hümā reyĥānetāye 

mine’d-dünyā.” 
4  Evlatlarımız, çiğerpârelerimizdir. 
5  ümmet B: millet P. 
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millet ola?” Cebreǿįl didi ki: “Yine senüñ ümmetüñ geçenler ve milletüñ dirilenler.” Lā-

cerem buyurdılar ki: “Yüǿminūne bį ve yerciǾūne şefāǾatį ve yaķtülūne evlādį.1 ǾAcebā 

bunlardan ne cürm śādır ola ki bu muķābelede bu ĥāl žāhir ola?” Didi ki: “Bu ħıyāneti bį-

cināyet ve bu cesāreti bį-ħasāret iderler. Māh-i tābān ne günāh ider ki mübtelā-yi ǾavǾav-i 

kilāb olur ve gül-i sįr-āb ne cürm ider ki maĥbūs-i kūre-i gül-āb olur?” Ĥażret bu kelāmı 

işidüp ħāŧırı perįşān ve gözleri giryān oldı. 

Lā-cerem sūre-i aĥsenü’[55a]l-ķaśaś peyk-i İlāhį ile vārid oldı ki, Ǿuśāt-i ümmetüñ 

Ĥuseyn’e olan ġadrini ve cevrini taǾaccüb eylemeñ ki, ķıśśa-i Yūsüf bundan aġreb ve 

teǾaccübe ensebdür ki bunlar ümmet-ise anlar birāder ve bunlar bį-ħaber ise anlar ebnāǿ-i 

peyġāmberdür. Bu ibtilā daħı iki ibtilāyı ĥāvįdür ki biri ĥuzn-i YaǾķūb ve biri Yūsüf’e olan 

đurūb-i kürūb. Emmā ibtilā-yi YaǾķūb budur ki, firāķ-ı Yūsüf ve imtidād-i teǿessüf, hicr-i 

nūr-i çeşm-i İbn Yāmįn, nā-bįnā-yi çeşm-i cihān-bįn; emmā ibtilā-yi Yūsüf hicr-i peder, 

cevr-i birāder, elem-i çāh, mıĥnet-i rāh, rıķķat-i rıķķıyyet, kürbet-i ġurbet, sitem-i Zelįħā, 

tühmet-i aǾdaǿ, ķahr-i zemān, kaǾr-i zindān. 

Rivāyetdür ki, çün YaǾķūb Yūsüf’i bu ĥusn-i cemālde ve śūret ü sįretin kemālde 

müşāhede idüp ıħvāndān tercįĥ itdi, ve maĥabbeti Yūsüf’e ziyāde idügin (31b) Ǿalāyim ü 

ķarāyin-ile taśrįĥ itdi; ve Yūsüf vāķıǾasında encüm ü kevākib secde itdügin birāderlerine 

ħaber virdi, birāderānuñ derūnda olan nār-i ĥasedüñ [55b] dūdı cevf-i dimāġlarına irdi. Hezār 

ĥįle vü vesįle ile Yūsüf’e terġįb-i seyr ü temāşā itdiler ve YaǾķūb’ı kendüler ile 

gördermege irżā itdiler. YaǾķūb Yūsüf’i ıħvāna teslįm idüp “Varuñ Şeceretü’l-vedāǾda 

ķatlanuñ, ben varayım andan atlanuñ.” didi. Şeceretü’l-vedāǾ bir diraħt idi ki dihķān-i dehr 

bįħına ķaŧarāt-i endūh-ıla perveriş ve baġbān-i ķahr aġsān ü efnānına hevā-yi āh-i āteşįn ile 

nümāyiş virmiş-idi. YaǾķūb andan kendüyi peşmįne-pūş ve peşm-i şütürden2 bir Ǿımāme3 

ber-dūş idüp Şeceretü’l-vedāǾa geldi. Evlādın müntežır görüp içlerinde Yūsüf’e nažar śaldı 

ve didi ki: 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

“Ne ĥusn olur bu yā Rab cāna biñ kez cilveler itse 

Dil ü cān ārzū eyler ki bir daħı nažar itse.” 

                                                            
1  Bana iman ederler, şefaatimi beklerler ve evlatlarımı öldürürler.  
2  Şütürden B: şerden? P. 
3  Ǿımāme B: Ǿāmme? P. 
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Andan Yūsüf’i der-āġūş itdi ve dört vaśıyyet itdi ve gerden ü gūşın pür-zįver-i dürr-i 

naśįĥat itdi. Didi ki: “Bu çār erkānı [56a] bünyān-i aĥvālüñe ve āmālüñe çār dįvār eyle, 

aǾdāyı saña dest-res bulmaduķda nā-çār eyle. Biri bu ki: ‘Lā tensi’llāhe bi-külli ĥāl.’1 

Beyt: 

(Mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün) 

Dāyim oķı ‘Allāhü latįfün bi-Ǿıbādih.’2 

Mirǿātüñe tā luŧf-i Ħudā ola śafā-dih 

İkinci: ‘İźā veķaǾte fį beliyyetin fe’steǾın bi’llāh.”3 

Beyt: 

(mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün) 

Olsañ ķarįn-i ġam di Ħudā tā ola muǾįn 

‘İyyāke nesteġįŝü ve iyyāke nesteǾįn.’4 

Üçünci: ‘Ĥasbiya’llāhü ve niǾme’l-vekįl.”5 ķavli-yile gūyā ve ekŝeriyyā bunuñ-ıla naġme-

serā ol. 

Nažm:  

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] fe’ilâtün fe’ilün[fa’lün]) 

Başuña çünki gele derd ü belā 

Bunı ķıl vird-i zebān śubĥ u mesā 

‘Ĥasbiya’llāhü ve niǾme’l-mevlã 

Ĥasbiya’llāhü teǾālã ve kefã.’6 

Dördünci: Beni ħāŧıruñdan (32a) giderme ki sen benüm ħāŧırumda merkūz ve gencįne-i 

sįnemde naķd-i cānumdan maĥrūzsın. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün) 

Ġam degül ġuśśa helāk eylese hicrüñde beni 

Yüri şāhum yüri ıśmarladum Allāh’a seni.” 

                                                            
1  Hiçbir şartta Allah’ı unutma. 
2  Allah, kullarına lütufta bulunandır. 
3  Bir belaya uğradığında, yardımı Allah’tan dile. 
4  Yalnız Senden yardım ister, sadece Senin yardımını dileriz. 1/Fâtiha: 5: “İyyāke naǾbüdü ve iyyāke 

nesteǾįn.” 
5  Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. 
6  Allah bana yeter. O ne güzel dosttur /Allah Teâlâ bana yeter. 
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diyü vedāǾ itdi ve şevķ u şeġafdan1 semāǾ itdi. Yūsüf revān oldı, YaǾķūb ardınca nigerān 

oldı. Ser tā-pā bedeninde her mū gūyā [56b] olup: 

Beyt: 

(mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün) 

“Çün rūĥ-ı revān gibi yirüñ var dil ü cānda  

Ķurd almasun iy körpe ķuzı ķalma yabanda.” 

diyü naġme-serā oldı. Şeceretü’l-vedāǾuñ her berg ü bārından vedāǾ āvāzı geldi, 

Beyt: 

(mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün) 

Geçüp viśāl güni āh irişdi şām-i firāķ 

Cihānda olmasun ādem esįr-i dām-i firāķ 

ve meşāmm-i cānı hevādan būy-i firāķ aldı.  

Beyt:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Ķalem çalup ķażā dihķānı dilde dikdi bir ǾarǾar 

Beri endūh ü bārı derd ü bįħı ĥuzn ü şāħı ġam 

Iħvān Yūsüf-ile gidüp nažar-i pederden dūr ve finā-yi şehrden bir fersaħ yir mehcūr 

olınca Yūsüf’i gāh āġūşlarında ve gāh dūşlarında götürüp deste-i gül gibi elden ele aldılar; 

çün çeşm-i pederden nihān oldılar, ħār gibi ayaġa śaldılar. BürķaǾın ayından çekdiler, 

mūzesin pāyından çekdiler. “İy sāĥıb-i rüǿyā-yi kāźib! Ķanda sen, ķanda secde-i mihr ü 

māh u kevākib?” diyü, [57a] gāh leged-i saħt-ıla lāle-Ǿıźārın ħūn-ālūd eylediler. NatǾ-ı 

cefāya at śalup ol şāh-i ĥusni piyāde sürdiler, rāh-i maĥabbetde kec-revlik itmege ferzāne 

ŧurdılar. Pāy-i nāzüki ābilelerden leng ve ħūn-ħār-i ħārdan sāķ-ı sįmįni lāle-reng oldı. Üftān 

ü ħįzān, giryān ü gürįzān gider-idi. Her kime kim gül gibi yüz urdı2, śūret virmeyüp 

ŧabanca ile gül rengin lāle-vār tāb-dār itdi, ve her kime ki benefşe gibi boynın egdi (32b) sille 

ile gerdenin kebūd itdi ve külālesin sünbüller gibi tārmār itdi. Kimüñ dāmānına el śundı-

yısa girįbānın çāk itdi, ve kimüñ ayaġına düşdi-yise elinden gelen cevri dirįġ itmeyüp elin 

alup yabana atup ālūde-i ħūn ü ħaķ itdi. 

                                                            
1  şeġafdan: şeġabdan P, B.  
2  urdı: urur-ıdı P, B. 
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Çün ol maǾśūm-i pāke olan žulm kemāle irdi, ol mihr-i maŧlaǾ-ı ĥusnüñ bu zevālin 

görüp gün daħı zevāle irdi. Ĥarāret-i faśl-i temmūzį ve germiyyet-i vaķt-i nįm-rūzį ile [57b] 

sįne-i felek dil-i YaǾķūb gibi āteş-efrūz ve semūm-i hecr gibi bād-i cān-güdāz ü ciger-sūz 

oldı. Teb-i tāb ĥarāret-i āftāb-ıla pür-aŧaş ü pür-āteş oldı. Rūbįl’e tażarruǾ idüp śu ŧaleb itdi; 

zįrā Yūsüf’i YaǾķūb Rūbįl’e maħśūśan vaśıyyet ve sipāriş-i ħıdmet itmiş-idi. Rūbįl o gül-i 

sįr-āba bir ŧabanca urup gül ruħın gül-i bį-āb gibi śoldurdı ve rıķķatden şįşe-i çeşmin gül-

āb-i eşk-i ĥasret-ile ŧoldurdı. YaǾķūb, ŞemǾūn’a şįr ü şeker-ile āmįħte bir şįşe cülāb virüp, 

“Yūsüf’e vaķt-i teşnegįde viresin.” dimiş-idi. Yūsüf’üñ ol ħāŧırına gelüp bir cürǾa śu-yıla 

āteş-i Ǿaŧaşına śu sepe śandı, şemǾ gibi ĥālin ŞemǾūn’a yandı. ŞemǾūn şįşeyi ŧaşa çalup, śu 

śaçılup şįşe şįşe-i nāmūsı gibi ufandı.1 Yūsüf, “İy birāderler2! LaǾl-i āb-dārum teşne ve gül-

i sįr-ābum bį-āb, ŧāķatüm ŧāķ ve cānum bį-tüvān ü tāb oldı. Niçün vaśıyyet-i pederi yād 

idüp [58a] bir ķatre ile sįr-āb ve ben ġam-dįdeyi şād-āb itmezsiz3?” didi. Her ŧarefden ħancer 

gibi dil üşürüp, “Śu virmek degül, biz senüñ ķanuñ içmege aş yirerüz; içürür-isek saña 

zehr-i nāb-ıla śuvarılmış deşne-i āteş-nih içürürüz.” didiler. Yūsüf işidüp (33a) śu degül 

cānından el yudı, gözinden çıķarduġı gibi śuyı göñlinden çıķarup śu fikrin ķodı. 

Hemānā ki vāķıǾa-i fāķıǾa-i Kerbelā-yıdı ki, ķavm-i Yezįd şįr-beççegān-i nübüvvet 

ü velāyetüñ gözlerine ķarşu māǿ-i Fürāt’uñ aźb-i fürātından seglerin saŧl-i zerrįn ile 

śuvarup atların śuya yaķdılar, anlaruñ dil ü cānların āteş-i nevmįźį ile yaķdılar. Ol maǾśūm 

u mažlūmlara şerāb ĥasretinden deşt ü śaĥrālar serāb görinüp, aŧfālleri tāb-i iltihāb-ıla bį-

tāb olup, gökdeki sehābuñ bārānından çāre umup bulutdan nem ķaparlar-ıdı; gürūh-i 

melāǿik bu ĥāllerine giryān olup, dįde-i [58b] şefķatden eşk-i ĥasret döküp yüzlerine śu 

seperler-idi. 

El-ķıśśa, Yūsüf birāderlerinden nevmįź olup ħayāl-i pedere Ǿarż-ı ĥāl idüp, 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

“Kocāyį ey peder āħir kocāyį 

Zi-ĥāl-i mā çünįn ġāfil çerāyį?”4 

naġmesi ŧās-i felegi pür-ŧanįn itdi, ve sūziş-i āh-i āteşnākden sürūş-i Ǿālem-i ġayb āh ü enįn 

itdi. ǾAcebā Yaķūb ķanda idi ki, ol bį-şermlerüñ cevr ü āzermde germ olduķların göre, 
                                                            
1  P’de bu kelimenin ardında “mıśrâ” anlamında “ع” harfi var. 
2  birāderler: P’de mükerrer. 
3  itmezsiz B: itmezsin P. 
4  Nerdesin ey babacığım, nerde kaldın?/ Niçin hâlimizden haberin yok? 
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itdükleri legedleri başlarına ķaķa, urduķları ŧabancaları yüzlerine ura idi! Ve āyā Muśŧafā 

ķanda idi ki1 ciger-gūşelerini deşt-i Kerbelā’da kerb ü belāda görüp ķurretü’l-Ǿaynların ħāk 

ü ħūn içinde āġışte ve ciger-pārelerin ħār ü ħārā içinde ber-küşte göre! 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Śabā var Kerbelā’dan gülşen-i ālüñ ħazānın śor 

Neden baġladı reng-i zaǾferānį erġavānın śor 

Leb ü dendānların dil-teşnelikden ħuşk ü bį-āb ve ruħsār-i gül-nārların [59a] gül-i nesrįn gibi 

zerd ü bį-tāb, muħadderāt-i ĥucerāt-i Ǿısmeti mūy-keşān (33b) ve zehr-i mıĥnet-çeşān göre! 

ĶıŧǾa: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Yā Resūla’llāh götür yirden mübārek başuñı 

Gör nice ŧolmış cihān āşūb ü ġavġā şūr ü şer 

Bilmek içün ālüñün evlāduñuñ aĥvālini 

Ķıl güźer aŧrāf-i deşt-i Kerbelā’ya ser be-ser  

Śor nesįminden ħazānın gülşen-i evlāduñuñ 

Tā zebān-i ĥāl-ile şerĥ itsün anı sebzeler 

Merdüm-i çeşmüm gibi Ǿaynıyla ġarķ-ı ħūn yatur 

Nūr-i çeşm-i ķurretü’l-Ǿaynum didügüñ her nažar 

Teşne-cān tefsįde-leb cānlar virenler ĥālini 

Kerbelā’nuñ rįg-i cūyından süǿāl it al ħaber 

Çeşm-i cemmāş-i Ĥasen āşüfte-i ħˇāb-i sitem 

Zülf-i miskįn-i Ĥuseyn āġışte-i ħūn-i keder 

İbn Zehrã’ya revā mıdur nevāle ola zehr 

Yā Ĥuseyn’üñ dem be-dem ħˇānı ola ħūn-i ciger 

Śanma ancaķ ol sitem olmışdurur evlāduña 

Şimdi de dehrüñ neler žulmın görür anlar neler 

Nažm: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fā’iün) 

Yā Resūla’llāh götür yirden [59b] serüñ 

Śal cihān aŧrāfına nergislerüñ 
                                                            
1  idi ki: iki P, B. 
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Gör nice źilletdedür evlāduñı 

Añmaġa ķorķarlar oldı aduñı 
 
Eyler aśĥāb-i ġaraż buġż u ġażab 

Derd-ile ķan aġlaşurlar rūz ü şeb 
 
Anlara senden şefāǾat yoķ mıdur 

Maĥşer olmaz mı ķıyāmet yoķ mıdur1 

Āħır Yūsüf tįġ-ı tevekkül-i İlāhį ile rişte-i ümįdi mā-sivādan ķaŧǾ itdi, ve ser-i 

niyāzı cānib-i Bį-niyāz’a refǾ itdi: 

Nažm:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

“İlāhį bir ġarįb ü derd-mendüm 

Belā-keş mübtelāyam müstemendem 

Ne vardur mūnisüm ne ġam-güsārum 

Ne ġam-ħˇārum ne dil-dārum ne yārum.” 

Andan tįġ-ı ķażāya gerden ve rıżā-yi Ħudā’ya cān ü ten teslįm idüp: 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

“Murādı bendeñüñ Ǿālemde sulŧānum rıżāyuñdur 

Gerek öldür gerek ķo ĥukm ĥukmüñ reǿy rāyuñdur.” 

didi. Ol tevekkülüñ eŝeridür ki Ĥaķ TeǾālã aña taĥt-i çāhı taħt-i cāh ve kendüyi Ǿālem-i 

śūret ü maǾnãya pādişāh eyledi. (34a) Çün Yūsüf’i bu ĥāl-ile esįr ve bu ġamm ü melāl-ile 

dil-gįr leb-i çāha getürdiler. Çāh [60a] Yūsüf’üñ çāh-i zenaħdānın görüp utanduġından 

yirlere geçdi; luǾāb-i lebi düşdügi yirlerde olan nebātāt ĥayāt-i tāze bulup, nebāt bitüp gūyā 

āb-i ĥayvān içdi. Ol çāh dil-i ĥasūd gibi tįre ve çeşm-i ĥaķūd gibi ħįre, sįne-i Ĥuseyn-miŝāl 

teng ve ħāŧır-i žālim-minvāl seng idi. Ħorşįdüñ kemend-i śad hezār-bend-i şuǾāǾı ġavrına 

irmemiş ve encümüñ nažar-i dįde-i dūr-bįni içine girmemiş idi. Yūsüf her çend, 

 

 

                                                            
1  Mısra, P’de der-kenar. 
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Beyt: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

“Beni gördüñ zebūn olma zebūn 

Münteķımdur bu gerdiş-i gerdūn.” 

diyüp eşk-i zārį dökdi, ol seng-dillerüñ ħāk-i dillerinde giyāh-i şefķat bitmedi, ve her gāh 

ki āh itdi, nesįm-i āh-ıla gülbün-i cānlarında ġonce-i merĥamet diş śırıtmadı. Her birinüñ ki 

dāmānına śarıldı, dest-gįr olmayup dāmen-efşān oldılar, ve kendünüñ śıġar-i sinni ve 

babasınuñ kiberi ile istişfāǾ itdi, śaġįr ü kebįri raĥm itmeyüp [60b] cefāda śad çendān oldılar 

ki, ol gül-pįreheni semen-i pįrehenden Ǿuryān ideler, andan çāha perrān ideler. Her birünüñ 

Beyt: 

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün) 

Sürdi ol serv ayaġına yüzini 

Sāye-veş ħāke śaldı kendüzini. 

Feryād itdi ki: “Pįrehenüm almañ ki zinde isem pįrehenüm ve mürde isem kefenüm olsun.” 

Çāre olmayup şemǾ-ı dürūġlarına füruġ olmaġ-içün göñlegin aldılar, ve cān gibi libās-i 

taǾalluķāt-i dünyādan Ǿārį idüp çāha śaldılar, ġavr-i çāha irmedin birāder-i bį-raĥmları 

rįsmānı çaldılar. 

Ol çāhuñ nihāyetine varmadın Cibrįl’e “Edrik Ǿabdį!”1 ħıŧābı nāzil oldı, ķuŧŧān-i 

Ǿarżuñ velvelesi ve sükkān-i semānuñ nālesi ile zemįn ü āsmān pür-zelāzil oldı. Yūsüf (34b) 

miyān-i çāhda rįsmān kesildügi gibi2 bį-hūş oldı; Cibrįl āsānlıġ-ıla ŧutup bir seng-i sepįde 

üstine ķodı. Hūşı gelince yüzine gül-āb-i eşk aķıdup dest-i şefķat-ile [61a] elin urdı. Çün 

kendüye geldi, elin eline aldı. Emr-i İlāhį-le Yūsüf’üñ kürbeti mürtefiǾ ve vaĥşeti mündefiǾ 

olmaġ-içün śūret-i YaǾķūb’da Yūsüf’e göründi. Çün Yūsüf ol ĥālde peder-i müşfiķ[ın] 

gördi, Ǿarż-ı sūz ü güdāz nice olur göründi. ŞemǾ-veş āteş-i derd-ile ĥālin Cibrįl’e eyle 

yandı ki, Cibrįl āh eylemekden siyāha boyandı. “İy peder-i müşfıķ! Ķanda idüñ ki benüm 

derd-i dilümden āgāh degül idüñ, ve ne günāh itdüm idi ki bu cevr zemānlarında dil-ħˇāh 

degül idüñ?” didi. Çün Cibrįl’i gerçek pederi śandı, gāh şemǾ-veş sūz-i cevr-ile 

yaķdurduķların kebāb gibi döne döne yandı, gāh kāse-i çeşmin pür-ħūn-āb itdüklerin 

aġladı, gāh ney gibi iñletmege bil baġladuķların  nālān nālān beyān idüp cigerler 

dāġladı. Teb-i ġamma uġraduġına eşk-i erġavānįsin nişān gösterdi, sünbül śaçların 
                                                            
1  Kulumun imdadına yetiş! 
2  gibi B: -P. 
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yolduķların mū be-mū şerĥ eyledi; [61b] güllerin śoldurduķların bülbül gibi bir bir söyledi. 

Ŧabancaları elinden nāleler idüp gül-i ruħsārında nişān-i penc-engüşti gösterdi; legedleri 

đarbından gögsin dögüp sįnesinde olan zaĥm-i müşt-i dürüşti gösterdi. Cebreǿįl gördi ki 

kendüde āteş-i sūz-i derūn-i Yūsüf’e ŧāķat yoķ, şekl-i maħśūśın Ǿarż idüp kendin iǾlām 

eyledi, ve cānib-i Ĥaķ’dan vaĥy getürüp teblįġ-i selām ü irsāl-i peyām eyledi. Cennetden 

ĥulle ħılǾatlerin ve rıżvān niǾmetleri-yile Kevŝer şerbetlerin getürdi. Per ü bāli-yile aŧrāf-i 

çāhı tevsįǾ (35a) eyledi, ve duǾāǿ-i bį-hemāli-yile1 ferşin terfįh ve Ǿarşın terfįǾ eyledi. “Taĥt-i 

çāh sebeb-i taħt ü cāh, ve şiddet mūcib-i ferec ü ħalāś, ve müstedǾā ķurb ü iĥtiśāśdur.” diyü 

bişāretler eyledi. ǾIlm-i ledünnįden niçe meǾārif ve fenn-i taǾbįrden anca ŧarāyıķ telķįn 

idüp, ġurbet ü vaĥşeti zāyil olınca enįs olup maķām-i muǾtād-i Ǿıbādetine Ǿurūc [62a] itdi.  

Ez-įn cānib, çün ıħvān Yūsüf’i çāha śalup gitdiler, bir āzāde yire gelüp ķaśd-i ħˇāb-i 

istirāĥat itdiler. Yehūdā ħˇābı fürśat ve fürśatı ġanįmet bilüp leb-i çāha geldi, ve rįsmān-i 

ķaŧarāt-i mütevāliyyāt-i eşk-ile delv-i āvāzın çāha śaldı. Yūsüf’üñ ĥālinden ve ġamm ü 

melālinden istifsār itdi. Yūsüf, kim idügin bilüp didi: “İy birāder-i mihrbān! MaǾśūm-i 

mažlūm ki kenār-i pederden dūr ve bunca belālar-ıla ve sitemler-ile maķhūr ola; teşne vü 

gürisne, āzürde vü efsürde ķaǾr-i çāhda, miyān-i eşk ü āhda, 

Beyt: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fa’lün) 

Tek ü tenhā ne yār ü ne aġyār 

Leyse fi’d-dāri ġayrühū deyyār2  

olanuñ hāli nice olur?” didi. 

Beyt: 

(fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün) 

ǾAceb midür āh itsem oldum zebūn  

Ciger ħūn ü dil ħūn ü hem dįde ħūn 

Yehūdā girye vü zārį idüp, 

RübāǾį: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün) 

Dā yaraşmaz saña devā yaraşur 

Dāyimā cismüñe şifā1 yaraşur  
                                                            
1  hemāli-y-ile B: hümāy-ile P. 
2  Evde ondan başka kimse yoktur. 
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Sensin āyįne-i cihān-nümā 

Kederi neyler ol śafā yaraşur 

didi. Yūsüf, 

Beyt:  

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fa’lün) 

“Saña birķaç vaśıyyetüm vardur [62b] 

Anları ŧut ki minnetüm vardur.” 

[didi]. Yehūdā vaśıyyetlerin śordı ve her ħıdmetin edā itmege cān-ıla fermāna ŧurdı. Yūsüf 

didi ki: “Eyyām-i śuĥbetde ġurbetde ġarįblıġum, ve hemgām-i cemǾıyyetde tek ü tenhā 

ıħvān-i śuĥbetden bį-naśįbligüm; ŧaǾām yidükde açlıġum, tüvāngerlikde muĥtāclıġum; 

libāsuñuz giydükde Ǿuryānlıġum, (35b) neşāŧ u inbisāŧa irişdükde nālān ü giryānlıġum yād 

idesiz2; 

Nažm: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Olup cemǾ eyledükçe Ǿįşe bünyād  

Beni de idesiz bir cürǾadan yād 
 
Murāda irişüp geldükde şādį 

Añasız ben ġarįb ü nā-murādı 

ve benüm yirüme bir yetįm ü ġarįb ü tenhāyı luŧfuñuz-ıla şād idesiz. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Göricek bir ġarįb ü bir açı 

Görmiş ola zemāneden acı 
 
Isıcaķ aş ü śovucaķ śudan 

Beni añuñ bu3 kār-i nįkūdan.”  

didi. Yehūdā bu ħıŧāb-i sūznāke tāb ü tüvān getürimeyüp aġlayuraķ yüzin düşdi; itdükleri 

cefāyı yād idüp başına zenbūr-i nedāmet üşdi. Bu cānibden ıħvān çün bįdār oldılar, [63a] 

                                                                                                                                                                                    
1  şifā B: devā P. 
2  idesiz B: idesin P. 
3  bu B: bir P. 
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ĥāl-i Yehūdā’dan ħaber-dār oldılar. Çāhdadur diyü gelüp çāha yitdiler, giryān görüp 

melāmet idüp, alup gitdiler. 

Bu vaśıyyet hemān ol vaśıyyetdür ki, Şāh-i Şühedā, vāķıǾa-i Kerbelā’da Ĥurr’uñ 

ĥarbine varduķda ķurretü’l-Ǿaynı, yaǾnį İmām Zeyn’i kenāra çeküp, “Śuleĥāǿ-i ümmet ve 

dost-dārān-i ħānedān-i nübüvvete selām idesiz ve yārān ü hevā-dārāna bu vech-ile teblįġ 

idesiz ki, ‘Her gāh ki bir ġarįbe nažar idesiz, ġurbetüm yād idesiz; ve şehįd-i tįġ-ı sitem 

göresiz, muśįbetüm añup ol mažlūmı feryād-reslik-ile şād idesiz.’” 

ĶıŧǾa: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Ben ciger-ħūn teşne-dil tefsįde-leb pür-tāb [ü] teb1  

Ķan yuŧup cān virdügüm-çün dōstlar yād idesiz 

Bāġ-ı cennetde revānum tāze vü ter itmege  

Feyż-ı bārān-i duǾāǿ-i ħayr-ıla şād idesiz 

Ez-ān cānib YaǾķūb Nebį –Ǿaleyhi’s-selām– ‘Dįnā’-nām ķızı-yıla sāye-i Şeceretü’l-

vedāǾda ser-i reh-güźārda şāh-rāh-i intižārda nāžır ve ħorşįd-i raħşān-ŧalǾat-i [63b] Yūsüf ne 

vaķt ŧāliǾ ola, ve şemǾ-ı şādmānį (36a) Külbe-i Aĥzān’da ne dem lāmiǾ ola diyü müntežır idi. 

Beyt: 

(mef’ūlü fā’ilātü mefā’įlü fâ’ilün) 

Yā Rab ne oldı ki bu şeb ol māh gelmedi 

Cān gitdi ġamdan ol büt-i dil-ħˇāh gelmedi  

Bu ĥālde çeşmi yılduz śayup aŧrāfına nigerān iken, seĥar irüp neyyir-i Ǿālem-tāb tābān ve 

reh-güźār-i kārbān-i kehkeşān-i felek Ǿıyān oldı; ve cādde-i pür-ġubār dūd-i āh-i Ǿuşşāķ 

gibi nümāyān oldı. Ĥasret YaǾķūb’uñ śabr ü ķarārın aldı, girdbād-i intižār fülk gibi mülk-i 

ārāmın girdāb-i ıżŧırāba śaldı. 

Beyt:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

“Sāye śal gel serv-i çālāküm yitiş 

Ārzū-yi cān-i ġamnāküm yitiş!” 

diyüp ol gün ol gice yine intižār çekdiler, ve dest-i intižārdan hezār gūne cevr ü āzār 

çekdiler. 

                                                            
1  tefsįde-leb pür-tāb [ü] teb B: tefsįde pür-teb ü tāb P. 
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Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Gel ki reng-i intižār-ıla mükedderdür göñül  

İy ġubār-i mākdemüñ āyįne-i cān śayķalı  

Nā-gāh nįm-i şebde derūn-i vādįden śubĥ-ı kāźib gibi yaķaların çāk idüp ħorūs-i bį-

vaķt gibi [64a] bį-geh ġırivv ü ħurūşı peyveste-i eflāk idüp “Vā eħāh vā Yūsüfāh!”1 diyü 

nidā-yi hevlnāk eylediler. YaǾķūb –Ǿaleyhi’s-selām– işidüp endāmı lerzān, belki cismi bį-

cān oldı ve didi: 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

“Her ŧarefden üstüme mevc urdı deryā-yi elem 

Ġarķ ide gibi vücūdum fülkini girdāb-i ġam  
 
Gözlerüm segrir yine yañlış nişānum depreşür 

Ola gibi dil nişān-i tįr-i endūh ü sitem.” 

Andan naǾre urup, la-yaǾķıl düşüp bį-hūş oldı. Iħvān, “Dirįġā ki perde-i nāmūsumuz dest-i 

nādānį ile çāk, ve peder-i pįri kendü elümüz-ile helāk eyledük.” didiler. “Birāderi çāh-i 

belāya śalduķ, biz ŧaǾne-i seyf ü sinān-i aǾdā ile arada ķalduķ.” diyü peşįmān olup pįri bį-

hūş u nįm-cān götürdiler, ħāneye getürdiler. Dūr ü dirāz zemāndan (36b) śoñra ki śubĥ 

teneffüs itdi, pįr daħı teneffüs itdi. Çün śubĥ dem urdı, pįr daħı dem urdı. Hūşı gelüp 

Yūsüf’i śordı, pįrehen-i derįde [64b] vü ħūn-ālūdeyi gösterdiler, gördi. “Gürg yidi.” diyü 

gürg-i bįġāneye iftirā itdiler, pįrehen-i ħūn-ālūd ile ķaśd-i iŝbāt-i müddeǾā itdiler; emmā 

pįrehen-i al YaǾķūb’ı surħ-rū itmedi, ve Ǿaķl-i YaǾķūb aña ser-fürū itmedi. Zįrā egerçi 

pįrehen ħūn-ālūd idi, emmā tār [ü] pūdında zaĥm-i dendān ü şikence-i pençe nā-būd idi. 

İftirāķ-ı Yūsüf YaǾķūb’uñ āfetin aldı, yine hūşı gidüp niçe gün lā-yaǾķıl ķaldı. ǾĀlem-i 

hūşa geldükde sāyir ebnāsı-yıla göñlin egleyimedi. Yārānı gelüp, 

ĶıŧǾa:  
(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

“Şikest irdiyse āsįb-i fenādan bir nihāline 

Vücūduñ devĥa-i Ǿızz ü şerefdür pāy-dār olsun  

Nübüvvet āsmānından üfūl itdiyse bir kevkeb 

Risālet burcınuñ mihr-i münįri tāb-dār olsun.” 
                                                            
1  Vah kardeşim! Vah Yusuf’um! 
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didiler; emmā evlādından hįç birisin taħt-i maĥabbet-i diline begleyimedi. 

Beyt:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Bülbüle bį-gül behār ü bāġ u būstāndan ne ĥaž 

Olmasa gül nergis ü şeb-būy ü reyĥāndan [65a] ne ĥaž 

Beyt: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fa’lün) 

Deşt ü kūh-i diyār-i KenǾān’da1 

Olıcaķ Ǿāciz ü fürū-mānde 

Zār ü nālān ve ġırįvan ü ħuruşān, her demde vü2 her ānda, 

RübāǾį: 

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fa’lün) 

Verd-i raǾnāya reng-i rūyından 

Misk-i sārāya tār-i mūyından 

Āb ü enhāra cüst ü cūyından  

Bāġ-ı gül-zāra ŧarf-i kūyından 

süǿāl idüp, “Bi-eyyi seyfin ķatelūke ve bi-eyyi baĥrin ġaraķūke?”3 dir-idi. Āħır Cebreǿįl 

gelüp, “Yā nebiyya’llāh! Ebkeyte bi-bükāǿike’l-melāǿikete.”4 diyüp, aġlamaķdan đarįr oldı, 

“Ve’byażżat Ǿaynāhü mine’l-ĥuzn.”5 mūcibince kūy-i mıĥnetde gūşe-i ĥuznde tek ü tenhā 

gūşe-gįr oldı. 

RübāǾį: 

(müfte’ilün müfte’ilün fâ’ilün) 

ǾIşķdurur Ǿışķ-ı (37a) Ǿaźāb-i elįm 

ǾIşķdurur Ǿışķ-ı belā-yi Ǿažįm 

Ġam yime olduñ-ısa Ǿāşıķ eger 

“Źālike taķdįrü’l-Ǿazįzi’l-Ǿalįm.”6 

                                                            
1  KenǾān’da B: KenǾān’dan P. 
2  vü B: -P. 
3  Seni hangi kılıçla öldürdüler. Hangi denize seni atıp boğdular. 
4  Ey Allah’ın elçisi! Ağlayışınla melekleri de ağlattın. 
5  “Üzüntüden gözleri kör oldu.” 12/Yûsuf: 84. 
6  “Bu Azîz ve Alîm olan Allah’ın takdiridir.” 6/Enâm: 96; 36/Yâ sîn: 38; 41/Fussilet: 12. 
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Rāvį eydür: İmām Zeyn şehādet-i İmām’dan śoñra ol ķadar aġladı ki, yārān 

melāmet itdiler. Cevāb virdi ki: “YaǾķūb bunca evlādından birisi güm olmaġ-ıla ol ķadr 

aġladı ki Ǿālem pür-nāle vü nefįr oldı, ve kendi żaǾįf ü đarįr [65b] oldı. Ben peder ü birāder, 

aǾmām ü aĥıbbā ve yārān-i aśdiķādan yitmiş iki neferi bį-ser ve ħāk-i meźelletde sāyeye 

berāber gördüm. 

Beyt: 

(müstef’ilün müstef’ilün müstef’ilün müstef’ilün) 

Bir yaña cānān fürķati bir yaña yārān ĥasreti  

Görüñ bu ben pür-mıĥneti kimlerden ayrıldum meded 

Aġlar-ısam revādur ve feryād eylesem sezādur. 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Cihān mātem-serādur bunda bį-derd olmayan kimdür 

Bu bāġ içre ħazān-i ĥuzn-ile zerd olmayan kimdür?”  

Ġamm-i Yūsüf’üñ ikincisi budur ki, ıħvān ol serv-i āzādı bende-i ħāne-zādemüz ve 

çāker-i ħānevādemüzdür, diyü on sekiz aķçaya śatdılar. 

ĶıtǾa:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Nāžır olup dįde-i Ǿışķ-ıla YaǾķūb ol mehe 

Virmez-iken bir ķılın biñ nāfe-misk-i ezfere 

Yig görürken ħandesin biñ genc-i pür-dürden anuñ  

İzi tozın virmez-iken aġırı gevgerlere 

Bį-nažarlar dįde-i inkār-ıla idüp nažar  

Śatdılar ol genc-i ĥusni bir-ki efles aĥmere  

SāǾıd-i ĥūr ol miyāna kemer ve gįsū-yi ġılmān ol [66a] gerdene ĥamāyil-i zįver olmaġa iver, 

ve ol beden-i nūrānįye degmek cānlar deger iken, gerdenine meftūl-i merġūl yirine ġull-i 

āhenįn ve gįsū-yi Ǿanber-āgįn yirine zencįr-i sengįn urdurdılar. Andan Yūsüf’e mālik olan 

Mālik, kārvān-ıla kehkeşān-i āsmān gibi ol şeb yola revān oldı, nā-gāh bir yirde Ŝüreyyā 

gibi ķubūr-i āl-i İsĥāķ Ǿıyān oldı. Yūsüf anası Rāhil’üñ mezārın gördükde bį-ıħtiyār 

rāĥıleden kendüyi atdı (37b) ve anasınuñ ķabrin ķucup yatdı, ol mürdenüñ cānına cān ķatdı, 
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“Yā ümmāh! İrfeǾį reǿseki!1 Ħūn-i ciger-ile perveriş, şįr ü şekerden ħoriş virdügüñ oġluñ 

gör ki, serv-i cūybār gibi pāyı nice der-zencįrdür, ve ġonce gibi henūz nā-şiküfte iken ħār-i 

ħārħār-ıla2 nice dil-gįrdür.” didi. Rāvį eydür: Ol mürde-i śad-sāleye dem-i Yūsüf nefes-i 

ǾĮsã gibi ĥayāt-i tāze virüp bir āvāz-i pür-sūz geldi ki: “Yā veledāh! Yā ķurrete Ǿaynāh! 

Fa’śbir fe-inna’llāhe maǾa’ś-śābirįn.”3 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Žafer śabr-ıla dimişler [66b] bulur fer  

Belį4 śābir olur āħır mužaffer 

Dįger: 

(mef’ûlü mefâ’ilün fe’ûlün) 

ǾIbret-ile olan bu ĥāle nāžır5 

Fe’lyaǾtebirū üli’l-baśāyir6  

ki, ķabr-i Rāĥıl ki ħāk-i tebāh ve seng-i siyāh iken, ĥāl-i Yūsüf’e vāķıf olup, śabra ķarārı 

ķalmayup girye vü zārį idicek, āyā muħadderāt-i ħānedān-i Ĥażret-i Risālet, ki deşt-i 

Kerbelā’da bį-ser tenler, ħūn-āġışte bedenler, ħāk-fersūde serler, gerd-ālūde püserler 

göreler, sįne-i śabr nice çāk olmasun ve bu zehr-ile śāĥıb-i mihr-i Zehrã’nuñ zehreleri çāk 

olup kendiler helāk olmasun? 

Mervįdür ki, çün İmām şehįd oldı ve metāǾ-ı fitne bāzār-i žulmda men yezįd oldı, 

ser-i şühedāyı nįze-i sertįzlere diküp ecsād-i evlād-i Seyyidü’l-Ǿıbādı ħor ü zār Ǿarśagāh-i 

maǾrekede ħūn-ālūd ü ħāk-sār ķodılar ve emr itdiler ki, ĥarem-i muĥterem ve aħavāt ü 

benāt-i nūr-i çeşm-i Seyyidü’l-enām ĥarbgāhdan geçdiler. Çün ħavātįn-i tütuķ-ı [67a] Ǿıśmet 

ve muħadderāt-i sürādiķāt-i ŧahāret ol ecsādı temāşā itdiler, nāle vü naǾre vü śayĥa vü 

nevĥalaruñ maķāmın evc-i Ŝüreyyā itdiler. Zeyneb, ki ħˇāher-i İmām’dur, “Vā 

Muĥammedāh vā ĥabįbāh!7 Kenāruñda ĥusn-i nevāzişüñ-ile nümāyiş bulan tenleri ‘Ebū-

türābįler’ diyü pür-türāb itdiler, ve luǾāb-i maħzenü’l-esrār(38a)uñ-ıla perveriş bulan 

dehenleri ol ķanlılar pür-ħūn-āb itdiler. Reyĥāne-i bāġuñ śarśar-i āsįb-i ķahr-ıla pejmürde, 
                                                            
1  Anacığım! Başını kaldır! 
2  ħārħār-ıla B: ħār-ıla P. 
3  Yavrucuğum! Gözümün nûru! Sabret! Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. 8/Enfâl: 46: “va’śbirū 

inna’llāhe meǾa’ś-śābirįn.” 
4  belį B: -P. 
5  Mısrâ B: -P. 
6  üli’l-basāyir B: üli’l-ebśār P. Akıl sahipleri ibret alın. 59/Haşr: 2: “FaǾtebirū yā üli’l-ebśār.” 
7  Muhammed’im! Sevdiceğim! 
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ve fetįle-i pür-nūr-i çirāġuñ tünd-bād-i āşūb-i žulm-ıla mürde itdiler.” dir-idi. Güftār-i 

Zeyneb’den Ǿasker-i bed-girdār hep ħurūşa geldiler ve deryā gibi bād-i rıķķat-ıla cūşa 

geldiler. Ol vaķt aǾdāǿ-i ħānedān-i nübüvvet ve bed-ħˇāhān-i dūdmān-i risālet teraĥĥum 

idüp aġlayıcaķ, ĥāliyā eşyāǾ-ı Muĥammedį vü etbāǾ-ı Aĥmedį aġlasa ne Ǿacebdür? Belki 

deǿb-i edebdür ve muķteżā-yi irebdür. 

ŞiǾr:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fā’ilün ) 

CemǾ olup bu mātem-içün ħalķ-ı dünyā aġlasun 

Körligine münkirüñ gülsün aĥıbbā aġlasun 
 
Künc-i mātemde niçe bir yuda ķanlar ehl-i derd 

NaǾrelerden [67b] dehre śalsun şūr ü ġavġā aġlasun 
 
Şemle śarup başına geysün nemed pervāneler 

Yana yana derd-ile şemǾ-ı şeb-ārā aġlasun 
 
Öldi çünki seyyid-i şübbān-i cennet žulm-ıla  

Anuñ-içün mātem idüp pįr ü bernā aġlasun 
 
Dōstlar bu žulmı kāfirler de itmez düşmene 

N’ola ger dirsem bu derde gebr ü tersā aġlasun  
 
Ħār-ıla yırtup yüzin itsün yaķasın ġonce çāk 

Jāleden göz yaşı döksün verd-i raǾnā aġlasun 
 
Gitdi çün sāķį-i Kevŝer telħ-kām ü teşne-leb 

Acısun ŧaşlarla dögünsün de deryā aġlasun  
 
Naġme yirine muġannį nevĥa āġāz eylesün 

Ħumm-i mey ķanlar yutup hem cām-i śaĥbā aġlasun 
 
Ħāk-i pāyına sürüp yüz bulmadı çün āb-rū 

Diñmesün yaşı Fürāt’uñ aġlasun ha aġlasun 
 
Selsebįl-āsā idüp cennetde göz yaşın revān 

Gülşen-i Firdevs’de ġılmān ü ĥavrā aġlasun 

El-ķıśśa,  
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Beyt1: 

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün) 

Rāvi-yi ķıśśa-i ķasāvet ü ġam 

Ĥāki-yi dāstān-i derd ü elem 

rivāyet ider: [68a] Çün āŝār-i śubĥ bedįd ve envār-i śubĥ demįd oldı, Yūsüf’e müvekkel olan 

ġulām-i zişt-rū, yaǾnį 
(38b) Beyt:  

(mef’ûlü mefâ’ilün fe’ûlün) 

Bed-ħū vü dü-rū dürūġ-gūdur 

Bir ħįle-ger ü fesāne-cūdur. 

Yūsüf’i rāĥıleden rācil ve mezār-i Rāĥıle üzre nāzil gördi, ol nā-çįz tühmet-i ıħvānı taśdįķ 

idüp gürįz itdi, tasavvur itdi. Sille-i ķahr-ıla def gibi kulaġın çiñletdi, ve şerr ü şūr ile ney 

gibi dilin iñletdi. Yūsüf śabr idemeyüp derd-i dilden ol cānib-i Bį-niyāz’a, ki 

ŞiǾr: 

(fâ’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün)  

Delleti’l-küllü Ǿalã vaĥdetihį 

Kelleti’l-elsinü Ǿan midĥatihį2 

bir niyāz-i pür-sūz ü güdāz itdi, Rūĥu’l-emįn tesbįĥın ķoyup āmįnin aña demsāz itdi. Lā-

cerem tįr-i duǾāsı hedef-i ıśābet-i icābetde3 yir ve sūz-i derūnı žuhūr-i ķahr-i Yezdānįye 

teǿŝįr eyledi. 

Nažm:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Bulın vaķt-i seĥar Ǿāşıķ seherde 

Ķabūl olur duǾā vaķt-i seĥarda 
 
Seĥardur Ǿumr-i sermed baħt-i cāvįd 

Seĥardur maŧlaǾ-ı ħorşįd-i ümmįd 
 
Seĥar miftāĥ-ı ķufl-i genc-i maķśūd  

Seĥar mıśbāĥ-ı [68b] ķalb-i žulmet-ālūd 
 

                                                            
1  Beyt B: -P. 
2  Her şey O’nun birliğine delalet etmektedir/ Diller O’nu övmekten yorgun düşer (âciz kalır). 
3  ıśābet-i icābetde B: ıśābetde P. 
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Seĥargeh ķılsa Ǿāşıķ derd-ile āh 

Keser kerrūbiyān cavķına dek rāh 
 
Nevā-āmūz-i ķalb-i ins ü cāndur 

Çirāġ-efrūz-i bezm-i ķudsiyāndur 
 
Ĥaźer ķıl āh-i Ǿāşıķdan ĥaźer ķıl 

Ki olmaz aña hįç bir nesne ĥāyil 

ŚavāmiǾ-ı mülk ü melekūt pür-velvele vü ġulġule olup, dūd-i āh-i Ǿuşşāķ gibi bulutlar göge 

aġdı, ve eşk-i dįde-i mažlūmān gibi yire yaġmurlar yaġdı. Rūz-i rūşen şeb-i siyāh gibi tįre 

oldı, ve çeşm-i encüm dįde-i ĥasūd gibi ħįre oldı. RaǾd ü barķ-ıla āfāķ1 ŧoldı, Ǿālem pür-ŧāķ 

u ŧarāķa oldı. Kārvān der-mānde olup cüst ü cū itdiler, aślını bilmege her ŧarefe tek ü pū 

itdiler. Ġulām-i müvekkel didi ki: “Bu Ǿamel benüm günāhumdan ve benüm ĥāl-i 

tebāhumdandur. Bu ġulām-i ǾIbrį’ye bir ŧabanca urdum, lebin depredüp yüzin (39a) göge 

dutduġın gördüm. Hemān dem gökden belā nāzil oldı ve yirden Ǿanā ĥāśıl oldı.” 

Kārvāniyān iǾtiźār idüp pāy-i Yūsüf’e yüz sürdiler ve ķarşusında istiġfār-ıla [69a] ķıyāma 

ŧurdılar, benefşe gibi boyunların burdılar. Yūsüf’de Ǿaraķ-ı nübüvvet heyecān idüp 

śalāĥları-çün duǾā itdi, fi’l-ĥāl ħalķı ol elemden rehā itdi. Āsmān ķalb-i Ǿāşıķ gibi rūşen ü 

śāf ve Ǿālem sįne-i dil-ber gibi mücellã vü şeffāf oldı. Yūsüf’üñ kerāmetin śaĥįĥ bildiler, 

taķsįr-i mā-fāt içün Ǿuźr-i ħıdmet ķıldılar. Pelāsın çıķarup libās-i Şāmį geydürdiler, ve’l-

leylisin(?) çıķarup şemsį dülbend śardılar; zencįr-i āhenįn yirine ĥamāyil-i zerrįn ŧaķdılar. 

Gördiler ki libās-ıla2 ĥusni śad çendān olup yüzine baķılmaz3 gözler ķamaşur, ol nūr-i 

çeşm-i Ǿāleme dört göz-ile baķdılar. 

Beyt: 

(mef’ûlü mefâ’ilün fe’ûlün) 

Bu sözi cemįǾ-ı nās dirler 

“En-nāsü meǾa’l-libās.”4 dirler 

Ĥażret-i Yūsüf’üñ –Ǿaleyhi’s-selām– bir ġammı daħı budur ki, nitekim elem-i 

ġurbet ü kürbet-i rıķķıyyet-ile maĥzūn olmışdur, ve ol genc-i ĥusn gūşe-i ġārda maħzūn 

olmışdur, ġayābet-i cübde zindān çekdüginden ġayrı Mıśr’da sitem-i Zelįħā ile mescūn 

                                                            
1  āfāķ B: āfāķa P. 
2  libās-ıla B: libās P. 
3  baķılmaz B: baķmaz P. 
4  İnsan kıyafetiyle bilinir. 
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olmışdur. Çün Zelįħā vābeste-i [69b] dām-i Ǿışķ-ı Yūsüf, fermān-rāy-iken bende-i fermān-

ber ve rām-i Ǿışķ-ı Yūsüf oldı, 

Nažm: 

(mef’ûlü mefâ’ilün fe’ûlün) 

“Gördüm yüzüñi helāküñ oldum 

Der-mānde vü sįne-çāküñ oldum 
 
Derdā vü nedāmetā vü ĥayfā 

ǾIşķuñ beni itdi ħalķa rüsvā.” 

diyü, ol ŧāyir-i evc-i ķudsį giriftār-i kemend oldı; 

Beyt:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

“Yıķuķ göñlüm kerem destiyle bünyād itseñ olmaz mı 

Bulup KaǾbe ŝevābın bir eyü ad itseñ olmaz mı?” 

didi. Ol KaǾbe-i ĥusn ü cemālüñ ĥarem-i viśālin ŧavāf itmek-ile behre-mend oldı. 

Kendüden defǾ-ı tühmet içün, ve āteş-i teǿdįb-ile ol serv-i sįmįnüñ ķalb-i āhenįnine1 teǿŝįr-i 
(39b) mülāyemet içün yine yüzin bend, ve ol nāzenįnüñ levĥ-ı sįmįn-i gerdeninde Ǿaks-i 

zencįrden dāġ-ı nįlį ile defǾ-ı gezend ķaśd eyledi. Āhengerler gelüp pāyına bend-i girān 

urdılar, pelās-pūş idüp Mıśr’ı gezdürdiler. Çün Yūsüf’i berāber-i Zelįħā’ya getürdiler, 

münādįye nidā itdürdiler ki: “Hāźā ġulāmu KenǾān ve’lǾazįzü Ǿaleyhi ġażbān.”2 Yūsüf [70a] 

didi ki: “Hāźā ħayrün min ġażabi’r-Raĥmān ve maǾśıyeti’d-Deyyān ve duħūli’n-nįrān ve 

serābįle ķatrān.”3 Ĥaķ TeǾālã Yūsüf’üñ kelāmın sāyir müstemiǾįnden nihān ve gūş-i 

Zelįħā’ya Ǿıyān eyledi. Ġażabı ziyāde olup zindānbāna emr itdi ki bendin sengįn ve 

zencįrin āhenįn itdi, ġıdāsın nān-i cevvįn ve şerābın māǿ-i seħįn eylediler. Śoñra itdügine 

nādim ve ħāne-i śabr ü taĥammüli münhedim oldı. 

Nažm:  

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Giderek fürķat eyledi teǿŝįr 

Tįr-i ĥasret dilinde eyledi yir 
 

                                                            
1  āhenįnine B: āhenįne P. 
2  Bu Kenan illerinden gelen çocuktur. Aziz ona çok kızgındır.  
3  Bu durum, Allah’ın kızgınlığından, O’na isyan etmekten, cehenneme girip katran gömleğini giymekten 

daha hayırlıdır. 
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Gelebaşladı ġam gürūh gürūh 

Cān ü dil ŧoldı ġuśśa vü endūh  

Ol gerden-i billūrįn, ki sāye-i gįsū aña bār-i girān gelür-idi, nā-çār bār-i zencįre boyun virdi 

ve ol sāǾıd-i nāzenįn, ki zaħm-i tār-i pįrehen-i ĥarįre ŧāķat getürimez-idi, āħır bend-i 

āhenįne el virdi. Ħalħāl-i muraśśaǾdan rencįde olan sāķlar ķayd-i Ǿıķāl-ile pāy-māl oldı, ve 

ebr-i zülfinden nem ķapan āyįne-i ruħsār-i tāb-dārı mirǿāt-i māh gibi pür-jeng-i melāl oldı. 

Belį, 
[70b] Beyt: 

(fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl) 

Elem çek yirüñ tā ki zindān ola 

Ruħuñdan o zindān gülistān ola 

çün Ĥażret-i Yūsüf zindānda ķaldı ve gevher-i girān-māye-i rıżā-yi İlāhį bulmaġ-içün 

deryā-yi ġumūma ŧaldı. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Olduġını sįne-i āfāķa(?) bildi cān anı 

Sįnesinde cānı gibi śaķladı zindān anı 

Her rūz tesbįĥ u śalāt ve envāǾ-ı Ǿıbādāt-ıla gün geçürüp ve zindāniyānı ķul idinüp 

lāl-i mevāǾıž u naśāyıĥ ile ķulaķlarına ĥalķa-i bendegį geçürüp, (40a) gice olduķda dervāze-i 

Şām’dan yaña nigerān, gāh hübūb iden nesįmden ħaber ü aĥvāl cūyān, ve gāh güźer ider 

bād-ıla selām ü peyām iblāġ idüp kendü kendü-yile gūyān olur-ıdı. 

Beyt: 

(mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün) 

Gel iy nesįm nažar eyle ĥāl-i zārumuza 

Ki tā ħaber viresin ŧarf-i lāle-zārumuza  

Bir gice resm-i maǾhūd üzre ilk aħşamdan derįçe-i bāmdan ŧaref-i Şām’dan yaña nāžır iken 

gördi ki, bir şütür-süvār ǾArap bādiye cānibine gitmege şitāb ider, [71a] şütür rām olmayup 

sūy-i zindāna gelmege ıżŧırāb ider. Āħır ǾArab nā-çār olup irħāǿ-i Ǿınān itdi, şütür devān 

olup Ǿazm-i bāb-i zindān itdi. Çün revzen muķābelesine geldi, diz çöküp lisān-i faśįĥ u 

beyān-i śaĥįĥ ile, “Es-selāmü Ǿaleyk1 iy semen-i gülşen-i maĥbūbį, v’ey gül-i gül-bün-i 

                                                            
1  Sana selam olsun. 
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YaǾķūbį!” didi. Çün Yūsüf YaǾķūb nāmın gūş itdi, deryā-yi ġurbet ħurūş ü cūş itdi. AǾrābį 

Ǿaśā çekdi ki şütüri ura, ve şütür ķaśd itdi ki Ǿaśā hevlinden ŧura1; ħāk sāķına dek ǾArab’ı 

yutdı, ve reftāra mecālin ķomayup ŧutdı. Yūsüf gözleri yaşın sildi, ve ǾArab’a ıķdām ķıldı, 

“Yā eħa’l-ǾArab!2 Bu şütüri ķanķı çerāgāhdan otarup tüvān ü tāb virdüñ, ve ķanķı āb-i 

revāndan śuvarup āb virdüñ?” [didi]. Eyitdi ki: “MerātiǾı riyāż-ı āl-i YaǾķūb ve menāhili 

ĥıyāż-ı āl-i YaǾķūb’dur.” Yūsüf didi ki: “İy ǾArab! Gülistān-i KenǾān’da bir diraħt [71b] 

bilür misin ki, on iki aġśānı ola ve her biri rifǾatde semāya ŝānį ola; bir şāħı tünd-bād-i 

ĥavādiŝ-ile şikeste ola, ol śadmetden devĥasınuñ bįħı mānend-i tār güsiste ola?” ǾArab didi 

ki: “Bu ĥāl ĥıkāyet-i YaǾķūb’dur, ol şāħlarınuñ ġāyet ser-bülend ü nev-resi, ki Yūsüf’dür, 
(40b) zaħm-ħorde-i erre-i hicr-i pür-āşūbdur. Ve ĥāliyā YaǾķūb miyān-i çār-rāhda Beytü’l-

Aĥzān binā idüp, içinde sākin olup āyende vü revendeden, belki murġ-ı perende vü vaĥş-i 

çerendeden ve sebuǾ-ı derendeden; āb-i pūyendeden, bād-i cūyendeden; gerdiş-i sipihr-i 

dāyirden ve reviş-i necm-i sāyirden, 

MıśrāǾ: 

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fa’lün) 

‘Yūsüfį eyne eyne maĥbūbį?’3 

diyü ħaber śorar. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

N’ola eylerse ķafesde Ǿandelįb āh ü fiġān 

Būy-i gülden dem urup virdi ħaber bād-i vezān  

Ġaleyān-i şevķ-ıla olan ġalebāt-i eşkden dįdesi remed-dįde olup Ǿaķıbet mā-sivādan göz 

yummışdur; ancaķ gözlerine ġubār-i reh-güźār-i ser-i cūybārından kuĥl-i rūşenā [72a] olur.” 

didi. Yūsüf’üñ zaħm-i fürķati nemek-pāşįde oldı ve dāġ-ı ĥasreti nāħun-i aħbār-ıla ħırāşįde 

oldı. Didi ki: “Yā eħa’l-ǾArab!4 

Beyt: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Saña şükrāne vireyim cānum 

Ħıdmetüñ başum üstine ħanum 

                                                            
1  ŧura B: -P. 
2  Ey Arap kardeş! 
3  Yusuf’um! Nerdesin sevdiğim nerdesin? 
4  Ey Arap kardeş! 
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Ĥāliyā bu nigįn-i yaǾķūtį, ki sermāye-i śad genc-i şāygānį ve pįrāye-i hezār tāc-i 

Ħüsrevānįdür, yoluña erzān olsun; şol şarŧ-ıla ki ħāme-i fikreti dil-keş eyle, ve ĥılyemi 

levĥ-ı ħayālüñe naķş eyle; emmā ħāl-i siyāhumdan śorar-ısa di ki: ‘Reh-güźār-i eşkde 

olmaġ-ıla śafĥa-i ruħsārından maĥv olmışdur; emmā ke’n-naķşi fi’l-ĥacer1 olan maĥabbet 

ŝābitdür; mürūr-i zemān-ıla ne bozulmış, ne yuyulmışdur.’ BaǾdehū bāb-i Beytü’l-aĥzān’a 

var, di ki: ‘Peyk-i diyār-i hicret ve ķāśıd-i erbāb-i ĥasretem. Ol ġarįbi yād eyle, ve gāhį 

duǾāǿ-i ħayr-ıla şād eyle. Çün bu cānibden dirāzį-i şeb-i fürķat ve deycūrį-i şām-i ĥasret ile 

hilāl-i ħayāl dįdeden bir nažar dūr ve dil ü cān [72b] tereccį-i viśāl, belki temennį-i muĥālden 

bir ān mehcūr degüldür; ol cānibden daħı mesǾūldür ki, āyįne-i maĥabbet jeng-i (41a) 

imtidād-i eyyām-i firāķ-ıla reng-ālūd olmaya, ve behār-i Ǿalāķa-i übüvvet ü nübüvvet 

ħazān-i aĥzān-ıla śolmaya.’” 

AǾrābį yāķūtı ķūt-i revān ü ĥırz-i cān idinüp, necm-i seyyār gibi ķaŧǾ-ı menāzil ve 

nesįm-i esĥār gibi ŧayy-i merāĥıl idüp KenǾān’a irdi. Çün şeb olup nefs-i nāsį bisāŧ-ı 

istįlāsından raħt-i ĥavāssi çekdi, nıśfu’l-leylde bāb-i Beytü’l-aĥzān’a varup, “Es-selāmü 

Ǿaleyke eyyühe’l-maġmūm mine’l-ġarįbi’l-mehmūm!”2 didi. YaǾķūb miĥrāb-i Ǿıbādetde 

ķāyim idi, gördi ki verā-yi revāķ-ı dārdan āvāz geldi, “Lā śalāte illā bi-ĥużūri’l-ķalbi.”3 

diyü nemāzdan vaz geldi; “Ve Ǿaleyke’s-selām yā Ǿabda’llāh!4 Kimsin ki demüñden dem-i 

ǾĮsã gibi ĥayāt-i cāvidān ve nefĥa-i śūr gibi peyġām-i cān geldi?” didi. ǾArab, “Ben gerçi 

resūl-i [73a] ġarįbān ü peyk-i mehcūrān, sefįr-i zindāniyānam; emmā ĥaķįķatde ķāśıd-i 

diyār-i yār ve peyk-i cānib-i dil-dāram.” diyüp tafśįl-i aĥvāl ve levāzim-i risāleti iblāġ u 

irsāl eyledi. YaǾķūb, 

Beyt:  

(fâ’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün) 

Merĥabā ŧāyir-i ferruħ-pey ü ferħunde-peyām 

Ħayr-maķdem çi ħaber yār kücā nāme küdām5  

gāh feraĥ-ı ħaberden gül gibi ħandān, ve gāh teraĥ-ı hicr-i dil-berden ġonce gibi dil-teng ü 

beste-dehān oldı. 

 

                                                            
1  Taşın üstündeki yazı gibi 
2  Ey mahzun! Garib ve üzüntülü kimseden sana selam olsun!  
3  Kalp huzuru ile kılınmayan namaz namaz değildir. 
4  Sana da selam olsun ey Allah’ın kulu! 
5  Ey hoş gelişli ve iyi haber getiren kuş merhaba/ Gelişi uğurlu; Ne haber var, dost nerede, mektup hani? 
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Beyt: 

(fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl) 

Göñül śormaķ ister śabādan ħaber 

İşitdükde nāmuñ olur bį-ħaber  

Śubĥ ķarįb olınca istıħbār-i aħbār itdi, ķāśıd sākit olduķça bu istifsārı tekrār itdi: 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün)  

“Biñ kez işitsem yine biñ daħı śormaķ isterem 

Yār aġzından rivāyet olsa baña bir kelām.” 

Andan śoñra ser ü çeşm-i ǾArabı leb-i şevķ u şevb ile būs idüp kįse-i çeşminden göz 

görmedük eşk gevherlerin ve gencįne-i sįne-i śıdķ u ıħlāśdan ķulaķlar (41b) işitmedük ŝenā 

dürlerin niŝār itdi. 

Beyt: [73b] 

(mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün) 

“Ħıdmet zer ise cānuma minnet yüzüm üzre 

LaǾl ü dür ü mercān ise iki gözüm üzre.”  

didi. AǾrābįnüñ himmeti bülend ve mažher-i duǾāǿ-i ħayrı olmaġ-ıla ħorsend oldı. Ħażret-i 

YaǾķūb serv gibi başın semāya ve şimşād-miŝāl ellerin fevķa’l-Ǿulāya götürüp ǾArabuñ 

ĥuśūl-i maķāśıd-i dünyā vü āħıretin Ĥaķ’dan istidǾā itdi. Üştür pįl-i mest gibi çöküp: İy 

ǾArab! Bu saǾādete, fevze sebeb ben oldum; niçün duǾāda enbāz ve saña demsāz 

olmayam?” didi. YaǾķūb aña daħı ŝenā itdi. Andan ǾArab, “Yā nebiyya’llāh! Ol esįr-i 

ķayd-i rıķķıyyet ve maĥbūs-i zindān-i beliyyet, yaǾnį oġluñ, duǾāǿ-i ħayruñ vaśıyyet 

itmişdür.” didi. YaǾķūb aña daħı, “Allāhümme aŧlıķ Ǿanhü ve evśılhü bi-aķāribihį.”1 diyü 

duǾā itdi. 

Belį, müvāśalet-i aķribā ķūt-i ķalb ve ķuvvet-i cān ve müvāneset-i aĥıbbā sebeb-i 

izāle-i kürūb ü aĥzāndur. Mervįdür ki, çün İmām meydān-i Kerbelā’da miyān-i kürūb ü 

belāda tenhā ķalup birāderān ü yārān birer birer şehįd oldı, ve her biri şehįd olduķça dāġ-ı 

köhnesi [74a] cedįd oldı. Her cānibe ki nažar ķıldı, bįgāne gördi, ve her ne ŧarefe baķsa 

nažarı peykāna ŧoķınur-ıdı. Ne ġam-güsārı var ki ĥālin aġlaya, ve ne hevā-dārı var ki 

                                                            
1  Allah’ım onu hürriyetine kavuştur ve akrabalarına ulaştır. 
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zaħmın baġlaya. Ne śıddįķı var ki öldükde gözin yuma, ve ne refįķı var ki göme. Bį-ıħtiyār 

çün bu ĥāle nigāh itdi, derd-ile dilden bir sūznāk āh itdi. 

Beyt:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

İlāhį śırtü mehmūmen ferįdā 

Ķalįle’l-luŧfi maġmūmen vaĥįdā1  

Cānib-i Bį-niyāz’a niyāz itdi, ve bu vech-ile Ǿarż-ı sūz ü güdāz itdi: 

Beyt:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

“İlāhį bį-kes ü bį-yār ü bįmāram teraĥĥum ķıl 

Eceldür bį-zemāna bį-emān ü Ǿumr-i müstaǾcil.” 

Ehl-i Beyt-i Ĥażret-i Risālet (42a) İmām’uñ tenhālıġın ve bu ĥāle mübtelālıġın görüp 

feryād itdiler. Duħteri, “Vā ebetāh!”2; ħˇāheri, “Vā eħāh!”3; ĥarem-i muĥteremi, “Dirįġ ki 

gülşen-i kerāmetden śarśar-i sitem-ile şāħsār-i imāmet ser-nigūn oldı!” dir-idi. Oġlı Zeyn, 

“Efsūs ki ġubār-i yetįmį ile çehre-i Ǿunfüvān-i Ǿumrüm śoldı!” dir-idi. 

Beyt:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

İmāmet ķaśr-i Ǿālį idi ħayfā ki ħarāb oldı [74b] 

Kerāmet bir zülāl-i nāb-ıdı derdā serāb oldı  

 

[ĶIŚŚĀ-İ MŪSÃ] 

İbtilā-yi enbiyādan biri kelįm ü4 ĥalįm ü5 Ǿalįm Ĥażret-i Mūsã-i Kelįm’üñ çekdügi 

belā ve gördügi ibtilādur. Henūz ol ŧıfl-i źi’l-kifl, taħt-i mehde süvār olmadın ŧaħte-i tābūta 

giriftār oldı, māder ķoynından deryā ķoynına girüp gūyā melik-i deryā-bār oldı. Dest ü 

pāyı bend ü düvāl görmedin esįr-i ķayd oldı ve şebeke-i emvāc-i baĥra śayd oldı. Gāh ol 

genc-i nübüvvet, sįnesinde olan aĥkām-i risālet gibi derūn-i śandūķda maħzūn oldı, ve gāh 

śadef-i pür-dür gibi ĥayātında ķaǾr-i baĥr-i bį-kerānlara medfūn oldı. Çün ol varŧadan ħalāś 

                                                            
1  Allah’ım! Mahzun ve yalnız; lütfa tam nail olamamış, zavallı, kederli bir kula döndüm.  
2  Vah babacığım! 
3  Vah kardeşim! 
4  ü B: -P. 
5  ü B: -P. 
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olup serāy-i FirǾavn-i tersāya düşdi, gūyā dām-i neheng-i cān-sitāndan kām-i ejdehā-yi 

ādem-rübāya düşdi. Zer-i maķāl-i bį-ķįl ü ķāline, kūre-i āteş-i ser-keş miǾyār-i imtiĥān 

oldı, gāh çūbānį-i Ĥażret-i ŞüǾayb ve gāh muǾāraża-i siĥr-i bį-reyb-ile müteraśśıd-i vaĥy-i 

Yezdān oldı. Gāh ķulle-i [75a] Ŧūr’da heybet-i cevāb-i “Len terānį.”1 ile tersān ve gāh sāĥıl-i 

baĥr-i mescūrda Ĥażret-i Ħıżr’dan taǾlįm-i Ǿılm-i ledünnį içün pūyān ü cūyān oldı. Ve gāh 

śaĥrā-yi tįhde erbaǾįni yıllar-ıla çeküp, gāh Hārūn ġamı-yıla ve gāh Ķārūn elemi-yile ķarįn-

i aĥzān oldı; gāh siĥr-i sāĥırį ve mekr-i Sāmirį ile olan ser-güźeştleri ilã yevminā hāźā2 

Ǿālemlere destān oldı. (42b) Āħır şemǾ-ı śabr[ı] şāh-rāh-i selāmete delįl ve bedreķa-i 

tevekküli dārü’l-mülk-i risālete hādi’s-sebįl oldı. 

Beyt:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

İy çeken cevr-i ĥavādiŝden ĥarec 

Śabr ķıl “Eś-śabrü miftāĥu’l-ferec.”3  

 

[ĶIŚŚA-İ EYYŪB] 

Enbiyāya olan kürūb egerçi envāǾ u đurūbdur, biri daħı mıĥnet-i Eyyūb’dur. Kütüb-

i semāviyyede mesŧūrdur ki: Āsmān ħızāne-i kerrūbiyān ve behişt ħāne-i ĥūr ü ġılmān ve 

Ǿummān4 menbaǾ-ı dürr-i āb-dār ve kān maǾden-i cevāhir-i tāb-dārdur. 

MıśrāǾ:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Keźālik sįne-i aĥrār ü ebrār 

maħzen-i esrār-i ķıdem, ve sįne-i dōstān gencįne-i endūh ü ġamdur ki “Ene Ǿınde 

münkesirati ķulūbihim.”5 ve “İnne’llāhe yüĥıbbü külle ķalbin ĥazįn.”6 Ĥazret-i Eyyūb-i 

śabūr [75b] –Ǿalã nebiyyinā ve Ǿaleyhi selāmu’llāhi’ş-şekūr7–, ibtilādan muķaddem ķırķ yıl 

envāǾ-ı refeh-bāl ü feraĥ-ĥāl ile gün geçürüp, Ǿumr sürüp on iki oġlı ve dört yüz ķulı var 

idi, kimi şübān ve kimi sārbān ve kimi şıĥne ve kimi dihķān, kimi śāĥıb-i bār-ħāne ve kimi 

mįr-i kārbān idi. Gelle-i aġnām-ıla aŧrāf-i kūyı bürc-i cedy ü ĥamele hem-ser, ve ķıŧār-i 
                                                            
1  “Beni göremezsin.” 7/A’râf: 143.  
2  Günümüze dek. 
3  Sabır, mutluluğun anahtarıdır. 
4  Ǿummān B: -P. 
5  Beni kalbi kırıkların yanındayım. 
6  “Allah, her hüzünlü kalbi sever.” Hâkim en-Nisâbûrî, el-Müstedrek ale’s-Sahîhayn, c. 4, s. 351. 
7  Şükre layık olan Allah’ın selamı, Peygamberimize ve onun üzerine olsun.  
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ester ü mihār-i üştür ile maĥallesinüñ yolı rāh-i kehkeşāna beñzer-idi. Ĥaremi bāġ u gülzār-

ıla külbe-i Ǿaŧŧāra muǾādil ve ĥavālįsi mezāriǾ u1 merātiǾ ile cennāt-i ǾAdn’e müşākil idi. 

Bir gün Cibrįl gelüp, “Yā nebiyya’llāh! Bunca demdür ki vücūduñ śıĥĥat ü şādįye hem-

demdür, ĥāliyā niǾmet nıķmete2 müteĥavvil ve rāĥat cerāĥata mütebeddil olmaġı 

irādetu’llāh ıķtiżā eyler ve şiǾār-i enbiyā olan belā-yıla seni mübtelā eyler; ħılǾat-i 

nübüvvetüñ ŧırāzı “ǾAbden şekūrā.”3 ile muǾlem, ve ħāne-i risāletüñ sütūn-i Ǿaśā-yi dest-

gįr-i pįri ibtilā ile muĥkem ola.” didi. 

Beyt:  

(mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fa’lün) 

Ne dil ki dāġ-ı ġamuñla cerāĥatı yoķtur 

Yatursa pister-i [76a] gül üzre rāĥatı yoķdur 

Eyyūb nüzūl-i ķażāǿ-i Ħudā içün serāy-i (43a) dil ü cānı ħalvet itdi, ve mįzbān-i 

rıżāya ķıyām-i ħıdmet-i mihmān-i girāmį ile vaśıyyet itdi. Niçe müddet žuhūr-i belāya ve 

vuķūǾ-ı ibtilāya nāžır ü müntežır oldı. Bir subĥ, miĥrāb-i Ǿıbādetgāhında oturup mevāǾıž-ı 

ĥıkem-ile ümmetin żıyāfet, ve mevāyid-i niǾam-ıla ĥāżırlara beźl-i nüzl ü niǾmet ider-iken 

mihter-i şübānān olan ķul şitābān gelüp, “Yā nebiyya’llāh! Bunca biñ süri ķoyun yaylaġa 

gider-iken menzilleri fülān vādį olup anda bį-çūn ü çirā çerā ider-iken bir seyl-āb-i pür-

şitāb gelüp sürüp aldı gitdi, vardı deryāya iletdi; ĥāliyā deryāda ķoyun sürisi Ħıżr-İlyās 

ķoyunından farķ olınmaz, ķum ķayır śaġışınca olan aġnām emvācdan bilinmez.” didi. 

Henūz sözin temām itmedin ser-i şütürbānān gelüp, “Yā nebiyya’llāh! Bād-i semūm esüp 

sümūmından bunca kelle üştür ü ester helāk oldı, ve lāşe püştelerinden [76b] niçe mefāzeler4 

mefāzeler4 kūh ve niçe5 vādįler meġāk oldı.” didi. Ĥażret-i Eyyūb buña daħı cevāb 

virmedin şıĥne-i bāġbānān daħı ķapudan girmedin feryād itdi ki: “Bāġ u būstān ü mezāriǾ u 

merātiǾa śāǾıķa-i āteş-bār inüp ķarara ŧutdı, yaķdı. Şöyle ki sūziş-i āteş-i6 mihr-i İlāhįden 

Kevŝer gibi śular, ĥamįm gibi āteşįn aķdı. Naħl-i gül gibi müzeyyen olan eşcār-i pür-berg 

ü7 bār, yıldırım urmış śanevbere döndi, ve ser-i şāħ-ı gülde bülbül-i sūħteyi gören śanur ki 

sįħ-ı çūpįn üzre ķuzġun ķondı.” Ĥażret-i Eyyūb bu kelimāt-i cihān-sūzı ki diñler-idi, henūz 

                                                            
1  u B: -P. 
2  nıķmete B: nıķmetine P. 
3  “Şükreden bir kul.” 17/İsrâ: 3. 
4  mefāzeler B: maġazalar? P. 
5  ve niçe B: -P. 
6  āteş B: -P. 
7  ü B: -P. 
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dilinde olan tesbįĥınuñ Ǿaķd-i intizāmına ħalel ve binā-yi teveccüh ü źikrinüñ istıĥkāmına 

zelel gelmemiş idi ki, mįzbān-i ħāne gelüp, “On bir oġluñ on ikinci oġluñuñ evinde iken 

zelzeleden saķf-i ħāne (43b) aşaġa geçüp kiminüñ loķma dehānında ve kiminüñ desti kāse 

miyānında iken helāk oldılar, ālāyiş-i [77a] dünyā-i dūndan pāk oldılar.” didi. Çün Eyyūb bu 

ħaber-i hāǿili istimāǾ itdi, cān ü dilden istircāǾ itdi. Secde idüp Ǿarż-ı inķıyād ü rıżā ve 

istidǾāǿ-i śabr-i belā itdi. 

Çün māl ü menāl ve aŧfāl ü Ǿıyāle āfet irişdi, Ĥaķ TeǾālã Eyyūb’a bir maraż virdi ki, 

ol mihr-i risālet, hilāl gibi zerd ü nizār ve ol sipihr-i nübüvvet encüm gibi müşebbek ü 

efgār oldı. Zaħm-i gūnāgūn-ıla naħl gibi müzeyyen ve fetįl-i pür-ħūn-ıla encümen-i belāya 

bir şemǾ-ı rūşen oldı. Penbe-i dāġ-ıla naħl-i şükūfe-dāra ve zaħm-i bį-şümār-ıla diraħt-i 

pür-berg ü bāra ve fetįl-i śad hezār-ıla gül-bün-i pür-ħāra dönmiş-idi. Barmaķ baśacaķ śaġ 

yir olmamaġın cismine barmaķ ķosa gūyā zaħmınuñ ġavrın bilmek içün mįl olur-ıdı; 

penbe-i dāġı yire düşmedin zaħmına lāzim-i fetįl olur-ıdı. Üstüħˇānları żaǾfından tār ü pūd 

beyt-i Ǿankebūt gibi āşkār olmış-ıdı, dört biñ kirm cisminde ķarār idüp regleri tār-i ibrişįm 

gibi aŧrāfa tārmār [77b] olmış-ıdı. Egerçi āyįne-i hezār-āb-gįne gibi ol sįne pür-zāħm-i ħūn-

bār-ıdı, emmā śayķal-i śabr ü tevekkül bir resme cilā virmiş-idi ki, şįşe-i ķalbi aślā şikest 

bulmayup kemā-kān mücellã-i envār-i dįdār idi. Ve egerçi ħāne-i zenbūr gibi ķāmeti 

serāser efgār idi, emmā bāli şehd-i şükr-ile mālāmāl ve dili şeker-i ŝenā ile ħoş-güftār idi. 

Ancaķ dil ü zebān śaġ ve anlar hücūm-i kirm1 ü derdden ıraġ idi. Bir gün bir kirm ķaśd-i 

zebān ve biri hücūm-i cenān eyledi. Bį-ıħtiyār “Ennį messeniye’ż-żur!”2 diyü bükā itdi, 

“İlāhį! Bunca renc ü Ǿanā vü derd ü belā içinde (44a) dilde fikrüñ ķūt-i3 ķalb ve ķuvvet-i cān 

ve dilde źikrüñ sebeb-i şįrįnį-i dehān ve şeker-i güftārį-i zebān idi; ĥāliyā anlar hücūm 

itmek isterler ve beni envār-i ħayāl-i cemālüñ ve āŝār-i kemālüñden maĥrūm itmek isterler. 

Sen beni anlardan ayırma, ve beni ŧoġrı yoldan ırma!” diyü duǾā itdi. Fi’l-ĥāl hem-dem-i 

ķabūl-i İlāhį ve hem-nefes-i hübūb-i nesįm-i riyāĥ-ı luŧf-i nā-mütenāhį oldı. Cismine 

günden [78a] güne ķuvvet ve cānına rāĥat ĥāśıl olup yine mizācı śaĥįĥ ve lisānı faśįĥ ve 

cemāli śabįĥ oldı. Egerçi muǾtel iken Ǿıllet-i ķıllet ile mevāşį vü sāyir emvāli nāķıś olup 

ķalbi efkār ü eşġālden ecvef oldı, emmā yine vücūdı ber-miŝāl-i evvel śaĥįĥ olduķda ĥāli 

elŧāf-i İlāhįye maķrūn olup emvāl u emlāki mużāǾaf oldı. NaǾt ü taǾrįfi ‘śabūr’ ve ħılǾat-i 

teşrįfi ‘Ǿabd-i şekūr’ oldı. 
                                                            
1  hücūm-i kirmB: hücūm ü kirm P. 
2  “Bana bir zarar dokundu.” 21/Enbiya: 83. 
3  ķūt: ķuvvet P, B. 
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Keźālik Şāh-i Şühedā’ya ve mažlūm-i Kerbelā’ya yigirmi iki biñ tįġ-ı Ǿuryān ü 

gürz-i girān ve nįze-i cān-sitān ü tįr-i bį-pāyān ĥavāle oldı, siper-i śabrı ber-dūş ve şāhid-i 

tevekküli der-āġūş itdi. Ne Ħudā’dan ġayrıya istiġāŝet1 ve ne muǾciz-i Muĥammedįden 

özgeden istiǾānet itdi. “Rabbi’ĥküm beynį ve beyne ķavmį bi’l-ĥaķ.”2 mefhūmını taǾvįź-i 

bāzū-yi iǾtiżādı, “Ve üfevviżu emrį ila’llāh.”3 mersūmını ĥamāyil-i gerden-i iǾtimādı itdi. 

RübāǾį:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Kimde ki_ola rāh-i derd ü derd-i rāh 

Ĥāline sözi olur anuñ güvāh [78b] 

İster-iseñ ger devā-yi vaśl-i dost 

Derd-ħˇāh ol derd-ħˇāh ol derd-ħˇāh  

 

[ĶIŚŚA-İ YAĤYÃ] 

İbtilā-yi enbiyādan biri ķıśśa-i Yaĥyã’dur –Ǿaleyhi’s-selām–. 

Nažm:  

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fa’lün) 

Śorma Ǿālemde Ǿayş-i Yaĥyā’yı 

Bilmiş-idi fenāǿ-i dünyāyı 
 
Ŧurmış-ıdı baķup bu aĥvāle 

Mūyeden mūye nāleden nāle 

Çün Ĥażret-i Zekeriyyā’nuñ żaǾfı ķavį ve ķuvāsı żaǾįf oldı ve mizācı (44b) süst ve 

bedeni naħįf oldı, Cenāb-i İlāhįden deryūze itdi ki bir ferzend rūzį ķıla, ħānedānına şemǾ-ı 

şeref ve nesebine ħayru’l-ħalef ola. Ĥaķ TeǾālã Zekeriyyā’nuñ ĥācetin revā itdi, Yaĥyã 

vücūda gelüp eyvān-i Ǿumr-i Zekeriyyā’yı pertev-i mihr-i ŧalǾatı-yıla pür-żıyā itdi. Çün sāli 

çehār oldı, serāy-i Ǿumrine ĥusn ü ħulķ u Ǿılm ü śalāĥ-ıla çār dįvār oldı. Kūdekān-i hem-

sāle gelüp, “Gel bāzįye gidelüm, bāzį idelüm.” didiler, “Mā ħulliķnā lehū.”4 diyü 

kelāmların redd itdi, ve fi’l-ĥāl ķapuyı dįvār idüp ol bābı sedd itdi. Çehār-sāle iken Tevrāt’ı 

                                                            
1  istiġāŝet: istiġāŝe B, istiǾānet P. 
2  Rabbim! Benim ile halkım arasında adaletle hüküm ver. 7/A’râf: 89: “Rabbene’ftaĥ beynenā ve beyne 

ķavminā bi’l-ĥaķ. 
3  “Ve ben işimi Allah’a havale ediyorum.” 40/Mü’min: 44. 
4  Biz bunun için yaratılmadık ki. 
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ĥıfž idüp meǾānį-i daķįķasına ıŧŧılāǾa ŧālib oldı; [79a] emmā aña rıķķat-i ķalb ġālib oldı. On 

yaşına varduķda nāsdan ķaŧǾ-ı istįnās itdi, ŧaǾāmın nān-pāre-i ħuşk ve libāsın pelās itdi. 

Esrār ü ĥıkem-i fikr ile eşki ceyhūn olur-ıdı, nice ceyhūn Ǿaynı ile cūy-i ħūn olur-ıdı. 

Çehresinüñ derisi eşkinüñ deresi yolında olduġı-çün her gün śoyulurdı, tenhā aġlamaġa 

gitdügi eşkinüñ seyl-ābı yolından ŧuyulurdı. Anası reh-güźār-i eşkine günde iki defǾa 

peşm-pāre ķoyup ikisi bile ter olur-ıdı, peder ü māder pend itdükçe daħı beter olur-ıdı. 

ĶıŧǾa: 

(fe’ilâtün[fâ’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

ǾIşķ u1 şevķıne Ĥaķ TeǾālã’nuñ  

Buña ancaķ dil ü zebān bestür 

Baña lāzim degül libās ü ŧaǾām 

Köhne dalķ-ıla nįm nān besdür 

didi. Āħır Zekeriyyā duǾā itdi ki: “Yā Rab! Ferzend istedüm ki māye-i şādmānį ola; bu 

baña2 dāġ-ı zindegānįdür. Ħıŧāb-i İlāhį vārid oldı ki: “‘Ve’cǾal lį min ledünke veliyyā.’ 3 

didüñ. ŞiǾār-i velāyet derd ve vāriŝ-i Ǿılm-i [79b] ledünnį ġam-perverddür. Çün Ǿışķ sancaġı 

dikilüp maĥabbet ŧablı urılur, her ŧarefden Ǿasker-i endūh ü ġamm ol cānibe dirilür.” 

Ħavf ü girye-i Yaĥyã bir mertebede idi ki (45a) Zekeriyyā’nuñ meclis-i vaǾžına ĥāżır 

olsa emn ü recādan ve raĥmet-i Ħudā’dan söyler-idi, ve elŧāf-i İlāhįden vaǾž eyler-idi. Bir 

gün eŝnā-yi vaǾžda Yaĥyā’yı ġāyib śanup Zekeriyyā, “Berāzıħ-ı dūzaħda bir vādį vardur, 

esfel-i derekātdur ve anda ‘Kūh-i Ġażbān’ adlu bir ŧaġ vardur ki derūnı ŧolu Ǿaķārib ü 

ĥayyātdur. Ŧuġāt-i küffār anı maķarr ve Ǿuśāt-i ebrār memerr idinürler; meger şunlar ki 

ħavf-i İlāhįden rūz ü şeb Ǿıbādet ve ķahr-i Ķahhār’dan giryeyi Ǿādet idineler.” didi. Çün 

Yaĥyã gūşe-i mescidden bunı gūş itdi, gilįmin dūşından bıraġup derd-ile bir kerre ħurūş 

itdi, 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

“Aġlamaķdan ellere ĥāl-i dil-i efgārumı 

Anuñam çün aña teslįm eylemek yig kārumı.”  

                                                            
1  u B: -P. 
2  bu baña B: buña P. 
3  Katından bize bir dost ihsan et. 4/Nisâ: 75: “Ve’cǾal lenā min ledünke veliyyā.” 
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diyürek śaĥrāya yüz ŧutdı. Her kim anuñ [80a] feryād ü nālesin işitdi, ĥużūr ü sürūrı unutdı. 

Peder ü māder ardınca revān oldılar, dördünci gün şebāne-dem bir şübāna rāst gelüp andan 

Yaĥyā’yı cūyān oldılar. Gördiler ki ķoyunlar cemǾ olup ŧururlar, ne otlarlar ne gevirürler. 

Şübān, “Yaĥyã kimdür bilmezem; emmā bir bürehne-ten kimesne üç gündür ki bunda bir 

ġārda genc gibi nihüfte, ne mürde ve ne zinde, ne bįdār ü ne ħuftedür; nālesi gökde sürūşı 

iñletdi, ve giryesi gökde ŧuyūrı ve yirde vüĥūşı beliñletdi. El-ān ķoyunlarum ol āvāzdan 

yaña diñerler; ne yirler, ne içerler; muŧŧaśıl aña degürilürler. Peder ü māder, Yaĥyā’dur 

bildiler, ġārdan yaña teveccüh ķıldılar. Gördiler ki, gūşe-i ġārda secdede lā-yaǾķıl olmış, 

giryesinden secdegāhı göl olmış. Zekeriyyā oturup başın dizine aldı. Yaĥyã çün nažar 

śaldı, bādį-i nažarda ķabż-ı rūĥa gelmiş melekü’l-mevt śandı, “Yā melek! Bir zemān emān 

[vir] ki peder ü māderden istıĥlāl ideyim, baǾdehū emr-i İlāhįye [80b] imtiŝāl (45b) ideyim.” 

didi. Bunlar aġlaşdılar, kendülerin bildürdiler. Yaĥyã ķaśd-i firār itdi, ikisi iki ŧarefden 

śarılup nā-çār ķarār itdi. Hezār ilĥāĥ-ıla alup ħāneye geldiler, pįrehen ü ķabāsın getürdiler 

ve öñine bir pāre Ǿades şūrbasın getürdiler. Bir mıķdār yidi ve gözin uyķu ŧutdı. Nā-gāh 

vāķıǾasında gördi ki: “Yā Yaĥyã! Meger Gażbān’ı unutduñ ki çeşm-i ħūnı uyutduñ.” 

didiler. NaǾre urup fi’l-ĥāl śıçrayup śaĥrāya yüz ŧutdı. Peder ü māder her çend naśįĥat 

itdiler, müfįd olmayup bu vech-ile cevāb virdi, 

ĶıŧǾa: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

“Ħastalıķ dil-teşnelikdür çün rıżāsı dōstuñ  

Urma merhem yarama derdüme dermān eyleme 

Āteş-i sįnem benüm çün dest-i dil-dār ölçerür  

Oduma śu sepme vaśf-i āb-i ĥayvān eyleme.” 

Mervįdür ki, Ǿarśa-i ǾAraśāt’da iki defǾa münādį nidā ide ki: “Yā ehle’l-maĥşer! 

Ġuđđū ebśāraküm!”1. Bu nidā-yi mehįbden ve śadā-yi Ǿacįbden ehl-i maĥşerüñ cānına 

heybet [81a] ve ķalbine dehşet gele. Tekrār-i nefħ-ı śūr olup ķıyāmet ķopdı śanalar, cān ü 

başlarından uśanalar. BaǾde-zemān, Ĥażret-i Yaĥyã ħırāmān gelüp diyeler ki: “Ol Ǿabd-i 

śāliĥ budur ki Ǿumrinde ne günāh itdi ve ne günāha meyl itdi.” Günāhkārlara ħaclet ĥāśıl 

olup Ǿāśįlere ħırāsān gele. BaǾdehū yine bir cān-sūz āvāz ve nidā-yi cān-güdāz gele: “Yā 

ehle’l-maĥşer! Ġuđđū ebśāraküm!2 ki Betūl, yaǾnį duħter-i Resūl geliyürür.” Ulular 

                                                            
1  Ey mahşer halkı! Gözlerinizi kapatın. 
2  Ey mahşer halkı! Gözlerinizi kapatın. 
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buyurmışlardur ki: Ġađđ-ı ebśārdan murād bu degüldür ki, ehl-i ĥaşr nā-maĥrem olalar; 

belki bāǾıŝ-i ĥādiŝ budur ki, Ĥażret-i Fāŧıma bir ĥālde gele ki, kimesnelerde ŧāķat, belki ol 

ŧarefe nažara istiŧāǾat olmaya. Ĥasen’üñ pįrehen-i zehr-endūdı dūşında ve Ĥuseyn’üñ 

pįrehen-i ħūn-ālūdı āġūşında, ǾAliyy-i Mürteżā’nuñ (46a) Ǿımāme-i śad-çāk ü pür-ħūn ü ħāki 

başında, ayaġ üzre ŧurup ķāyime-i Ǿarşa el urup, “İlāhį! Feryādum işit ve dāduma göre iş 

it.” diye. [81b] İns ü cānn tersān ve kerrūbiyān lerzān olup enbiyā kürsįlerinde üftān ve ĥūr ü 

ġılmān bu ĥāle giryān ola. Cibrįl, Ĥażret-i Risālet’e gelüp, “Yā Raĥmeten li’l-Ǿālemįn! 

Zehrã, pįrehen-i ħūnįn-i Ĥuseyn ve pįrehen-i zehr-ālūd-i Ĥasen ile ve Ǿımāme-i ǾAlį ile 

pįş-i Ǿarşa dād isteyü geldi. Eger feryād irmez-iseñ, deryā-yi ķahr-i İlāhį ķaǾrından ħurūşān 

ve keştį-i ins ü cānn anda ġarķ-āb ü pinhān olur.” diye. Ĥażret Ǿarş öñine gelüp, Fāŧıma’yı 

görüp, “İy nūr-i baśar ve iy cān-i peder! Ĥāliyā dest-gįrlik zemānıdur, ne dād-güzįrlik 

zemānı; şefāǾat ānıdur, ne şikāyet-i şenāǾat ānı; reǿfet ü nevāħt vaķtidür, ne sūziş ü güdāħt 

vaķtidür. Bu Ǿımāme ve pįrehenleri Ǿarż idüp: ‘İlāhį! Bu ħūn-i nā-ĥaķ ĥaķķı-çün, mātem-i 

şühedāya girye idenleri bārān-i raĥmet-ile sįr-āb eyle, ve feyż-ı nem-i ıĥsān-ıla ravża-i 

aĥvāllerin şād-āb eyle!’ di.” diye. Betūl ol vech-ile duǾā idüp, duǾāsı hem-dem-i icābet ve 

tįr-i temānnāsı ķarįn-i [82a] hedef-i ıśābet olup müvālį-i evliyāǿ-i ħānedān-i Muśŧafavį vü 

Mürteżavį merĥūm olalar. 

RübāǾį: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Yā Resūla’llāh saña ümmet olan ehl-i günāh 

Sen şefāǾat-ħˇāh-iken niçün ide zārį vü āh  

Ķanķı ümmetde var ıĥsānuñ gibi bir Ǿuźr-ħˇah 

Ķanķı milletde1 livā-yi himmetüñ gibi penāh  

 

SEBEB-İ ĶATL-İ YAĤYÃ –ǾALEYHİ’S-SELĀM– 

Ol zemānuñ meliki gerçi pįr idi, emmā ögey ķızınuñ maĥabbeti vesvese-i şeyŧān-ıla 

ķalbinde cāy-gįr idi. Her çend ki melik anuñ muǾāşeretine rāġıb oldı, (46b) Ĥażret-i Yaĥyã 

“Ĥarāmdur.” diyü rıżā virmeyüp, “Bu fiǾlden fāriġ ol.” didi2. Bir gün duħter meliki şarāb 

keyfiyyeti ile lā-yaǾķıl ve kendinüñ bāde-i Ǿışķı-yıla ķanzil, vaślına biñ cān-ıla māyil 

görüp, kendüye her yüzden zįb ü fer ü zįnet ü zįver virdi, ĥużūr-i melike girdi. Melik 
                                                            
1  milletde B: milletde var P. 
2  fāriġ ol didi B: rāġıb oldı P.  
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duħterden murād ŧaleb idüp, “Ķudūm-i Ǿışķuña1 mā-melek fidādur.” didi. Duħter, “Bu 

murāda şįr-behā ħūn-i Yaĥyã’dur.” didi. Melik, [82b] mestāne ķatl-i Yaĥyā’ya rıżā virüp 

egerçi, “Emrüñ cāna ve ķana revāndur.” didi, emmā Ǿulemā cemǾ olup, “Şöyle ki 

Yaĥyā’dan bir ķaŧre ħūn-i nā-ĥaķ yire döküle, ol dem sebeb-i ķaŧǾ-ı mādde-i nebāt ü 

ĥayvāndur.” didiler. Melik, “Zerrįn legençe üzre boġazlayup ķurbān idüñ, ħūnı legençe ile 

çāha revān idüñ.” didi. Ħavāśdan biri, “Peder-i pįrinüñ duǾāsı müstecābdur, evvel anı 

öldürmek śavābdur.” didi. Melik anuñ daħı ķatline fermān idüp, baǾżılar Yaĥyā’ya revān 

oldılar, baǾżılar ķatl-i Zekeriyyā içün maĥkūm-i fermān oldılar. Yaĥyā’yı bulup baġlamaķ 

istedüklerinde ķażāya rıżā virüp ķarār itdi, Zekeriyyā śaĥrāya firār itdi. Gider-iken bir 

diraħt görüp eli-yile işāret itdi, diraħt şikāf oldı. Zekeriyyā içine girdi, gūyā ki ol misk ve 

bu nāf oldı. İblįs gūşe-i ridāsın ŧaşra ķoyup, der-peyince gelenlere ridāyı gösterüp erre 

fennin taǾlįm eyledi. Ol güm-rāhlar diraħtı içinde Zekeriyya-yıla [83a] biçüp dü-nįm eyledi. 

Çün erre sįneye geldi, nāle itdi. Cevāb geldi ki: “Śābir ü sākit ol, tā ki cerįde-i aĥrār ü 

ebrārda ŝābit ol.” Zekeriyyā muŧįǾ-ı zencįr-i teslįm oldı. Şevķ-ı vaśl-i İlāhį ile zaħm-i 

erre(47a)den bį-bāk oldı ve śabr itdi, aña dek ki dü-nįm oldı. 

Beyt: 
(mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fa’lün) 

Egerçi cürm-i maĥabbetle şöhreler buldum  

Hezār şükr ü sitāyiş şehįd-i Ǿışķ oldum 

Her nįmi bu beyt-ile gūyā oldı ki,  

Beyt: 
(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Kesildükde başum bir baş daħı virse Ħudā anı 

Ki itsem yine biñ cān-ıla yoluñda fidā anı  

Belį,  

ĶıŧǾa: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fa’lün) 

Derdde bir nihānį leźźet var 

Ki anı Ǿışķa āşinā añlar  

Ķalmadı şimdi bir2 belā añlar 

Ħalķ anuñ-çün anı belā añlar. 
                                                            
1  Ǿışķuña B: Ǿışķ-ıla P. 
2  bir B: bu P. 



165 
 

Bu cānibden, gidenler Yaĥyā’yı melik ĥużūrına getürdiler, başın kesüp ķanın legençeye 

alup çāha atup emr-i şāhįyi yirine yitürdiler. Ķan ķuyudan ķaynadı, her ķaŧresi bir mevc 

olup deryā gibi oynadı. Ĥaķ TeǾālã ki ǾAzįz-i Źü’ntiķāmdur, Buħt-i Naśśar ile ‘Ŧanŧūs’-

nām meliki gönderdi, [83b] Benį-İsrāǿįl’den yitmiş biñ eri bį-ser itdiler, tenlerin türāb ve 

ħānümānların ħarāb idüp gitdiler. 

İmām Zeyn rivāyet ider ki: “İmām ile Kūfe’ye teveccüh itdügümüzde her menzilde 

ķıśśa-i Yaĥyā’yı añup teǿessüf ider-idi: ‘Dünyānuñ ħorlıġı ve murdārlıġı, bį-ķadr ü bį-

iǾtibārlıġı şöyledür ki, ser-i Yaĥyā’yı bir zen-i nā-pāke şįr-behā eyledi.’ diyü telehhüf ider-

idi. SaǾįd bin Cübeyr, İbn1 ǾAbbās’dan rivāyet ider ki, Ĥażret’e vaĥy geldi ki: “Ķatl-i 

Yaĥyã intiķāmı-çün yitmiş biñ nefs telef olındı-yısa, Ĥuseyn’üñ ķanı içün ażǾāfı 

muķarrerdür, ve bu ŝevāblar ħıyār-i mülūk-i ümmetüñe müyesserdür.” Ol vaǾd-i İlāhį 

žuhūr idüp Muħtār-i Ŝeķafį ve Müseyyeb-i ĦuzāǾį ve İbrāhįm ibn Eşter-i Necefį yetmiş üç 

biñ kimse ile žuhūr idüp her biri ķatele-i ālden niçe Kūfį vü Şāmį ķatl idüp dād aldılar. 

Śoñra śāĥıbü’d-daǾve Ebü’l-Müslim ile ǾAbbāsįler ħurūc idüp, Mervānįlerüñ ħırmen-i 

mülklerin ber-bād (47b) eylediler. ǾUyūnü’r-Rıżā’da mesŧūrdur ki [84a] mehdį-i āħıru’z-

zemān çıkup baķıyye-i intiķāmı ol ala, ol daħı śaġa ve śola bu intiķām içün bir zemān ķılıç 

śala. 

 

BĀB-İ ŜĀNĮ DER-CEFĀ KEŞĮDEN-İ SEYYİDÜ’L-EBRĀR EZ-DEST-İ EŞİRRĀǾ-İ 

ĶUREYŞ-İ EŞRĀR VE ŞEHĀDET-İ ĤAMZA VE [CAǾFER-İ] ŦAYYĀR2 

Beyt:  

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün) 

Aĥmedu’llāhe ķable külli kelām 

Eźküru’llāhe Ǿınde külli merām3 

Anlar ki vaķāyiǾ-ı ümmeti taǾbįr-i kelām-i muǾciz-nižām-ıla taķrįr buyumışlar ve 

vaķāyiǾ-ı meśāyib ekmel-i kümmelįne müśādif olduġını kendülerde bulup muǾāyene 

görmişler, “İnne aǾžame’l-cezāǿi meǾa aǾžami’l-belāǿi.”4 buyurmışlar. “Yüĥıbbühüm”1 

                                                            
1  ibn: bin P, B. 
2  İkinci Bölüm: Yartılmışların En İyisinin (Hz. Peygamber) Kureyş’in İleri Gelen Kötülerinden Çektiği 

Cefalar ve Hamza ile Ca’fer-i Tayyar’ın Şehit Edilmesi Hakkında. 
3  Her sözün başında Allah’a hamd eder, her isteğimizde O’nu anarız. 
4  Mükafatın en büyüğü, belanın en büyüğüyle beraber gelir. Tirmizî, Sünen, c. 4, s. 179: “İnne Ǿıžame’l-

cezāǿi maǾa ıǾžami’l-belāǿi. 
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mażmūnınuñ kemānından her tįr-i ıħtiśāś ki ne şāna olur, “Ve yüĥıbbūnehū”2 muķteżāsınca 

sihām-i śabra sįne-i bį-kįnesi nişāne olur. Yaĥyã bin MuǾāź-i Rāzį eŝnāǿ-i münācātında 

dimiş ki: “İlāhį! Ķullaruñdan biri birine maĥabbet itse, envāǾ-ı niǾam ile muġtenim eyler 

ve niçe neġam-ıla bį-ġamm eyler. Sen dost idindüklerüñ belālar-ıla mübtelā ve dilini 

hedef-i tįr-i ķażā eylersin. Sebebin bilmekde Ǿaķllar çākdür ve bu ĥukmüñ ĥıkmeti ħāric-i 

dāyire-i idrākdür.” İlhām-i İlāhį vārid oldı ki: [84b] “Dāġ-ı āteş-i Ǿışķ cān-sūz ve sehm-i 

aĥıbbā ķavs-i sevķ-ı şevķdan iren tįr-i dil-dūz olduġına ĥıkmet budur ki, defǾ-ı sūz-i dāġ-ı 

hecr içün nüzūl-i bārān-i raĥmete müntežır ve zaħm-i nāvek-i heymān içün merhem-i 

merĥamet vüśūline nāžır olup sivādan tenezzüh ve velāya teveccüh ĥāśıl ola.”  

ĶıŧǾa: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Ehl-i derd evliyādan olmayıcaķ 

Aña Ĥaķ’dan belā Ǿaŧā olmaz 

Gevher-i genc-i Ĥaķ’durur bu belā 

Her kişiye güher Ǿaŧā olmaz 

Varını yaķmayınca ŧālib oda 

Vāśıl-i sirr-i kįmyā3 olmaz 

BaǾżı kütüb-i münzelede mesŧūrdur ki: İy ādemį! Rāh, Ǿışķ ser-menzil itse, bir 

sebįl-i veŝįķdur ki, ol ŧarįķ-ı meżįķda çün derd refįķ (48a) ola, ve rāh-rev, saǾy-i sedįd ü 

cidd-i cedįd ile meǾāzif-i fesāddan meǾārif-i reşāda irmek-içün, śafāǿ-i aśfiyā vü vefāǿ-i 

evfiyā ve simāt-i Ǿubbād ü śıfāt-i zühhād, zevķ-ı efrād ü şevķ-ı evtād, aĥvāl-i nuķabā vü 

aķvāl-i4 nücebā meslegine sülūk bula, ķurratü Ǿaynāh5; yaǾnį ebśār-i žāhire-i nāžıra-i žāhirį 

ve serāyir-i bāśıra-i bāŧınį, āŝār-i menāhic-i [85a] meǾānį-i nübüvvetden muķtebis ve envār-i 

mebāhic-i mebānį-i fütüvvetden mültemis olur. Ve bu nükte daħı muķarrerdür ki, incāz-i 

mevāǾįd-i cezāda istıĥķāķ-ı ķābiliyyet ve istįcāb-i ķabūliyyet istiǾdādı ıħtilāfı ile mütefāvit 

olur, kemā śarraĥa bihį ekmelü’l-kümmel6: “Mā ūźiye nebiyyün miŝle mā ūźįtü.”7 

 

                                                                                                                                                                                    
1  “O, onları sever.” 5/Mâide: 54. 
2  “Onlar da onu severler.” 5/Mâide: 54. 
3  kįmyā B: kimyā P. 
4  aķvāl B: aĥvāl P.  
5  Göz nuru! 
6  En mükemmel olanın açıkladığı gibi. 
7  Hiçbir peygamber, benim çektiğim sıkıntıyı çekmemiştir. 
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Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Ben gözümden gördügüm ben nāleden işitdügüm 

Görmedi gözi işitmedi kulaġı kimsenüñ  

Her ħırķa ki giydiler, baħyesi ķahr-ıla ve her loķma ki yidiler, taǾbiyesi zehr-ile idi. 

Zimām-i mehāmm-i enām ĥavze-i ĥımāyetlerinde iken dāmen-i şefāǾat-ile meǾāyib ü 

āŝām-i enāmı ve icrām-i cerāyim-i ħavāśś u Ǿavāmmı setr içün, “Ve mine’l-leyli fe-

tehecced!”1 emri-yile meǿmūr idiler ki, ħuftegān-i firāş-i ġaflet ü beŧāletden niǾme’l-bedel, 

ve kāhilān-i müsāhilān-i fermān-ber-dārį-i ŧāǾāt-i bedeniyye vü bāŧıniyyeden ħayrü’l-Ǿıvaż 

olalar. Bir ŧarefden efkār-i eviddā ve bir ŧarefden efgār-i aǾdā. Gāh evreng-nişįn-i nişįmen-i 

nişāngāh-i “Ķābe ķavseyn.”2, gāh nişāne-i tįr-i hezl-i Ebį Cehl-i pür-şeyn; [85b] gāh ‘Beşįr’ 

ü ‘Neźįr’ ile mülaķķab, gāh şāǾır ü sāĥır dimek-ile maŧǾūn-i Ebį Leheb. Gāh maķdeminden 

eyvān-i bülend-i Kisrã pest oldı, gāh bürc-i dendānları seng-pāre-i Ǿadüvv-ile şikest oldı. 

Gāh luǾābları merhem-baħş-i cerāĥathā-yi cemād-i bį-cān oldı, gāh dehān-i (48b) maħzenü’l-

esrārlarından seyl-āb-i ħūn revān oldı. 

Anlara ol Cenāb-i Ceberūt’dan evvel tuĥfe-i belā bu-yıdı ki, çün ber-mūcib-i 

ĥıkmet-i bāliġa-i Rabbāniyye ķażā-yi cān-fezā-yi nüzhetgāh-i ünsden tengnā-yi dünyāya ve 

terbiyet-i aŧfāl-i ümmet içün maǾraż-ı perveriş-i çehār-ümmehāt ü nüh-ābāya nüzūl 

buyurdılar, henūz ol ħayr-i vālid ü mevlūd arż-ı cemāl eylemedin bi-huķm-i “Lem yelid ve 

lem yūled.”3 pederi Medįne’ye gelüp rıĥlet eyledi. Melāyike ol dürr-i yetįmüñ dāġ-ı yetįmį 

ile4 süfte-dil olmaġı ser-rişte-i Ǿumrine aķd-i evvel olduġın göricek efġān itdiler. Ħıŧāb-i 

İlāhį vārid oldı ki: “Bāk degüldür ki aña ĥāfıž u kefįl benem, ve çāre-sāz [86a] ü vekįl 

benem.” Çün ol zübde-i teǿŝįr-i ecrām-i Ǿāliye ve ber-güzįde-i āŝār-i terbiyet-i sebǾa-i 

seyyāre-i sāmiye heft-sāle oldı, māderi daħı fevt oldı. Dāġ ber-bālā-yi dāġ ve derd ber-ser-i 

derd oldı, anuñ-çündür ki “Eddebenį Rabbį.”5 āŝārına mažher olmaķda ferd oldı. 

Beyt: 
(mef’ūlü fā’ilātü mefā’įlü fâ’ilün) 

Ol faħr-i enbiyā n’ola oldıysa ger yetįm 

Dür ki yetįm ola behāda ziyāde olur 
                                                            
1  “Gecenin bir kısmında teheccüde kalk.” 17/İsrâ: 79. 
2  “İki yay arası kadar.” 53/Necm: 9. 
3  “Doğurmamıştır ve doğmamıştır.” 112/ İhlas: 3.  
4  ile B: -P. 
5  Beni Rabbim terbiye etti. 
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El-ĥamdü li’llāh ki, ǾĀşıķ daħı śıġar-i sinn ü sālde bu ĥālde Resūl’e pey-rev olup 

vālideyni ķırķ günde rıĥlet eylemek-ile yetįm-i süfte-dil, ol cihetden daħı saǾādet-i irŝe 

vāśıl olmışdur. Anuñ-çündür ki, 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Ellere źevķ u sürūr ü Ǿışķ u şādį ĥoş gelür 

ǾĀşıķam baña belā vü nā-mürādį ħoş gelür 

El-ķıśśa çün Ĥażret şeş-sāle oldı, māderi ǾAbdu’llāh’ı ziyārete gelüp yine 

mürāceǾat kaśd itdükde bįmār oldı; Ĥażret bālįni üzre oturdı, māder vech-i cemįline nažar 

idüp bu mażmūnı oķıyup dįdeler eşk-bār oldı. 

ŞiǾr:  

(…?) 

Tebāreka’llāhü min ġulāmi (49a) [86b] 

İn śaĥĥa mā-ebśartü fi’l-menāmi 

Fe-ente mebǾūŝün ile’l-enāmi 

Min Ǿındi Źi’l-celāli ve’l-ikrāmi1 

Andan śoñra “Rızķ maķsūm ve ecel maǾlūm, ve her mevcūduñ āħıri maǾdūmdur.” diyü 

ferzendin tesliyet, baǾdehū Ǿālem-i āħırete Ǿāzįmet eyledi. Mervįdür ki: Ĥażret’üñ yetįm 

olup ol ĥālde ķalduġı cümle insānuñ cigerin deldi ve yüregin dildi, ĥattā vefāt-i Āmine’de2 

cinnüñ giryesi işidildi. Çün heşt-sāle oldı, vücūd-i pākine bir muśįbet daħı ĥavāle oldı. 

Kāfil-i mühimmātı ve kāfį-i żarūrātı olan ceddi ǾAbdü’l-muŧŧalib daħı rıħlet itdi, Ĥażret’i 

Ebū Ŧālib’e vaśıyyet itdi. Ol daħı cāndan ķabūl-i ħıdmet itdi. 

Beyt:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

N’ola dirlerse serāy-i Ǿāleme mātem-kede 

Bu muśįbet-ħānede kimdür ki olmaz ġam-zede 

Bir ibtilā daħı bu-yıdı ki: ǾUtbe ve Ebū-leheb ol3 iki pür-şūr ü şeġab ol aya muĥāķ 

gibi ķarįn ve ol vücūd-i gül-āsāya ħār gibi hem-sāye idiler. İkisi bile keferede küfrde 

mihter [87a] ve ol iki ebter cevr ü āzārda biri birinden bed-ter idiler. Žāhiren daǾvã-i civār 
                                                            
1  Bu çocuğu (ihsan eden) Allah ne mübarektir/ Şayet rüyada gördüklerim doğruysa/ Sen Celal ve ikram 

sahibi’nin katından/ Tüm yaratıklar için (elçi olarak) gönderileceksin. 
2  Āmine’de: Emįne’de P, B. 
3  ol B: o dil P. 
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iderler, emmā ol cevvārlar bāb-i vefāda ķapuyı dįvār iderler-idi. Ol iki cār-i cāǿir ve ħalįŧ-i 

żāǿir, ħod-bįn ü ħod-kāme, bed-nām ü siyeh-nāme, ve ol iki hem-sāye-i girān-sāyeler, her 

biri bāzār-i nefāķ-ı pür-nifāķda naķd-i faķd-i İslām’a bir ħˇāce-i girān-māye olup, gerden ü 

gūş-i küfrlerine Ǿıķd-i Ǿuķde-i iǾtiķād-i fāsidi pįrāye idüp āzār ü eźāya bel baġlarlar-ıdı, 

gücleri yitdükçe cevr ü žulm idüp yine aĥıbbā ile bile aġlarlar-ıdı. Ol şemǾ gibi āteşįler 

pervāne-i bezm-i ķudsı, öper śūretinde ıśırurlar-ıdı; şehd-i nāb-ıla āmįħte zehr-āb virürler-

idi. Zen-i Ebį Leheb ħod her gice evrāŝ ü elvāŝ (49b) cemǾ idüp reh-güźārında ķor-ıdı, ol 

muħāŧab-i “Ve ŝiyābeke fe-ŧahhir!”1 ĥażretinüñ pür-emn-i dāmen-i daǾvetleri ġubār-ālūd 

olmaz-ıdı; ve gāh ħār ü ħasek2 ile güźergāhların3 ŧoldurur-ıdı, ol reh-rev-i risāletüñ “Fa’śbir 

kemā śabera ülü’l-Ǿažm.”4 [87b] şāh-rāhında pāy-i śabrları ħūn-ālud olmaz-ıdı. 

Nažm: 

(müfte’ilün müfte’ilün fâ’ilün) 

Oldılar anlar yolına ħār-pāş 

Ħāŧırına gelmedi aślā ħırāş 
 
Göñli anuñ gül gibi reng almadı 

Ġonce gibi ħāŧırı teng olmadı 

ǾUrve bin ez-Zübeyr’den mervįdür ki: Bir gün ǾAbdu’llāh bin ǾÖmer’e Ķureyş’üñ 

Ĥażret’e itdükleri cevr ü āzār ü bed-girdārların süǿāl itdiler ki, cümleden ķanķısı etǾab ü 

aśǾab idi? Didi ki: “Bir gün yevm-i ĥacda śanādįd-i dįn ĥavālį-i ĥaremde müctemiǾ idiler, 

ve aĥvāl-i Muĥammed’den güft ü gū idüp ‘ǾUķalāmuz tesfįh ve mühtedįlerümüz tađlįl 

idüp dįn-i cedįd ıĥdāŝ eyledi ve mā-beynümüzde fitne įrāŝ eyledi.’ diyü kimi mütekellim 

ve kimi müstemiǾ idiler. Hemānā Ĥażret gelüp ŧavāfa meşġūl olup, ibtidāda rükne istilām 

itdiler. Çün muķābele-i cemāǾata geldiler, oturduķları yirden Ĥażret’e taǾn ü ŧanz ü istihzā 

idüp biri birine ġamz itdiler. Ĥażret žāhiren müteĥammil-i eźiyyet-i ķavm-i ŧuġyān oldı, 

emmā mübārek çehrelerinde çįn-i [88a] cebįn ve girih-i ebrū ve ĥumret-i vecenāt nümāyān 

oldı. Ŧavāf-i ŝānį vü ŝāliŝde yine ĥasb-i ĥāl bu minvāl üzre oldı. Ĥażret tevaķķuf idüp 

buyurdılar ki: ‘İy ķavm! Āgāh oluñ ki, çün teblįġ-i aĥkām-i risāleti yirine yitürdüm, 

mütābeǾat u mübāyeǾatdan firār itdüñüz, ķıtāl āyetin getürdüm.’ Çün küffār işitdiler, 

                                                            
1  “Elbiseni de temiz tut.” 74/ Müddessir: 4. 
2  ħasek B: ħuşk P. 
3  güźergāhların B: güźergāhlaruñ P. 
4  “Büyük peygamberlerin sabrettiği gibi sen de sabret.” 46/Ahkâf: 35. 
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kendülerden gitdiler; bį-ıħtiyār temelluķ ıžhār itdiler ve mülāyemet ıħtiyār itdiler. (50a) 

Ĥażret, ħānesine mürāceǾat itdiler. 

Yarındası yine gürūh-i meźkūr cemǾ olup kār-i dūşįneyi teźekkür itdiler: ‘ǾAcebdür 

ki Muĥammed’i melāmet itmek ķaśd itdük, ol bizi melāmet itdi.’ diyü arż-ı taĥayyür 

itdiler. Bu ĥālde Ĥażret yine gelüp ŧavāfa şürūǾ itdi. Ol gürūh-i güm-rāh yek bār üzerine 

ġulū itdiler, ridāların çeküp ser-fürū itdiler. Ol ķadr zūr itdiler ki, mecārį-i nefeslerin tażyįķ 

itdiler; Śıddįķ māniǾ olayım didi, bunı ķoyup hücūm-i Śıddįķ itdiler. Üzerine vardılar, 

başın yardılar.” [88b] Bu cümleye irtikāb sebeb-i ıķtirāb-i Rabbü’l-erbābdur, diyü Ĥażret 

taĥammül ider-idi ve ŧarįķ-i baǾŝ ü risāletde ŝābit-ķadem olup tevekkül ider-idi, ve dir-idi 

ki: “Ve li’llāhi fį żımni’l-belāyā leŧāǿif.”1  

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Gāh olur ebr-i siyehden āftāb olur Ǿıyān 

Ħār-i ġamla gāh olur olur2 gül-i şādį nihān 

İbn ǾAbbās’dan mervįdür ki: Bir gün yine ŧuġāt-i Ķureyş ķatl-i Ĥażret’e ittifāķ ve 

bu fitne üstine Ǿahd ü mįŝāķ itdiler. Fāŧıma ħaber-dār olup Ĥażret’e gelüp aġladı. 

Beyt:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Śanma ol gül-ruħ yüzin pür-eşk-i gülgūn eyledi 

Ħūn-i dil ki cānda pinhān idi bįrūn eyledi 

Ĥażret, “Mā yebkįki?”3 diyüp, süǿāl idüp Fāŧıma, “İnne’l-ķavme Ǿazemū Ǿalã en 

yaķtülūke.”4 diyü cevāb virdi. “El-vuđūǿü silāĥu’l-müǿmin.”5 diyü tecdįd-i vüżū itdiler, ve 

Beyt-i Ĥarām’dan ŧarefe ħırām idüp ŧavāfa tevcįh-i rū itdiler. Mehābet-i nübüvvetden 

küffār-i bed-girdār ķaçamadılar, eline bir ķabża seng-rįze alup [89a] “Şāheti’l-vücūh.”6 diyü 

ķavmden yaña śaçdılar; şöyle ki niçe zemān gözlerin açamadılar. Mervįdür ki: Ol seng-rįze 

ŧoķınan ķavmden kimesne ķalmadı ki, rūz-i neberd-i Bedr’de (50b) bir derd-ile maķtūl 

olmaya ve berāzıħ-ı dūzaħdan derk-i esfele müşrif bir maķāmı müşref idüp maħźūl 

                                                            
1  Belaların içerisinde Allah’ın çeşitli lütufları gizlidir. 
2  olur B: -P. 
3  Seni ağlatan (sebep) nedir? 
4  Topluluk seni öldürmeye karar verdi.  
5  Abdest müminin silahıdır. 
6  Yüzleri kara olsun. 



171 
 

olmaya. Ķıśśa-i Kerbelā’da daħı böyle olmışdur ki, ol gürūh-i enbūh ki Ǿasker-i Ǿāmmį idi, 

yigirmi iki biñ Kūfį ve Şāmį idi, elbette sāl āħır olınca her biri bir derde mübtelā oldı; ve 

āşūrā ayında ki bu ĥādise oldı, āşūr-i āyende gelince kimi maķtūl ve kimi maǾlūl, mā-ĥaśal 

Ǿāleme nümūne vü Ǿıbret-nümā oldı. 

Kenzü’l-Ġarāyib’de Ebū CaǾfer-i Ĥemedānį, ķāđį-i Baśra Ebū ǾAbdu’llāh’dan 

rivāyet ider ki: “Ol sālde āşinādan birin nā-bįnā gördüm, sebebin śordum, didi ki: 

‘VāķıǾam ķābil-i taǾbįr ve derdüm Ǿılāc-peźįr degüldür. Muĥārebe-i Ĥuseyn-i şehįdde İbn 

Ziyād ile Ǿasker-i Yezįd’de bile idüm. Çün vaŧana geldüm, vāķıǾada gördüm ki, ‘Seni 

Resūl [89b] daǾvet ider.’ dirler ve beni Ĥażret öñine iledürler. Gördüm ki kendüler miĥrāb-i 

mescidde ber-ķarār, yemįn ü yesār kibār-i muhācirįn ü kübbār-i ensār, ve nevāhį vü 

ĥavālįlerinde merdüm-i bį-şümār. Ĥasen ve Ĥuseyn nažarlarında, emmā Ĥuseyn cāme-i 

ħūn-ālūd ile gūş-i Resūl’e āheste söz söyler. Ķatele-i İmām’ı bir bir nažarlarına getürüp, 

Ĥażret ġażab ile ‘Iđribū bi’s-seyfi va’ĥriķū bi’n-nār.’1 dir. Çün emrin yirine getürürler, her 

birine bir tįġ ururlar, bir şerer peydā olup ķarara ŧutup yanar. Yine fi’l-ĥāl zinde olup yine 

tįġ ile çalarlar, yine evvelki emr žuhūr eyler. Ben ol ĥālde ol ķavmı gördüm, hevlnāk 

oldum, belki ħavfümden helāk oldum. Nažarlarına varup, ‘Es-selāmü Ǿaleyke yā 

Resūla’llāh!’2 didüm. Ġażab-ıla nažar idüp redd-i selām itmediler: ‘Yā Ǿadüvva’llāh! Niçün 

ĥurmet-i ĥaremüm ĥımāyet itmedüñ ve Ǿızzet-i Ǿırķum riǾāyet itmedüñ?’ didiler. Ġayrı 

kelām itmediler. Ben feryād itdüm ve aķsām-i ķasemi yād itdüm: 

Beyt: 

(fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün) 

“Ne oķ (51a) attum o cenge [90a] ben ne sinān 

Ne ķılıç çekdüm anda ben ne kemān.” 

Buyurdılar ki: ‘Gerçek, emmā çün sevād-i aǾdā-yi rū-siyāhı tekŝįr ve nuśret-i evlādumda 

teǿħįr itdüñ; şāyeste-i Ǿuķūbet ve müstevcib-i ġażab-i Ĥażret-i Rübūbiyyet’sin.’ diyüp 

nažarlarında olan legençe-i pür-ħūndan bir mįli ħūn-ālūd idüp gözlerüme çekdiler, ‘Çün bu 

ħūn-i nūr-i çeşmümdür, sen de ġarāmetin çek.’ didiler, fi’l-ĥāl bįdār oldum, vāķıǾayı 

vāķıǾa muŧābıķ, yaǾnį kendümi nā-bįnā buldum.’” 

ĶıŧǾa: 

(mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

                                                            
1  Kılıçla öldürün, ateşte yakın! 
2  Selam sana ey Allah’ın Rasülü! 
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Gel iy o cenge varan žālim ü Ħudā-nā-ters 

Ĥuseyn’i ķo ķanı şerm-i Nebį Ħudā-yi Ĥuseyn 

Ġarįm Aĥmed ü ķāđį Ħudā vü ħaśm ǾAlį 

Ķan aġlasañ demidür ķanı ħūn-behā-yi Ĥuseyn 

Revā mıdur ola āġışte ħāk ü ħūn-ıla 

Ruħ-i münevver ü gįsū-yi müşk-sā-yi Ĥuseyn 

O ħānedāndan iseñ ǾĀşıķā di her şeb ü rūz 

Dirįġ u derd-i Ĥasen ĥayf-i āh-i vāy-i Ĥuseyn 

Neŝr: Kefere-i fecere ĥımāyet-i Ebį Ŧālib’den bi’ź-źāt Ĥażret’e eźāya ķādir 

olımayup emmā aśĥābuñ [90b] baǾżın teşne vü gürisne ve kimin vaķt-i temmūzda ve nįm-

rūz-i pür-sūzda bürehne idüp güneşe ŧutup, ve baǾżını issi ķum içinde gömüp gögüslerine 

ķızmış ŧaşlar baśup, ĥayātlarında anlara Ǿaźāb-i ķabr iderler-idi. Bilāl “Aĥaden aĥaden!”1 

diyüp, keźālik Śuheyb ve ǾĀmir bin Füheyre ve sāyir etbāǾ-ı Nebį ve eşyāǾ-ı Muĥammed-i 

ǾArabį, “Belā cānib-i Ĥaķ’dan Ǿaŧā ve Ǿaŧādan nāle ħaŧā; müşāhede-i cānān içün mücāhede-

i ebdān śayķal-i āyįne-i cān ve ħarābį-i ten genc-i viśāl içün bāǾıŝ-i Ǿımāret-i cenāndur.” 

diyü śabr iderler-idi. Āħır aśĥāb Ĥabeşe’ye hicret ve terk-i ħānümān ü Ǿıyāl ü źürriyyet 

ķıldılar. 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün)  

Ne ġamm olsa vücūduñ āteş-i derd-ile ħākister 

O ħākister olur āyįne-i cāna cilā-güster  

İbtilā-yi Ĥażret’den biri (51b) daħı Ebū-cehl-i laǾįn śafĥa-i cebhe-i Ĥażret’i, ki levĥa-

i dįbāce-i āyāt-i kerāmātdur, zaħm-ālūd ve ħūn-pālūd idüp surħ-rū itdügidür; ve bu ĥālde 

cebįn-i Ĥamza’da çįn-i kįn žāhir olup [91a] Ebū-cehl’üñ ser-i bį-maġzın dįg-i fitne gibi ħurd 

idüp, kendü dįne gelüp aǾdāyı ħāk-i ħaclete ser-fürū itdügidür ki, maĥallinde meźkūr ü 

mesŧūrdur. Ve biri daħı intiķāl-i Ebį Ŧālib ve irtiĥāl-i Ħādįce’dür ki aña müteǾāķıbdur. 

Rāvį eydür: Çün Ebū Ŧālib ve Ħadįce rıĥlet itdiler, Ķureyş Ĥażret’e āzārı ziyāde idüp 

düşdükçe bį-taķśįr cevr ü eźiyyet itdiler. Ĥażret Ŧāyif’e müteveccih oldılar, andaġı ŧāyife 

daħı ĥużūr virmeyüp yine Mekke’ye ricǾat itdiler; baǾde’l-biǾŝeh on yıl be-her-ĥāl 

taĥammül-i envāǾ-ı şedāyid ü nekāl idüp āħır Medįne-i Yeŝrib’e rıĥlet itdiler. Medįne’de 

                                                            
1  Allah bir! Allah bir! 
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āyāt-i ġazv1 [ü] cihād nāzil oldı, ehl-i dįn ile mütemerridįn mā-beyninde varduķça nāyire-i 

ĥarb ü ķıtāl müşteǾıl oldı. 

 

[ŞEHĀDET-İ ǾUBEYDE BİN ĤĀRİŜ] 

Ehl-i Beyt-i nübüvvetden evvel şehįd olan Ǿamm-zādeleri ǾUbeyde bin Ĥāriŝ’dür. 

Merd-i kühen-sāl ve şeyħ-ı Mühācirįn, zübde-i ricāl idi. Evvel Ǿalem getürmek-ile ser-efrāz 

ve müjde-i Resūl-ile mümtāz olan [91b] oldur, ki ġazve-i Bedr’de ki ŧoķuz biñ yüz elli nefer-

i müşrikįnüñ içlerinde yidi yüz deve ve yüz at var-idi; ķavm-i İslām üç yüz biş nefer idi, 

içlerinde yitmiş deve ve on at var-ıdı; silāĥ u rimāĥdan altı ķılıç ve sekiz zirih var idi, 

ancaķ ġayrı ne yaraġ ve ne yat var idi. Ĥįn-i muķābele vü muķātelede Ķureyş’den ǾUtbe ve 

Şeybe ve Velįd Ǿazm-i meydān itdiler, ve “Mübārezete Hāşimįler gerek, ensār gelmesün.” 

diyü Ǿahd ü peymān itdiler. Aśĥābdan ǾUbeyde, ki pįr idi, hem-sāli ǾUtbe’ye muķābil oldı; 

Ĥamza kehl idi berāber-i Şeybe-i (52a) kehl-i kāhil oldı; ǾAlį, ki cüvān idi, hem-zādı Velįd 

ile muķābil oldı. Ĥamza ve ǾAlį ĥarįflerin zaħmnāk itdiler. ǾUtbe, ǾUbeyde’yi zaħm-i 

hevlnāk-ile zebūn itdi. Ĥamza ve ǾAlį ġarįmlerin ķoyup ǾUbeyde’yi maǾrekeden alup 

aśĥāba gelmege cān atdılar. ǾUbeyde Ĥażret’i görüp, “E-lestü şehįdā?”2 didi. Ĥażret, 

“NeǾam!”3 buyurdılar. Bedr’den bir menzilden beride Ǿāzim-i dār-i baķā [92a] oldı ve ser-

defter-i esāmį-i şühedā oldı. 

 

[ŞEHĀDET-İ ĤAMZA] 

Ehl-i Beyt-i nübüvvetden ikinci şehįd Ĥamza’dur, ki şehādeti ġazve-i Uĥud’da 

vākıǾ olmışdur. Ve ġazāǿ-i Uĥud egerçi şāyiǾ olmışdur, emmā aĥvāl bu minvāl ve tafśįli bu 

icmāl üzredür ki: Ol gün aśĥāb üç ķısm olup bir sehm sihām-i şehādet-ile ehl-i ķubūr 

oldılar, ve bir fırķa firār idüp nefįr-i ehl-i śabrdan nüfūr oldılar, ve bir gürūh cādde-i śabr ü 

ķarārda ŝābit-ķadem ve bį-fütūr oldılar. Ķavm-i bed-ħˇāh gürūh gürūh gelüp Ĥażret’i ķatl 

ķaśd itdüklerince bir ŧarefden ǾAlį Źü’l-feķār-ıla gelenleri ber-ŧaref, ve bir cānibden SaǾd 

bin Ebį-Vaķķāś aǾdāyı sihām-i ecele hedef ider-idi. Hātifden “Lā fetã illā ǾAlį lā seyfe illā 

                                                            
1  ġazv B: Ǿazz? P. 
2  Ben şehit değil miyim? 
3  Evet. 
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Źü’l-feķār.”1 işidildügi ol gün idi, ve Ĥażret Emįr’üñ đarb ü ĥarbin görüp, “Ene minhü ve 

innehū minnį.”2 diyüp Cibrįl daħı “Ve ene minkümā.”3 didügi ol gün idi. Bu ĥālde ‘İbn 

Ķumme’-nām laǾįn-i bed-gįn, [92b] seng-dil ü bed-güher ü bį-dįn meydān-i fürśatı ħālį4 

görüp, ol maǾden-i risālet ü cevher-i velāyetüñ üzerine seng pertāb idüp miĥrāb-i aśĥāb-i 

śıdķ u śafā, ŧāķ-ı ĶaǾbe-i ĥılm ü vefā pįşānį-i nūrānįlerin zaħmnāk eyledi, ġayretden nāle-i 

kerrūbiyānuñ yirin ķubbe-i eflāk eyledi,  

Beyt:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

İrer her bed-güherden nįşe-i derd ü ġam ü endūh 

Gerekse maǾrifetle sen göñül maǾden gerek kān ol 

(52b) gūyā cebhe-i mübārekleri ol žulmı görüp ĥayādan ķan derledi; şöyle ki, çāh-i 

zenaĥdānları ŧoldı ve gül-i ruħsārları bu ĥālden reng alup ter oldı. Meĥāsinleri ħūn-pālūd 

oldı, gūyā sünbül ü gül hem-ālūd oldı. Elleri ile ol ķanları sildiler ki, ķaŧarātı zemįne nāzil 

olmaya, ĥarāret-i ġayret-i İlāhį ile buħār-i ķahr-i Ķahhārį göge śuǾūd idüp Ǿālemiyāna 

bārān-i belā yaġup mezāriǾ-ı nevǾ-ı ādemiyānda toħm-i ħüsrān ĥāśıl olmaya. ǾAle’l-Ǿaķab, 

‘İbn Şihāb’-nām nā-yümn ü bį-edeb bir külūħ-pāre ile bāzūların [93a] mecrūĥ u nā-tüvān 

itdi. Ve ‘ǾUtbe’-nām laǾįn seng ile maŧlaǾ-ı envār-i vaĥy ü ilĥām ve menbaǾ-i enhār-i 

şerāyiǾ u aĥkām olan dehān-i şerįflerin urup, eyvān-i dendānlarından dört dāne şikest idüp 

Ŝüreyyā iken Benātü’n-naǾş gibi perįşān itdi. Ol śubha-i lüǾlüǾ ol demde Ǿıķd-i “Ke-

ennehünne’l-yāķūtü ve’l-mercān.”5 oldı, dāne-i enār-i tāze gibi sepįd iken bir demde tābiş-i 

mihr-i ķahr-i ķavm-i bed-mihrden reng-peźįr olup engüşt-i ĥayret ve zaħm-i dest-i düşmen-

i bį-ġayret-ile aġızları “Fįhi naħlün ve rümmān.”6 oldı. 

Nažm:  

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Nice seng atdı seng-dil düşmen 

K’oldı lüǿlüǿ-feşān ü laǾl-şiken 
 
Aġzı-yıdı Süheyl-i pür-ħande 

Seng irüp itdi laǾl-i raħşende 
                                                            
1  Ali’den başka yiğit, Zülfikar’dan başka kılıç yoktur! 
2  Ben, ondanım; o da bendendir. 
3  Ben de ikinizdenim. 
4  ħālį B: ĥālį P. 
5  “Sanki yakut ve mercan gibidirler.” 55/Rahman: 58. 
6  Orada hurma ve nar vardır. 55/Rahman: 68: “fįhimā fākihetün ve naħlün ve rummān.” 
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Dürc-i dürr idi fi’l-meŝel o dehān 

Oldı fi’l-ĥāl ĥoķķa-i mercān 
 
Śubĥa-i lüǿlü-yidi yāħod śan 

Pür-şikest itdi seng-i bed-güherān  

Girih-i işkālāt-i Ǿulūm-i evvelįn ü āħırįn ol dendān-ile ĥall olur-iken bu ġam [93b] 

ķulūb-i aĥbābda bir Ǿuķde oldı ki ancaķ nāħun-i dest-i ecel ile münĥal olur; ol vaķtden berü 

bu zaħmdan ol Ĥażret’e Ǿārıż olan derd-i sere Ǿılāc olam1 diyü śandal-i dil-i aĥrār, gül-āb-i 

eşk-i ĥasret-ile ĥall olur. İbn Ķumme tekrār fürśatdur (53a) diyü tįġ ĥavāle itdi; Ĥażret āgāh 

olup, meġāk-i kūha girüp, ol kūhı maķarr idinüp ķamer-i vücūdına hāle itdi. Ġarįm, ħorşįd-

i risālet đurūb-i2 kürūb-i ĥurūb-ıla3 ġurūb itdi, diyü žann idüp, ķavmine müjde idüp ħaber 

itdi. İblįs daħı “Ķad ķutile Muĥammed.”4 āvāzı-yıla gūş-i sürūşı ker itdi. Çün fi’l-ĥaķįķa 

āftāb-i cemāl-i Muĥammedįden aśĥāb-i māh-girdār ıķtibās-i envār itmege tūde-i ħāk-i 

meġāk ĥāyil oldı, žann itdiler ki bürc-i ħākį ol neyyir-i risālete menzil oldı. Fi’l-ĥāl bu 

ħaber-i şer bir eşerr-i nās olan śāĥıb-i baŧar ü eşir lisānından ķavm-i Medįne’ye vāśıl oldı. 

Beyt:  

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fa’lün) 

İrdi seyl-i sirişk deryāya  

Nāleler nevĥalar [94a] Ŝüreyyā’ya 

Ĥażret ķulle-i kūhdan ħorşįd gibi Ǿarż-ı dįdār itmeg-ile ġamām-i ġumūm ü ġayāhib-i şükūk 

ü evhām mürtefiǾ oldı, ve aśĥāb Benātü’n-naǾş gibi perįşān iken Ŝüreyyā gibi ĥavālįlerine5 

ĥavālįlerine5 müctemiǾ oldı. Ĥażret, 

Beyt: 

(…?) 

Ve Ǿaynu’llāhi nāžıratün ileynā 

Bi-ĥavli’llāhi lā yuķderu Ǿaleynā6 

ile mütekellim ve onlar müstemiǾ oldı. 

                                                            
1  olam B: -P. 
2  đurūb-ı B: ħurūb-ı P. 
3  ĥurūb-ıla B: ħurūb-ıla P. 
4  Muhakkak ki Muhammed öldürüldü. 
5  ĥavālįlerine B: ĥavlįlerine P. 
6  Allah’ın nazarı (yardımı) üzerimizdedir/ Allah’ın yardımıyla, bize üstün gelemeyeceksiniz. 
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Rāvį ķavlince rüǿesāǿ-i Mekke’den Cübeyr bin MuŧǾım’üñ ‘Vaĥşį’-nām bir ġulām-i 

vaĥş-sįret ü ded-śūreti ve dįv-śalābeti var idi ki, zūr-pençe vü şįr-ceng ve ĥarbe-dār ü 

zūpįn-ceng idi. Cübeyr, “Rūz-i Bedr’de Ǿammįlerümi Müslimānlar ķatl itdiler, ol kesre 

cebr olmaġ-içün Ǿamm-i Muĥammed olan Ĥamza’yı ķatl ider-iseñ seni āzād ideyim.” didi. 

Ve zen-i Ebū Süfyān olan Hind, ki neberd-i meźkūrda maķtūl olan ǾUtbe’nüñ ķızıdur, 

“Eger yā Muĥammed’i, yā Ĥamza’yı ķatl ider-iseñ māl-i bį-kerān-ıla seni dil-şād ideyim.” 

didi. Ve maķtūl-i āħır Ĥāriŝ bin ǾĀmir’üñ ķızı, ki nisāǿ-i ĥayy-i ǾArab’uñ cemįlesi ve 

ĥasnāǿ-i benāt-i ķabįlesi idi, “Rām ü fermān-[94b]berüñ olup seni ber-murād ideyim.” didi. 

Çün Vaĥşį’nüñ (53b) şehd-i Ǿahd-ıla aġzına bal çaldılar, ve ol murġ-ı vaĥşįyi “Züyyine li’n-

nāsi ĥubbü’ş-şehevāti mine’n-nisāǿi ve’l-māl.”1 dāmgāhına śaldılar. Ol Muĥammed ve ǾAlį 

dāyiresin2 pergār-vār ŧolandı, girdāgird gürūh-i aśĥābdan fürce muĥāl, fürśat bulur-ısa daħı 

ĥalāś mümteniǾu’l-ıĥtimāl, Ĥamza’ya ĥaśr idüp, gözin ögredüp birez oyalandı; tā ki göñli 

dölendi, gördi ki şįr-i mest gibi ādemi ādem-ile atup kāfiri biri birine ķatup Nerįmāne ceng 

ider, śadā-yi naǾresi fersaħ fersaħ yir gider. İki eline iki tįġ alup recez-gūyān ü rezm-cūyān 

kiminüñ tįġ-ı bürrān-ıla bir anda bir yanın hevāya perrān eyler, kimini ķalem-mānend iki 

şaķķ idüp bį-cān eyler; kimin ĥamāyil-vār çalup dü-nįm eyler, kimi yüzin görmedin 

heybet-i naǾresinden cān teslįm eyler. 

ĶıŧǾa:  

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün) 

Nice luǾbet ķıla çevgān-i felek gūy-i ķader 

Şeh-süvārum saña beñzer ki [95a] bu meydāna gele 

Niçe dönmek gerek eflāk ü meh ü mihr ü nücūm 

Merd-i meydān ki senüñ gibi bu devrāna gele  

Nā-gāh istirāĥat içün tenhāca çıķup bir mıķdār ŧurmaķ ķaśd itdi. Vaĥşį kemįngāh-i furśatda 

ĥāżır idi, ol şeġāl ħūy-i rūbāh diyü ĥįle ĥāline müntežır idi. ǾAle’l-ġafle Ĥamza’ya zūpįn 

atup Ǿānesinde zaħm-dār ve3 ol zaħm-ıla bu bį-raĥm anı gürūh-i şühedāya serdār itdi; 

“Ĥalvā-rā āħır ħorend.”4 diyü şehd-i şehādet-ile Ǿaźbü’l-beyān oldı, nām-i nāmįsi surħ ħūn-

ħūn-ıla yazılup defter-i şühedāya Ǿunvān oldı. BaǾdehū üzerine vardı, ĥarbesi-yile ķarnın 

yardı; yüregin çıķardı, Hind’e getürdi. Hind çiyneyüp yābāna atdı, Ĥamza’nuñ üzerine 
                                                            
1  İnsanlara kadınlara ve mala olan istek güzel gösterildi. 3/Âl-i İmrân: 14: “Züyyine li’n-nāsi ĥubbü’ş-

şehevāti mine’n-nisāǿi ve’l-benîne…” 
2  dāyiresin: dāyirsin P, dāǿiresin B. 
3  ve B: -P. 
4  Helva en son yenir. 
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gelüp gūş ü bįnįsin ve dil ü cigerin kesüp ķılāde idindi; Vaĥşį’den ķalmadı, çiynedi 

tükürdi. Kendi ķılāde-i (54a) girān-māyesin Vaĥşį’ye virüp Ǿahdine ŧurdı. 

Ez-įn cānib ķatl-i Resūl’e müteǾallıķ ħaber-i şūm bir düşmen-i mānend-i būm 

lisānından Medįne’de şāyiǾ oldı; [95b] Fāŧıma işidüp lā-yaǾķıl oldı. Çünki hūşı geldi ki 

śıĥĥatin bilmek içün her kime kim śormaķ ķaśd itdi, bārān-i Ǿaraķ döküp ebr-i ĥayā māniǾ 

oldı. 

Nažm:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Bu ne sözdür her kim işitse işi feryād olur 

Kūh deşt ü deşt vādį vādi yem yem bād olur 

Ħāki āb ü ābı bād ü bādı nār-i tįz ider 

Gögi yir ü yiri baĥr ü baĥrı şūr-engįz ider 

Ķabįle-i Benį-Reynān’dan bir zen gönderdi ki, maǾrekeye varup ĥaķįķat-i ĥāli göre ve śora 

ve yine Fāŧıma’ya ħaber getüre. Ħātūn gider-iken reh-güźārda birāderin gördi, şehįd ü bį-

cān, ħāk ü ħūn içinde ġaltān. Gūşe-i çeşm-ile nažar idüp, āh idüp geçüp gitdi; ne bir nefes 

ķarār ve ne bir dem ārām itdi. BaǾd ez-ān pederin gördi, keźālik cān-dāde ve maǾrekede 

fütāde. Yine nažar śalmadı, ve bir ķadem rāh-i ŧalebden ķalmadı. Nā-gāh oġlını gördi, niçe 

yirde zaħm-ħorde, ħūn-āġışte vü nįm-mürde, murġ-ı nįm-bismil gibi ŧabŧāb-i tābda [96a] 

pür-ıżŧırāb, leb tefsįde ve sįne śad çāk ve dįde pür-ħūn-āb yatur. Çün māderin gördi, “İy 

māder-i mihr-bān ü ārzū-yi dil ü cān! Bir ān tevaķķuf eyle ki āħır nefesde baķıyye-i remaķ 

bāķį iken cemālüñ seyrān ideyim, ve ser-i ĥasreti zānū-yi şefķatüñde ķoyup fidā-yi cān 

ideyim.” didi. 

Beyt:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Aġlayup yanup yaķılmazsañ dil-i ġam-gįnüme 

Bārį gel iy şemǾ ŧur bir dem ser-i bālįnüme 

Egerçi şefķat ü maĥabbet-i ümmiyyet ķarāra dāǾį oldı, emmā “Resūl-i duħter-i Resūl’em, 

eger teǿħįr-i risālet idem mesǿūlem.” diyü rāh-i ŧalebde sāǾį (54b) oldı. Ħażret ħıdmetine irdi, 

Zehrã’nuñ selāmın degürdi. Pā-müzd ħayr duǾālar alup, yine sürǾat-ıla Zehrã’ya gelüp 

śıĥĥat-i Resūl’i ħaber itdi; Zehrã zene duǾāǿ-i cennet ü Kevŝer itdi. 
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Bu cānibde, Ĥażret, Ĥamza’yı görimeyüp Ĥāriŝ’i ŧalebe gönderdi, eglendükde 

tekrār Mürteżā’yı gönderdi. Gelüp şehādetine şehādet itdüklerinde bi’ź-źāt Ĥamza’nuñ 

üstine sürdi, müŝle ve ħūn-ālūd gördi. Rıķķat-ıla aġlayup, “Len uśābe bi-miŝlike ebedā.”1 

buyurdı; Ǿammeteleri Śafiyye ve duħterleri Fāŧıma gelüp Ĥamza’ya bir zemān aġlaşduķdan 

śoñra [96b] Cibrįl-i Emįn nāzil olup, “Āsmānda nezd-i kerrūbiyānda Ĥamza’nuñ nāmı 

‘Esedu’llāh ve Esedü Resūli’llāh’2dur.” diyü bişāret irgürdi. BaǾzı rivāyetde, şühedā-yi 

Uĥud’uñ nemāzın ķılduķda her şehįd ki getürdiler cenāze-i Ĥamza yanında ķoyup nemāzın 

ķıldılar. Ol gün Ĥamza üzerine yitmiş nemāz ķıldılar; aśĥāb bunuñ sırrın ne añladılar, ne 

bildiler. Nūru’l-eǿimme Ħˇārezmį ķavlinde, yitmiş nemāzuñ biri Ĥamza’ya ve bāķįsi 

şühedāǿ-i Kerbelā içün, yaǾnį İmām-ıla cān fidā eden aśĥāb-i śafā içündür. Rāvį ķavlince 

ki, Ĥamza’yı cāme-i ħūnįn ile defn itdiler, Ǿasker dönüp Medįne’ye gitdiler. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fa’lün) 

Döndiler cümle ġālib ü sālim 

Ķondılar cümle sālib ü ġānim 

Ekŝer ħāne-i ķavm-i Medįne’den feryād ü şįven, ve şühedā evlerinden śadā-yi nevĥa-i 

merd ü zen gelür-idi, illā ĥāne-i Ĥamza’dan. Ĥażret buyurdı ki: “Ĥamza bu şehrde 

ġarįbdür, ve ķudūmı zemānı ķarįbdür; anuñ-çündür ki mātem ideri3 ve evinde bir nevĥa-

geri yoķdur.” 

Belį ġurbet, Ǿaźāb-i elįm ve belā-yi delįmdür. 
[97a] Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Ġarįb aġlarsa yād idüp eger vaķt-i (55a) seĥar derdin 

Fiġānın işidenlerden ide zāyil sefer derdin 

Mervįdür ki, iki kimseye4 iki5 vaķt mūcib-i ĥasret ve bāǾıŝ-i ĥuzn ü rıķķatdur: Biri yetįm 

ki, seĥar bįdār olıcaķ peder ü māderin görimeyüp her ne ŧarefe nažar ider-ise bįgāne göre, 

ne rūy-i müşfiķāne ve ne nažar-i āşnāyāne göre. İkinci ġarįbdür ki, şeb-hengām herkes 

ħānesine Ǿazm ide, vüĥūş mesākin ve enǾām meǾāŧın ve hevām mevāŧın ve ŧuyūr 

                                                            
1  Senin gibisi (bu dünyaya) hiçbir zaman gelmez. 
2  Allah’ın aslanı ve Allah Rasülü’nün aslanı. 
3  ideri: ider-idi P, ider B. 
4  kimseye: kimse P, kese B. 
5  iki B: iy P. 
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āşiyānesine gide, ol herkesüñ ardınca nigerān ķala, ve ne ŧarefe varacaġın bilimeyüp ser-

gerdān ķala. 

ŞiǾr: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Telħ olur zehr-i ġam-ıla dāyimā kām-i ġarįb 

Pür olursa āb-i ĥayvānla eger cām-i ġarįb 

Bāġ-ı cennet zülf-i ĥavrā aña ayaķ baġıdur 

Fi’l-meŝel Firdevs’e girse olmaz ārām-i ġarįb 

ŞemǾ ola ger ķurś-ı meh gerdūn muraśśaǾ şemǾ-dān 

Pādşāh-i Rūm olursa tįredür şām-i ġarįb 

Ve enbiyādan birinden mesmūǾdur ki buyurmış: “Ķābıżu’l-ervāĥa ‘Kimesneye 

merĥamet ider misin?’ didüm. Didi ki: ‘NezǾ-ı rūĥda benden reǿfet [97b] ü raĥmet 

menzūǾdur, illā ġarįbüñ ki rūĥın ķabż eylesem; çün aŧrāfa nigāh eyler, derdin diyecek yār 

ve eytāmın sipāriş idecek vefā-dār, vaśıyyetin riǾāyet idecek ġam-güsār bulımayup āh 

eyler, bį-ıħtiyār şefķat iderem ve ķabż-ı rūĥında merĥamet iderem.’” 

Beyt: 

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fa’lün) 

Cāna müşkil Ǿaźābdur ġurbet 

Olmaz andan ziyāde bir kürbet 

Muĥarriri’l-ĥurūf-i ġayr-i maǾrūf, zemān-i śıbādan berü bu ikisi-yile mübtelā olup, 

evvel yetįm olup ne dest-i pederden ħoriş ve ne kenār-i māderden perveriş buldum. Ve 

ile’l-ān, 

Beyt: 

(…?) 

İttebiǾ riyāĥa’l-ķażā ve dür ĥayŝü dāret 

Ve sellim li-Selmã ve sir eyne sāret1 

mūcibince dest-i ķażā felāħan-i taķdįr ile2 gāh bir gūşeye ve gāh bir gūşeye pertāb idüp, ne 

bir yirde iki yıl āsāyiş ve ne bir maķarda bir hevā-yile (55b) nümāyiş buldum. Her seĥarum 

yetįmāne ve her şāmum ġarįbāne geçüp, evŧār ü evŧāndan bį-naśįbāne Ǿumr sürdüm, ve ĥāl-

                                                            
1  Kader rüzgarının peşine düşüp onun dolaştığı yerlerde sen de dolaş/ Selmâ’ya tâbi ol, o nereye giderse sen 

de git. 
2  ŧaķdįr ile B: taķdįri-yile P. 
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i ĥayātı ĥālā menzil-i erbaǾįne irgürdüm. Ve “Kāne źālike fi’l-kitābi mesŧūrā” 1, “ve kāne 

emru’llāhi [98a] ķaderen maķdūrā.”2 

El-ķıśśa, Enśār Ĥażret’üñ Ĥamza’ya ġarįb didüklerin işidüp zenlerin3 ħāne-i 

Ĥamza’ya gönderüp, evvel Ĥamza içün aġladılar, andan kendi evlerine gelüp ölülerin 

aġladılar. Ĥażret işidüp Enśār’a ve ezvācına duǾā vü bişāret itdi. Ehl-i Medįne ol vaķtden 

berü meyyitleri vāķıǾ olduķda ölülerin aġlamazdın muķaddem Ĥamza’yı aġlamaġı Ǿādet 

itdi. Erbāb-i lübāba maĥall-i iǾtibārdur ki, çün Kerbelā’da İmām ve sāyir yārān-i kirām 

ġarįb ve niśāb-i şefķat ü merĥametden bį-naśįb rıĥlet itdiler. Ne bir kimesne bulındı ki 

ölülere aġlaya ve ne kimesne bulındı ki mühimmāt-i vaķtlerine bil baġlaya. Ġayret-i İlāhį 

muķteżāsınca zemān ü zemįn ve melāyike-i kerrūbįn ve semevāt ü arżįn anlara aġladılar. 

İmām-i Muĥyi’s-sünne MeǾālim-i Tenzįl’de naķl ider ki: “Ol gün semā ķan aġladı ve 

giryān oldı.” Ve Muĥammed bin Sįrįn Tefsįr-i ŜaǾlebį’de naķl ider ki: “Şafaķ ol vaķtden 

berü nümāyān oldı.” 
[98b] Beyt: 

(mef’ūlü fā’ilātü mefā’įlü fâ’ilün) 

Įn surħı-yi şafaķ ki der-įn çarħ-ı bį-vefāst 

Her şām Ǿaks-i ħūn-i şehįdān-i Kerbelāst4  

Şevāhid’de meźkūrdur ki: İmām-i Zührį ǾAbdü’l-melik bin Mervān meclisinde naķl 

itdi ki: “Ol gün vech-i arżda bir ŧaş ķaldurmadılar ki altında ķan görilmeye, ve kimesne 

āsmāna nažar ķılmadı ki gözi ķan bürinmeye5.” ǾUyūnu’r-rıżā’da mesŧūrdur ki: “Sulŧān 

ǾAlį Mūsā er-Rıżā dimişdür ki: ‘VaķǾa-i ķatl-i İmām’da dört yüz biñ melāyike āheng-i 

ceng ü cidāl ve muǾāvenet-i ĥarb ü6 ķıtāl içün źirve-i eflākdan Ǿarśa-i ħāke (56a) inüp cenge 

ruħśat-i icāzet bulımayıcaķ, ol vaķtden berü merķad-i muķaddesinde mūy-i ħāk-fersūde ve 

eşk-i ħūn-ālūde ile her dem ķan aġlar ve āh-i ciger-sūz-ıla zümre-i rūĥyānuñ cigerin 

dāġlarlar.’” 

 

 

                                                            
1  “Bu, kitapta yazılı idi.” 17/ İsrâ: 58. 
2  “Allah’ın emri, takdir edilmiş bir kaderdir.” 33/ Ahzâb: 28. 
3  zenlerin B: zenlerüñ P. 
4  Bu vefasız dünyadaki şafağın kızıllığı/ Her akşam Kerbelâ şehitlerinin kanlarının yansımasıdır. 
5  bürinmeye B: yürinmeye? P. 
6  ü B: -P. 
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ŞiǾr: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Žāhir olsun her seĥar gökde şafaķdan reng-i ħūn  

Her melek buña felekden dem be-dem ķan aġlasun 

Pençe-i mercānlar olsun ħūn-i eşk-i dįdesi  

Acıyup bu baĥr-i şūr-engįze yem ķan aġlasun [99a] 

Ŧaş baśup baġrına KaǾbe cāmesin ķılsun siyāh 

Zemzem itsün zemzeme Beytü’l-ĥarem ķan aġlasun 

Gögsine çeksün elifler levĥ ursun dāġlar 

Tįġ-ı ġamla baġrını dilsün ķalem ķan aġlasun 

Yalıñuz ādem degül belki görüp bu mātemi 

Derd ü ġam žulm ü sitem derd ü elem ķan aġlasun 

 

[ŞEHĀDET-İ CAǾFER-İ ŦAYYĀR] 

Ehl-i Beyt’den CAǾFER-İ ŦAYYĀR şehįd-i ŝāliŝdür, ve anuñ şehādetine bu sebeb 

bāǾıŝdür: Mervįdür ki: Ĥażret anuñ ĥaķķında “Şebbehtü ħalķį ve ħuluķį”1 diyü buyurup, 

ĥarb-i Mįrçįl’e gönderdügi Ǿaskere bile ķoşup vilāyet-i Şām’da ‘Selmāne’-nām mevżıǾda 

muķātele vü muķābele itdiler. ǾAsker-i İslām ancaķ biñ kişi var idi, küffār temām śad hezār 

idi. Mübārizān-i maǾreke-i cihād [ü] yek-cihetān-i pāk-iǾtiķād dest-i iǾtiśām ile dāmen-i 

tevekküle yapışdılar, pāy-i śabrı rikāb-i ŝebātda üstüvār idüp Ǿınān-i ıħtiyārı ķabża-i 

meşiyyet-i Kirdgār’a virişdiler. Eŝnāǿ-i cengde emįr-i ceyş Zeyd bin Ĥāriŝe şehįd olup 

sancaķ-ı [99b] İslām nigū-sār oldı; CaǾfer sancaġı eline alup yine meşġūl-i kārzār oldı. Atın 

siñirlediler. Dįn-i İslām’da evvel at ki siñirlenmişdür, esb-i CaǾfer’dür; at siñirlenmek ol 

vaķtden beri muķarrerdür. Çün CaǾfer piyāde oldı, bir ķolı ķuruyacaķ ķolın düşürdi, 

sancaġı śol (56b) eline aldı, bir ħām-dest ü çep-nažar daħı śol elin çaldı, śancaġı ķoltuġına 

aldı. Ol gün nažar-i Resūl’den mā-beynde olan ĥucüb mürtefiǾ oldı, Ĥażret ol vāķıǾayı 

aśĥāba ĥıkāyet idüp anlar müstemiǾ oldı. Elli yirde zaħm-dār oldı, düşdi; küffār ķatl içün 

başına üşdi. Heybetinden başın kesmege iķtidārları olmadı. Bir niçe yirden nįze ĥavāle 

itdiler ki defǾaten vāĥıdeten2 helāk ideler. Ĥażret ki ĥāle vāķıf idiler, ıħtiyārları olmayup 

duǾā itdiler. Fi’l-ĥāl yāķūt-i surħdan CaǾfer’e iki ķanat irişüp firāz-i küngüre-i Ǿarşa [100a] 
                                                            
1  Yaratılış ve ahlakımı en çok ona benzetirim. 
2  Bir seferde. 



182 
 

uçmaġa şeh-per oldı, nişįmen-i Ǿadl-i Ǿālį aña maķarr-i muķarrer oldı. Ĥażret-i ǾAlį bu 

beyt-ile aña işāret ider ki, 

ǾArabiyye: 

(…?) 

Ve CaǾfere’lleźį yażĥã ve yemsã 

Bi-ŧayrāni’l-melāǿiketi ibnü ümmį1 

Ĥażret CaǾfer’üñ evlādını getürüp nevāzişler buyurup şehādet-i CaǾfer’e şehādet itdi, 

“ǾAlã miŝli CaǾfere fe’ltebki’l-bākiyetü.”2 diyü ǾAlį’ye ve sāyir aķāribe taǾziyet itdi. 

 

[VEFĀT-İ İBRĀHĮM] 

Ĥażret’üñ bir ibtilālārı daħı vefāt-i İbrāhįm’dür, maǾnã-i mažher-i āŝār-i “Ve 

fedeynāhü bi-źibĥın Ǿažįm.”3 dür. Sinįn-i hicretüñ sekizincisinde źilĥıcce ayında Māriye-i 

Ķıbŧıyye’den vücūda gelüp bir buçuķ yıl mıķdārı pistān-i büstān-i vücūddan şįr-ħˇār oldı, 

andan mehd-i zemįnde ehl-i ķarār oldı. 

Şevāhid’de meźkūrdur ki: Ĥażret bir gün Ĥuseyn’i śaġ4 zānūsında ve İbrāĥįm’i śol 

zānūsında5 ŧutar-iken Cibrįl gelüp, “Ġayret-i ülūhiyyet maĥabbet-i ġayre müteĥammil ve 

Kibriyā-yi Vaĥdāniyyet ile ĥubb-i iŝneyn ķābil degüldür, ikisinden birisine mevt 

muķarrerdür. Birin ıħtiyār eyle, imtiŝāl-i [100b] fermān-i Kirdgār eyle!” didi. Ĥażret, 

“Ĥuseyn vefāt ider-ise hem ben, hem ebeveyni müteǿeŝŝir olur; İbrāhįm vefāt ider-ise 

ancaķ benüm göñlüm mükedder olur.” diyü (57a) mevt-i İbrāhįm’i ıħtiyār ve kendiler 

üzerine uħarı įŝār eylediler. Üç günden śoñra İbrāhįm rıĥlet itdi, Ǿazm-i gülşen-i cennet 

itdi. Rāvį ķavlince, Ĥuseyn her bār ki Ĥażret’e gele, Ĥażret anuñ alnın öper-idi, “Merĥabā 

iy ķurretü’l-Ǿaynum ki, yolına kendi ciger-gūşem ķurbān itdüm.” diyü oħşar-ıdı6. 

Mervįdür ki: Bir gün bārān belürüp hevā müşk-bār oldı; Ĥuseyn Ĥazret’e Ǿarż-ı 

melāl idüp, “Bugün birāderüme varsam gerek-idi, fevt oldı.” diyü dįdesi eşk-bār oldı. 

Ĥażret fi’l-ĥāl duǾā eyledi, ġamām maĥv olup hevā dil-i Ǿuşşāķ gibi śāf oldı, ve semā śaĥv 

                                                            
1  Meleklerin uçuşuyla sabahlayıp akşama erişen Cafer, benim annemin oğludur/ kardeşimdir. 
2  fe’ltebki’l-bāķiyetü: fe’lyebki’l-bākiyetü P, B. “Ağlayacak olan, Cafer gibisine ağlasın.” Abdürrezzâk, el-

Musannef, c. 3, s. 550. 
3  “Biz ona muazzam bir kurbanlık verdik.” 37/ Saffât: 107. 
4  śaġ B: zāġ P. 
5  ve İbrāĥįmi śol zānūsında B: -P. 
6  oħşar-ıdı B: oħşadı P. 
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olup nāf-i dil-ber gibi şeffāf oldı. Maĥall-i iǾtibārdur ki, ciger-gūşesinüñ āyįne-i ķalbi 

bulutdan nem ķapar ve bārāndan jeng ŧutar diyü duǾā iden, āyā tįr-bārān olduġına nažar itse 

ve yaġı oķlaġılı yaġmur gibi oķlar yaġdurup, [101a] şimşek gibi göz açdurmayup ķılıç 

çalduķları ĥālde ol maĥalle güźer itse ki, ħāŧır-i Ǿāŧırlarına keder viren ġubār-i ġadr ne 

ķadar bārān-i Ǿuźr-ile gide, ve ol bārāndan ĥāśıl olan toħm-i nedāmetden ġayrı kişi ne ĥāśıl 

ide. 

ŞiǾr: 

(mef’ūlü fā’ilātü mefā’įlü fâ’ilün) 

Ħār-i ħadeng-i žulm-ıla gül-berg sįnesi 

Mānend-i ceyb-i ġonce ola çāk hey dirįġ 

Ķaddi ki serv-i nāz-ıdı bāġ-ı imāmete 

Sāye-miŝāl düşüp ola ħāk hey dirįġ 

Baġrına ŧaş baśup yir ider nāle1 kūh-sār 

Yaşlar döke[r] saĥāb ü dir eflāk hey dirįġ 

Bu dirįġ u derd ve bu elem-i ġam-perverd2 ŧā ķıyām-i sāǾat ve sāǾat-i ķıyāmete dek 

her ser-i sālde cümle-i ricālde, ħuśūśā, muĥıbbān-i ħānedān-i evlād ü ālde kemālde olduķça 

ümįdvāruz ki ervāĥ-ı şühedādan aĥvāl-i perįşānumuz imdād ve rūĥāniyyet-i 

ŧayyibelerinden ervāĥ-ı ķāśıramuz irşād müyesser ola. 

RübāǾį: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) (57b) 

Ħalāś olmaķ dilerseñ ger belādan 

Meded um rūĥ-ı Şāh-i Kerbelā’dan 

Ĥuseyn’üñ rūĥ-ı pāki-çün Ħudāyā 

Emįn it bizi her kerb ü belādan 

 

[101b] EL-BĀBÜ’Ŝ-ŜĀLİŜ FĮ VEFĀTİ’N-NEBĮ –ǾALEYHİ’S-SELĀM–3 

Ħavāŧır-i zekiyye-i Ǿuķalā-yi Ǿālem ve żamāyir-i śāfiyye-i kümmel-i benį-Ādem’e 

kemāl-i žuhūr ile vāżıĥ ve levĥ-ı idrāklerine nihāyet-i vülūĥ(?) ile lāyıĥdur ki, libās-i ĥayāt 

müsteǾār ve esās-i Ǿumr nā-üstüvārdur. Leyālį vü eyyām, menāzil-i müsāfirān-i Ǿālem-i 

                                                            
1  nāle B: -P. 
2  ġam-perverd B: ġam-perverde P. 
3  Üçüncü Bölüm: –Selam ona olsun– Hz. Peygamber’in Vefatı Hakkında. 



184 
 

ĥayāt ve şühūr ü1 aǾvām, merāĥıl-i reh-revān-i cihān-i bį-ŝebātdur. Sāĥat-i rubǾ-ı rubǾ-ı 

meskūn menhel-i ħıdāǾ ve füsĥat-i ĥudūd-i sipihr-i nįl-gūn menzil-i vedāǾdur. Bisāŧ-ı basįŧ-

ı gįtį dāmgāh-i fenā ve maħāŧır-i2, muĥįŧ-ı cihān ārāmgāh-i Ǿanā. Güli ķarįn-i ħār, müli 

rehįn-i ħumār; Ǿışreti śūret-i Ǿuśret, śadāķati şekl-i śadāfet; rāĥatı nihāyet cerāĥat, 

devletinüñ ġāyeti let; niǾmeti mümāŝil-i nıķmet, raĥmeti mümāŝil-i zaĥmet; tācı muĥtācdan 

çalınmış, dāsı devādan alınmış; fināsında fenā Ǿıyān, ġınāsı Ǿanā-yıla hem-Ǿınān; feraĥı ile 

teraĥı müteķārib, cāhı ile çāhı mütenāsib; minĥati muśaĥĥaf-i mıĥnet, leźźeti muĥarref-i 

źillet; Ǿaźbi Ǿaźābdan baǾż, sükkeri sekr-i maĥż, [102a] ķabā-yi baķāsınuñ dāmen-i devāmı 

śad-çāk, pįrāhen-i Ǿāfiyetinüñ pįrāmeni şefįr-i ħāk, infāķından nifāķ nümāyān ve 

ıķtirāfından iftirāķ Ǿıyān. 

Nažm: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Güli pür-ħārdur bu lālezāruñ 

Ħazānı der-peyincedür behāruñ 
 
Nihāl-i ġonce yoķ ħār-i cefāsız 

Çirāġ-ı lāle yoķ būy-i fenāsız 
 
Eger genc-ise Ǿālem mār-ıladur 

Ve ger ħurmā olursa ħār-ıladur 
 
Eger luŧfın dilerseñ ķahrı vardur 

Eger tiryāķ umarsañ zehri vardur3 
 
Tehį maġz-i vefādan üstüħˇānı 

Ŧolu ħār-i cefādur gülsitānı (58a) 
 
Ne şāħı eylemişdür ser-bülend ol 

Ki āħır itmedi bend-i kemend ol 
 
Ne serv olur cihān içre ne şimşād 

Ki dehrüñ dehresinden ola āzād 
 
Yüküñ çözme yine tįz baġlanur bār 

Çıķaracaķsın aħır ķaķma mismār 
                                                            
1  ü B: -P. 
2  maħāŧır: maĥāŧır P, B. 
3  vardur B: var P. 
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Münādiyān-i kārgāh-i ķażā şeş gūşede gūşiş idenlere “Küllü maħlūķın se-yemūt.”1 

mefhūmı-yıla nidā iderler ve münhiyān-i aħbār-i fevt ü fenā dervāze-i Ǿālemiyān ü 

ādemiyāna “Küllü rizķın se-yefūt.”2 mersūmını ilķā iderler. Ne eyvān vardur ki, şerefe-i 

şerefi, [102b] ŧaķ-ı Kisrā daħı olur-ısa, kesre müşrif olmaya, ve ne manžara vardur ki, dūd-i 

merg girmek ve ŧāķ-ı ecel aña ĥavāle olmaġ-ıla ehl-i nažar aña Ǿayb bulmaya. Ne 

encümen-i vaśl vardur ki anda āyet-i “Le-ķad taķaŧŧaǾa beyneküm.”3 oķınmaya, ve ne 

cemǾıyyet vardur ki ehlinüñ gūş-i hūşına ŧoķınmaya. ǾUlviyyāt ü süfliyyāta4 “Küllü men 

Ǿaleyhā fān.”5 emri cārįdür, ve Ǿāmme-i Ǿālemiyāna “Küllü şeyǿin hālikün illā vechehū.”6 

ĥukmi sārįdür. Sulŧān ü emįr ü cüvān ü pįr ve ġanį vü faķįr ü śaġįr ü kebįr, Ǿālim ü cāhil, 

nāķıś u kāmil, ħufte vü bįdār, mest ü hūşyār, ķavį vü żaǾįf, vażįǾ u şerįf, müvaĥĥıd ü 

mülĥıd, fāsıķ u zāhid bu huķm-ile fermān-ber ve bu emre maĥkūm olmaķda berāberdür. 

Beyt:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Āferįn źį-salŧanat źį-kudret ü źį-kibriyā 

Emrinüñ fermān-beri olmaķda bir şāh ü gedā  

Eger menşūr-i ķader ü ķabāle-i ķażā ile7 vārid olan resūl-i ecel kimseye meyl itse ve 

ve muĥābā ķılsa, rüsül ü enbiyā ĥayāt-i ebediyyeye fürśat bulur-ıdı; ve ger Ǿulüvv-i şān ü 

sümüvv-i bürhān şeref-i źāt ü śafā-yi śıfāt maĥsūb olsa, [103a] Ĥażret-i Risālet-menķabet, 

Ǿumr-i bāķį ile imtiyāz-i rütbet bulur-ıdı, ki mirǿāt-i kerāmātı “Ene seyyidü veledi Ādem.”8 

ile müveşşaĥ ve şān-i Ǿālį-şānları “Ve lākin resūla’llāhi ve ħāteme’n-nebiyyįn.”9 ile 

müvaķķaǾ u müreşşaĥdur. (58b) Çün anlar “İnneke meyyitün ve innehüm meyyitūn.”10 ħıŧābı-

yıla muħāŧab olmışlar, “Ve mā-ceǾalnā [li-beşerin] min ķablike’l-ħuld.”11 tervįĥı-yıla tefrįĥ-

ı ħāŧır ve tesliyet-i ķalb bulmışlardur, cümle nās bu dār-i fenā-esās ü Ǿanā-mesāsda bi-

                                                            
1  Her canlı ölecektir. 
2  Her rızık tükenecektir. 
3  “Muhakkak aranız açılmıştır.” 6/ Enâm: 94.  
4  süfliyyāta B: süfliyyāt P. 
5  “Herkes fânidir” 55/ Rahmân: 26. 
6  “O’nun zâtı hariç her şey yok olacaktır.” 27/ Kasas: 88.  
7  ķażā: feżā P, B. 
8  “Ben, Ademoğlunun efendisiyim.” Müslim, el-Câmi’u’s-Sahîh, c. 4, s. 1782. 
9  “Fakat Allah’ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusu.” 33/ Ahzâb: 40. 
10  “Sen de öleceksin, onlar da ölecek.” 39/ Zümer: 30. 
11  “Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik.” 21/Enbiyâ: 34. 
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ĥukm-i “Ķul yeteveffāküm melekü’l-mevt.”1, nüzūl-i emr-i mevte ĥāżır ve bi-emr-i “Küllü 

nefsin źāǿiķatü’l-mevt.”2, ĥulūl-i vaķt-i mevte müntežır olmaķ gerekdür. 

Lā-cerem, erbāb-i mesāyib ü rezāyā ve aśĥāb-i nevāyib ü belāyā vāķıǾa-i fāķıǾa-i 

mevt-i Resūl’i teźekkür ile gelen kesr-i nefs ile fetĥ-ı bāb-i taĥśįl-i ķurbet; vefātlarınuñ 

tefekküri-yile fevāt-i leźźāt ü isāle-i Ǿaberāt idüp tekmįl-i Ǿıbret ħālį ez-ĥıkmet olmaduġı 

eclden bu eyyām-i ġam-encām-i Ǿāşūrā ki maĥall-i fenā ve menhel-i Ǿanādur, Ǿalã sebįli’l-

icmāl beyāna āġāz olındı. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün) 

Rāvi-yi ķıśśa-i ķasāvet ü3 ġam  

Ĥāki-yi dāstān-i derd ü elem 

dir ki: Hicretüñ onuncı yılında [103b] ĥıccetü’l-vedāǾda rūz-i Ǿarefede “El-yevme ekmeltü 

leküm dįneküm ve etmemtü Ǿaleyküm niǾmetį ve rażįtü lekümü’l-İslāme dįnā.”4 āyeti nāzil 

oldı. Bu āyetüñ istişmām-i revāyiĥından rūĥāniyye-i ŧayyibelerine būy-i ħaŧāyir-i ķudsį ve 

şemme-i nesįm-i Ķuddūsį vāśıl oldı. Eŝnāǿ-i ħuŧbede çün menāsiķ-i ĥaccı temhįd itdiler, 

“Yāduñuza aluñ ki şāyed bir ĥuŧbe-i ĥacca daħı hücūm-i ecel ĥāyil ola.” diyü teǿkįd itdiler 

ve “Teblįġ-ı risālet ü aĥkām ve tertįb-i şerāyiǾ-ı İslām itdügümden ferdā-yi ķıyāmetde 

ferden ferdā mesǿūl olıcaķ ne cevāb virürsiz?” didiler. Yek-bār aġız berkidüp, “Bellaġte’r-

risālete ve eddeyte’n-naśįĥate.”5 didiler. Ĥażret sebbābeleri-yile sūy-i semāya işāret idüp, 

“Allāhümme’şhed Allāhümme’şhed!”6 diyü buyurdılar. Andan Medįne’ye Ǿazm idüp sefer 

yaraġın gördiler. Eŝnāǿ-i seferde nevāĥį-i Cuĥfe’de ‘Ġadįr-i Ħum’-nām mevżıǾda baǾde’ž-

žuhr aśĥāba ħıŧāb idüp, “E-lestü evlã bi’l-müǿminįne min enfüsihim?”7 didiler. Aśĥāb, (59a) 

daħı, “Belã yā Resūla’llāh!”8 didiler. Andan buyurdılar ki: “Men küntü mevlāhü fe-

ǾAliyyün [104a] mevlāhü.”9. Andan Emįr ĥaķķında duǾā idüp, “Allāhümme vāli men vālāhü 

ve Ǿādi men Ǿādāhü va’ħźül men ħaźelehū ve’nśur men naśarahū el-ĥaķķu maǾahū ĥayŝü 

                                                            
1  “De ki, ölüm meleği sizin de canınızı alacak.” 32/ Secde: 11. 
2  “Her canlı ölümü tadacaktır.” 3/Âl-i İmrân: 185; 21/Enbiyâ: 35; 29/Ankebût: 57. 
3  ü B: -P. 
4  “Bugün dininizi ikmal ettim, size olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı uygun 

gördüm.” 5/ Mâide: 3. 
5  Elçilik görevini tebliğ ettin ve nasihatte bulundun. 
6  Allah’ım sahid ol. Allah’ım şahid ol. 
7  Ben, mü’minler için kendilerinden daha değerli değil miyim? 
8  Tabii ki ey Allah’ın elçisi. 
9  “Ben kimin efendisi isem Ali de onun efendisidir.” İbn Ebî Şeybe, el-Kitâbü’l-Musannef fi’l-Ehâdîs ve’l- 

Âsâr, c. 6, s. 369. 
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kāne.”1 didiler. Fārūķ Emįr’üñ elin alup, “Baħ baħ2 aśbaĥte mevlã külli müǿminin ve 

müǿminetin!”3 diyüp ıžhār-i ġıbŧa vü sürūr itdi. 

ŞiǾr: 

(mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Gel iy muĥıbb-i ǾAlį saña müjdeler itsün 

Kelām-i muǾcize-āŝār-i “Vāli men vālāh.”4  

Var ey o ĥażrete bed-ħˇāh olan leǿįm ü denį 

Yiter ġarįm saña ķavl-i “ǾAdi men Ǿādāh.”5 

Görüp bu ĥāletini aña böyle düşmān olan 

Ne küfr ü žulm olur “Lā ilāhe illa’llāh.”6 

Menzil-i meźkūrda buyurdılar ki: “ǾĀlem-i baķāya irtiķāya ‘Ecįbū dāǾıye’llāh.’7 daǾveti 

dāǾį olmışdur; emmā içüñüzde iki nesne8 terk iderem ki anlar-ıla temessük ider-iseñüz 

ebedā đalālden emįn ve cennātdan derecāt-i Ǿāliyyede benüm-ile hem-nişįn olursız9. Biri 

Kitābu’llāhdur, ve biri daħı Ǿıtre-i ŧāhire ki, maĥabbetleri maĥabbetüme ve benüm 

maĥabbetüm maĥabbet-i İlāhįye dāǾį olmışdur.” Ġarįb ĥāl budur ki, dāmen-i evlāda 

iǾtiśām leb-i Kevŝer’de mülāķāta sebeb iken [104b] dest-i žulm-ile girįbānların çāk ve leb-

teşne, deşne-i āteş-nih ile ħor ü zār ve helāk ideler. 

ĶıŧǾa: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

VaǾdeler ide āli-çün o buña 

Bu anuñ āline cefālar ide 

Şol Ĥuseyn’e ki Cebreǿįl-i10 Emįn 

Gördügi yirde merĥabālar ide 

Her seĥargāh Ĥażret-i Zehrã 

“Rabbenā!”1 diye vü duǾālar ide 
                                                            
1  Allah’ım! Onu dost olana sen de dost ol. Ona düşmanlık edene sen de düşman ol. Onu alçaltmak isteyeni 

alçalt. Ona yardım edene yardımcı ol. Nerde olursa olsun hak onunladır. Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 2, 
s. 271. : “Allāhümme vāli men vālāhü ve Ǿādi men Ǿādāhü ve’nśur men naśarahū va’ħźül men ħaźelehū.” 

2  baħ baħ B: yaħ yaħ? P. 
3  Her mümin erkek ve kadının dostu oldun. 
4  “Ona dost olana sen de dost ol.” Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 2, s. 271. 
5  “Ona düşmanlık edene sen de düşman ol.” Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 2, s. 271. 
6  Allah’tan başka ilah yoktur. 
7  “Allah’ın davetçisine icabet ediniz.” 46/ Ahkâf: 31. 
8  nesne B: neseb P. 
9  olursız: olursın P, B. 
10  Cebreǿįl: Cibrįl P, B. 
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Aña bu žulmı idene Ǿacebā 

Ĥaķ TeǾālã niçe cezālar ide 

Maķtel-i Nūrü’l-eǿimme’de mesŧūrdur ki: Bir gün Ĥuseyn aŧfāl-i Medįne ile bāzį 

ider-idi, Ĥażret ŧutmaķ ķaśdına segirdüp şitāb eyler-idi; Ĥuseyn segridüp ıżŧırāb eyler-idi2. 

Āħır Ĥażret yitdi ve ŧutdı, “Allāhümme uĥıbbühū fe-eĥıbbehū.”3 diyü duǾā itdi. Der-ĥāl 

peyk-i ķudsį Cenāb-i Ķuddūsį’den peyġām (59b) getürdi ki: “Muķarrebān-i Cenāb-i Ceberūt, 

yaǾnį rūĥāniyān-i ħaŧįre-i melekūt, şühedānuñ ser-i bürįdelerine ve ħūn-i çekįdelerine 

yemįn itdiler, çünki aĥabb-i aĥbābuñ ǾAlį ve Ĥaseneyndür4, birisi śıhr ü birāder ve ikisi 

ķurretü’l-Ǿayndur. Lā-cerem ǾAlį zaħm-i ĥarbe ile zaħmnāk ve Ĥasen zehr-ile ālūde şerbet-

ile helāk ve Ĥuseyn tįġ u sināndan đarbet-ile [105a] sįne-çāk olsa gerekdür.”  

 

ŹİKR-İ VEFĀT-İ ĤAŻRET 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Ķıśśa-perdāz-i5 ĥāl-i çarħ-ı kühen  

Eylemişdür bu resme basŧ-ı süħan 

Çün eŝnāǿ-i sefer-i ĥıccetü’l-vedāǾda sūre-i Naśr nāzil olup Ĥażret ħaŧāyir-i ķurb-i 

İlāhįden revāyıĥ-ı mevt istişmām itdi, Cibrįl’e, “Vaķt-i fevāt ü zemān-i vefāt ķarįb midür?” 

diyü süǾāl itdükde Cibrįl, “Ve le’l-āħıretü ħayrün leke mine’l-ūlã.”6 didi. Ĥażret’üñ žannı 

yaķįne mübeddel olup “Sübĥāneke’llāhümme inneke ente’t-tevvābü’r-raĥįm.”7 diyü duǾāya 

ihtimām itdi, bu ĥālde sūznāk girye itdi. Yārān, “Yā Resūla’llāh! Mā teķaddem ve mā 

teǿaħħar8 maǾfüvv idügine bişāret, civār-i Ĥaķ’da envār-i leĥažāt-i cemāl ve āŝār-i lemeǾāt-

i kemāl-ile müşerref olduġuña delālet var-iken giryeye sebeb nedür?” didiler. Buyurdılar 

ki: “Heyhāt! Aĥvāl-i fevt ü ehvāl-i mevt [ve] tengį vü tārįkį-i laĥde śabr düşvār, ve sifr-i 

sefer pür-āşūb ü āzārdur.” Bu kelimātdan murādları sekerāt-i mevt ü ĥālāt-i fevtden terhįb 

                                                                                                                                                                                    
1  Rabbimiz. 
2  ıżŧırāb eyler-idi B: ıśŧırāb eyler P. 
3  Allah’ım! Ben onu seviyorum. Sen de sev. 
4  Ĥaseneyndür : Ĥuseyndür P, B. 
5  ķıśśa-perdāz : ķıśśa-i perdāz P, B. 
6  “Ahiret hayatı senin için dünya hayatından daha hayırlıdır.” 93/ Duhâ: 4. 
7  Her türlü noksanlıklardan uzak olan Allahım! Muhakkak sen tevbeleri kabul eden ve çok merhametli 

olansın.  
8  Gelmiş geçmiş her şey. 
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ve iddiħār-i aǾmāl-i ĥasene vü aħlāķ-ı ĥamįdeye [105b] terġįbdür; yoġ-ısa kendiler her 

varŧadan emįn ve her ĥālleri rıżā-yi İlāhįye ķarįndür. Andan śoñra vefātlarından bir ay 

muķaddem aśĥābı ħāne-i ǾĀyişe’ye daǾvet itdiler, aśĥāb gelüp cemǾıyyet itdiler. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fa’lün) 

Otururlardı śaġ u śolında 

Yirli yirinde ķollı ķolında 

Buyurdılar ki: “Merĥaben bi-küm ĥayyākümu’llāhü bi-selāmin raĥımekümu’llāhü 

ĥafižakümu’llāhü ħayyarakümu’llāhü naśarakümu’llāhü (60a) veffeķakümu’llāhü 

hedākümü’lāhü āvākümu’llāhü veķākümu’llāhü sellemekümu’llāhü razeķakümu’llāh.”1 

didiler, “Beni aķreb-i aķāribüm ġusl idüp giydügüm cāme ile tekfįn ve öldügüm2 evde 

tedfįn idüñ.” diyü vaśıyyet itdiler ve “Ĥāżırlaruñuz ġāyiblere teblįġ itsün.” diyü3 iblāġ-ı 

selām ü4 teĥıyyet itdiler. 

Beyt:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Yā Resūla’llāh bize senden irişdi çün selām 

Dirligümüzde cihān oldı bize dār-i selām 

BaǾdehū, māh-i Śafer’üñ yigirmi altıncı güni çehārşenbe gicesi BaķįǾ mezāristānına 

güźār itdiler ve anda medfūn olan mevtā içün duǾā vü istiġfār itdiler. Ebū Temįme rivāyet 

ider ki: “Ol gice mevtā-yi BaķįǾ içün ol kađar istiġfār itdiler ki, kāşki ol mevtādan [106a] 

olmış ola-yıdum.” diyü reşk itdüm. Andan menzillerine gelüp cüzvį istirāĥate meşġūl 

oldılar. Meǿmūr oldılar ki varup şühedāǿ-i Uĥud’a duǾā ideler. Fi’l-ĥāl meşāhid-i şühedāǿ-i 

Uĥud’a duǾā vü tażarruǾ gūşiş itdiler ve anlar içün Ĥaķ TeǾālã’dan ŧaleb-i āmürziş itdiler; 

gūyā aĥyāǿ ü emvāt-ıla vedāǾ itdiler. İrtesi śudāǾnāk olup başların baġladılar. Nevbet 

Meymūne’nüñ idi. Ezvāc-i ŧāhirāt cemǾ olup, Resūl’i gelüp anda gördiler. Ĥażret, “Eyne 

ene ġaden?”5 diyü buyurdı. Zehrã, “Her gün biriñüz evine varmaķ zaĥmetdür, ıħtiyāruñuz-

ıla biriñüz evinde olmaġa şerǾden ruħśatdur.” didi. Cümlesi ǾĀyişe’yi ıħtiyār itdiler. Ĥażret 

                                                            
1  Merhabalar. Allah sizi selamla karşılasın, size merhamet edip sizi korusun. Size hayrı seçtirip, yardım 

etsin. Başarılar ihsan edip, doğru yola ulaştırsın. Sizi saklayıp korusun. Selamete erdirip rızıklar ihsan 
etsin. 

2  öldügüm B: olduġum P. 
3  diyü B: -P. 
4  ü: -P, -B. 
5  Yarın nerede olcağım? 
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bir ellerin kitf-i ǾAlį ve bir ellerin dūş-i Fażl bin Abbās’a ķoyup ħāne-i ǾĀyişe’ye geldiler, 

yatup ezvāc, ħıdmetine kemer-beste oldılar. On dört gün ħaste oldılar, marażları şiddet ve 

ĥarāretleri ĥıddet üzre oldı. 

İbn MesǾūd [106b] rivāyet ider ki: Varup aǾżālarına elüm ķodum, libās üzerinden 

ĥarāretlerine taĥammül idemedüm: ‘Yā Resūla’llāh! (60b) Ne Ǿaceb ĥarāret Ǿārıż olmış ve 

ĥarāretden nümūdār gül ol rūy ü Ǿārıż olmış.’ didüm. ‘Benüm tebüm iki kimesneye tebb 

olur, emmā teb ezvār ü āŝāmdan ħalāśa sebeb olur.’ didiler.” Ebū SaǾįd-i Ħudrį rivāyet 

ider: “Ĥażret’i Ǿıyādete gitdüm, örtündükleri ķaŧįfe üzerinden ĥarāretlerin ĥıss itdüm.” Bişr 

bin el-Berrā’nuñ anası rivāyet ider ki: “Varup Ĥażret’i maĥmūm gördüm, ‘Bu ĥummā gibi 

ĥummā görmedüm!’ diyü ĥāllerin śordum. Buyurdılar ki: ‘Bizüm ecrümüz mużāǾafdur; 

anuñ-çün sāyirlerüñ marażları muħaffefdür. Ħalķ beni źātü’l-cenbe mübtelā dirler-imiş. Ol 

hemezāt-i şeyāŧįnden nāşį olur. Bize şeyŧānuñ istįlāsı yoķdur. Marażumuñ aślı Ħayber’de 

yidügüm laĥm-i zehr-ālūduñ eŝeridür. Mizācumuñ ġayrı dāsı yoķdur.’” Bunda daħı ĥıkmet 

budur ki, Ĥażret saǾādet-i şehādeti cāmiǾ ola ve envār-i şehādet daħı cebįnlerinde lāmiǾ 

ola. 

Ravĥu’[107a]l-Ervāĥ’da mesŧūrdur ki: LemǾa-i nübüvvet bıżǾa-i fütüvvet-ile ķarįn 

olup “Yaħrücü minhüme’l-lüǿlüǿü ve’l-mercān.”1 mefhūmı üzre iki dürr-i şāh-vār bedįdār ü 

hādiŝ oldılar, ŧarefeynüñ fevāżıl ü feżāyiline vāriŝ oldılar. Lā-büd, Ĥasen ceddi Muśŧafã’ya 

hem-reng olup şerbet-i zehr-ile helāk oldı ve Ĥuseyn pederi ǾAlį’ye hem-dem olup đarbet-i 

tįġ-ı ķahr-ıla sįne-çāk oldı2. 

Nažm: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Biri zehr-āşām olup gitdi cihāndan telħ-kām 

Birinüñ tįġ-ı şehādet eyledi ķalbin niyām 

Biri gitdi telħ-kām ü ħuşk-maġz beste-dil 

Eşk-i ħūnį ile rįg-i Kerbelā’yı ķıldı gil 

Sālhādur ki, ol zehr eŝeri bir tiryāķ-ıla yuyulmaz ve bu zaħm bir merhem-ile3 oñulmaz. Ol 

nūş-i zehr-ile ħalķ-ı Ǿālem telħ-kām ve bu nįş-i ķahr-ile çoķ ādem ħūn-āşāmdur. 

 
                                                            
1  “İkisinden de inci ve mercan çıkar.” 55/ Rahmân: 22. 
2  oldı B: ola P. 
3  merhem-ile B: merĥam-ıla P. 
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Beyt:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Zühre-i zehrã ġam-i Zehrã’ya (61a) dem-sāz olmaġa 

Ħancer-i Mirrįħ’a düşmek ķaśdın eyler dāyimā 

Demdürür ķan aġlasa aǾyān-i insān ki ķanı 

Nūr-i çeşm-i Muśŧafã çeşm-i çirāġ-ı Mürteżã 

ǾĀyişe’den [107b] mervįdür ki: “Hergiz Ĥażret’e Fāŧıma’dan eşbeh kimesne 

görmedüm, ĥusn-i sįretde, ħulķ u fażįletde, sekįne vü vaķārda, güftār ü reftārda, ķıyām ü 

ķuǾūdda, rükūǾ u sücūdda. Fāŧıma gelse ħandān olur-ıdı, 

Beyt: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün) 

Ġonce gibi tebessüm eyleyürek 

Bülbül-āsā terennüm eyleyürek  

istıķbāl eyler-idi, luŧf ü beşāşet-ile pürsiş-i aĥvāl eyler-idi. Çeşm-i şefķat-ile gözlerin öper-

idi ve dest-i maĥabbet-ile arķasın yeper-idi. Çün maraż-ı Ĥażret on dört gün temām oldı, 

marażları efzūn ve ĥālleri diger-gūn oldı. Ĥażret Fāŧıma’nuñ gūşına sırran bir söz söyledi, 

Fāŧıma giryān oldı; Ǿale’l-Ǿaķab bir söz daħı söyledi, bį-ıħtiyār ferĥān oldı. ǾĀyişe 

Fāŧıma’dan ol girye-i ħande-āmįz ve ġamm-i sürūr-engįzüñ sebebin śordı; ol gün dimedi, 

baǾde vefāti’n-Nebį ħaber virdi ki: “Evvel ĥulūl-i vaķt-i mevtlerin ħaber virdiler, giryān 

oldum. BaǾdehū ‘Ehlümden sen baña cümleden muķaddem vāśıl olursın.’ didi, binā-ber-įn 

ħandān oldum.” didi. [108a] BaǾdehū Ĥażret emr itdi, yidi yirden yidi aġzı açılmaduķ meşk-

ile śu getürdiler, aǾżālarına dökdiler. Çün bir mıķdār ħıffet geldi, mescide buyurup, aśĥāb-

ıla nemāz ķılup ħuŧbe oķudılar. Şühedā-yi Uĥud’ı, “Enśār ħāśśumdur.” diyü tezkār itdiler 

ve “Enśār’uñ ħıyārına ikrām ve şirārından tecāvüz idüp Ǿafv eyleñ!” diyü Enśār ü 

Mühācirįn’i1 biri birine vaśıyyet idüp cümlesi-çün duǾā vü istiġfār itdiler. 

Andan Emįr gelüp, “Yā Resūla’llāh! (61b) vāķıǾada gördüm ki, zirih-pūş iken 

zirihüm gidüp bį-zirih ķaldum, bu sebebden niçe zemān ĥayrān [ü] vālih ķaldum.” [didi]. 

Ĥażret buyurdı ki: “Zirih benüm vücūdum idi, ki meǾārik ü mekārihde penāhuñ ve zaħm-i 

hücūm-i Ǿadūdan gürįzgāhuñ idüm, ben gitmek-ile sen bį-zirih ü bį-penāh olursın; seng-i 

sitem-i aǾdāya nişāngāh olursın.” Andan Ĥasen ile Ĥuseyn didiler kim: “Bu gice seyr-i 

                                                            
1  muhācirįni B: muhācirįn P. 
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vāķıǾada gördük ki ser-i āsmānda bir taħt revān ve biz taħt taĥtında bürehne-ser ü giryān.” 

Ĥażret [108b] buyurdı ki: “Taħt benüm tābūtuma Ǿalāmet ve bürehne-serligüñüz benüm tāc-i 

ĥımāyetüm üstüñüzden gitdügine işāretdür.” Bu ĥālde Cibrįl –Ǿaleyhi’s-selām– gelüp 

teblįġ-i selām-i Selām-i Rabb-i Ķadįr eyledi ve ĥayāt ü memāt beyninde Ħażret’i taħyįr 

eyledi. Ħażret, “Üfevviżu emrį ila’llāhi in şāǿe aĥyānį ve in şāǿe etlefenį.”1 diyü redd-i 

cevāb eyledi ve ser-rişte-i ümūrın tevfįż-ı Cenāb-i Rabbü’l-erbāb eyledi.  

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Dil anuñdur çeşm anuñdur cān anuñ 

Virse ıĥsān alsa ger ķurbān anūñ 

Her ne kim emr eylese fermān anuñ 

Derd anuñ derdlü anuñ dermān anuñ  

Üç gün peyāpey peyk-i Celįl Cibrįl iblāġ-ı selām-i Źi’l-cemāl ve cenāb-i İlāhįden 

risālet-ile pürsiş-i aĥvāl eyledi. Ĥażret, “Kendümi derdnāk ü ħaste-ĥāl ve müşrif-i helāk 

buluram.” dir-idi. Dördünci gün ‘İsmāǾįl’-nām melek-i kerrūbį, ki zįr-i fermānında yüz biñ 

melek var idi, ol daħı gelüp Ĥażret’i Ǿıyādet2 ve iştiyāķ-ı İlāhį ile bişāret itdi. [109a] Andan 

ǾAzrāǿįl’e fermān vārid oldı ki biñ nefer dürr ü yāķūt-ıla mensūc cāmeli ve nūr Ǿımāmeli 

eblaķ-süvār gürūh-i kerrūbiyān-i muķarrebān-i Ĥażret-i Kirdgār-ıla, (62a) elinde bir ŧūmār-i 

pür-envār, duǾā-ħˇān ü ŝenā-güftār bāb-i Resūl’e gelüp śūret-i AǾrābį ve śūret-i ǾArabį ile 

ser-āġāz eyledi, “Es-selāmü Ǿaleyke yā ehle’l-beyti ve maǾdene’r-risāleti.”3 diyü āvāz 

eyledi. Fāŧıma cevāb virüp, “Ĥāliyā Resūl kendi ĥāline meşġūl ve sāyir ehl-i beyt ġamdan 

maĥzūn ü melūldür, mülāķāt ķābil degüldür.” didi. Melekü’l-mevt ŝāniyen istįźān itdi, 

Fāŧıma Ǿuźr beyān itdi. Merre-i ŝāliŝede bir śavt-i mehįb ü śadā-yi Ǿacįb itdi. İşidenler 

tersān, belki cemādāt bile lerzān oldılar. Ĥażret istimāǾ idüp śordı. Çün Fāŧıma cevāb virdi, 

Ĥażret buyurdı ki: “Ol hādimü’l-leźźāt ü mümįtü’ź-źevāt ü müferriķ-ı cemāǾāt, ķaŧǾ-

künende-i erĥām [ü] münekkis-i aǾlām, yetįm-künende-i ferzendān [ü] bįve-künende-i 

zenān, muħarrib-i her ħānedān ü4 vįrān-künende-i her dūdmān. [109b] Aña ne bürc-i menįǾ 

māniǾ olur ve ne şevket-i salŧanet dāfiǾ olur.” 

 

                                                            
1  İşimi Allah’a bırakıyorum. Dilerse beni hayatta bırakır, dilerse canımı alır. 
2  Ǿıyādet B: Ǿıbādet P. 
3  Selam olsun size, ey ehl-i beyt, ey peygamberliğin kaynağı. 
4  ü B: -P. 
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Beyt: 

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fa’lün) 

Ħānümānlar ħarāb iden oldur 

Ħānedānlar türāb iden oldur 

Çün ĥāżırlar daķķ-ı bāb idenüñ adı nedür ve göñülden murādı nedür, bildiler, nāle vü nefįr 

ü feryād ü ġırįv ķıldılar. Fāŧıma gāh “Vā Medįnetāh ħarebeti’l-Medįnetü ve Rabbü’l-

KaǾbeti!”1 dir-idi, gāh “Vā kerbü ebāh!”2 dir-idi. Ĥażret, “Bugünden ġayrı baña kerb irmez 

ve endūh [ü] teǾab gelmez.” didi. 

Belį đurūb-i kürūb Ǿalāyıķ-ı cismāniyye ve Ǿavāyıķ-ı nefsāniyyeden nāşįdür ve 

taǾalluķāt cihetinden olan tefriķalardan olur ki, lāzim-i ŧabįǾat-i beşeriyyet ve muķteżã-i 

hevā-yi dünyā-yi dārü’l-beliyyetdür. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün[fa’lün]) 

CemǾ ħˇāhį dilet esbāb-i cihān tefriķa kün 

Toħm-i cemǾıyyet-i dil tefriķa-i esbābest3 

Çün ķaŧǾ-ı Ǿavāyıķ u ķalǾ-ı Ǿalāyıķ ola (62b) ve cān Ǿālem-i viśāl-i Melik-i MüteǾāl’e intiķāl 

ü irtiĥāl bula, ol Ǿālem-i Ǿıŧlāķda endūh ü melāl ve kesel ü kelāl olmaz. 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Baña bār-i taǾalluķ pāy-bend olmasa Ǿālemde 

Bu rāh-i [110a] pür-ħaŧarda kim dir-idi eglenem bir gün 

Ĥasen ve Ĥuseyn mūy-i jülįde ve leb-i tefsįde ile gelüp zānū-yi Resūl’e düşdiler. 

Ĥażret istiġrāķda ve Ǿālem-i şühūd ü eźvāķda idiler. Müśādeme-i temāsdan gözlerin 

açdılar, her birin āġūş-i şefķate çeküp sāǾıd-i nevāziş-ile ķuçdılar. “Ĥayfā ki āyįne-i 

aǾmālüñüz ġubār-i yetįmį ile mükedder ve levĥa-i aĥvālüñüz gerd-i ġarįbį ile muġabber 

oldı. Žulem-i žulm-i ümmetde nā-çār ķalduñuz ve nāħun-i cevr-i bed-ħˇāha giriftār 

olduñuz.” didi. 

                                                            
1  Vah Medine’ye! Medine-i Münevvere ve Kabe’nin Efendisi harap oldu. 
2  Vah babacığımın üzüntüsüne! 
3  Gönlünü bir bütün yapmak istersen, cihandaki sebepleri dağıt/ Gönülleri biraraya getiren tohum, 

sebeplerdeki farklılıktır. 
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Bu cānibden, Zehrã “İy mūnis-i ġarįbān ü nevāzende-i yetįmān ve1 melceǿ-i bį-

kesān [ü] dest-gįr-i üftādegān! Göñlümüze ġam ŧārį olsa2 kime diyelüm ve seni ārzū idicek 

kimden isteyelüm?” dir-idi. Ĥażret İmām’ı daǾvet itdi. İmām Ĥażret’i baġaline çeküp ser-i 

mübārekleri-yile sįne-i Emįr’e ŧayandı ve kendüler bāzū-yi Emįr’e söykendi. Andan 

Emįr’e Ǿılm-i ledünnįden niçe mesāǿil taǾlįm itdiler, ve vaśıyyetleri ne ise bir bir tefhįm 
[110b] itdiler. Emįr her zemān iftiħār idüp, “Ĥażret baña ol ĥālde biñ bāb Ǿılm taǾlįm itdi ki 

her birinden biñ nevǾ Ǿılm daħı münbaǾıŝ oldı ve her bir nevǾden niçe faśl ü bāb ĥādiŝ 

oldı.” dir-idi. Andan ǾAzrāǿįl yine gelüp, 

ĶıŧǾa: 

(mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Münevver itmege şevķ-ı şühūd-i Ĥaķ ķalbüñ 

Demidür eyle ümįd-i baķā-yi bāķįyi 

Ĥarįf-i meclis-i üns ü hümāy-i Ǿālem-i ķuds 

Revā mı ide nişįmen fenā-yi fānįyi 

diyü Ĥażret’i daǾvet eyledi. Ĥażret, “Cibrįl nüzūline tevaķķuf eyle.” didi. Melekü’l-mevt, 

“Fermān-ber-dāram ve muŧįǾ u ħıdmet-kāram.” didi. Andan emr-i İlāhį vārid oldı ki, (63a) 

cennāt-i behişte ārāyiş virüp teşrįf ideler ve āteş-i dūzaħı taħfįf ideler. CemāǾat-i ĥūr-i Ǿįn 

ve vildān ü ġılmān-i ecmaǾįn kendilere zįb ü fer ü zįnet ü zįver vireler; sürādiķāt-i celāl ü 

ceberūt rūĥ-ı pür-fütūĥ-ı Muĥammed’i teşrįf içün śaf śaf istıķbāle ŧuralar. Bu ĥālde Cibrįl 

geldi. Ĥażret, “Yā aħį! Ne zemān-i iftirāķdur, belki zemān-i [111a] telāķdur. Bizüm 

yanumuzda tevaķķuf eyle ki ķāfile-i Ǿumrı diyār-i āħırete öñüñde revān ideyim ve 

ĥużūruñda teslįm-i cān ideyim.” [didi]. Cibrįl eyitdi ki: “Yā Resūla’llāh! Egerçi žāhiren 

ĥażretüñden dūram ve ol dūrlıķdan melūlem, emmā yine emr-i Ĥaķķ-ıla ħıdmetüñde 

meşġūlem ki inne’n-nįrāne ķad uħmidet ve’l-cināne ķad zuħrifet ve’l-ĥūra ķad tezeyyenet li-

ķudūmi rūĥıke.3” Ĥażret buyurdı ki: “Egerçi bu ħaberler rūh-efzādur, emmā bir ħaber vir ki 

ravĥ-bāhş ola.” Didi ki: “Rūz-i maħşer evvel ki başına tāc-i kerāmet urıla ve destine 

menşūr-i şefāǾat virile, ĥażretüñdür ve evvel ümmet ki naǾįm-i cināna ve raĥmet ü rıżvāna 

vāsıl ola, ümmetüñdür.” Ĥażret buyurdı ki: “Egerçi bu işāretler bişāret-engįz ve bu 

vaǾdeler meserret-engįzdür, bir ħaber vir ki sebeb-i inşirāĥ-ı śadr ve mūcib-i iftiħār-i 

Ǿulüvv-i ķadr ola.” Cibrįl didi ki: “Yā Resūla’llāh! Buyur ki nenüñ ġamında ve kimüñ 
                                                            
1  ve B: -P. 
2  olsa B: -P. 
3  Ruhunu karşılamak için cehennemin ateşleri sakinlemiş, cennet bahçeleri hazırlanmış, huriler süslenmiştir. 
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elemindesin ki bu deñlü bişāretlerden ħāŧıruña neşāŧ ve nihāduña inbisāt gelmedi?” Ĥażret 
[111b] buyurdı ki: “Hem-vāre ġam-ħˇārlıġum ümmet içün ve dil-figārlıġum anlara raĥmet 

içündür. Şimdi ol dāǾıye iştidād ve daħı izdiyād buldı. Bilmem ki dünyāda benden śoñra 

anlara kim delįl olur ve şāh-rāh-i ser-menzil-i hidāyete kim hādi’s-sebįl olur? Rūze-dārān-i 

māh-i śıyām (63b) bensiz niçe Ǿįd ideler ve ĥāciyān-i Beytü’l-ĥarām kimüñ der-peyince 

riǾāyet-i mesālik-i ŧavāf ü menāsik-i ĥacc-i saǾįd ideler? Āħıretde āħır-i kārları ve 

serencām-i girdārları neye müncer ola ve śāliĥ u ŧāliĥ ve zāhid ü cāhidlerine niçe maķar 

muķarrer ola? Ĥāliyā dįdem bu nüvįdüñ ķudūmına nāžır ve cānum bu murāduñ vürūdına 

müntežırdur ki, 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Diler Ĥaķ’dan dil ol inǾām-i Ǿāmı 

Ve ma’l-ıĥśānü illā bi’t-temāmi1.” 

Cibrįl ŧarfetü’l-Ǿayn ħafķ-ı cenāħayn ve geşt ü güźār-i mülk-i Ǿılm ü Ǿayn idüp, yine gelüp 

didi ki: “Yā Resūla’llāh! Ħoş-dil ol, ki Ĥaķ TeǾālã ümmetüñ dünyāda kendi ĥıfž-ı 

śıyānetinde ve kenf-i ĥımāyetinde, ĥırz-i emānında ve penāh-i ıĥsānında şerr-i şeyŧān ve 

mekr-i erbāb-i [112a] ŧuġyāndan meǿmūn ü maśūn ve Ǿuķbāda ücūr-i ġayr-i mütenāhiye ve 

cezāǿ-i ħayr ve ecr-i ġayr-i memnūn-ıla memnūn ide.” Ĥażret çün mesrūr-i ĥuśūl-i meǿmūl 

oldı, melekü’l-mevt ķabż-ı rūĥa meşġūl oldı. Ol ĥālde saķf-i ħāneye nažar idüp, “Bi’r-

refįķı’l-aǾlã!”2 diyüp nā-gāh dest-i mübārekleri māyil ve rūĥ-ı pür-füyūż u fütūĥları ķurb-i 

Ĥaķķ’a vāśıl oldı. 

Nažm: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Çün meşāmmına irişdi būy-i Ĥaķ 

Eyledi pervāz-i bāġ-ı sūy-i Ĥaķ 
 
Bu ķafesden ol hümā idüp firār 

SāǾıd-i sulŧānda çün ķıldı ķarār 

Śalla’llāhü Ǿaleyhi ve aśĥābihį ve’ş-şühedāǿi’l-müntemįne ilā cenābihį.3 

 
                                                            
1  İyilik, ancak tam yapılırsa makbuldür. 
2  En yüce Dost’a! 
3  Allah’ın selamı, onun, ashâbının ve yanına ulaşan şehitlerin üzerine olsun. 
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ĶıŧǾa: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Göñül ayrılıyor göz göre dirliginde cānāndan 

N’ola gitmezse ħūn-i çeşm ü sūz-i ġam dil ü cāndan 

Nice ķatlansun Ādem cennet-i kūyından ayrıldı 

Nice aġlamasun Ħıżr ayrılıyor āb-i ĥayvāndan 

Emįr’den mervįdür ki: “Ol gün āsmāndan ‘Vā Muĥammedāh!’1 āvāzın işitdüm.” 

Fāŧıma ‘Vā ebetāh ecābe (64a) Rabbe deǾāhü!’2 diyü giryān-ıdı, [112b] aśĥāb ü aĥbāb nāle vü 

nefįrde her biri gūyā bir kālib-i bį-cān-ıdı. Fāŧıma’nuñ ve sāyir aśĥābuñ ol vāķıǾa-i 

fāķıǾada didükleri merāŝį vü ebyātdur, meźkūr-i elsine-i Ǿālem ve mesŧūr-i śaĥāyif-i ezmān 

ü evķātdur.” Ekābir-i śaĥābeden mervįdür ki: Egerçi bu āteşüñ şerārı cān ü cigerler 

göyündürür, emmā buħārından hevā-yi dimāġa śuǾūd iden ebr-i āh-ıla yaġan bārān-i eşk-i 

āteşįn dūzaħı söyündürür. Ve bu teşrįf ol zemānda ĥayātda olan ümmete maħśūś olmayup 

ĥālā o muśįbeti teźekkür iden ŧāyifeye bile şāmildür ve bunlara daħı ol kerāmetüñ eŝeri 

vāśıldur. Zįrā ol muśįbetde cinn ü melek, zemįn ü felek; ŝābit ü seyyār ü ķuŧb ü devvār ve 

cibāl ü aĥcār [ü] nebāt ü eşcār; vüĥūş ü hevām, sibāǾ u sevām; murġān-i hevā, māhiyān-i 

deryā müşārik ü müsāhim, belki biri birine muǾārıż u müzāĥımdür. AǾžama’llāhü teǾālã 

ücūranā bi-muśįbeti mevti resūli’llāhi śalla’llāhü Ǿaleyhi ve razzaķanā şefāǾatehü’l-kübrã.3 

 

EL-BĀBÜ’R-RĀBİǾ DER-BAǾŻ-I [113a] AĤVĀL-İ FĀŦIMA –ǾALÃ EBĮHİ 

EZKE’T-TAĤIYYĀT– EZ-VİLĀDET TĀ BE-VEFĀT4 

Erbāb-i tevārįħ ittifāķı-yıla Ĥażret’üñ Ħadįce’den iki erkek, dört ķızı olmışdur. 

Erkegüñ biri Ķāsım’dur, ki ‘Ebu’l-Ķāsım’ künyetine bu Ķāsım sebebdür, ve biri 

ǾAbdu’llāh’dur ve ikisine daħı ‘Ŧayyib’ ve ‘Ŧāhir’, Ǿınde’l-baǾż Ǿalem ve Ǿınde’l-baǾż 

laķabdur. Dört duħter, Zeyneb ve Ümmü-külŝūm ve Ruķayye ve Fāŧıma. Fāŧıma cümleden 

kūçek ve babasına maĥbūbrekdür. Vilādet-i Fāŧıma, münteħab aķāvįlden VāķıǾa-i Fįl’den 

                                                            
1  Vah Muhammedim’e! 
2  Vah Rabb’inin davetine icabet eden babacığıma! 
3  Allah, Rasülü’nün -Allah’ın salatı O’nun üzerine olsun- ölümünden kaynaklanan bu musibetin mükafatını 

fazlasıyla versin ve bizi onun en büyük şefaati ile rızıklandırsın.  
4  Dördüncü Bölüm: –Selamların en güzeli babasına olsun– Fatıma’nın Doğumundan Ölümüne Kadarki Bazı 

Halleri Hakkında. 



197 
 

otuz biş yıl muǾaħħardur ve biǾŝetden biş yıl muķaddemdür. Aķāvįl-i müteǾāriżadan 

İmām-i Bāķır (64b) muħtārı budur ki, ĥaķįķat-i hāle, “Allāhu aǾlem.”1dür. 

Çün Ħadįce Fāŧıma’ya ĥāmile2 oldı, Ĥażret buyurdı ki: “Bu mevlūd ķızdur ve adı 

Fāŧıma’dur ve nesli pāk ü pākįzedür.” Ol vaķt Cibrįl gelüp, “Li-yüźhibe Ǿankümü’r-ricse 

ehle’l-beyti ve yüŧahhiraküm taŧhįrā.”3 āyeti nāzil oldı. Çün vażǾ-ı ĥaml zemānı oldı, 

Ħadįce müvāneset-içün aķribāsından refįķ ŧaleb itdi, ķabūl itmediler. Nā-gāh dįvārdan dört 
[113b] bālā-bülend gendüm-gūn zen geldi, Ħadįce vaĥşet itdi. İçlerinden biri eyitdi ki: “Yā 

Kübrã! Ħavf eyleme ki, bizüm birimüz Meryem ve birimüz hem-şįre-i Mūsã Ümmü-

külŝūm ve birimüz Sārā ve birimüz zen-i FirǾavn Āsiye’dür. Āħıretde daħı saña refįķler ve 

ĥāliyā üns içün gelmiş şefįķlerüz.” diyüp ĥavālįsinde ķarār ve Ǿarż-ı maĥabbet ıžhār itdiler. 

Nā-gāh mihr-i Ǿālem-tāb gibi Fāŧıma ŧāliǾ oldı, pertev-i nūrından ħānehā-i medįne-i Mekke 

göründi, gūyā ki bir nūr lāmiǾ oldı.  

Beyt:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Ŧoġup bir kevkeb-i tābān risālet āsmānında 

Açıldı bir gül-i sūrį nübüvvet gülsitānında 

Çün nihāl-i gülşen-i Aĥmedį berūmend ü şükūfedār ve gül-bün-i Muĥammedį pür-

berg ü bār oldı ve reyāĥįn-i riyāż-ı Ǿıśmet nesįm-i cemālį ve ĥadāyıķ-ı şakāyıķ-ı Ǿıffet 

şemįm-i kemālį ile tāze vü muŧarrā ve reşk-i “Cennātün tecrį min taĥtihe’l-enhār.”4 oldı, 

emr-i Ĥaķķ-ıla on ĥavrā āb-i Kevŝer ile memlū bir ibrįķ ile gelüp Fāŧıma’yı yudılar, 

“Ħıdmetinde cüst ol!” diyü vaśıyyet itdiler ve kenārında ķodılar. BaǾdehū Ĥażret [114a] 

gelüp mevlūdı ŧaleb itdiler; ‘Fāŧıma’ diyü nām virüp ‘Rāżıyye’ ve ‘Merżıyye’, ‘Meymūne’ 

ve ‘Zekiyye’, ‘Betūl’ ve ‘ǾAźrā’ ve ‘Zehrã’ diyü laķab itdiler. ǾĀyişe’den mervįdür ki, 

hergiz Ehl-i Beyt’den Fāŧıma’(65a)dan ehl-i śalāĥ u edeb yoġ-ıdı ve Resūlu’llāh’a andan 

aĥab yoġ-ıdı. Ve her gāh buyururlar-ıdı ki: “Her kime Fāŧıma ħışm ide, aña Ĥak’dan ħışm-i 

belā-ālūd olur ve her kimden ki ol rāżį ola, Allāh andan ħoşnūd olur.” ǾAcebā Fāŧıma 

evlādın źillet ve ħorlıġ-ıla öldürenlerden nice rāżį ola ve anlaruñ ĥāli nice ola, ol vaķt ki 

Ĥażret-i Ĥaķ ķāđį ola? 

                                                            
1  Allah en iyisini bilir. 
2  ĥāmile B: ĥāmil P. 
3  “Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.” 33/ Ahzâb: 33. 
4  “Altlarından ırmaklar akan cennetler.” 3/Âl-i İmrân: 15, 136, 198; 5/Mâide: 119; 57/Hadîd: 12; 85/Bürûc: 

11.  
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Ĥıkāyet: Rivāyetdür ki, bir gün Ĥuseyn naħlistān-i Medįne’de geşt ider-iken rāh-i 

ħāneyi farķ idemeyüp Ǿazm-i beyābān itdi, ‘Śāliĥ’-nām Yahūdį Ĥuseyn’i tenhā bulup evine 

iledüp pinhān itdi. Çün zemān-i Ǿaśra dek imtidād-i žıll-i iftirāķı medįd oldı, Fāŧıma’da 

ıżŧırāb bedįd oldı. Yitmiş defǾa ķapu ardına gelüp Ĥuseyn’i aramaġa göndermege ādem 

bulamadı ve ĥayādan kimesneye Ǿarż-ı ĥāl itmege [114b] ķādir olamadı, 

ŞiǾr1:  

(müfte’ilün müfte’ilün fâ’ilün) 

“Ķandasın iy cān ü cihān ķandasın 

Ķandasın iy rūĥ-ı revān ķandasın 
 
Ārzu-yi ħāŧır ü ārām-i cān 

Kām-i dil āsāyiş-i rūĥ-ı revān.” 

diyü aġladı. Āħır Ĥasen’i gönderdi ki Ĥuseyn’i cüst ü cū ide, aŧrāf ü eknāfda arayup tek ü 

pū ide. Ĥasen ĥavālį-i Medįne’de “Yā aħį Ĥuseyn bin ǾAlį, yā ķurrete Ǿayni’n-nebiyyi eyne 

ente?”2 diyü naǾreler urur-ıdı, cüst ü cū idüp aġlar yürür-idi. Nā-gāh bir āhū peydā oldı, 

Ĥasen, “Yā žabyü hel raǿeyte aħį Ĥuseynā?”3 didi. Āhū ķudret-i Ĥaķ ve bereket-i Resūl ile 

nuŧka gelüp, “Eħaźehū Śāliĥ el-Yehūdį ve aħfāhü fi’l-beyt.”4 didi. Ĥasen o gencüñ ne 

vįrānede mestūr idügin bilüp bį-bāk ħırāmān ħāne-i Śāliĥ’e varmaġa āġāz itdi. Daķķ-ı bāb 

idüp bülend-āvāz itdi, Śāliĥ çıķup Ĥasen Ĥuseyn’i ŧaleb itdi, “Ķarındaşum vir, (65b) yoķsa 

anam bir āh-i seĥargāh-ıla ķavm-i Yehūd’ı ķavm-i ǾĀd gibi ber-bād ü nā-būd eyler, ve 

babam ŧuyıcaķ seyl-āb-i tįġ-ı mįġ-gūn-ıla mānend-i ķavm-i Ŝemūd eyler. [115a] Ceddüm 

işidür-ise kināne-i kenāneden bir tįr-i ıħlāś çeküp kemān-i duǾādan hedef-i “Ķābe 

kāvseyn.”5e pertāb eyler, ŧāyife-i ŧāġıyeñüz ķavm-i Śāliĥ gibi nā-yāb eyler.” didi. Śāliĥ, 

“Anañ kimdür?” didi. Ĥasen, “Zehre-i6 zehrã, ravża-i ħażrā, mehd-i Ǿulyā; dürre-i śadef-i 

risālet, ġurre-i cebhe-i velāyet; nuķŧa-i dāyire-i nebevį, lemǾa-i nāĥıye-i ǾAlevį; mebdeǿ-i 

fıŧratı sįb-i bį-āsįb-i behişt-ile sirişte, ķabāle-i mührinde āzādį-i Ǿāśıyān-i ümmet nüvişte; 

duħter-i Resūl, Fāŧıma Betūl’dür.” didi. Śāliĥ, “Babañ kimdür?” didi. Ĥasen, “Şįr-i 

Yezdān, Şāh-i Merdān; şeb-i hicretde cānın Resūl’e ķurbān iden, Cibrįl aña reşk Ǿıyān 

iden; ‘ǾAlį’-nām ü ‘Mürteżã’-laķab, bāb-i Ǿılm ü beyt-i edeb; seyyid-i ġālib, neyyir-i 
                                                            
1  ŞiǾr B: Beyt P. 
2  Ey kardeşim, Ali oğlu Hüseyin! Ey Nebi’nin gözü nûru! Nerdesin? 
3  Ey ceylan! Kardeşim Hüseyin’i gördün mü? 
4  Onu Yahudî Sâlih yakaladı ve evde gizledi. 
5  “Yayın iki ucu arası kadar.” 53/ Necm: 9. 
6  zehre-i: zehr P, zehre B.  
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sipihr-i mevāhib, ǾAlį bin Ebį-Ŧālib’dür.” didi. Śāliĥ, “Ceddüñ kimdür?” didi. Ĥasen, 

“Dürr-i girān-māye-i śadef-i şeref-i Ħalįl, mįve-i diraħt-i baĥt-i1 İsmāǾįl2; Mekke’de 

nemāz-i Ǿaśrı edā iden, Mescid-i Aķśã’da ıķāmet-i sünnet-i Ǿışā iden; [115b] zįr-i Ǿarşda vitre 

ķıyām iden, ĥużūr-i Ĥaķ’da Rabbine selām iden; resūl-i ŝeķaleyn, imām-i Ǿālemeyn; 

seyyidü’l-kevneyn, Ǿālim-i meǾālim-i eyn ü Ǿayn, Ǿārif-i meǾārif-i ĥaķķa’l-yaķįn ü Ǿaynü’l-

Ǿayn; Muĥammed-i nebį, Aĥmed-i ǾArabiyy-i Ķureyşį vü Hāşimį vü Muŧŧalibį.” didi. Śāliĥ 

çün bu sözleri gūş itdi, derūnından baĥr-i hidāyet cūş itdi, “İy nūr-i dįde-i nebį vü velį ve 

çeşm-i çirāġ-ı Muĥammed ü ǾAlį! 

RübāǾį:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

İy cihān pür-nūr tāb-i mihr-i rūyuñdan senüñ 

Süfte-dildür tār zülf-i müşk-būyuñdan senüñ 

Çün śadef gūşumda peydā oldı dürr-i maǾrifet (66a) 

Ķaŧre düşdi çün seĥāb-i güft ü gūyuñdan senüñ.” 

diyüp Ǿarż-ı İslām idüp, Ĥuseyn’üñ farķ-ı ferħundesi üzre bir ŧabaķ dürr ü gevher ve pāy-i 

şeref-pįrāyesine niçe kįse sįm ü zer niŝār itdi. BaǾdehū Ĥasen ve Ĥuseyn ħāneye gelüp 

ħāŧır-i Zehrā ķarār itdi. 

ǾAle’ś-śabāĥ, ķavminden yitmiş kimesne ile ħāne-i Fāŧıma’ya gelüp tecdįd-i įmān 

itdi ve itdügi cürm içün istıĥlāl [116a] idüp Ǿuźr-i firāvān itdi. Fāŧıma, “Benden yaña ĥelāl 

olsun, emmā bunlar ǾAlį’nüñdür, ǾAlį’den istıĥlāl eyle ve andan ŧaleb-i feyż u efżāl eyle.” 

didi. Emįr ġazādan gelince tevaķķuf itdi, Emįr geldükde, Śāliĥ gelüp itdügi cürme Ǿarż-ı 

nedāmet ü teǿessüf itdi. Emįr, “Ben ĥaķķum isķāŧ itdüm; emmā çün sibŧayn-i Resūl’dür, 

anlara Ǿarż-ı ĥāl eyle ve anlardan istıĥlāl eyle.” didi. Śāliĥ Ĥażret’üñ ħıdmetine varup baş 

urdı ve girü naǾleynine yüzin sürdi, “Yā ŞefįǾa’l-müźnibįn ü Raĥmeten li’l-Ǿālemįn! Egerçi 

şerr-i şeyŧān ve sebeb-i küfr ü ŧuġyān-ıla ħaŧā itdüm, emmā ĥāliyā kemer-i tevbe vü inābet 

ile miyān-beste ve seng-i nedāmet-ile āyįne-i ħāŧırı3 şikeste ve beste iǾtiźāra ŧurdum ve 

bāb-i istıġfāra yüz urdum. Ĥālüme merĥamet eyle ve Ǿafv-i zellet4 eyle.” didi. Ĥażret, “Ben 

“Ben daħı ĥaķķumı ĥelāl itdüm; emmā bunlar ber-güzįdegān-i Ĥaķ’dur, rıżā-yi Ĥaķķ’a 

mevķūf idügi muĥaķķaķdur.” didi. Śāliĥ [116b] bį-çāre olup tevbe-gūyān ü sįne-kūpān śaĥrā 

                                                            
1  baĥt B: bāb P. 
2  İsmāǾįl B: -P. 
3  Ħāŧırı B: -P. 
4  zellet: źellet P, B. 
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vü beyābāna ve rāh-i deşt ü kūhistāna düşdi. Ol deñlü aġlar, iñler-idi ki bārān-i behārį 

giryesine hem-dem ve nāle-i kühsārį feryādına āheng-i zįr ü bem olur-ıdı. 

Beyt: 

(fe’ilâtün mefâ’ilün fa’lün) 

Bile aġlardı aġlasa enhār 

Bile iñlerdi iñlese kühsār 

Rāvį eydür: Śāliĥ on (66b) sekiz gün bu ĥālde nāle vü melālde gezdi. On ŧoķuzuncı gün 

Cibrįl gelüp, “Ĥażret-i Ĥaķ Śāliĥ’uñ günāhın Ǿafv ve zellātın1 maĥv itdi.” diyü bişāret itdi; 

Śāliĥ istimāǾ idüp secde-i şükr idüp bu mefhūm-ıla duǾā vü teĥıyyet itdi: 

RübāǾį:  

(fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün[fa’lün]) 

Yine Ǿıśyān ü ħaŧįǿāt içre 

Eylemişdüm reh-i maķśūdumı güm 

Olduñuz baña delįl ü nāśır 

Rađıya’llāhü teǾālã Ǿanküm2.” 

Erbāb-i ıħtibāra maĥall-i iǾtibārdur ki, Śāliĥ mücerred Ĥuseyn’i evinde ıħfā itmek-

ile evliyāsı ĥelāl idüp ve kendüsi māĥį-i źünūb-i ve mā-meżã3 olan İslām’ı ıħtiyār idüp4 

taĥśįl-i rıżā-yi Źü’l-celāl itdükden śoñra [117a] ve sünnetu’llāh ķabūl-i Ǿuźr5 ü tevbede sürǾat 

ve Ǿafv-i zellet6 iken on sekiz gün tįr-i tevbesi hevā-yi nāle vü giryede döndi, andan varup 

hedef-i ķabūle ŧoķundı. Ķavm-i Yezįd ki yitmiş iki kimesneyi zaħm-ħorde-i tįġ-ı sitem ve 

ciger-gūşe-i Resūl’i yitmiş iki pāre itmek-ile niçe dürlü cevr ü elem itdiler, ne evliyādan 

iǾtiźār itdiler ve ne Cenāb-i Ĥaķ’dan istıġfār itdiler; belki ecsādların at ayaġında pāy-māl 

ve ehl ü Ǿıyāllerin siper-i tįr-i fażįĥat ü nekāl itmek-ile itdükleri cevre ıśrār ü istimrār 

itdiler. Āyā yevm-i ĥaşrda sezāları ne ola ve min-Ǿındi’llāh cezāları ne ola? NeǾūźü bi’llāhi 

min-şürūri enfüsinā ve min-seyyiǿāti aǾmālinā ve nesteǾįnü mine’llāhi fį-külli aĥvālinā.7 

Ĥuźeyfe rivāyet ider ki: “Bir gün Ĥażret mescidden ĥucreye giderler-idi, ben 

Ǿaķablarınca idüm; gördüm ki bir kimesne ile müsārre iderler-idi. BaǾdehū buyurdılar ki: 

                                                            
1  zellāt: źellāt P, B. 
2  Allah Teâlâ sizden razı olsun. 
3  ve geçmiştekileri. 
4  ve kendüsi…idüp B: -P. 
5  Ǿuźr B: -P. 
6  zellet: źellet P, B: 
7  Nefsimizin şerlerinden ve kötü amellerimizden Allah’a sığınırız. Her halimizde Allah’tan yardım dileriz. 



201 
 

‘Söyleşdügüm bir melekdür ki, ħalķ olınalıdan yir yüzine henūz [117b] inmişdür. Ĥāliyā 

gelüp Ĥaķ’dan iblāġ-ı selām ü teĥıyyet itdi, Fāŧıma seyyide-i nisā-i Ǿālem ve Ĥaseneyn, 

seyyideyn-i şübbān-i cennet olduġını bişāret itdi.’” Rāvį eydür: Ādem (67a) ve Ĥavvā, 

kendüler derecāt-i cennātda envāǾ-ı luŧf ü kerāmātda iken “ǾAcebā bizden bihter maħlūķ 

var mı?” diyü ġurūr ve ıžhār-i ġıbŧat ü sürūr itdiler. Emr-i Ĥaķķ-ıla Cibrįl anları aǾlā-yi 

Ǿılliyyįnde bir ġurfeye iletdi. Gördiler ki, bir serįr-i nūr-siriştde1 bir duħter-i saǾd-aħter, 

farķında bir efser-i nūr-güster; iki gūşında gūşvāre iki dürr-i āb-dār, her birisi necm-i tāb-

dār. Ādem süǿāl itdi: “Bu duħter ne aħter-i bürc-i seǾādetdür ve bu efser ne efser-i 

kerāmetdür ve bu gūşvāreler ne ġūşvāre-i Ǿızz ü rifǾatdür?” Cibrįl didi ki: “Bunlaruñ ħalķı 

senüñ ħalķuñdan yüz yıl muķaddemdür; duħter Fāŧıma ve tācı zevci ǾAlį, ve gūşvāreleri 

oġulları Ĥasen ve Ĥuseyn’dür ki Ǿınde’llāh aĥabb ü2 ekremdür.” 

Beyt:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Ser-i kūyuñda ābād eylemişdüm Ǿışķ bünyādın  

Ne Ādem ħalķ olınmışdı ne cennet [118a] üstüvār idi 

Ve yine ǾĀyişe’den mervįdür ki: Bir gün Ĥażret’üñ mübārek kitflerinde bir kisā var idi. 

Nā-gāh Ĥasen ve Ĥuseyn geldiler, Ĥażret anları ol kisā altına aldılar. BaǾdehū ǾAlį ve 

Fāŧıma geldi, anlara daħı “Kisā altına girüñ!” diyü ķavl śaldılar. Çün dördi bile kisā altına 

girdiler, buyurdılar ki: “İnnemā yürįdu’llāhü li-yüźhibe Ǿankümü’r-ricse ehle’l-beyti ve 

yüŧahhiraküm ŧaŧhįrā.”3 Ve yine anlara ħıŧāb idüp buyurdılar ki: “Ene ĥarbün li-men 

ĥārebeküm ve silmün li-men sālemeküm.”4 

Kerāmāt-i Fāŧıma’dan biri daħı budur ki: Zehrā henūz sekiz yaşında iken ħavātįn-i 

Ķureyş’den bir cemāǾat Ĥażret’e gelüp didiler ki: “Egerçi milletüñden bį-gāneyüz, emmā 

şeref-i ķarābetüñ-ile yegāneyüz. Ser-rişte-i śıla-i raĥm tįġ-ı iftirāķ-ı millet-ile bürįde 

olduġın istemezüz. Ĥāliyā Ǿarūsįmüz vardur, Fāŧıma’yı daǾvet iderüz ki seyr ü temāşā ide, 

tervįĥ-ı ħāŧır idüp kesb-i źevķ u śafā ide.” Ĥażret, “Siz varuñ, (67b) anı daħı arduñuzca 

göndereyim.” diyüp Fāŧıma’yı daǾvet itdi, “Biz ħalķ-ıla ħulķ-ıla meǿmūruz ve taŧyįb-i 

ķulūb [118b] idüp murād-baħş olmaġ-ıla ħānedān-i maǾmūruz. DaǾvete icābet eyle.” diyü 

                                                            
1  nūr-siriştde B: nūr-sirişde P. 
2  ü B: -P. 
3  “Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.” 33/ Ahzâb: 33. 
4  “Sizinle savaşanla ben de savaş hâlinde, barışanla da barış hâlindeyimdir.” İbn Ebî Şeybe, el-Kitâbü’l-

Musannef fi’l-Ehâdîs ve’l- Âsâr, c. 6, s. 378. 
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naśįĥat itdi. Fāŧıma, “Yā ebetį!1 Ħavātįn-i Ķureyş, ħuśūśā zen-i ǾUtbe vü Şeybe ve ħˇāher-i 

Ebį-Cehl, ki ħāne-i māderümüñ nān-pāre-güzįni ve ħırmen-i śadāķatinüñ ħūşe-çįni idiler, 

ĥāliyā her birinüñ ber ü2 dūşı ve gerden ü gūşı, gūnāgūn pür-dürr ü gevher-i mülemmaǾdur 

ve pūşişleri elvān libās-i muraaśśaǾdur. Benüm arķamda delķ-ı köhne ve başumda peşmįne 

muķannaǾdur ve mıķnaǾum niçe yirde muraķķaǾdur. Gülşen-i nübüvvetüñ diraħt-i rüste ve 

cūybār-i risāletüñ gül-i nev-restesi olup emtiǾa-i dünyā bād-i ġurūr ve enǾıme-i fenā bāǾıŝ-i 

fütūr olduġına bināǿen meŧāǾ-ı Ǿālemden etek silkdügüme nažar itmezler; ıžhār-i ġurūr ü 

naħvet iderler ve beni istihzā idüp ĥakāret iderler.” diyü aġladı.  

Beyt:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Āh kim maǾnã yüzinden bir dil-i āgāh yoķ 

Sirr-i maǾnãdan yaña śūret-pereste rāh yoķ 

Ĥażret tesliyet idüp, “Hüdhüd ki başında tāc-i muraśśaǾ vardur, rāyihā-i kerįhesi cāna 

mūcib-i belā3 [119a] vü āzārdur; ve tāvus ki egninde ħılǾat-i mülemmāǾı vardur, pāy-i siyāhı 

bādį-i nažarda ħāŧıra sebeb-i efkārdur. 

Beyt: 

(mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün) 

Vücūd-i cāhil eger der-naħ4 u nesįc5 büved 

Tu kirm-i mürde şümür der-derūn-i pįleverest6 

Bugün anlar ki libās-i zerd ü surħ ile gül gibi çemen-i7 tekebbür ü tebaħtürde cilveler 

iderler, ferdā-yi ķıyāmet ħār-i bį-ķıymet gibi ŧuǾme-i āteş-i dūzaħ olurlar. Ħˇāher-i Ebį-

Cehl, ki bugün gerdeni ŧavķ-ı zerrįn-ile pür-şevķdur, yarın selāsil ü aġlāl ü ĥabāǿil ü enkāl 

ile muŧavvaķdur.” diyü naśįħat ider-iken Cebreǿįl gelüp didi ki: “Emr-i İlāhį budur ki, 

Fāŧıma ol meclise varsun ki (68a) mā-verā-yi sürādiķāt-i ġaybdan Ǿarāyis-i muħadderāt-i 

muķadderāt cilve-nümā ola, nisāǿ-i Ķureyş’üñ baǾżınuñ nihāyet-i ġavāyeti āşkār ola.” 

Ĥażret ķāśıd-i emr ü nehy olan ĥāmil-i vaĥyüñ kelāmın Fāŧıma’ya iblāġ idüp, 

 

                                                            
1  Ey babacığım! 
2  ber ü: berd? P, B. 
3  belā B: bā P. 
4  naħ B: nec P. 
5  nesįc: nesenc? P, B. 
6  Bilgisiz adam pamuk ve ipek elbiseler içinde de olsa/ Sen onu ipek koza içindeki ölü kurtçuk say. 
7  çemen-i: çemenį P, B. 
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ĶıŧǾa: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

“Gilįm-i faķrı çün Āl-i ǾAbā’ya 

Yed-i taķdįr-i Yezdān itdi der-ber 

Gerekmez ĥulle-i dįbā-yi Şüşter 

Nice dįbā-yi Şüşter belki ǾAbķar.” 

diyü naśįĥat itdükde, bürķaǾ-pūş [ü] mıķnaǾ-ber-dūş, [119b] bį-cāriye vü bį-ĥācibe revāne 

oldı Ǿarūs-ħāneden cānibe. 

Beyt:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Ne ġam ħorşįd-i raħşāna eger olursa tenhā-rev 

Ne ġam serv-i ħırāmāna eger olursa yek-tā seyr  

Rāvį ķavlince, nisāǿ-i Ķureyş ķapuya gūş olmışlar-ıdı ki duħter-i Muĥammed gelüp 

ĥulã vü ĥulel ü külāh ü kelelimüzden münfeǾıl ve kendinüñ cāme-i sad-pāresinden ħacil 

ola. Nā-gāh Fāŧıma āsitāneye ķadem baśup der ü dįvār, dār ü diyār ruħsār-i tāb-dārından 

münevver oldı, Fāŧıma ŧarįķ-ı eslem-i İslām üzre selām virdükde redd-i selāma ķādir 

olımayup her biri ħacletden ve ĥayretden gūyā bir ĥacer oldı. Emmā Fāŧıma bir ĥulle 

geymiş ki sūzen-i Ǿālem-bįn nažįrin görmemiş ve ħayyāŧ-ı felek kārgāh-i1 dünyāda pįşekār 

olalıdan miŝline śındı urmamış. Başındaġı efser-i muraśśaǾuñ leǿālį-i raħşendesine göre 

çeşm-i encüm ħįre2 ve sāǾıdinde olan ħalħāl-i zerrįnüñ yāķūt-i tābendesine3 nažar ĥalķa-i 

sįmįn-i hilāl tįre. Ĥūrān-i behişt-i pākįze-siriştden [120a] birķaçı ħıdmetinde revān ü devān, 

biri ıĥtirām-ıla şuķķa-i çāderin ŧutar ve birinüñ elinde micmere-i zerrįn-i Ǿanber-āgįn içinde 

misk ü Ǿanber düter4. Gūyā sįne-i Ebū-leheb’dür ki aħger-i ĥased-ile ŧolmış veyāħod sin-i 

Ebį-Cehl’dür ki ķıpķızıl yanar od olmış. Ve biri zülf-i ĥavrā vü şeh-per-i evlā ecniĥat-i 

müŝennādan mürekkeb mirvaĥa ile meges-rānlıķ ider (68b) ve biri gerd-i rāhdan ħāŧırı 

muġabber ve nefes-i hevā-yi śubĥgāhdan āyįne-i ķalbi mükedder olmasun diyü gül-āb-

efşānlıķ ider. Bį-ıħtiyār zenān teǾaccüb-künān ü naġme-zenān bunuñ-ıla gūyā oldılar: 

 

                                                            
1  kārgāh: P’de mükerrer. 
2  ħįre: ħįr B. 
3  göre çeşm-i encüm…tābendesine B: -P 
4  düter B: ŧuter P. 
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Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

“Gerçi zįverle cihān zįnet olur 

Lįk zįverler senüñle fer bulur.” 

Ol zenān-ıla bu Zehrã ķıśśası, oldı zenler-ile Zelįħā ķıśśası. Fāŧıma çün bu ĥaşmet ü 

kevkebe vü Ǿažamet ü debdebe ile içerü girdi, “Ķanķı ħānedānuñ ħan-zādesi ve ne şehrüñ 

şeh-zādesidür ki ħılǾatinüñ ķumāşın nessācān-i kār-ħāne-i dünyā bāfte ve tār [ü] pūdın 

evtār-i ķusiyy-i edvār ü aŧvār tāfte itmiş degüldür?” [didiler]. [120b] Çün Fāŧıma idügin iźǾān 

itdiler, perįşān olup ķalblerin daħı perįşān itdiler. Ol ŧāyife ki ķalbleri mā-śadaķ-ı “Fe-hiye 

ke’l-ĥıcāreti ev eşeddü ķasveten.”1 idiler, gūşe-i ıħtifāya urdılar, ve anlar ki müsteĥaķķ-ı 

“E-fe-men şeraĥa’llāhü śadrahū li’l-İslām.”2 idiler, maķām-i ħıdmetde dest-i meskeneti 

kemer-i taǾžįme urup ŧurdılar, “Ħorişüñ ne cevārişden ıĥżār idelüm ve şerbetüñ nice şerāb-i 

ħoş-güvār idelüm?” didiler3. Fāŧıma, “Babam ki mihmān-i żıyāfet-ħāne-i ‘Ebįtü Ǿınde 

Rabbį.’4dür, ‘EcūǾu yevmen ve eşbeǾu yevmen.’5 mefhūmı-yıla gūyādur, benüm daħı 

važįfem aña ıķtidādur. Beni żıyāfet oldur ki, şehd-i şehādet ile Ǿaźbü’l-beyān ve sükker-i 

şükr-i Ħudā ile şįrįn-dehān olasız ki ol Ǿaźb ile Ǿaźāb-i dūzaħ zāyil ve bu şeker ile zehr-i 

ķahr-i İlāhį tiryāķ-ı luŧfa mütebeddil ola.” Anlar6 ki hüdhüd-i hidāyet-i hādi’s-sebįl idiler, 

sālik-i rāh-i ihtidā oldılar, kelime-i ŧayyibe-i “Lā ilāhe illa’llāh.” ile gūyā oldılar. 

 

SEBEB-İ İZDİVĀC-İ ǾALĮ FĀŦIMA-RĀ7 

Hicretden bir yıl śoñra Fāŧıma [121a] on dört yaşında ve bir rivāyetde ŧoķuz yaşında 

iken Fāŧıma’yı (69a) ǾAlį’ye tezvįc itdiler. Tefśįl budur ki: Kibār-i Ensār ü Mühācirįn ŧālib 

ve Resūlu’llāh’a Fāŧıma içün ħāŧıb oldılar. Bu eŝnāda Ĥażret ħāne-i Ümmü-Seleme’de iken 

mülk-i melekūtdan nice biñ melege müvekkel ü melik olan ‘Cūĥbāǿil’-nām melek nāzil 

oldı ki yigirmi ser ve her serinde biñ zebānı ve her zebānında biñ lüġat-ıla beyānı var idi. 

                                                            
1  “..Âdetâ bir taş, hatta alabildiğince sert bir kaya gibi…” Bakara 2/ 74. 
2  “Allah’ın gönlünü İslam’a açtığı kimse gibi midir?…” Zümer 39/ 22. 
3  didiler B: dirler P. 
4  “Rabbimin yanında gecelerim.” İshâk b. Râheveyh, Müsned, c. 2, s. 463. 
5  “Birgün aç olur, birgün de tok olurum.” Ebû Nu’aym, Hılyetü’l-Evliyâ ve Tabakâtü’l-Asfiyâ, c. 8, s. 133. 
6  anlar B: anlara P. 
7  Ali’nin Fâtıma ile Evlenmesinin Sebebi. 
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Her keff-i desti zemįn ü āsmāndan evsaǾ1 ve başı ķāyime-i Ǿarşdan erfaǾ idi. Teblįġ-ı 

selām-i İlāhį idüp didi ki: “Ben ümmetüñi nikāĥa tervįc2 içün ve nūrı ñūra tezvįc içün 

geldüm.” Ĥażret buyurdı ki: “Kimi kime ve ķanķı berg-i güli ķanķı bād-i nesįme?” Melek 

didi ki: “Fāŧıma’yı Mürteżã’ya ve bu gül-i raǾnāyı ol nesįm-i śabāya.” diyüp “Ĥįŧa-i ħıŧŧa-i 

zemįnde ħuŧbe-i Ǿaķd-i nikāĥ oķınsun ki, Cibrįl ü3 Mįkāǿil’i Ǿarş-i berįnde olan Ǿakde 

Ĥażret-i Ĥaķ işhād itdi ve cümle-i melāǿik ‘Mübārek bād!’4 itdi.” diyü ħaber virüp ķanat 

büküp [121b] Ǿazm-i maķarr-i muǾtād itdi. 

Şeyħ Revendį Kitāb-i Dürrü’s-sımŧ’da Enes’den rivāyet ider ki: Bir gün Seyyidü’l-

beşer’üñ beşere-i mübeşşirelerinde āŝār-i vaĥy nümāyān oldı. Ħıŧāb-i ĥużżār idüp 

buyurdılar ki: “Cibrįl geldi, Fāŧıma’nuñ ǾAlį’ye tezvįcin fermān irgürdi.” Andan buyurdılar 

ki kibār-i Mühācirįn ve kübbār-i Enśār ĥāżır oldılar, ǾAlį’yi daħı ıĥżār itdiler. Nikāha 

raġbeti terġįbi ve nikāĥdan raġbeti terhįbi müştemil ħuŧbe-i belįġa oķudılar, “Emr-i Ĥaķķ-

ıla yā ǾAlį, Fāŧıma’yı saña virdüm dört yüz dirhem nuķre mehr ile, ķabūl itdüñ mi?” 

didiler. Emįr, “Rażį oldum yā Resūla’llāh.” didi. Fāŧıma’yı Ǿarūs ve ǾAlį’yi dāmād itdi, 

ĥāżırları işhād itdi. Andan Ǿarūs ve dāmāda ve nesllerine duǾāǿ-i ħayr idüp ĥużżār 

“Mübārek bād!”5 itdiler. Der-ĥāl Cibrįl (69b) irdi, behiştden bir mıķdār sünbül ve ķaranfül 

getürdi. Ĥażret sebebin śordı, Cibrįl didi ki: “Yā Resūla’llāh! Emr-i Ĥaķķ-ıla Firdevs 

bugün pür-tezyįn oldı ve Ŧūbã envāǾ-ı ezhār-ıla rengįn [122a] oldı. Cümhūr-i melāyike 

Beytü’l-maǾmūr ĥavālįsinde cemǾ oldılar. Meleǿ-i melāǿikenüñ efśaĥı ve eblaġı olan Rāĥįl, 

Ādem-i Śafį melāǿikeye Ǿarż-ı esmā itdügi vaķt Ǿurūc itdügi nūrdan minbere Ǿurūc itdi, 

gürūh-i melāǿikeyi işhād idüp Fāŧıma’yı ǾAlį’ye aķd-i nikāh itdi. Ķuddūsiyyūn niŝār içün 

anlara ve evlādına duǾāǿ-i śalāĥ itdi.” Ve bir ĥarįre ķıŧǾası gösterdi ki, śūret-i aķd-i tezvįc 

anda taśvįr olınmış ve esāmįǿ-i Ǿāķıdeyn ve şāhidi taĥrįr olınmış, “Ĥāliyā bu mihr-nāmeye 

ħātem-i miskįn-ile, ki reşk-i ‘Ħıtāmühū misk.’6dür, mühr ursam gerekdür ve ĥıfž içün 

ħāzin-i cennet Rıżvān’a virsem gerekdür.” [didi]. Ve çün emr-i Ǿaķd-i nikāĥ encām buldı, 

diraħtān-i behişt sünbül ü ķaranfül niŝār itdiler. Bu sünbül ve ķaranfül andandur ki nümūne 

getürdüm ve emr-i İlāhįyi yirine yitürdüm.” didi. Rāvį eydür: Ŧūbã ol vaķt aĥbāb-i aĥfād-i 

                                                            
1  evsaǾ B: vāsiǾ P. 
2  tervįc B: tezvįc P. 
3  ü B: -P. 
4  Mübarek olsun! 
5  Mübarek olsun! 
6  “Sonu misktir.” 83/Mutaffifîn: 83. 
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Muĥammed Ǿadedince varaķ niŝār itdi1. Her varaķı [122b] ĥūr-i behişt zįver-i tāc-i iftiħār 

itdi. Her varaķa-i varaķda nüvişte idi ki, fülān yā fülāne āteş-i dūzaħdan āzāddur ve 

ĥurmet-i maĥabbet-i evlād-içün rūĥı ravĥ-ı İlāhį ile şāddur.  

Nažm:  

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Olur aĥbāba ol berāt-i necāt 

Bāġ-ı cennetde mūcib-i derecāt 

Olasın çünki cān-ıla dil-ħˇāh 

Feyż-baħş ola “Vāli men vālāh.”2 

Buġżı terk it ki irmeye nā-gāh 

Zaħm-i şemşįr-i “ǾĀdi men Ǿādāh.”3 

Çün emr-i Ǿakd temām oldı, Ĥażret Ümmü-Seleme ile Fāŧıma’yı ǾAlį’ye gönderdi. 

Vaķt-i Ǿışāda kendüler (70a) daħı varup4 buyurdı ki iki kūze pāk śu getürdiler. Ol śunuñ bir 

mıķdārın Fāŧıma’nuñ başına ve pistānına śaçup “Allāhümme!5 “İnnį üǾįźühā6 [bike] ve 

źürriyyetehā mine’ş-şeyŧāni’r-racįm.”7 didi, ve bir mıķdārı-yıla ǾAlį’nüñ başın ve dü-

şānesin yudı ve yine “Allāhümme innehümā minnį ve ene minhümā.”8 diyü duǾā oķudı. 

Rāvį ķavlince cihāz-i Fāŧıma eŝāŝ ü esbāb ü metāǾdan iki cāme ve bir nuķre bāzū-bend 
[123a] ve bir ķaŧįfe idi, ki endāmın setr itmez-idi, ve bir dest-ās ve iki destį ve iki meşk ve iki 

nihālį-i kettāndan biri peşm ile ve biri tirāşe-i saħtiyān-ıla memlū ve dört Ǿaded girde bāliş, 

ikisi yüñ ve ikisi lįf-i ħurmā-yıla ŧolu idi. 

ĶıŧǾa:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Gūş-i hūşı müjde-i “El-faķru faħrį.”9den pür it 

Ķıl müjeñ cārūb-i bāb-i zümre-i erbāb-i faķr 

Ĥāśıl eyler mįve-i maķśūduñı naħl-i ümįd 

Perveriş vire nihāl-i śabra çünki āb-i faķr 

                                                            
1  itdi B: -P. 
2  “Ona dost olana sen de dost ol.” Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 2, s. 271. 
3  “Ona düşmanlık edenin düşmanı ol.” Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 2, s. 271. 
4  varup B: -P. 
5  Allahım. 
6  üǾįźühā B: üǾįźü bihā P. 
7  “Onu da soyunu da rahmetinden kovulan şeytana karşı sana emanet ediyorum.” 3/ Âl-i İmrân: 36. 
8  Allah’ım! O ikisi bendendir. Ben de onlardanım. 
9  Fakirlik, övüncümdür. 
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Rāvį eydür: Leyle-i zifāfda ekābir-i Ķureyş ve śanādįd-i Medįne Fāŧıma’nuñ 

cihāzın göricek ǾAlį’yi melāmet itdiler ki, “Eger bizden1 ķız alsañ evüñ māl-ıla mālāmāl ve 

ve ĥavālį-i ħāneñ ŧolu ķıŧār-i biġāl ü cimāl olur-ıdı.” Emįr cevāb virdi ki: “Bizüm 

tefāħurumuz tekāŝür-i emvāl-ile degül, aǾmāl-iledür; mübāhātumuz dįnār-ıla degül girdār-

iledür.” dir-iken ķalbine ilhām olındı ki “İrfaǾ raǿseke!”2. Çün Emįr sūy-i āsmāna nažar 

itdi, mā-verā-yi sürādiķāt-i ġaybdan Ǿarş-i aǾlāya dek rumĥ-ı ĥıss-i baśarįsi güźer itdi. [123b] 

Gördi ki rāh-i kehkeşān ķıŧār-i üştür ü mihār-i ester-ile mālāmāl, her birinüñ bār-ħānesi 

dürr ü leǿāl; kiminüñ üstinde bir ġulām-i zühre-cebįn ve kiminüñ üstinde bir kenįzek-i 

śāĥıb-cemāl. Münādį nidā ider ki: “Hāźā cihāzü3 Fāŧımeh.”4. ǾAlį bunı gördi, Fāŧıma’ya 

dimek ķaśd itdi. Fāŧıma sebķat idüp didi ki: “Egerçi levm-i aǾdāyı işitdüñ, emmā hele 

cihāz-i iǾzāzuma5 daħı (70b) nažar itdüñ.” 

ĶıŧǾa:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Biz cihāndan bį-vefādur diyü göz yumduġumuz 

Devlet ü ıķbāl-i cāvįdānumuzdandur bizüm 

Ħōr baķma bį-ser ü sāmān diyü iy müddeǾį 

Her ser ü sāmān ser ü sāmānumuzdandur bizüm 

Rāvį kavlince, bir gün Ĥażret Menāķıb-i Süleymān’ı źikr ider-iken buyurdı ki: 

“Süleymān –Ǿaleyhi’s-selām– ķızına cihāz-i Ǿažįm tertįb itdi, cümleden biri dāmād içün bir 

tāc terkįb itdi, heft-kişver ħarācı deger ve sebǾa-i seyyāre-girdār-ıdı, gūşesinde yidi dürr-i 

girān-māye şeb-çirāġ gibi par par yanar.” Emįr bu ħaberi Fāŧıma’ya naķl itdükde 

Fāŧıma’nuñ ħāŧırına lāyıĥ oldı ki, cāyiz ki ħāŧır-i Emįr ġıbŧa-i ħuŧūr itmiş ola ve ol ħuŧūr 

maĥabbete [124a] sebeb-i fütūr itmiş ola. Çünki Fāŧıma fevt olup āşiyān-i behiştde nişįmen 

ŧutdı, bir gice rūĥ-ı Emįr Ǿālem-i ħayālda vaŧan ŧutdı. VāķıǾada gördi ki, Fāŧıma śadr-i 

serįr-i serāy-i cennetde ħandān, cümhūr-i ĥūr ĥavālįsinde kimi dāmen-der-miyān, zānū-yi 

edeb üzre nişeste ve kimi maķām-i ħıdmetde dest-beste. İçlerinde bir duħter-i saǾd-aħter 

elinde iki ŧabaķ gevher ŧutup maķdem-i Fāŧıma’ya munŧažır ve śudūr-i fermānına nāžır. 

Emįr śorduķda Fāŧıma didi ki: “Duħter-i Süleymān’dur ki cennetde baña ħādime ve 

ħıdmetümde ķāyimedür, ve ol tāc muķābelesinde niǾme’l-bedel saña livāǿü’l-ĥamd 
                                                            
1  bizden B: biz P. 
2  Başını kaldır! 
3  cihāzu B: çihāzu P. 
4  Bu Fatıma’nın çeyizidir.  
5  iǾzāzuma: iǾzāzeǿi P, iġzāzuma? B. 
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virilmişdür ki maĥşerde üstüñe śaye-güsterdür ve şühedā-i süǾadā1 içre anuñ-ıla ser-

efrāzluġuñ muķarrerdür.” 

Necmü’d-dįn-i Nesefį, Tefsįr-i Fātiĥa’sında yazar ki: Bir gün Ĥażret Fāŧıma’ya 

geldi, giryān gördi, sebebin śordı. Ber-nehc-i ĥıkāyet ne vech-i şikāyet didi ki: “Üç gündür 

ki evümüze cins-i meǿkūlden nesne dāħıl olmadı ve Ĥasen ve Ĥuseyn nān-pāre-i [124b] 

cevįneye vāśıl olmadı. Bugün bį-ŧāķat olup (71a) biri birine: ‘ǾAcebā bu şehrde bizden 

gürisnerek kūdek var mıdur?’ didiler, derdleşdiler. Ġamdan kendümi döge döge un itdüm. 

Derdüm bir-iken elif-i çāk ve śıfr-i dāġ-ıla on itdüm. ǾAcebā cānib-i Bį-niyāz’a güstāħāne 

Ǿarż-ı niyāz itsem āŝim olur mıyam?” didi. Ĥażret, “Revādur.” didi. Fāŧıma gūşe-i 

miĥrābda, “İlāhį! Egerçi pederüm ‘Ebįtü Ǿınde Rabbį yuŧǾımünį ve yasķįnį.’2 mihmān-

ħānesinde defǾ-ı cūǾ eyler; emmā biz ŧāyife-i nisāda yārā-yi enbiyā yoķdur. Yā śabr ü ŧāķat 

yā bu nıķmete bedel niǾmet vir.” didi, bį-hūş düşdi. Meleǿ-i melāǿige ħurūş düşdi. Ĥażret, 

ser-i Fāŧıma’yı zānūsına aldı. Çün būy-i gįsū-yi dil-cūy-i Nebį meşāmmın muǾaŧŧar itdi, 

aķlı gelüp ĥıcābdan gül gibi ser-pįç idüp yire nažar itdi. Ĥażret mübārek eli-yile sįnesin 

śıġadı, artuķ aña cūǾ Ǿārıż olmadı. 

Rāvį eydür: Bir gün Ĥażret yine ħāne-i Fāŧıma’ya geldi, ĥāllerin śordı. Didiler ki: 

“Üç gündür ki ŧaǾām-i çāşt ancaķ girde-i mihri tennūr-i felekde ve ŧaǾām-i şām ķurś-ı māhı 
[125a] süfre-i hālede gördük.” Ĥażret, “Allāhümme enzil Ǿalã Muĥammedin ve ehli beytihį 

māǿideten kemā enzelte māǿideten Ǿalã nebiyyike ǾĮsã bin Meryem.”3 diyü duǾā itdi, 

Fāŧıma’ya, “Maŧbaħuña var.” diyü4 ilķā itdi. Fāŧıma vardı, gördi ki bir kāse içinde bir pāre 

terįd5 üstinde bir pāre puħte yaħnį; rāyiĥası miskden ezkã, ŧaǾmı şekerden eşhã vü aĥlã. 

Fāŧıma kāseyi Ĥażret’üñ öñine getürdi. “Külū bi’smi’llāh!”6 didi ve yidi. Ehl-i beyt dükeli 

cümle ĥayrān bile gelüp kāseyi ortaya aldılar, yiyüp leźźetine ĥayrān ķaldılar. Yidi gün bu 

ĥāl bu minvāl üzre oldı. Āħır bir zen-i Yehūdiyye-i ħaste ol aşuñ rāyiĥasın işitdi, evinden 

ħurūc itdi, bir pāre ol gūşt-(71b)pāreden der-ħˇāst itdi. Fi’l-ĥāl kāse semāya Ǿurūc itdi. 

Bir defǾa daħı ħāne-i Zehrã’ya buyurdılar, “Üç gündür nesne yimedüm, yiyecek 

nesne var mıdur?” diyü śordılar. Fāŧıma, “Üç gündür ki ŧaǾām nedür, bilmezüz. Ĥasen ve 

                                                            
1  süǾadā B: saǾd P. 
2  “Rabbimin katında ağırlanırım. O, bana yedirir, içirir.” İshâk b. Râheveyh, Müsned, c. 2, s. 463. 
3  Allahım! Muhammed’e ve onun hâne halkına peygamberin Meryem oğlu Îsâ’ya indirdiğin gibi bir sofra 

indir.  
4  var diyü B: vardı P. 
5  terįd B: şerįd P. 
6  Allah’ın adıyla yiyiniz. 
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Ĥuseyn’üñ ġalebe-i cūǾdan gözleri yaşı aķar, bir pāre nān-ıla silmezüz.” didi. Nā-gāh 

daķķ-ı bāb itdiler. Fāŧıma [125b] ve ħādime varmaġa şitāb itdiler. Gördiler ki bir şaħś, elinde 

bir pūşįde ŧabaķ, içinde bir pāre laĥm-i semįn üstinde bir nān-i nāzük ü1 nāzenįn. Ĥażret, 

Fāŧıma’ya, “İnnį leki hāźā.”2, didi. Fāŧıma, “Hüve min-Ǿındi’lllāhi yerzuķu men yeşāǿü bi-

ġayri ĥısāb.”3 didi. Cümle ehl-i beyt ve hem-sāyeler yiyüp tenāvül itdiler. ǾAķabince, 

şeker-i şükr-i Ħudā tenaķķul itdiler. 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün)  

Cihān içinde mānend-i Muĥammed çün bedįd olmaz 

Mübārek maķdeminden bu kerāmetler baǾįd olmaz 

 

VEFĀT-İ FĀŦIMA –RAĐIYA’LLĀHU ǾANHĀ– 

Rāvį ķavlince, çün Ĥażret vefāŧ itdi, Medįne’de bir cezaǾ u fezaǾ oldı ki nāle-i 

periyān gūş-i ādemiyāna girdi ve fiġān-i ins manžara-i māh ü revzene-i mihrden eyvān-i 

āsmān-i heftümįne irdi. Zemįn ü zemān giryeye ve mekįn ü mekān lerzeye düşdi. Ħuśūśā, 

meşreb-i Ǿaźb-i4 śāf-i Ehl-i Beyt, āźāb-i ħas ü ħāşāk-i endūh-i enbūh ile mükedder oldı ve 

hevā-yi aĥvālleri gerd-i keder ile muġabber oldı. Maħśūśan naķd-i Muśŧafã, enįs-i Mürteżã 

Fāŧıma-i Zehrã –rađıya’llāhü Ǿanhā5–[nuñ] ol fürķat-i ĥurķatdan mātemi [126a] ve bu hicret-i 

i żucretden elemi mücāviz-i dāyire-i beyān ve ħāric-i ser-ĥadd-i ħįŧa-i imkān idi. 

Belį, hüviyyet-i Muĥammediyye cāmiǾ-ı cemįǾ-ı kemālāt-i beşeriyyedür ve ol śıfāt-

i kāmilenüñ ve kemālāt-i fāżılanuñ biri şefķatdur ve medār-i žuhūr-i kemāl-i şefķat, rābıŧa-i 

übüvvet ü nübüvvetdür. “El-veledü sirrü ebįhi.”6 mūcibince ol vaśf Ĥażret-i Zehrā’da 

Ǿale’l-vechi’l-ekmel olmaķ lāzimdür. (72a) Bināǿen Ǿalã źālik, ol hengām-i mātemde giceler 

dūd-i āhı-yıla āyįne-i māhı pür-dūd eyler-idi ve gündüzler dem-i serd-ile dervāze-i felegi 

kebūd eyler-idi. Seng-i ĥasret-ile sįnesi māh gibi yir yir kebūd ve nem-i eşki-yile āyįne-i 

ruħsārı jeng-ālūd idi. Ĥarāret-i tennūr-i dil-i pür-fütūrından seyl-āb-i eşki cūş eylese, ķıśśa-

i Nūĥ ve ĥıkāyet-i ŧūfān deñizden ķaŧre olur-ıdı ve bād-i āh-i seĥargāhı ile ħırmen-i śabr-i 

ĥāżırānı ber-bād eylese, aĥvāl-i ǾĀd iǾāde olınup büstāndan bir deste terre olur-ıdı. 
                                                            
1  ü B: -P. 
2  Bu senin içindir. 
3  O, dilediğini hesapsız rızıklandıran Allah’ın katındandır. 
4  Ǿaźb B: Ǿadb? P. 
5  Allah ondan râzı olsun. 
6  Çocuk, babasının sırrıdır.  
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Beyt:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Ķaçan deryā-yi derdi cūş iderdi 

İdüp āh ü fiġān derd-ile derdi 

RübāǾį:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Çü ħāke düşdi ol serv-i cihān zeyn-i çemen gitdi 

Çün ol gül śoldı zįb [126b] ü zįnet-i serv ü semen gitdi 

Aġardı nergisüñ YaǾķūb-veş çeşm-i belā-bįnį  

Nažardan çünki Yūsüf gibi ol gül-pįrehen gitdi 

Her gün çārgāh ü pençgāh Ĥasen ü Ĥuseyn’i ile nüh-perdeden girye vü āġāz itse, 

ehl-i Ĥıcāz’uñ büzürgi ve kūçegi Ǿuşşāķ-āsā nevāsına dem-sāz olur-ıdı; felekler bile ol 

terāneye raķķāś olup belki ehl-i ǾIrāķ u Iśfehān bile bem-āvāz olur-ıdı. Emįr, nāle vü nefįr-i 

duħter-i Beşįr’den dil-gįr olup, “İy Ümmü-Rıżā! Rıżām ister-iseñ dāyire-i edeb gözle, 

āvāzuñ perdeden çıķmasun. Ġaraż teskįn-i seyelān-i seyl-āb-i rıķķat ise, ziyāret-i ħāk-i 

türbet-i Resūlu’llāh olsun.” didi. Çün dervāze-i felek mātem-kede-i erbāb-i hicrān gibi 

deycūr oldı, yaǾnį gice irüp türbe-i felekde ķandįl-i māh-tāb fetįle-i şihāb ile yanup şümūǾ-ı 

ŝevābit ü seyyār zįnet buldı, ķabr-i muŧahher-i mažher-i elŧāf-i İlāhįye geldiler; ol genci 

künc-i laĥdde pinhān ve vüśūle ejder-i vücūdı nigehbān buldılar. Ol mihr-i sipihr-i “Ve’ş-

şemsi ve đuĥāhā.”1dan bu māhlar ıķtibās-i eşiǾǾāt-i tecellį itmege, küsūf-i ecel (72b) ile [127a] 

tūde-i ħāki ĥāyil gördiler, “Mā leke’t-türāb!”2 diyü başlarına ŧopraķ śaçup ħākine yüz 

urdılar. Ol vaķt didügi merŝiye-i mürettebedür: 

ŞiǾr: 

(…?) 

Śubbet Ǿaleyye meśāǿibü lev ennehā 

Śubbet Ǿale’l-eyyāmi śırne leyāliyā3 

Andan Ǿazm-i ħāne itdiler, dillerin tįr-i śabra nā-çār nişāne itdiler. 

 

 
                                                            
1  “Güneşe ve aydınlığına yemin olsun.” 91/Şems: 1. 
2  Al sana toprak. 
3  Üzerime musibetler öyle geldi ki, eğer onlar/ Gündüzlerin başına gelseydi geceye dönerlerdi.  
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Beyt: 

(fâ’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün )  

Aġlamaķla bulınur aġlamaġa tāb ķanı 

Ħˇābda görmek olur gerçi velį ħˇāb ķanı 

Rāvį eydür: BaǾde vefāti’n-Nebį, kimesne Fāŧıma’yı ħandān görmedi. 

MıśrāǾ: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün)  

Belki dendānında ħandān1 görmedi 

Girye-i kürbet-āmįzinden ehl-i Medįne bį-ĥużūr olup, “Yā ibnete’r-Resūl! Yā giceler şemǾ 

gibi giryān ol, gündüz diñlen; yā gündüzler mihr gibi sūzān olup gice eglen.” didiler. 

Zehrã, düstūr-i YaǾķūb üzre, maķābir-i şühedāda, ‘Beytü’l-Aĥzān’-nām tengnāydan bir 

ħāne bünyād eyledi; derūnı hevā-yi Ǿışķ-ıla ŧolduķça varup anda feryād eyledi. Der ü 

dįvārdan hem-demlik istese her saz bir sāz olur-ıdı; ol hevā ġayr-i ķıyāś üzre āteş-i 

ĥarāretinüñ inŧıfāsına, belki intifāsına sebeb-perdāz [127b] olur-ıdı. 

ŞiǾr:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Āşkār olsa derūn-i dildeki derd ü miĥan 

Murġ u māhį ĥālüme giryān olaydı ten be-ten 

Çeşm-i giryān olsa tende her ser-i mū kāşkį 

Mū be-mū aġlasalar ĥāl-i derūnum cümleten 

Dįde-i baħtum benüm bįdār olaydı eger 

Ĥālüme raĥm eyleyüp ķan aġlayaydı derd-ilen 

Ħātem-i mühr-i Süleymānį ki benden oldı dūr 

Nice ādem aġlayaydı baña dįv ü ehrimen 

İmām CaǾfer rivāyet ider ki: Kemāl mertebe girye üç peyġambere ve evlād-ı 

Resūl’den iki servere müyesser olmış-ıdı. 

Beyt: 

(fe’ilâtün fe’ilâtün fa’lün) 

Biri Ādem biri YaǾķūb-pür-ġam 

Birisi Yūsüf-i śıddįķdur hem  

                                                            
1  ħandān B: çendān P. 
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Evlād-ı Resūl’den biri Fāŧıma ve biri (73a) Zeyne’l-Ǿābidįn’dür. Rāvį eydür: Zeyne’l-Ǿābidįn 

ķatl-i Ĥuseyn’nden śoñra ķırķ yıl ĥayātda ve cihān-i bį-ŝebātda oldı, hįç bir cāriye mürūr 

itmez-idi ki eşki-yile sirişte olup pür-ħūn-āb olmaya ve hįç öñine şorba gelmez-idi ki 

sirişki-yile pür-şūr-āb olmaya. ‘Müfliĥ’-nām bir ķulı bir gün ıžhār-i ıħlāś-ı Ǿubūdiyyet ve 

terk-i girye ile naśįĥat itdi. Zeyn didi ki: “Ķıśśa-i Kerbelā andan efzūndur ki ŧāķat-i 

beşeriyye [128a] taĥammül ide. Eger śabr ve cāna cebr itmesem ve rıķķat-i ķalb ıķtiżāsı-yıla 

Ǿamel itsem, ķıśśa-i Nūh nevĥama kim dimez-idi ve Ǿālemde kimesne źevķ u1 şādį ġamın 

yimez-idi.” 

El-ķıśśa, evķāt-i vefāt-i Resūl’den iki buçuķ ay ve bir ķavlde üç ve bir ķavlde altı 

ay geçdükde Emįr bir2 gün ħāneye geldi, gördi ki, Fāŧıma bir pāre3 unı ħamįr eylemiş ve gil 

ıśladup Ĥaseneyn’ün başların yumaġa tedbįr eylemiş. Zehrā’nuñ bir günde iki kār-i 

dünyāya iştiġālin görüp Emįr Ǿacebledi ve süǿāl itdi. Zehrã kelām-i Mürteżā’yı istimāǾ 

idüp rişte-i müjgānın pür-dürr ü leǿāl itdi, “İy śāĥıb-i tāc-i ‘Hel etã.’4 ve şeh-süvār-i Ǿarśa-i 

‘Lā-fetã.’5, ħaŧįb-i minber-i ‘Selūnį.’6, vāriŝ-i7 efser-i ‘Hārūnį.’8! 

Nažm: 

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

İy velį-sāz-i “Vāli men vālāh.”9 

V’ey Ǿadüv-sūz-i10 “ǾĀdi men Ǿādāh.”11 

Kātib-i naķş-nāme-i tenzįl 

Ħāzin-i genc-ħāne-i teǿvįl  

Bihter ü mihter-i zemįn ü zemen12 

MaǾden-i cevher-i Ĥuseyn ü Ĥasen  

‘Hāźā firāķu beynį ve beyneke.’13” diyü cevāb virdi. 

 
                                                            
1  u B: -P. 
2  bir B: bu P. 
3  pāre B: pāh P. 
4  “Geldi mi?” 76/İnsan: 1. 
5  (Ali’den başka) yiğit yoktur. 
6  Bana sorunuz. 
7  vāriŝ B: ve emreŝ P. 
8  Hârun’um. 
9  “Ona dost olana dost ol.” Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 2, s. 271. 
10  Ǿadüv-sūz B: Ǿadüv-sāz P. 
11  “Ona düşmanlık edenin düşmanı ol.” Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 2, s. 271. 
12  zemen: zemįn P, B. 
13  “Bu, yollarımızın ayrılma noktasıdır.” 18/Kehf: 78. 
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RübāǾį: 

(mef’ûlü mefâ’ilün mefâ’îlü fe’ûl)1 

Hengām-i vedāǾ u iftirāķ oldı yine 

Derd-ile belāya ittifāķ oldı yine 

Gördüñ niçe kez ruħ-ı viśāli iy göz [128b] 

Ķan aġla ki dem [be]-dem firāķ oldı yine 

“Bu gice pederüm vāķıǾada gördüm, baña (73b) bişāret-i viśāl itdi. Ol şevķdur ki cānuma kār 

itdi ve iştiyāķ ġāret-i kār ü bār-i śabr ü ķarār itdi. Ol tedārükdeyem ki Ĥasen ve Ĥuseyn’üñ 

birķaç günlik zaħįreleri ķaydın yiyem ve başların ve libāsların yuyam. Efsūs ki, gerd-i 

yetįmį ile āyįne-i dilleri muġabber ve zülf-i perįşānları gibi ĥālleri müşevveş ü mükedder 

olur.” Çün Emįr ve Zehrã merāsim-i vedāǾ ve dāġ-ı ĥasreti itmām ü ikmāl itdiler, ol vaķt-i 

nāzük ü naġzegi2 niyāz-i Bį-niyāz’a śarf itmekde “İnnemā emvālüküm ve evlādüküm 

fitnetün.”3 mūcibince Ĥasen ve Ĥuseyn işġāl itmesünler diyü, cedlerinüñ ķabrine irsāl 

itdiler. Andan Zehrã Emįr’e dört vaśıyyet eyledi. Evvel, dem-i muǾāşeretde beşeriyyet 

muķteżāsınca olan zellātuñ4 Ǿafvın recā itdi. İkinci, evlādın “RiǾāyet eyle!” didi. Üçünci, 

“Gice ile defn it.” diyüp, dördünci, “Gāhį ziyāret eyle.” didi. Emįr daħı Zehrã’dan istıĥlāl 

itdi. Bu ĥālde, “Vā veylāh vā ümmāh vā muśįbetāh!”5 [129a] śadāsı-yıla Ǿālem ŧoldı. 

Ĥaseneyn girüp didiler ki: “Çün ķabr-i Resūl’e yaķın olduķ, ıraķdan āvāz geldi ki: ‘İşte 

Ħalįl ve işte İsmāǾįl.’ Ve ķabrden nidā geldi ki: ‘Dönüñ ki māderüñüzüñ rıĥleti vaķti 

yaķındur ve bu gürūh-i enbūh anuñ rūĥın istıķbāle gelmiş enbiyā vü mürselįndür.’” diyüp 

Fāŧıma’nuñ dest ü pāyına düşdiler. Fāŧıma daħı gözin açup Ĥasen’i öpüp Ĥuseyn’i der-

āġūş itdi, bu beyti oķıyup ħurūş itdi: 

Beyt:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

“Çün viśālüñ dāmenine irmedi dest-i heves 

Bāri bir dem gül yüzüñ göster baña āħır nefes.”  

                                                            
1  3. mısra, (mef’ûlü mefâ’ilün mefâǾîlün fa’) kalıbındadır. 
2  naġzegi: naǾzek P, B. 
3  “Gerek malınız mülkünüz gerekse çoluk çocuğunuz sizler için bir sınama vesilesidir.” 64/Teğâbun: 15. 
4  zellātuñ: źellātuñ P, B. 
5  Yazıklar olsun! Vah anacığıma, vay başımıza gelenlere. 
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Andan Esmā’ya “Ġusl içün śu ıĥżār eyle ve babam rıĥlet itdükde Cibrįl cennetden 

ĥanūŧ getürmişdür, anlara śarf olandan1 bāķįsi fülān mevżıǾda maĥfūždur; ķırķ miŝķālin 

baña (74a) śarf eyle, bāķįyi ǾAlį içün iddiħār eyle.” didi. Esmā emrin yirine getürüp kendüyi 

fermān-ber-dār itdi. BaǾdehū, Fāŧıma ġusl idüp Esmā’ya “Ŧaşra çıķ!” didi. Esmā ŧaşra 

çıķup ķapuyı dįvār [129b] itdi. İşitdi ki içerüde nāle idüp, “İlāhį! Pederümüñ yanuñda 

ĥurmeti ĥaķķı-çün ve benüm firāķumda ǾAlį’nüñ ĥasreti ve Ĥasen ve Ĥuseyn’üñ muśįbeti 

ĥaķķı-çün ümmet-i pederüme raĥmet eyle ve anlar ĥaķķında benden ķabūl-i şefāǾat eyle!” 

dir-idi. Esmā bį-ŧāķat olup içerü girdi. Fāŧıma incinüp ķaşların der-hem itdi, “Niçün bį-

destūr girdüñ? Yine ŧaşra çıķ!” diyü verhem itdi, çıķdı. BaǾde-zemān ki içerü girdi, gördi 

ki mįzbān-ı cān-ı Zehrã hemān serāy-i cihāndan daǾvet-i “İrciǾį ilã Rabbiki.”2 ile şāh-rāh-ı 

“Küllü nefsin źāǿiķātü’l-mevt.”3den ser-mezil-i ķuds yirine, belki aǾlāǿ-i Ǿılliyyįne irmiş, 

MıśrāǾ: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Dost be-dost4 reft cān ber-cānāne şüd5 

sįnesin çāk idüp pāyına düşdi. Ĥaseneyn’e6 ĥaber olup her biri bir gūşeden gelüp üzerine 

üşdi7. Emįr’e mescidde ħaber oldı, kibār-i aśĥāb-ıla gelüp taǾziyet itdiler. Muśįbet-i Resūl’i 

Resūl’i tāze idüp, baǾdehū biri birin tesliyet ve revān-i meyyite duǾā [130a] vü teĥıyyet 

itdiler. Emįr’üñ dāġı nāħun-i mātem-i tāze ile pür-ħırāş oldı ve dest-i vefāt-i Zehrã zaħm-i 

mevt-i Resūl’e nemek-pāş oldı. Merāŝį vü eşǾār-ıla göñlin egler-idi, ziyāde şevķ gelse bu 

mażmūnı edā eyler-idi: 

ŞiǾr:  

(…?) 

“Ve enne iftiķādį Fāŧımā baǾde Aĥmed 

Delįlün Ǿalã en lā yedūmü ħālįl8.” 

Rivāyet-i Ehl-i Beyt üzre Fāŧıma’nuñ mevti bu gūnedür ve rıĥleti sene ıĥdã-Ǿaşer 

Ramażānınuñ üçünci güni, se-şenbih güni vāķıǾ olup Medįne’de Ravża-i Resūl’de 

medfūnedür. 
                                                            
1  olandan B: olan P. 
2  “Rabbine dön!” 89/Fecr: 28. 
3  “Her canlı ölümü tadacaktır.” 3/Âl-i İmrân: 185; 21/Enbiyâ: 35; 29/Ankebût: 57. 
4  be-dost B: ber-dost P. 
5  Dost dosta gitti; can cânana ulaştı. 
6  Ĥaseneyn’e: Ĥuseyn’e B. 
7  Ĥaseneyn’e…üşdi B: -P. 
8 Ahmed’den sonra Fatıma’nın yokluğunu çekmem/ (Bu dünyada) dostun kalıcı olmadığının delilidir. 
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Medĥ:  
(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

İy dür-i dürc-i nübüvvet gevher-i Ǿālem-fürūz 

V’ey dürį-i bürc-i Ǿıśmet Zühre-i zehrã-cebįn (74b) 

RifǾatiyle Meryem-i ŝānį ki ķaśr-i ķadriñüñ 

Oldı rifǾatden mekānı ķulle-i çarħ-ı berįn 

İy nihāl-i gülşen-i Ǿıśmet ki Ǿızz ü ķadr-ile 

Sāye-i cāhuñ penāh-i ķāśırāt-i ĥūr-i Ǿįn 

Mūy-i gįsūyuñdur aña Ǿurve-i vüŝķã olan 

Ĥūr-i Ǿįne tār-i zülfüñdür olan ĥablü’l-metįn 

İy çirāġ-ı dūdmān-i Muśŧafã vü Mürteżā 

Māder-i sibŧayn ü nūr-i çeşm-i ħayrü’l-mürselįn 

Āşıķ’a luŧf it [130b] şefāǾat ķıl yetįmüñdür senüñ 

Rūz-i maħşerde ķoma ayaķda anuñ al elin 

 

EL-BĀBÜ’L-ĦĀMİS: FĮ ĀĤVĀLİ’L-MÜRTEŻĀ –RAŻIYA’LLĀHÜ ǾANHÜ VE 

ERŻĀH–1 

Ĥażret-i Mürteżã ǾAliyy-i velį, muķtedāyān-i ümmet-i ħayrü’l-beşerüñ, yaǾnį 

eǿimme-i iŝnā-Ǿaşerüñ evveli ve ol Ǿaķl-i ĥādį-Ǿaşer cümle-i eǿimmenüñ efżali ve 

ekmelidür. Çün “Men küntü mevlāhü fe-ǾAliyyün mevlāhü.”2 teşrįfine müsteĥaķ ve “Ene 

minke ve ente minnį.”3 tekrįmine mā-śadaķ olmışdur, “Aĥadü külli eǿimmetin şerǾu 

Muĥammedin.”4, yaǾnį İmām Aĥmed buyurmışdur ki: “Aśĥāb-i Resūl’den birisinden baña 

ol kadar aħbār-i Ǿılm ü Ǿırfān ü fażl ü įķān gelmedi ki ħaten-i Resūl’den ve zevc-i 

Betūl’den geldi.” Ol mevlūd-i mevdūd ü memdūĥ-ı maĥmūduñ mihr-i vilādeti bürc-i 

medįne-i Mekke’de ŧāliǾ, ǾĀm-i Fįl’ün üçünci yılında vāķıǾ olmışdur. 

Beyt: 
(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Sevād-i aǾyün-i aǾyān-i tevĥįd 

Beyāż-ı meşrıķ-ı erbāb-i tecrįd  
                                                            
1  Beşinci Bölüm: –Allah ondan râzı olsun ve onu hoşnut etsin– Aliyye’l-Mürtezâ’nın Hâlleri Hakkında. 
2  “Ben kimin efendisi isem, Ali de onun efendisidir.” İbn Ebî Şeybe, el-Kitâbü’l-Musannef fi’l-Ehâdîs ve’l- 

Âsâr, c. 6, s. 369. 
3  Ben sendenim, sen de bendensin. 
4  İmamların her biri, Muhammed’in şeriatidir. 
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Şeyħ Śafį’den mervįdür ki: Diyār-i Yemen’den aśĥāb-i yemįnden yesār-i yümn-ile 

meşhūrün bi’l-benān, ‘Zāhid-i Yemen’ dimek-ile maǾrūf [131a] yüz ŧoķsan yaşında bir pįr-i 

ġār-nişįn ü vaķār-nişān var idi. 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Meġār-i kūh künci içre ħufte 

Gözinden genc-veş ħalķuñ nihüfte 

Bir gün eŝnāǿ-i münācātda “Muķarrebān-i ħażretüñ ve maĥremān-i Ǿızzetüñ birini göster!” 

diyü duǾā itdi. Ebū Ŧālib eŝnāǿ-i seferde Yemen’e gelüp Zāhid’i ziyāret idüp, Zāhid maķarr 

ü mekānın ve nām ü nişānın, şöhretin ve künyetin (75a) süǿāl itdi. Çünki, Mekke’den, ķavm-

i Ķureyş’den, ķabįle-i Benį-Hāşim’den olup adı Ebū Ŧālib olduġını bildi, tekrār merĥabā 

itdi, “Enbiyā-yi mürselįne nāzil olan kütüb-i münzelede gördüm ki ǾAbdü’l-muŧŧalib’üñ iki 

evlādı ola ki birinüñ adı ǾAbdu’llāh ve birinüñ Ebū Ŧālib ola, ikisi bile mažher-i ıĥsān ü 

mevāhib ola. Biri eb-i nebį ve biri peder-i velį ola. Nebįnüñ adı Muĥammed ve velįnüñ adı 

ǾAlį ola. El-ĥamdü li’llāh ki bu zemāna irdüm ve seni gördüm.” didi. Ebū Ŧālib ĥažž idüp 

ıŧmiǿnān-i ķalb içün pįrden ıžhār-i kerāmet ve bir vażǾ-ı ĥarķ-ı Ǿādet istedi. Pįr duǾā itdi. Ol 

ĥavālįde bir ħuşk olmış diraħt-i [131b] enār var idi, fi’l-ĥāl ser-sebz ü pür-berg ü bār oldı. 

Reşk-i gül-nār-i gülzār-i İrem niçe enār bedįdār oldı; her biri çün ĥoķķa-i yāķūt-ı pür-

Ǿaķįķ-ı Yemān ve ŧalv-i laǾl-i Bedaħşān, tāb-dār ü rengįn iki dāne enār-i şįrįn. Ebū Ŧālib 

tenāvül itdi, mādde-i nuŧfe-i İmām ve toĥm-i ĥāśılį-i ǾAliyy-i hümām oldı. Rāvį ķavlince, 

sürħ-rūy-i Āl olan ǾAlį’nüñ reng-i rūyı ol sebebden pür-ĥumret idi ve kelāmı şįrįn ü pür-

Ǿuźūbet idi. 

Ebū Ŧālib Mekke’ye gelüp zevci Fāŧıma binti Esed’e Ǿulūķ vāķıǾ oldı. Müddet-i 

ĥaml temām olup Fāŧıma bir gün ŧavāf-i KaǾbe’ye meşġūl-iken ŧalķ Ǿārıż olup ne gitmege 

ve ne ŧurmaġa ķādir oldı, Ǿāciz ü müteĥayyir oldı. Ĥażret daħı ŧavāfda idi, rūyınuñ tābından 

ve ĥālinüñ ıżŧırābından süǿāl idüp ĥāli bildükde, ĶaǾbe’ye gir, diyü işāret itdi. Fāŧıma 

KaǾbe’ye girüp, “İlāhį! Bu ħāne ĥaķķı-çün bu ĥāli baña āsān eyle!” diyü Ǿarż-ı ĥācet itdi. 

Emįr KaǾbe’de mevlūd oldı. Mevlidi Mekke, mesķaŧ-ı reǿsi KaǾbe olmaķ [132a] seǾādeti 

Emįr’e maħśūśdur. (75b) Bu seǾādet bābı andan ġayra mesdūd oldı. 
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Beyt:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Śadef çün pāk-idi ol dürr-i pāke 

İrişdi źātı feyż-ı nūr-i pāke 

Çü kān-i dürr-i tevĥįd idi cānı 

O dürrüñ KaǾbe olsa n’ola kānı 

Fāŧıma, Emįr’i miski penbeye ve dürri ĥarįre śarar gibi pāre-i kerbāsda piçįde idüp 

eve getürdi, mehde yaturdı. Süd virdi, almadı ve yüzine nažar śalmadı. Ebū Ŧālib ħaber-dār 

oldı, geldi. Pūşiş-i kehvārı giderüp nažar itdükde ĥusn ü cemāline taĥsįn ü sābāş itdi. Emįr 

beççe-i şįr-ħore iken beççe-i şįr gibi pençe-i şįrānesi-yile pederinüñ yüzin pür-ħırāş itdi. 

Nāmın peder ‘Esed’ ve māder ‘Zeyd’ virdi. Bu ĥālde Resūl işidüp içeri girdi nāmın śordı, 

vāķıǾ-ı ĥāli didiler. Resūl buyurdı ki: “Bunuñ nāmı ǾAlį’dür ve bu nām buña dād-i 

ezelįdür.” Fāŧıma yemįn itdi ki, “Hātifden ben daħı bunı işitdüm.” didi. Bir rivāyet budur 

ki: Peder ve māder nām-ı ǾAlį’de ıħtilāf itdiler. Āsmāndan bir recez işidildi ki, [132b] 

ŞiǾr: 

(…?) 

“Fe-ismühū min meşāmiħın Ǿaliyyin 

ǾAliyyün iştaķķa mine’l-Ǿulã1.” 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Gökden inmiş adıdur anuñ ǾAliyye’l-Mürteżã 

Ĥaķ dimişler “Tenzilü’l-esmāǿü min śavbi’s-semā.”2 

Ĥażret kenār-i mehde varup Emįr,  

Nažm:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Çü nergis ħˇābdan bįdār oldı 

Açıldı ġonce-veş gül gibi güldi 

Çü Ǿarż-ı çehre itdi nāzenįni 

Feraĥ buldı dil-i endūh-gįni. 

                                                            
1  İsmi yüce zirvelerden gelir/ Zira Ali “yücelik”ten türemiştir. 
2  İsimler gökten iner. 
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Andan Ĥażret, Emįr’i çıķarup yüzin yüzine urup gözin gözine sürdi. Lisān-i mübāregin 

dehānına virdi. LuǾāb-i dehān-i maĥzenü’l-esrār-i Ĥażret, Emįr’e şįr oldı. Ol ser-çeşme-i 

“Ve mā yenŧıķu Ǿani’l-hevã.”1 ve menbaǾ-ı Ǿaynü’l-ĥayāt-i “Ūtįtü cevāmiǾa’l-kelim.”2den 

“Hāźā lüǿābü Resūli’llāhi fį femį.”3 diyince emüp sįr oldı. Rāvį ķavlince, Emįr şįr-i māderi 
(76a) emmeyüp rūy-i pederin ħırāş itdüginüñ sebebi bu-yıdı ki, evvel manžarı Resūl’üñ rūyı 

ve maŧǾamı cūy-i luǾāb-i dil-cūyı ola. Ĥażret, ŧaşt ü ibrįķ ŧaleb itdi, māder bir ŧaşt-i berįķ ve 

bir ibrįķ getürdi. Ĥażret, Emįr’i ŧaşta ķodı, kendi eli-yile yudı. Çün śaġ yanın yudı, Emįr 

bi-ġayr-i ĥavl śol yanına müteĥavvil [133a] oldı, Ĥażret “Lā-ĥavle!”4 diyüp girye idüp şādį 

ġamma mütebeddil oldı. Fāŧıma ol ĥavl ü ‘lā-ĥavle’ ĥālin görüp süǿāl itdi. Ĥażret buyurdı 

ki: “Bu5 mevlūd-i mevdūdı ben evvel-i Ǿumrinde ġasl itdügümde benüm ĥavlümsüz 

müteĥavvil olduġı gibi, bu daħı benüm āħır-i Ǿumrümde mātem-i memātımda beni6 ġasl 

idüp ben bunuñ elinde bi-ġayr-i ĥavl müteĥavvil olsam gerekdür. Bu ittifāķuñ iǾtibārı ol 

iftirāķuñ inkisārın nümūdār olup bį-ıħtiyār girye itdüm.” 

El-ķıśśa, Ĥażret, Emįr’ün aĥvālin tertįb ve kendin terbiye ve levāzim ü 

mühimmātın bi’ź-źāt tehiyye eyler-idi. El-ĥāśıl, ol nihāl-i nev-resįde, ol serv-i büstān-i lā-

mekānuñ sāyesinde irtifāǾ u irtiķā ve ol sebze-i nev-reste bu cūybār-i gülşen-i nübüvvetüñ 

kenārında neşv ü nemā buldı; ol śadr-nişįn-i mertebe-i nübüvvetden rütbe-i nübüvvet 

iltifātın buldı. Çün ol māh-i dü-heftenüñ cemāl-i bā-kemāli reşk-i ŝāliŝ-i neyyireyn olup 

penc-sāle olduķda ke’ş-şemsi fi’s-semāǿi’r-rābiǾ7 raħşān ü diraħşān oldı, şeş-gūşe vü heft-

kişver envār-i cemāl-i [133b] bį-Ǿadįli ile reşk-i heşt-behişt ve ġayret-i nüh-āsmān oldı. Nā-

gāh ķaĥt u ġalā žāhir oldı, keŝret-i ġalā, ķıllet-i ġalleyi müŝmir oldı. Şöyle ki: Yūsüf ķızlıġı 

aña göre dügüne varmalı ve bu ķaĥŧuñ ĥāline göre ol vāķıǾayı ħayra yormalı idi. Bürc-i 

sünbüle(76b)den ġayrı yirde tere yoġ-ıdı, ol daħı ancaķ ĥamel ü cedye loķma olur-ıdı. Ve 

rāh-i keh-keşāndan özge cāyda berg-i kāh nā-būd idi, ol daħı hemān nesr-i ŧāyire ŧuǾme 

olur-ıdı. Faķr ü fāķa ħalķda bir mertebe çoġ-ıdı, ĥabbeye ıĥtiyācdan ħalķda fāķa taķacaķ 

dāne yoġ-ıdı. Perendeler ķayd-i śayddan āzāde olup hevā-yi istıġnāda fārıġ-bāl idiler. 

Ķuraķlıķ çoķluġından śular śoġulup teşnelikden māhįler lücce-i deryāda bį-mecāl idiler. 

                                                            
1  “O, keyfî arzu ve isteklerine göre de konuşmamaktadır.” 53/Necm: 3. 
2  “Bana az söz ile çok şey anlatma özelliği verildi.” Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 12, s. 366. 
3  Ağzımdaki Allah’ın elçisinin ağız suyudur. 
4  (Allah’tan başkasına ait) bir güç yoktur. 
5  bu B: bir P. 
6  beni B: -P. 
7  Dördüncü kat gökteki güneş gibi. 



219 
 

Pes ol Resūl-i raĥįm ü raǿūf ü kerįm, muħāŧab-ı “İnneke le-Ǿalã ħuluķın Ǿažįm.”1 

nihād-i necābet-nejādında olan vüfūr-i şefķat ü merĥamet mūcibince Ǿammi ħayrü’n-nās 

ǾAbbās’a buluşup “ǾĀlemüñ ķaĥŧ-ıla ĥāli ve Ebū Ŧālib’üñ keŝret-i Ǿıyāli ve ķıllet-i māli 

maǾlūmuñdur. Evlādından birinüñ terbiyetine ben tekeffül [134a] ideyim ve birinüñ 

meǿūnetine sen taĥammül eyle.” diyü vifāķ ve infāķ-ı evlād-i Ebį-Ŧālib’de ittifāķ itdiler. 

Ebū Ŧālib’e mā-hüve’l-maŧlūbı Ǿarż itdiler. Ebū Ŧālib “ǾAķįl’ün Ǿıķāl-i ülfeti-yile Ǿaķlum 

muķayyeddür, mā-Ǿadāda Ǿınān-i ıħtiyār yedüñüzdedür.” didi. Ĥażret ǾAlį’yi ıħtiyār itdi, 

ǾAbbās CaǾfer’i yār itdi. Her birinüñ kānūn-i dillerinde nāyire-i maĥabbet nesįm-i üns-ile 

iştiǾāl-peźįr oldı. Tā ki mihr-i sipihr-i biǾŝet-i Resūl, semāǿ-i sāmį-i “İnnā erselnāke.”2den 

ŧāliǾolup Ǿāleme beşįr ü neźįr oldı, Ǿalã ķavli’l-cümhūr, ricālden evvel Ebūbekr şerbet-i 

şehd-i şehādet-ile ħoş-meźāķ olup “Mā śabbe’llāhü fį śadrį şey’en illā vaśśabtühū 

(śabebtühū) fį śadri Ebį-Bekr.”3 cürǾası-yıla behre-yāb oldı ve śıbyāndan ǾAlį’dür ki ħāne-i 

i įmāna ķarǾ-ı bāb idüp “Ene medįnetü’l-Ǿılmi ve ǾAliyyün bābühā.”4 medįnesinden fetĥ-ı 

bāb oldı. Ve baǾdehū, muśāhereleri ile mužāhere vü mülāzemet ve (77a) muǾāşeretleri-yile 

müfāħaret buldı. 

Emįr’üñ bir laķabı ‘Ebü’l-Ĥasen’dür ve bir laķabları ‘Ebū-türāb’dur. ‘Ebū-türāb’ 

künyetinüñ künhinde egerçi aķvāl-i [134b] ehl-i ķįl ü ķāl çoķdur; lākin cümleden bu śıdķa 

aķreb ve ĥāle ensebdür ki: Ĥażret bir gün ħāne-i Faŧıma’yı teşrįf idüp, baǾli olan ǾAlį’yi 

görimeyüp śordılar. Zehrã didi ki: “Mā-beynümüzde nevǾan bürūdet vāķıǾ oldı, ol ĥarāret-

ile çıķup gitdi; bilmezem varup n’itdi.” didi. Ĥażret’e ħaber geldi: “Fülān yirde uyur, 

görmek murāduñ-ısa gel buyur!” Yesār-i śuĥbet-i Resūl’e mālik olup nuķūd-i aǾmārın 

ħıdmet-i Resūl’e śarf iden ǾAmmār bin Yāsir rivāyet ider ki: “Rįgistānda bir diraħt 

sāyesinde ǾAlį ile uyur-ıduķ. Ol mihr-i sipihr-i risālet gün gibi üzerümüze gelüp gördi ki, 

ǾAlį’nüñ ridāsı dūşından gidüp beden-i pāki ħāk-ālūd olmış, ‘Ķum yā ebā-türāb!’5 diyü 

ķumdan ķaldurdı. Ol śubĥ-ı seǾādet ŧulūǾı-yıla ħˇābdan bįdār olduķ, ĥalāvet-i kelām-i 

muǾciz-nižāmı-yıla leźźet-i ħˇābdan bįzār olduķ. Ĥażret buyurdı ki: ‘Yā ǾAlį! Ħalķuñ eşķā-

i eşķıyāsı oldur ki nāķa-i Śāliĥ’ı Ǿaķr idüp meǿmūrını pür-ħūn-āb ide. İkinci oldur ki, ħūn-i 

serüñ-ile meĥāsinüñ [135a] ħıżāb ide.’” 

                                                            
1  “Şüphe yok ki sen mükemmel bir ahlaka sahipsin.” 68/Kalem: 4. 
2  “Muhakkak biz seni gönderdik.” 2/Bakara: 119; 33/Ahzâb: 45; 35/Fâtır: 24; 48/Fetih: 8. 
3  Allah’ın benim gönlüme verdiği her şeyi Ebubekir’in gönlüne aktardım. 
4  “Ben ilmin şehriyim; Ali de kapsıdır.” Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, c. 11, s. 65. 
5  Kalk ey Ebû türâb (toprak babası)! 
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Ve bir künyeti Ebü’r-reyĥāneteyn’dür. Sebeb-i künyet budur ki: Zübde-i aśĥāb-i 

ekābir, yaǾnį Cābir, rivāyet ider ki: “Ol māh-rūy-i zemān-i ‘Iķterabeti’s-sāǾatü ve’nşaķķa’l-

ķamer.’1, şām-i daǾvet-i ‘Va’llāhü yedǾū ilã dāri’s-selām.’2da ġurūb itmezden üç gün evvel 

işitdüm ki, ǾAlį’ye ħıŧāb idüp didi ki: ‘Yā Eba’r-reyĥāneteyn! Ĥasen, ĥadįķa-i ĥımāyetüñde 

pertev-i neyyir-i ĥusn-i nevāzişüñ-ile behcet-perver ve nihāl-i Ĥuseyn reşeĥāt-i seĥāb-i 

şefķatüñ-ile (77b) tāze vü ter gerekdür. Ķarįbdür ki ĥavelān-i meleveyn anlara ħazān-i 

aĥzān-i firāķum ĥavāle eyleye.’ didi.” 

Ravį eydür: Çün Ĥażret vefāt itdi, Emįr “Haźā aĥadü rüknį.”3 didi. Çün Fāŧıma fevt 

oldı, “Hāźā rüknün ŝānį.”4 didi; yaǾnį seyl-i ĥavādiŝ ile beyt-i maǾmūr-i ĥużūr u 

ĥubūrumuñ bir dįvārı ħarāb oldı ve śarśar-i tünd-bād-i ķażā-yıla sāyesinde āsūde olduġum 

servüñ birisi daħı türāb oldı. Emįr dir idi ki: “Üç muśįbet gördüm ki, bu dār-i pür-meśāyib 

ü keŝįrü’l-metāǾıbda kimesne anları cāmiǾ olımaz ve bu çār-ŧāķ-ı [135b] şeş-der ü heft-

kişverde, ki ‘Ed-dünyā sicnü’l-müǿmin.’5 mūcibince ŝāmin-i heft-dūzaħdur, anlara rābiǾ 

olımaz. Biri vefāt-i Ĥażret’dür ki kemiyyeti ħāric-i dāyire-i tefśįl ü icmāl ve lemiyyeti 

müstaġnin Ǿani’s-süǿāldür.  

Beyt:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Bu ġurbet-ħānede bį-yār ü bįmār olmasun kimse 

Esįr-i ġurbet ü efgār-i aġyār olmasun kimse  

Biri daħı vefāt-i Zehrã’dur ki sebeb-i fevāt-i emānį vü āmāldür. 

Nažm: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Emān6 bu çarħ-ı ħūn-ħˇāruñ elinden 

Bu cellād-i sitem-kāruñ elinden 
 
İrişüp cāna tįġından cerāĥat7 

Umulsa merhem-i raĥmıyla rāĥat 
 

                                                            
1  “Kıyamet günü alabildiğine yaklaşacak ve o zaman ay yarılacak.” 54/Kamer: 1. 
2  “Allah sizi sonsuz esenlik ve mutluluk yurdu olan cennete çağırır.” 10/Yûnus: 25. 
3  Bu dayanaklarımın ilkidir. 
4  Bu ikinci dayanaktır. 
5  “Dünya mü’minin zindanıdır.” Müslim b. Haccac, el-Câmi’u’s-Sahîh, c. 4. s. 2272. 
6  Emân: Fiġān P, B. P’de mısranın sonuna “v” işaret konularak kenara “emān” yazılmış ve “saĥ” kaydı 

konulmuştur. 
7  cerāĥat B: cerācet? P. 
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İder ol zaħma bir dāġı ĥavāle 

Fetįle yirine tįrin nevāle1 

Ve biri daħı ħaber-i vuķūǾ-ı şehādet-i Ĥuseyn’dür ki ŝemere-i füǿād ü ķurret-i Ǿayndur, 

ıħbār-i Cibrįl-i Emįn ve ĥıkāyet-i Resūl-i mübįn ile maǾlūm olmışdur.” 

Şevāhid’de mesŧūrdur ki: Emįr bir gün eŝnāǿ-i seferinde Kerbelā’ya uġradı, ol 

mahālden giryān güźār eyledi; gūyā ol ciger-sūħtelerüñ teşne-leb öleceklerin bilüp āb ıĥżār 

eyledi. Sebeb-i giryeden süǿāl idenlere, “Bu maķām, meĥaŧŧ-ı riĥāl-i ricāl-i evlād-i Resūl 

ve maķtel-i ebnāǿ-i Betūl’dür. [136a] Bunda (78a) bir ķavm şehįd olur ki bį-ĥısāb cennete 

girürler; sāyirler anlaruñ kerāmetin bilseler ölmege cānlar virürler.” Bu sözin kimse sirrin 

bilimedi ve vāķıǾasın bir kişi taǾbįr ķılımadı, ol ķābil-i taǾbįr olmayan vāķıǾa, vāķıǾa 

muŧābıķ olmayınca ve şehādet-i2 İmām vuķūǾ bulmayınca. Müsned-i İmām Ĥanbel’de 

cüzǿ-i sābiǾda mesŧūrdur ki: Bir gün Ĥażret, Ĥasen ve Ĥuseyn’üñ ellerine yapışup didi ki: 

“Her kim beni sever, bunları sever, ve her kim bunları sever, cennetde benüm-ile hem-sāye 

olur muķarrer.”  

Beyt:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Zehį devlet zehį Ǿızz ü seǾādet 

Ola hem-cennet ü hem-ķurb-i Ĥażret 

Bir gün Emįr, Ħażret’e geldi, Ĥażret, Emįr’i ķucup alnın öpdi. ǾAbbās ĥażır idi, 

“Yā Resūla’llāh! Bu şaħśı sever misin?” didi. Buyurdı ki: “Severem yā Ǿammį ve 

bilmezem ki bunı benden artuķ sever kimesne var mıdur? Zįrā, her kişinüñ kendi śulbi 

maħzen-i źürriyyetdür; benüm źürriyyetüm śulb-i ǾAlį’de vedįǾatdür.” 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Resūlüñ oldı āŝārına menbaǾ 

Nübüvvet sirri envārına maŧlaǾ 

Sünen-i Tirmidį’de mesŧūrdur ki: Mıżmār-i ķurb-i Nebį’nüñ fārisi Selmān-i 

Fārsį’ye śordılar ki: [136b] “Kimi seversin?” Didi ki: “ǾAlį’yi; zįrā işitdüm ki, Resūl buyurdı 

                                                            
1  nevāle B: ĥavāle P. 
2  şehādet B: şehāt? P. 
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ki: ‘Her kim ǾAlį’yi sever, beni sever; her kim beni sever ǾAlį’yi sever.’ Ve anuñ ĥaķķında 

duǾā itdi ki: ‘Allāhümme vāli men vālāhü ve Ǿādi men Ǿādāhü.’1”. 

Nažm: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün) 

Dōstį-i ǾAlį be-ĥaķķ-ı Ħudā 

Dü-cihānda olur penāh saña 

Ķanķı müǿmin olur aña bed-ħˇāh 

Çünki vardur vaǾįd-i “Men Ǿādāh.”2 

Yine Şevāhid’de İmām Müstaġfirį’den menķūldür ki: Śuleĥāǿ-i ümmetden biri 

vāķıǾada gördi ki ĥaşr olmış, Ĥażret kenāre-i ĥavż-ı Kevŝer’de ŧurur, Ĥasen ve Ĥuseyn 

teşne-lebān ü ciger-suħtegān-i ümmete śu virür. Ben daħı ol cām-i sürūr-(78b)encāmdan 

kām-i cürǾa ile şād-āb olmaķ ķaśd itdüm, redd itdiler ve bāb-i feyżlerin bana sedd itdiler. 

Resūlu’llāh’a vardum, “Yā Resūla’llāh! ǾUśāt-i ümmetüñ āteş-i Ǿataş-i hevl-i ķıyāmet-ile 

sūzān ve cürǾa-i efżālüñ anlara feyż-resān iken, ben niçün maĥrūm olam?” diyü yüz 

urdum. Buyurdılar ki: “Senüñ civāruñda bir şaħś vardur, ħānedānumuza buġż eyler [137a] ve 

ǾAlį’nün ĥaķķında nā-sezā söyler. Sen anı menǾ eylemezsin ve şerrin refǾ eylemezsin.” 

didi. “Yā Resūla’llāh! Ol śaĥıb-i cāh ü tüvāngerdür. Ben anuñ-ıla muķāvemete ķādir 

olımayup ķalbden inkār itdügüm yanuñda muķarrerdür.” didüm. Ĥażret elüme bir keskin 

sikkįn virüp “Var bu sikkįn-i āb-dār ile ol ehl-i nāruñ nāyire-i vücūdın teskįn eyle ve ħūn-i 

nā-pāki-yile zemįni rengįn eyle.” didi. Varup ol bıçaķ-ıla anı ol Ǿālem-i ħˇābda öldürdüm, 

yine gelüp Ĥażret’e bildürdüm. Elüme bir cām-i mālāmāl virdiler; emmā bilmezem ki 

içdüm mi? Ol hevl-ile bįdār oldum. Çün āŝār-i śubĥ āşikār oldı, ħalķuñ ġulūsı peydā oldı 

ki: “Fülān kes bu gice evinde maķtūl oldı.” Ĥākim gümāşteleri gelüp ehl-i maĥalleyi 

ŧutmaġa meşġūl oldı, varup “Ben öldürdüm.” diyü ıķrār eyledüm, ķıśśa-i vāķıǾayı āşikār 

eyledüm. Ĥākim işidüp “Sen ve hem-sāyeler bu ħuśūśda bį-günāhdur; günehkār oldur ki 

bed-ħˇāh-i Resūl-i İlāh’dur.” didi. 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Olan bed-ħˇāh āl-i Muśŧafã’ya 

Sezādur irse bu resme cezāya 

                                                            
1  “Allah’ım! Ona dost olana dost ol; düşmanlık edene düşman ol.” Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 2, s. 271. 
2  Düşmanlık eden. 
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Yine Şevāhid’de [137b] mesŧūrdur ki: Ĥasen bin ǾAlį bin Ĥuseyn rivāyet ider ki: 

İbrāhįm bin Hişām-i Maħzūmį vālį-i Medįne idi ve ol bed-ħˇāh ħānedān-i ǾAlį’ye pür-kįne 

idi. Bir cümǾa minbere çıķup Ǿādet-i meǿlūfesine rücūǾ itdi, tįġdan beter teber-i ķadĥ-ıla ol 

güstāħ şāħ-ı midĥat-i (79a) ǾAlį’yi ķamǾa ve ķalǾa şürūǾ itdi. Minber yanında idüm. Ben 

anuñ sözlerinden ıżŧırāba vardum, nā-gāh ol ĥālde ħˇāba vardum. Gördüm ki ķabr-i Resūl 

şikāf oldı, bir merd-i saǾįd-i sefįd-pūş žāhir olup nūr-i behāsı-yıla Ǿālem ŧoldı. Didi ki: “İy 

ferzend! Bu müdbirüñ sözi beñzer ki seni endūh-gįn eyledi. Gör ki ķudret-i Ĥaķ ne yüzden 

žāhir olur ve cezā-yi Ǿācilini nice bulur.” Gözüm açdum, henūz mesālik-i müsālib ü 

müŝālib āl-i Ebį-Ŧālib’e sālik idi ki, ķażāǿ-i İlāhį seyf-i ķāŧıǾ gibi irdi, fi’l-ĥāl düşüp pāye-i 

minberde cān virdi. 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Olan kimse Resūlu’llāh’a ümmet1 

Anuñ memdūĥın eyler mi meźemmet 

Bu olıcaķ bu dünyāda sezāsı  

Ķıyās it anda ne ola cezāsı 

Ve Ĥāżret-i Resūl, Ĥażret-i Emįr’i [138a] sevdügi gibi, Ĥażret-i –Ǿazzet esmāǿühū2– 

daħı sever-idi. Nite ki ol ħabįr-i esrār-i “Esrã.”3 buyurdı ki: “Le-edfeǾanne’r-rāyete ilã 

racülin yüĥıbbu’llāhe ve resūlehū ve yüĥıbbihu’llāhü ve resūlühū.”4. Cābir-i Enśārį’den 

mervįdür ki: Ĥażret muĥāśara-i Ŧāyif’de5 ǾAlį’yi daǾvet idüp esrār-i ħafiyye söyleşdiler, 

mā-beynlerinde dūr ü6 dirāz necvā vāķıǾ oldı. Aśĥāb teǾaccüb itdiler. Ĥażret buyurdı ki: 

“Enceytühū velākinne’llāhe encāhü.”7. 

 

Beyt:  

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fa’lün) 

Hem-demi idi KaǾbe-i cānuñ 

Maĥremi idi sirr-i Yezdān’uñ 
                                                            
1  ümmet B: minnet P. 
2  İsimleri yüce olsun. 
3  “Gece yürüttü.” 17/İsrâ: 1. 
4  “Sancağı, Allah’ı ve elçisini seven, Allah’ın ve elçisinin de kendisini sevdiği bir kişiye vereceğim.” 

Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, c. 13, s. 152.  
5  Ŧāyif’de B: Ŧāyif’e de P. 
6  ü: -P, -B. 
7  Onunla gizlice konuştum; ancak onunla asıl gizli konuşan Allah’tır. 
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Hem Nebį’ye vaśıyy ü hem dāmād 

Zį şeref āferįn ü taĥsįn bād1 

Medāyiĥı ve meĥāmidi žurūf-i ĥurūf ve viǾāǿ-i duǾādan birūndur. Įrād ü ityānı 

ŧaĥśįl-i ĥāśıldan maǾdūddur. 

MıśrāǾ:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Güneş mirǿātına śayķal ne lāzim 

Lā-cerem, bu bābda bāb-i ıŧnāb mesdūddur. 

ĶıŧǾa:  

(mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Beyān-i vaśfına çün kim ķalem uzatdı ķadem 

Ki ide cilve-nümālıķ beyān-i maǾnįde (79b) 

Ŧutup zimām-i merāmını Ǿaķl-i çāpük-dest 

Didi ki şemǾa ne ĥācet şeb-i tecellįde 

Keffeteyn-i Ǿaķl ü naķl-ile mįzān-i iǾtibār ü ıĥtiyāra mālik olup dest-i ĥads-i pāk ve ĥusn-i 

idrāk-ile [138b] suħan-senc olan śāĥıb-i miǾyār-i śaĥįĥu’l-mıķdāra ħaber-i Ħayrü’l-beşer-i 

“ǾAliyyün minnį ve ene minhü.”2 kāfį vü kāmil ve Ǿulüvv-i şānı hālinde kelām-i muǾciz-

nižām-i “Ente minnį bi-menzileti Hārūne min Mūsã.”3 şāfį vü şāmildür. Ve meblaġ-ı 

fażįleti ve Ǿılm ü Ǿırfānda kemiyyet ü keyfiyyeti “Ene medįnetü’l-Ǿılmi ve ǾAliyyün 

bābühā.”4dan maǾlūmdur ki, 

Beyt: 

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fa’lün) 

Ħayr-i nāsuñ vaśıyy-i muħtārı 

Hem der-i Ǿılm ü hem Ǿalem-dārı. 

Şerĥ-ı Siyer’de mesŧūrdur ki: Ħazene-i nuķūd-i5 Ǿılm ü maǾrifet dimişlerdür ki: ǾAlį 

ǾAlį bin Ebį-Ŧālib’den ol [ķadar] kelimāt-i6 pür-nikāt žāhir olmışdur ki, ne andan evvel 

kimesne söyledi ve ne andan śoñra kimesne söyler. Ve bir gün minberde eŝnāǿ-i ħuŧbede 

                                                            
1  Güzel olsun! 
2  “Ali bendendir, ben de ondanım.” İbn Mâce, Sünen, c. 1, s. 44. 
3  “Benimle olan durumun Harun’un Musa ile olan durumu gibidir.” Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 2, s. 255. 
4  “Ben ilmin şehriyim, Ali de kapısıdır.” Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, c. 11, s. 65. 
5  nuķūd B: nuķūm? P. 
6  kelimāt B: kelimet P. 
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dimişdür ki: “Selūnį selūnį ķable en tüfķadūnį selūnį Ǿammā dūne’l-Ǿarşi fe-inne mā 

beyne’l-cevāniĥı Ǿılmen cemmen hāźā luǾābü resūli’llāhi fį femį, hāźā mā źeķanį resūlu’llāhi 

źeķķan zeķķā fe-ve’llezį nefsį bi-yedihį lev üźźine li’t-Tevrāti ve’l-İncįli en yetekellemā fe-

veđaǾtü visādeten fe-aħbartü bimā fįhimā fe-śaddeķanį Ǿalã źālik.”1 Şevāhid’de mesŧūrdur 

ki: Ol ħuŧbede ‘DaǾleb-i Yemānį’-nām kimesne ĥażır olup ķaśd-i ilzām ü ıķĥām idüp2 [139a] 

“Yā emįre’l-müǿminįne hel raǿeyte Rabbeke?”3 didi. Emįr, “Mā küntü aǾbüdü Rabben lem 

erihū.”4 didi. DaǾleb, “Keyfe raǿeyte?”5 didi. Emįr, “Lem terahü’l-Ǿuyūnü bi-müşāhedeti’l-

müşāhedeti’l-Ǿıyāni velākinne raǿethü’l-ķulūbü bi-ĥakāyiķı’l-įķāni Rabbį vāĥıdün lā şerįke 

lehū eĥadün lā ŝāniye lehū ferdün lā miŝle lehū lā yaĥvāhü mekānüñ ve lā yüdāvilehū 

zemānün lā yüdrakü bi’l-ĥavāssi ve lā yuķāsü li’n-nās.”6 didi. DaǾleb naǾre urup bį-hūş oldı. 

oldı. BaǾdehū teǾannüt (80a) ü Ǿınād içün süǿāl ü lecāc idüp ķįl ü ķāl itmege tevbe itdi. 

Seyyidü’ŧ-ŧāǿife Cüneyd-i Baġdādį’den mervįdür ki: Emįr, Ǿahdinde defǾ-ı fitneden ferāġ-ı 

bāl ve refǾ-ı ĥuzn-ile refh-i ĥāl bula-yıdı, ol ķadar meǾārif ü Ǿavārif-i feyż eyide-yidi ki ne 

gūş-i benį-Ādem’e ŧoķunmış ve ne śaĥāyif-i Ǿālemde oķunmış ola-yıdı. Şek yoķdur ki, bu 

Ǿulūm aña mekteb-i ezelde edįb-i dāniş-āmūz-i “Ve Ǿallemeke mā lem [tekün] taǾlem.”7den 

taǾlem.”7den feyż olmışdur. Nitekim Emįr buyurmışdur ki: “Ĥażret baña Ǿılmden biñ bāb 

taǾlįm itdi; her birinden biñ bāb daħı fetĥ oldı.” ǾAŧŧār [dimişdür ki]: 

Beyt:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Nebį der-gūş-i ū yek Ǿılm der dād 

V’ez-ān ender dileş śad Ǿılm bü’gşād 
 
Çü şehr-i Ǿılm-i dįn [139b] peyġamber āmed  

Der-i ān şehr bį-şek Ĥayder āmed8 

                                                            
1  Beni kaybetmeden önce, bana sorun, bana sorun! Arşın altındakini bana sorun. Çünkü bu kanatların 

altında çok ilim gizldir. Şu ağzımdaki, Allah Rasülü’nün tükrüğüdür. Şu çenemdeki Rasülüllah’ın uzattığı 
sakaldır. Canım kudret elinde olana yemin olsun ki, Tevrat ve İncil’i delil getirmeye izin verilse, onları 
önünüze serer, onlarda olanları size haber verir ve onlar da beni bu konuda tadsik ederdi. 

2  idüp: ķaśd idüp P, B. 
3  Ey mü’minlerin emiri! Sen Allah’ı gördün mü? 
4  Görmediğim bir Rrabbe ibadet etmem. 
5  Nasıl gördün? 
6  Gözler O’nu müşahede şeklinde (izleyerek) göremez. O’nu ancak, hakikatlere boyun eğerek kalpler 

görebilir. Rabbim tektir, ortağı yoktur. Birdir, ikincisi yoktur. Yeganedir, benzeri yoktur. Hiçbir yer O’na 
gizli değil, zaman O’nu hiçbir şekilde kuşatamaz. Duyu organlarıyla bilinemez. İnsanlara da kıyas 
edilemez. 

7  “Ve sana bilmediğin şeyleri öğretti.” 4/Nisâ: 113. 
8  Peygamber onun kulağına bir ilim verdi/ O ilimden onun gönlünde yüz ilim ortaya çıktı/ Din ilimlerinin 

şehri olarak peygamber geldi/ O şehrin kapısı hiç şüphesiz Haydar oldu. 
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Terceme: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Aña biñ Ǿılm taǾlįm itdi Aĥmed 

Açıldı her birinden Ǿılm-i bį-ĥad 
 
Çü şehr-i Ǿılm-i dįn peyġāmber oldı 

Deri lā-büd o şehrüñ Ĥayder oldı 

ǾIbādet ve ıķāmet-i farż u sünnete1 himmeti bir mertebede idi ki bir gice ħalvetinde 

tekbįrāt-i sünen ü ferāyıżdan mā-Ǿadā biñ tekbįr-i ıĥrām işidildi. Ĥılmi ħod ser-ĥadd-i 

iǾcāza varmışdur ki, bir gün dįvār ardında olan ġulāmına yitmiş defǾa nidā itdi, ġulām 

cevāb virmedi. Emįr dįvār ardında idügin görüp “Niçün cevāb virmedüñ?” didi. “Göreyim 

seni ġażaba getüribilür miyem, diyü cevāb virmedüm.” didi. Emįr, “Ben saña bu ĥāli ilķā 

iden şeyŧānı ġażaba getüreyim.” diyü ġulāmı āzād ve nice dürlü Ǿaŧā itdi. 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Münevver idi Ǿılmiyle derūnı 

Müzeyyen idi ĥılmiyle birūnı 

TevāżuǾı şöyle idi ki, maġrib-i zemįnden ser-ĥadd-i Semerķand’a dek taĥt-i 

vilāyetinde iken mihmānın żıyāfet içün lāzim olan mühimmātın esvāķdan kendü getürir-

idi. [140a] Memerr-i Emįr’de gürūh-i enbūh-i pür-şükūh vāķıǾ olup ġaflet-ile mürūrına māniǾ 
(80b) olsalar “Emįrüñüze yol virüñ!” diyü buyurur-ıdı2. Bir gün ĥavāyic-i aŧfālin ve levāzim-

levāzim-i Ǿıyālin götürüp eve getürür-iken ħademe-i Ǿatebe ve sedene-i süddesinden biri 

rāst gelüp, “Ben getüreyim.” diyü ŧaleb itdi; Emįr “Ebü’l-Ǿıyāli eĥaķķu en yaĥmile3, mihr-i 

kemālüm bunuñ-ıla zevāl-gįr ve ķamer-i ķarrum nuķśān-peźįr olmaz.” didi4. 

Cūd ü seħāveti ve beźl ü semāĥatı ħod ke’ş-şemsi fį rābiǾati’n-nehār5, suĥub-i reyb 

ü riyādan Ǿārį ve ĥucüb-i iştibāh ü imtirā ile ġayr-i mütevārįdür. İmām-i Vāĥıdį Esbāb-i 
Nüzūl’de įrād ider ki: Merkez-i dāyire-i menāķıb ǾAlį bin Ebį-Ŧālib mühimmāt-i 

żarūriyyesinden dört aķça arturup birin leylen ve birin nehāren, birin sirren ve birin cehren 
                                                            
1  sünnete: sünnet P, sünene B. 
2  buyurur-ıdı B: buyurdı P. 
3  Ailenin babasının taşıması daha doğrudur. 
4  didi: dir-idi P, B. 
5  Gündüzün dördündeki güneş gibi. 
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taśadduķ idüp bu vech-ile taśadduķı revā gördi. Lā-cerem ĥaķķında, “Elleźįne yünfiķūne 

emvālehüm bi’l-leyli ve’n-nehāri sirran ve Ǿalāniyeten.”1 āyeti nāzil oldı. Ĥażret bu vech-ile 

taśadduķ ıħtiyārınuñ [140b] sebebin śordı, İmām “Ŧuruķ-ı taśadduķı bu dört veche münĥaśır 

gördüm, biri ile bārį taĥśįl-i rıżā-yi İlāhį idem, diyü böyle śadaķa virdüm.” didi. Żıyāfet-i 

fuķarā vü eytāmı ve müsteĥaķķına infāķ u inǾāmı “Ve yuŧǾımūne’ŧ-ŧaǾāme Ǿālã ĥubbihį 

miskįnen ve yetįmen ve esįrā.”2 naśśından žāhir ve ol bürhān-ıla bāhirdür. 

TeverruǾı ve terevvuǾı ve teberruǾ u teşerruǾı, mücāhede vü tedeyyüni ve mürāķabe 

vü tesennüni3, Ǿılm ü ĥılmi, Ǿadl ü beźli, terk-i dünyāsı, tertįb-i źeħāyir-i Ǿuķbāsı, dünyā ü 

mā-fįhādan firārı ve mā-sivādan Ǿuzlet ıħtiyārı, derece-i Ǿulyāda idi. Şöyle ki, Cābir-i 

Enśārį rivāyet ider ki: “ǾĀlemde ǾAlį’den ezhed ve ŧarįķ-ı Ǿıbādāt ü mücāhedātda andan 

eched görmedüm.” Ekŝer zemānda nān-i cevįnden4 sįr olmayup üç gün mütevāliyeten 

gürisne yürür-idi, “Ĥasbį mine’ŧ-ŧaǾāmi mā yuķįmü žahrį.”5 buyurur-ıdı. (81a) Bir gün 

zemān-i ħılāfetinde seyr-künān beytü’l-māla varup tūde-i sįm ü zeri püştelere berāber ve 

ŧāķ-ı revāķ-ıla hem-ser gördi. Śāĥıb-Ǿıyār-i ķalb-i pür-ıħtiyārı Ǿayn-i iǾtibār-ıla [141a] nažar 

śaldı. Ol ķadar māl-i girān ne terāzūsından indi, ne Ǿaynına aldı; seng ü meder ü ħas ü 

ĥacerden farķın bulımayup “Yā śafrā ve yā beyżā ġarrā ġayrį.”6 didi, yaǾnį “İy sįm-i sefįd-

Ǿıźār, v’ey zer-i zerd-ruħsār! Benden ġayrıyı maġrūr idüp firįfte ve bu cemāl-i zevāl-

ķarįnüñüze şįfte idüñ. Ben ki Ǿarūs-i pür-efsūs-i dünyāya muķayyed olımayup Ǿālem-i 

Ǿıŧlāķdan ŧalāķ virdüm, siz ki anuñ zįb ü feri ve zįnet ü zįverisiz; size ne iǾtibār ve yanumda 

ne vücūduñuz var.” 

Beyt:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Sivāǿu’llāha idelden vedāǾı 

Görinmez gözüme dünyā metāǾı 

Emmā kerāmātı žāhir olan aĥvāl-i ħāriķu’l-Ǿādātı Ǿadedü’r-remli ve’l-ĥaśã ve 

ħāricün Ǿani’l-Ǿadedi ve’l-ıĥśā7dur. Rivāyet-i śaĥįĥa ile ŝābitdür ki, ķadem-i mübārek-

                                                            
1  “Onlar, mallarını geceleyin ve gündüzleyin, açıkça ve gizlice infak ederler.” 2/Bakara: 274. 
2  “Sevdikleri yemeği fakire, yetime ve esire yedirirler.” 76/İnsan: 8. 
3  tesennüni: tesettüni? P, nesettüni? B. 
4  cevįnden B: cevnden? P. 
5  Belimi doğrultacak kadar yemek bana yeter. 
6  Ey sarı (altın) ve ey beyaz (gümüş)! (Gidin) benim dışımdakileri ayartın. 
7  Kum ve çakıl taşı gibi sayılamayacak kadar çok. 
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demlerin1 riķāba baśup tilāvete şürūǾ iderler-idi, ķadem-i rāstların rikāba rāst idince 

Ķurǿān’ı bi-temāmihį ħatm iderler-idi; ne bir āyetin ķaŧǾ ve ne bir āyetin ketm iderler-idi. 

Şevāhid’de mesŧūrdur ki: [141b] Esmā bint ǾUmeys, Fāŧıma’dan rivāyet ider ki: “Leyle-i 

zifāfda Emįr’i gördüm ki zemįn ile söyleşür-idi. Śabāĥa cānı güç ile irgürdüm seĥar vāķıǾ-ı 

ĥāli Resūl’e ħaber virdüm, şükr-i Bį-niyāz ve secde-i dirāz itdiler. Çün secdeden źükā2 gibi 

baş getürdiler, buyurdılar3 ki: “Bişāret olsun iy Fāŧıma ki nesl-i zekį śaĥıbi olduñ. Cenāb-i 

Fermān-fermā’nuñ zemįne fermānı oldı ki, anuñ-ıla aħbār-i ĥaķ söyleşüp ol muķarreb-i 

Ĥażret’e maġrib-i zemįnden ser-ĥadd-i ĥįŧa-i meşriķa varınca vāķıǾ olan aĥvāli beyān 

eyleye.” 

Şevāhid’de maĥkį(81b)dür ki: Ol şāhid-i Ĥaķķ u meşhūdü’l-ħalķuñ müşāhid-i 

keŝįrü’l-müşāhedātınuñ birisi ki vāķıǾa-i Śıffįn’dür. Eŝnāǿ-i seferinde āśĥāb ābdan ābį 

düşüp ķıllet-i mādan ķaleteyn-i4 dįdeleri eşk-i ĥasret-ile pür-āb ve āteş-i Ǿaŧaş-ıla sįneleri 

pür-tāb idi. Eşk-i dįdelerin ħāke ķararlar, gūyā ki nuķŧa-i ābı merkez-i ħākde ararlar-ıdı. 
[142a] Gözlerine görinen ancaķ çeşme-i ħorşįd-i pür-ferheng idi, ol daħı ĥarāretden gözlerine 

çeşm-i mūrdan teng idi5. Her ferd tek ŧurmayup tek ü pūda ve çāpükler cüst ü cūy-i cūda 

idiler. Gözleri yaşı nehr-i sāǿil ve ĥarāret-i āb-ıla ābileleri ĥabāb-i cūybāra mümāŝil idi. 

Nā-gāh eŝnāǿ-i seyrde bir deyr peydā oldı, dil-i Ǿuşşāķ gibi bütler taśvįri-yile ŧolmış ve 

içinde her timŝāl cemād-miŝāl ķahr-i İlāhį ħavfı-yıla ķālib-i bį-cān, belki ŧurduġı yirde ŧaş 

olmış. Aśĥābdan bir erbāb deyre6 varup erbāb-i deyrden śu ħaberin śordı. Ehl-i deyr, “Bu 

diyārda deyyār śu ħaberin virmez ve śuyı kimesne āyįnede Ǿaks-i7 çeşminden ġayrıda 

görmez. Śu olan yire varınca mesāfe birķaç fersengdür ve yol ġāyet ħaŧarnāk ü pür-

sengdür.” didi. Ķāśıd, maķśūdı olan mādan meǿyūs olup, ħıdmet-i Emįr’e gelüp mā-fi’ż-

żamįri beyān ve ħuśūśā, mādan cārį olan aĥvāli Ǿıyān itdi; Ǿasker işidüp eşk-i ĥasret revān 

itdi. Ol āb-rūy-i ħalķ-ı rūy-i zemįn dil-cūylıķlar idüp Cenāb-i [142b] Ĥaķķ’a teveccüh idüp, 

merkeb-i pür-mevkibin cānib-i ķıbleye tevcįh idüp bir yire işāret itdi, “Ķazuñ, śu çıķar.” 

diyü bişāret itdi. El billere el urup el üşürüp ķazdılar. Bir seng peydā oldı, (82a) ķuvveti 

bāzūya getürüp zūr itdiler, yirinden ayırımadılar. Ol şeh-süvār-i śaĥn-i “Lā fetã.”8 atından 

                                                            
1  mübārek-demlerin B: mübārek-demlerden P. 
2  źükā: zükā? P, B. 
3  buyurdılar B: -P. 
4  ķaleteyn: ķalten? P, B. 
5  idi B: itdi P. 
6  deyre B: dįn P. 
7  Ǿaks B: -P. 
8  (Ali’den başka) yiğit yoktur. 
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piyāde olup sāǾıd-i1 seǾādet-sivārın śıġayup vardı, “El-mā!”2 diyüp ol seng-i Ǿužmı bir 

alma gibi götürdi ķopardı, “Al, mā şunuñ altındadur.” didi. Bir āb-i şehd-i nāb žāhir oldı. 

ǾAsker içüp müstevfį götürdiler. Rāhib-i deyr bu ĥāle nāžır idi. Mevāhib-i İlāhiyyeden 

hidāyet irişüp, Ĥażret-i Emįr’e gelüp, “Sen nebį misin?” didi. Emįr, “Nebį degül, vaśį-i 

nebįyem.” didi. Fi’l-ĥāl, rāhibe hidāyet el virüp barmaķ götürdi, įmān getürdi. Emįr 

rāhibüñ sebeb-i İslām’ın śordı, didi ki: “Bu deyrüñ bennāsı bunuñ bināsını bu kerāmete 

bināǿen urmışdur ve aħbār-i milletümüz aħbār-i kütüb-i münzelede bu śunuñ bu mekānda 

olduġını ve ‘Bu sengi ķalǾ idecek yā enbiyādan, yāħod [143a] evśıyāǿ-i enbiyādan olur.’ diyü 

ħaber virüp buyurmışdur. Küttāb-i ümmetümüzden niçeler bu deyrde bu seǾādete müntežır 

olmışdur. Dest-i emel dāmen-i murāda irmedin dįde-i ümįdi rāh-i ŧalebe baķa baķa ħāk-i 

ecel-ile ŧolmışdur. Bi-ĥamdi’llāh, nāme-i taķdįrde bu seǾādet benüm nāmuma taĥrįr 

olınmış, ve bu ķader-i hidāyet ķudret-i ķażā-yıla baña taķdįr olınmış.” didi. Emįr işidüp ol 

ķadar girye itdi ki meĥāsini eşk-i āb-ıla ālūde oldı, “Vücūdumuzdan evvel kütüb-i 

münzelede meźkūr olmışuz.” diyü şükr-i firāvān idüp, āsūde oldı. Rāhib-i mezbūr Emįr’ün 

ġulām-i ĥalķa-be-gūş ü çāker-i ġāşiye-ber-dūş[ı] olup āħır, muķābele-i ķavm-i Şām’da 

muķātele-i ķavm-i bed-nāmda şām-i ecel irüp şehįd oldı. Emįr kendi dest-i mübāregi-yile 

techįz ü tekfįn ve nemāzın ķılup tedfįn idüp, baǾde’ş-şehādet daħı ol seǾādet-ile (82b) saǾįd 

oldı. 

Aĥad-i ġazevātında ġazve-i Uĥud’da olan dil-gįrligi “Ĥuccetü’l-Ħaķķı Ǿale’l-ħalķ.”3 

ħalķ.”3 olan Resūl-i Aĥad’ün “Lā-fetã illā ǾAlį.”4 imżāsı-yıla muǾanven ve ĥarb-i 

Ħandaķ’da ĥızb-i şeyŧān olan cündden [143b] ǾAmr bin ǾAbde’yi bir đarb-ıla yire berāber 

itdügi ve vāķıǾa-i Ħayber’de Ǿavn-i Ħabįr ile Ǿabede-i hevā olan Ǿanede-i Yehūd’dan5 

Merĥab’ı merkebi ile iki şaķķ itdügi, ol mażmūnı iŝbāta şāhideyn-i Ǿādileyndür ve bu 

şāhid-ile mażmūn-ı sābıķ müŝebbet ü muǾayyendür. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Ķol śunup çün nįzesi Merĥab’la itdi merĥabā 

Aña ol laĥža hemān el virdi mevt oldı hebā 

                                                            
1  sāǾıd B: sāǾıdet P. 
2  Su! 
3  Allah’ın insanlar üzerine delîli. 
4  Ali’den başka yiğit yoktur. 
5  Yehūddan B: Yehūdān P. 
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Ol şāhid-i Ĥaķķ u meşhūdü’l-ħalķ ve müşāhidü’l-meşāhid ü meşhūrü’l-

müşāhedātuñ seǾādet-i dāreynine şehādet iden şehādetinüñ tefśįli budur ki: VaķǾa-i Śıffįn ü 

Cemel ki vaśf-i cümeli kütüb-i tevārįħda ketb olınan tefāśįle ĥaml olınup įrād olınmadı, ol 

vāķıǾa-i fāķıǾadan śoñra dört kimesne ĥıkem-i Ĥakįm’den ġāfil olup ĥukm-i ĥakeme rażį 

olmayup, “Lā ĥukme illā ĥukmu’llāh.”1 diyü Ǿaskerden çıķup gitmişler-idi. Merededen 

sekiz biñ merd-i bį-müzd daħı çār nā-çār ol çāra yār oldılar. Aralarından İbn Kevrān’ı 

sirdaşdur diyü serdār itdiler. Ol ŧāyifeye ‘Ħavāric’ dirler. Emįr anlara İbn ǾAbbās’ı 

gönderdi; varup her çend naśįĥat itdi, [144a] teǿkįd-i fażįĥat itdi. Emįr kendi süvār oldı. 

İçlerinden ǾAmr bin Nūĥ-ı RebįǾį didiler ki: “Yā ǾAlį! Tevbe ķıl ki mürtekib-i günāh ve 

şāyeste-i suħŧ-ı İlāh olduñ.” Emįr, “Ĥukm-i ĥakeme rıżāyı siz ibrām itdüñüz, şimdi niçün 

benden iǾrāż idüp ķatl ilzām itdüñüz?” didi. Bunlar, “Yā Emįr! Biz elbette senüñ-ile ķatle 

müşāreǾa iderüz.” didiler. Emįr, “Ben cengden mümkin olduķça mümāneǾa iderem, (83a) 

be-her ĥāl ıķdām ider-iseñüz, defǾ-ı śāǿil lāzim olduġı cihetden mümkin olduķça müdāfaǾa 

iderem.” didi. MaǾa’l-ķıśśa, ol Ħāricįler her şehre ħaber gönderüp bir yevm-i maǾlūmı 

vaǾdegāh itdiler, her ŧarefden Ǿasker gelüp şehr-i Nehrevān’ı penāh itdiler2. Emįr teveccüh-

i Şām’ı muśammem itdi ve esbāb-i sefer ü ķıtāli müstaĥkem itdi. ǾAsker, “Yā Emįr! Biz 

Şām’a gider-isek Ħavāricüñ güni ŧoġar, ħānümānumuz ġāret ve ħānedānumuz ħasāret 

eyler. Bu fitne nāyiresin seyl-āb-i tįġ-ı āb-gūn ile söyündürmek evlãdur. MuǾāviye ve oġlı 

şikārumuzdur, ķaçan-ısa elde ĥalvādur.” didiler. Emįr Ǿınān-i Ǿazįmeti muķātele-i Ħavārice 

Ǿaŧf3 itdi. [144b] Tekrār İbn ǾAbbās’ı gönderüp ol daħı ĥasbe’l-maķdūr zevācir ü mevāǾıžı 

bunlaruñ ıślāĥ u irşādında śarf itdi. Sekiz biñ kimesne “Et-tevbe! Et-tevbe!”4 diyü Emįr’e 

gelüp Ħāricįlıķdan rücūǾ itdi. ǾAbdu’llāh bin Vehb ve Ĥurmūśį bin Žuheyr, ki ‘Źū’ŝ-ŝedy’ 

ile meşhūrdur, reǿįs-i Ħavāric olup ĥırāb ü ķıtāle şürūǾ itdi. 

Ebū SaǾįd-i Ħudrį rivāyet ider ki: “Bir gün taķsįm-i ġanāyim ider-iken Benį-

Teym’den ‘Źü’l-cevşen-i Baśrį’ dirler bir şaħś gelüp, ‘Yā Resūla’llāh! ǾAdl eyle.’ didi. 

Ĥażret, ‘Ben Ǿadl itmeyicek yā kim Ǿadl eyler?’ diyü buyurdılar. Fārūķ, ‘Buyur yā 

Resūla’llāh, bunuñ boynın urayım, reşeĥāt-i āb-i tįġum-ıla cādde-i İslām’dan ġubār-i 

vücūdın götüreyim.’ didi. Ĥażret, ‘Yā ǾUmer! Fāriġ ol ki bunlar ŧāyife-i māziķįndür ki sizi 

ĥaķįr Ǿadd idüp nemāzların sizüñ-ile ķılurlar ve śavmların sizüñ-ile ŧutarlar; nā-gāh 

                                                            
1  Allah’ın hükmünden başka hüküm olamaz. 
2  itdiler B: -P. 
3  Ǿaŧf B: Ǿazm P. 
4  Tövbeler olsun! Tövbeler olsun! 
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İslām’dan ħāric olurlar, kemāndan tįr baǾįd olduġı gibi. Ve anlaruñ pįşvāsı bir şaħśdur ki 

siyāh-rūy olur, iki bāzūsında pistān-i zenān gibi bir pāre [145a] gūşt ola. Bihterįn-i (83b) benį-

Ādem-ile ķıtāl ideler.’” Rāvį eydür: “Ben bunı Resūl-i Ħudā’dan işitdüm ve şehādet daħı 

iderem ki ol ŧāyife ol ŧāyifedür ki ǾAlį ile kārzār itdiler ve ben ol cengde bile idüm. Serdār-i 

Ħavārici ıĥżār itdiler. Lisān-i nübüvvet ve tercemān-i Ǿālem-i hüviyyet buyurduġı evśāf 

rāst ve ol Ǿalāyim ü ol emārāt bį-kem ü kāst çıķdı.” 

Mervįdür ki, Emįr Ǿasker-ile Nehrevān’a varduķda, yolda bir deyre irdiler. Rahįb-i 

deyr, “İy Emįr! Birķaç gün tevaķķuf eyle ki ıĥtirāķ-ı neyyireyn ve ıķtirān-i naĥseyn 

olmışdur. Çün şems ıĥtirāķdan ve ķamer muĥāķdan ħalāś olur, kevākib-i hābıŧa śuǾūda ve 

neĥısāt süǾūda meyl ide, ŧāliǾ saǾd-aħterdür ve fetĥ u žafer muķarrerdür.” didi. Emįr, “Hem 

nücūmdan ħabįr ve heyǿete eflākde ħurde-gįr geçersin; fülān kevkeb ne vaķtin ŧāliǾ ve 

fülān necm ne zemānda rāciǾ olur?” didi. Rāhib, “Ol nāmlı yıldız işitmedüm.” didi. Emįr, 

“Āsmāndan rįsmānı bilmezsin. Eger Ǿılm-i Ǿarżįnde māhir ve ħafāyā-yi ħabāyāda ĥalle 

ķādir iseñ, zįr-i pāyuñda ne medfūndur [145b] ve ol defįnede ne maħzūndur?” didi. Rāhib 

ĥayrān ķaldı. Emįr, “Ayaġuñ altında maħzūn olan bir žarfdur ki içi memlū dįnār-i rāyicü’l-

Ǿıyārdur ve Ǿıyāruñ Ǿadedi şu mıķdārdur.” Rāhib emr1 itdi, ķazdılar. Emįr’ün kelāmı vāķıǾ 

ve her sözi ĥaķķ-ı nāśıǾ çıķdı. Rāhibüñ teng-nāy-i ħāne-i ķalb-i nāzükine eşiǾǾāt-i mihr-i 

hidāyet pertev śaldı; İslām’a gelüp ölince rikāb-i Emįr’de ķaldı. 

Şevāhid’de mesŧūrdur ki, Cündeb bin ǾAbdi’llāh rivāyet ider ki: “Muķātele-i ǾAlį 

vü ehl-i kįnde, yaǾnį vaķǾa-i Śıffįn’de, zįr-i livā-yi ǾAlį’de mücāhid idüm ve ĥaķ ŧaref-i 

ǾAlį’de idügine şāhid idüm; emmā çün Nehrevān’a revāne oldı, (84a) muĥālifįn ki žāhiren 

Ǿubbād ü zühhād idi, anlaruñ-ıla muķābele vü muķātelede mütereddid idüm. Bir gün bir 

maŧhere śu aldum, śaĥrāya vardum. Nįzemi diküp siperüm üstine aśup, sāyesinde bir 

zemān yatup ķaldum. Nā-gāh Emįr üzerüme geldi, siper sāyesinde bir mıķdār istirāĥat idüp 

gün gibi üstüme sāye śaldı. Bu eŝnāda bir süvār [146a] rįĥ-ı Ǿāśıf gibi gelüp: ‘Yā Emįr! AǾdā 

Nehrevān’dan geçdiler ve śuyı kesdiler.’ didi. Der-Ǿaķab bir süvār daħı berķ-ı ħāŧıf gibi 

irüp, ‘Yā Emįr! Va’llāhi ben gelmedüm tā aǾdā Ǿaskerinüñ rāyātı śunuñ beri cānibinde 

diraħt-i bįd gibi dikilmeyince ve Ǿasker cümle śudan Ǿubūr ķılmayınca.’ didi. Emįr didi ki: 

‘Ĥāşā ve kellā ki aǾdā Nehrevān’dan çıķalar, yāħod bu cānibden yaña baķalar. Anlaruñ 

muǾterek-i menāyāsı bu cādur ve maķtel ü2 maśāfları bu aradur.’ Göñlümden didüm ki: 

                                                            
1  emr B: -P. 
2  ü B: -P. 
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‘Ĥuccete eyü mįzān ve Ǿadāvete bürhān buldum. Eger Ǿasker bu cānibe geçmişler ise evvel 

ǾAlį’ye ķılıç çeken ben olayım ve eger ġayrı vāķıǾ ise ǾAlį yolında ķılıç çeküp evvel 

başından geçen ben olayım.’ didüm. Çün varup gördük, Ǿasker henūz yirlerinde ŝābit ü 

dāyim ve evvelki ordularında evvelki ĥāl üzre ķāyim. Nā-gāh ǾAlį ardumdan irdi ve arķamı 

śarśup didi ki: ‘Ĥaķįķat nice maǾlūmuñ oldı ve ĥākim-i ĥaķ nice maĥkūmuñ oldı.’ didi. Bu 

kerāmetin görüp žannum yaķįn ve ıĥtimālüm taǾyįn oldı. [146b] AǾdādan birin helāk ve birin 

zaħmnāk itdüm, ben daħı zaħm-dār oldum; Ǿaķlum gidüp ħaymeye getürmişler, ĥarb 

śavulduķdan śoñra hūşyār oldum.” 

Rāvį eydür: Sipāh-i Şāh-i Merdān cevher-i şemşįr gibi ġarķ-ı āhen ve cān ü dilden 

tįġ-zen ve śaf-şiken idiler. Anlar ki Ǿasker-i Ħavāric idiler, ŧarįķ-ı ķatlde şāh-rāh-i (84b) cidd 

ü ıķdāmdan bādiye-i ŧuġyān ve hāviye-i1 Ǿıśyāna ħāric idiler. Āħır leşker-i Emįr’e mehebb-

i2 “Va’llāhü yüǿeyyidü bi-naśrihį men yeşāǿ.”3dan nesįm-i fetĥ u fįrūzį vezān ve gülşen-i 

“Fe-ķad cāǿekümü’l-fetĥ.”4da gül-i nuśret ü žafer ħandān oldı. Ol nā-keslerden üç biñ ŧoķuz 

yüz ŧoķsan bir kimesne maǾraż-ı helākde telef ve tek-āver-i tįġ u tįre Ǿalef oldı. ǾAsker-i 

İmām’dan ŧoķuz kimesne seǾādet-i şehādet buldılar, mā-Ǿadā keştį-i ĥayāt-ıla raħt-i baķāyı 

sāĥıl-i vücūda çeküp heyecān-i seyelān-i ķatlden sāĥıl-i selāmet buldılar. Emįr, “Źü’ŝ-

ŝedy’i arañ buluñ.” didi. Ol vāķıǾada arayup bulımadılar. Emįr, “Elbette ol maǾrekede 

maķtūl ve benüm didügüm ķavl-i Resūl’dür.” didi. [147a] Tekrār aramaġa meşġūl oldılar. 

Ķırķ lāşe altından maķtūl çıķarup, Resūl buyurduġı evśāf-ıla mevśūf buldılar. Emįr 

buyurdı ki: “Kimdür ki ħaber-i fetĥı Kūfe’ye irsāl ide?” İbn Mülcem, “Hā ene!”5 diyü 

miyāna geldi. “Var ki kendi kāruñ göresin ve hevā-yi nefsüñ olduġı rūzgāruñ göresin.” 

didi. 

Ravį eydür: İbn Mülcem aślda Baśra’dan ķatele-i Źi’n-nūreyn’dendür. Emįr ķatl-i 

Ħavārice aŧrafdan Ǿasker cemǾ itdükde İbn Mülcem on kişi-yile Yemen’den geldi ki her 

biri,  

Beyt: 
(mef’ūlü fā’ilātü mefā’įlü fâ’ilün) 

Nā-şüste-rūy ü ħįre-dil ü tįre-rāy-ıdı 

Bed-ħū-yi ded-ħıśāl-ıdı nā-ħoş-liķā-yıdı. 
                                                            
1  hāviye B: hādiye P. 
2  mehebb B: mehbet? P. 
3  “Allah destek ve yardımını dilediği kimselere lutfeder.” 3/Âl-i İmrân: 13.  
4  “Kesinlikle size zafer erişmiştir.” 8/Enfâl: 19. 
5  İşte ben. 
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On kişinüñ her biri Emįr’e bir nevǾa ermaġān getürdi, İbn Mülcem bir tįġ-ı ħūn-feşān 

getürdi. Emįr cümlesin ķabūl idüp tįġ-ı İbn Mülcem’i redd itdükde İbn Mülcem, “Yā Emįr! 

Yārān şeref-i ķabūlüñe ķābil, ben maĥrūm olam, buña kim ķāyil olur?” didi. Emįr, “Bu 

şemşįrüñ serinde niçe ħūn-i nā-ĥaķ mesŧūrdur1 ve ol senüñ elüñden olmaķ maķdūrdur.” 

didi. İbn Mülcem her çend, “Yā Emįr! Bu ne ıĥtimāl-i muĥāl ve ne žann-i [147b] Ǿadįmü’l-

ıĥtimāldür? (85a) Her göz ki tįr-i ĥukmüñe egri baķa, peykān-ıla nā-bįnā idem ve her ser ki 

ķademüñde ħāk-i rāh olmaya, eger biñ daħı olur-ısa yoluñda fidā idem.” didi. Emįr ceffe’l-

ķalem “Bi-mā hüve2 kāyindür ve bunı taśdįķ şān-i müǿmindür.” didi. Bārį İbn Mülcem 

giryān ü nālān Kūfe’ye gelüp evān-i fetĥı Kūfe’nüñ her kūçesinde āvāz-bülend-ile iǾlām 

eyledi, 

Beyt:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün ) 

Hilāl-āsā yine yüz gösterüp naǾl-i süm-i esbüñ 

Bugün Ǿıyd-i bişāret yaǾni eyyām-i žafer oldı 

Yine āyįne-i tįġ-ı şehinşāh-i velāyetde 

Cemāl-i nev-Ǿarūs-i fetĥ u nuśret cilve-ger oldı 

bir serāy öñine gelüp istirāĥat içün bir mıķdār ārām eyledi. Gördi ki serāy içinde sürūd-i 

nāy ü muŧrib felekde Zühre’ye irmiş ve içerde ķadaĥlar mihr ü meh gibi devrde, ehl-i 

meclis felekler gibi çarħa girmiş. Ķaśd eyledi ki ķavl-ile nehy-i münker ide, fiǾl-ile çengi 

ufadup şeyŧān ayaġın śıyup, daħı çār pāre idüp muġannįyi nevĥa-ger ide. Nā-gāh serāydan 

bir cemįle vü ĥusnã dil-ber-i bį-hem-tā dāyeler ve hem-sāyeler-ile her biri ĥulã vü 

pįrāyeler-ile çıķdı. Çün laǾįnüñ gözi [148a] aña ŧuş oldı, kānūn-i sįnesinde āteş-i Ǿışķ 

müşteǾıl olup dįg-i fitne pür-cūş oldı3. Bį-ıħtiyār perde-i ĥıcābı çāk itdi, eri var mı diyü 

süǿāl itdi. Zen “Yoķdur.” didükde, “Eger beni ķabūl ider-iseñ yoluñda gerd-i rāhuñ ve 

ġubār-i ħˇābgāhuñ olayım.” diyü kendüyi berāber-i ħāk itdi. Zen-i fitne-zen laǾįni içerü 

aldı, cāmehā-i bā-tekellüf giyüp, envāǾ-ı zįb ü zįnet-ile ĥusnin ziyāde idüp yanına geldi. 

Zen raġbet gösterdükde laǾįn bį-ķarār oldı, āħır nikāĥına meyl idüp ħˇāst-kār oldı. Zenden 

süǿāl-i (85b) mehr ü vech-i kābįn itdi. Zen “Mehrüm üç nesnedür; hezār direm sįm naķd ve 

bir cāriye-i muġanniyye ve ķatl-i ǾAlį’dür.” diyü taǾyįn itdi. İbn Mülcem, “Naķd ü cāriye 

āsāndur, emmā ķatl-i ǾAlį’den cān ü dil tersān ü hirāsāndur.” didi. Zen, “Hezār diremden 
                                                            
1  Emįr bu şemşįrüñ… mesŧūrdur B: -P. 
2  Özü itibariyle. 
3  oldı B: olı? P. 
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geçdüm, maķśūd-i aślį ķatl-i ǾAlį’dür; ansız viśāl muĥāl-i ĥaķįķį dimelidür.” didi. 

Muĥaśśal, zen Ǿışķ u kirişme ile laǾįni başdan ve cāndan, belki dįnden įmāndan çıķardı. 

ǾAlį’nüñ [148b] ķatline rām itdi, ol daħı iltizām itdi. 

Emįr ġazādan geldi, ebnāsı ve aśdiķāsı istıķbāl itdiler ve bu beyt-ile ıžhār-i şevķ-ı 

mā-fi’l-bāl itdiler: 

RübāǾį:  

(fâ’ilâtün [fe’ilâtün] fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün[fa’lün]) 

Bu śadā ħār ü ħas ü seng ü mederden geldi 

Şād ol iy dil ki yine şāh seferden geldi 

Peyk-i müjde ķapudan pertev-i rūyı bacadan 

Yine ayaġuña devlet iki yirden geldi 

Emįr bāb-i mescidde atından indi, mescide girüp iki rekǾat teĥıyyetü’l-mescid ķıldı. 

BaǾdehū minbere çıķup ĥamd-i Ħudā ve naǾt-i Muśŧafā’yı müştemil ħuŧbe-i belįġa āġāz 

ķıldı, ĥāżırları eşke hem-dem ve nāleye dem-sāz ķıldı. Cānib-i yemįnde oġlı Ĥasen’e nažar 

idüp, “Yā büneyye!1 Bu aydan ķaç gün geçdi?” didi. Ĥasen, “Yā ebetį!2 On üç gün geçdi.” 

didi. Andan śol cānibinde Ĥuseyn’e nažar ķılup, “Bu aydan ne ķaldı?” didi. Ĥuseyn, “On 

yidi.” didi. Andan Emįr meĥāsinine yapışup, “Bu ayda bezm-i meĥāsinümüz ħūnumuz-ıla 

ħıżāb olur ve rūĥumuz Ǿāzim-i cennet-i Cenāb olur.” didi. Ve bir beyt oķudı ki mažmūnı: 

“Benüm ķātilüm yine beni murād idendür ve luŧfum [149a] anı muǾtād idendür.” İbn Mülcem 

işidüp zār zār aġladı, “Yā Emįr! Baña itdüġün sūǿ-i žandan Allāh’a śıġınuram. Buyur ki 

beni ķıśāś ķılsunlar ve vaśmet-i tühmetden (86a) ħalāś ķılsunlar.” didi. Emįr, “Ķıśaś ķable’l-

ķatl ġayr-i meşrūǾdur; emmā ħubr-i ħaber-i śādıķ-ıla muĥaķķaķu’l-vuķūǾdur. Emmā be-

Ħudā3 rāst söyle ki seni ŧıfl iken terbiye iden zen-i Yeĥūdiyye degül midür ve bir gün saña 

ķaķıyup: ‘İy bed-baħt! ǾĀķır-i nāķa-i Śāliĥ gibi ol!’ didügi muķarrer ķażıyye degül 

midür?” İbn Mülcem taśdįķ itdi; emmā yine eymān-i ġılāž-ıla berāt sāĥasın ķaśd-i taĥķįķ 

itdi. Emįr ol gice ĥāne-i Ĥasen’de ifŧār itdi. Yarındası gice pertev-i envār-i cemāli-yile 

ħāne-i Ĥuseyn’i reşk-i gülzār-i envār4 itdi; emmā muǾtāddan az tenāvül itdi. Sebebin süǿāl 

itdüklerinde, “Dāne’r-raĥįl ve ĥāne sülūke’s-sebįl.”5 didi. 

                                                            
1  Oğlum! 
2  Babacığım! 
3  be-Ħudā B: be-Ĥudā P. 
4  envār: P’de derkenar. 
5  Ayrılık vakti yaklaştı ve yola çıkma zamanı geldi.  
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Bu cānibden İbn Mülcem ol gice ħāne-i Füŧāme’[ye] gelüp içüp mest oldılar ve 

ķavm-i İbn Mülcem’den Şebįb ve ķabįle-i Füŧāme’den Verdān-i Teymį ķatl-i Emįr’e 

mübāşeret meşveretin idüp, ol şūm-ķudūmlar [149b] bu fiǾl-i ħaŧarnāke hem-dest oldılar, 

meydān-i şaķāya merdāne girdiler. Tįġlarına zehr-āb virdiler. Ez-įn cānib Emįr 

Ramazān’uñ on ŧoķuzıncı gicesi tā śabāĥ olınca evķātı envāǾ-ı Ǿıbādet-ile geçürdiler; 

nemāz ķılup Ķurǿān oķıyup tesbįĥ göçürdiler. Vaķt-i śubĥ olduķda vużūǾı tāze idüp 

ķuşaķların muĥkem ķuşandılar, ŧarįķ-ı şehādete bil baġlayup ķuşandılar ve bu beyti 

buyurdılar: 

Beyt:  

(…?) 

Üşdüd ĥayāzimüke li’l-mevti fe-inne’l-mevte lāķįkā 

Ve lā teczeǾ mine’l-mevti iźā ĥalle bi-vādįkā1 

Ĥayfā ki,  

Beyt:  

(mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün) 

Esās-i ħāne-i Ǿumr üstüvār olmaz-ımış 

Bu ħana olana mihmān ķarār olmaz-ımış 

Çün meyān-i śaĥn-i serāya vardılar, birķaç mürġ-āb-i ħānegį var idi, Emįr’üñ dāmenine 

yapışup yüzine baķdılar, feryād idüp ķanadların (86b) ķaķdılar. Duħterān-i Emįr menǾ ķaśd 

itdiler, “Ķoñ ki benüm mātemüme nevĥa iderler, śanmañ ki bį-hūde śayĥa iderler.” didi. 

Ĥasen ĥāżır idi, “Yā ebetāh!2 Bu ne fāldür ki idersin ve bu ne ĥāldür ki böyle ķāl idersin?” 

didi. Emįr, 

Beyt:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

“Bu yolda cān virem gibi derūnumda Ǿalāmet var 

Şehįd-i [150a] tįg-ı Ǿışķ olmaġa göñlümde şehādet var.” 

didi. Gūyā der ü dįvārdan “El-vedāǾ ve’l-firāķ!”3 diyü āvāz gelür-idi. Şöyle ki, ol ĥāli gören 

cānından vāz gelür-idi. Emįr mescide gider-idi, yolda dir-idi: 

                                                            
1  Önünde sonunda ölümle karşılaşacağından, ölüme sürekli hazırlıklı ol ki/ Va’den dolduğunda ölümün 

gelmesi seni korkutmasın. 
2  Babacığım! 
3  Elvedâ! Ayrılık! (Vedâ ve ayrılık vakti gelmiştir.) 
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Beyt-i ǾArabiyye: 

(…?) 

“Ħallū sebįle’l-müǿmini’l-mücāhid 

Fi’llāhi lā yaǾbüdü ġayre’l-Vāĥıd.1” 

Ebyāt-i Türkiyye:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Görmedüm çün Ǿālemi cāy-i maķar 

Baġladum raħtı idüp Ǿazm-i sefer 
 
Göz yumup her Ǿāleminden Ǿālemüñ 

Terkin urdum cümle şādį vü ġamuñ 
 
Çekmeyüp Ǿālemde dūnān minnetin 

Belki yigdür çekmeyem cān minnetin 
 
Munŧažırdur niǾmet-i cennet bize 

Böyle lāyıķ mı bu dūn himmet bize 

Bāb-i mescide gelüp bāng-i nemāz itdi, içeri girüp nemāza āġāz itdi. Bu cānibden ol 

üç melǾūn her gice ħāne-i Fuŧāme’de śubĥa dek mest ü mey-ħor olurlar-ıdı, gündüz işli 

işinde der-kār olurlar-ıdı. Ol vaķt Fuŧāme ǾAlį’nüñ āvāzın işitdükde şemǾ yandurdı, İbn 

Mülcem’i bįdār idüp fitneyi uyandurdı. LaǾįn tįġ-ı zehr-ālūdı ķuşandı, Mirrįħ ġażabından 

yılan ķuşanup şafaķ ķan ķaşandı, mescidde ħufte içinde pinhān oldı. Emįr teĥıyyetü’l-

mescidden fāriġ olup [150b] mescidi geşt ve ħufteleri bįdār itdi. LaǾįni daħı ayaġı-yıla dürtüp 

“Ķum śalli!”2 diyüp miĥrāba revān oldı. Nemāza ŧurduġı gibi laǾįn refįķların ķaldurup, (87a) 

Şebįb ve Verdān üçi bile egerçi tįġ śaldı, emmā aślda İbn Mülcem çaldı. Emmā Tārįħ-ı 
Ŧaberį ķavlinde İmām ķapudan girdügi gibi Şebįb ve Verdān çaldı. Şebįb’üñ ķılıcı ķapu 

ŧāķına ŧoķındı, śındı. Verdān’uñ tįġı ħaŧā ķıldı. İbn Mülcem miĥrāb berāberinde ŧurdı. Çün 

Emįr nemāzda secdeden başın götürdi, laǾįn çaldı. Ķażā-yıla ĥarb-i Ħandaķ’da ǾAmr bin 

ǾAbd urduġı zaħmuñ üstine rāst gelüp ser-i mübāregin maġzına varınca iki çāk itdi. Emįr 

“Be-Rabb-i KaǾbe, ķayd-i dünyādan ħalāś buldum.” diyü bir āh-i hevlnāk itdi. Ħalķ 

gürūhāgürūh gelüp, Ĥasen ve Ĥuseyn Ǿımāmelerin ħāk ve cāmelerin çāk itdi. Gördiler ki 

                                                            
1  Allah yolunda cihada çıkan müminin yolunu açın/ O tek olan Allah'tan başkasına kulluk etmez.  
2  Kalk namaz kıl. 
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miĥrāb öñinde gūyā ebrū içinde çeşm-i ħūn-ālūd gibi ķana müstaġraķ ve ser-i mübāregi 

enār-i cennet gibi iki şaķķ olmış yatur. Gūyā cebįn-i mübāreginde [151a] olan ser-nüvişti 

žāhirü’l-veche-i cebhesinde ħūn-ıla yazılmış veyāħod ol pįşānį-i mübārek ŧāķ-ı miĥrābdur 

ki kitābesinde şerĥ-ı aĥvāli surħ-ıla ķazılmış. Emįr dem be-dem ħūnı eli-yile alup 

meĥāsinine sürer-idi, “Bu surħ-rūlik-ile1 ĥużūr-i Resūl’e yüz urayım ve zevcem2 Fāŧıma ve 

Ǿammüm Ĥamza ve birāderüm CaǾfer yanına bu śūret-ile varayım.” dir-idi. Evlādı gelüp 

ķademine baş urdılar, ayaġına yüzler sürdiler, “Bu ĥāli ķanķı bį-bįm itdi ve bu sitemi Ǿaceb 

kim itdi?” didiler. Emįr, “Hemįn sāǾat mescidden içerü girür.” didi. Hemān Şebįb içerü 

girdi, “Bu kār-i sitemi sen mi itdüñ?” didiler. Bį-ıħtiyār “Ben itdüm.” didi. Ħalķ yüzi üzre 

śalup kimi müşt ü leged-kūp ve kimi seng ve kimi çūp-ıla ol ķadar dögdiler ki cān virdi. 

İbn Mülcem ibn-i Ǿammi evine geldi, (87b) silāĥın çıķardı. İbn-i Ǿammi, “Ķātil-i ǾAlį 

sen misin?” didi. LaǾįn, “Belį.” didi. İbn-i Ǿammi3 laǾįni keşān keşān mescidde nažar-ı 

Emįr’e getürdi. Emįr, “Yā eħā!4 Niçün böyle itdüñ? Meger ben size eyü emįn [ü] emįr ve 

her ĥālüñüze muǾįn [151b] ü naśįr degül idüm ki evlādum yetįm, kendüñi müsteĥaķķ-ı Ǿaźāb-

i elįm itdüñ.” didi. LaǾįn eyitdi: “MeǾāźa’llāh yā Emįr ki sen yaramaz olasın! “Ve kāne 

emru’llāhi ķaderan maķdūrā.”5” didi. Emįr, “Ĥabs idüñ, maŧǾūmāt6 ü meşrūbātdan ben ne 

tenāvül ider-isem anı virüñ. Śıĥĥat bulur-ısam rāy benüm; ölür-isem bir artuķ đarb 

urmayasız.” didi. Andan Emįr’i kilįme śardılar, Ĥasen ve Ĥuseyn dūşlarına alup mescidden 

çıķardılar. 

Nā-gāh śubĥ olup eşiǾǾāt-i āftāb āşkār oldı, gūyā ki mātem-i Emįr’e pįre-zen-i felek 

mūy-i sepįdin çözüp tārlar bedįdār oldı. Emįr buyurdı ki meşrıķdan yaña7 yöneltdiler, anlar 

daħı eyle itdiler. Andan buyurdı ki: “‘Ve’ś-śubĥı iźā teneffese.’8 İy śubĥ! Ol Allāh ĥaķķı-

çün ki mihrinden dem urursın, śubĥ-ı śādıķ gibi rāst söyle ve sepįd-rūlar gibi güvāhlıķ eyle. 

Ol vaķtden berü ki Resūl-ile nemāz ķıldum, hįç beni bu demde hįçbir seĥar nā-bįdār 

gördüñ mi? Ve ħˇāb-i girān-ıla mest ü nā-hüşyār [152a] gördüñ mi?” Andan secde idüp didi 

ki: “İlāhį! Sen şāhidsin, ve kefã bike şehįdā9, ol vaķtden berü ki Resūlüñe įmān getürdüm, 

                                                            
1  surħ-rūlik-ile B: surħ-rūyuñ-ıla P. 
2  zevcem B: zecüm? P. 
3  ibn-i Ǿammi B: ibn-i Ǿam P. 
4  Kardeşim! 
5  Allah’ın emri mutlaka yerini bulur. 33/Ahzâb: 38. 
6  maŧǾūmāt B: maǾŧūmāt? P. 
7  yaña B: yañayu? P. 
8  “Ağaran sabaha yemin olsun ki.” 81/Tekvîr: 18. 
9  Şâhit olarak sen yetersin. 
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senüñ ve anuñ rıżāsına muħālif bir fiǾle irtikāb itmeyüp cümle evāmirüñi yirine yitürdüm.” 

Ķavm-i Kūfe’den ĥāżır olanlar ħurūş itdi, göz yaşları ırmaķlar gibi çaġlayup aķar-iken 

deñizler gibi mevc urup cūş itdi. 

Beyt:  

(mef’ūlü fā’ilātü mefā’įlü fâ’ilün) 

Diller bu firķat āteşi ile kebābdur 

Cānlar esįr-i silsile-i (88a) tef ü tābdur 

Leb-teşnegān-i vādi-yi hicrān ü firķate 

Ĥayfā ki baĥr-i śabr ü selāmet serābdur 

Ħāneye getürdüklerinde “Vā ebetāh!”1 āvāzı sükkān-i meleǿ-i aǾlã olan 

melāǿikenüñ tesbįĥlerin yañıldup gūş-i sürūşı ker ķıldı. “Vā muśįbetāh!”2 śadāsı insān 

degül ĥayvān degül belki ĥacer ü şecere bile eŝer ķıldı. 

Nažm: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Oldı şūr-engįz baĥr-i derd ü ġam 

Ķapladı Ǿālemleri mevc-i elem 

Oldı kānūn-i muśįbet tünd ü tįz 

Śan ķıyāmet ķopdı oldı rüsteħįz  

[152b] Evlād-i emcādı birer birer gelüp ayaġına düşerler-idi, keff ü pāyın öperler-idi. Emįr 

daħı anları başķa kenāra çeker-idi ve gūşlarına leǿāl-i naśāyıĥ u mevāǾıž-ıla dürr ü gevher 

aśar-ıdı. “Ġam çekmeñ! Bu şeb ceddüñüz Resūl ve anañuz Zehrā’yı ħˇābda gördüm. Āstįn-

i mübāregi-yile ġubārum yüzümden3 giderdi, ‘Yā ǾAlį! Üzerüñe lāzim olan emri yirine 

yitürdüñ, şimden-girü bizden yaña gel.’ dir-idi. Delįldür ki çeşm-i cāndan ĥıcāb dūr ola ve 

dįde-i yaķįne envār-i şühūd manžūr ola. Ĥažāǿir-i gülşen-i ünsi cilvegāh idem ve min-baǾd 

buǾd ķurba mübeddel olup Ǿan-ķarįb Ǿazm-i ķurb-i Ħudā vü Resūlü’lāh idem.” didi. Bu 

ĥāletde ǾAmr bin NuǾmān-i cerrāĥ geldi. Çün zaħm-i İmām’a nažar ķıldı, Ǿımāmesin ħāke 

śaldı; āh idüp bir zemān bögrin ŧutup ķaldı. “Bu zaħmı iden ne nā-Ħudā-ters ü bį-bāk imiş 

ve bu tįġ zehrnāk imiş. Bu zaħm merhem-peźįr olmaz, bu zaħm-ıla mevtden çāre vü güzįr 

olmaz.” diyüp [153a] bu beyti oķıdı: 

                                                            
1  Vah babacığım! 
2  Vay başıma gelenler! 
3  yüzümden: P’de derkenar. 



239 
 

Beyt:  

(mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilâtün) 

Dirįġ dįnüñ emįri dirįġ şerǾuñ imāmı 

Dirįġ mülküñ esāsı dirįġ dehrüñ nižāmı  

Emįr’ün zaħm-dār olduġı ramażānuñ on ŧoķuzıncı güni cumǾa güni vāķıǾ oldı. (88b) 

Yigirmi birinci gün vāśıyyet-nāmesin yazdı, evlādına vedāǾ itdi. Ser-rişte-i ümįdi luŧf-i 

İlāhįye peyvend idüp esbāb ü Ǿalāyıķ-ı Ǿālemden ķatǾ-ı emel, belki kendüden bile inķıŧāǾ 

itdi. 

Beyt:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Teni cāna nice nikāb eyleyem 

Demidür ki refǾ-ı ĥıcāb eyleyem 

Buyurdı, kendüyi ĥucre-i ħāśśa iletdiler. Ŧaşrada olanlar hātifden “[E]fe-men yülaķķā fi’n-

nāri ħayrun em men yeǿtį āminen yevme’l-ķıyāmeh.”1 Diyene, “Bel men yeǿtį āminen 

yevme’l-ķıyāmeh.”2 cevābın işitdiler, “Lā ilāhe illa’llāh.”3 śadāsın istimāǾ itdiler. Ĥaseneyn 

bį-ķarār olup ĥucre ķapusın açdılar. Gördiler ki ŧāyir-i rūĥ-ı ǾAlį Ǿulüvve pervāz idüp aǾlā-

yi Ǿılliyyįnde meleǿ-i aǾlã ile hem-nişįn olmış, ĥalķa-i bāb-i irtiżāya rūĥ-ı pāki faśś-ı nigįn 

olmış. İmām Ĥasen rivāyet ider ki: “‘Ŧaşra çıķun!’ diyü āvāz işitdük. Ŧaşra [153b] çıķduķ. 

İşitdük ki hātif dir-idi: ‘Nebį ve vaśį gitdi. Şimden-girü nigehbān-i ümmet kim olur ve 

sālār-i şerįǾat kim olur?’ Biri daħı dir-idi ki: ‘Her kim ki anlaruñ aħlāķı-yıla müteħallıķ 

olur ve reviş ü verzişlerinde śādıķ olur.’” Emįr vaśıyyet itmiş-idi ki, “Çün ben rıĥlet idem, 

beni yuñ; saķfdan tābūt inse gerekdür, aña ķoñ. Āsitāne-i ħāneden kefen ü ĥanūŧ žāhir olsa 

gerek, ol ĥanūŧ ile taŧyįb ve ol kefen ile tekfįn eyleñ. Nemāzum evvel Ĥasen, baǾdehū4 

Ĥuseyn ķılsun. Çün tābūtuñ öñi ķalķa, ardın ķalduruñ; çün öñi ine, ardın indürüp ol yirde 

tedfįn eyleñ.” Şevāhidü’n-nübüvve ķavlince, “Bir aķ ŧaş peydā ola ki üstinden nūr raħşān 

ola, ol yirde tedfįn eyleñ.” 

Vaśıyyet-i Emįr mūcibince ol gice Emįr’i ol yirde defn idüp ķabrin ħār ü ħāşāk-ile 

berāber itdiler; ol genci, yaǾnį bāb-i gencįne-i (89a) Ǿılmi Ǿayn-i aǾdādan śaķlayup ancaķ 

dāġ-ı ĥasretden yir yir nişānlar itdiler. Ĥulefā-yi ǾAbbāsiyye zemānına dek ol ķabr mestūr 
                                                            
1  “Ateşle karşılaşan mı iyidir yoksa kıyamet günü güven içinde olan mı?” 41/Fussilet: 40. 
2  Tabii ki kıyamet günü güven içinde olan. 
3  Allah’tan başka ilah yoktur. 37/Saffât: 35; 47/Muhammed: 19. 
4  baǾdehū B: baǾde P. 



240 
 

ve Ǿayn-i [154a] aǾdādan dūr idi. Çün nevbet-i ħılāfet Hārūn’uñ oldı, ŧanŧane-i ŧabl-i ĥaşmeti 

ile Ǿālem velvele ŧoldı. Şikār-künān ķabr-i İmām’uñ ĥavālįsine geldi. Gördi ki 

şikārgāhlardan ķaçan vuĥūş bir püşteyi penāh idinürler, bunlar tįr ü nįze ile ķovduķlarınca 

ol buķǾayı gürįzgāh idinürler. Rūzgāruñ pįrāne-serlerinden ve ol diyāruñ kār-dįde vü1 

rūzgār-āzmūdelerinden tefaĥĥuś-ı ĥāl itdi. Didiler ki: “Ħalķumuz selefümüzden şöyle naķl 

iderler ki, bu buķǾa-i mübāreke mehbıŧ-ı envār-i ǾAliyy-i velį ve maĥaŧŧ-ı raĥĥāl-i 

Mürteżavį’dür.” didiler. Hārūn ol maķāmı revŝ ü levŝden taŧyįb ü tenžįf ve envāǾ-ı ŧįb ü 

Ǿıŧr-ıla teşrįf itdürüp aŧrāfın pāk ve eknāfın Ǿıŧrnāk ŧutup; gāhį gelüp ziyāret ve ķurb-i 

ķabrde ķurbānlar idüp vesįle-i ķabūl-i ĥācet ider-idi.  

RecǾu’l-ķıśśa: Rāvį eydür: Çün śubĥ oldı, mevāliyān ü müvāliyān, yaǾnį şįǾa-i Ehl-i 

Beyt-i nebevį ve şįftegān-i2 ħānedān-i ǾAlevį ħaber alup śaĥrāya çıķdılar. [154b] Gördiler ki 

Ĥasen ü Ĥuseyn gelürler, ellerin öpüp ayaķlarına yüz sürdiler, 

Beyt:  

(mef’ūlü fā’ilātü mefā’įlü fâ’ilün) 

Bį-cān şehre döndi şehir şehr-yārsız 

Aġyār oldı ħalķ-ı cihān baña yārsız 

“Ķanı emįrümüz? N’itdüñüz?” diyü śordılar. Ol ġonce-lebler aślā anlara diş śırıtmadılar, 

ķabr-i ǾAlį’yi fāş itmediler. Eşħāś her çend ol śaĥrālarda yir ķalmadı ki bād gibi tek ü pū ve 

cūy-miŝāl cüst ü cū idüp yüz urmadılar, ķabrinüñ ķırañın ve ħākinüñ tozın görmediler. Çün 

evlād-i ǾAlį şehre döndiler, dervāze-i (89b) şehr ķurbında bir vįrāneden enįn-i bįmārį ve bir 

ciger-sūz nāle vü zārį işitdiler. Nāle śuyınca gitdiler, bir ħarābe gūşesinde ħıştı bālįn ve 

ħāki pister idüp sāye-veş ħāk-i ġurbet ü kürbetde ġaltān bir ħaste pįr-i đarįre yitdiler. Ĥālin 

śordılar, didi ki: “Bir yıldur ki bu gūşe-i bį-tūşede merįż u nizāram ve bįmār ü bį-yāram3. 

Ne yār ü maĥrem ve ne muǾālic ü hem-dem; ne vech-i meǾāşum ve ne bir yirden gelür āb ü 

aşum var. Lākin bir şaħś-ı nūrānį-[155a]śūret ü4 Nerįmānį-heybet her gün gelüp ħˇāb ü 

ħorişüm tefaķķud ider ve sāyir ħıdmetüm bi’ź-źāt teǾahhüd ider-idi. Yār-i mihrbān ve 

birāder-i tevǿemān gibi dil-cūlıķlar, ġam-güsārlıķlar idüp muķāreneti vücūduma Ǿumr ü 

ĥayāt ve müśāĥabeti dil-i maĥrūr ü cān-i tefsįdeme şehd ü nebāt olur-ıdı. Üç gündür ki 

                                                            
1  vü B: -P. 
2  şįftegān B: şįşegāh? P. 
3  bį-yārem B: bį-bārem? P. 
4  ü B: -P. 
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gelüp Ǿādeti üzre Ǿıyādet ve şerāyıŧ-ı bįmār-nüvāzįyi riǾāyet itmedi1. Anuñ hicrānı derd-i 

derūnum efzūn ve elem-i iftirāķı ĥālüm diger-gūn eyledi.” diyüp aġladı. Didiler ki: “Nām ü 

nişānın ve şehr ü mekānın, ĥılye vü śūretin, ħulķ u ħaśletin bilür misin?” Didi ki: “Ħande-

rū, ħoş-ħūy, caǾd-mūy ü müşk-būy idi. Her zemān tesbįĥ-ħˇān ve ‘El-ĥamd’-gūyān idi. 

Çün yanumda oturur-ıdı, tesbįĥ ider-idi, ebvāb-i āsmān açılup der ü dįvār, eşcār ü aĥcār 

bile tesbįĥ ider-idi ve gūşuma felekden tesbįĥ-ı melek irer-idi. Çün yanumda oturur-ıdı, 

elüm eline alur-ıdı, ‘Ġarįb [155b] ġarįb-ile miskįn miskįn-ile ķarįn oldı.’ dir-idi.” İmāmeyn 

biri birine baķup aġlaşdılar, “Bu evśāf pederümüzüñ nişānı ve bu aħlāķ anuñ muķteżā-yi 

şānıdur.” diyüp vāķıǾa-i (90a) fāķıǾayı beyāna getürüp, “Bir merd-i bį-müzd ü2 merdūd-ħulķ 

ol merd-i Ĥaķķ’ı şehįd itdi ve bizi şeref-i liķāsından nā-ümįź itdi. Ĥāliyā, 

Beyt:  

(fâ’ilâtün [fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün) 

Biz anı ķabre iledüp gelürüz 

Ħāke ol genci defn idüp gelürüz.” 

Pįr-i bįmār bu ħaber-i cān-güsili işitdükde bį-hūş oldı. Çün hūşı geldi, bir göynüklü āh itdi, 

dūd-i siyāhı pāyegāh-i Ǿarşa rāh itdi. Serverlerüñ ayaġına3 düşüp, “Ceddüñüz ve pederüñüz 

ĥaķķı-çün ol gencüñ medfenin gösterüñ.” diyü ŧażarruǾ itdi. Pįr-i Ǿalįle dest-gįr olup ķabre 

iletdiler. Çün meşhed-i şehįdi müşāhede itdi, ħāk-i pākine yüz urup bir zemān kendiden 

gitdi. Çün Ǿaķlı geldi, “İlāhį! Bu ķabrüñ türbeti ĥaķķı-çün ve śāĥıbinüñ yanuñda olan 

ķurbeti ĥaķķı-çün raĥmetüñ basŧ idüp rūĥum ķabż eyle.” didi. [156a] Fi’l-ĥāl tįr-i duǾāsı 

ķarįn-i hedef-i icābet oldı; fevt olup ķurb-i ķabr-i Emįr’de defn olup ol seǾādete fevz buldı. 

RübāǾį: 

(fâ’ilâtün [fe’ilâtün] mefâ’ilün fa’lün) 

Yiter aña bu rifǾat-i pāye 

K’oldı ol serv ayaġına sāye 

Źerre idi irişdi ħorşįde 

Ķaŧre idi ķavuşdı deryāya 

                                                            
1  itmedi B: itdi P. 
2  ü B: -P. 
3  ayaġına: P’de mükerrer. 
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Rāvį ķavlince Emįr’ün sinn ü sāli vaķt-i şehādetlerinde ŝelāŝe ve sittįn idi. “Ekŝerü 

aǾmāri ümmetį beyne sittįne ve sebǾįn.”1 mūcibince ol muǾterekü’l-menāyāda müddet-i 

ĥayātları müvāfıķ-ı Ǿumr-i Seyyidü’l-mürselįn idi. İrtesi İmām Ĥasen minbere çıķdı, 

envāǾ-ı envār-i ħuŧab-i belįġa ile ĥāżırlaruñ şemǾ-ı āmālin yaķdı ve dest-i neśāyıĥ u 

zevācir-ile ħāne-i ħarāb-i aĥvāllerin yıķdı. “İy meǾāşir-i müslimįn! Beni bilen bilsün ve 

bilmeyen daħı bilsün ki, benem püser-i Seyyidü’l-beşer-i beşįr ü neźįr, benem nūr-i baśar-i 

Mürteżā-yi bį-nažįr; benem nev-bāve-i bāġ-ı (90b) Fāŧıma-i vācibü’t-tevķįr. Babam sizi 

cādde-i hidāyete delālet ider-idi, ben daħı sizi cedd ü pederüm iŝrine irşād ve hidāyet-i 

sübül-i sedād iderem.” didi. Andan İbn ǾAbbās [156b] daħı, “Yā ķavm! Bunuñ-ıla beyǾat 

idüñ, zümre-i fāyizįnden ve ĥızb-i Resūl olup ĥızb-i müfliĥįnden oluñ. Ve seǾādet-i cāvid ü 

merżāt-i İlāhį buluñ.” didi. Cümlesi “SemǾan ve ŧāǾaten.”2 diyüp beyǾat itdiler ve Ǿaķd-i 

inķıyād ü sevgend-i tebeǾıyyet itdiler. Andan İbn Mülcem’i minber öñine iledüp, “İy şūm! 

Niçün ħānedān-i Ebū-türāb’ı türāb ve ħāne-i dįnüñ būm gibi ĥarāb itdüñ?” didi. LaǾįn 

“Cerã mā-cerã3, emmā gönderüñ ki4 varup vālį-i Şām ki senüñ ve babañuñ Ǿadūsıdur, 

maķdūrum beźl ideyim, n’eyler-isem eyleyüp ķaŧl ideyim.” didi. Ĥasen sözi temām olınca 

tevaķķuf itmeyüp tįġ-ıla sįnesin çāk ü ħūn-feşān itdi ve boynına bir şemşįr ile çaldı ki on 

ķadem perrān itdi. Ħalķ lāşesin mescidden çıķardılar, būriyāya śarup yaķdılar. Aĥbāb ü 

aśĥāb aŧrāf ü cevānibden taǾziyet-i Emįr’e Fürāt ü Dicle gibi aķdılar. 

 

RübāǾį: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Nāfe-miskįnüñ bu mātemden olupdur baġrı ħūn 

Her gice aġlar şafaķdan [157a] çarħ eşk-i lāle-gūn 

Niçe bir geşt eyleye deşt-i muśįbetde göñül 

MerciǾ u meǿvã gerek “İnnā ileyhi rāciǾūn.”5 

 

 

                                                            
1  Ümmetimin en uzun ömürlüsü altmış-yetmiş (yıl) arasında yaşar. 
2  İşittik, itâat ettik. 
3  Olan oldu. 
4  gönderüñ ki B: gönder ki P. 
5  “Şüphesiz biz O’na (Allah’a) döneceğiz.” 2/Bakara: 156. 
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EL-BĀBÜ’S-SĀDİS: FĮ MENĀĶIBİ EMĮRİ’L-MÜǾMİNĮN ĤĀSEN RIŻĀ –

RAĐIYA’LLĀHÜ ǾANH–1 

İmām Ĥasen-i Rıżā –rađıya’llāhü Ǿanh– eǿimme-i iŝnā-Ǿāşerüñ ikincisidür. Künyeti 

‘Ebū Muĥammed’ ve laķabı ‘Taķį’dür. Vilādet-i meymenet-nümūnları Medįne’de vāķıǾ ve 

ism-i ĥasenleri maŧlaǾ-ı envār-i mihr-i İlāhį olan dehān-i Cibrįl-i Emįn’den ŧāliǾ olmışdur. 

Śaĥįfe-i Rıżaviyye’de mesŧūrdur ki: Esmā bint Umeys2 ki ķabįlesinüñ (91a) ķābilesi 

idi, rivāyet ider ki: “Çün Ĥasen ol sipihr-i Ǿıśmet ü ŧahāretden3 mihr gibi ŧāliǾ oldı, 

Nažm: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Olaldan mehd-i aŧfāle ķażā kehvāre-i mįnā 

Ne gördi ne görür çeşm-i kevākib bir aña hem-tā 

Ŝüreyyā-yi felek gehvāresine ķıldı pįrāye 

Perestār oldı Zühre dadı ħorşįd ü ķamer dāye 

Ĥażret gelüp ‘Ferzendümi getür.’ didi. Ĥasen’i bir ħırķa-i aśfere śarup iletdüm. Buyurdılar 

ki: ‘Ben size dimedüm mi ki benüm oġullarum ħırķa-i aśfere śarmayasız?’ [157b] Varup bir 

ħırķa-i sefįde śarup getürdüm. Śaġ gūşına bāng-i eźān ve śol gūşına bāng-i ıķāmet 

oķudılar. Andan kenārelerinde ķodılar, 

ĶıŧǾa: 

(fâ’ilâtün [fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün [fa’lün]) 

Göbegin kesdiler çü şefķat-ile 

Göbegi burdı āhu-yi Çįn’üñ 

Śardılar çün ĥarįre misk gibi 

Ķurudı ķanı nāfe-miskįnüñ 

‘Yā ǾAlį! Ne ad virdüñ?’ didiler. Emįr didi ki: ‘Yā Resūla’llāh! Ne ĥaddümdür ki bu 

emrde senden sebķat yāħod ad virmege cürǿet idem; emmā ħāŧıruma geldi ki yā ‘Ĥarb’ yā 

‘Ĥamza’ ola.’ Buyurdılar ki: ‘Bu emrde ben daħı śābirem ve vürūd-i emr-i İlāhįye 

müntežıram.’ Nā-gāh peyk-i Celįl Cibrįl geldi. Didi ki: ‘ǾAlį senden Mūsã’dan Hārūn 

menzilesinedür. Hārūn’uñ oġlınuñ adı Beşįr’dür ki ǾArabça maǾnãsı ‘ĥasen’dür.’ Pes 

                                                            
1  Altıncı Bölüm: –Allah ondan râzı olsun– Müminlerin Emiri Hasan Rıza'nın Başından Geçen Olaylar 

Hakkında. 
2  ǾUmeys B: ǾUmesį? P. 
3  ŧahāretden B: ŧahāret-beden P. 
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‘Ĥasen’ diyü ad virdiler. Yidinci gün Ǿaķįķa żıyāfetin idüp, iki kebş-i emlaĥ ķurbān idüp 

fuķarāya tūşe vü zād virdiler ve saçın tirāş idüp veznince śadaķayı fuķarāya ber-vech-i 

muǾtād virdiler.” 

Mervįdür ki, Ĥasen Resūl’e beñzeyenlerüñ śūretde emŝel ve sįretde eşbehi idi. [158a] 

Ebū-hüreyre’den mervįdür ki: “Hergiz Ĥasen’i görmedüm ki liķāsından göñlümde şādį 

Ǿıyān olmadı ve feraĥdan gözlerümden seyl-āb-i eşk (91b) revān olmadı. Bir gün Ĥażret-ile 

BaķįǾ cānibine gitdük. Dönüp mescide geldügümüzde ‘ElkaǾumı(?) getürüñ.’ diyü 

buyurdılar. Ĥasen geldi ve kendüyi Ĥażret’üñ kenārına śaldı. Ĥażret Ĥasen’i öñine aldı, 

Ĥasen1 iki ellerin Ĥażret’ün meĥāsininüñ miyānına iledüp, Ĥażret dehānın dehānına alup 

‘Allāhümme innį2 uĥıbbühū ve uĥıbbü men yüĥıbbühū.’3 didi ve bunı diyeli çoķ zemān 

oldı.” 

Nažm: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

İmāmı ümmetüñ çünki Ĥasen’dür 

Ĥasen ıĥsān-i Ĥaķķ’a ĥusn-i žandur 
 
Ĥasen nāmı vü ĥusn-i ĥulķ ħūyı 

Ķamu ıĥsān ü taĥsįn güft ü gūyı 
 
Şeb-i tįre śaçından tįre-dildür 

Meh-i rūşen ruħından ħįre-dildür 
 
Olupdur çün leb-i nūşı Peyember 

Aķıtsa aġzı śuyın n’ola Kevŝer 
 
Felek ol nūşı zehr-ālūd ķıldı 

Dilin ħūn-i ciger-pālūd ķıldı 
 
Çün anuñ zehresin zehr itdi śad çāk 

N’ola Zehrã vü Zühre olsa ġamnāk 

                                                            
1  Ĥasen B: Ĥuseyn P. 
2  İnnį B: -P 
3  Allahım! Onu ve onu seveni seviyorum. 
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Egerçi Ĥaseneyn ĥaķķında ĥadįŝ bisyār ve aħbār bį-şümārdur, “Hümā reyĥānetāni 

mine’d-dünyā.”1 [158b] delįl-i kāfįdür ve “El-Ĥasenü ve’l-Ĥuseynü seyyidā şübbāni ehli’l-

cenneti.”2 sened-i vāfįdür. Fażl bin Ĥasen-i Ŧaberį İǾlāmü’l-aǾlām adlı kitābında naķl 

itmişdür ki İbn ǾAbbās’dan mervįdür ki: “Ĥażret’üñ ķurbında idüm ki Fāŧıma giryān geldi, 

‘Yā Resūla’llāh! Ĥasen ü Ĥuseyn seyrāna gitdiler, bu vaķte dek gelmediler. ǾAlį daħı 

bunda degüldür ki ardlarınca irsāl idem. Ħıdmetüñe geldüm ki naśįĥatüñ-ile defǾ-ı melāl 

idem.’ didi. Ĥażret el götürüp ‘İlāhį! Eger anlar baĥrde ise kenāra getür, eger yirde ise bu 

nigāra getür.’ diyü duǾā itdi. ‘Yā Fāŧıma! Ĥasen ü Ĥuseyn’e Ĥaķ TeǾālã senden ve bizden 

mihrbāndur.’ diyü tesliye-i Zehrã itdi. Fi’l-ĥāl Cibrįl gelüp, ‘Ĥasen ü Ĥuseyn Ĥaķ 

ĥażretinde (92a) fāżıllardur ve şol maĥabbet ki Ĥasen ü Ĥuseyn’edür, Ǿınde’ş-şerǾ 

ĥasenedür. Ĥāliyā anlar ĥažįre-i3 Benį-Neccār’dadurlar. Bir melek anlara müvekkel olup 

anlar kenf-i ĥımāyet-i Kirdgār’dadurlar.’ diyüp, varup Ĥażret İmām Ĥuseyn’i götürüp ol 

melek-i müvekkel Ĥasen’i götürüp eve getürdiler. Andan [159a] minbere çıķup ħuŧbe 

oķudılar. Ĥasen ü Ĥuseyn’i yanlarında ķodılar, buyurdılar ki: ‘Size ħaber vireyim mi, cedd 

ü cedde cihetinden eşrāf-i benį-Ādem’den?’ ‘Belį!’ didiler. Buyurdılar ki: ‘Ĥasen ü 

Ĥuseyn’dür ki cedleri ben ve ceddeleri Ħadįce’dür.’ Ve yine didiler ki: ‘Ħaber vireyim mi, 

peder ü māder ĥasebinden4 nesebde aŧhār-i5 ħalķ-ı Ǿālemden?’ Didiler ki: ‘Belį!’ 

Buyurdılar ki: ‘Ĥasen ü Ĥuseyn’dür ki pederleri ǾAlį’dür ve māderleri Fāŧıma’dur.’” 

 

Nažm:  

(fâ’ilâtün [fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün [fa’lün]) 

Ehl-i Ǿırfāna žāhir ü rūşen 

Śıfat-i Ĥażret-i Ĥuseyn ü Ĥasen 
 
Biri bir aħter-i fürūzende 

Biri bir gevher-i diraħşende 
 
Birisi nūr-i dįde-i nebevį 

Birisi şemǾ-ı ħāne-i ǾAlevį 
                                                            
1  O ikisi, dünyadan iki reyhandır/ çiçektir. Buhârî, el-Câmi’u’s-Sahîh, c. 5, s. 27: “Hümā reyĥānetāye 

mine’d-dünyā.” 
2  Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin iki efendisidir. Tirmizî, Sünen, c. 6, s. 117: “El-Ĥasenü ve’l-

Ĥuseynü seyyidā şebābi ehli’l-cenneti.” 
3  ĥažįre B: ħaŧįre P. 
4  ĥasebinden: Ĥuseyn’den P, Ĥuseyn’dür B. 
5  aŧhār: ažhār/ ıžhār P, B. 
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Birisi māh-i bürc-i çarħ-ı şeref 

Biri serv-i riyāż-ı şāh-i Necef 

Rivāyetdür ki: Evlād-i Zübeyr’den biri İmām Ĥasen’e bir seferde1 hem-rāh oldı. Bir 

gün bir diraħtı ħuşk olmış naħlistān anlara menzilgāh oldı. İbn Zübeyr, “Yā İbn 

Resūlu’llāh! N’ola-yıdı bu ħurmā aġacı bār-āver ola-yıdı ve bundan bize yiyecek ħurmā-yi 

ter ola-yıdı.” didi. İmām Ĥasen zįr-leb duǾā itdi. Fi’l-ĥāl ol diraħt-i ħuşk ser-sebz olup berg 

ü bār žāhir olup [159b] ħurmā-yi ter peydā oldı. Müǿminler yidiler, münkirler “Bu sıĥrdür.” 

didiler. 

Nažm: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Eger siĥr eyleye sāĥır suħanda 

Suħan farżā ola dürr-i ǾAden’de 
 
Yaza biñ defter aħlāķ-ı ĥasende 

Ola ol ebter aħlāķ-ı Ĥasen’de 
 
Egerçi dilde anuñ vaśfı žāhir 

Beyānında zebān (92b) emmā ki ķāśır 
 
Ĥasen’den görme eksük sen Ĥuseyn’i 

ǾAdįlidür o şāhuñ belki Ǿaynı2 

Rāvį eydür: Çün İmām vefāt itdi, Ĥasen minbere çıķup bir ħuŧbe-i belįġa oķudı ki 

ħuŧabā-i menābir-i ķuds āferįn itdi ve rıķķat-i elfāž u mevāǾıžından sükkān-i cevāmiǾ-ı ins 

āh ü enįn itdi. Buyurdı ki: “İy ķavm! Bu gice sizüñ arañuzda bir kimesne eksildi ki 

müteķaddimįnde baǾde’l-enbiyā Ǿadįli gelmedi ve müteǿaħħırįnde nažįri olmaķ muĥāl3. Ve 

bir gicede müteveccih-i Ĥażret-i ǾIzzet ve ķāśıd-i bārgāh-i śamediyyet oldı ki Mūsã bin 

ǾImrān ol gice rıĥlet itdi ve ǾĮsã bin Meryem ol gicede eyledi Ǿurūc-i cenāb-i Melik-i 

MüteǾāl. Ol bizi ŧarįķ-ı şerǾ u sübül-i sedāda daǾvet ider-idi ve cādde-i şerįǾat-i Aĥmedįye 

hidāyet ider-idi. Ben daħı ol eŝere ıķtidā ve ol iŝre ıķtifā iderem.” didi. [160a] Evvel kimesne 

ki dāmen-i beyǾate dest-i iǾtiśām-ıla mütemessik oldı, Ķays bin SaǾd bin ǾUbāde-i Ensārį 

                                                            
1  seferde B: süfrede P. 
2  o B: ol P. 
3  muĥāl B: -P. 
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idi. Andan ķırķ biñ kimesne İmām’a beyǾat aķd itdiler ve ölince tebeǾıyyet idüp beźl-i cehd 

itmege aķd itdiler. 

Bu cānibden vālį-i Şām ħaber-i vefāt-i Mürteżā’yı işitdükde altmış biñ Ǿasker ile 

Ǿazm-i tesħįr-i memālik-i ǾIrāķ itdi. Ve Ĥasen ķırķ biñ Ǿasker cemǾ idüp muķābeleye ve 

muķāteleye ittifāķ itdi. Kūfe’den ŧaşra çıķdı. Çün Deyr-i ǾAbdü’r-raĥmān mażrib-i ħıyām-i 

İmām oldı, on iki biñ süvār-ıla Ķays’ı muķaddime-i Ǿasker taǾyįn itdi. Çün besātįn-i 

Medāyin’e geldiler, çār-pā āsūde olmaġ-içün İmām bir mıķdār āsāyiş ıħtiyār itdi. Gāhį 

İmām eŝnāǿ-i seferde “Benüm dünyā içün kimesne ile nizāǾum yoķdur.” diyü ĥuŧām-i 

dünyāya (93a) laǾnet ü nefrįn itdi. Ħalķ1 İmām’uñ bu vażǾından emr-i ħılāfete tesāhül ve 

ķıtāl-i aǾdāda teġāfül teferrüs idüp, erāźil ü evġād ve eşrār ü ehl-i fesād serā-perdesine 

cemǾ olup mevcūdı ġāret itdiler, ĥattã arķalarından ridāların ve oturduķları bisāŧların [160b] 

almaġa cürǿet itdiler. İmām süvār olup tenhā Medāyin’e şitābān oldı. Yolda Cerrāĥ bin 

Ķabįśa-i Esedį kemįn idüp, Ǿale’l-ġafle śaġ uyluķların zaħm-dār idüp ķan revān oldı. ǾAbd 

bin Fażl-i Ŧāyį Cerrāĥ’uñ elinden ħancerin çeküp kendin pāre pāre itdi, cezā-yi sezāsın bį-

ķuśūr ol sitem-kār ü ġaddāra itdi. İmām mecrūĥ u nālān Medāyin’e gelüp Ķaśr-i Ebyaż’a 

nüzūl idüp cerrāĥ muǾālece-i cerāĥate ve ħıdmete meşġūl oldı. İmām gördi ki ehl-i Kūfe 

pederleri ile itdükleri muǾāmeleyi anuñ-ıla itdiler ve Ǿādet-i muǾtādeleri üzre ŧarįķ-i Ǿuźr ü 

āzāra gitdiler, emr-i imāmetden ve ĥaķķ-ı ħılāfetden ĥaķķın isķāŧ idüp MuǾāviye ile ıślāĥ 

itdi; dįni dünyā üzre įŝār ve bāķįyi fānįden ıĥtiyār idüp kendi ħuśūśında uħrevį ve 

MuǾāviye ĥaķķında dünyevį mürādın incāĥ itdi. Keyfiyyet-i śulĥ u āştį tefśįl olınur-ısa 

ıŧnāb įcāb ider, mümlįye imlāl ve sāmiǾı ishāb ider. Andan İmām Medįne’ye gelüp ferāġ-ı 

bāl üzre evķātın śarf-i ŧāǾat ve ezmānın [161a] mebźūl-i Ǿıbādāt itdi. 

Mervįdür ki, ǾAlį bin Beşįr-i Hemedānį bir gün, “Yā İbn Resūlu’llāh! Vālį-i Şām 

ile āştį itmemek gerek idi ve ĥaķķ-ı śarįĥuñ olan ħılāfeti ŧaleb yig idi.” didi. İmām, “Yā 

ǾAlį! Ħāmūş ol ki, biz ħāzinān-ı künc-i gencįne-i Ħudā’yuz ve ħānedān-i ıśŧıfā vü 

irtiżāyuz. (93b) Salŧanet-i dünyā Ǿarśa-i himmetümüzde lāşe-i lā-şeyǿdür ve sāye-i serįǾu’z-

zevāl-i cāh ü devlet gūyā bir feyǿdür. Eger nefsüm maślaĥatı içün āheng-i ķıtāl ve işǾāl-i 

nāyire-i cidāl eylesem ıħvān ü aśdiķām ve etbāǾ u eşyāǾum żāyiǾ olup maǾraż-ı telef olur-

ıdı ve cān ü dilüm ķıyāmete dek sihām-i nedāmet ü teǿessüfe hedef olur-ıdı. Ħuśūśā ehl-i 

Kūfe ne ehl-i ġadrdür ki pederümden yüz çevürdiler, Ǿāķıbet ħaśma çekecek tįġ ve 

                                                            
1  ħalķ: ħalķuñ P, B. 
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düşmene uracaķ tįr-ile1 anı öldürdiler. Benüm ĥaķķumda daħı tehāvünlerini gördüm, 

teǾāvünlerinden uśandum; ķaçışların gördüm, itlerinden yigrendüm. Mālum ġāret ü tārāc 

ve beni zaħmnāk idüp muħtāc-i Ǿılāc itdiler. Eger Ǿadedü’r-remli ve’l-ĥaśã ħāricün Ǿani’l-

ıĥśā2 Ǿaskerüm olsa ve cümle ħalķ-ı [161b] Ǿālem yār ü yāverüm olsa, celāl ü cemāl-i Źi’l-

celāl’e ve evśāf ü nüǾūt-i Melik-i MüteǾāl’e ķasem eylerem ki ħılāfet anlaruñdur, ki 

ceddüm Resūlu’llāh vāķıǾasında gördi ki bir ķaç meymūn vādįden ħurūc itdiler ve biri biri 

ardınca minbere Ǿurūc itdiler. Bu ħˇāb Resūl’e ŝaķįl geldi. Fi’l-ĥāl Cibrįl geldi, Sūre-i 

Kevŝer ile Sūre-i Ķadr’i getürdi. Sūre-i Ķevŝer’den mürād ŝemere-i Muĥammediyye ve 

Sūre-i Ķadr’de ‘elf şehr’3den maķśūd müddet-i ħılāfet-i ħulefāǿ-i Emeviyye’dür.” didi. 

Fi’l-vāķıǾ zemān-i ħılāfet-i Emeviyyįn biñ ay vāķıǾ oldı, andan śoñra necm-i bürc-i 

devletleri rāciǾ oldı. 

El-ķıśśa, çün zemān-i śulĥ üzre bir niçe müddet mürūr itdi, MuǾāviye ve etbāǾınuñ 

ħāŧırına İmām Ĥasen’i ser-menzil-i ĥayātdan bādiye-i fevāta göndermek ħuŧūr itdi. Eşķıyā-

i Baśra’dan bir ķaç erźel ü mübteźeli taĥrįk itdiler. Bir gice mülāzimįn-i İmām’a şebħūn 

idüp yigirmi (94a) yidi nefer kimesneyi ķatl itdiler, bāķįsin ol gicede benātü’n-naǾş gibi 

perįşān itmege himmet beźl itdiler. [162a] Çün İmām ve aĥbābı śūret-i naķż-ı Ǿahd-i 

Şāmiyān’ı āyįne-i Ǿıyānda müşāhede itdiler, ǾAbdu’llāh bin ǾAbbās ile Medįne’den çıķup 

Dımışķ’a gitdiler4. Her menzile ki vardılar, ħalķ gerd-i rāhın sürme-i dįde-i iftiħār itdiler ve 

şeref-i ķudūmın şeref-i rūzgār bildiler, tā ki şehr-i Mevśıl’ı menzil ķıldılar. Muħtār-i 

Mevśıl ‘SaǾd-i Mevśıl[į]’-nām bir şaħś-ı Ǿālį-maķām5 idi. İmām’uñ ķudūmından āgāh olup 

beźl-i nüzül ü nıǾmet ve şāyeste-i şānı olan Ǿalūķa vü Ǿalįķ-ıla ħıdmet itdi.  

ĶıŧǾa: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Olup būy-i viśālüñ bād-i Mevśıl 

Dil ü cāna olurdı üns ĥāśıl 

Çü oldum vaśluña Mevśıl’da vāśıl 

Benüm oldı temāmet mülk-i Mevśıl 

                                                            
1  tįr-ile B: tįrler P. 
2  Kum ve çakıl taşları adedince sayılamayacak kadar çok. 
3  Bin ay. 97/Kadir: 3. 
4  gitdiler B: gitdi P. 
5  Ǿālį-maķām B: Ǿāyil-maķām P. 



249 
 

Andan Şām’a varup MuǾāviye ile mülāķāt vāķıǾ oldı, şükr ü şikāyet her ne ise 

maǾraż-ı bürūzda ŧāliǾ oldı. MuǾāviye mekmen-i kemįn-i kįnden çıķmadı, İmām’ı cevāb-i 

şāfį vü Ǿuźr-i kāfį ile ħoş-ħāŧır idüp yine Medįne’ye dönderdi. İmām Mevśıl’a gitdükde bir 

žālim ü Ħudā-nā-ters ile śāĥıb-i ħāneyi vaǾd-i māl ü ümįź-i [162b] menāl ile şįfte vü firįfte 

idüp bir şįşe semm-i ķātil ü zehr-i helāhil gönderdi. Ol cüvānmerd ĥuŧām-i dünyā-i fānį ile 

naǾįm-i cennet-i bāķįyi degişüp keşef-vār ser-i ĥįleyi ceyb-i fitene çeküp, fürśat bulup üç 

defǾa İmām’a maŧǾūm ü meşrūb-ıla zehr virdi. Egerçi İmām nevǾan ħaste-ĥāl ü bį-mecāl 

oldı; emmā zehr murādça kār-ger olmadı ve dikdükleri1 nihāl-i ıĥtiyāl hevāları üzre bār-

āver olmadı. DuǾā idüp şeref-i bereket-i cedd-i büzürgvārı ile yine Ǿāfiyet-peźįr ve hilāl-i 

mizācı bedr-i münįr oldı. Mįzbān-i ħāne (94b) Ǿāciz olup ħıdmetde ķuśūr itmedügin ve 

mizāc-ı İmām’ı ķābil-i fütūr itmedügin şāh-i Şām’a iǾlām itdi. MuǾāviye bir şįşe sem daħı 

irsāl idüp, “Bundan bir ķaŧre deryā-yi ĥayāta düşer-ise ĥayvānātı cümle helāk2 olur. 

N’eyler-iseñ eyle bundan tenāvül itdür.” diyü ıķdām itdi. Ķażā-yi İlāhį ve muǾcize-i 

Ĥażret-i Risālet-penāhį ķāśıd bir diraħt sāyesinde uyur, bir gürg-i beyābān ķāśıdı ħora 

geçürür. Mülāzimān-i İmām’dan bir şaħś üştür-i ķāśıdı diraħta mehār-beste görüp [163a] 

çözer, ħıdmet-i İmām’a gelüp metāǾ-ı üştüri ve metāǾ içinde bulduġı nāmeyi virüp Ǿarż-ı 

ĥāl eyler. Çün ĥāle İmām vāķıf oldı, zehri żāyiǾ idüp nāmeyi ŧaĥt-i muśallāsında ķoyup, 

mįzbān utanmasun diyü ŧınmayup Ǿārif oldı. Ĥużżar-i meclis her çend tefaĥĥuśda 

mübāleġa vü kūşiş itdiler, İmām ifşā itmedi; emmā reng-i rūyı müteġayyir ve āyįne-i ŧabǾı 

mütekeddir oldı. SaǾd-i Mevśılį nihānį zįr-i muśallādan nāmeyi alup aĥvāle vāķıf olduķda 

pāyına düşüp, “Yā ibn Resūlu’llāh! İcāzet vir ki bu žālimi eşedd-i Ǿaźāb-ıla siyāset ve 

fiǾline göre Ǿuķūbet ideyim.” didi. İmām rıżā virmedi, “Bize seyyiǿeye seyyiǿe ile Ǿuķūbet 

ve śāĥıb-i ħānenüñ bunca ħıdmetinüñ āħırı fażįĥat olmaķ revā degüldür.” didi. Emmā SaǾd 

mįzbānı tenhāya çekdi, “Hįç saña Muśŧafā’dan cefā ve Mürteżā’dan eźā irişdi mi?” didi. 

Mįzbān “Ĥāşā! Resūl’üñ şeref-i ħıdmetine irdüm ve ǾAlį’ye müddetler ħıdmetler itdüm. 

Ne anuñ efǾālinden remįde ve ne bunuñ aķvālinden rencįde oldum.” didi. SaǾd [163b] “Yā 

Ħadįce’den cevr ve Fāŧıma’dan ġadr gördüñ mi?” didi. Mįzbān “Ĥāşā!” didi. SaǾd “Yā 

niçün (95a) ‘Anlaruñ nihāllerine üç defǾa zehr-āb virdüm.’ diyü vālį-i Şām’a nāme gönderüp 

iftiħār idersin ve erre-i fitne vü füsūn-ıla ol devĥa-i nübüvvet ü risāletden ķaśd-i ķaŧǾ-ı 

tebār idersin?” didi. Egerçi mįzbān inkārda ŝābit-ķadem ve sevgend-i dürūġ-ıla muĥkem 

oldı, emmā etbāǾ-ı SaǾd ol ķadar dögdiler ki sāye gibi bį-cān düşdi. 
                                                            
1  dikdükleri B: didükleri P. 
2  helāk B: hilāl P. 
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Andan İmām Ǿazm-i Medįne idüp yollara rencūr ü nālān düşdi. Medįne’ye 

geldükde vālį-i Medįne Mervān žāhiren egerçi çerb-zebān ü şįrįn-beyān-ıla żıyāfet itdi ve 

mihmānį ĥaķķın mehmā-emken riǾāyet itdi, emmā derūndan İblįs-i pür-telbįse enbāz oldı 

ve sāz-i ĥayf ü ġadrden āvāz virmege1 demsāz oldı. ‘Esviye’-nām bir dellāle-i Rūmiyye-i 

nā-fercām var idi ki ħāne-i Medįne’ye girür çıķar-ıdı ve ħavātįn-i ekābire ŧįb ü Ǿıŧr śatar-

ıdı. Bir gün Mervān ol dellāle-i çün Delle-i Muĥtāle’nüñ murġ-ı Ǿaķlın dām ü dāne-i naķd 

ü vaǾd-ile şikār itdi, “Zen-i Ĥasen [164a] CuǾde bint EşǾaŝ’uñ śįt-i ĥusn ü cemāli ġūş-i 

Ǿālemiyāna ġulġule śalmışdur, Yezįd bin MuǾāviye’yi Ǿāşıķ-ı şūrįde idüp Ǿaķl ü ķarārın 

almışdur. Rübūde-i Ǿışve-i Ǿışķ olup zülāl-i salŧanetden el yumışdur ve şirişk-i ĥasret-ile 

śabr ü şikįbānuñ ocaġına śoķulmışdur. Şöyle ki Ĥasen’e zehr-āb vire ve cām-i viśālinden 

sāķį-i Ǿaķd-i nikāĥ-ıla dest-i Yezįd’e şerāb-i nāb vire, hem-ser-i sulŧān-i Ǿālem ve muŧāǾa-i 

ser-cümle-i benį-Ādem olup çehre-i mürādātın āyįne-i ĥuśūlde temāşā eyler ve devrān-i 

devlet ħıdmet-kārı olup cümle merām ü mehāmmın manžarında ĥāżır ü müheyyā eyler.” 

didi. Bu siyāķuñ mıśdāķı mıżmār-i kelām-i muǾciz-nižām-ı Rabbānįde, keyd-i şeyŧān “İnne 

keyde’ş-şeyŧāni ķāne żāǾįfā.”2 ile semt-i tenśįś u mekr-i nisvān “İnne keydekünne (95b) 

Ǿažįm.”3 ile naǾt-i taħśįś bulmışdur. 

Nažm: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

ǾAceb midür disem şeyŧāna zendür 

Ki cennetden bize zen rāh-zendür 
 
Eger zen Ādem’e ķılmasa telbįs 

Eŝer ķılmazdı ĥaķķā mekr-i İblįs 
 
N’ola şeyŧāndan artuķ olsa nisvān [164b] 

Ki çöker öñlerine niçe şeyŧān 
 
Eger İblįs’dür ger śaħre-i dįv 

Zenāndan ögrenürler mekr-ile rįv 
 
Śorarsañ cümle mekr ü rįv-i zendür 

Kimi mestāne kimi naǾre-zendür 

                                                            
1  virmege B: din mege? P. 
2  “Şüphesiz şeytanın hile ve tuzağı gerçekten zayıftır.” 4/Nisâ: 76. 
3  Doğrusu sizin tuzağınız yamandır. 12/Yûsuf: 28. 
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Dellāle-i melǾūne fürśat düşürüp CuǾde’nüñ rişte-i “El-kelāmü yecürrü’l-kelām.”1 

ile aġzından śaķızın çekdi, ve ol dihķān-i mekr ü tezvįr tįġ-ı tedbįri sįne-i CuǾde’de yir 

itdügin bilüp “Mervān’dan zehr getüreyim.” diyü otun ekdi ve Yezįd ĥaķķında didi ki: 

Nažm: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

“N’ola olsa hevā-dāruñ ıraķdan 

Ki dirler olınur Ǿāşıķ ķulaķdan 
 
Gelüp göre eger bu ĥusni anda 

Yavuzlıķ görmesün gözüñ cihānda.” 

CuǾde mevāǾįd-i Ǿurķūbiyye-i Mervān’a aldandı, dellālenüñ Mervān’dan getürdügi zehri 

Ǿasel ile İmām’a yidürüp etmegin yaġa bandı śandı. İmām ol Ǿasel-i zehr-ālūd ü nūş-i nįş-

endūdı ekl idüp derd-i şikem Ǿārıż oldı. Ol gice śabāĥa dek niçe defǾa ķayǿ idüp, seĥar 

Ravża-i Resūl’e varup şikem-i mübāregin Ǿatebe-i Ravża-i muŧahhere sürdi. Bereket-i 

türbet-i Resūl ĥurmetine fi’l-ĥāl şifā buldı, śıĥĥat gördi. [165a] CuǾde’den yüregi ürkdi, 

emmā nesne dimedi. Gāh Ĥuseyn ve gāh Ķāsim evinde ifŧār idüp artuķ CuǾde elinden 

nesne yimedi. Bir gün CuǾde, İmām’uñ ħurmā-yi tere meyli olduġını bilür-idi, bir ŧabaķ 

ħurmānuñ birķaçın zehr-ālūd idüp bį-zehrin kendü yidi ve zehrnākin ol bį-zehre zehre-i 

bāġ-ı Zehrā’ya yidürdi. Çün zehr Ǿameli (96a) kār itdi, ol gice śubĥa dek feryād ü zār itdi. 

Varup rūĥāniyyet-i ŧayyibe-i şāh-i Ŧaybe ile istişfāǾ idüp duǾā itdi, Ĥaķ TeǾālã fi’l-ĥāl aña 

şifā itdi. 

Andan İmām birāderlerin ve püserlerin vedāǾ idüp tebdįl-i hevā içün Mevśıl’a sefer 

itdi. Vüśūl bulduķda eviddāyı mesrūr ve aǾdāyı maķhūr ü muĥaķķar itdi. Mevśıl’da bir 

aǾmā var idi ki bį-baśar ü bį-baśįret idi, aǾdã-i aǾdāǿ-i ħānedān-i nübüvvet idi. 

MıśrāǾ: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Bį-baśįret bį-baśar bir kūr-çeşm ü kūr-dil 

Nevk-i sinān-i Ǿaśāsın zehr-ile śuvardı. Her gün eĥādįŝ istimāǾına İmām’uñ meclisine 

varur-ıdı, [165b] diñleyüp heyāhāy aġlar-ıdı; emmā göñlinden İmām’a Ǿuķdeler baġlar-ıdı. Ol 

kūr-çeşm ü kūr-dil fürśata müntažır oldı. Bir gün ruħśat buldı, İmām ayaġın ayaġı üzre 

ķoyup ŧurur-iken mühimmāt-i dįninden bir nesne śorar gibi oldı. Nevk-i Ǿaśāsın püşt-i 

                                                            
1  Laf lafı açar. 
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pāyı1 üzre ŧayayup kendi Ǿaśā üzre ŧayandı, nevk-i Ǿaśā pāy-i İmām’ı zaħm-dār itdi. ǾAmel-

i zehr der-ĥāl kār itdi, fi’l-ĥāl pāyları müteverrim oldı; İmām āh idüp müteǿellim oldı. Kūrı 

ŧutmaķ istediler, İmām menǾ itdi, “‘Ve men kāne fį hāźihį aǾmã fe-hüve fi’l-āħırati aǾmã.’2 

mūcibince āħıretde daħı bu kūr aǾmã maĥşūr olur ve şeref-i liķāǿ-i İlāhį vü dįdār-i 

Resūl’den mehcūr olur. Efsūs ki, birķaç gün bunda ķaśd-i istirāĥat itdüm, yine cānumı 

ķarįn-i derd ü mıĥnet itdüm.” didi. 

ĶıŧǾa: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Siyeh-baĥtem dirįġā tįre-rūzem 

Ne ŧāliǾ yāver ü ne yār devlet 

Ne deñlü beñ çekildümse kenāre 

Yine ġarķ itdi mevc-i baĥr-i mıĥnet 

Cerrāh gelüp gördi, “Bu zaħmuñ āleti zehrnāk imiş ve śāĥıb-i [166a] zaĥmuñ ġarażı 

ihlāk imiş.” didi. Emmā Ǿılminde3 (96b) ĥāzıķ ve Ǿamelinde fāyıķ idi, Ǿılāca mübāşeret itdi, 

İmām śıĥĥat bulup istirāĥat itdi. Aśĥāb kūrı cüst ü cūda tek ü pū itdiler, bulup yüzin yire 

sürdiler. Muĥkem letden çeküp śoñra boynın urdılar. İmām yine Şām’a varup MuǾāviye ile 

mübāĥaŝeler idüp yine Medįne’ye geldi, gūyā ki cān tene ve įmān sįneye geldi. 

RübāǾį:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Firāķuñ yayını iy şāh çekdük 

Bu bārı niçe sāl ü māh çekdük 

Şeb olınca döküp göz yaşı her rūz 

Giceler śubĥa deñlü āh çekdük 

Emmā CuǾde’nüñ evine gitmedi ve aślā iltifāt itmedi. Esviye-i melǾūne yine bir mıķdār 

sūde elmās getürüp Yezįd’üñ Ǿışķ u şevķın taķrįr ile ve vaǾd ü keyd-i dil-peźįr-ile 

CuǾde’nüñ ķaśdın tezyįd eyledi, ve metāǾ-ı fitneyi4 bāzār-i ĥįlede beyǾ men yezįd eyledi. 

Ve ber-vech-i hediyye bir ıķd-i cevāhir memlū leǿāl-i girān-māye vü dürr-i fāħır öñinde 

ķodı, “Eger Ǿarūs-i maķśūd el virür-ise ve ser-rişte-i kār dest-i [167b] ümįde girür-ise ħazįne-

i āmālüñ māl-i āmāl ile mālāmāl ve diraħt-i ümįdüñ nesāyim-i merāĥım ile pür-berg ü 

                                                            
1  pāyı B: pāy P. 
2  Kim bu dünyada kör idiyse ahirette de kör olacaktır. 17/İsrâ: 72. 
3  Ǿılminde B: Ǿılmisinde P. 
4  metāǾ-ı fitneyi: metāǾ u fitneyi P, B. 
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nevāl olur.” didi. CuǾde kilįm-i İslām’ı deryā-yi đalālete atdı, āteş-i mekr ü füsūn-ıla dįg-i 

fitneyi ķaynatdı. Māh-i śaferüñ yigirminci gicesi eline bir mıķdār elmās-i sūde aldı, 

İmām’uñ manžarasına geldi. İmām’uñ başı ucında olan kūzeye dökdi ve yine maķāmına 

geldi. İmām dün-ile śuśayup barŧaķdaġı śafį śu śanup, 

RübāǾį:  

(mef’ûlü mefâ’ilün mefâ’îlün fā’) 

Ŧal baĥr-i tevekküle gel iy dil dem çek 

Geh cām-i sürūr ü gāh bār-i ġam çek 

Ħoş gör ne śunarsa sāķı-yi devr saña 

Geh kāse-i zehr ü gāh cām-i Cem çek 

çün ol cām-i zehr-ālūddan içdi, (97a) gūyā ki tįġ-ı elmās-ıla cigerin iki biçdi. Zeyneb’e nidā 

idüp “Yā uħtāh!”1 didi, giderek zehr kār idüp “Āh!” didi. Ķarındaşı Ĥuseyn’i daǾvet itdi, 

“Bu gice cedd ü pederüm ve cedde vü māderüm vāķıǾada gördüm, baña Ǿarż-ı iştiyāķ 

itdiler; ‘Düşmenlerden ĥalāś bulduñ.’ diyü tehniye idüp, yarın gice vaǾde-i telāķ itdiler. 

Çün uyandum, śu içdüm; [167a] emmā bir śu-yıdı ki ĥalķumdan nāfuma dek iki çāk itdi. 

Bilmezem ki anı kim zehrnāk itdi ki beni böyle helāk itdi?” diyüp Ĥuseyn’i der-kenār itdi. 

Ĥuseyn, Ĥasen’i der-āġūş idüp āh ü zār itdi. Kūzeyi eline aldı ki baķıyye-i ābı içe, Ĥasen 

elinden alup kūzeyi yire urdı, kūze şikest ve śu rįzān oldı. Zemįn cūş idüp, şāħ şāħ olup 

mānend-i pence-i mercān oldı. Ħāne-i Ĥasen pür-şüǿūn ü efġān oldı. Giderek zehr kār idüp 

İmām’uñ beli iki bükildi. Śabāĥ olınca bir ķavlde heftād ve bir ķavlde śad ü heftād pāre 

cigeri ol heştāduñ şerrinden ŧaşta dökildi. 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Nişān itdüñ çü tįr-i mekr-i aǾdāya cigergāhın 

Düşürme yire yā Rab nāvek-i āh-i seĥargāhın 

Gitdükçe İmām’uñ ķuvāsı żaǾįf ve żaǾfı ķavį ve mizācında eksükligi temām oldı. 

Çehre-i ufuķ ki ġāze-i pertev-i mihr-ile gül-gūn oldı, reng-i çehre-i İmām sebz-fām oldı. 

ĶıŧǾa:  

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

LaǾl-reng olsa n’ola eşk-i revān 

Zehr-ile oldı sebz vech-i Ĥasen 
                                                            
1  Ey kız kardeşim! 



254 
 

Oldı elmāsla zümürrüd-gūn  

Leb-i [167b] yāķūt-fām ü laǾl-şiken 

İmām ħaber-dār olup “Yā eħāh!1 Ĥadįŝ-i miǾrāc ki, Ĥażret şeb-i miǾrācda cennetde iki 

köşk gördi. Bir endāze ve bir endām, biri laǾl-gūn ve biri sebz-fām. Bunuñ şuǾāǾı çeşmi 

ħįre ider, anuñ lemeǾānı āftābı tįre ider. Süǿāl itdükde Rıđvān cevāb virmege istıĥyā itdi. 
(97b) Cibrįl’den śorduķda hezār şerm-ile didi ki: ‘Bu ķaśr-i laǾl-gūn Ĥuseyn’üñdür ki şehįd 

olup Cenāb-i Ĥaķķ’a müstaġraķ-ı ħūn ve sürħ-rū vāśıl olur ve bu ķaśr-i sebz-fām 

Ĥasen’üñdür ki zehr nūş idüp çehresi sebz olup bu bāġ-ı ser-sebze nāǿil olur.’” Andan 

eħaveyn bir birin der-āġūş itdiler; gözlerinüñ yaşları ħūn-ālūd oldı, dem-i aħaveyn gibi cūş 

itdiler. 

Beyt: 

(mef’ûlü fâ’ilâtün mef’ûlü fâ’ilâtün) 

Bü’gźār tā be-giryem çün ebr der-behārān 

K’ez seng girye ħįzed rūz-i vedāǾ-ı yārān2 

Nažm:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Çü döymez iftirāķa ħār ü ħāre 

Olurlar çāk çāk ü pāre pāre 
 
Niçe döysün firāķ-ı yāre ādem 

Olur mı śabr-ıla bu zaħma merhem 

Ĥuseyn her çend İmām’a “Seni kim zehr-āşām itdi?” diyü ibrām itdi, Ĥasen, 

“Ħānedānumuz ġammāz degüldür [168a] ve şiǾārumuz keşf-i rāz degüldür. Eger ben žann 

itdügüm kimesne ise, Ǿan-ķarįb Ǿuķūbetin Ĥaķ’dan bulur ve eger degül ise, saña ve baña 

bį-günāh mūcib-i vebāl olur.” didi. Emmā tenhā zenin çaġırdı, serzenişler idüp yüzine 

tükürdi, “İy zen-i rāh-zen! V’ey mekkāre-i Ǿahd-şiken! Bu ne işdür ki itdüñ, rāh-i vefādan 

kūy-i cefāya gitdüñ. Ĥaķķ-ı nān ü nemegi ve yoluñda çekilen emegi unutduñ. Yıķıl git ki 

dünyāda nā-mürād ve āħıretde raĥmet-i Ĥaķķ u şefāǾat-i3 Muśŧafã’dan yad olasın!” didi. 

Andan Ĥuseyn’i daǾvet itdi, “Oġlum Ķāsım fülān duħterüñe nāmzed4 olsun. Vaķtinde zen 

ü şevher eyle ve biri birine berāber eyle.” diyüp taķvã ile ve ŧāǾat ile vaśıyyet itdi. Ol dem 
                                                            
1  Ey kardeşim! 
2  Bırak bahardaki bulutlar gibi ağlayayım / Dostların ayrılma gününde taş bile gözyaşı döker. 
3  şefāǾat B: şefāǾātdan P. 
4  nāmzed: nām-zād P, nā-mürād B. 



255 
 

ŧāyir-i rūĥı teng-nāy-i ķafes-i beden-i ħākįden pervāz itdi, küngür-i Ǿarş-i berįnde ķonup 

şikār-i murġ-ı raĥmet ü rıżvān-i İlāhįye āġāz itdi. Birāder ü ħˇāher ü duħter, aśĥāb ü aĥbāb, 

etbāǾ u eşyāǾ cemǾ oldılar, (98a) nār-i fürķat-ile yanup eşk-i ĥasret dökmekde gāh pervāne, 

gāh şemǾ oldılar. Techįz ü tekfįn [168b] itdiler, BaķįǾda ceddesi Fāŧıma bint Esed yanında 

tedfįn itdiler. 

Mervān’uñ tįr-i ĥįlesi nişānına irdi. CuǾde’ye ħaber gönderdi ki: “Ne ŧurursın? 

Şöyle ki bu rāz-i ser-beste Ĥuseyn’e maǾlūm ola, eger perende olup hevāda uçar-ısañ çeng-

i şehbāz-i ķahrinden cān ķurtarımazsın; ve eger çerende olup mūr ü melaħ gibi sūrāħ-ı 

zemįnde gizlenesin, ŝaķb-i tedbįrinden revān ķurtarımazsın.” CuǾde ħod itdügine peşįmān 

ve ħavf-i Ĥuseyn’den tersān ü bį-cān idi. Ħāne-i Mervān’a gelüp penāh itdi. Mervān aña üç 

ġulām ve iki kenįzek ķoşup, CuǾde anlar-ıla Şām’dan yaña Ǿazm-i rāh itdi. Vālį-i Şām 

işitdükde āh itdi; üç gün Ǿazā ŧutup buyurdı, ħalķ pelās-pūş olup der ü dervāze-i şehri siyāh 

itdi. Andan tenhā CuǾde’yi yanına çaġırup “İy melǾūne! Ne Ħudā’dan ħaşyet ve ne 

Nebį’den dehşet ve ne Ĥasen’üñ mūy-i tāfte vü gįsū-yi bāftesine ĥurmet itdüñ. Sen ne 

pelįdsin ve ne lāyıķ-ı Yezįd’sin.” diyüp at ķuyruġına baġlatdı ve Cezįre-i Fįl’e atdı. Bir 

fersaħ gitdüklerinde raǾd ü berķ-ıla [169a] Ǿālem ŧoldı, aralarından ol pinhān oldı. Gūyā yir 

yarıldı yire girdi, ayruķ kimesne andan ne nām ü ne1 nişān virdi.  

 

EL-BĀBÜ’S-SĀBİǾ FĮ MENĀKIBİ EMĮRİ’L-MÜMİNĮN VE İMĀMİ’L-

MÜSLİMĮN ĤUSEYN BİN ǾALĮ BİN EBĮ-ŦĀLİB2 –Kİ BU KİTĀBDA FEŹLEKE-İ 

MERĀM VE ETEMM-İ MEǾĀRİB3 Ü EHEMM-İ MEŦĀLİBDÜR– 

Şevāhidü’n-Nübüvve’de mesŧūrdur ki, İmām Ĥuseyn on iki imāmuñ üçüncisi ve 

‘Ebü’l-eǿimme’dür.4 ‘Ebū ǾAbdu’llāh’dur künyetleri, ve ‘Zekį’ ve ‘Sıbŧ’ laķabları, ve 

‘Şehįd’ şöhretleridür. Vilādet-i meymenet-nümūnları Medįne’de vāķıǾ (98b) ve ħorşįd-i 

ĥusn-i rūz-efzūnları şehr-i ŞaǾbān’uñ dördünci güni se-şenbe güni bürc-i cemālden ŧāliǾ 

olmışdur. Kütüb-i muǾteberede “Ĥasen’üñ vilādeti ile Ĥuseyn’üñ Ǿulūķı mā-beyni elli 

gündür.” diyü mesŧūrdur. Ve Ĥuseyn’üñ müddet-i ĥamli altı ay olup, altı ayda mevlūd olan 

                                                            
1  ne B: -P. 
2  Yedinci Bölüm: Mü’minlerin Lideri ve Müslümanların Önderi Ali b. Ebî Tâlib’in Oğlu Hüseyin 

Hakkında. 
3  meǿārib: meǿreb P, B. 
4  ebü’l-eǿimmedür B: ebü’l-eǿimme P. 
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muǾammer olmaķ ancaķ enbiyāda Yaĥyã ve evliyāda Ĥuseyn’de meşhūrdur. Büyük 

ķarındaşları Ĥasen’dür, Ĥuseyn’den altı ay esenndür. 

Çün ol nihāl-i gülşen-i velāyet irādet-i Sübĥāniyye ile cūybār-i “El-veledü sirrü 

ebįhi.”1de bülend-bālā ve ol ġonce-i gül-bün-i [169b] hidāyet meşiyyet-i Rabbāniyye ile 

çemenzār-i “Ve heb lį min-ledünke veliyyā.”2da cilve-nümā oldı, revāyıĥ-ı irtiyācı ile cān-i 

Mürteżā ħurrem ve fevāyıĥ-ı ibtihācı ile dil-i tābnāk-i Fāŧıma ħoş-dem oldı. 

RübāǾį:  

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün[fa’lün]) 

Gün gibi ŧoġdı ķaçan ol meh-i ħorşįd-cemāl 

Pertev-i mihri-yile oldı cihān mālāmāl 

Çarħı bitdi güneşüñ yılduzı düşdi ķamerüñ 

Ayuñ on dördi gibi toġalı ol mihr-i kemāl 

Müjde-i ķudūm-i māĥı’l-ġumūmı-yıla Ĥażret ħāne-i Zehrã’ya buyurdılar. Esmā bint 

ǾUmeys bir aķ ĥarįre śarup Ĥażret’üñ nažarında ķodı. “Yā ǾAlį! Oġluña ne ad virdüñ?” 

didi. Emįr, “Yā Resūla’llāh! Ĥāşā ki bu ħuśūśda sizden sebķat ve bu maķūle cesāret idem, 

emmā ħāŧıra gelür ki yā ‘Ĥarb’ yā ‘CaǾfer’ ad virem.” didi. Ĥażret “Ben daħı emr-i 

İlāhįden sebķat itmem.” diyor-iken Cibrįl gelüp, “Yā Resūla’llāh! Hārūn’uñ kiçi oġlınuñ 

adı ‘Şübeyr’dür3 ki ǾArabį’de ‘Ĥuseyn’dür. Çün ǾAlį senden Mūsã’dan Hārūn 

menzilesindedür, bu ŧıfluñ adı ‘Ĥuseyn’ olmaķ emr-i Ħālıķu’l-kevneyndür.” didi. Lā-cerem 

Ĥażret mevlūda [170a] ‘Ĥuseyn’ ad virdi ve yevm-i sābiǾda velįme-i Ǿaķįķa idüp Fāŧıma 

mürādına irdi. 

Rāvį ķavlince ol dem Cibrįl’e emr oldı, gelüp Resūl’e evvel (99a) merāsim-i 

tehniyet-i vilādet irsāl itdi. Ve baǾdehū levāzim-i taǾziyet-i şehādet įśāl itdi ve aĥvāl-i 

Kerbelā’nuñ baǾżın beyān itdi, bį-ıħtiyār Ĥażret’i giryān itdi. Emįr ĥāżır idi, sebeb-i 

giryeyi śorup bilicek bu ĥādiŝe-i dil-sūz ü cān-güdāzuñ teǿŝįrinden dil-gįr olup, gelüp 

Fāŧıma’yı āgāh itdi. Fāŧıma işidüp āh itdi, bürkaǾ-pūş4 ü mıķnaǾ-ber-dūş pür-cūş ü ħurūş 

Ĥażret’e gelüp, “Ĥuseyn zemān-i ŧufūliyyetde ne cürme mürtekib oldı ve bu ĥāli ne fiǾli 

mūcib oldı?” didi. Ĥażret buyurdı ki: “Bu vāķıǾa şimdi olmaz, belki sen ü ben, peder ü 

                                                            
1  Çocuk babasının sırrıdır. 
2  Bana lütuf ve kereminin bir eseri olarak bir velî (dost, yardımcı, vâris) nasip et. 19/Meryem: 5: “Fe-heb 

lį…”.  
3  Şübeyr’dür B: Teysįr’dür? P. 
4  bürkaǾ: pürkaǾ? P, B. 
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māder gidüp ĥāl Ǿamm ü ħālden ħālį olıcaķ iderler; ol yolsuzlar bu şāh-rāh-i žulme 

giderler.” didi. Fāŧıma tekrār bār-i dįde-i ħūn-bār-ıla aġlayup, “Ĥayfā ki ol zemānda 

bulınmam ki zemān-i ġamda ġam-güsāruñ ve baǾde’l-ķatl sūgvāruñ olam.” didi ve nālān 

oldı ki dūd-i āhı ile feleküñ şemǾı söyindi ve āh-i āteşnākine melegüñ [170b] özi göyindi. 

Nā-gāh perde-i sürādiķāt-i ġaybdan nidā-yi hātif irdi ki: “Ġam degül, ki bu vāķıǾa-i 

muśįbet-engįzden cümle ādem ġam-zede, belki ħāne-i Ǿālem mātem-kede olup her sāl-i 

cedįd bu mātemi tecdįd eylerler1 ve her senede her sįr ü gürisne mātem-i Ĥuseyn-i Şehįd 

eylerler.” 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün ) 

Yeñi olduķça her yıl eski derdi tāze eyler ħalķ 

Felek dervāzesin nāleyle pür-āvāze eyler ħalķ  

Şeyħ Sefįd’den mervįdür ki: Ol vaķt ki peyk-i ķudsį bi-emr-i Ķuddūsį tehniyet-i 

Ĥuseyn içün ķanat büküp şeh-per açup, süzülüp Ǿazm-i zemįn idüp gelür-iken cevv-i 

semāda giryān ü nālān bir melek gördi. Girye vü niyāzından gürūh-i kerrūbįn dem-beste 

olmış ve sūz ü güdāzından meleǿ-i aǾlã tesbįĥın yañılmış. Peyk-i Cibrįl imǾān-i (99b) nažar 

itdükde gördi ki üçünci felek meleginden Ķuŧruş’dur, yitmiş biñ meleklerüñ serdārıdur, 

ĥālinden süǿāl itdi. Bu vech-ile keşf-i ĥāl itdi ki: “Emr-i İlāhįde fi’l-cümle tehāvünüm oldı, 

āteş-i istiġnā-yi Ǿažamūt ve ķays-i Kibriyāǿ-i ceberūt-ıla bāl ü perüm ķapķara yandı ve 

āhum-ıla heft [171a] āsmān göklere boyandı. Menzilüm āşiyān-i Ǿızzet iken āsitān-i źillet ve 

cevlāngehüm źirve-i kemāl iken maǾraż-ı zevāl oldı.” 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Ġırre olma zāhidā zühd-i riyā-ārā-yıla2 

Kim virür biñ ħırmeni bir zerre istiġnā-yıla 

Ķuŧruş daħı Cibrįl’üñ seyr ü güźārından vāķıf olup yalvardı ki: “N’ola beni refįķ idinüp 

Ĥażret’e bile iledür-iseñ, şāyed ki ol şefįǾ-ı Ǿuśāt-i Ǿarāśāt-ıla deryā-yi Ǿıśyāndan sāĥıl-i 

maġfirete ve lücce-i ķahr-i İlāhįden kenār-i mihr ü raĥmete çıķam.” didi. Cibrįl ķabūl idüp 

ikisi meǾan ĥużūr-i Resūl’e gelüp, Cibrįl teblįġ-ı selām ü teĥıyyet itdi. Ķuŧruş ĥaķķında 

Ǿınāyet-i şefāǾat itdi. Ol merhem-baħş-i der-māndegān ü şefāǾat-ħˇāh-i ehl-i Ǿıśyān 

                                                            
1  eylerler B: eyler-idi P. 
2  riyā-ārā-yıla B: riyā ile P. 
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Ķuŧruş’a teraĥĥum itdi. Ĥuseyn’üñ eli-yile Ķuŧruş’uñ endāmın śıġatdı. MuǾcize-i Resūl ve 

kerāmet-i nūr-i çeşm-i Betūl ile Ķuŧruş’uñ bāl ü peri ve her yiri müsevvā vü çesbān oldı, 

ferĥān ü şādān maķām-i muǾtādına revān oldı. Ŧarfetü’l-Ǿaynda tįr-i āh-i Ǿuşşāķ gibi 

çenber-i eflākdan güźer itdi ve merkez-i Ǿıbādetinde maķarr itdi. [171b] Rāvį eydür: Çün 

vāķıǾa-i Ĥuseyn vuķūǾ buldı, Ķuŧruş tażarruǾ itdi ki zįr-destānı olan rūĥāniyān-ıla inüp 

ceyş-i Ĥuseyn’e muǾāvenet ide ve ķavm-i Yezįd ile mübārezet ide. Emr vārid oldı ki 

yitmiş biñ melek ile inüp mezār-i İmām’da ķarār ve çeşmin eşk-bār ide ve ol ķaŧarāt ü 

Ǿaberātuñ ŝevābın mātem-i Ĥuseyn’e giryān olan ķavmüñ (100a) ervāĥına niŝār ide. 

Beyt:  

(mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlün fâ’) 

Bu vāķıǾadan çeşm-i melek giryāndur 

Bu ĥādiŝeden çarħ-ı felek nālāndur 

Rāvį ķavlince Ĥuseyn’üñ ferr-i cemāli bir mertebe idi ki, pertev-i beyāż-ı cebįni 

şeb-i tārda reh-revāna delįl ve lemǾa-i mihr-i ruħsārı gümrāhlara1 hādi’s-sebįl olur-ıdı. 

Ĥasen farķından sįnesine varınca Resūl’e beñzer-idi ve Ĥuseyn sįnesinden ķademine irince 

Resūl’e beñzer idi. Sünen-i Tirmidį’de ǾanǾane ile ǾAlį bin Merre’den mervįdür ki Ĥażret 

buyurdı ki: “Ĥasen bendendür, ben Ĥuseyn’denem.” 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Ġonce-i nev-reste-i bāġ-ı nübüvvetdür Ĥuseyn 

Mįve-i nev-bāve-i2 şāħ-ı fütüvvetdür Ĥuseyn 

Aħbārda rivāyetdür ki: Bir gün Ĥażret bir gūşede [172a] devr ider-iken bir alay aŧfāl 

gördi ki oynarlar, içlerinden birin çaġırup gözin öpdi, arķasın yepdi. Aśĥāb didiler ki: “Bu 

ŧıfl kimdür ki nevāzişüñüze mažher ve nümāyişüñüze manžar oldı?” Buyurdılar ki: “Her 

zemānda bu ŧıfl benüm Ĥuseyn’üm-ile oynar ve ayaġın öper yüzine sürer gördüm. Ol 

sebebden bį-ıħtiyār bu śabįyi severem, inşāǿa’llāh āħıretde vālideynine şefāǾat iderem.” Ol 

śaĥįĥu’l-ķavl ü śādiķu’l-vaǾdüñ bu işāret-i bişāret-peymā ve įmāǿ-i seǾādet-sįmāsı Ǿāmme-i 

aĥbāb-i ħānedān-i risālete mübārek olsun ki, “Ente meǾa men aĥbebte.”3 kelāmı-yıla evvel 

kināye vü telmįĥ buyurdılar, bāǾdehū bu vaǾd-i saǾd-ile įżāĥ u taśrįĥ buyurdılar.  

                                                            
1  gümrāhlara B: meger(?) gümrāhlara P. 
2  nev-bāve B: nā-yāve P. 
3  “Sevdiğin kimse ile berabersin.” Buhârî, el-Câmi’u’s-Sahîh, c. 5, s. 12. 
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Nažm:  

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Ķurretü’l-Ǿayn-i Seyyidü’l-kevneyn 

Ħanedān-i Resūl’e zįver ü zeyn 
 
Müttekāsıydı Muśŧafã dūşı1 

MażcaǾı idi Ĥayder āġūşı 
 
Cebreǿil-idi mehd-cünbānı 

Perr-i Kerrūbiyān meges-rānı 
 
Ķurretü’l-Ǿayn iken Nebį’ye Ĥuseyn 

Çıķsun ol göz ki aña ķaśd ide şeyn 

Şeyħ [172b] Kemāle’d-dįn ibni’l-Ħaşşāb rivāyet (100b) ider ki: Bir gün Ĥasen ve 

Ĥuseyn Ĥażret ĥużūrında güreş ŧutarlar-ıdı ve her gāh2 Ĥasen’e “Ĥuseyn’i ŧut!” dirler-idi. 

Fāŧıma reǿfet-i cibillet-i ümmiyyet ĥasebi-yile “Yā ebetį!3 Niçün Ĥuseyn’e daħı ‘Ŧut!’ 

dimezsin?” didi. Buyurdılar ki: “İşte Cibrįl daħı Ĥuseyn’e ‘Ŧut!’ dir ve Ĥuseyn’e 

muǾāvenet eyler.” Meźkūr śāĥıbü’l-kitāb, yaǾnį İbnü’l-Ħaşşāb, kendi ıśnad-i śaĥįĥı ile 

Resūl’den rivāyet ider ki: Bir gün İmām Ĥażret ĥużūrına geldi. Ĥażret didi ki: “Merĥabā 

yā Ebā-Abdi’llāh! Yā zeyne’s-semāvāti ve’l-Ǿarż!4” Übeyy bin KaǾb ĥāżır idi, didi ki: “Yā 

Resūla’llāh! Senden ġayrı kimesne zeyn-i semā vü Ǿarż olur mı?” Ĥażret buyurdı ki: “Ĥaķ 

TeǾālã nūr-i nübüvvet-ile baña bildürdi ki, Ĥuseyn nite kim rūy-i zemįnde muǾazzez ü 

mükerremdür, keźālik āsmān-i berįnde muǾažžam ü muĥteremdür.” Ve bu ĥadįŝüñ 

tetimmesinde evlāduñ esāmį-i sāmį ve evśāf-i girāmįleri vaśfında dimişdür ki: Resūl 

buyurmışdur ki: “Ĥasen ve Ĥuseyn Ǿarūs-i cihānuñ pįrāyesidür ve Ǿarşuñ gūşvāre-i girān-

māyesidür. [173a] Ol zemān ki bānį-i ķudret behişti ħalķ itdi, ħıŧāb idüp didi ki: ‘Diler misin 

seni mesken-i mesākįn ve būyuñı Ǿıŧr-i faķr ile miskįn idem?’ Cennet didi ki: ‘İlāhį! Beni 

bu zįb ü fer ü zįnet ü zįver-ile niçün cāy-i fuķarā vü melceǿ-i żuǾafā idersin?’ 

MıśrāǾ:  

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün) 

Bį-ĥurūf ü śadā nidā-yi Ħudā 

                                                            
1  dūşı: dōstı P, B. 
2  gāh B: -P. 
3  Ey babacığım! 
4  Ey göklerin ve yerin süsü! 
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vāśıl oldı ki: ‘Yitmez mi ki erkānuñ envār-i Ĥasen-ile ārāste ve eyvānuñ pertev-i ruħsār-i 

Ĥuseyn-ile pįrāste ola?’ Pes cennet ‘Yā Rabbi! Rażįtü rażįtü.’1 diyüp bu seǾādet-ile 

devletmend ve ol devlet-ile ħorsend oldı.” Lā-cerem Ǿarş ki mažher-i elŧāf-i “İnne’llāhe 

Ǿale’l-Ǿarşi’stevã.”2dur ve cennet ki mažher-i cemāl ü kemāl ve meclã-yi3 tecellãdur, biri 

Ĥasen ü Ĥuseyn4 gūşvāreleri olmaġ-ıla ķadri (101a) bülend ve biri anlar şerefine menzil-i 

fuķarā olmaġa ħorsend olmışdur. 

ĶıŧǾa:  

(mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Ol iki dürr-i girān-māyeye göñül maħzen 

Ol iki gevher-i pāk-ile çeşm-i cān rūşen 

Birisi çeşm-i çirāġ u birisi ķurretü Ǿayn 

Ŧufeyl her birinüñ tār-i mūyına ŝeķaleyn 

Çü gitdi kįne-i bed-ħˇāh-ıla Ĥasen’le [173b] Ĥuseyn 

Dirįġ u derd-ile ķan aġlasa n’ola ŝeķaleyn 

Kenzü’l-Ġarāyib’de mesŧūrdur ki: Bir gün bir ǾArab, Ĥażret’e bir āhū-beççe 

hediyye itdi. Ol daħı Ĥasen ki ĥāżır idi, aña Ǿaŧıyye itdi. Ĥuseyn ol zemānda gelüp, “Baña 

daħı āhū!” diyü ilĥāh-ı tekrār ve çeşm-i āhuvānesin eşk-bār itdi. Nā-gāh5 dervāze-i 

mescidde bir ġırįv6 peydā oldı. Bir āhū beççesi-yile gelüp lisān-i faśįĥ u beyān-i śaĥįĥ ile 

didi ki: “Yā Resūla’llāh! İki yavrıcaġum var idi ki vaĥşetüm deminde mūnis ü ġam-ħˇār 

idi. Birini bir śayyād ŧutup ĥażretüñe getürdi, biri-yile göñlüm egler-iken vaķt-i tenhāyįde 

tesbįĥın diñler-iken nidā-yi hātif irdi ki: ‘Ĥuseyn daħı āhūya ŧaleb-kārdur, ol sebebden 

çeşmi eşk-bārdur. Ve meleǿ-i melāǿike Ǿıbādet-i muǾtādelerinden ferāġat itdiler ki Ĥuseyn-

ile bile aġlayalar ve kendüleri silk-i ittibāǾda baġlayalar.’ Anı işidüp gelmekde şitāb itdüm, 

bunca mesāfe-i pür-müşāķķa ķaŧǾın kendüme įcāb itdüm. El-ĥamdü li’llāh, henūz ķaŧarāt-i 

eşki vecenāt-i ruħsārına cārį ve ol giryenüñ ĥukmi melekūt Ǿāleminde sārį olmadın [174a] 

irişdüm.” didi ve beççesin Ĥuseyn’e virdi. Bu muǾcizenüñ āŝārı ķulūb-i cemįǾ-ı cüvāna vü 

pįre irdi; naǾre-i tekbįr felek-i eŝįre irdi. Çün ġaraż ķıśśadan ĥıssedür, emmā bu ne mūcib-i 

                                                            
1  Allahım! Razı oldum, razı oldum! 
2  “Şüphesiz Allah arşa istivâ etmiştir.” 20/Tâhâ: 5: “Er-Rahmânü Ǿale’l-Ǿarşi’stevã.” 
3  meclã-yi: mecell P, mecellį? B. 
4  Ĥuseyn B: Ĥuseyn’i P. 
5  nā-gāh B: bināgāh? P. 
6  ġırįv B: ġırį? P. 
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elem ü ġuśśadur ki, eşrāf-i mevcūdāt olan rūĥāniyān ve aħseǿ-i1 maħlūķāt olan behāyim-i 

ĥayvānāt Ĥuseyn eşk-rįzān (101b) olduġından ıĥtirāz ideler; žaleme-i bed-ħˇāh ve aǾdāǿ-i 

ħānedān-i Ĥażret-i Resūl-i İlāh, eşk-i ħūn-ālūdın revān ve serin ħūn ü ħāk içinde ġaltān 

itmege ĥırś2 u āz ideler. 

ŞiǾr:  

(mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Şu ruħ ki būsegeh itmişdi şāh-i kevn ü mekān3 

Revā mıdur ki ola ħāk ü ħūn içinde nihān 

Sezā mıdur ki şehįd ola sāķı-yi Kevŝer 

Cefā-yi düşmen-ile teşne-cān ü ħuşk-dehān 

O nūr-i çeşm ü ciger-gūşe-i nebį vü velį 

Ne ĥayfdur ki ola ħūn-i žulm-ıla ġaltān 

İmām’uñ aħlāķ-ı güzįde ve eşfāķ-ı ĥamįdesi şöyle degüldür ki dest-yārį-i taĥrįr ü 

pāy-müzdį-i taķrįr ile beyān ola. Seħāsı ħod ŧūmār-i Ħātem’i ŧayy ve şecāǾati Rüstem-i 

Zāl’i lā-şeyǿ itmiş-idi. Āteş-i ķahrı iştiǾāl bulsa, şerār-i tįġ-ı āteş-bārı-yıla śāǾıķa-[174b]girdār 

hezār ħırmen-i Ǿadūyı ħāke yek ider-idi. Ve ħon-ı āŝār-i cemāli žuhūr eylese, yaǾnį ser-

çeşme-i elŧāfı tereşşuĥ eylese, śad çendān Ǿadū-yi bed-ħˇāhuñ śaĥāyif-i āmāl-i 

müşevveşü’l-ĥālinden ġubār-i cerāyimin ĥakk ider-idi. 

Beyt:  

(mefâ’ilün mefâ’ilün mefâ’ilün mefâ’ilün) 

Müyesser olsa her bir ħaśletin biñ dāstān itmek 

Yine olmaz müyesser biñde birini Ǿıyān itmek 

Bir gün eşrāf-i AǾrābı ve eǾızze-i ülü’l-elbābı dāru’ż-żıyāfesine daǾvet ider. Simāŧ-ı 

pür-inbisāŧına ħıdmet iden ħādim dehşetden bir ŧabaķ ŧaǾāmı İmām’uñ üstine döker. İmām 

ikrām-i żayf ü edebden, degül ki ġayž u ġażabdan, ġulāma ķahr-ıla nažar itdi. Ġulāmuñ 

lisānına “Vel-kāžımįne’l-ġayža ve’l-Ǿāfįn.”4 āyeti güźer itdi. İmām “Günāhuñ Ǿafv ve 

zelletüñ5 maĥv itdüm.” didi. Ġulām maĥżā āyeti itmām içün, degül ki ilĥāĥ u ibrām içün, 

                                                            
1  aħseǿ: ıħtisāǿ? P, aħteǿ B. 
2  ĥırś B: ĥaraż/harż P. 
3  būsegeh B: būse P; itmişdi: itmiş-idi P, B. 
4  Ayrıca öfkelerini yener, affederler. 3/Âl-i İmrân: 134. 
5  zelletüñ: źelletüñ P, B. 
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“Va’llāhü yüĥıbbü’l-muĥsinįn.”1 didi. İmām daħı “İǾŧāķ, ve ĥavāyicüñi ıħrācātuma ilĥāķ 

itdüm.” didi. Āferįn-i bį-şümār ve “Allāhü aǾlemü ĥayŝü yecǾalü risāletehū.”2 (102a) 

mefhūmın tekrār itdiler. 

Beyt:  

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün) 

Nažar eyle Ǿaŧā vü şefķatine 

Āferįn sįret ü3 serįretine 

[175a] El-ķıśśa, çün Ĥażret-i Ĥāsen dārü’l-beliyye-i dünyādan nüzhetgāh-i ünse Ǿazm 

itdi, vālį-i Şām yaǾnį MuǾāviye, oġlı Yezįd’i velį-i Ǿahd itmegi cezm itdi. Emrin icrā ve 

ĥukmin imżā içün Medįne’ye bi’ź-źāt gelüp mā-fi’ż-żamįrin bildürdi. Cümle ehl-i Medįne 

müvāfaķat itdiler, dört kimesne beyǾatden nefret itdiler. Biri ǾAbdü’r-raĥmān bin Ebį-bekr 

ve biri Ĥuseyn bin ǾAlį ve biri ǾAbdu’llāh bin ǾUmer ve biri ǾAbdu’llāh bin Zübeyr. 

Bunlarda ıķdāmı müfįd olmadı ve saǾyinden netįce bedįd olmadı. Bu dört yār nā-çār 

Mekke’ye geldiler. MuǾāviye Ǿaķablarınca geldi. Anda daħı cāy-gįr ve dördi Ǿılāc-peźįr 

olmadı. Şām’a geldükde mihr-i Ǿumri şām-i ecelde ġurūb itdi. MetāǾ-ı ħılāfeti beyǾ men 

yezįd itdükde Yezįd’e śatup, Yezįd ħılāfeti-yile Ǿālemi pür-mekr ü āşūb itdi. AǾvān ü enśār 

“Emr-i beyǾat beyǾat-i Ehl-i Beyt-ile temām olur, bu silsile anlaruñ rıžāları-yıla intižām 

bulur.” didiler. Yezįd daħı vālį-i Medįne olan Velįd bin ǾUtbe’ye nāme gönderüp “Ol dördi 
[175b] daǾvet eyle; şöyle ki beyǾat ü tebeǾıyyet ideler, fe-bihā, eger rıżā virmezler-ise ħˇāh 

nā-ħˇāh bi’ŧ-ŧavǾ ev bi’l-ikrāh irżā eyle. Ziyāde Ǿınād iderler-ise mülāyemet yüzin dönder, 

ķatl idüp başların pāye-i serįrüme gönder.” didi. 

Nažm:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Çü fürśat gibi yoķdur ulu niǾmet 

Ele girdükde bil anı ġanįmet 
 
Dem-i vaśl oldı yā Ǿahd-i şebāb ol 

İder ŧayf-i ħayāl-āsā şitāb ol 

Nāme Velįd’e vāśıl olduķda Velįd Mervān-ıla meşveret itdi. Mervān ķatli1 pesend2 

itdi ve “Eger nevǾā tereddüd iderler-ise ĥukm-i ķatli seyf-i māżį ile imżā eyle.” diyü pend 

                                                            
1  “Allah kulluk görevlerini içtenlikle yerine getirenleri sever.” 3/Âl-i İmrân: 134, 148; 5/Mâide: 93.  
2  “Allah vahiy ve peygamberliği kime vereceğini çok iyi bilir.” 6/En’âm: 124. 
3  ü B: -P. 
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(102b) itdi. Andan Ĥuseyn ve İbn Zübeyr’i daǾvet itdiler, mescidde mükālemede buldılar. İbn 

Zübeyr “ǾAcebā bizi niye daǾvet iderler?” didi. Ĥuseyn “Bu gice vāķıǾada ceddümüñ 

minberin maǾkūs gördüm. Žannum budur ki Yezįd’e beyǾate daǾvet iderler, itmez-isek 

fitneye mübāşeret iderler.” didi. Andan evine varup üç ġulāmın silāĥ-pūş itdi, “Benüm-ile 

bile gelüñ, ķapuda ĥāżır oluñ. Şöyle ki ben içerüde bülend-āvāz-ıla söyleyem, [176a] girüp 

cenge mübāşir oluñ.” didi. ǾAśā-yi Resūl’i eline alup içerü girdi, Velįd taǾžįm idüp bį-

ıħtiyār yirin virdi. BaǾde-refǾı selām, ber-mūcib-i “El-kelāmü yecürrü’l-kelām.”3 

MuǾāviye’nüñ vefātın ve Yezįd’ün beyǾate daǾvetin didiler. İmām, “Bu maķūle ümūr-i 

muǾažžama maĥall-i teǿemmüldür. Śabāĥ Ǿāmme-i müǿminįn cemǾ olıcaķ ne rāy görürler-

ise tābiǾuz, fermān-i Ĥaķķ’a ķāniǾuz.” didi. Velįd vech-i müvecceh diyü rāżį oldı; emmā 

Mervān, “Yā imām! Ĥuseyn elden çıķınca yine ele girmez; ele girür-ise Medįne’li ele 

virmez. Eger beyǾat ider-ise ħoş, ve illā ķatl eyle.” didi. İmām, “Yā ibnü’z-Zerraķ! Kimüñ 

ne zehresi vardur ki ĥaķķumda böyle ķįl ü ķāl ide? Baña böyle ħayāl idenüñ ben ĥaķķından 

gelmege Ǿāciz miyem, yoķsa sencileyin fürū-mānde vü nā-çįz miyem?” didi. Andan4 

Velįd’e ħıŧāb idüp, “Sen bilmez misin ki biz ħanedān-i nübüvvet ve maǾden-i risālet ü 

fütüvvetüz? Yezįd envāǾ-ı fısķ u fücūr ve şerr ü şūr-ıla5 maǾrūf iken [176b] aña tābiǾ olan 

nice Müslimān ola? Yarın ecillāñ(?) Ǿām olsun ĥaķ ne ise Ǿıyān ola.” diyüp gitdi. Mervān 

Velįd’i “Ĥuseyn yarın gelmez.” diyü teşkįk itdi, “Bu gün niçün öldürmedüñ?6 Yarın elbette 

öldür.” diyü taĥrįk itdi. Velįd, “Salŧanet-i Ǿālemi virürler-ise Ĥuseyn’e ķātil olımam ve 

yevm-i ĥaşrda Resūl ĥużūrında (103a) ħacil olımam.” didi.  

Nažm:  

(müfte’ilün müfte’ilün fâ’ilün) 

Ħulķ-ı ĥasendür özi pā tā be-farķ 

Rūĥdan itmez bedenin kimse farķ 
 
Tāc-i kerāmet serinüñ efseri 

Dürr-i şeref efserinüñ zįveri 
 
Kim ki iderse aña yavuz nažar 

Dįnine dünyāsına ider żarar 
                                                                                                                                                                                    
1  ķatli B: ķatl P. 
2  pesend: seyyid? P, pested? B. 
3  Laf lafı açar. 
4  andan B: anda P. 
5  şerr ü şūr-ıla B: şerer ü şürūr-ıla P. 
6  niçün öldürmedüñ B: öldürmek P. 



264 
 

 
Rūz-i cezā ķātil-i İbn Resūl 

Bula mı hįç Ĥażret-i Ĥaķ’da ķabūl 

İbn Zübeyr’i daǾvet itdüklerinde gāh taǾallül ü gāh temehhül itdi, āħır gice ile 

ħavāśś-ıla Mekke’ye teveccüh idüp Ĥaķķ’a tevekkül itdi. Tekrār Yezįd, Velįd’e mektūp 

gönderüp İmām’dan ŧaleb-i beyǾat ve tebeǾıyyetine daǾvet itdi. İmām cevābında bu āyet-i 

kerįme ile ıžhār-i Ǿadem-i icābet itdi: “Ve in keźźebūke fe-ķul lį Ǿamelį ve leküm 

Ǿamelüküm entüm berįǿūne mimmā aǾmelü [177a] ve ene berįǿün mimmā taǾmelūn.”1 Velįd 

ĥāli Yezįd’e iǾlām itdi. Yezįd tekrār nāme gönderüp “İbn Zübeyr ķaçan ise saħaŧumda 

ĥāżırdur, emmā be-her ĥāl Ĥuseyn’i ele getür, ķaydın gör işin bitür.” didi. Velįd, “Yezįd 

sözi-yile ķaśd-i Ehl-i Beyt itmezem, ol gitdügi ŧarįķ-ı đalāle gitmezem.” didi, mektūbı 

ħufyeten Ĥuseyn’e bildürdi. Ĥuseyn ol gice Ravża-i Resūl’e varup “Yā Resūla’llāh! Ve yā 

ceddāh!’2 Ol ümmete ki bizi anlara vaśıyyet itdüñ ve bize ĥurmet muķābelesinde anlara 

vaǾde-i şefāǾat itdüñ, ĥāliyā beni irŝ-i ħılāfetüñden maĥrūm itdiler ve şehįd-i mažlūm itmek 

ķaśdı-yıla maġmūm itdiler.” didi. Ol gice Ǿıbādete, gāh śalāt ü gāh tilāvete meşġūl oldı. 

Resūl’i vāķıǾasında gördi, śufūf-i melāǿike ile gelüp Ĥuseyn’i kenāra çekdi; alnın öpdi, 

arķasın yepdi. Buyurdı ki: “Min-baǾd buǾd ķurba mübeddel olup, ķarįbdür ki žaleme-i 

ümmet elinden cām-i şehādet içesin ve ol keyfiyyet-ile cān ü cihāndan geçesin.” Ĥuseyn 

bu leźźet-ile ħˇābdan [177b] bįdār oldı, Mekke’ye hicret itmekde bį-ıħtiyār oldı. (103b) Ehl-i 

beytin cemǾ idüp vedāǾ itdi, ķabr-i māderin ziyāret itdükde, “Şehįd-i māder ve mažlūm-i 

māder!” kelāmın istimāǾ itdi. Andan Ravża-i Resūl’i tekrār ziyāret itdükde śandūķ-ı 

mübārege ŧayanup türbet-i ķabre yüzin sürdi. Ĥażret’i vāķıǾada gördi, ġubārnāk; sebeb-i 

ġubārı śordı. Buyurdılar ki: “Bu ġubār gerd-i Kerbelā’dur, Kerbelā saña mehbıŧ-ı kerb ü 

belādur.” Ĥuseyn bįdār olup vaķt-i şehādet ķarįb idügin cezm itdi, sene sittįn şaǾbānınuñ 

dördinci güni cümǾa gicesi Mekke’ye Ǿazm itdi. Ĥāl-i İmām sitem-i FirǾavn’dan firār iden 

Mūsã ĥālin nümūdār idi, binā-ber-įn “Fe-ħarece minhā ħāǿifen.”3 mefhūmı dilde tekrār idi. 

“Cedd-i büzürgvāruñ civārın niçün ķorsun, gidersin?” didüklerinde cevāb virdi ki, recezüñ 

meǿāli budur ki: 

 

                                                            
1  “Eğer seni yalanlarlarsa de ki: Benim yaptıklarım bana, sizin yaptıklarınız da size aittir. Siz benim 

yaptığım şeylerden uzaksınız, ben de sizin yaptıklarınızdan uzağım.” 10/Yûnus: 41. 
2  Ey dedeciğim! 
3  “Böylece oradan korku ve endişe ile çıktı.” 28/Kasas: 21. 
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ŞiǾr:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Kişi öz ıħtiyārı ile terk-i kūy-i yār itmez 

Rıżāsı ile cennet ravżasın terk ıħtiyār itmez 
 
 Ser-i ķabrüñde şemǾ-āsā mürād āsāyiş itmekdür [178a] 

Dirįġā şemǾ-ı maķśūdum zemāne tābdār itmez 
 
Yig-idi ķabr-i ced ķaśr-i zebercedgāh-i laǾlįnden  

Vefā ķaśrın velį miǾmār-i baħtum üstüvār itmez 
 
Dirįġā baña bir ķavmi müsallaŧ eyledi ŧāliǾ 

Ki ādem anlaruñla bāġ-ı cennetde ķarār itmez 

İmām bir menzilde ǾAbdu’llāh-i MuŧįǾ’a rāst gelüp, İmām’un seyr ü geştinden ve 

ķavm-i Medįne ile geçen ser-güźeştinden śordı. İmām, “AǾdāǿ-i ümmet ve ehl-i baġżāǿ-i 

millet dest-i teŧāvül-i žulmı dirāz itdiler, sitem ü cefāya āġāz itdiler. “Ve men daħalehū 

kāne āminā.”1 mūcibince KaǾbe’yi penāh ve Bābu’llāh’ı gürįzgāh idinmege giderem.” didi. 

ǾAbdu’llāh, “Merkez-i vücūduñuz Mekke’dür. Ķuŧb-vār anda ķarār eyle ve ne ġayrı yire 

raġbet ve ne Kūfe’yi ıħtiyār eyle. Ķavm-i Mekke pervāne-vār şemǾuñuz üzerine dönerler, 
(104a) saña yaramaz ķaśd idenüñ zāġ u zeġan gibi üzerine ķonarlar. Ehl-i Kūfe’ye inanma ve 

Ǿahd-i bį-ŝebātlarına ŧayanma. Babañ anlaruñ sebebinden şehįd ve ķarındaşuñ zehr-çeşįd 

oldı.” diyü bunı oķudı: 

Beyt: [178b] 

(fâ’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün) 

Eyledüñ Ǿazm-i sefer Ǿavn-i Ħudā yārüñ ola 

Evliyā himmeti arduñça ķafā-dāruñ ola 

Çün İmām Mekke’ye ķarįb oldı, Ĥażret-i Kelįm’ün Medāyin’e geldügin2 tefekkür3 

itdi, “Ve-lemmā4 teveccehe tilķāǿe Medyene.”5 āyetin teźekkür itdi. Ehl-i Mekke ķudūm-i 

meymenet-nümūnın işidüp envāǾ-ı iǾzāz ü iclāl itdiler, niçe fersaħ istıķbāl itdiler ve didiler 

ki: 

                                                            
1  “Kim oraya girerse güven içindedir.” 3/Âl-i İmrân: 97. 
2  Medāyin’e geldügin: P’de mükerrer. 
3  fefekkür B: -P.  
4  ve-lemmā: fe-lemmā P, B. 
5  “Medyen’e doğru yola çıktığında.” 28/Kasas: 22. 
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Beyt:  

(müstef’ilâtün müstef’ilâtün?) 

“Iķbāl muŧįǾ u baħt yārüñ olsun 

Tevfįķ refįķ-ı rūzgāruñ olsun.” 

Her seĥar İmām’uñ müeǿźźini eźānı1 bang-i bülend-ile oķur ve aĥbāb-i Yezįd’üñ 

ķulaķlarına ķazuķ ŧoķur-ıdı. Emįr-i Mekke olan SaǾd bin ǾĀś’a kimesne uymayup cümle-i 

ħalķ-ı Mekke’nüñ eşrāfı gelüp İmām’a ıķtidā iderler-idi ve anuñ ardında nemāz ķılmaġa 

ihtidā iderler-idi. Ve dirler-idi ki: 

ŞiǾr:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

“Gerd-i rāhuñ çeşm-i cāna tūtiyāmuzdur bizüm 

KaǾbe-i kūyuñ ŧavāfı ħod śafāmuzdur bizüm2 

NaǾlçeñ izini ŧāķ-ı ķıble ķılmaķ niyyeti 

Buncadan miĥrāb-i ŧāǾatde duǾāmuzdur bizüm.” 

Emįr-i Mekke, ĥuccāc-i mevsim İmām’a tābiǾ olup beyǾat ideler, yāħod ķıtāl ü 

ĥırāba mübāşeret ideler, diyü ħavf idüp [179a] Medįne’ye geldi. Ez-įn cānib, Yezįd, 

İmām’uñ ve İbn Zübeyr’üñ Mekke’ye geldüklerin işidüp emįr-i  Medįne’ye, Velįd’üñ 

tehāvünine ĥaml idüp emāretden Ǿazl itdi; SaǾd bin ǾĀś’ı vālį-i Medįne naśb idüp hevāsına 

tābiǾ olmaķ şarŧı-yıla envāǾ-ı mevāǾįd beźl itdi. Bu ŧarefden ehl-i Kūfe MuǾāviye’nüñ 

mevtin ve ħalķuñ Yezįd’e ittibāǾın ve İmām’uñ (104b) ol beyǾatden imtināǾın, Medįne’den3 

hicret ıħtiyārın ve varup Mekke’de ķarārın işitdiler. Süleymān-i Śured-i4 ĦuzāǾį’nüñ 

evinde cemǾ oldılar. Ferrār bin RifāǾa ve Ĥabįb bin Mužāhir ve Muĥammed bin Keŝįr ve 

ǾUmer5 bin SaǾd, ve’l-ĥāśıl yitmiş kimesne Ķāđį Şüreyħ ĥużūrında Ǿaķd-i beyǾat itdiler ki 

āl-i ǾAlį’ye baş ü cān ü ħānmān, māl ü menāl ü ehl ü Ǿıyāl ile ittibāǾ idüp emrinde tehāvün 

ü taķśįr itmeyeler ve iǾānetinde tesvįf ü teǿħįr itmeyeler. Andan Ĥuseyn’e nāme 

gönderdiler ki, “Vālį-i Kūfe NuǾmān bin Beşįr’dür, ehl-i ķabāyil ü aśĥāb-i Ǿamāyimden 

olmaduġı eclden żaǾįf ü ĥaķįrdür [179b] ve ehl-i Kūfe ķadįmden müvālį-i āl-i Muśŧafã vü 

Mürteżā’dur. Şöyle ki aĥvālüñüz mįzān-i tedārük-ile sencįde idesiz ve bu cānibe ķadem 

                                                            
1  eźānı B: ezānı P. 
2  Mısra P’de derkenar. 
3  Medįne’den B: Mekke’den P. 
4  Śured B: merd P. 
5  ǾUmer B: ǾAmr P. 
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rencįde idesiz. NuǾmān’ı Ǿazl ve sizi ħālįfe iderüz ve ölince ħıdmetüñüz cānumuza važįfe 

iderüz. Şām’ı şaǾşaǾa-i şemşįrümüz-ile maŧlaǾ-ı mihr-i ħılāfet ķıluruz1 ve pergār-vār 

dāyireñ bekleyüp seni ķuŧb-ı dāyire-i2 imāmet iderüz. 

ŞiǾr:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Süleymānsın Ǿalem ķaldur žuhūr it 

Yanuñda Ǿaskeri çoķlıķda mūr it 
 
Bize tek sāye-i luŧfuñ penāh it 

Hümāsın sāye śal ķullara şāh it 
 
Şu Ǿasker cemǾ ola zįr-i livāña 

Ki fetĥ ide3 hücūm itse ne yaña 
 
Ne deñlü olsa tünd ü4 tįz ü ser-keş 

Ĥıśār-i āhene gire çü āteş 
 
Çü tįġından ola perrān şerāre 

Ķıla ħārā vü ħārı pāre pāre 

Sāyir bilād ħod āsāndur, cümle Ǿıbād ħavfuñdan hirāsāndur. Her kim ki ħāme-girdār ŧarįķ-ı 

ıħlāśda ķāyim olmaya, baħtın siyāh ve ĥālin tebāh ve ħūnın5 revān iderüz.” Belį, 

Beyt:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fā’ilātün fâ’ilün) 

Her ne deñlü çoķ ola gerden-keş [180a] ü pūlād-dil 

Tįġdur śāĥıb-yed-i beyżā odur mālik-riķāb6 (105a) 

Mülk-i dünyāyı ol alur ķabża-i tesħįre7 ki 

Sāǿile kendüden evvel vire şemşįri cevāb. 

Bu mażmūn üzre niçe nāme yazup ǾAbdu’llāh bin Şeyħ-ı Hemedānį ve ǾAbdu’llāh 

bin MüsmiǾ-ı Bekr’i įśāl itdiler ve müşāfeheten daħı envāǾ-ı ıħlāś u ıħtiśāś iblāġ u irsāl 

itdiler. Nāmeler İmām’a vāśıl olduķda ne ķabūl ü ne redd itdi ve bāb-i cevābı ne fetĥ u ne 

                                                            
1  Şām’ı… ķıluruz B: -P. 
2  dāyire B: dāyir P. 
3  ide B: itse P. 
4  ü B: -P. 
5  ħūnın B: ħˇānından P. 
6  odur mālik-riķāb B: urur mülk-i riķāb? P. 
7  tesħįre B: tesħįr P. 
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sedd itdi. Ķāśıd eglendügin görüp tekrār aǾyān-i Kūfe’den Beşįr-i Müşįr-i Śudārį ve 

ǾAbdü’r-raĥmān bin ǾUbeyd-i Erżā’yı eşrāf-i rüǿesādan elli kimesnenüñ beyǾat-nāmesi-

yile gönderüp teǿkįd-i beyǾat itdiler. İmām yine icābet itmedi ve tįr-i mürādların ķarįn-i 

hedef-i iśābet itmedi. Merre-i ŝāliŝede1 Hān bin Hānį-i Seyfį ve SaǾįd bin ǾAbdu’llāh-i 

Müstefį ve Şebįb-i RebįǾį ve ǾUrve-i Ķaysį ve ǾAmr bin Ĥaccāc ve SaǾįd bin ǾAbdu’llāh-i 

Ŝeķafį, İmām’a gelüp yüz urdılar. Müttefiķatü’l-lafžı2 ve’l-maǾnã Ǿarż-ı [180b] merām itdiler 

ki: “Kūfįler cādde-i Ǿubūdiyyetde ķāyim ve rātibe-i ıħlāśda dāyimlerdür. Ķılāde-i ıħtiśāś-ı 

Ehl-i Beyt-ile beyne’l-enām gerden-firāzlardur ve vüfūr-i teşeyyuǾ ile nās içinde 

mümtāzlardur. Devlet bu vech-ile ıķbālde iken ihmāl nā-münāsib ĥāldür, belki müǿmini 

maĥkūmiyyet-i ehl-i đalālden ħalāś müyesser iken teǿħįr dünyāda ve āħıretde vebāldür.” 

Ebü’l-mefāħır-i Rāzį Maķtel’inde Kūfįler lisānından bu beytleri ŝebt itmişlerdür ki 

mażmūnı budur ki: 

ĶıŧǾa:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

İşte öldür işte dirgür işte baş ü işte cān 

TābiǾ-ı fermān-berüz her ĥukm ü nįrūña senüñ 

Düşmene rāh-i kemįn aç dosta künc-i Ǿaŧā 

Çün ķader ķuvvet virüpdür dest ü bāzūña senüñ 

Çün vesāǿil-i resāǿil-i Kūfiyān ĥadden geçdi, İmām daħı mektūblarına bu yüzden 

cevāb yazdı ki: “Mektūblaruñuz vāśıl oldı (105b) ve vüśūlinden behcet ü sürūr ĥāśıl oldı; 

emmā ıŧmįnān-i ķalb içün Ǿamm-zādem Müslim bin ǾAkįl irsāl olındı ki anuñ-ıla Ǿaķd-i 

beyǾati tecdįd ve levāzim-i müvālātı teǿkįd idesiz. [181a] Anı riǾāyet bizi riǾāyetdür ve anuñ-

ıla ĥusn-i muǾāmeleñüz bizüm ĥaķķumuzda śadāķatüñüze emāretdür. Şöyle ki Müslim 

śadāķatüñüz naķl ide, bi’ź-źāt varılup mülāķāt müyesser olur ve verāǿ-i revāķ-ı taķdįrde 

mestūr olan maǾraż-ı bürūzda cilve-ger olur.” 

Bu eŝnāda İmām, İbn ǾAbbās’a rāst gelüp didi ki: “Yā ibn Ǿammį! Benüm 

ĥaķķumda ne dirsin? Žaleme-i ümmet merķad-i ceddümi ziyāret ve mevlidümde 

mücāveretüme māniǾ oldı? Ĥāliyā ķaśd-i ġāret-i ħānmān ve belki ıķdām-i telef-i cān 

iderler.” İbn ǾAbbās didi ki: “Yā imām! Sen ĥafįd-i Resūl ü velįd-i Betūl’sin. Size 

maĥabbet ümmete sünnetdür ve bize lāzim olan size nuśretdür. Eger saña ħudǾa itdiler, 

                                                            
1  ŝāliŝede B: ŝāliŝeden P. 
2  müttefiķatü’l-lafžı B: mütefeķķıhü’l-lafžı? P.  
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‘YüħādiǾūna’llāhe ve hüve ħādiǾuhüm.’1 Ben şehādet iderem, ceddüñden bi’ź-źāt işitdüm 

ki buyurdılar: ‘Ol Allāh ĥaķķı-çün ki rūĥ-ı Muĥammed ķabża-i ķudretindedür, benüm bu 

oġlumı hįç bir ķavmüñ içinde ķatl itmeyeler ki anlar muǾāvenete ķādir olup itmeyeler; illā 

Allāh TeǾālã anlaruñ ķavli-yile fiǾli mā-beyninde muħālefet [181b] itmeye.’ Her ki senden 

iǾrāż ide, raĥmet-i Ĥaķ’dan dūr olsun, ceddüñden mehcūr olsun.” İmām, “Allāhümme’şhed 

Allāhümme’şhed!”2 didi. İbn ǾAbbās, “Cānum yoluña fidā olsun ve bu sözüme şāhid Ħudā 

olsun! Eger iki elüm öñüñde düşince ceng idem; henūz ħıdmetüñde ķāśıram, emmā şimdi 

Ǿazmüm Medįne’dür, sāye-vār yanuñda ĥāżır olmaġa ġayr-i ķādirem. Lāyıķ budur ki sen 

daħı Medįne’ye gelüp civār-i ķabr-i ceddüñde ķarār idesin ve her ne elem olur-ısa ol şerefe 

ıħtiyār idesin.” didi. İmām, “Eger mekr-i aǾdādan (106a) emįn ve Medįne’de olduġumda 

ĥużūr-i ķalb ve ıŧmiǿnān-i ħāŧırda ķarįn olsam, bir ān müfāreķat ve mevlidümden 

mühāceret ider mi-yidüm?” [didi]. İbn ǾAbbās “Bārį Kūfįlerüñ dürūġ-ı bį-fürūġına firįfte 

ve śūret-i žāhir-i ārāstelerine şįfte olma ki, ne pederüñe yār ü ne birāderüñe vefādār 

oldılar.” didi. İmām gerçi kelām-i İbn ǾAbbās’ı sāmiǾ oldı, emmā mūcibi-yile Ǿamele ķażā 

māniǾ oldı. Ve Medįne’ye varmaduġına Ǿuźr idüp didi: 

ĶıŧǾa:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

ǾĀşıķuz olmaz bize cā Ǿışret-[182a]ābād-i viśāl 

Şehr-i firķatde olursa yiridür vįrānemüz 

Ħānmān gitdiyse ġam yoķ devlet-i Ǿışķuñda kim 

Kūçe-i kūy-i belāda oldı mihmān-ħānemüz 

Rāvį eydür: Çün SaǾd-i ǾĀśį ķaçup Medįne’ye geldi, İmām’un Mekke’de inzivāsın 

ve ħalķuñ aña ittibāǾ u ıķtidāsın Yezįd’e iǾlām itdi. Yezįd Ǿadāvet-i cibilliyye ĥasebince 

İmām’uñ refǾıne ıķdām ü ihtimām itdi. Kenzü’l-ġarāyib’de mesŧūrdur ki: Yezįd’üñ İmām’a 

Ǿadāvetine sebeb iki nesne idi: Biri śūrį ve biri maǾnevį, rūz-i mįŝāķ-ı elestde olan3 ĥukm-i 

ittiĥād ü ittiżād ve anuñ ferǾı olan ażdād ü endāddur. Śūrį daħı iki ķısmdur: Aślį ve ferǾį; 

emmā fi’l-ĥaķįķa ferǾįnüñ daħı mebdeǿi aślį ve śūrįnüñ daħı menşeǿi maǾnevįdür. Ol 

zamān ki, 

 

                                                            
1  “Akılları sıra Allah’ı aldatmaya çalışırlar, ama Allah da onların tüm hile ve tuzaklarını başlarına geçirir.” 

4/Nisâ: 142. 
2  Allahım şahit ol! Allahım şahit ol! 
3  olan B: ola/ evvelā? P. 
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Nažm:  

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Iķtiżā itdi çünki ĥıkmet-i Ĥaķ 

YaǾni taķdįr-i FāǾıl-i Muŧlaķ 
 
Ercmend oldı ser be-ser ervāĥ 

Behremend oldı cümle-i eşbāĥ. 

Ervāĥ-ı mürselįn ü enbiyā ve ebrār ü evliyā ve sāyir müǿminįn mežāhir-i [182b] luŧf-i Rabb 

olup istiǾdādlarına göre derecātları mütefāvit oldı. Keźālik küffār ü füccār ve eşrār ü1 

müşrikįn mežāhir-i ķahr ü ġażab olup2 (106b) istiǾdādlarına göre derekātları mütefāvit oldı. 

Ve her śınf ber-mūcib-i “Küllü şeyǿin yerciǾu ilã aślihį.”3, aślına māyil ü rāciǾ oldı, yaǾnį 

Ǿālem-i ervāĥda beyne’l-ervāĥ olan teǾārüf ü tenākür Ǿālem-i eşbāhda vāķıǾ oldı. “El-

ervāĥu cünūdün mücennedetün men teǾārefe fįhā fe-ķad iǿtelefe ve men tenākera fe-ķad 

ıħtelefe.”4 mūcibince mā-beynde teǾārüf-i ezelį olıcaķ įtilāf ü ittifāķ Ǿıyān olur, ve tenākür-i 

cibillį olıcaķ ıħtilāf ü5 iftirāķ nümāyān olur. Śāĥıb-i Meŝnevį-i MaǾnevį Ĥażret-i Mevlevį 

bu mażmūna bu vech-ile nāŧıķdur ki tercemesi aña güvāh-i śādıķdur: 

Nažm:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Ħalķ içinde ıħtilāf ü įtilāf 

Ķısmet-i rūz-i ezeldür bį-ħılāf 
 
Çünki taķdįr oldı ĥāl-i cinn ü ins 

Her birine māyil oldı nevǾ u cins 
 
Ŧālib oldı Zeng’e Zeng ü Rūm’a Rūm 

Māyil oldı saǾd saǾda şūma şūm 
 
Düşmen olan [183a] Ǿālem-i ervāĥda  

Žāhir itdi Ǿālem-i eşbāĥda 

                                                            
1  ü B: -P. 
2  olup B: oldı P. 
3  Herşey aslına döner. 
4  Ruhlar, biraraya toplanmış askerler gibidir. Âlem-i ervâhta birbirini tanıyanlar bu dünyada da birbirleriyle 

kaynaynaşır; âlem-i ervâhta birbirlerlerinden hoşlanmayanlar bu dünyada da ayrılığa düşerler. Buhârî, el-
Câmi’u’s-Sahîh, c. 4. s. 133: “El-ervāĥu cünūdün mücennedetün fe-mā teǾārefe minhā iǿtelefe ve mā 
tenākera minhā ıħtelefe.” 

5  ü B: -P. 
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Pes eger maǾnevį ve eger śūrįdür, emr-i żarūrįdür. Ol tenākür-i maǾnevį İmām-ıla 

Yezįd beyninde evvel Benį-Hāşim-ile Benį-Ümeyye beyninde olan Ǿadāvet ve śoñra 

beyǾatden imtināǾ itdüginden nāşį olan ħuśūmet śūretinde žuhūr1 itdi. Ve bir sebeb-i śūrį 

daħı bu vech-ile śudūr itdi ki, ǾAbdu’llāh bin Zübeyr’üñ zeni Ǿālemüñ ĥasnālarından ve 

ĥusni-yile bį-hemtālarından idi. Yezįd ol zenüñ niçe zemān hevādārı ve cām-i visālinüñ 

ŧalebkārı oldı. 

Beyt:  

(müfte’ilün müfte’ilün fâ’ilün) 

Görmedin Ǿāşıķ-ı cemāl oldı 

Cān-ıla ŧālib-i viśāl oldı 

Āħır hezār ĥįle tertįb itdiler ki ǾAbdu’llāh aña ŧalāķ virdi. Yezįd çün mürādına irdi, 

Şām’dan Ebū Mūsã-i EşǾarį’yi ol zeni kendüye nikāĥ itmek-içün irsāl itdi ve saǾyi kārger 

olur-ısa (107a) vāfir vaǾde-i māl ü menāl itdi. Ebū Mūsã yolda ǾAbdu’llāh bin ǾUmer’e rāst 

gelüp, [183b] ĥāli bilüp ol daħı “Benüm vekįlüm ol, baña Ǿaķd eyle.” didi. Keźālik İmām’a 

rāst gelüp, İmām daħı ĥāle vāķıf olup “Baña alıvirmege cehd eyle.” didi. Ebū Mūsã 

Medįne’ye gelüp zene bulışup “Ĥāliyā ben ve Yezįd ve İbn ǾUmer ve Ĥuseyn saña ħāŧıbuz 

ve Ǿaķd-i nikāĥuña ŧālibüz.” didi. Zen, “Ben cüvān ve sen pįr-i nā-tüvān, ben śāĥıb-i māl 

ve sen faķįrü’l-ĥāl; mā-beynümüzde münāsebet2 ve sebeb-i ülfet yoķdur. Emmā ol 

üçünden ķanķısın yār idineyim ve şevherlige ıħtiyār idineyim? Senüñ-ile meşveret ve “El-

müsteşārü müǿ[te]menün.”3 mūcibince ŧaleb-i ĥaķķ-ı naśįĥat iderem.” didi. “Eger salŧanet-i 

dünyā ister-iseñ Yezįd olsun. Eger ĥusn ü behā diler-iseñ İbn ǾUmer’i ıħtiyār it ki mezįd 

olsun. Rıżāǿ-i Ħudā, rifǾat-i Ǿuķbã, rütbe-i źevi’l-ķurbã diler-iseñ Ĥuseyn’i ıħtiyār it.” didi. 

Zen ıħtiyār-i śalāĥ u felāĥ itdi, Ĥuseyn’e rıżā virüp, Ebū Mūsã anı vekāleti sebebi-yile 

Ĥuseyn’e nikāĥ itdi. 

Beyt:  

(mef’ūlü fā’ilātü mefā’įlü fâ’ilün) 

Herkes ki ĥıdmetini anuñ ıħtiyār ider 

İki cihānda anı Ħudā [184a] baħt-yār ider  

Yezįd işidüp Ǿadāvetin tezyįd itdi ve bināǿ-i buġżın teşyįd itdi. 

                                                            
1  śūretinde žuhūr B: śūret P. 
2  münāsebet B: münāsįbet P. 
3  “Danışılan kimse güvenilir olmalıdır” Tirmizî, Sünen, c. 4, s. 422. 
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EL-BĀBÜ’Ŝ-ŜĀMİN DER-AĤVĀL-İ MÜSLİM BİN ǾAĶĮL1 

Rivayetdür ki: Ol hümāy-i hevā-yi seǾādet ve Ǿanķā-yi Ķāf-i siyādet, delįl-i sebįl-i 

şehādet ve refįķ-ı ŧarįķ-ı hidāyet, pįşvā-yi firķa-i “Fe’ttebiǾūnį yuĥbibkümu’llāh.”2, 

muķtedā-yi zümre-i “Yücāhidūne fį-sebįli’llāh.”3, 

Beyt:  

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün) 

Rehber-i4 reh-revān-i rāh-i hüdã 

Muśŧafã Müctebã Resūl-i Ħudā 

sāye-güster-i “Va’ħfıż cenāĥake li-meni’ttebeǾake mine’l-müǿminįn.”5, śaf-şiken-i maǾreke-

i “VaǾrıż (107b) Ǿani’l-müşrikįn!”6, 

Beyt:  

(mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün) 

Resūl-i pür-kerem ü ekrem-i kirām-i Ǿıžām 

ǾAleyhi elfü śalātin ve elfü elfü selām7  

buyurmışlardur ki: “İnne’l-Ǿabde iźā sebeķat lehū mine’llāhi menziletün lem yeblūġhā bi-

Ǿamelihį ve menziletihį ve mertebetihį ibtilāhu’llāhü teǾālã fį cesedihį ev fį veledihį ev fį 

mālihį ve yaśbiru Ǿalã źālike ĥattā yeblüġahā.”8 YaǾnį “Ĥaķ TeǾālã ķullarından birin ıħtiyār 

idüp derecāt-i Ǿāliyeden aña bir rütbe-i sāmiye ve Ǿaŧıyye-i Ǿāliye ŧaķdįr buyursa ve ol Ǿabd 

aña bedreķa-i himmeti ile [184b] varamasa ve firāz-i kāħ-ı vüśūline kemend-i Ǿameli irmese, 

Ĥaķ TeǾālã anı cesedinde mübtelā eyler, yaǾnį bedenine ālām Ǿārıż olur, ve iǾtidāl-i 

mizācına esķām muǾārıż olur, yāħod mālı-yıla ibtilā eyler ki māl ü menāli tār ü mār ve 

ħayme vü ħargāhı teng ü tār olur; yā evlādında mübtelā eyler, yaǾnį envār-i Ǿuyūn-i insān 

ve insān-i aǾyān-i ekvān olan evlādı vefāt eyler, ve ol Ǿabd śabr idüp ĥarįm-i tevekküle 

                                                            
1  Sekizinci Bölüm: Müslim b. Akîl’in Hâlleri Hakkında. 
2  “Bana uyun ki Allah da sizleri sevsin.” 3/Âl-i İmran: 31. 
3  “Onlar Allah yolunda var güçleriyle çaba harcarlar.” 5/Mâide: 54. 
4  reh-ber: reh-rev P, B. 
5  “Sana uyan o mü’minlere her daim kol kanat ger!” 26/Şuarâ: 215. 
6  “Müşriklerden uzak dur/ yüz çevir!” 6/En’âm: 106; 15/Hicr: 94. 
7  Ona binlerce salat ve yüz binlerce selam olsun. 
8  Allah katında kula bir derece yazılır da kul o dereceye kendi çabasıyla ulaşamazsa, Allah o kulunu bedeni, 

evladı veya malı ile imtihan eder. Kul da sabrederek o dereceye ulaşır. Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, c. 
22, s. 318: İnne’l-Ǿabde iźā sebeķat lehū mine’llāhi menziletün lem yeblūġhā bi-Ǿamelihį ibtilāhü’llāhü fį 
cesedihį ve fį mālihį ve fį veledihį ŝümme śabberahū Ǿalã źālike ĥattā yeblüġa’l-menzilete’lletį sebakat 
lehū mina’llāhi azze ve celle.” 
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ittikā eyler ve dāmen-i śabra ilticā eyler, ve ol bedreķa-i śabr ü şikįbāyį ile menzil-i 

menzile-i maǾhūde-i muķarrerede śadr-nişįn ve rıżāǿ-i İlāhįye ķarįn olur.” 

Nažm:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Her belāda ĥāśıl olur bir velā 

Her küdūret āħırı olur śafā 
 
Ger umarsañ genc renc-i mār çek 

Ħār görseñ bil ki gül görseñ gerek1 

Bu muķaddimeyi müǿeyyid ve bu feĥvāyı müşeyyiddür ki, şerār-i āteş-i belāyā 

enbiyāyı yaķmış ve ĥarāret-i sūziş-i menāyā aśfiyāyı āteşlere bıraķmışdur. Serbāzān-i 

meǾārik-i maĥabbetüñ bu sebebden tįġ-ı imtiĥān-i miĥan ile sįneleri śad çāk ve 

müddeǾıyān-i Ǿışķ-ı pür-meşaķķatüñ [185a] daǾvālarında surħ-rū olmaları žāhir olmaġ-içün 

meydān-i mıĥnetde vücūdları ālūde-i ħūn ü ħākdür. Pes merd-i rāh ve cūyende-i ķurb-i 

dergāh olan merd-i āgāha evlã budur ki her ķanda metāǾ-ı źillet (108a) ü ħorį görse cān-ıla 

ħarįdārı ola, ve ne yüzden ŧabanca ve ne elden gūşmāl görse teǿdįb-i ĥāl bilüp ķażā-i mā-fāt 

içün Ǿuźr-i taķsįre ħˇāstgārı ola. Tįġ-ı ķażāya boyın vire ve tįr-i belāya gögüs gere ve diye: 

Beyt:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

“Bend-i zülfüñ dām-i mıĥnetdür giriftāruñ benem 

Derd-i Ǿışķuñ ġam metāǾıdur ħarįdāruñ benem.” 

Bülbül-i ĥadįķa-i “Ve mā yenŧıķu Ǿani’l-hevã.”2, ŧūŧį-i encümen-i “İn hüve illā 

vaĥyün yūĥã.”3 ki her kelāmı ki fāslü’l-ħıŧāb, ve kelimāt-i cevāmiǾu’l-keliminden “Ūtįtü 

cevāmiǾa’l-kelim.”4 bir bābdur, “Eş-şerįǾatü aķvālį ve’ŧ-ŧarįķatü efǾālį ve’l-ĥaķįķatü ĥālį.”5 

mażmūnı-yıla gūyā olduķları aķvāl ü efǾāl ü aĥvāl ile irşād-i Ǿıbāda işāretdür. “Fa’śbir li-

rābbik!”6 ħıŧābı beliyyāt-i ĥıdŝān ve nevāyib-i meleveyn, ki ber-mūcib-i “Külle yevmin 

hüve fį şeǿn.”7 vāķıǾ olur, [185b] śabr ü şikįbāyį ile maķrūn olıcaķ “Fa’śbir li-ĥukmi 

                                                            
1  gül görseñ gerek: P’de derkenar. 
2  O, keyfî arzu ve isteklerine göre konuşmaz. 53/Necm: 3. 
3  O (Kur’an) Allah tarafından gönderilmiş vahiyden başka bir şey değildir. 53/Necm: 4. 
4  “Bana az sözle çok şey anlatma özelliği bağışlandı.” Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 12, s. 366.  
5  Şeriat sözlerim tarikat yaptıklarım, hakikat ise hâlimdir. 
6  Rabbin için sabret. 74/Müddessir: 7: “Ve li-rabbike fa’śbir.” 
7  O (Allah) iradesini sürekli tecelli ettirmek suretiyle iş başındadır. 55/Rahmân: 29. 
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Rabbik!”1 mefhūmından müstefād olan lām-i taħśįś ıķtiżāsı-yıla, Cenāb-i Ķudsį –teǾālã 

źātühū Ǿani’l-kemiyyeti ve’l-keyfiyyet2– ĥażarātından meǿcūr-i ecr-i cezįl ve meşmūl-i 

ŝevāb-i celįl olmaġa delāletdür. Baĥr-i mevvāc ü nūr-i vehhāc ve ebr-i ŝeccāc, yaǾnį 

ķıbletü’l-Ǿuşşāķ Manśūr-i Ĥallāc, “İlāhį! Beni derd mey-ħanesinüñ sebū-keşi ve belā 

peymānesinüñ cürǾa-çeşi, başum Ǿarśa-i Ǿanāda ġalŧān ve śavlecān-i mıĥnet-ile ser-gerdān 

eyle. Cismüm mıķrāż-ı emrāż-ıla şerĥa şerĥa ķıl ve dil ü cānum nāvek-i derd-ile dil.” 

[didi].  

Beyt:  

(mef’ūlü fā’ilātü mefā’įlü fâ’ilün) 

Her ġam ki muķteżā-i kemāl-i irādedür 

ǾIşķ ehline śafāda vefādan ziyādedür 

Remz-i ġarįb ve sirr-i Ǿacįbdür ki “Đarbü’l-ĥabįbi evcaǾ.”3 iken mürād-i ĥabįb olduġı 

cihetden bu ĥālde muķteżā-yi maķām-i “Đarbü’l-ĥabįbi zebįb.”4dür. 

Nažm:  

(fâ’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün) 

Dōstdan irse belā rāĥat olur 

Yārdan (108b) gelse cefā şefķat olur 
 
Derd-i dil-berden irişür kam-i dil  

Cevr-i yār-ile olur āram-i dil 

Belį, āşıķ oldur ki her nefesde hezār derd ü endūh ü ġamm ü ġuśśadan bir [186a] kūh-i pür-

şükūh ile mübtelā olup, şūr-i Ǿışķ-ıla telħ-gām ve cünūn-i şevķ-ıla bed-nām-i ĥāśś u Ǿāmm 

ola. 

Beyt:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

ǾĀşıķa şeydāylıķ rüsvāylıķ bed-nāmlıķ 

Pād-şāh-i Ǿışķdan teşrįfdür bayramlıķ 

Gūyā erbāb-i ıŧlāķ ve cümhūr-i Ǿuşşāķ “ǾĀşıķ belā-zede olur.” dimek-ile benüm 

ĥālümden ĥıkāye ve derd-i derūnumdan kināye ve ĥālüm bu beyt-ile rivāye iderler: 

                                                            
1  Rabbinin hükmünü sabırla karşıla. 68/Kalem: 48. 
2  Zâtı, nicelik ve nitelikle ölçülemeyecek derecede yücedir.  
3  Sevgilinin darbesi en acı verenidir. 
4  Sevilen kimsenin darbesi, zebîb(kuru üzümden yapılan bir içki) gibidir. 
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Nažm:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

ǾIşķ-ıla çün bunda ħıdmet-kāruñam 

Cevr iderseñ eyle minnet-dāruñam 
 
Seng-i cevrüñle ten ābādan olur 

Derd ü ġuśśañla göñül şādān olur 
 
Derdmendüz derddür dermānumuz 

Sir-feşānlıķdur ser ü sāmānumuz 

Bu tefśįl-i pür-ġuśśa vü derd ve bu tertįl-i ġam-perverdüñ bu muķaddime-i pür-sūz 

ü sāz ve bu basŧ-ı pür-sūz ü cān-güdāzdan ġaraż, Ehl-i Beyt’üñ ķıśśa-i hāǿil ü ser-güźeşt-i 

cān-güsillerinüñ beyānına temhįd ü teşyįd ü teşbįbdür ki, ǾAbdu’llāh bin Mübārek –Ǿaleyhi 

raĥmetu’llāhi teǾālã ve tebārek1– rivāyet ider ki: Ķaśd-i ĥacc-i Beytu’llāh idüp bādiyede 

bād gibi pūyān ü lebbeyk-künān ve leb-tefsįde vü dehān hem-çünān gider-iken [186b] 

gördüm ki bir kūdek-i deh-sāle mānend-i māh-i çehār-deh-sāle ĥarāret-i ĥareket ve tāb-i 

āftāb-ıla ez-pāy tā be-farķ Ǿaraķa ġarķ, ŧabǾ-ı çālāk gibi gider ve şüǾāǾ-ı baśar-i tābnāk gibi 

az zemānda çoķ mesāfe ķaŧǾ ider. Didüm ki: 

ĶıŧǾa: 

(müstef’ilün müstef’ilün) 

“Kimdür bu ķarşudan gelen 

Peydā vü geh pinhān olan 

Yā şāh-i KenǾān’dur meger 

Yā māh-i tābāndur gelen 

Śan nūr inmiş vādiye 

Yā ŧoldı raĥmet bādiye 

Yā Ĥıżr ü yā İlyās’dur 

Yā āb-i ĥayvāndur gelen.” 

Selām (109a) virüp “Kimsin?” didüm, “Abdün min Ǿabdi’llāh.”2 didi. “Ķandan gelürsin?” 

didüm, “Mine’llāh.”3 didi. “Ķanda gidersin?” didüm, “İle’llāh.”4 didi. “Ne ŧaleb eylersin?” 

                                                            
1  Çok yüce ve mübarek olan Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. 
2  Allah’ın kullarından bir kul. 
3  Allah’tan. 
4  Allah’a. 
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didüm, “Rıżāǿu’llāh.”1 didi. “Rāĥıleñ ķanı?” didüm, “Ķademį.”2 didi. “Zāduñ ķanı?” 

didüm, “Taķva’llāh.”3 didi. “Bu beyābānda bu kūdek-sālelik-ile n’eylersin?” didüm, eyitdi 

ki: “Hįç bir zāyir Ǿazm-i mürūr itmez, illā ki mezūr anuñ saǾyini meşkūr itmez.” “Aduñ 

nedür?” didüm, “İy İbn Mübārek! Mıĥnet-zedegān-i rūzgār ve ġamnākān-i şehr ü diyārdan 

ne śorarsın?” didi. 

RübāǾį:  

(fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl) 

Śorarsañ benem bį-dil ü nā-tüvān 

Ne ism ü ne resm ü ne cism ü ne cān [186a] 

Ne nām ü nişān var ki idem beyān 

Ne Ǿunvān-i şöhret ki ķılam Ǿıyān 

“Bārį ķavm ü ķabįleñi di.” didüm, didi ki: “Naĥnü ķavmün mažlūmūn, naĥnü ķavmün 

maŧrūdūn, naĥnü ķavmün maķhūrūn.”4 “Yaķįn gelmedi.” didüm, didi ki: “Biz sāķıyān-i 

Kevŝer’üz. Kim ki cürǾa-i cām-i maĥabbetümüz-ile mest olur, ol ĥavż-ı mevǾūduñ māǿ-i 

mevrūdından sįrāb olur. Ve her ki silsile-i ıħlāśa boyın virmez, peyveste esįr-i zencįr-i 

selāsil-i nekāl ü Ǿaźāb olur.” Andan rįĥ-ı Ǿāśıf ü barķ-ı ħāŧıf gibi nažardan dūr oldı. 

Çün KaǾbe’ye geldüm, gördüm ol nev-cevānuñ pįrāmeninde cemǾ-ı keŝįr ü cemm-i 

ġafįr ŧurup istifsār-i ĥalāl ü ĥarām ider, ve ol cevāb-i śavāb virüp ĥall-i Ǿuķūd ve beyān-i 

şerāyiǾ u aĥkām ider. “Bu kimdür?” didüm, didiler ki: “Yeŝrib ü Baŧĥā ve Ĥıcāz ü 

Ŧāyif’de5 olan rimāl6 ü ĥaśã bunı bilür, sen niçün bilmezsin? Budur ol, 

Beyt:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Ķurretü’l-Ǿayn-i şehįd-i Kerbelā 

Nūr-i çeşm-i Muśŧāfã vü Mürteżā 

Zeyne’l-Ǿābidįn ǾAlį bin Ĥuseyn bin ǾAlį.” Rāvį İbn Mübārek eydür: Çün kim olduġın 

bildüm, varup [187b] elin ayaġın öpüp, “Yā İbn Resūlu’llāh! Fi(109b)’l-ĥaķįķa buyurduġuñ 

gibidür, ķavm-i maķhūrsız; geydügüñüz cāmenüñ ŧırāzı ķahr ve yedügüñüz ŧaǾāmuñ ħamįr-

                                                            
1  Allah’ın rızasıdır. 
2  Ayağımdır. 
3  Allah’a karşı takvâdır. 
4  Biz zulme uğramış bir topluluğuz, biz sürgüne gönderilmiş bir topluluğuz, biz yenilgiye uğramış bir 

toğluluğuz. 
5  Ŧāyif’de B: ŧāyifede P. 
6  rimāl: remmāl P, B. 
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i māyesi zehrdür. Kimüñüz cām-i zehr-ile helāk ve kimüñüz tįġ-ı hevlnāk-ile śad çāk 

itdiler. Ĥıcāz ü ǾIrāķ’da belki cümle-i āfāķda ekŝer tūde ki vardur, eŝer-i ķubūr-i ķatlā-i 

evlād-i Resūl’dür, ve her ser-i rāhda ve her güźergāhda görinen nişāne-i meşāhid-i şühedā-i 

aĥfād-i Betūl’dür.” Fi’l-vāķıǾ, 

Beyt:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Egerçi Ǿālem içre ķıśśa çoķdur 

Ġam-i evlāda beñzer ġuśśa yoķdur. 

 

[ĶIŚŚA-İ MÜSLİM BİN ǾAĶĮL] 

Ol ĥādiŝe-i Ǿıbret-nümādan biri daħı ķıśśa-i Müslim bin ǾAķįl’dür ve anuñ icmāli 

bu tafśįldür ki: Çün dürūġ-gūyān-i Kūfiyān ıžhār-i beyǾat ve İmām’ı daǾvet itdiler, İmām 

daħı Müslim’i irsāl ve Müslim daħı cān-ıla İmām’uñ emrine imtiŝāl itdi. Mekke’den 

śanādįd-i Kūfe ile yola çıķduķda evvel menzilde bir śayyād gördi ki bir āhūyı śayd idüp 

boġazladı. Müslim teŧayyür idüp, yine İmām’a gelüp ĥāli iǾlām itdi, “Bu seferde ħayr 

añlamadum, bu sevdādan vāz gelelüm.” diyügördi. İmām, Müslim’e “Yā ibn [188a] Ǿammį! 

Ne Ǿaceb ķuvvet-i vāhimeye vücūd virürsin! Egerçi her işde teǿemmül yigdür; emmā her 

işden tevekkül yigdür.” didi. Müslim “Ben kendüm-içün dimem ve kendi ġamum yimem, 

mürādum senüñ baķāñ ve medāric-i Ǿāliyeye irtiķāñdur. Çün eyle buyurırsın, biñ cānum 

var ise yoluña fidā; yöneldüm yola, oñarıcı Ħudā’dur.” didi. 

Nažm:  

(fâ’ilâtün[fâ’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Yol emel gibi olsa dūr ü dirāz 

Reh-i hicrān gibi nişįb ü firāz 
 
ǾUmr-mānend idüp bu yolda şitāb 

Olayım tįz-rev çü Ǿahd-i şebāb 
 
Oluban bād-i bādiye-peymā 

Yolda şöyle ki gidem ebr-āsā 
 
Tozumı görmeyeler śaĥrālar 

Çıķmaya ŧopuġuma deryālar 
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Ŧalayım baĥre hemçü būtįmār 

Gireyim āteşe semender-vār 
 
Geşt (110a) idüp kūh ü deşti āb gibi 

Śulara yüzeyim ĥabāb gibi 
 
Aġayım ŧaġlara seĥāb gibi 

Düşeyim yollara serāb gibi 
 
Ebr-ile ceng idüp peleng gibi 

Deñize ŧalayım neheng gibi 
 
Kūy-i maķśūd yolların śoraraķ 

Yollara bād gibi yüz uraraķ 
 
Yā virem cānı yolda el-ĥāśıl 

Cānı maķśūda yā idem vāśıl 

[188b] “Emmā žannum oldur ki, bir daħı ħıdmetüñe irimem ve yüzüñi görimem.” didi ve 

nālān ü giryān yola girdi. 

ĶıŧǾa: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

VedāǾuñ dāġ-ı ĥasretdür firāķuñ āfet-i dildür 

Döyer mi hįç bu dāġa ten döyer mi āteşe hįç dil 

Ne tende ŧāķat-i śūrį ne dilde tāb-i mehcūrį 

ǾAceb derd oldı bį-dermān Ǿaceb kār oldı bį-ĥāśıl 

Çün Medįne’ye1 irdi, Ravża-i Resūl’i ziyāret itdi. BaǾdehū, Ravża ile daħı vedāǾ 

itdi. Andan Kūfe’ye teveccüh idüp ser-cümle ħānmān ü baş ü cāndan inķıŧāǾ itdi. İki 

kūdek-sāle oġlancuġı var idi, iftirāķlarına döyemeyüp kendi-yile bile hem-rāh itdi. Kūfe’ye 

vardı, dārü’l-Muħtār’a nüzūl idüp aǾyān-i ehl-i Kūfe’den şįǾa-i Āl Müslim ĥużūrına cemǾ 

olup, İmām’uñ mektūbın görüp “Vā şevķāh ilã liķāh!”2 diyü her biri ıĥtimāl-i ķudūmına 

şükr-i İlāh itdi. On yidi biñ kişi Müslim-ile İmām cānibinden vekāleten beyǾat itdi. El dest-

pįşįn olmaġa elden vardılar, biri birine müzāĥım oldılar. “Dest ber-bālā-yi destdür.” diyü 

beyǾatde öñ ayaġ [189a] olmaġ-içün tezāĥum idenden Müslim’i şaşdurup el el üstine oynar 

                                                            
1  Medįne’ye B: Medįne P. 
2  Ona kavuşuncaya dek vay heveslerimize! 
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gibi müsāhim oldılar. Ellerinden gelmedügi kāra dem-sāz oldılar, āħır-dest bāzįçe-i 

kūdekāna döndürüp ġadre enbāz oldılar. Müslim bunlaruñ cemǾıyyetin ve ĥusn-i 

tebeǾıyyetin görüp İmām’a bildürüp, ıžhār-i sürūr ü şādį ķılup İmām’ı Kūfe’ye (110b) daǾvet 

eyledi ve didi: 

Beyt:  

(fā’ilātün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

“Saña yardımcı olup Allāh ħayrü’n-nāśırįn 

Vaśluñı rūzį ķıla Allāh ħayrü’r-rāzıķįn.” 

Ez-įn cānib, ĥākim-i Kūfe NuǾmān bin Beşįr ħalķı mescide cemǾ idüp, “İy ehl-i 

Kūfe! Niçün nifāķ-sāz ü fitne-engįz olursız ve kendi elüñüz-ile yoķ yire kendüñüze ħūn-rįz 

olursız? Baş ü cānuñuza ħasāret ve ħānmānuñuza ġāreti revā görürsiz? Ben ķıtāle bādį ve 

reh-i đalāle hādį olmam; emmā şöyle ki beyǾat-i Ĥuseyn’den ferāġat ve cānib-i Yezįd’e 

tecdįd-i iŧāǾat itmeyesiz, ķıtāl ü ĥırāb muķarrerdür ve ġalebe ķanķı ŧarefden olacaġı günden 

ažherdür. Kibāruñuz ŧuǾme-i sinān ü şemşįr ve śıġāruñuz esįr-i zencįr, ve nisāñuz ħor1 ü 

ĥaķįr [189b] olur.” diyü taħvįf ü tehdįd ve niçe dürlü vaǾįd-i şedįd itdi. BaǾdehū Yezįd’e 

nāme gönderüp, “Ĥuseyn imāmete ŧālibdür ve Müslim İmām cānibinden Kūfe’ye gelüp 

ehl-i Kūfe senden rāġıb ve İmām’uñ beyǾatine rāġıbdur. Ben anuñ-ıla muķāvemete ķādir 

degülem ve ĥırfet-i ĥarb ü đarbda māhir degülem. Bir celd ü müteśallib ve şücāǾ u 

müteǾaśśıb kimesneyi göndermeñ lāzimdür.” diyü ıǾlām-i aĥvāl eyledi. Yezįd işidüp bu 

vażǾ buġżın tezyįd ve Ǿadāvetin teǿkįd itdi. Enśār ü aǾvānı-yıla müşāvere itdi. Āħır 

ǾUbeydu’llāh-i Ziyād ki vālį-i Baśra idi, Kūfe’ye ĥākim idüp menşūrın irsāl itdi, “Bu 

nāyire-i fitne iştiǾāl bulmazdın evvel inŧıfāsı, şemǾ-ı devletümüzüñ fürūzān olmasınuñ 

muķaddimesidür. Şöyle ki, yā āb-i tedbįr, yā seyl-āb-i ĥarb-i şemşįr ile söyündüresin. 

SaǾyüñ ĥużūrumuzda meşkūr ve Ǿamelüñ mebrūr olup mūcib-i ķadr-i mevfūr2, vefr-i nā-

maĥśūr3 olmaķ muķarrerdür. Ve şöyle ki, āyįne-i efǾāl śūret-güster ola, (111a) mirǿāt-i ķalb 

şikeste olup her pāresi intiķām-sitįze [190a] bir ħancer-i ħūn-rįz olmaķ muķarrerdür.” didi. 

EnvāǾ-ı istimāletler ve ümįd-i riǾāyetler virdi. 

İbn Ziyād Ǿazm-i Kūfe ķaśdında iken işitdi ki İmām’uñ ‘Selmān’-nām ħādimi 

mektūb-ıla gelüp ehl-i Baśra’yı4 daħı inķıyād-i imāmet-i İmām’a daǾvet ve anlardan ŧaleb-i 

                                                            
1  ħor B: ĥūr P. 
2  ķadr-i mevfūr B: ķadr ü mevfūr P. 
3  vefr-i nā-maĥśūr: vefr ü nā-maĥśūr P, B. 
4  Baśra’yı B: Baśra P. 
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beyǾat ü tebeǾıyyet ider. Hezār ıĥtiyāl ile ol rūbāh-hemāl Selmān’ı ele getürüp, nāmeye 

vāķıf olup gördi ki mażmūnı bu: 

ĶıŧǾa:  

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

“Sālik-i rāh-i rāst olmaġ-içün 

Ben imāma siz ıķtidā eyleñ 

Gülşen-i dįni eyleyüp ser-sebz 

Bülbül-i şerǾı pür-nevā eyleñ.” 

Andan İbn Ziyād ehl-i Baśra’ya ħıŧāb idüp didi ki: “İy ehl-i Baśra! Beni bilürsiz, İbn 

Ziyād’am, irŝ-ile ħūn-ħˇārlıġa muǾtādam. Ĥāliyā Kūfe’ye vālį olup giderem, yirüme 

ķarındaşumı nāyib naśb iderem. Biriñüzden cānib-i Ĥuseyn’e meyl ü iltifāt ve cādde-i 

iŧāǾat-i Yezįd’de Ǿadem-i ŝebāt śādir ola, ġadrüñüz cihetinden Ǿuźrüñüz ġayr-i maķbūl olur 

ve şüyuħ u şebābuñuz tįġ-ı ķahr-ile maķtūl olur. BaǾde ħarābi’l-Baśra, size cāy-i gürįz ü 

güzįr olmaz ve ǾAlį ve Ĥuseyn size feryād-res [190b] ü dest-gįr olmaz.” didi. 

Nažm:  

(fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl) 

Eger terk idem şerm ü āzermi ben 

Söyündürmeyem āteş-i germi ben 
 
Ķopar başuñuza ķıyāmet sizüñ 

Ķabūl eyleñüz pendi devlet sizüñ 

Andan Selmān’ı ve ehl-i Baśra’dan, Ĥuseyn’üñ mektūbın gönderdükleri eşrāfuñ 

baǾżın bile alup gitdi. Çünki Kūfe’ye yitdi, Tevārįħ-ı AǾmeş-i Kūfį’de mesŧūrdur ki İbn 

Ziyād Kūfe’ye girmeyüp gice olınca śabr itdi. Çün giceden on sāǾat geçdi, ǾAlevįler 

ŧavrınca Ǿımāme śarındı ve ŧaylesān bürindi; tįġın ĥamāyil idüp kemānın bāzūsına aldı. 

Atına süvār oldı, beriyye yolından Kūfe’ye Ǿazm itdi. Çün māh-tābda (111b) ħalķ-ı Kūfe İbn 

Ziyād’a nažar śaldı, çün sābıķā ķudūm-i İmām’a müntežır ve ġubār-i mevkibine nāžır 

idiler, şiǾār-i ǾAlevį ve āŝār-i Nebevį gördiler, İmām’ı śandılar, “Ķademte ya’bne 

resūli’llāhi ħayra maķdemin nefdįke bi’l-ābāǿi ve’l-ümmehāt!”1 didiler. 

 

 
                                                            
1  Ey Allah elçisinin torunu! Çok hayırlı bir gelişle geldin. Babalarımız ve analarımız yoluna feda olsun. 
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Beyt:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

İy ġubār-i maķdemüñ āyįne-i cāna cilā 

Ħayrü maķdem serverā ehlen ve sehlen merĥabā1 

İbn Ziyād śūret-i İmām-ıla, gürūh-i enbūh-i enām-ıla Dārü’l-imāret [191a] ķapusına2 

geldiler. Vālį-i sābıķ NuǾmān bin Beşįr, “Yā ibn Resūlu’llāh! Kerem eyle girü dön! Yoķsa 

bu ĥāl fitneye bāǾıŝ olur ve ħalķ içinde nehb ü ġāret ĥādiŝ olur. Dārü’l-imāre Yezįd’üñdür, 

ġayrı menzil gör.” didi. Ehl-i Kūfe NuǾmān’a düşnām itdiler: “LaǾnet Yezįd’e ve saña! 

Gelen nebįre-i Resūl’dür, Yezįd ne fużūldur; elbette ķapuyı aç.” didiler, ıķdām itdiler. 

Müslim bin ǾUrve-i Bāhilį, ki refįķ-ı İbn Ziyād idi, “Yā ķavm! Ne söylersiz? Gelen Yezįd 

nāyibi İbn Ziyād’dur.” diyü naǾre urdı. İbn Ziyād daħı yüzinden niķābın götürdi, ħalķ 

gördiler ki gül-i al didükleri ħār, sāķį-i şerāb-i Kevŝer didükleri pįr-i3 dürd-i pür-ħumār; āb-

i ĥayvān bildükleri zehr-i ķātil, ŧavķ-ı zerrįn añladuķları āhenįn selāsil; üştür-i Śāliĥ 

didükleri ħar-i Deccāl, ıĥyāǿ-i4 baķara-i muǾciz-i yed-i beyżā didükleri5 büzġāle-i Sāmirį-

miŝāl; kāse-i śadef śanduķları pāre-i ħazef, dürr-i Necef umduķları żāyiǾ u telef. 

Torbasında mār görmişe dönüp yüzleri tersine döndi ve her birinüñ zeng-i melāl ile āyįne-i 
[191b] śafāsı ŧundı. Ķıçlarına baķmayup bir birin baśaraķ ķaçdılar, ħūn-i evlād gibi yüzleri 

śuyın yire śaçdılar. NuǾmān, İbn Ziyād’a fetĥ-ı bāb itdi, terhįb ü tekrįm-i bį-ĥısāb itdi. 

Śabāĥ İbn Ziyād cāmiǾa varup menşūrın oķutdı, kendinüñ İbn Ziyād ve cellād bin cellād 

olduġın bildürüp ħalķı taħvįf itdi. (112a) Ve gāh rįş-ħand-ile talŧįf itdi, “Yezįd’e Ĥuseyn ile 

āştį muĥāl, lā-büd āħır-i kār ķıtāldür. Yezįd āteşį vü ġażabnākdür, ķaŧǾ-ı tebār ve ķalǾ-ı 

demār-i aǾdāda tünd ü bį-bākdür. Ĥālā tedārük-i mā-fāt idüp Ĥuseyn’den iǾrāż ve Yezįd’e 

tecdįd-i ıħlāś ider-iseñüz Ǿafv ü śafĥ şānından baǾįd degüldür; şöyle ki ŧaref-i ħılāfda olana 

yār ü yāver olasız, śoñra nedāmet ü tedārük müfįd degüldür.” didi. 

Ez-įn cānib, Müslim bįm-i cāndan endįşenāk olup aśhāb-i Resūl’den Hānį bin 

ǾUrve-i Hānį’ye ilticā itdi. Hānį ĥucre-i ħāśś-ı müselleme virüp Müslim’i anda ıħfā itdi. 

EşyāǾ u etbāǾ nihānį Hānį evine gelürler-idi ve ħufyeten beyǾat ü tebeǾıyyet ķılurlar-ıdı. 

BeyǾat iden şįǾa [192a] yigirmi biñden füzūn oldı. Bu cānibde, İbn Ziyād Müslim’üñ ĥālin 

                                                            
1  Çok hayırlarla geldin efendi! Hoş geldin sefâlar getirdin, merhaba. 
2  ķapusına: P’de mükerrer. 
3  pįr: bir P, pür? B. 
4  ıĥyāǿ: ıħyāǿ? B. 
5  ħar-i Deccāl…beyżā B: -P. 
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bilmedügine maĥzūn oldı. BaǾżılar ķatında ‘MaǾķıl’, baǾžılar ķatında ‘Rūzbe’-nām 

ġulāmına “Bu bāb-i muǾallaķuñ fetĥına vesįle ve bu rāz-i ser-bestenüñ ĥalline bir ĥįle 

bilür-iseñ seni āzād ideyim ve başuma berāber idüp şād ideyim.” didi. Rūzbe cāmiǾa geldi, 

gördi bir aķ u laŧįf cāmeli ve pāk ü nažįf Ǿımāmelü pįr-i nūrānį nemāz ķılur; firāset-ile bildi 

ki şįǾįdür. 

Beyt:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Kimüñ göñlinde ola mihr-i Mevlā 

Cebįninde olur ol nūr peydā 

“Fedāke ebį ve ümmį!”1 diyüp pāyına yüz sürdi, “Ben Şām’danam, ķadįmį ħānedān-i 

aĥbāb-i İmām’danam. Evlāda üç biñ aķçe neźrüm vardur. Müslim’üñ bu şehrde olduġın 

işitdüm. Ben ārzūmendi ārzūya vāśıl eyle, ŝevāb-i dü-cihānı ĥāśıl eyle.” didi. Ol Ǿazįz, “Bu 

mescidde bunca cemāǾatden beni ıħtiyāra ve Müslim’i benden istifsāra sebeb nedür?” didi. 

MaǾķıl, “Sįmā-i śalāĥ žāhirüñde Ǿıyān ve eŝer-i necāĥ vech-i ŧāhirüñde nümāyān. 

Maĥabbet-i evlād sende [192b] olmayıcaķ (112b) kimde olur? Allāh Allāh! Ol2 baña bedreķa-i 

rāh!” didi. Ol merd-i sįne-śāf ü sāde-dil bu İblįs-i pür-telbįsüñ mekrinden ġāfil, “Fiǿl-

ĥaķįķa ol şehryāruñ ĥalķa-be-gūşı ve ol şeh-süvāruñ ġāşiye-ber-dūşıyam.” didi, MaǾķıl’ı 

alup Hānį evine getürdi. MaǾķıl Müslim’i gördükde, 

Beyt:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Düşdi ayaġına vü kefşine rū-māl eyledi 

Eşk-i sürħını niŝār-i maķdem-i Āl eyledi. 

Üç biñi3 “Neźrdür.” diyü nažarında ķodı, zümre-i Āl’e, 

MıśrāǾ:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Medĥ u taĥsįn-i firāvān oķudı. 

İfşāǿ-i sir itmeyecegine envāǾ-ı yemįn idüp Ǿahd-i mįŝāķ ve sāķ-ı ittisāķ-ıla rāh-i inķıyādda 

ŝābit-ķadem olmaġa ittifāķ itdi. Ol gün aħşama dek eşyāǾ u etbāǾuñ aĥvāline āġāzdan 

encāma dek muŧŧaliǾ oldı. İbn Ziyād’a gelüp naķįr ü ķıŧmįr aĥvāli bir bir tefsįr itdi. ǾAle’ś-

                                                            
1  Anam babam yoluna feda olsun! 
2  ol B: -P. 
3  biñi B: biñ P. 
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śabāĥ İbn Ziyād Dārü’l-imāre’de dįvān itdi, cemǾ-ı eşrāf ü aǾyān itdi. Esmāǿ-i Ħārice ve 

Muĥammed bin Keŝįr geldüklerinde İbn Ziyād, “Birķaç gündür Hānį dįźārı Ǿazįz itdi, 

Ǿaceb niçün bizüm-ile müśāĥabetden [193a] perhįz itdi?” didi. Bunlar, “Birķaç gündür ki 

ħaste-ĥāldür, anuñ-çün āmed-şüd1 mülāzemetine bį-mecāldür.” didiler. 

İbn Ziyād, Hānį’yi dāǾvet itdi. Hānį İbn Ziyād’a ķarįb oldı, “Bu şaħśdan baña bį-

ıħtiyār ruǾb ü hirās müstevlį oldı.” diyü ħānesine mürāceǾat ķaśd itdi, Esmāǿ-i Ħarice2 

menǾ itdi3. BaǾde’s-selām fetĥ-ı kelām idüp, “Eyyühe’l-emįr! Bize ĥālet-i şeyħūħatda 

sūǿü’l-mizāc var iken inziǾāc virüp daǾvet itmege sebeb nedür?” didi. İbn Ziyād “Bundan 

ġayrı ne sebeb ola ki, Müslim senüñ evüñde4 ıħtifāda ve ħalķ gürūhāgürūh Ĥuseyn’e 

tebeǾıyyet ü ıķtidāda. Mādde-i fesād ķuvvet bulmaķda ve ħalįfe-i zemāna baġy ü ŧuġyān 

žāhir olmaķdadur.” didi. (113a) Hānį śadme-i ūlāda ki inkār itdi, İbn Ziyād MaǾķıl’i ıĥżār 

itdi. Hānį anı gördükde Ǿaraķ-ı infiǾāli nābıż olup eŝer-i ħaclet bedįdār oldı ve bu resme 

Ǿuźr-güźār oldı ki: “Ben Müslim’i evüme daǾvet itmedüm; emmā çün ibn-iǾamm-i Resūl 

ve birāder-zāde-i zevcü’l-Betūl sāye-i ħāneme ilticā itdi, redd itmege cürǿet [193b] 

itmedüm.” didi. İbn Ziyād “Heyhāte heyhāt! Elbette Müslim ĥāżır olmaķ gerek ve siyāset-i 

bāġį yirin bulmaķ gerekdür.” didi. Hānį, “Müslim baña istiġāŝe itdi. Ele virmek muĥāldür, 

mā-Ǿadā ķįl ü ķāldür.” didi. Buyurdı, Hānį’yi ĥabs itdiler. Belį, 

Beyt:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Odur erbāb-i Ǿışķ içinde server  

Ki ser vire dinilse aña sir ver . 

Esmā, “İy ġaddār ü sitem-kār! Sen emįrsin diyü Hānį’ye ‘Įmen ol, ben żāminem.’ 

diyü yanuña getürdüm. Niçün böyle idersin?” didükde Esmā’yı ol ķadar dögdiler ki 

ĥāżırlar ĥāyātından yeǿs itdiler. Andan emr itdi, Ǿuķābeyn ü tāziyāne ĥāżır itdiler. Perr-i 

źübāb deñli5 Ǿıķāba istıĥķāķı yoġ-iken, ol pįr-i rehvār-i şah-rāh-i śuĥbet-i Resūl reviş-i śıdķ 

u sedādda çālāk-reftār iken Ǿuķābeyne süvār idüp biş yüz tāziyāne urdılar; elbette Müslim’i 

“Ķandadur?” diyü śordılar. Hānį, “Be-Ħudā-yi zemįn ü āsmān! Eger Müslim ĥāżır olsa 

                                                            
1  āmed-şüd: āmed şeh? P, emr şüd? B. 
2  Esmāǿ-i Ħārice B: Esmā vü Ħārice P. 
3  itdi: itdiler P, B. 
4  evüñde B: evüñ P. 
5  deñli B: dükeli P. 
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daħı zįr-i dāmenümde ıħfā idem ve Ehl-i Beyt-i nübüvvet Ǿışķında naķd-i vücūdı fidā 

idem.” didi. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

ǾIşķdan ben dem [194a] urup ol dem ki ķaldurdum Ǿalem 

Başumı aldum ayaġum altına evvel ķadem 

CemāǾat-i rüǿesā, “Hānį pįr-i neved-sāle ve śuĥbet-dįde-i Ħātemü’r-risāledür. İçümüzde 

Ħulefāǿ-i Rāşidįn śuĥbeti ile müstesǾadümüz ve zühd ü veraǾ u taķvã ile 

muķalledümüzdür. Bereket-i śuĥbet-i Nebį ĥurmetine Ǿafv eyle!” diyü İbn Ziyād’a yüz 

urdılar, maķām-i şefāǾatde (113b) ŧurdılar. İbn Ziyād-i žulm-muǾtād buyurdı, pįr-i mübāregi 

indürdiler. Hemān geh Ǿıķāb-i Ǿukābeynden ħalāś oldı, ŧāyir-i rūĥı ķafes-i dāyirü’l-

beliyyet-i teng-nāy-i dünyādan uçup firāz-i gülzār-i behiştde āsāyiş idüp müśādeme-i zāġ u 

zeġandan menāś buldı. 

Bu ħaberden Müslim ħaber-dār olduķda Hāşimį ŧamarlar cūşa geldi, ķaśd itdi ki 

bed-ħˇāhdan demār ü tebār götüre. Hem-rāh idindügi iki ferzendi Ķāđį Şüreyħ evinde 

emānet ķoyup emr itdi, nidā itdiler; şįǾa-i Āl’e śalā itdiler. Der-ĥāl yigirmi biñ mıķdārı şįr-i 

bįşe-i ĥarb ü đarb ve peleng-i kūh-i ķıtāl süvār oldılar; ķaśr-i Dārü’l-imāre’yi girdāgird 

ıĥāŧa [194b] idüp ol merkez-i fitne vü nuķŧa-i fesāda dāyire-i pergār oldılar. İbn Ziyād’a ħavf 

müstevlį olup dehşet itdi, ŧudaķları tebserdi, ensi1 entdi. Buyurdı, ekābir-i ķavmden Keŝįr 

bin Şihāb ve Muĥammed bin EşǾaŝ ve Şimr-i Źi’l-cevşen ŧam üstine çıķup [didiler ki]: “İy 

ķavm! Bād-i nā-dānį ile nāyire-i fitneye iştiǾāl virmeñ ve kendi elüñüz-ile ķanuñuza 

girmeñ! ǾAsker-i Şām śubĥ u şām ez-her nevāĥį vü cānib mütevālį vü müteǾāķıb 

gelmekdedür. Ve emr-i Yezįd bu minvāl üzre cārįdür ki, eger gūşe-i ħumūl-i sükūnda 

inzivā ve ĥarįm-i istiġfāra ilticā itmez-iseñüz, cümleñüz ŧuǾme-i şemşįr-i ġazab ve hedef-i 

sihām-i intiķām olınursız; müśāliĥuñuz muĥārib ve ĥāżıruñuz ġāyib menzilesinde ķatl-i 

Ǿām olınursız. Baş u cānuñuz türāb ve ħānmānuñuz ħarāb, ehl ü Ǿıyālüñüz esįr-i bend-i 

rıķķıyyet ve māl ü menālüñüz yaġma vü ġāret olur.” Bu vaǾįd-i şedįd ve taħvįf ü tehdįdden 

Kūfiyāna ruǾb ü hirās ŧārį olup muǾtādları olan [195a] bį-vefālıķları yolın ŧutdılar. Ol Ǿahd ü 

peyvend (114a) ü beyǾat ü sevgendi unıtdılar, ķarārı firāra ve güzįri güźāra degiştiler. 

Müslim’üñ yanında ķalan ancaķ on merd-i çāpük idi, belki ondan daħı eksük idi. Müslim 

                                                            
1  ensi: eñsesi P, B. 
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żarūrį döndi, bir mescide girüp nemāz ķıldı. Çıķdı, gördi ol on daħı ŧaġılmış, ne yār ü ne 

aġyār, “Leyse fi’d-dāri ġayrühū deyyār.”1 

Nažm:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Egerçi evvelā ıžhār iderler ħod-nümālıķlar 

Dirįġā śoñra anlar gösterürler bį-vefālıķlar 

Süvār olup şehrden çıķup gitmek istedi. SaǾįd bin Aĥnef, “İy emįr! Dervāzeler 

maśdūd ve rāh-i gürįz mesdūddur.” didi. Müslim’üñ öñine düşüp Muĥammed bin Keŝįr’üñ 

evine getürdi. Muĥammed pā-bürehne çıķup elin öpüp, zįr-i zemįnde ıħfā idüp dil-

cūylıķlar ve minnet-dārlıķlar itdi, 

Beyt:  

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

“Beni teşrįf eylemek şāhum 

Maĥż-ı luŧfuñdurur senüñ keremüñ 

Ķadrdür pāyuña yüzüm sürmek 

Devlet-i nā-gehānidür ķademüñ.” 

didi. İbn Ziyād’a ħaber oldı, oġlın gönderdi, varup Muĥammed’i ve oġlın ŧutup ķayd-bend 

itdiler, yolda [195b] muĥkem dögüp kirşend itdiler; İbn Ziyād’a iletdiler. İbn Ziyād 

Muĥammed’i gördükde ŧanz u istihzā itdi. Muĥammed, “Yā İbne’l-Mercāne! Senüñ ne 

ĥaddüñ var ki beni istihzā vü istıĥfāf idesin, yāħod benüm öñümde emāretden lāf ü güźāf 

idesin2?” dir-iken Kūfe’nüñ bir cānibinden āvāz-i ŧabl ü nefįr ve rāyāt-i āyāt-i dār ü gįr ve 

śalā-yi “En-nefįr!”3 peydā oldı. YaǾnį Muĥammed’üñ evlādı ve nebįreleri ve ķavm ü 

Ǿaşįreleri on4 biñ kişi süvār itdiler, Muĥammed’i oġlı ile küşte śanup5 ķıśāś ķaśdına Dārü’l-

imāre’ye gelüp ĥıśār itdiler. İbn Ziyād Muĥammed’i oġlı ile (114b) ķaśr bāmına çıķardı. 

ǾAsker anları zinde görüp ŧaġılup yirlü yirine vardı. Andan Muĥammed’e ruħśat virildi, 

evine gelüp Müslim ile ol gice Süleymān bin Śurad ve Muħtār bin ǾUbeyde ve sāyir 

mihterān-i Kūfe’den niçe nām-dār6 dirildi7. Muĥammed’e, “Yarın oġluñ daħı çıķar. 

                                                            
1  Evde ondan başka kimse yoktur. 
2  P’de son cümle “Yā benüm önüñde emāretden lāf ü güźāf idesin?” şeklinde tekrar yazılmıştır. 
3  Kaçın! 
4  Ǿaşįreleri on B: Ǿaşįrleri ol P. 
5  śanup B: śaħup? P. 
6  nām-dār: P’de mükerrer. 
7  dirildi: dirler-idi P, dırladı? B. 
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Şehrden çıķup Müslim’i alup, ķabāyil-i ǾArab’ı cemǾ idüp daǾvet-i İmām Ĥuseyn’i āşkār 

idelüm. AǾdā-yi Ehl-i Beyt-ile āheng-i neberd ü peygār idelüm.” didiler. 

ǾAle’ś-śabāĥ ǾĀzim ibn Ŧufeyl on biñ [196a] Ǿasker-ile muǾāvenet-i İbn Ziyād’a 

geldi. Bunlaruñ ħavf-ıla āteşine śu ķoyılup, anlaruñ ķuvvet-i ķalb-ile cānlarına śu sepildi. 

İbn Ziyād Muĥammed’i daǾvet itdi, Muĥammed aķvām ü Ǿaşāyirin silāĥ-pūş idüp ehl ü 

Ǿıyāline vedāǾ ve emvāl ü ħazāyin vedįǾat itdi. Dārü’l-imāre’ye geldükde, “Elbette yā 

Müslim’i getür, yā be-cān-i Yezįd, boynuñ urdururam, ķayduñ1 gördürürem.” didi. 

Muĥammed, “İy İbnü’l-Mercāne2! Senüñ ne zehreñ vardur ki otuz biñ merd-i neberd-

āzmāyiş tįġ-ı cān-güdāz-ıla ĥāżır ü āmādedür?” didi. İbn Ziyād ġażaba gelüp, öñindeki 

devāt-ıla atup Muĥammed’üñ alnın zaħm-dār itdi; alnında yazılan yazu mūcibince śafĥa-i 

cebįnin ħūn-bār itdi. Ol sürħ-rūy-i şįǾa-i Āl’üñ gözin ķan bürüdi, emmā gözlerine ķan 

görinüp3 ŧįġ Ǿuryān idüp İbn Ziyād’a yürüdi. Ĥāżırlar kendüleri araya śaldılar, 

Muĥammed’üñ tįġın elinden aldılar. Muĥammed’i ŧaşra çıķardılar. Bu eŝnāda 

Muĥammed’üñ gözi MaǾķıl-i cāsūs-i bį-nāmūs-i pür-efsūs bedter ez-ehl-i nāķūsa rāst 

geldi, gördi ki elinde tįġ ŧutup ŧurur, [196b] bį-tevaķķuf tįġın elinden aldı. Ķuvvet-ile “Yā 

İmām!” diyü śaldı, depere ŧutdı, çaldı. Dest ü bāzūsın görenler (115a) ĥayrān ķaldı. Sįnesine 

dek ķalem gibi iki şaķ ve ķara ķanına müstaġraķ itdi. İbn Ziyād bu ĥāli gördükde serāyına 

girdi, ħıdmet-kārlarına, “Şu kişiyi öldürüñ!” diyü istimāletler virdi. Dārü’l-imāre ĥuddāmı 

ve İbn Ziyād’uñ niçe ġulāmı İbn Keŝįr’üñ üstine üşdi. İbn Keŝįr daħı ķalįl ü keŝįr dimeyüp 

merdāne4 dest-i neberd gösterüp, on kişi helāk idince dilįrāne dürüşdi. Āħır ayaġı şādırvāna 

şādırvāna geçüp şehįd itdiler. Şādırvān-i ġam-kede-i Ǿālemden şādırvān-i ĥavż-ı Kevŝer’e 

şād revān oldı. Oġlı bu ĥāli görüp şįr-i ġurrān gibi ġırįvān oldı. Ĥamle ķıldı, öñine gelenleri 

dil-āverlik-ile iki dildi. Tįġ-ı bürrān-ıla bir ānda kiminüñ serin meydān-i fenāda śavlecān-i 

tįġ-ıla gerdān itdi, kiminüñ bir yanın hevāya perrān itdi. Elinde mār-i pįçān gibi tįġ-ıla fi’l-

ĥāl yigirmi kişiyi bį-cān itdi. Āħır ardından nįze-i sertįz-ile urdılar ki sįnesinden geçdi. Ol 

zaħm ŧāyir-i rūĥı ķafes-i kālbüdinden riyāż-ı ünse5 pervāz itmege [197a] gūyā revzen açdı. 

İbn Keŝįr ile ibninüñ ser-i bürįdelerin Ǿaskere gösterdiler. “Baş gitse ayaķ pāy-dār olmaz.” 

diyü Ǿasker ayaķ ķarada ķodılar, ol ķara yüzliler “Fe-firrū.”6 āyetin oķıdılar. Ser-

                                                            
1  ķayduñ: P’de mükerrer. 
2  ibnü’l-Mercāne B: el-Mercāne P. 
3  görinüp B: göyinüp P. 
4  merdāne B: mürādına P. 
5  ünse: itse P, B. 
6  “Öyleyse (Allah'a) koşun/kaçın!” 51/Zâriyât: 50. 
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dārlarından Muħtār ķabāyil-i ǾArab’a ķaçmaķ ıħtiyār itdi. Süleymān künc-i ıħtifāda ķarār 

itdi. 

Müslim işidüp girįbān-i śabrı giriftār-i pençe-i ıżŧırāb ü ıżŧırār oldı. Nıśfü’l-leylde 

Ǿaķl ü śabr ü ārām ü ķarārı gidüp nā-çār süvār oldı. Dervāze-i şehr yolın tecessüs ider-iken 

ŧalāye-i İbn Ziyād’a1, iki biñ süvāra ser-ħayl olan Ĥakem ibn Ŧufeyl’e rāst geldi. 

“Kimsin?” didiler, “AǾrābiyem, ķabįleme giderem.” didi. “Bu yol senüñ yoluñ degül.” 

didiler, (115b) döndi. Yine dārü’r-RābįǾ’a geldi. Gördi ki, Ħālid bin Ziyād ve niçe begler iki 

biñ2 süvāre ile dervāze bekler. Bir ŧarefe daħı teveccüh itdi, gördi ki Hāzim-i Şāmį hem-

çünān iki biñ süvār ile ķaravul śaķlar. Çün ķaravullar aŧrāfdan rāh-ı gürįz[i] ĥāciz oldı, 

Müslim müteĥayyir ü Ǿāciz oldı, dürudgerler çarşusına geldi. Bu ĥālde neccār-i taķdįr [197b] 

levĥa-i zerrįn-i mihr ile dervāze-i śubĥı üstüvār itdi. ‘Ĥāriŝ-i Kinān’-nām şaħś Müslim’i 

gördi: Bir cüvān, altında bir semend-i tāzān. Alnında emāret-i imāret ü şehādet-i siyādet 

nümāyān, belinde tįġ-ı cān-sitān, elinde bir siyāh sinān. Firāset-ile bildi ki Müslim’dür, 

varup İbn Ziyād’a ħāber itdi. İbn Ziyād, NuǾmān-i Hāci’ye emr itdi ki elli süvār-i neberd-

peygār-ıla Müslim’i varup getüre. NuǾmān, Müslim’e irişdükde Müslim piyāde olup atına 

ĥayķırdı ve kendi dāmen der-miyān idüp maĥalleler içine girdi. NuǾmān at ardına düşüp 

gördi ki at ŧurur, süvārdan nişān yoķ, atı İbn Ziyād’a getürdi. 

Bu cānibden, Müslim ol zuķāķı çıķar śandı, gördi vaǾde-i Kūfiyān gibi ötesi 

işlemez. Müslim bir mescid-i ħarāb buldı, tek ü tenhā, müteĥayyir ü şeydā ol mescide 

girüp gice olınca anda āsāyiş oldı. 

Nažm:  

(fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl) 

Ne hem-dem ki derd-i nihānın diye 

Ne maĥrem ki aĥvāl-i cānın diye 

Ne ķāśıd ki peyġām-i yārin diye 

Ya nām ü nişān-i diyārın diye 

Çün şeb irişüp reh-revān-i [198a] ķavm-i şām-ıla memerr-i cihān ŧoldı, Müslim müteĥayyir ü 

ser-geşte geşt ider-iken bir ķapu gördi ki öñinde bir pįre-zen elindeki sübĥa-i3 yesįr ile 

                                                            
1  İbn Ziyād’a B: İbn Ziyād P. 
2  biñ B: -P. 
3  sübĥa B: -P. 
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tesbįĥ-zen. Müslim aña, “Yā ümmāh!1 Āteş-i dūzaħ-ı pür-ħasret ve Ǿaŧaş-i hevl-i 

ķıyāmetden ħalāś olasıñ-çün ve dest-i sāķıyān-i āb-i Kevŝer’den cürǾa-i cām-i (116a) 

maĥabbet bulasıñ-çün bir pāre āb vir.” didi. ǾAcūz bir cām-i āb çün şehd-i nāb virdi, “İy 

cüvān! Bi’llāhi dįdārı Ǿazįz eyle ki, biz ĥubb-i Ehl-i Beyt-ile tühmet-zedeyüz; şāyed seni 

Müslim śanup saña ve bize eźã vü cefā ideler.” [didi]. Müslim bunı işidüp ĥāli beyān itdi 

ve bir zemān istirāĥat içün ŧaleb-i mekān itdi. Pįre-zen işitdükde, 

Beyt:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Ravża-i cennet midür yā Rab göñül kāşānesi 

Oldı devletle viśālüñ şāhı mihmān-ħānesi2 

Müslim’üñ ayaġına düşüp cāy-i istirāĥat peydā itdi. Müslim bir mıķdār nevāle tenāvül idüp 

güźeşte nemāzların ķażā itdi. Niçe günden bį-ħˇāb ü bį-tāb idi, ħˇāba varmaġ-içün āsāyiş 

itdi; ferrāş-i şāh-i ħayāl gelüp [198b] ķaśr-i dimāġını ārāyiş itdi. Meger pįre-zenüñ bir oġlı 

var idi, ol zemānda ġāyib ü der-kār idi. Nįm-şeb gelüp māderin ħandān gördi. Ħandānligi 

śordı, māder ıħfā itdi. Püser tefaħħuśda ibrām-i bį-muĥābā itdi, āħır māder, “Müslim bize 

ilticā itdi. Maķdūrumca żıyāfet ve tertįb-i cāy-i rāĥat itdüm. Zehį seǾādet ki beytümüz 

melceǿ-i Ehl-i Beyt-i nübüvvet oldı. Ġıbŧa vü sürūrum ve behcet-i mevfūrum añadur.” didi. 

Çün śubĥ oldı, püser bed-nihād ü nā-sipās-nijād idi3, ŧoġrı İbn Ziyād’a varup, ol nā-

merd ferde vü cerde vaǾde itdürüp ĥāl-i Müslim’i der-miyān itdi. Ħurrā bin Maħzūmį ile 

İbn EşǾaŝ’ı üç yüz kişi ile Müslim’e gönderdi. Śubĥ nemāzın ķılur-iken gelüp Ǿasker ŧam 

üzerine çıķdı. Müslim ceng idüp niçesin bir đarb-ıla yıķdı, ħāke bıraķdı. “Emįr saña emān 

virdi, bį-hūde cengden ferāġat ķıl!” didiler, kārger olmadı. Tekrār ĥamle idüp niçesin (116b) 

sįne-çāk ve niçesin helāk itdi ve niçesin zaħmnāk itdi. Bām üzerinden [199a] üstine yarlar 

yıķdılar, yaǾnį ŧaşlar bıraķdılar, mecrūĥ u āzürde-ten ve ħaste-ĥāl ü şikeste-beden itdiler. 

Müslim’üñ gūşına nüvįd-i şehādet ŧoķundı ve göñline āyet-i “Ecįbū dāǾıye’llāh!”4 oķundı. 

Ser ü tenden yek-sere ķaŧǾ-ı Ǿalāķa ve taśmįm-i inķıŧāǾ itdi ve Ǿumr-i hestįye vedāǾ itdi. 

Tįġ-ı ķażāya ol ser-firāz beyǾat virdi ve ölümin muķarrer bilüp ĥavādiŝe gögüs gerdi. Ŧurdı 

ve didi: 

 
                                                            
1  Anacığım! 
2  mihmān-ħānesi B: mihmān-ħānesi oldı P. 
3  idi B: itdi P. 
4  “Allah’ın davetçisine icâbet ediniz.” 46/Ahkâf: 31. 
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Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Çün şehįd olan olur iki cihānda surħ-rū 

Ben niçün tįġ-ı ķażā öñinde itmem ser-fürū 

Nā-gāh bir seng-dil bir ŧaş-ıla atup alnın zaħm-dār ve çehre-i mübāregin ħūn-bār itdi. 

Müslim’üñ gözlerini ķan bürüdi, Mekke’ye teveccüh idüp, “Yā İmām! 

MıśrāǾ:  

(fe’ilâtün mefâ’ilün fa’lün) 

Ve Ǿaleyke’s-selāmü ve’l-ikrām1 

Āyā keff-i dest-i Kūfiyāndan gelen seng-i sitem-ile āzürde-cān olan ġarįbüñ ĥālinden 

ħaber-dār mısın ve ol evvel Ǿuźr-ħˇāh olup śoñra ġadr iden bį-vefālar cefāsı-yıla nā-tüvān 

olan Ǿamm-zādeñe ġam-güsār mısın?” 

Beyt:  

(mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün) 

Hezār cān-i girāmį [199b] senüñ yoluña fidā 

Ġamum bu ki beni senden zemāne ide cüdā 

Bir aġzı śoġılacaķ daħı seng-i bį-dād-ıla aġzına atup bürc-i bārū-yi dehānın pest ve iki 

dendānın şikest itdi. Leb ü dehānın zaħm-gįn ve lıĥye-i pür-ĥılyesin2 ħūnįn itdi. 

ŞiǾr:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Cāme-i ālūde-ħūn ü sįne-i çāküm benüm 

Oldılar iki güvāh-i dāmen-i pāküm benüm  

Kūfiyāndan kime feryād eyleyüp dād isteyem 

Öldürüp seng-i sitemde ķıldılar ħāküm benüm 

Süst-endām ü bį-mecāl, āzürde-ten ü ħaste-ĥāl olup, Nükeyr bin Ĥamrān’uñ evi öñinde idi, 

żaǾfdan ol (117a) dįvāra söykendi. 

MıśrāǾ: 

(fe’ilâtün mefâ’ilün fa’lün) 

Ħaberi yoķ ki māra söykendi, 

                                                            
1  Selam ve ikram senin üzerine olsun. 
2  pür-ĥılyesin B: pür-ĥįlesin P. 
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yaǾnį śāĥıb-i ħāne içerüden çıķup, ol sebük-ser ol server-i şühedāya, depere çalup, tįġ 

ĥavāle idüp leblerin kesdi. Müslim ol ĥarāret-i cerāĥat-ıla Nükeyr’i eyle çaldı ki, başı niçe 

adım perrān oldı ve ħākde gūy-i ser-geşte gibi ġaltān oldı. Şiddet-i faśl-i temmūzį ve 

ĥarāret-i nįm-rūzį, āteş-i ĥarb ü ķıtāl ve tābiş-i hevl-i cān-i Ǿāzimü’l-[200a]irtiĥāl ile 

Müslim’e Ǿaŧaş Ǿārıż olup, “Ez-berāy-i Ħudā bir şerbet-i āb virüñ!” [didi]. Kūfįler işidüp 

bir ķaŧre śu virmediler. Bir pįre-zen teraĥĥum idüp bir ķadaĥ śu getürdi. Müslim ķadaĥı 

elinde alduķda lebinüñ ħūnı śafayı rengįn itdi. Müslim, 

Beyt:  

(mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün) 

Lebālebest zi-ħūn-i ciger piyāle-i mā 

Dem-i nuħust çünįn şüd meger ĥavāle-i mā1 

mażmūnı-yıla pür-āh ü enįn oldı. Ol śuyı döküp tekrār śu istedi. Yine getürdiler, yine pür-

ħūn oldı. Üçüncide şikest olmış dendānları ķadaĥa dökilüp śadef-i ķadaĥda her biri bir 

dürr-i meknūn oldı. Müslim śafāyı döküp, “Bizüm sįr-āb olmamuz rūz-i ķıyāmete ķaldı.” 

dir-iken bir ħūnį ardından nįze ile urup yıķdı. Bend idüp İbn Ziyād’a getürdiler; Müslim 

selām virmedi. “Niçün selām virmedüñ?” didiler, “Bu selāmda ne selāmet-i dünyā ve ne 

selāmet-i uķbã var.” didi. İbn Ziyād, “Ħalįfe-i zemāna niçün beyǾat ü inķıyād itmedüñ? Bu 

ķadar fesāda bādį olup sülūk-i sebįl-i sedād [200b] itmedüñ?” didi, Müslim, “Zemānede 

Ĥuseyn imām-i ĥaķdur; emmā ehl-i şeķā ĥaķķuñ müsteĥıķķa vüśūlına māniǾ olduġı 

muĥaķķaķdur. Yā İbnü’l-Mercāne! Elbette beni öldürürsin, bārį bir Ķureyşį-le söyleşmege 

ruħśat vir ki, vaśıyyet ideyim ve Ĥuseyn’e irsāl-i selām ve iblāġ-ı teĥıyyet ideyim.” didi. 
(117b) Baķup ǾAmr bin SaǾd’ı gördi, “Yā ibn Ǿammį! Ĥażret-i risālet ve ĥurmet-i ħılāfet ve 

mā-beynümüzde olan ĥaķķ-ı ķarābet ĥaķķı-çün üç vaśıyyetüm vardur, tenfįź eyle. Evvel: 

Bu şehrde fülāna altı yüz aķçe deynüm vardur, atum ve silāĥum śatup edā eyle. İkinci: 

baǾde’l-ķatl žāhir başum Yezįd’e gönderürler, tenüm bir münāsib yirde defn idüp rūĥuma 

duǾā eyle. Üçünci: Ĥuseyn’e nāme gönderüp ‘Kūfiyān-i dūr ü dürūġ-gūya iǾtimād itme!’ 

diyü inhā eyle.” didi. İbn Ziyād eyitdi: “Silāĥ u at senüñdür, n’eylerler-ise eylesünler ve 

çün sen ölesin cesedüñ ne ķılurlar-ısa ķılsunlar. Emmā Ĥuseyn bize ķaśd itmez-ise biz aña 

ķaśd iderüz, reg-i cānından neşter-i tįr-i tįz-ile [201a] faśd iderüz.” Bu eŝnāda İbn Ziyād ve 

Müslim beyninde çoķ kelimāt cārį oldı ki įrādı mūcib-i melāl ü kelāldür. El-ķıśśa, İbn 

Ziyād emr itdi ki, “Kimdür ki Müslim’i köşk üstine çıķarup ķaydın göre, boynın ura?” İbn 
                                                            
1  Kadehimiz ciğer kanı ile dopdoludur/ Bizim sıramız gelmeden birinci meclis sona erdi. 
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Nükeyr ĥāżır idi, “Yā imām! Müslim küşende-i pederümdür. Baña emr eyle ki ķıśāś 

ideyim, sizi andan ve anı ķayd-i cihāndan ħalāś ideyim.” didi. Müslim’i aña teslįm itdiler, 

ne Ĥaķ’dan ħavf ve ne ħalķdan bįm itdiler. Ol žālim-i nā-Ħudā-ters ü nā-sipās, 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Türş-rū vü telħ-gū vü tünd-ħū 

Tįre-ŧabǾ u ħįre-ħulķ u kįne-cū 

idi, Müslim’i dest-beste ve pā-şikeste aldı, kūşke çıķardı. Müslim her pāyeye ki çıķar-ıdı, 

“Rābbena’ĥkim beynenā ve beyne ķavminā bi’l-ĥaķ.”1 dir-idi ve “Es-selāmü Ǿaleyke yā ibne 

Resūli’llāh.”2 diyü Mekke’den yaña baķar-ıdı. “Ĥayfā ki Ǿumrden ruħśat ve devrden fürśat 

olmadı ki bir defǾa daħı sāye-vār ħıdmetüñde mülāzemete ŧuram ve ħāk-i pāyüñe yüz 

sürem.” didi, hevā-yi Ĥuseyn’i eyle aheng-i Ĥıcāz itdi [201b] ve bu (118a) recezi āġāz itdi: 

ŞiǾr:  

(mef’ûlü mefâ’ilün fe’ûlün) 

İy bād-i śabā seĥar sefer ķıl 

YaǾnį ki Medįne’ye güźer ķıl 
 
Pāyına yüzüñ sürüp Ĥuseyn’üñ 

Şerĥ-ı ġam-i derdi muħtaśar ķıl 
 
Bį-dād ki ehl-i Kūfe itdi 

Ayaġı türābına ħaber ķıl 
 
Yoluñda şehįd oldı Müslim 

Feryād-ıla dir teninde her ķıl 
 
Kūfe’ye inanma fitne-cūdur 

Şāmį sitem ehlidür ĥaźer ķıl 

Andan Cenāb-i Ĥaķķ’a tevekkül idüp tįġ-ı ķażāya boyun virdi ve ĥāl dili-yile böyle dir-idi: 

Beyt:  

(mef’ūlü fā’ilātü mefā’įlü fâ’ilün) 

Ħāk olsa ten ne bāk ġam-i Ǿışķ dildedür 

Toħm-i vefāyı śanma ki sen āb ü gildedür 
                                                            
1  “Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında hak ile hüküm ver.” 7/A’râf: 89: “Rebbena’ftaĥ beynenā…” 
2  Sana selam olsun ey Allah Resûlü’nün torunu! 
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Çün Nükeyr-zāde ol fiǾl-i münkere ķaśd idüp tįġ śaldı, ķolı ķurudı; ne ķudreti, ne 

ŧāķati ķaldı. Ĥayrān ü teǾaccüb-künān İbn Ziyād’a gelüp “Yā emįr! Çün ķaśd itdüm, 

berāberümde bir şaĥś-ı mehįb ü merd-i pür-nehįb gördüm; ķarşumda ŧurur. TeǾaccüb idüp 

benüm ĥālüme barmaķ ıśırdı. Ol merd-i hevlnākden tersān oldum, aǾżām ŧutmayup lerzān 

oldum.” didi. İbn Ziyād “Ħılāf-i muǾtād emre şürūǾ itdüñ, [202a] ķuvvet-i vāhime-i vāhiye 

cilve-ger oldı ve naķķāş-i müteħayyile śūret-güster oldı.” didi. Birine daħı emr itdi, ol daħı 

lerzān ü gürįzān geldi, “Resūlu’llāh ķarşumda mütemeŝŝil oldı, üstüme heybet düşdi. 

Göñlüm ħavf ŧoldı, bilmem n’oldı.” didi. Āħır bir Şāmį varup ķatl itdi. Emmā ķavl-i aśaĥ 

budur ki, Müslim’i İbn Nükeyr öldürüp, öldürünce maķdūrın beźl itdi. Müslim ve 

Hānį’nüñ cesedlerin iledüp ķaśśāblar çarşusında aśdılar. Kūfįler imāmet-i Ĥuseyn’e 

müteǾallıķ tįr-i tedbįri atup kemān-i gümānı yaśdılar. 

Beyt:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Kendüyi pertāb idüp gökden şihāb 

Pāre pāre eyledi cismin seĥāb 

“Ve men yaħrüc min beytihį mühāciran ila’llāhi ve Resūlihį (118b) ŝümme yüdrikhü’l-mevtü 

fe-ķad veķaǾa ecruhū Ǿala’llāh.”1 

ŞiǾr:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Dime ġam Ǿarśa-i ġabrāyı ŧutdı 

Muśįbet Ǿālem-i bālāyı ŧutdı 
 
Ġubār-i ġam ķopup saŧĥ-ı zemįnden 

Rivāķ-ı ķubbe-i ħađrāyı ŧutdı 
 
Çeküp emvāc yirine deñiz dem 

Duħānlar Ǿārıż-ı deryāyı ŧutdı 
 
Şererler çıķdı ķabr-i Mürteżā’dan 

Ki āteş merķad-i [202b] Zehrā’yı ŧutdı 

Ser-i bürįdeyi berįde virüp Yezįd’e gönderdiler. Yezįd, İbn Ziyād’uñ kār ü kerdin1 pesend 

ve envāǾ-ı nevāziş ü sitāyiş-ile ümįd-mend eyledi, “Ĥuseyn daħı işitdüm Ĥıcāz’dan āheng-i 

                                                            
1  Kim ki Allah’a ve elçisine hicret etmek amacıyla evinden çıkar sonra da vefat ederse, onun ecri Allah’ın 

takdirine kalmıştır. 4/Nisâ: 100. 
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Irāķ eylemiş. VāķıǾ olur-ısa zinhār terānesine dem-sāz ve āhengine naġme-perdāz 

olmayasın. Dāyire-i gįr ü dāra çeküp uśūl üzre bį-kār idüp gerdāniyede ķarār eyle. Nihāl-i 

āmālüñ gülşen-i ĥuśūlde bār-āver ve çehre-i maķśūduñ āyįne-i ĥuśūlde cilve-ger ola.” didi. 

İbn Ziyād ol nāmeyi Ǿalã rüǿūsi’l-eşhād2 oķutdı, bārid sözlerle ol āteşį ehl-i Kūfe’den 

Ĥuseyn’e germ-dil olan şįǾanuñ yüreklerin śovutdı. 

Rāvį ķavlince, bir ġammāz-i sitem-sāz ü fitne-perdāz Müslim’üñ oġullarından İbn 

Ziyād’ı ħaber-dār itdi. İbn Ziyād nidā itdürüp, “Müslim’üñ oġulları her kimde bulınur-ısa, 

ġāfil olmasun ki kendi eli-yile kār ü bārın tārmār itdi.” didi. Ol ĥālde Müslim-zādeler Ķāđį 

Şüreyħ evinde pinhān idi ve henūz anlaruñ [203a] yanında şehādet-i Müslim nihān-ıdı. Ķāđį 

Şüreyħ anları ıĥżār idüp giryeye āġāz itdi. Ŧıfllar ol giryeyi görüp murġ-ı ĥużūrları āşiyān-i 

dimāġlarından pervāz itdi, “Eyyühe’l-Ķāđį!3 Bizüm cigerümüz dāġ-ı firāķ-ı peder-ile 

āzürde iken bu ne girye-i cān-sūzdur ki ol dāġa nāħun-ħırāş olur ve cānumuz zaħm-i 

ġurbet-ile şikeste iken bu ne nāle(119a)dür ki ol zaħma nemek-pāş olur?” didiler. Ķāđį ıħfāya 

mecāl bulımayup, 

Beyt:  

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fa’lün) 

ǾIşķı ben eyleyem nihān derdüm 

Söyledür āh kim benüm derdüm 

şehādet-i pederlerin ħaber virdi ve taǾziyet itdi; ve ķalb-i şefįķ u ŧarįķ-ı refįķ-ıla tesliyet 

itdi. 

ŞiǾr4:  

(mef’ūlü fā’ilātü mefā’įlü fâ’ilün) 

Dil derd-i dāġ-ı ġayret-i Ĥaķ’la kebābdur 

Bünyād-i dįn seng-i sitemden ħarābdur 

Mihr-i şeref seĥāb-i belāda nihān olup 

Baĥr-i śafā hevā-yi kederle serābdur 

Ol kürbet-i ġurbet-ile āzürde-cān cüvānlar bu kelām-i şūr-engįz ü zehr-āmįzi gūş 

itdüklerinde evvel bį-hūş oldılar. Çün hūşları geldi, niçe zemān nuŧķa ķādir olımayup 

medhūş oldılar. Andan cāmelerin çāk ü Ǿımāmelerin ħāk ve gįsū-yi müşk-būyların 
                                                                                                                                                                                    
1  kerdin: gerdān P, B. 
2  Şahitlerin yüzlerine karşı. 
3  Ey Kadı! 
4  şiǾr B: beyt P. 
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ġubārnāk itdiler. “Eyyühe’l-Ķāđį!1 [203b] Bu ne ħaber-i hāǿil ü vāķıǾa-i cān-güsildür ki eŝer-i 

zaħmı cānda işler ve peykānı derūn-i cigerden ancaķ dest-i cerrāĥ-ı ecel ile çıķar.” diyüp, 

“Vā ebetāh!”2 śadāsı-yıla cümle işidenleri giryān ve cümle merd ü zeni nevĥa-zen itdiler; 

“Vā muśįbetāh!”3 nidāsı-yıla Ǿālemi, 

MıśrāǾ:  

(müstef’ilâtün müstef’ilâtün) 

Ħānķāh-i mātem4 eyvān-i şįven 

itdiler. Andan Ķāđį, “İy emįr-zādeler! İbn Ziyād ħūn-ħˇār ü cellāddur ve sizüñ ŧalebüñüzde 

dellāller śadāsı-yıla Ǿālem pür-ġulġule vü feryāddur. Ben bu ħuśūśda egerçi sizden 

muśįbet-zedeyem; emmā maĥabbet-i evlād-ıla bu şehrde tühmet-zedeyem. Münāsib budur 

ki, sizi hem-reh-i kārvān idem, Medįne’ye revān idem.” diyüp miyānlarına ellişer dįnār 

baġladı, ‘Esed’-nām ġulāmına teslįm eyledi, sipāriş itdi ki, Ķādisiyye dervāzesine ilede, 

kārbāniyāndan bir śāliĥ u emįn kimesneye teslįm idüp gele gide. Esed varınca ķażāǿ-i İlāhį 

kārbān göç itmiş bulındı. MaǾśūmlara kārbān izin (119b) gösterüp, “Ardlarına düşüñ.” didi, 

kendi döndi. 

MaǾśūmlar kārvān ardınca gider-iken kārbānuñ ķarası gözlerinden ŧolındı. Bunlar 

bir beriyyede nālān [204a] ü giryān ü zār ü5 ĥayrān ķaldılar. Bu ĥālde Ǿasesler rāst gelüp, 

ŧutup serheng-i Ǿasesāna getürdiler. Ol ħod Ǿadū-yi Ehl-i Beyt idi, fi’l-ĥāl ellerine yapışup 

İbn Ziyād’a getürdi. İbn Ziyād bunları zindāna buyurdı. Zindān-bān meşkūrü’l-mesāǾį ve 

‘Meşkūr’-nām bir şaħś-ı ħuceste-fercām idi. ŞįǾa-i Ehl-i Beyt’den ve aĥbāb-i ħānedān-i 

nübüvvetden idi. ŦaǾām ü şerābların ve cāy-i istirāĥat ü cāme-i ħˇābların tertįb itdi. 

Nıśfü’l-leylde bunları dervāze-i Ķādisiyye’ye çıķarup Medįne yolına revāne itdi; bunları 

Allāh’a ıśmarlayup gitdi, Ǿazm-i ħāne itdi. Bunlar Meşkūr’a, “SaǾyüñ meşkūr ü Ǿamelüñ 

mebrūr ola!” diyü duǾālar itdiler, yola yüz ŧutdılar. “Lā rādde li-ķażāǿihį.”6 ser-rişte-i 

ıħtiyārların elden aldı, bunları yoldan śapıdup tįh-i ĥayrete śaldı. Śabāĥ olınca çoķ tek ü pū 

itdiler. Śabāĥ olduķda ħavflarından śu kenārına bir diraħt-i sāl-ħurde vü çendān rūzgār-

dįde, śafį-derūn ü tehį-dil görüp şikāfında [204b] nihān oldılar; sįne-i müǿminde śadef-i ıħlāś 

                                                            
1  Ey Kadı! 
2  Vah babacığım! 
3  Vay başıma gelenler! 
4  mātem: mātem ü P, B. 
5  ü B: -P. 
6  Onun hükmünü geri çevirecek kimse yoktur. 
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gibi pinhān oldılar. Nā-gāh bir cāriye ŧaşt ü āftābe ile śu almaġa geldi. Cāriye ol māǿ-i 

cāriyede Ǿaks-i cemāllerin görüp aŧrāfa nažar śaldı. 

Nažm:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Görüp śu içre anları kemāhį1 

Taśavvur itdi Ǿaks-i śuda māhı 
 
Ķamerdür Ǿaksi gūyā āb içinde 

Ya ķurś-ı nuķredür sįm-āb içinde2 
 
Leb-i cūda ol iki gül nihālin 

Görüp žann (120a) itdi iki serv dalın 
 
Biri māha biri ħorşįde beñzer 

Biri Dārā biri Cemşįd’e beñzer 
 
Ŧolup nergisleri giryeyle jāle 

Perįşān gülleri üzre külāle 
 
Ruħınuñ rengi iken erġavānį 

Ħazān-i ĥuzn imiş zaǾferānį 

Kenįzek anı görüp tersān ü hirāsān ķalur. Śuda çü berg-i bįd lerzān3 nev-cüvānları görüp 

āftāb-i cemālleri ĥayretinden āftābe ellerinden gitdi, “Kimsiz?” diyü süǿāl itdi. Bunlar 

işidüp feryād itdi[ler]; “İy kenįzek! ǾAceb āşnā mısın yoġ-ısa bį-gāne? Biz dāġ-ı yetįmį ile 

süfte-dil iki mažlūm ve neşve-i ġarįbį ile lā-yaǾķıl iki ġarįb ü mehmūmuz4.” didiler. 

Cāriye, “Ġalibā siz Müslim-zādelersiz. Ķayd-i žulm-i žaleme ile mübtelā olan āzādelersiz. 

Bizüm ħānedānumuz ħānedān-i [205a] şįǾadur ve ħātūnum5 maĥabbet-i evlāda muŧįǾadur. Ol 

Ol sizi ıħfā eyler ve levāzim-i riǾāyeti kemā-yenbaġį edā eyler.” didi. Bunlar, 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

“Bi’llah iy maĥrem yanumda yaradan yād eyleme 

BāǾıŝ olup nāleme āheng-i bį-dād eyleme.” 

                                                            
1  anları B: anlar P. 
2  P’de mısradan sonra “Nažm” şeklinde tekrar bir başlık yazılı. 
3  lerzān B: lerzen P. 
4  mehmūmuz B: mehmūmın? P. 
5  ħātūnum B: ħanum P. 
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didiler. Andan cāriye öñlerine düşüp rāh-i bārįk ü zuķāķ-ı tārįkden ħānesine iletdi. 

Ħātūnına müjde itdi, śanasın 

Beyt:  

(fâ’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fa’lün) 

Bād irişdi ħaber-i Ħusrev ü Şįrįn virdi 

Müjde-i maķdem-i serv ü gül ü nesrįn virdi1. 

Ħātūn mıķneǾasın müjde virüp şükrāne cāriyeyi āzād itdi. Andan bunları kenāra çeküp 

[der]-āġūş eyledi, māder-i mihrbān gibi şefķatler ve dil-nüvāzlıķlar idüp dil-ħoş eyledi. 

Bunlar bunda ıħtifāda, öñlerinde esbāb-i Ǿayş ü Ǿışret āmāde ve kendiler źevķ u śafāda. 

Bu cānibden, Ǿale’s-seĥar İbn Ziyād Meşķur’ı dāǾvet idüp, “Müslim-zādeleri 

getür.” didi. Meşkūr, “Anları raĥmet-i Ħudā ve şefāǾat ü rıżāǿ-i Mürteżā ümįźine āzād 

itdüm ve ħāne-i dįnümi (120b) ābād2 itdüm.” didi. İbn Ziyād ġażaba gelüp buyurdı, Meşkūr’ı 

Ǿuķābeyne [205b] çeküp yüzi üzre sürdiler, biş yüz tāziyāne urdılar. [Evvel], “Bismi’llāhi’r-

raĥmāni’r-rāĥįm.” didi. İkincide, “Ħudāyā! Baña śabr vir.” didi. Üçüncide ve dördüncide, 

“İlāhį! Beni Resūl’üñ Ǿışķına öldüriyürürler.” didi. Bişincide, “İlāhį! Beni Resūl’üñ ve Ehl-

i Beyt’üñ yanına irişdür.” didi ve ħāmūş oldı. Çün biş yüz temām oldı, gözin açup śu istedi. 

İbn Ziyād, “Virmeñ!” didi. ǾAmr’ibnü’l-Ĥāriŝ şefāǾat idüp evine iletdi, Ǿılācına mübāşeret 

itdi. Meşkūr gözin açup, “Baña Kevŝer’den śu virdiler.” didi ve cān revān itdi; firķa-i 

şįǾayı giryān ve ķavm-i Ħavārici şādān itdi. 

Bu cānibde, ol müǿmine-i śādıķa kūdekleri żıyāfet idüp envāǾ-ı dil-cūlıķlar-ıla 

uyutdı. Andan ol ĥucreden çıķup şevheri yanına yüz ŧutdı. Gördi şevheri tünd ü tįz, ġubār-

ālūd ü Ǿaraķ-rįz. Sebebin śordı, şevher didi ki: “Bugün dįvāna varup ķapuda ‘Müslim-zāde 

bulana esb ü cāme virürler.’ diyü nidā itdiler. Ħalķ perākende oldılar. Ben daħı ol [206a] cüst 

ü cūda idüm, rāh-i ŧalebde seyr-i3 kūh ü deşt itdüm. Atum helāk oldı, niçe dem daħı piyāde 

geşt itdüm.” didi. Zen, “İy merd! Ĥaķ’dan şerm ü ħalķdan āzerm eyle. Müslim-zāde ile ne 

kāruñ ve Ehl-i Beyt-ile [ne] neberd ü peygāruñ4 var?” didi. Şevher, “Ħāmūş ol, ki cerde 

niçe dirhem mevcūddur ve menśıb ü ħılǾat mevǾūddur.” didi. Ħātūn ħˇān getürdi. Ol pįr-i 

nā-bālıġ ol zehr-i mārdan tenāvül itdi, cāme-i ħˇāba girüp uyħu gözin ŧutdı. 

                                                            
1  Mısra P’de derkenar. 
2  ābād: P’de mükerrer. 
3  seyr-i: seyr ü P, B. 
4  neberd ü peygāruñ: neberd-i bį-kāruñ P, B. 
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Bu cānibden, Müslim’üñ büyük oġlı Muĥammed birāder-i kūçek İbrāhįm’i (121a) 

uyandurup “Bu gice vāķıǾamda Muśŧafā ve Mürteżā’yı gördüm, bāġ-ı behiştde ħırāmān; 

ħıdmetlerinde babam Müslim’i gördüm sāye-sān. Ĥażret’üñ nažarı baña ŧoķınup: ‘Yā 

Müslim! Nice śabr idersin ki ol iki mažlūm ü maǾśūm dest-i žālimde ķalmışdur, aŧrāfların 

mevc-i deryā-yi fitne almışdur?’ [didi]. Babam didi ki: ‘Yā Resūla’llāh! Ķafāmuzdan 

gelseler gerekdür ve yarın gice bizüm-ile olsalar gerekdür.’” İbrāhįm “Bu düş baña daħı ŧuş 

oldı.” didi. Biri birin kenāra [206b] aldılar, biri birinüñ boynına ķol śaldılar, giryeye āġāz 

itdiler; Zühre-i zehrāyı nāleye dem-sāz itdiler. Āvāz-i girye Ĥāriŝ bin ǾUrve, ki şevher-i 

zendür, gūşına kār itdi; ıġvā-yi şeyŧānį ol melǾūnı bįdār itdi. Zenden sebebin śordı, zen 

Ǿāciz ü ĥayrān ķaldı. Ĥāriŝ çerāġ yaķup aŧrāfa nažar śaldı, ol iki ŧıfl-i źi’l-kifli gördi. 

“Kimsiz?” diyü śordı, anlar āşnā śanup kim olduķların didiler. Ĥāriŝ işidüp “Vā Ǿacebāh!1 

Ben sizüñ ucuñuzdan2 Ǿālemi ucdan uca geşt itdüm, siz ħod ħānemde mihmān ü 

girįbānumda mār-i pįçān imişsiz.” diyüp gül yüzlerine ŧabanca urdı, sūsen gibi kebūd itdi. 

Sünbüllerine yapışdı, sürdi, dūd-i āh-ıla ŧāķ-ı felegi pür-dūd itdi. Zen her çend ayaġına 

düşdi, kārger olmadı ve nice ki bād-i āhı-yıla ve eşk-i çeşmi-yile terbiyet virdi, ol pelįdüñ3 

nihāl-i ĥāli ŝemere-i merĥamet virüp bār-ver olmadı. Emmā tįre-baħt ü siyeh-rūz4 śubĥ-ı 

sefįd rūşen olduķda bunları öñine ķatup Fürāt’a revān oldı. Zen pā-bürehne ardınca devān 

oldı. Pāyına düşdükçe [207a] cevre ayaķ baśar-ıdı, elin öpdükçe (121b) elinden gelen cevri 

ider-idi. Yaķın varduķça tįġ çeker-idi, zen bįm-i tįġdan girü döner-idi. Yine ķarārı gidüp 

gözi ķararup ibrām ider-idi. Bu ĥāl-ile kenār-i Fürāt’a geldiler. Ĥāriŝ’üñ bir ġulāmı var idi, 

eline tįġ virüp “Bu kūdekleri öldür!” didi. Ġulām, “Bunları öldürmege kimüñ yüregi döyer 

ve bunlara kim ķıyar?” didi. Ĥāriŝ ġulāmuñ mūyın ŧutdı, ġulām Ĥāriŝ’üñ rįşin ŧutdı. Ĥāriŝ 

ķulınuñ bir ķolın düşürdi. Zen ü püser bu ĥālde irişdiler, 

MıśrāǾ: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Geh naśįĥat geh melāmet itdiler5 

fāyide itmedi. Ĥāriŝ püsere, “Bunları öldür!” didi. Püser “Lā va’llāhi!6 Bu muĥāldür. Çün 

ġarażuñ māldur, bunları İbn Ziyād’a ilet; yoġ-ısa bunları ķatl Ǿažįm vebāldür.” didi. Ĥāriŝ 

                                                            
1  Ǿacebāh B: Ǿucābe? P. Ne tuhaf! 
2  ucuñuzdan B: üçüñüzden P. 
3  pelįdüñ B: pelįd P. 
4  siyeh-rūz B: rū-siyeh rūz P. 
5  melāmet B: Ǿalāmet P. 
6  Allah’a yemin olsun ki, hayır! 
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tįġ çeküp bunlara ķaśd itdi. Zen elin ŧutdı. zeni zaħm-dār itdi. Püser māderi mecrūĥ görüp 

“İy bį-raĥm ü saħt-dil! Āteş-i ġażabı āb-i teǿemmül ile teskįn eyle!” didi, çāre olmadı. Bir 

tįġ ile oġlın daħı vāśıl-i dārü’l-ķarār itdi; zen oġlın küşte görüp bį-ıħtiyār ķalmaķ [207b] 

istedükde ķan çoķ aķduġından żaǾf kār itdi. 

Ŧıfllar Ĥāriŝ’üñ ayaġına düşdiler, “Ġarażuñ māl ise, İbn Ziyād’a ilet, bizi müjde [it] 

vāfir māl al. Gerekse gįsū-yi müşk-būlarumuz tirāş idüp ķul diyü śatup taĥśįl-i māl eyle.” 

didiler. Ĥāriŝ’üñ dilinde ĥabbe deñli merĥamet bitmedi, anlara źerrece şefķat itmedi. 

Nažm: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Cihānda var mı bunuñ gibi ħūn-ħˇār 

Sitem-kār ü cefā-cūy ü dil-āzār 

ǾAceb ne saħt-ŧabǾ u tįre-dildür 

Bunuñ śanma sirişti āb ü gildür 

Bunlar, “Bārį ikişer rekǾat nemāz ķılalum, ruħśat vir.” didiler, olmadı. “Bārį birer kerre 

secde ķılalum.” didiler, yine olmadı. (122a) Ol giriftārlar ser-pįç idüp ķażāya rıżā virdiler. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Yoķ eŝer ķalbüñde bunca nāle vü feryāddan 

Saħtmış beñzer nihāduñ mermer ü pūlāddan1 

Ĥāriŝ her ķanķısın evvel öldürmek istedi, yanına vardı, āħarı, “Evvel beni öldür, birāderüm 

ķatlin görmeyem.” diyü yalvardı. El-ķıśśa, evvel Muĥammed’üñ başın kesdi, tenin Fürāt’a 

atdı. BaǾdehū İbrāhįm’i daħı öyle idüp, ķılıcın [208a] ķınına ķatdı. Ol ĥālde zemįn ü 

āsmāndan, kevn ü mekāndan, ins ü cāndan ve cemād ü ĥayvāndan, kūh ü kāndan, deşt ü 

beyābāndan, deryā vü kühistāndan fiġān ü zārį peydā oldı. Seyelān seyl-āb-i eşkden ķıśśa-i 

Nūĥ’ı yād itdi ve keŝret-i āh ü vāh vāķıǾa-i fāķıǾa-i ķavm-i ǾĀd’ı ber-bād itdi. Efsūs ki, ol 

nihāl-i menhel-i Ǿıķbāller bāġ-ı nev-cüvānįde ber-ħor-dār olmadın ħazān-i sitem-ile 

pejmürde oldılar ve dirįġ ki, ol iki ġonce-i gül-bün-i celāller gülşen-i kām-rānįde ħandān 

olmadın tünd-bād-i žulm-ile efsürde oldılar. 

 

 
                                                            
1  pūlāddan B: pūlādın P. 
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Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Açılmadın dirįġā ġonce-i nev-resteler śoldı 

Henūz ser çekmedin bālāya şāħ-ı1 serv ħāk oldı 

Ĥāriŝ ol iki ser-i bürįdeyi torbaya ķoyup, henūz nįm-çāştda dįvān-i mežālim ķāyim 

iken ķaśr-i İbn Ziyād’a geldi. İbn Ziyād, “Torbada ne var?” didi. Ĥāriŝ, “Ser-i Ǿadūdur ki 

tįġ-ı intiķām-ıla tenlerinden cüdā itdüm ve naķd-i ĥayātların hebā itdüm.” didi. İbn Ziyād 

emr itdi, serleri yudılar, ŧaşt içine ķodılar. Gördiler ki, çehre çün ķurś-ı māh ve gįsū 

mānend-i müşk-i siyāh. “Kimüñ başlarıdur?” didiler. “Serhā-yi püserān-i İbn ǾAķįl[dür]. 
[208b] El-ĥamdü li’llāh ki devletüñde Ǿadū źelįldür.” didi. İbn Ziyād bį-ıħtiyār giryān oldı. 

Ĥāżırlaruñ nālesi-yile dįvān mātem ŧoldı. İbn Ziyād “Niçün zinde (122b) getürmedüñ?” didi, 

“Ġavġā-yi Ǿavāmdan ħavf itdüm.” didi. İbn Ziyād “Ĥāriŝ’üñ cānına laǾnet!” didi. Ĥāżırlar 

“Ber-mezįd bād!”2 didiler. Andan İbn Ziyād ĥużżāra teveccüh idüp, “Kimdür ki bu žālime 

intiķām-i bį-dād ide; iledüp ol mažlūmlaruñ3 maķtelinde cezāsın virüp dād-istād4 ide?” 

didi. ‘Muķātil’-nām kimesne ki muĥıbb-i ħanedān-i nübüvvet ve ĥalķa be-gūş-i dūdmān-i 

fütüvvet idi, bu ħıdmete ķıyām itdi. Buyurdı, Ĥāriŝ’üñ ellerin ķafāsında bend itdiler; serhā-

yi bürįde ile bāzārgāh-i Kūfe’yi gezdürüp, ħalāyıķ ħār ü ħāşāk śaçup müşt ü leged ile 

kirşend itdiler. Çün maķtele geldi, gördi ki bir zen-i nįm-mürde ve bir ġulām-i pence(?) 

yirde mecrūĥ, ve bir serv-i āzāde gibi cüvān-i küşte ħāk üzerinde maŧrūĥ. Muķātil zenden 

ħaber śordı. Zen, “Ben bu žālimüñ zevci ve bu küşte oġlum, ve bu ġulām bende-i ħāne-

zādemüz-idi. Ŧarįķ-ı śalāĥa irşād [209a] itdügümüz içün ikimüz zaħm-dār ü nā-tüvān ve 

birimüz mürde vü bį-cān itdi.” didi. Andan dönüp “Ol iki bį-günāhuñ ħūn-i nā-ĥaķķı 

yoluña geldügin gördüñ mi?” diyü birez şevherine laǾnet ü nefrįn itdi, 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Yoluña geldi nā-ĥaķ itdügüñ ħūn5 

Elüñden dįn ü dünyā oldı bįrūn 

                                                            
1  şāħ: şāĥ B, -P. 
2  Daha fazla, sürekli olsun! 
3  mažlūmlaruñ B: žālimlerüñ P. 
4  dād-istād: dād ü istād P, B. 
5  ħūn B: ķan P. 
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ve birez daħı mürde püserin ve zaħm-ħorde nūkerin yād idüp nāle vü enįn itdi. Andan 

Ĥāriŝ, “İy Muķātil! Beni āzād eyle, ħānemde pinhān olayım ve saña on biñ altun, cerde 

virüp ölince ķılāde-i minnetüñ-ile boynı baġlu bende-i fermān olayım1.” [didi]. Muķātil, 

“Ĥāşā ve kellā! Eger cümle dünyā vü mā-fįhāyı2 virseñ ķabūl muĥāldür, ve senden ol 

mažlūmlaruñ intiķāmın alıvirmemek ne ıĥtimāldür.” didi. Andan nažarı ol mažlūmlaruñ 
(123a) ħūnına ŧoķındı. Kendüyi ol ħūna ġaltān itdi, ol ħūnı maħşerde sebeb-i surħ-rūyįdür 

diyü iźǾān itdi. 

MıśrāǾ: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Tu nįkūyį kün ü der-Dicle endāz3 

diyü ol bürįde serleri Fürāt’a atdı. Ol kerāmet-ile, ki ħāśśa-i ħānedān-i nübüvvetdür, ol bį-

ser püserlerüñ tenleri gelüp, her ser kendi teni ile be-hem ve śıĥĥatlerindeki gibi muĥkem 
[209b] olup ellerin biri birinüñ boyınlarına śaldılar, gözden ġāyib olup ġavr-i nehre ŧaldılar. 

Pes emr itdi Muķātil, Ĥāriŝ’üñ dest-i evvel ellerin kesdiler, “Elüñden gelen destān ü füsūnı 

illere itmek eyü midür?” didiler. Andan ayaķların kesdiler, “Dest-bürdį-i şeķāvet ü pāy-

merdį-i žulm ādemi āħır ķadem bu pāyeye iletür.” didiler4. Gözlerin oydılar, “Göz göre 

nūr-i çeşme yavuz nažar itmek eyü midür, gördüñ mi?” didiler. Kulaķların kesdiler, 

“Ķulaġuñ ŧoldurı ŧoldurı feryād itseler ķulaġuña ķoymaz-ıduñ; şimdi ķulaġuñ arduña at, 

diñle ne dirler.” didiler. Ķarnın yardılar, aǾżāǿ-i śad-pāresin bir çūpe śardılar, Fürāt’a 

atdılar. Āb temevvüc idüp kenāra bıraķdı. Tekrār śuya śaldılar, yine bu ĥāl žāhir oldı. Ħalķ 

Ǿıbretde ķaldılar, bildiler ki āb ķabūl itmedi, bir çāh ķazup defn itdiler. Zemįn lerzeye 

gelüp ŧaşraya çıķdı. Ħalķ cemǾ olup her kişi üstine bir yar5 yıķdı. Yir6 daħı ķabūl itmedi. 

Bildiler ki yir daħı ķabūl itmez, hįzüm cemǾ idüp başına odlar [210a] çaķdılar, lāşesin āteşe 

yaķdılar. İki cenāze ıĥżār itdiler. Püseri defn itdiler, zen ü ġulāma tįmār itdiler. Aĥbāb-i 

ħanedān-i nübüvvet ħufyeten taǾziyet-i evlād-i Müslim’e miyān baġladılar; şemǾ gibi 

žāhirā güldiler, içlerinden yanup derūndan aġladılar. 

 

                                                            
1  olayım B: olayın P. 
2  mā-fįhāyı B: mā-fįhāsı P. 
3  İyilik yap, Dicle’ye at. 
4  didiler B: diler P. 
5  yar B: bār P. 
6  yir B: bir 



301 
 

 

ĶıŧǾa: 

(mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) (123b) 

Ol iki ġonce-i nev-bāve nev-cüvāna dirįġ 

Ki gitdi ĥasret-ile ŧoymadın cihāna dirįġ 

İkisinüñ de felek içdi ķanını nā-ĥaķ 

Ķomadı āb-i ĥayāt içmek-ile ķana dirįġ 

Taĥammül eylemeyüp dāġına yetįmligüñ 

Peźerleri yanına oldılar revāne dirįġ 

 

EL-BĀBÜ’T-TĀSİǾ DER-RESĮDEN-İ İMĀM BE-KERBELĀ VE MUĤĀREBE 

KERDEN-İ BĀ-AǾDĀ VE ŞEHĀDET YĀFTEN-İ VEY YĀ1 BĀĶĮ-ŞÜHEDĀ2: 

Bu ĥıkāyet-i pür-şikāyetüñ şerĥ-ı pür-cerĥı ol mertebe ġumūm ü hümūmı 

müteżammin degüldür ki, iǾānet-i ķuvvet-i3 taķrįr ile dāyire-i imkānda ola ve bu derd-i 

ġam-perverdde ol meŝābe kerb ü belā vü zecr4 ü Ǿanā müstetir ü kāmin degüldür ki, bir 

ķıśśa ve bir dāstānda ola.  

ĶıŧǾa:  

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün[fa’lün]) 

Dem-i inşāda gözümden n’ola ķan aġlar-ısam 

Naķş-i fi’l-mā gibi maĥv eyler eger yazsa midād 

Aġlamaķdan bu ķara yazuyı göz aġardı 

Śubĥ-ı ĥaşr aġara [210b] çıķmaya beyāża bu sevād  

Bilmezem āhum elinden kime feryād ideyim 

Kāgıd alsam elüme yazmaġa eyler ber-bād 

Ne zebān-i ķalemde yārā-yi yāverį ve ne ķalem-i zebānda imkān-i ķıśśa-perverį vardur. 

 

 

                                                            
1  yā B: -P. 
2  Dokuzuncu Bölüm: İmam’ın Kerbela’ya Varması, Düşmanlarla Savaşması, Şehit Olması ve Diğer Şehitler 

Hakkında. 
3  ķuvvet: ķuvvet ü P, B. 
4  belā vü zecr B: belādan cer? P. 
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ĶıŧǾā: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Taĥammül ide mi bu āteşe hįç 

Ķalem pür-ħuşk neydür penbe nāme 

İki şaķķ ola ħāme yana kāġıd 

Varaķ seng ola ger pūlād ħāme 

Ķuvvet-i nāŧıķada ne ķuvvet-i ŧāķat-i beyān ve ĥāsse-i sāmiǾada ne ķudret-i istimāǾ u iźǾān 

var. Ķuvvet-i müfekkire bu ħuśūśda ķıśśa-perdāz olsa, “Yeżįķu śadrį!”1 ile ıħtilāl-i iźǾān 

ĥādiŝ olur ve lisān-i beyān suħan-sāz olsa, “Ve lā yenŧaliķu2 lisānį.”3 ile iǾtiķāl-i lisāna 

bāǾıŝ olur. 

Beyt: 

(mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün) 

Feryād ki Ǿaķd itdi ġam ü ġuśśa zebānı 

Sedd itdi meded seng-i sitem rāh-i beyānı 

Bu āteş sebebi ile dil-i Mürteżā’da dāġ ve bu silsile ile gerden-i Fāŧıma’da baġ 

vardur. Ħāŧır-i Resūl bu muśįbetüñ zaħmı ile āzürde ve gül-i ķalb-i Zehrã (124a) bu ĥuznüñ 

ħazānı-yıla pejmürdedür. Bu ġamm-ıla maġmūm olmaķ şāh-i enbiyāya ve cümle evliyāya 

ıķtidā ve bu hemm-ile mehmūm olmaķ Mürteżã vü Zehrã iŝrine ıķtifādur. 

MıśrāǾ: 

(fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün) 

Raĥıma’llāhü li-Ǿabdin4 seleke meslekehüm5 [211a]  

 

Nažm:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Egerçi ķıśśa-i Hābil’le Ķābil 

Degül Ādem yanında şerĥa ķābil 
 
Daħı ŧūfān-i Nūĥ’uñ mā-cerāsı 

Ħālįl’üñ āteş-ile ibtilāsı 

                                                            
1  “Yüreğim daralır.” 26/Şuarâ: 13. 
2  yenŧaliķu B: yenŧıķu P. 
3  “Ve dilim dönmez.” 26/Şuarâ: 13. 
4  li-Ǿabdin: P’de mükerreren yazılı. 
5  Onların yolundan giden kişiye Allah merhamet etsin. 
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Kelįm’e imtiĥān-i “Len terānį.”1 

Mesįĥ’a iftirāǿ-i rabb-i ŝānį 
 
Degüldür her birisi ķābil-i Ǿad 

Füzūndur cümlesinden ĥuzn-i Aĥmed 

İmām Ŧaberį Siyer-i Kebįr’de rivāyet ider ki, aśĥāb-i Resūl’den ‘Dıĥye-i Kelbį’-

nām bir cüvān-i zįbā-rūy ü ġāliye-būy var idi. Evķātın ticāret-ile geçürür-idi ve her 

geldükde mįve-i faśldan Ĥażret’e nev-bāve mįve getürür-idi. Ĥasen ve Ĥuseyn 

ögrenmişler-idi, Dıĥye geldükde varup mįve ārzū iderler-idi; varup ceyb ü āstįnin cüst ü cū 

iderler-idi. Bir gün Cibrįl śūret-i Dıĥye’de ĥużūr-i Ĥażret’e geldi. Ĥasen ve Ĥuseyn Dıĥye 

žann idüp yine bį-tekkellüfāne gelüp ceyb ü girįbānın aradılar. Ĥażret Cibrįl’den şerm idüp 

Ĥasen ve Ĥuseyn’i menǾ itdi ve bį-bāk Cibrįl yanına varmaķdan refǾ itdi. Cibrįl sebebin 

śordı. Sirrin bildükde, “Yā Resūla’llāh! DefeǾāt-ıla vāķıǾ olmışdur ki, Zehrã śalāt-i 

teheccüdden nā-tüvān olur-ıdı ve bunlar kehvārede [211b] giryān olur-ıdı, ben emr-i Ĥaķķ-ıla 

gelüp, 

ŞiǾr:  

(fā’ilātün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

“İnne fi’l-cenneti nehrān min-leben 

Ŧūlühū mā beyne Yeŝrib ve Yemen 

ǾArżuhū mā beyne Mekke ve ǾAden 

Li-ǾAliyyin ve Ĥuseynin ve Ĥasen.”2 

śadāsı-yıla mehd-cünbānlıķ ider-idüm. Ve niçe kerre Zehrã dest-ās çekmekden zebūn olup 

uyuķlar-ıdı, ben dest-ās-gerdānlıķ ider-idüm. Bu ħānedānuñ ķadįm ħıdmetkārı ve eskiden 

hevā-dārı iken niçün bunları (124b) benden menǾ idersin?” diyü ceybinden mįve-i cennet-i 

berįnden bir ħūşe engūr-i şįrįn ve bir dāne enār-i yāķūtįn çıķardı, bunlara virdi. Yimek ķaśd 

itdüklerinde bir sāǿil faķr ü fāķasın Ǿarż-ı ĥāl itdi ve “Müddetlerdür ki ħaste vü rencūrem, 

MıśrāǾ: 

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fa’lün) 

Ārzūmend-i tāze engūrem 

                                                            
1  “Beni asla göremezsin!” 7/A’râf: 143. 
2  Cennette sütten bir ırmak vardır/ Uzunluğu Yesrib ve Yemen arası kadardır/ Genişliği ise Mekke ve Aden 

arası kadar/ Ali, Hüseyin ve Hasan için hazırlanmıştır. 



304 
 

bir dāne üzüm ıĥsān idüñ.” diyü süǿāl itdi. Ĥasen ve Ĥuseyn Ǿırķ-ı Hāşimį vü Ǿıtret-i Ebi’l-

Kāsimį üzre ıĥsān ķaśd itdiler. Cibrįl menǾ idüp, “Sāǿil şeyŧān-i bed-fercāmdur, mįve-i 

cennet anlara ĥarāmdur. Teġayyürü’ş-şekl li-ecli’l-ekl1 idüp olmaz hevāya yeltenür, üzüm 

ĥasretinden bāġ divārın yasdanur.” didi. Andan Cibrįl, “Yā Resūla’llāh! Egerçi [212a] bunlar 

senüñ çeşm-i çirāġuñ ve mįve-i bāġuñdur; emmā birisi zehr-i ķātil-ile zehrnāk ve birisi 

zaħm-i tįġ-ı sitem-ile helāk olur.” didi. 

Beyt:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Birinüñ āb-i Kevŝer mā-cerāsınuñ cezāsıdur 

Birinüñ āb-i cennet ķıśśasınuñ ħūn-behāsıdur 

Mıśbāĥu’l-ķulūb’da mesŧūrdur ki, Cibrįl Ĥażret’e bir sįb-i bį-āsįb ve bir enār-i 

yāķūt-i rümmānį ve bir ayva-i bihter ez-mįvehā getürdi ve didi ki: “Ĥasen ve Ĥuseyn peder 

ü māderi-yile bunları bir yirde yisünler; emmā her birinden bir mıķdār baķıyye ķosunlar.” 

Eyle itdiler, yarındası her birisin dürüst buldılar. Çün Fāŧıma –enāra’llāhü bürhānehā2– 

rıĥlet ķıldı, enārı eksük buldılar. Çün Emįr şehįd oldı, bih nā-bedįd oldı. Sįb ķaldı, ol sįb ol 

ħānedāna zįver ü zįb ķaldı. İmām Ĥuseyn ol sįbi yanında śaķlar-ıdı ve Kerbelā’da Ǿaŧaş 

ġalebe itse ķoķular-ıdı. Çün ol daħı şehįd oldı, sįb daħı nā-bedįd oldı. Emmā türbet-i 

muŧahheresinden rāyiĥa-i sįb gelür-idi, istişmām [212b] idenüñ dimāġı muǾaŧŧar olur-ıdı. 

Beyt:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) (125a) 

Şemįm-i türbetüñdür çün [ki] rūĥ-efzā vü cān-perver 

Gelüp itsün śudāǾı defǾ3 götürsün ķoķuyı Ǿanber 

 

Nažm: 

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Rāvi-yi dāstān-i derd ü elem 

Ķıśśa-gūyā-yi ehl-i ġuśśa vü ġam 
 
Devlet ü Ǿızzet irtiĥālinden 

Kāyinātuñ ġarįb ĥālinden 

                                                            
1  Yemek için şeki değiştirme. 
2  Allah onun delilini aydınlık etsin! 
3  defǾ B: -P. 
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Rāviyān-i aħbār-i ciger-sūz ve ĥākiyān-i ĥıkāyet-i ġam-endūz bu vech-ile naķl 

iderler ki: Çün aǾyān ü eşrāf-i Kūfe ber-mūcib-i Ǿādet-i maǾrūfe İmām cānibinden 

Müslim’e Ǿaķd-i beyǾat itdiler ve silmine silm ve ĥarbine ĥarb olmaġa sevgend-i tebeǾıyyet 

itdiler. On yidi biñ ve bir ķavlde yigirmi biñ kimesnenüñ beyǾat-nāmesi mektūb-i Müslim-

ile ħıdmet-i İmām’a gelüp, cümle-i mażmūnı: “Gel yā İmām! El-Ǿacel el-Ǿacel!1” [idi]. 

Beyt:  

(mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün) 

Hümāy-i evc-i seǾādet inerdi damumuza 

SeǾādet-ile güźer eyleseñ maķāmumuza 

İmām dāǾıye-i sefer-i ǾIrāķ’ı taśmįm ve esbāb-i nehżat ü rekżatı tetmįm eyledi. Hevā-

dārları her çend ki menǾde mübāleġa itdiler, İmām memnūǾ olmadı. ǾAbdu’llāh bin ǾAbbās 

ħıdmet-i İmām’a geldi, “Yā İmām! Ehl-i [213a] Kūfe dü-rūlardur, dürūġ-gūlardur. Babañ 

ĥaķķında naķż-ı Ǿahd itdiler, ķarındaşuñ emrinde ħulf-i vaǾd itdiler. Ħuśūśā ki ħaśmuñ 

Yezįd’dür; andan ŝemere-i śıdķ u śafā ĥāśıl olmaz, bir pelįddür. Bu seferden ferāġat eyle. 

Elbette lāzim ise, bārį Yemen’e hicret eyle. Ħalķ-ı Yemen “El-ĥıkmetü Yemāniyyetün.”2 

ile müteyemmendür ve Ǿarż-ı vesįǾa vü Ǿarśa-i3 fesįĥası Ǿulūfe vü Ǿalįf ile memlū olup, 

şerr-i aǾdādan emįn olmaġ-ıla gūyā Vādį-i Eymen’dür.” didi. İmām eyitdi: “Yā ibne’l-

Ǿamm! Sözlerüñ muķteżā-yi şefķat ve ĥaķķ-ı naśįĥatdur; emmā bu ħuśūśda, 

MıśrāǾ: 

(fe’ilâtün fe’ilâtün fa’lün)  

Görelüm śoñ ucı Ħudā n’eyler 

ve Kelāmu’llāh ne söyler.” diyü Cenāb-i Ĥaķķ’a Ǿarż-ı tażarruǾ u ibtihāl itdi, yanında olan 

Muśĥāf-i Mecįd’den fāl itdi, “Küllü nefsin źāǿiķatü’l-mevt.”4 āyeti geldi. (125b) İmām, “Ben 

bu düşi çoķdan görüpdururam ve taǾbįrin daħı yorupdururam. Ceddümden bu ħuśūśa niçe 

ĥadįŝ rivāyet iderem ve pederümüñ menābirde ‘Ütįtü5 Ǿılme’l-menāyā ve’l-belāyā.’6 didügi 

kitāb her gün nažarumdadur. [213b] AǾmār-i Ehl-i Beyt cümle maǾlūmum olup, belki ķaśd 

itsem sebeb-i mevtlerin bile ĥıkāyet eylerem. Bu ķadar müslimįn daǾvet idüp ħılāfete 

beyǾat ider-iken ve ħılāfet bize nisbet ĥaķķ-ı nāśıǾ ve müslimįne müfįd ü nāfıǾ iken terki-
                                                            
1  Çarçabuk! 
2  “Hikmet Yemen’e aittir.” Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 13, s. 156.  
3  Ǿarśa B: Ǿarża P. 
4  Her canlı ölümü tadacaktır. 3/Âl-i İmran: 185; 21/Enbiyâ: 35; 39/Ankebût: 57. 
5  ǖtįtü B: ǖnįtü? P. 
6  Bana ölümler ve belalarla ilgili bir ilim verildi. 
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yile āŝim olam diyü ħavf iderem, dir dimez geñli bir geñsiz iki giderem. Be-her ĥāl 

Kūfe’ye Ǿazmüm muķarrerdür ve bu yolda zimām-i ıħtiyār ķāyid-i ķader elinde olup 

bedreķa-i ķażā rāh-berdür. 

Nažm: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Siper olsa niçe biñ rāy ü tedbįr 

Olınmaz menǾ ķaŧǾā tįġ-ı taķdįr 

Rıżā-yi Ĥaķ baña daħı rıżādur 

Ķaderden ķaçana mıĥnet ķażādur.” 

didi. İbn ǾAbbās, “Bārį ehl ü Ǿıyālüñ ve ĥaşem ü aŧfālüñ ķoyup git ki seng-i rāh ve Ǿıķāl-i1 

pāy-i tevvekkül-i rıżāǿ-i İlāh’dur.” didi, aña daħı çāre2 vü yāre olmadı. Ehl ü Ǿıyāline 

meĥāmil ü meĥāfil tertįb idüp Źi’l-ĥıcce’nüñ üçünci güni, ki Müslim’üñ şehādeti güni-yidi, 

tevekkül-i İlāh itdi, 

MıśrāǾ: 

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fa’lün) 

Kūfe śavbına Ǿazm-i rāh itdi. 

ŞįǾa-i Ehl-i Beyt-i fütüvvet, ki ŧalįǾa-i Ǿasker-i muĥıbbān-i ħānedān-i nübüvvetdür, teşyįǾ u 

tevdįǾa çıķdılar, her çend ki menǾ [214a] itdiler, müfįd olmayup İmām böyle dir-idi: 

ĶıŧǾa:  

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

“Śaldı dest-i ķader kemend-i ķażā 

Virdüm aña boyun giriftāram 

Ķanda ki çekse aña gitmekde 

Ħˇāh ü nā-ħˇāh çār ü nā-çāram.” 

Çün İmām menzil-i ŚıǾād’a geldi, Ferezdaķ şāǾıre rāst geldi. İmāmuñ nişān-i 

senābik-i semendine yüz sürdi, hilāl-mānend rikābın öpüp ħıdmetine ŧurdı. İmām, “Yā 

Ferezdaķ! Ehl-i Kūfe’yi nice gördüñ?” (126a) didi. Ferezdaķ, “Yā ibn Resūlu’llāh! Ehl-i 

Kūfe’nüñ dilleri saña māyil; emmā Benį-Ümeyye’nüñ tįġ-ı nuśretleri boyunlarında 

ĥamāyildür.” didi. İmām bunı Ferezdaķ’dan istimāǾ itdi, yola yönelüp vedāǾ itdi. Çün 

Baŧnü’r-reme’[ye] geldi, mektūb yazdı ki: “Müslim-i ǾAķįl mektūbında śadāķat ü 
                                                            
1  Ǿıķāl B: Ǿaķl P. 
2  çāre B: çāh P. 
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iştiyāķuñuz ve emr-i beyǾatda ĥusn-i ittifāķuñuz iǾlām itmişsiz. Cezākümu’llāhü ħayran 

ve’şküri’llāhü saǾyeküm!1 Bu mektūb Baŧnü’r-reme’den irsāl olındı, in-şāǿa’llāh Ǿale’l-

Ǿaķab ben daħı dāħıl-i Kūfe oluram. Ĥusn-i telāķ ve netįce-i ittifāķ [214b] ne ise müyesser 

ola.” Nāmeyi Ķays bin Mehr ile gönderdi2. Bu cānibden baǾżı aǾdā Ǿazįmet-i İmām’ı İbn 

Ziyād’a bildürdi. İbn Ziyād merdān-i kār ü dilįrān-i kārzārdan her ser-i rāha gümāşteler 

gönderdi. Ķays Ķādisiyye’ye geldükde Ĥuseyn bin ǾAnter’e rāst geldi. Ol ser-ĥaddüñ 

nigeh-bānı-yıdı, Ķays’ı Kūfe’ye gönderdi. İbn Ziyād3 zecr-ile nāmeyi Ķays’dan aldı, 

kendiyi bām-i ķaśrdan aşaġa śaldı. 

Çün İmām źāt-i Irķ’a geldi, Beşįr-i Ħālib’i gördi, Kūfįlerden ħaber śordı. “El-Kūfį 

ve’l-būķį”4 didi, İmam taśdįķ itdi. Göçüp Dürūd’a geldi. Gördi ki bir yüksek yirde ħayme 

vü ħargāh ķurılmış. Śordı, “Žahįr bin Baħlį’nüñdür, ĥacdan gelür.” didiler. İmām Žahįr’i 

daǾvet itdi. Kūfįlerüñ Ǿahdinüñ seħāfetin ve kendinüñ ehliyyet-i ħılāfetin ve ŧarįķ-ı vüśūlüñ 

āfetin ve Yezįd’üñ maħāfetin ĥıkāyet itdi. Žahįr’e “Žahįr-i evlād-i Resūl ve naśįr-i aĥfād-i 

Betūl ol!” diyü naśįĥat itdi. Žahįr, 

RübāǾį: [215a] 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

“Ħıdmetüñde ser ki ser-gerdān degüldür ser degül 

Saña ser virmezse server lāyıķ-ı efser degül 

N’ola sen şemǾuñ yolında cān-feşān olsam eger 

Sūħte cānum benüm pervāneden kemter degül.” 

diyüp, fi’l-ĥāl ħargāhın ķaldurup ordu-yi İmām yanında đarb itdiler. Eşķıyā yüz (126b) 

döndürüp süǾadā rikāb-i İmām’da ölince ceng itmege5 aķd-i Ǿahd-i ĥarb itdiler. Andan 

göçüp, yolda bir reh-neverde bulışup Kūfe’den ħaber śordılar. Didi ki: “Kūfeden 

çıķmadum, Müslim ve Hānį’nüñ lāşelerin çār-sūda ber-dār ve serlerin İbn Ziyād, Yezįd-i 

MuǾāviye’ye ber-güźar itmeyince.” İmām işidüp istircāǾ itdi. Müslim’üñ evlādı ve İmām 

ĥacrinde olan bir çār-sāle duħteri bu ħaberi istimāǾ itdi, herbirinüñ kārı āh ve ĥāli tebāh 

oldı. İmām anlara müşfiķāne naśįĥat ve her bir6 yüzden taǾziyet ü tesliyet itdi.  

                                                            
1  Allah sizi hayırla mükafatlandırsın, çabalarınızın karşılığını versin. 
2  gönderdi B: -P. 
3  Ziyād: Zeyd P, B. 
4  ve’l-būķį B: ve’l-būfį P. 
5  itmege B: -P. 
6  bir B: -P. 



308 
 

Rāvį eydür: İmām ķatl-i Müslim’den ġāyet dil-gįr ü Ǿıbret-peźįr oldı. [215b] Fevvāre-

i çeşme-i çeşminden seyl-āb-i ĥasret ġaleyān ve tennūr-i dil ü cān-i pür-ġuśśasından ŧūfān-i 

elem ü mıĥnet heyecān itdi. Lisān-i ĥāli bu ķāl-ile gūyā ve zebān-i cenānı bu maķāl-ile 

naġme-serā oldı: 

Beyt:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

İy ciger hem-demlik it tā dįdeden ħūn aġlayam 

Yār ol iy göz eşki idüp cūy-i Ceyĥūn aġlayam1 

Rüfeķāsı İmām’ı Medįne’ye dördürmekde mübāleġa itdiler. İmām be-her ĥāl, 

MıśrāǾ:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Dimişler gelme gelme dönme dönme 

“Meşāmm-i cāna būy-i şehādet ve şām-i ĥayāta eŝer-i śubĥ-ı seǾādet-i rıĥlet irmişdür2. Yā 

budur ki Şāmįler elinden şehd-i şehādet-āşām olam, yā budur ki dād-i peder ü kįne-i 

birāderi alup nūşāb-i cām-i intiķām-ıla3 şįrįn-kām olam. Emmā Müslim-zādeler 

dönsünler.” didi. Anlar daħı “Biz daħı bu seferde seǾādet gibi mülāzemet ve şeref gibi 

rikābuña ħıdmet iderüz. Yā budur ki cürǾa-i şehādet bizi daħı sįrāb ide, yā dād-istād idüp 

intiķām leźźeti kām-yāb ide.” İmām daħı “Lā ħayre fi’l-Ǿayşi baǾdehū.”4 diyüp, 

 

Beyt: [216a] 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Tā ölince ceng-içün cezm itdiler 

Cān virüp cān almaġa Ǿazm itdiler 
 
ǾUmrden maķśūd vaśl-i yārdur (127a) 

Ādeme bį-yār śoĥbet Ǿārdur. 

Belį,  

 

 

                                                            
1  Ceyĥūn: Ceyħūn P, ĥayçūn? B.  
2  irmişdür B: itmişdür P. 
3  intiķām-ıla B: intiķāma P. 
4  Ondan sonra, yaşamakta hayır yoktur. 
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Beyt:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Birlige yitmez kişi iki cihāndan1 geçmese 

ǾĀşıķ irmez vuślat-i cānāna cāndan geçmese. 

Ol menzilden daħı göçüp Vebād’a geldiler. ǾAmr bin SaǾd’dan bir nüvişte-i ser-

beste geldi ki: “Kūfiyān sābıķda olan aħlāķ-ı źemįmelerine bu defǾa daħı ġadr ü cevri 

żamįme itdiler. Müslim’e meded-kārlıķ ve vefā-dārlıķ itmediler, Ǿaķıbet Hānį ile şehįd 

oldılar ve vāśıl-i raĥmet-i Mecįd oldılar.” Bu ħaber dehān-i İmām’dan efvāh-i enāma şāyiǾ 

olduķda niçe nā-cüvānmerdler müfāreķatı mürāfeķatdan tercįĥ ve ķarārı firāra degişmegi 

taśrįĥ itdiler. 

Andan Ķaśr-i Beni’l-Muķātil’e geldiler. Otaķlar gördiler ķurılmış, sāyebānlar 

urılmış. Şemşįrler aśılmış, kemānlar kimi ķurılmış, kimi yaśılmış. Nįzeler dikilmiş, esbāb-i 

ceng ve ālāt dökilmiş. İmām śordı, “ǾAbdu’llāh bin Ĥurr-i CuǾfį’nüñdür. Mübāriz-i devrān 

ü dil-āver-i [216b] zemāndur ki, nevk-i2 şemşįrinden ķan ŧamar ve tįr-i kişver-gįri3 ķan gibi 

ŧamarlarda oynar. Ħavf-i gürzinden siperüñ göbegi burur, başı döner. 

Beyt:  

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fa’lün) 

Ġayŝ olur bezme eylese āheng 

Leyŝ olur rezme eylese nįreng 

Bu ħaymeler zįr-i ĥukminde olan etbāǾınuñ ve zįr-i rikābında süvār olan eşyāǾınuñdur.” 

didiler. İmām hem-ķabįlesi olan Ĥaccāc bin Mesrūķ-ı CuǾfį’yi reh-rev idinüp viŝāķ-ı 

ǾAbdu’llāh’ı teşrįf itdi. ǾAbdu’llāh’ı4 kendinüñ nuśret ü iǾānetine daǾvet idüp talŧįf itdi. 

ǾAbdu’llāh, “Ben ferd ü eĥadem, Ǿasker-i imām keŝįrdür ve āfet-i muħālefet-i ħılāfet ve 

maħāfet-i Kūfiyān Ǿasįrdür. Beni maǾźūr ŧut. Emmā bu esb-i bādbānį5 ki Ǿınānı ķażā-yıla 

hem-dest ve gerdine irmekde bād-i śabā pestdür ve bu tįġ-ı śārim ki tįġ-ı Đaĥĥāk’dan tįz ve 

seyf-i Śamśām’dan ħūn-rįzdür, ķabūl buyur. Bu ġazāda ħıdmet-kāruñ ve yoluñda (127b) cān-

sipāruñ olsunlar.” didi. 

 
                                                            
1  cihāndan B: cihān P. 
2  nevk B: nevke? P. 
3  ķan ŧamar ve tįr-i kişver-gįri B: -P. 
4  ǾAbdu’llāh’ı B: ǾAbdu’llāh P. 
5  bādbānį: bādyānį P, śādyānį? B. 
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Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Süleymānsın melaħ pāyın ķabūl it 

Beni ķapuñda boynı baġlu ķul it 

İmām [217a] “Cān dirįġ idenden ķabūl-i esb ü tįġ revā degüldür.” diyü viŝāķ-ı 

ǾAbdu’llāh’dan ħırāmān otaġına Ǿavdet itdi. BaǾde-zemān, ǾAbdu’llāh itdügine nedāmet 

itdi ve kendüyi bu ebyāt-ıla melāmet itdi ki tercemesi budur: 

Nažm:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Zehį ĥasret zehį ĥayf ü nedāmet 

Ki irmişken ele dāmān-i devlet 
 
Müyesser olmaġa baħt ü seǾādet 

Şehādet baña eylerken şehādet 
 
İrüp iki cihān sermāyesine 

El irmişken o servüñ pāyesine 
 
Beni ferdāya śaldı baħt derdā 

Elümle devletüm depdüm dirįġā 
 
İdüp yolında cism ü cānı ber-bād 

Ķomadum öldügümden śoñra bir ad 
 
Yolında itmedüm ben reh-güźārį 

Öñinde ķılmadum ben cān-sipārį 
 
Zemān-i raĥmet ü vaķt-i şefāǾat 

Zehį yüz ķarası derd ü nedāmet 

Çün menāzil-i Kūfe’den LaǾlin’e geldiler, İmām nüzūl idüp āsūde oldı, duħteri 

Zeyneb’üñ zānūsında bir mıķdār ġunūde oldı. Fi’l-ĥāl giryān oldı. Şöyle ki, ol āb-i 

çeşmüñ1 ĥarāreti-yile Zeyneb’üñ dili yandı. Ħˇāheri Ümmü-külŝūm sebeb-i giryeyi śordı, 
[217b] İmām didi ki: “Ĥālā cedd-i büzürgvārum ħˇābda gördüm, didi: ‘Yā Ĥuseyn! Bize 

vüśūlüñ zemānı ķarįbdür ve sen kāruñda şitāb itdügüñ gibi ecel daħı senüñ Ǿaķįbüñde 

şitābdadur. Ġam çekme ki ĥāl-i Ǿālem inķılābdadur.’” buyurdı. Perdegiyān-i ĥarįm-i Ǿıffet 
                                                            
1  çeşmüñ B: ĥaşemüñ P. 
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müvāfaķat idüp giryān oldılar, bu ħaber-i ciger-sūzuñ āteşinden sįne-sūzān oldılar. ǾAliyy-i 

Ekber ayaķ üzre ķalķup, “Yā ebetāh!1 Biz bu yolda Ĥaķķ’a ŧālib ve bāŧıldan mücānib 

miyüz?” [didi]. İmām, “NeǾam!”2 didi. ǾAlį “İmdi, (128a) ĥaķ ŧalebinde eger ser-rişte-i 

ĥuśūl-i kār dest-i ümįde girer-ise, hüve’l-maŧlūb; ve eger ŧarįķ-ı ĥaķķ u rāh-i śavābda cān-

feşān olur-ısaķ, yine ħūb. Ħuśūśā ki Ǿumr, libās-i müsteǾār ve esās-i ĥayāt nā-pāy-dārdur. 

‘Küllü nefsin źāǿiķatü’l-mevt.’3 emri muķarrerdür ve ‘Eyne mā tekūnū yüdrikkümü’l-

mevt.’4 memerr-i fenāda kārvān-i Ǿālemiyān ü ādemiyāna reh-güźerdür.  

Beyt: 

(mef’ūlü fā’ilātü mefā’įlü fâ’ilün) 

Toħm-i mürād ekildi mi bu kişt-zārda 

Kim ħırmenini śarśar-i devrān śavurmadı 

Şāħ-ı emel dikildi mi bu rūzgārda 

Kim tünd-bād-i ķahr kevigini dürmedi 

SeǾādet bizüm, eger ‘Ve beşşiri’ś-śābirįn.’5den behre-dār olavuz ve ‘Yürzeķūne, [218a] 

feriĥįn.’6den ĥıśśa-güźār olavuz.” [didi]. 

 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Dile gerçi ki merg olur cerāĥat 

Baġışlar ol cerāĥat cāna rāĥat 

Olur merg-ile vāśıl ferǾ aśla 

İrür merg-ile hicrān ehli vaśla 

Andan göçüp ĶataǾŧān’a geldiler. İmām ol menzilde aśĥābın cemǾ itdi, 

“‘Yürįdu’llāhü bi-kümü’l-yüsra ve lā yürįdü bi-kümü’l-Ǿusr.’7 Kūfiyān cādde-i vefādan 

ŧarįķ-ı ġadre ve kūy-i ĥaķdan sūy-i cevre śapdılar. Müslim’i bį-günāh ķatl itdiler. Bizi 

maǾraż-ı helāke getürdiler. Ĥāliyā, 

 
                                                            
1  Ey babacığım! 
2  Evet. 
3  “Her canlı ölümü tadacaktır.” 3/Âl-i İmran: 185; 21/Enbiyâ: 35; 39/Ankebût: 57. 
4  “Nerde olursanız olun ölüm sizi bulur.” 4/Nisâ: 78. 
5  “Sabredenleri müjdele!” 2/Bakara: 155. 
6  “Nimetlere nail olmaktadırlar, sevinç ve mutluluk içindedirler.” 2/Bakara: 169-170. 
7  “Allah sizler için kolaylık diler, zorluk dilemez.” 2/Bakara: 185. 
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Beyt:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

İsteyen kūy-i melāmet gözlesün 

İsteyen sūy-i selāmet özlesün.” 

[didi]. Anlar ki şāh-rāh-i vefāda ŝābit-ķadem ve esās-i1 maĥabbetleri rāsıħ u muĥkem 

degül-idi, ‘Selāmet der-kenār.’2 diyü pergār-vār ķıyı çizdiler; sāĥıl-i gürįz yaķalayup 

śuĥbet-i İmām’ı terk itdiler. Şunlar ki vefā-dārān ü hevā-ħˇāhān idiler, nuķŧa-veş başların 

ortaya ķodılar. ǾAhd-i peyvendlerin sevgendleri ile berk itdiler, “Yā ibn Resūlu’llāh! Baş ü 

cān yoluña fidā ve terk-i mā-sivā cenb-i rıżāñda hebādur. Eger sen bizden etek silker-iseñ, 

MıśrāǾ: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Ölince ķomazuz3 dāmānuñ elden 

ve ser-māye-i Ǿumri yoluñda bāzār-i [218b] fenāda çürüdür-isek, 

MıśrāǾ: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Maĥabbet kįsesi (128b) gitmez beġalden. 

İy reyĥān-i Ravża-i Risālet! Gülşenüñden ħār bize reşk-i gülzārdur. V’ey semen-i bāġ-ı 

celālet! Ġayrüñ gülzārı bize sensiz ħārħārdur. 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Biz ol mülk isterüz sulŧānı sensin 

Biz ol cān isterüz cānānı sensin 

Bize ol göz gerek insānı sensin 

Bize ol ser gerek sāmānı sensin 

Eger yüz kez4 olursañ dāmen-efşān 

Kesilmez dāmenüñden dest-i nuķśān.” 

[didiler]. İmām bu ĥāli görüp rıķķat ķıldı ve girye vü şįvende ĥāżırlar İmām’a tebeǾıyyet 

ķıldı. 

                                                            
1  esās: esāsį P, B. 
2  Selamet kenardadır. 
3  ķomazuz B: ķomazven/ķomazun? P. 
4  kez B: -P. 
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Rāvį eydür: Cāsūs-i İbn Ziyād Ĥuseyn’üñ Kūfe’ye teveccühi ħaberin getürdükde 

İbn Ziyād, Ĥur bin Ziyād-i Ribāĥį’yi hezār süvār-ıla gönderdi ki İmām’ı ħˇāh ü nā-ħˇāh 

Kūfe’ye getüre. Ĥur bin Ziyād daħı İmām ķudūmına bādiyede nigerān ve ol śaĥrāǿ-i bį-

pāyānda tįh-i đalālet-ile ser-gerdān-ıdı. Bu cānibden İmām Benį-ǾIkrime’den bir şaħśa rāst 

gelüp Kūfe’den ħaber śordı. Didi ki: “İbn-i Ǿammüñ-ile beyǾat iden Kūfiyān ĥāliyā İbn 

Ziyād-ıla ķıtālüñe müttefıķdur ve Ĥur ile biñ fāris ķıtālüñe ĥāżır ü nāžır ve Ǿasker-i Yezįd 

irişmekde [219a] lāĥıķları vü sābıķları mülāśıķdur. Ħayr1 budur ki yine geldügüñ yola Ǿavdet 

ve Medįne’ye ricǾat idesin.” İmām, “Cezāke’llāhü ħayran!”2 Sen ħayr naśįĥat eyledüñ ve 

şarŧ-ı ‘Elleźįne neśaĥahū.’3 maǾnãsın riǾāyet eyledüñ.” didi. İmām andan daħı göçüp Ǿazm-i 

menzil ķıldı. İrtesi ki Ǿazm-i raĥįl idüp bend-i hevdec ü maĥmil ķıldı, zevāl vaķtinde gördi 

ki Ǿasker-i Ĥur inüp atları sāyelerinde oturmışlar. Çün İmām’ı gördiler, atlarına zįr ü zeber 

teng urdılar, der-süvār oldılar, śaflar çeküp ŧurdılar. Şöyle ki gökden sūzen-i Mesįĥ düşse, 

ser-i sināndan ġayrı yir bulımaz-ıdı ve śabā ħavf-i Ǿaskerden firār itse, ĥalķa-i cevşenden4 

özge cāy (129a) bulımaz-ıdı. İmām ādem gönderdi, kimüñ Ǿaskeri idügin śordurdı. Ĥur at 

depüp ileri geldi, nām ü nişānın ve ķabįle vü ħānedānın bildürdi. İmām, “Yā Ĥur! Bizüm-

ile ĥarbe mi geldüñ, silme mi?” didi. Ĥur “Ĥarbe geldüm, ve āheng-i ceng içün elüme alup 

ĥarbe, geldüm.” didi. İmām, “Lā ĥavle ve lā ķuvvete illā billāhi’l-Ǿaliyyi’l-Ǿažįm!5 Ĥālā 

vaķt-i nemāzdur. [219b] Sen cemāǾatüñ-ile ve ben cemāǾatüm-ile edāǿ-i ħıdmet-i vaķt 

idelüm, baǾdehū münāžare vü mübāĥaŝe ĥāżır.” didi. Ĥur, “Yā İmām! Şimdi ĥaķ üzre 

imām ve muķtedā-yi enām sensin; bize ıķtidā lāzimdür.” didi, İmām’a ıķtidā itdi. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Sen imāma ıķtidāya ben ki niyyet eyledüm 

Çār tekbįr-i imām-i ġayre himmet eyledüm 

Çü nemāz temām olup imām duǾā itdi, tįġına tekye idüp bir ħuŧbe-i faśįĥa oķudı ki, 

ħuŧabāǿ-i menābir-i ķuds tesbįĥın ķoyup anı diñledi ve sūz-i naķarāt-i dil-fürūzından ĥāżır 

olan Ǿāmme-i Ǿıbād, belki cümle-i cemād6 bile iñledi. Andan didi ki: “İy gürūh-i Kūfiyyįn7! 

                                                            
1  ħayr: ħaber P, B. 
2  Allah seni hayırla mükafatlandırsın! 
3  Ona nasihat edenler. 
4  ĥalķa-i cevşenden B: ĥalķa be-gūşından P. 
5  Güç ve kudret, ancak yücelik ve azamet sahibi olan Allah’a aittir 
6  cemād B: cemāl P. 
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Kūfiyyįn1! ‘Bel entüm ķavmün Ǿādūn2.’3 Ben sizden yaña Ǿazm-i rāh, belki cānibüñüze 

nigāh itmez-idüm, Ǿale’t-tevālį ve’t-teǾāķub niçe resūl ü mekātibüñüz gelmeyince ve 

yigirmi biñ nefsüñ Ǿaķd-i beyǾat ü tebeǾıyyetin bilmeyince. Ĥāliyā ol cemǾıyyet ü ittifāķ u 

Ǿahd ü mįŝāķ üzre geldüm. Eger Ǿahdüñüzde muĥkem ve Ǿaķd ü beyǾatde ŝābit-ķadem 

olur-ısañuz, fe-bihā; ve illā, Ǿınān-i mürāceǾat dest-i ıħtiyārda ĥāżır ü müheyyā.” Ĥur 

yemįn itdi ki: “Ne evvel Ǿaķd-i Ǿahdden ħaber-dāram ve ne ĥāliyā naķś-ı naķż-ıla [220a] 

şermsāram.” İmām didi ki: “BeyǾat iden cemāǾat Ǿaskerüñde ve baǾżı ĥāliyā 

berāberüñdedür.” Andan buyurdı, varup niçe mektūb getürdiler. Cümlesinüñ mażmūnı 

müttefiķu’l-lafži ve’l-maǾnã ve mütteĥıdü’l-manŧūķı ve’l-feĥvã4 ki: “Fį-zemāninā (129b) 

imām-i ĥaķ ve ħalįfe-i muŧlaķ sensin. Ser-rişte-i ümūr-i dįn rāyuña vābeste vü menūŧ ve 

nažm-i aĥvāl-i Müslimįn źimmet-i himmetüñe merbūŧdur. Eger gelüp teşrįf ider-iseñüz, 

zįr-i rāyāt-i kerāmātuñda cān ü baş-ıla ħıdmet idelüm, yā ıĥrāz-i seǾādet-i şehādet veyāħod 

ħıdemet-ile kesb-i devlet idelüm.” Ĥużżār-i meclisde beyǾat-nāmede ismleri mesŧūr olanlar 

kārlarından ħacil, girdārlarından münfaǾıl oldılar. Nemāz-i Ǿasr vaķti oldı, kimi eźān5 

oķudı, kimi ıķāmet itdi. Nā-gāh bir üştür-süvār gelüp İbn Ziyād’uñ Ĥurr’a nāmesin virdi. 

Ĥur açup gördi ki mażmūn-i nāme bu ki: “Her maĥalde ki nāme saña vāśıl ola, Ĥuseyn’i 

anda tevķįf idesin. Ĥaźer idesin ki icrāǿ-i emrde teǾallül ü tesvįf idesin. Miyāh ü giyāhdan 
[220b] ħālį yirde ķondurasın. Zinhār ki yā ķaçura yā döndüresin.” 

Ĥur vaķt-i nihānda sipāhdan pinhān İmām’a gelüp mektūbuñ mażmūnın oķudı ve 

rāz-i nihānı ortada ķodı: 

Beyt:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

“Saña ķılıç śalan ķollar ķurusun 

Saña yavuz śanan diller çürüsün! 

Ĥāşā ki pįrāmenüñe icāzetsiz güźer idem, yāħod gerd-i kūyuña yavuz nažar idem. Ve ben 

bu yolda bir seng ü külūħ u tūde ve ħār ü ħāşāk-i fersūdeye irmedüm ki lisān-i ĥāl-ile baña 

müjde-i şehādet ve vaǾde-i cennet ü maġfiret itmeyeler. Emmā bu deñlü Ǿasker-i bed-ħˇāh 

ki benüm-iledür, įcāb ider ki maǾıyyet ü cemǾıyyet üzre süvār olavuz. Çün nüzūl idevüz, 

                                                            
1  Kūfiyyįn B: Kūfįn P. 
2  Ǿādūn: Ǿamūn? P, B. 
3  “Doğrusu siz iyice azmış bir topluluksunuz.” 26/Şuarâ: 166. 
4  Lafız ve mânâsı bir, söz ve bağlamı aynı.  
5  eźān B: ezān P. 
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siz ĥarem behānesi-yile bizden dūr ķonasız. Dehr-i luǾbet-bāz perde-i siyāhın ķurduķda 

nereye diler-iseñüz dönesiz. Çün śabāĥ ola, sizi gitmiş bulavuz, biz daħı Kūfe’ye 

mürāceǾat idüp hem sizüñ-ile ĥarbden sālim ve hem de İbn Ziyād’uñ ŧaǾn (130a) ü ŧanzından1 

emįn olavuz.” İmām bu rāyı pesend itdi ve duǾāǿ-i ħayr-ıla Ĥurr’ı ħorsend itdi. Fi’l-ĥaķįķa 

ol gün gidüp gice bir menzilde indiler. [221a] Çün Ǿasker-i Ĥurr’a Ǿasker-i ħˇāb şebįħūn2 itdi, 

İmām Ǿasker-ile şeb-i tārįkde süvār olup Ǿazm-i Medįne itdi. Emmā çerħ-ı bed-mihr anuñ-

ıla ne fiǾl-i vāz-gūn ve tevsen-i felek hilāli3 naǾl bāz-gūn itdi. İmām śabāĥa dek gitdi. Çün 

tebāşįr-i śubĥ āŝār-i Ǿālemi nūrānį itdi, 

 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Śabāĥ irişdi śubĥ envārı her sū āşkār oldı 

Ŧolup reng-i şafaķ āfāķ reşg-i lālezār oldı 

semend-i İmām bir maķām-i hevlnāke irüp, her çend İmām tāziyānesin tįz itdi ve 

semendine mihmįz itdi, yirinden gitmedi ve adımın adup ĥareket itmedi. İmām “Lā ĥavle!” 

oķuyup ol maķāmın adın śordı; “ǾArż-ı Nāriye.” didiler. “Şāyed bir adı daħı vardur?” didi, 

“Belį, Ǿarż-ı Kerbelā’dur.” didiler. İmām, “‘Allāhü ekber! ǾArżu kerbin ve belā ve sefki’d-

dimāǿ.’4 Bu zemįn zemįn-i kerb ü belādur ve gird-āb-i ġarķ-āb-i keştį-i Āl-i ǾAbā’dur.” 

didi. ǾAlį, “Allāhü ekber! İy peder! Bu ne fāldür ki dirsin ve ne ķāldür ki idersin?” didi5. 

İmām buyurdı: “Cān-i peder! Ceddüñ Mürteżā-yıla bir defǾa bunda geldük. Başın 

birāderümüñ dizine ķoyup ħˇāba [221b] vardı. Nā-gāh giryān bįdār oldı ve didi ki: ‘Bu 

Ǿarśada bir deryā-yi ħūn gördüm ve Ĥuseyn’i ol deryāda şināver ve aŧrāf ü cevānibe nigāh 

idüp meded ister gördüm. Ne kimesne feryād-res olur ve ne kimesneden ķabūl-i nefes 

olur.’ Andan dönüp baña didi ki: ‘Yā Ebā-Abdi’llāh! Bu menzil-i cān-güsilde saña bir emr-

i ĥāyil olsa n’eyler-idüñ?’ didi. Didüm ki: ‘Cānı cāy-i śabrda pāy-i temkįn ile ŝābit-ķadem 

ider-idüm (130b) ve dest-i tevekküli dāmen-i şikįbāyįde muĥkem ider-idüm.’ İmām ǾAlį didi 

ki: ‘İnnemā yüveffe’ś-śābirūne ecruhüm bi-ġayri ĥısāb.’”6 

                                                            
1  ŧanzından: ŧanzdan P, ŧaşrından B. 
2  şebįħūn B: şebį-ħˇān P. 
3  hilāli B: hilāl P. 
4  Kanların döküleceği, sıkıntı ve belâ yurdu.  
5  didi B: -P. 
6  “Muhakkak ki sabredenlere mükafatları hesapsız olarak verilecektir.” 39/Zümer: 10. 
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Beyt:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Bu Ǿarżuñ nāmı çünki Kerbelā’dur 

Maķām-i kerb ü meǿvā-yi belādur 

Felāket-ħāne-i ehl-i meveddet 

Muśįbet-ħāne-i Āl-i ǾAbā’dur 

Ve İmām ol gün niçe defǾa bu naġme ile serāyende ve bu faĥvā-yıla gūyende idi: 

ŞiǾr: 

(…?) 

Yā dehru üffin leke min ħalįl 

Kem leke mine’l-eşrāfi ve’l-aśįl 

Min ŧālibi ve śāĥıbi ķabįl 

Ve külli ĥayyin fe-innehū sebįl 

Ma’ķterebe’l-vaǾdü mine’r-raĥįl 

Ve inneme’l-emru ile’l-Celįl1 

Çün ħayme-i śubĥ cüll-i siyāh-i şeb-i tārdan çıķup śaĥrā-yi Ǿāleme ķurıldı ve her 

ŧarefe ŧınāb-i şüǾāǾ urıldı, dest-i ķader [222a] cerįde-i siyāh-i leyl-i mužlimi dürdi, Ǿālem 

rūşen olup göz gördi. Ehl-i beyt nažar idüp gördiler ki bir vādį-i bį-hādį ki terāne-i Ǿayn-i 

cārįsinden śadā-yi Ǿanā gelür ve her giyāhından dimāġ-ı cāna būy-i fenā gelür. Eşcārından 

ħazān-i ĥuzn Ǿıyān ve enhārında güźerān-i devrān nümāyān. Ŧuyūrınuñ elĥānı şįven-i 

mātem, nesįminüñ hübūbı terāne-i ġamma hem-dem. Śaĥnı pür-miĥan, meġāki hevlnāk; 

nişįbi mehįb ü firāzı cān-güdāz. 

 

Nažm:  

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fa’lün) 

Nā-dürüst-i dürüşt ü nā-hemvār 

Sengi ħārā-yıdı vü ħāki ħār 
 
Cengelistān kenārı sengistān 

                                                            
1  Ey Felek! Dosttan yana sana yazıklar olsun / Şerefli ve asil olarak kaç tanıdığın var /İsteğini kabul edecek 

ve sana sahip çıkacak/ Her canlının mutlaka bir gidiş şekli vardır / Ayrılık (ölüm) vakti geldiğinde/ O 
zaman iş (ölüm emri), Celîl olan Allah’a kalmıştır. 
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Reh-güźārı ħarāb ü tengistān 
 
Śanki ġār-i caĥįm her vādį 

Nefes-i ejdehā-yıdı bādı 

İmām buyurdı, ħaymeler ķurdılar, sāyebānlar urdılar. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Maĥmili indür yüki çöz vaķtidür iy sārbān 

Menzil-i şām-i fenāya irdi çünki kārbān 

Çün ķadem-i Ĥuseyn ol ħāke düşdi, ħāk zerd olup bir ġubār ķalķdı ki ġubār içinde 

ķurś-ı ħorşįd nā-būd ve ol gerd-i derden gisū-yi müşk-būy-i (131a) İmām ġubār-ālūd oldı. 

Ħˇāher-i İmām-i mažlūm Ümmü-külŝūm [222b] “Yā Ebe’l-eǿimme!1 Bu bādiyede ĥāl-i Ǿacįb 

ve hevl-i bį-şikįb müşāhede iderem.” didi. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Deşt-i ġamda teşne-lebden ġayrı ki nā-yābdur 

Ħāki ħūn-i dįde-i dil-teşneden sįrābdur 

İmām ħˇāherin tesliyet itdi ve zevci Şehrbānū’ya, “Eger ber-mūcib-i ķażā, müddet-i Ǿumr 

bu menzilde inķıżā irer-ise rūyuñ ħırāş ve mūyuñ fāş itme ki şemātet-i aǾdā her muśįbetden 

eşed ve ħande-i kįne-ħˇāh zaħm-i sįneden beddür.” diyü vaśıyyet eyledi. Bunı işidüp 

maĥremān-i ĥarem-i ĥurmet feryād ü girye itdiler. BaǾdehū, emr-i İlāhįye tevekkülden 

ġayrı çāre yoķdur, diyü biri birin tesliyet itdi. 

Beyt:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Bu ne sūzdur cānı ġamnāk ü dili ħūn eyledi 

Eşk-i çeşm-i Ehl-i Beyt’i Nįl ü Ceyĥūn eyledi2 

Nūrü’l-eǿimme rivāyet ider ki: İmām, Ķays-i AǾrābį ile Süleymān-i ĦuzāǾį’ye 

nāme gönderdi ki: “Evvelā bize ıžhār-i maĥabbet ve mektūbuñuz-ıla Kūfe’ye daǾvet 

itdüñüz. Eger Ǿahd üzre ŝābit iseñüz zemān-i yārįdür3, eger peder ü4 birāderüm-ile 

                                                            
1  Ey imamların babası! 
2  Ceyĥūn B: Ceyħūn P. 
3  yārįdür: yarıdı/yārį-di P, çārįdür? B. 
4  ü B:- P. 
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itdügüñüz gibi ħulf-i vaǾde vü naķż-ı Ǿahd ider-iseñüz, ġadr ü mekr Kūfįlerüñ ķadįmį 

kārıdur. Bu ħuśūśda ancaķ, 

MıśrāǾ: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Ĥaķ ķażāsına [223a] rıżādur çāre vü dermān baña.” 

Peyk, nāme ile gider-iken derbend ĥāfıžları1 ŧutup İbn Ziyād’a getürdiler. Ķāśıd İbn 

Ziyād’ı gördügi gibi nāmeyi çıķarup śad pāre itdi. İbn Ziyād, “Be-her ĥāl yā minbere çıķup 

İmām’a ve peder ü birāderine düşnām eyle, yā nāme getürdügüñ kimesnelerüñ nāmın iǾlām 

eyle.” didi. Ķays minbere çıķmaġı ıĥtiyār itdi. Ħalķ-ı Kūfe cemǾ olup, Ķays minbere çıķup 

ŝenāǿ-i cemįl ü naǾt-i cezįl idüp didi ki: “İy ķavm! Āgāh oluñ ki ben resūl-i emįrü’l-

müǿminįnem ve ķāśıd-i Ĥuseyn-i nūr-i Resūl-i (131b) güzįnem. Ĥāliyā Ĥuseyn imām-i ĥaķ 

ve ħālįfe-i muŧlaķdur. Mürādı kelimetu’llāhı iǾlā ve sünnet-i Resūl’i ıĥyādur. İŧāǾati 

müslimįne lāzim ve iǾāneti müǿminįne mühimdür. Ħuśūśā size ki, ķılāde-i beyǾatı 

gerdenüñüzde muĥkem ve Ǿahd ü mįŝāķ mā-beynüñüzde rāsį vü mübremdür. Ĥāliyā 

Kerbelā’ya ĥulūl ve Ǿasker-i ķalįl ile ol maķarr-i kerb ü belāya nüzūl itmişdür. SeǾādet 

anuñ ki Ĥaķ cānibin ve Resūl ĥurmetin riǾāyet ve emr-i dįni ĥımāyet ide.” diyüp Yezįd’e 

laǾnet ve İbn Ziyād’a meźemmet eyledi. İbn Ziyād’a ħaber virdiler; buyurdı, bām-i 

kūşkden [223b] pertāb itdiler. Andan İbn Ziyād Ĥuseyn’e nāme yazdı ki: “Fermān-i Yezįd 

şöyle cārį olmışdur ki: Şöyle ki Ĥuseyn bu diyāra gele, ne pister-i nermde āsāyiş eyle ve ne 

āb-i ħunük ü nān-i tenükden ħoriş eyle, çaķ gerdenin ķılāde-i beyǾat-ile peyvend itmeyince, 

yāħod serini fitrāk-i helāke bend itmeyince.” İmām nāmeyi açduķça yüzin dürdi, ķalem 

gibi ser-pįç idüp fikre varup ŧurdı. Resūl cevāb istedükde, “Mā lehū Ǿındį cevāb2, ‘Ĥaķķa3 

Ǿaleyhi kelimetü’l-Ǿaźāb.’”4 [didi]. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Yüz ŧutup dünyāya Ǿuķbãya uranlar püşt-i pā 

Ħalķı ħoşnūd eyleyüp Ĥaķķ’ı iderler nā-rıżā 

İbn Ziyād nebįre-i Resūl resūl ü nāme göndermedüginden dil-gįr olup ĥażırlara 

ħıŧāb itdi, “Her ki đarb-i Ĥuseyn-ile ĥarb itmege Ǿazįmet ve ķıtāl-ile Yezįd’e edāǿ-i ħıdmet 

                                                            
1  ĥāfıžları B: ĥāfıŧları? P. 
2  Sana verecek herhangi bir cevabım yoktur. 
3  ĥaķķa: ĥaķķat P, B. 
4  “O azaba müstahak olmuştur.” 39/Zümer: 19. 
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ide, her ne diyāruñ ister-ise menşūrın yanında ve gerden-i Ǿarūs-i mürādın āġūş-i cānında 

bilsün.” didi. Kimesne redd-i cevāb itmedi, gūyā ki istimāǾ-ı ħıŧāb itmedi. İbn Ziyād 

kelāmı tekrār1 itdi, yine ķubbe-i dįvān-ħānede münǾakis olan śadādan ġayrı śavt işitmedi. 
[224a] ǾĀħır ǾAmr bin SaǾd’a ħıŧāb itdi ki: “İşidürem ki (132a) āteş-i ĥasret-i emāret-i Rey 

cānuña key urmışdur. Fi’l-ĥaķįķa arż-ı vesįǾa vü Ǿarśa-i fesįĥadur. Medāħıl-i emvāli 

firāvān ve nevāĥį vü aǾmāli bį-kerāndur.” Pes, emr itdi, menşūr-i Rey’i ǾAmr’uñ nāmına 

yazdılar ve Ŧaberistān’ı żamįme itdiler ve bir semend-i zerrįn-zįn ve cāme-i ŧılā-dūz ü 

muraśśaǾ-āstįn getürdiler. Cümlesin ǾAmr’a virüp didi ki: “Bu cümle teşrįfāt ĥāliyā 

yanuñda āmāde vü ĥażır ve itmām-i kār olduķda elli ħarvār zer ve ħılǾat-i fāħır ve niçe 

dürc dürr ü cevāhir. Şol şarŧ-ıla ki, varup Ĥuseyn-ile ceng ü peygār2 idesin, yā beyǾate rāżį 

idüp, yā başın kesüp ķaŧǾ-ı demār [ü] bevār idesin.” ǾAmr “Bu emr emr-i ħaŧįr ü kār-i 

Ǿasįrdür. Teǿemmül ü istişāre ve taĥammül ü istiħāreden lā-büddür.” [didi]. İbn Ziyād 

“ǾIcāletü’l-vaķt cevāb gerekdür.” didi. 

ǾAmr ħānesine geldi, gördiler ki altında esb-i sebük-pey ve kitfinde cāme-i key ve 

elinde menşūr-i vilāyet-i Rey. “Ne ĥāldür?” didiler, didi ki: “Bize cānib-i ġaybdan bāb-i 

devlet açıldı [224b] ve üstümüze sūy-i semādan cevāhir-i ĥuśūl-i mürādāt śaçıldı. Vilāyet-i 

Rey ve teşrįf-i ĥāś ĥāliyā naķd ü mevcūd ve ĥuśūl-i cümle-i emānį vü mürādāt mevǾūd. Şol 

şarŧ-ıla ki, Ĥuseyn-ile ĥarbe ıķdām idem, beyǾate rāżį olmaz-ısa başın kesüp kārın itmām 

idem. 

Nažm: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Açıldı üstümüze bāb-i devlet 

Bize yüz ŧutdı ıķbāl ü seǾādet 
 
İrişdük nāgehān baħt-i saǾįde 

Yetįm-āsā ire cāmeyle Ǿįde.” 

Ferzend-i kihteri eyitdi: “İy peder! Bu ne sevdā-yi fāsiddür ki, ümįd-i cāh-i Ǿācil içün şeķā-

yi ācili ıħtiyār idesin ve rıżā-yi Yezįd ve ħāŧır-i İbn Ziyād içün ħāŧır-i Resūl ü ķalb-i 

Mürteżā’yı pür-āzār idesin. Ħuśūśā ki senüñ daǾvet (132b) ü beyǾat-nāmeñ ile gele, ĥāliyā 

āġāz-i mekr ü bünyād-i ġadr idesin. Ferdā-yi ķıyāmet ĥużūr-i Ĥaķ’da ne cevāb virebilürsin 

ve Resūl’den ne yüz-ile ümįd-i şefāǾat ķılursın? Ķıyāmete dek nāmuñ sezā-vār-i laǾnet ve 
                                                            
1  tekrār: P’de mükerrer. 
2  peygār: bį-kār P, B. 
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āħıretde yirüñ derk-i esfel ü dārü’ş-şeķāvet1 olur.” didi. ǾAmr andan rū-gerdān oldı ve 

ferzend-i mihterine nigerān oldı. Ol ferzend “Yā ebetį!2 Meyl-i [225a] māl ü menāl ü āmāl 

lāzim-i ŧabįǾat-i insiyyedür. Ĥālā bu naķd ve emr-i ferdā nesyedür. Ĥażıra śalā ve ġāyibi 

Allāh oñara. 

Nažm: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Ġam-i ferdā içün çekme belāyı 

Erenler naķde ķılmışlar duǾāyı 
 
Meŝeldür śūfiler söyler ezelden 

Ki dūġ-ı naķd yig nesye Ǿaselden.” 

didi. ǾAmr anuñ sözin ķabūl itdi ve ķabūl-i ĥarb itdügini iǾlām-içün dārü’l-emāreye gitdi. 

ǾAmr biñ er ile ĥarb-i Ĥuseyn’e teveccüh idüp berāber-i İmām’da nüzūl itdi ve 

İmām’a ħaber gönderüp sebeb-i ķudūmın śordı. İmām, “Sen ve emŝālüñ beyǾat ü daǾvet 

itdüñüz, mektūblaruñuza icābet idüp geldüm. Emmā sizüñ naķż-ı Ǿahdüñüze sebeb ne oldı 

ki Ǿammüm oġlın öldürdüñüz? Eger baña daħı kimesne māniǾ olmaz-ısa yine döner 

giderem.” diyü ħaber gönderdi. ǾAmr bu ħaberden ħoş-dil olup “İnneme’l-müǿmįnūne 

ıħvetün fe-aśliĥū beyne aħaveyküm.”3 mūcibince, İmām ve İbn Ziyād beynin ıślāĥ 

müyesser oldı, diyü śūret-i ĥāli İbn Ziyād’a iǾlām itdi. İbn Ziyād, “Ĥuseyn’e teklįf-i 

beyǾat-i Yezįd eyle. Rāżį olur-ısa fe-bihā, ve illā müntežır-i fermān ol.” diyü irsāl-i peyām 

itdi. [225b] İmām bu teklįfi işidüp, “Mevt bundan ehven ve cān ü dil fermān-ber-i ķażāǿ-i 

Źü’l-minen’dür.” didi. Çün bu ħaberüñ śūreti āyįne-i pür-jeng-i İbn Ziyād’da (133a) 

münǾakis olduķda çehre-i Ǿınād śūret gösterdi. Ĥuśayn bin Nüme[y]r ve Şimr-i Źü’l-

cevşen’i ve Şįt bin RebįǾ’ı ǾAmr’a irsāl idüp, “Ĥuseyn Yezįd’e beyǾata rāżį olınca āb-i 

Fürāt’dan menǾ idüñ.” diyü gönderdi. 

ǾAmr bin SaǾd, ǾAmr bin Ĥaccāc’ı biş yüz kimesne ile āb-i Fürāt’a müvekkel itdi, 

meşreb ü meźhebde gerd-i cerāyim ü āŝām-ıla mühmel itdi. Bu ķıśśa vaķǾa-i şehādetden on 

gün muķaddem oldı. Çün āteş-i Ǿataş-ıla hįzüm-i śabr ü ķarār-i İmām4 ü ħuddām yanup 

derhem oldı, Ĥuseyn ķarındaşı ǾAbbās’ı sį süvār ü sį piyāde ile śuya gönderdi. ǾAbbās, çün 

                                                            
1  dārü’ş-şeķāvet B: dārü’ş-şeķāve P. 
2  Ey babacığım! 
3  Mü’minler ancak ve ancak kardeştir. O hâlde kardeşlerinizin arasını düzeltin. 49/Hucurât: 10. 
4  İmām B: -P. 
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gice olup reng-i şeb Ǿabūs-i ķamŧarįr1 oldı, varup ǾAmr ile muĥārebe idüp niçe Ǿayyāşuñ 

şįşe-i ĥayātın seng-i ķıtāl-ile śıyup, žurūfı dįde-i mātem-dįde-i Āl gibi pür-āb eyledi, 

İmām’a getürdi. İmām, ǾAbbās’ı ǾAmr’a gönderdi ki: “Tenhā bu gice gelüp mülāķāt 

idelüm, [226a] biri birimüz-ile Ǿarż-ı2 esrār ü keşf-i ĥālāt idelüm.” ǾAmr ķabūl itdi. Çün 

sipihr cāme-i şeb-revāne giyüp serhengān-i kār “Şemmir źeylen idderiǾ leylen!”3 mūcibince 

sū-be-sū şeb-revlige şürūǾ itdiler, ǾAmr birķaç ħavāśś-ıla leşkergāhdan çıķup İmām-ıla 

bulışup hem-Ǿınān oldı. İmām ve ķarındaşı ǾAbbās ve oġlı ǾAliyy-i Ekber ve ǾAmr cemǾ 

olup, gūyā ki saǾd ile naĥs beyninde ıķtirān oldı. İmām fetĥ-ı kelām idüp, “Ben kim olup 

ve kimüñ oġlı ve kimüñ nebįresi olduġum bilürsin. Bu ne ĥāldür ki, ĥuŧām-i dünyā içün 

benüm-ile ķaśd-i ķıtāl ü ĥırāb idersin, elüñ-ile ħāne-i āħıretüñ ħarāb idersin. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün) 

Ķanı ħavf-i Ħudā vü şerm-i Resūl 

Yoķ mı ĥaķķ-ı ǾAlį vü mihr-i Betūl 

ǾArūs-i dünyā ne ķaĥbedür ki benüm ħūnum aña şįr-behā viresin ve rıżāǿ-i Yezįd ü İbn 

Ziyād nedür ki anlar-içün suħŧ-ı Ħudā’yı revā (133b) göresin?” 

Nažm: 

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün) 

Var mı bu ħākdānda4 genc-i baķā 

Var mı bu üstüħˇānda maġz-i vefā 
 
Gör baķup bu simāŧ-ı ħˇābgehi 

Dest-i ālūde vü sifāl-i tehį 

ǾAmr eyitdi: “Yā İmām! 

Beyt:  

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fa’lün) 

Sözlerüñ cümle ĥaķķ-ı nāśıǾdur [226b] 

Şehd-i şāfį vü pend-i nāfiǾdur. 

                                                            
1  ķamŧarįr B: ķaŧrįr? P. 
2  Ǿarż B: -P. 
3  Eteğini topla (işe koyul) ve geceleyin gizlen. 
4  ħākdānda: ħākrānda P, ħākde B. 
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Emmā şöyle ki anlardan teberrį idem, ehl [ü] Ǿıyālüm esįr ve ħānmānum ħarāb iderler; 

‘Türābį oldı.’ diyü tebārumuz türāb iderler.” İmām eyitdi: “Ķul metāǾu’d-dünyā ķalįl!”1; 

bunlar hep dünyāda sebeb-i źikr-i cemįl ve āħıretde bāǾıŝ-i ecr-i cezįldür. ŻıyāǾuñ żāyıǾ 

olur-ısa “Men kāne yürįdü2 ĥarŝe’l-āħırati nezid lehū fį ĥarŝihį.”3 mażmūnı üzre mezāriǾ-ı 

meŝūbāt vāfir, “Ve cennetin Ǿarżuha’s-semāvāt”4 ĥāżır; hemān himmetüñ aǾlã eyle ve 

kelimetu’llāhı iǾlā eyle.” ǾAmr ser-pįç idüp sākit oldı. İmām, “Yüri ki bundan śoñra 

mürāduña vāśıl olmayasın.” diyüp kendi menzili semtine müsāmit oldı. Fi’l-vāķıǾ ǾAmr 

nā-mürād oldı; sehl zemān geçmedin Muħtār yedinde maķtūl olup aĥvāli ber-bād oldı. Ez-

įn cānib Şimr bu ĥāle Ǿālim olup, Kūfe’ye varup aĥvāli İbn Ziyād’a bildürdi5. İbn Ziyād 

ġażab idüp ǾAmr’a nāme gönderdi ki: “Ben seni Ĥuseyn-ile ĥarbe gönderdüm. Sen varup 

Ĥuseyn’i siper gibi sįneye çekmişsin ve mihrine tįġ gibi yanuñda yir itmişsin. Zirih gibi 

ĥalķa be-gūşı ve kemend gibi ĥamāyil ber-dūşı olmışsın. [227a] Menşūr-i Rey’i baña gönder 

ve sipeh-sālārlıġı6 Şimr’e dönder ki neberd ü peygār7 senüñ ķāruñ ve resm-i kārzār senüñ 

girdāruñ degül.” ǾAmr’a bu ħaber geldükde dįnin yābāna ve cānın cehenneme atdı, meŧāǾ-ı 

āħıreti nebehrec-i dünyāya śatdı. Ĥalķa-i kemend ü8 girih-i9 siper gibi ebrūsın çįn itdi ve 

tįġ (134a) gibi kemer-i mekri iki yirden ķuşandı, kināne-i derūnın pür-tįr-i kįn itdi. 

Bu cānibden Ǿasker-i İmām’uñ deşne-i teşne gibi eyle dilleri, dudaķları ķurıdı, māh 

der-şefaķ gibi gözlerini ķan bürüdi. Āteş-i ĥarāret-ile Ebū-türābįler ħırmen-i śabrların ber-

bād itdiler, zenān ü aŧfāl ĥużūr-i İmām’a gelüp, “El-Ǿaŧaş!”10 diyü feryād itdiler. İmām bir 

buķǾaya gelüp buyurdı, kazdılar. Bir āb-i śāfį çıķdı ki, çeşme-i ħor gibi ķaŧarāt-i reşāşesi11 

dürr-i raħşān ve leźźet ü behceti şifā-yi cān ü śafā-yi cenān. Aśĥāb ol ābdan sįr-āb oldılar 

ve devāblar daħı şād-āb oldılar. Yine Ǿale’l-fevr ol Ǿayn-i fevvāre yoġ oldı, gūyā Ǿayn-i 

raķįb idi śoġuldı. 

Çün İbn Ziyād, 

 
                                                            
1  “De ki: Bu dünyanın vereceği zevk ve keyif çok kısa ömürlüdür.” 4/Nisâ: 77. 
2  men kāne yürįdü: ve men yürid P, B. 
3  “Kim ahirete yönelik kazanç elde etmek isterse, onun kazancını artırırız.” 42/Şûrâ: 20. 
4  “Genişliği gökler kadar olan cennet.” 3/ Âl-i İmrân: 133. 
5  İbn Ziyād’a bildürdi: P’de mükerrer. 
6  sipeh-sālārlıġı: sipehsārlıġı? P, B. 
7  peygār B: bį-kār P. 
8  ü B: -P. 
9  girih B: kede? P. 
10  Susuzluk! 
11  reşāşesi: reşāsesi P, B. 
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MıśrāǾ: 

(mef’ûlü fâ’ilâtün mef’ûlü fâ’ilâtün) 

LaǾnet hemįşe ber-dil-i ū ve ber-Ziyād bād1 

ǾAmr bin Ķays’ı ve Ķays bin [227b] Ħanžal’ı ve Naśr-i Şāmį’yi ve Ĥaccāc bin Ĥurr’ı ikişer 

biñ kimesne ile meded gönderdi, maǾnã-i Ǿasker yirine sekiz biñ dįv ü ded gönderdi ve 

teǿkįd itdi ki, İmām’ı śaĥrāda ķuyu ķazmaķdan menǾ ideler ve ne ŧarįķ-ıla olur-ısa 

Fürāt’dan refǾ ideler. ǾAsker-i sābıķ u lāĥıķ bir yire cemǾ oldı. Ol āteş-i dūzaħdan bį-

pervālar pervāne olup, İmām aĥbabı-yıla ortalarında şemǾ oldı. İmām’uñ ķavmı maǾdūd ve 

źaħįreleri mefķūd ve riyāż-ı āmāllerine bāb-i cereyān-i āb mesdūd idi. 

Beyt: 
(müstef’ilün müstef’ilün) 

Ĥayrān ü nālān oldılar 

Zār ü ħurūşān oldılar 

EşyāǾ-ı İmām’dan Ĥabįb bin Muŧahher-i Esedį İmām’uñ ĥużūrına gelüp, “Yā ibn 

Resūlu’llāh! Benüm ķabįlem ķavm-i Esed bu mekāna ķārįbdür ve anlar bir ķavmdür ki 

ceng ü ĥarbde her biri bir şįr-i mehįbdür. Buyurur-ısañ varayım, anları ķapuña getüreyim. 

Yoluñda baş u cān oynasunlar, (134b) bu dįg-i kārzārda bizüm-ile bile ķaynasunlar.” didi. 

İmām revā gördi. Ĥabįb varup, “Yā ķavm2! Ferzend-i Resūl ü Betūl muķābele-i Ǿadū-yi 

kįne-ħˇāhda zebūn ve miyān-i nāle vü āhda ĥāli diger-gūndur. Meded-kārlıķ ve hevā-dārlıķ 
[228a] ider-iseñüz sebeb-i rıżāǿ-i Ħudā ve bāǾıŝ-i ĥuśūl-i müjde-i müzd-i şefāǾat-i 

Muśŧafã’dur. 

Beyt: 
(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün) 

Meded eyleñ ki yārlıķ demidür 

Yārlıķ ġam-güsārlıķ demidür.” 

Serdārları ǾAbdu’llāh bin Beşįr ķalķup, “Yā ķavm! Şāhid oluñ ki ol daǾvete evvel icābet 

iden benem ve bu rāh-i ħıdmetde keşįde-dāmenem.” didi. 

Beyt: 
(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Baş virenlere bu yolda ben olayım öñ ayaķ 

Bir başum vardur fidā biñ baş ĥaķķumdur benüm 
                                                            
1  Hem onun gönlüne hem de Ziyad’a lanet olsun. 
2  yā ķavm B: baķup P. 
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Ĥabįb, “Beşşerake’llāhü yā’bne-Beşįr bi’l-ħayr!”1 didi. Ŧoķsan merd-i şįr-heykel müsellaĥ 

u mükemmel süvār oldılar ve cān ü dilden Ǿāzim-i neberd ü peygār2 oldılar. Bunlar 

gelmekde iken bir şirrįr-i pür-şeyd ü şeyn mānend-i ġurābü’l-beyn bu ĥālden İbn SaǾd’ı 

āgāh itdi. İbn SaǾd, Ezraķ-ı Şāmį’yi dört biñ kimesne ile anları menǾ içün revāne-i rāh itdi. 

Kenār-i āb-i Fürāt’da mekmen-mekįn kemįnden çıķup ol enśār-i ebrāra ġulū itdiler. Egerçi 

anlar daħı “Kem min fiǿetin ķalįletin ġalebet fiǿeten keŝįraten.”3 diyü bį-bāk bunlar-ıla 

müdāfeǾaya cüst ü cū itdiler, çün ķavm-i Ǿadū ażǾāf-i müżāǾaf idi ve ķalb-i muǾtelleri [228b] 

śıdķ u śafādan ecvef idi, ġālib olup baǾżın şehįd ve baǾżın zaħm-çeşįd itdiler. Bu ħaberüñ 

vürūdı zaħm-i İmām’a nemek-pāş oldı ve dāġ-ı ġammına nāħun-ħırāş oldı. Ehl-i beytüñ 

derdi tāze ve cerāĥatleri4 cedįd oldı. 

Beyt5: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Felek zaħm eyledi dāġa ĥavāle 

N’ola girye_ile dem-sāz olsa nāle 

Çün (135a) İbn Ziyād işitdi ki ķabāyil-i ǾArab meded-kārį-i İmām’a māyildür ve 

lisān-i İmām “Ecįbū dāǾıye’llāh!”6 didükçe her lisān “Lebbeyk!”7 ile ķāyildür, nāyire-i 

ĥased ü ġażabı kānūn-i dilinde bād-i fitne ile müşteǾıl oldı; İmām’uñ mümkin olduķça ķalǾ 

u ķamǾına müşteġıl oldı. ǾAmr’a nāme gönderdi ki: “Şöyle ki Türābįler tebārından demār 

getüresin, cāy-i ķabūlüñ śadr-i riyāsetdür; ve illā, ser-i bį-sāmānuñ ser-geşte-i Ǿarśa-i 

siyāsetdür.” ǾAmr işitdügi gibi ħavfından bį-hengām iken süvār oldı. Ġırįv-i8 kūs-i ĥarbį 

ile ķubbe-i āsmān ŧoldı. Bu ĥāl ki vāķıǾ oldı, Muĥarrem’üñ ŧoķuzıncı güni idi. İmām ser 

ber-zānū idüp ħˇābda idi. Nā-gāh gūşına ķaǾķaǾa-i silāĥ u naǾre-i sinān girdi, uyandı. 

ǾAmr’uñ cenge ıķdāmın işidüp [229a] bir āh-i sūznāk çekdi ki, dūdı-yıla çarħ-ı kebūd siyāha 

boyandı. ǾAbbās’ı gönderdi ki: “Bu gice leyl-i cümǾa ve şeb-i Ǿāşūrādur. Taĥammül eyleñ 

ki evrādum olan Ǿıbādātum żāyıǾ olmasun. Seĥargeh yek-süvāre-i mıżmār-i sipihr eblaķ-ı 

śubĥ-ıla Ǿazm-i meydān ide ve itdügi žulm-i nā-ĥaķķ-ıla dāmen-i Ǿufķı şefaķdan ķıpķızıl 

ķan ide, ĥarb ü ķıtāl muķarrer ola ve Ǿarūs-i ķażāǿ-i İlāhį minaśśa-i kümūn-i taķdįrden 

                                                            
1  Ey Beşir’in oğlu! Allah seni iyilikle müjdelesin! 
2  peygār B: bį-kār P. 
3  Nice az sayıdaki birlikler büyük ordulara üstün gelmiştir. 2/Bakara: 249. 
4  cerāĥatleri B: cerāĥatüñ P. 
5  Beyt B: -P. 
6  “Allah’ın davetçisine icabet ediniz.” 46/Ahkâf: 31. 
7  Buyur, emret! 
8  ġırįv B: ġırį ve P. 
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maǾraż-ı žuhūr ü bürūzda cilve-ger ola.” didi. Ħaber İbn SaǾd’a vāśıl olduķda ol naĥs 

ümerāsı-yıla meşveret itdi. Bir bir her emįr, “Teǿħįr-i dār ü gįrden, emįrden ħavf iderüz.” 

didiler. ‘Ebū Süfyān’-nām şaħś, “İy ķavm-i bed-girdār! Bu ne saħt-dillik, süst-peymānlik 

ve ne bį-dįn ü bį-įmānlıķdur ki peyġamber-zādeñüz bir gice mühlet isteye, virmeyesiz ve 

dāyire-i ĥaķķ u śavāba girmeyesiz? Eger Çįn ü Māçįn’den ve aķśã-i (135b) maǾmūre-i 

zemįnden gelmiş Ǿadū olsa, bir gice mehl virmek ķadįmį āyįn ve resm-i selāŧįndür. Bu 

ķandan ki ceddinüñ ümmeti ve āħıretde ŧālib-i şefāǾati geçesiz?” didi. 

Nažm: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Nedür bu tįre-ŧabǾ u seng-dillik 

Bu bį-inśāflik peymān-güsillik1 
 
Niçün [229b] Āl-i Resūl’e ehl-i kįnsiz 

Meger ki ĥızb-i şeyŧān-i laǾįnsiz 
 
Ķanı ĥaķķ-ı Nebiyyu’llāh’dan şerm 

Ķanı nāmūs-i dįn ādemden āzerm 

Bu pür-sūz söz ol seng-dillere teǿŝįr idüp döndiler, cā be-cā ķaravullar ķoyup ķondılar. 

Bu cānibden İmām buyurdı ki, ħandaķ ķazdılar ki maśāf bir yirden ola ve ĥarem 

dest-i teŧāvül-i nā-maĥremlerden eymen ola. Gūyā ki ol dįv-śūret ü ded-sįretlerüñ şerrinden 

emįn olmaġa dāyire içine girdiler, metaǾ-ı śabr ü taĥammül alup nuķūd-i tevekküli dellāl-i 

ķażāya virdiler ve şebįħūn olmasun diyü aŧrāfdan āteşler yaķdılar. Çün ķaravul ķavmi 

İmām’uñ bu tedbįrine baķdılar, ‘Mālik bin ǾUrve’-nām memlūk-i ħˇāce-i žulm ü intiķām 

atın kenār-i ħandaķa sürüp, “İy Ĥuseyn! Bu āteşden evvel niçün kendü elüñ-ile kendüyi 

yaķmaġı revā gördüñ ve kendü elüñ-ile ocaġuña śu ķoyduñ, ħānedānuña āteş urduñ?” didi. 

İmām, “‘Keźźebte va’llāhi yā Ǿadüvva’llāh!’2 Žann ider misin ki ben dūzaħį ve sen behiştį 

olasın?” [didi]. Müslim bin ǾUveymir, “Yā İmām! Buyur ki aġzına bir tįr urayım, maġzı 

burnından gelsün ve peyk-i [230a] ecel cānın dūzaħa śalsun.” didi. İmām, “Ĥarbde pįş-

bürdlik merdlik degüldür; emmā ķażāǿ-i Ħudā gör n’eyler.” didi ve cānib-i ķıbleye secde-i 

dirāz idüp “Allāhümme ĥarriķı’n-nār!”3 diyü niyāz itdi. Fi’l-ĥāl “DaǾvetü’l-mažlūmi 

                                                            
1  peymān-güsillik B: peymān-küşlik? P. 
2  Ey Allah’ın düşmanı! Vallahi yalan söyledin. 
3  Allahım! Ateşi harlandır/alevlendir. 
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müstecābetün.”1 ĥukmi-yile atınuñ ayaġı (136a) delüge geçüp cānib-i süflįye mütemāyil oldı, 

ayaġı rikābda ķalup her ŧarefe sürdi. Āħır ħandaķ kenārına gelüp āteşe atdı. Ħalķdan ħurūş 

ķopdı, žālimlere hirāsān düşüp2 bir mıķdār yatdı. İmām āvāz-i bülend-ile çaġırup, “İlāhį! 

Resūlüñüñ Ehl-i Beyti’nüñ dādın žālimlerden al ve bize žulm idenleri deryā-yi ķahruña 

śal!” didi. ‘Ķays bin EşǾaŝ’-nām aġber ü eşǾaŝ, “Peyġamber senüñ neñdür ki her zemān 

aña intisāb-ıla ittiśāf ve dāyimā lāf ü güźāf idersin?” didi. İmām’a bu söz ol bed-baħtdan 

saħt gelüp, “İlāhį! Bu žālim benüm nesebümi nefy idüp ol devĥa-i risāletden ķaŧǾ-ı Ǿırķ u 

tebār ider. Anuñ ĥurmetine Ǿaźāb-i Ǿācileñ-ile giriftār ve Ǿaźāb-i ācileñden nümūdār eyle!” 

didi. ǾAle’l-fevr, İbn EşǾaŝ’üñ yüregi aġırdı, göbegi burdı. Egerçi śabr idegördi, āħır defǾ 

eylemege indi. [230b] Bir Ǿaķreb śoķdı. İbn EşǾaŝ-i aħbeŝ mekşūfü’l-Ǿavret necāseti içinde 

ġalŧān ü mülevveŝ cān virüp, Ǿıbret içün başına ħalķ çoķdı. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Reng [ü] būsız olsa gül pejmürde yig 

Ādem-i bed-zindegānį mürde yig 

Pes, CuǾde-i Fereŝ’i at depdi ve ŧanz ü istihzā ile didi ki: “Nehr-i cārį ki āb-i 

Fürāt’dur ve Ǿaźb-i fürātdur, bu degül eger semādan biñ bunuñ gibi māǿ-i ŝeccāc veyāħod 

zemįnden niçe deryā-yi mevvāc žuhūr idüp, milĥ-ı ücāc daħı olsa, ķaŧresin görimeyüp dil-

teşne helāk olursın ve tįġ-ı Ǿaŧaş-ıla sįne-çāk olursın.” İmām’uñ bu suħan-i āteşįnden3 içi 

yandı, bir āh itdi ki gökler göge boyandı. Rūy-i niyāzı cānib-i Bį-niyāz’a rāst itdi, 

“Allāhümme emithü Ǿaŧşānā!”4 diyü ol āteşįnüñ (136b) fālı başına uġramaġı der-ħˇāst itdi. 

Fi’l-ĥāl bį-sebeb ü bį-taķrįb atı beliñleyüp CuǾde’yi üstinden5 atdı ve mefāze yolın ŧutdı6. 

CuǾde nā-çār ardınca ķova gitdi, gāh yeldi, gāh segirtdi; sįnesinden āteş-i Ǿaŧaş ġaleyān 

itdi. “El-Ǿaŧaş el-Ǿaŧaş!”7 diyü yügürür-idi. Çeşme-i ħorşįde baķsa ħırmen-i [231a] āteş-i pür-

iltihāb ve deryā-yi Ǿummāna nažar ķılsa, serāb görür-idi. Aġzına śu götürseler, gözlerin 

ķan bürür-idi. Mā-ĥaśal, mā içmek müyesser olmayup pür-teb ü tāb bā-śad ĥarāret cān 

virdi, ol ĥarāret-ile cehenneme girdi. Ol gicede ol maŧlaǾ-ı imāmetden bu üç kerāmet žuhūr 

                                                            
1  Mazlumun duası kabul edilir. Buhârî, el-Câmi’u’s-Sahîh, c. 4, s. 271: “Fe-inne daǾvete’l-mažlūmi 

müstecābetün.” 
2  düşüp B: -P. 
3  āteşįnden B: āteşinden P. 
4  Allahım! Onu susuzluktan öldür! 
5  üstinden B: üstine P. 
6  ve mefāze yolın ŧutdı B: -P. 
7  Susuzluk! Susuzluk! 
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itdi. Ķasvet-i ķalbleri, ki “Fe-hiye ke’l-ĥıcāreti ev eşeddü ķasveten.”1den çerāġ yaķarlar-ıdı, 

ol meşǾal-i nūrdan ıķtibās-i żıyā itmekden anları dūr itdi. 

ĶıŧǾa: 

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fa’lün) 

Eşķıyā münkir-i kerāmetdür 

Lāyıķ-ı ķahr-i Ĥaķķ u laǾnetdür 

Baş indürmez evliyāya liǿām 

Her ne deñlü esįr-i nekbetdür 

Aslı budur ki dįv ü ded-ħūdur 

Gerçi žāhirde ins-sūretdür 

El-ķıśśa, ol gice ŧarefeynden direng itdiler, yaǾnį ceng itmemege āheng itdiler. 

Mülāzimān-i İmām ki vuķūd-i İslām’dur, vaķūd-i āteş-i śabr ile sįnelerin “źāti’l-vaķūd”2 

itdiler ve isāle-i dürūd ü selām-i Resūl içün dil ü cānların dürud itdiler. Kendüleri uyura 

urup, ķavm-i Ǿadūya ŧavşan uyķusın virüp pister-i ġafletde uyutdılar. Kendiler ölüm fikrin 

göñülden çıķarup śabāĥı diri ŧutdılar. Nūrü’l-eǿimme rivāyetinde, [231b] çün rūz-i tāsūǾā 

geçüp leyl-i āşūrā oldı, Ǿālem libās-i sūgvārįde görindi ve Ħusrev-i sitāregān pelās-i mātem 

bürindi. Muśįbet-zedelerüñ dūd-i siyāhı-yıla Ǿālem (137a) müşk-fām oldı ve rūy-i āyįne-i 

sipihr nefes-i serd-i erbāb-i mātem-kede ile pür-žalām oldı. Ķamer śaçın çözdi ve Zühre 

naġme-i3 rūĥ-efzā yirine şįven-i mātem ezgisin düzdi4. Cellād-i felegüñ dāmeni ħūn-i 

şühedā ile ħūnįn oldı, kenāre-i ufuķ eşk-i ħūn-ālūd-i çeşm-i sitāre ile rengįn oldı. 

Beyt:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Çarħ ŧopraķ śaçmadan başına olmışdur siyāh 

Yüzini yırtup ħırāş-ıla tebāh itmişdi māh 

İmām buyurdı, bir kürsį-i sāc urdılar, kendiler kürsįde ķarār idüp aśĥāb ĥavālįsinde 

ŧurdılar. Ħuŧbe oķıyup didiler ki: “El-ĥamdü li’llāhi Ǿale’s-serrāǿi ve’đ-đarrāǿ.”5. Andan 

buyurdı: “Eyyühe’n-nās!6 ‘[Fe]-ecmiǾū emraküm [ve şürakāǿeküm] ŝümme lā yekün 

                                                            
1  “Âdetâ bir taş, hatta alabildiğince sert bir kaya gibi.” 2/Bakara: 74. 
2  “Ateş dolu.” 85/Bürûc: 5. 
3  Zühre nāme-i: Zühre-i naġmeye B.  
4  Zühre…düzdi B: -P.  
5  Bollukta da darlıkta da Allah’a hamd olsun. 
6  Ey insanlar! 
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emruküm Ǿaleyküm ġummeten ŝümma’ķżū ileyye ve lā tünžırūn.’1 ‘İnne 

veliyyiya’llāhü’lleźį2 nezzele’l-kitābe ve hüve yetevelle’ś-śāliĥįn.’3. İy ķavm-i aśĥāb-i hüdã! 

Cezākümu’llāhü teǾālã ħayrā!4 Āgāh oluñ ki bu gice mehli sizüñ içün istedüm ve raķabeñüz 

raķabeñüz [232a] ribķa-i beyǾatümden ĥall itdüm. Bu ķavmüñ ġarażı mücerred benüm 

vücūdum ve bu cengden mürādları benüm nā-būdumdur. Benüm sebebümden ŧuǾme-i şįr-i 

şemşįr ve Ǿurża-i dār ü gįr olmañ. Her biriñüz ehl-i beytümden5 birinüñ elin alup bu 

muǾterek-i menāyādan śaĥrā-yi selāmeti gürįzgāh eyleñ ve girįbān-i ĥayātı dest-i keşākeş-i 

ecelden alup dāmen-i kūh-i śıĥĥati penāh eyleñ.” 

Beyt:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Rūzgār itdi beni ġarķ-āb-i gird-āb-i sitem 

Āşnālar sāĥıl-i sūy-i selāmet gözleñüz 

Her biri yek-dil ü yek-zebān, bā-dil-i sūzān ü çeşm-i eşk-rįzān didiler ki: “Uġruñda 

cān virmek bize Ǿumr-i ŝānį ve yoluñda helāk olmaķ baķā-yi cāvidānįdür. Her nefes ki 

āteş-i mihrüñ-ile dem urmaya, bād-i hevādur ve her Ǿumr ki ħāk-i pāyuñda güźerān itmeye, 

rūzgārda hebādur. Baķıyye-i ĥayāt eger yek-deme ve eger hezār-sāledür, yoluña fidādur. 

Beyt:  

(fâ’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün) 

Ŧopraķ ol başa reh-i Ǿışķuña ġaltān degül (137b) 

Çıķsun ol göz ki yoluñda güher-efşān degül 

Peymāne-i Ǿumr ŧoldı-yısa, senüñ elüñden rıŧl-i girān-i sāķį çeksün. Defter-i ĥayāt 

‘feźālik’e varmadı-yısa, yine senüñ şevķuñ ol cerįdeye [232b] śaĥĥa’l-bāķį çeksüñ.” didiler. 

İmām bunlara nevāzişler, sitāyişler idüp ħayr duǾālar itdi. Andan ferzendān-i 

Müslim-i ǾAķįl’e ħıŧāb idüp eyitdi: “İy ciger-gūşelerüm! Kūfiyān-i būfiyān Ǿahde ġayr-i 

vāfį olup mevāǾįd-i kāźibe ile pederüñüz risālete oķudılar. Āħır rāh-i vefādan ŧaban 

götürüp Şāmįler-ile ittifāķ idüp ayaķ ķarada ķodılar. ǾĀķıbet tįr-i keyd ü mekrlerine siper 

                                                            
1  “O hâlde artık siz de kendi adamlarınız ve işbirlikçilerinizle biraraya gelin ve ne yapacağınızı bir karara 

bağlayın. Hem sonra bir sıkıntı ve vicdan azabı da çekmeyin. Hiç beklemeden hakkımdaki hükmü infaz 
edin.” 10/Yûnus: 71. 

2  veliyyiya’llāhü’lleźį B: veliyye’lleźįne P. 
3  “Benim yâr ve yardımcım, işte bu Kur’an’ı indiren Allah’tır. O, has kullarını hep koruyup kollar.” 7/A’râf: 

196. 
4  Şânı yüce olan Allah sizi hayırlarla mükafatlandırsın!  
5  beytümden B: beynümden P. 
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itdiler, ol bį-ser ü sāmānlar žulmlerin pāyāna irişdürüp ol serveri bį-ser itdiler. Siz ki 

yādgār-i Müslim’siz, ĥāliyā ki serzeniş-i gürz ü gūşmāl-i kūpālden śaġ u sālimsiz. Münāsib 

budur ki, ŧayy-i mesāfe idüp Benį-Ŧayy’a varasız. Māderüñüz mātem-zedeyi ġam-kededen 

ħalāś idüp andan Medįne’ye varup müntežır ŧurasız. Be-her ĥāl ŝār-i Benį-Hāşim Benį-

Ümeyye’den alınur ve çarħ-ı kebūdda cānib-i meşrıķdan siyāh Ǿalemler çözilüp Benį-

Ümeyye Benį-Aśfer gibi mevt-i aĥmeri muǾāyene idüp, livāǿ-i sebzįni sebz-vār olmaġ-içün 

Ebü’l-Müslim yedinden seyf ü sināndan beter teber-i girān gerden-keşāna śalınur1. Ebü’l-

Müslim oldur ki, pederüm İmām ǾAlį, ceddüm Ĥażret-i nübüvvet-[233a]penāhdan rivāyet 

ider ki: Bir gün ĥarįm-i ĥarb-i Śıffįn’de, muķātele-i Ǿadū-yi ber-güzįnde İmām ‘Vā Ebā-

Müslimāh!’2 diyü nidā itdi. Ķarındaşum Muĥammed-i Ĥanefiyye, ‘Yā ebetāh!3 Yā Ebā-

Müslimāh!4, diyü nidā itdügüñ Ebū Müslim yā key(?) āħır-i ĥurūfda pāyān-i śufūfdadur.’ 

[didi]. Emįr buyurdı ki: ‘Sen didügüñ Ebü’l-Müslim-i Ħūlānį’dür. Benüm didügüm 

Eb(138a)ü’l-Müslim oldur ki, rāyāt-i sūd5 ü cünūd-i vüfūd ile meşrıķdan gün gibi ŧāliǾ olup 

žalemeyi münhezim ve Ǿalemlerin nigūnsār ide ve anuñ saǾyi ile ĥaķ merkezinde ķarār 

ide.’ didi.” İmām’uñ bu sözleri eytām-i Müslim’üñ cerāĥatlerine nemek-pāş oldı. Anlaruñ 

gözleri eşk-i ĥasret-ile ŧolu yaş oldı, dilleri dāġ-ı muśįbet-ile ŧolu baş oldı. Ceres gibi yek-

dil ü yek-zebān, feryād-künān ü nālān didiler: “Peder ü birāder ŧarįķ-ı maĥabbetüñde 

ķurbān oldılar ve rāh-i şehādete revān oldılar, zümre-i şühedāya sārbān-i kārbān oldılar. 

Biz daħı serden ķadem ve Ǿazm-i diyār-i Ǿadem idüp iŝrlerine ıķtifā ve eŝerlerine ıķtidā 

iderüz; şükrāne-i Ǿįd-i şehādete naķd-i vücūdı fidā iderüz.” 

Beyt:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

ǾĀlem-i süflįde biz tā zindeyüz 

Raħş-i Ǿumri yoluña tāzendeyüz 

[233b] İmām gördi ki sözlerinde śubĥ gibi śādıķ idüklerine ŧulūǾ-ı mihr ü vefāları şāhid ve 

seǾādet-i şehādetine baħt ü kevkebleri müsāǾıd, bunlara duǾā idüp ħayr-ile yād itdi. Anlar 

daħı menzillerine Ǿazm idüp “Ħayr bād!”6 itdi. İmām baķıyye-i leyli ŧāǾat ü Ǿıbādet ve 

śalevāt ü śalāt ile geçürdi; bu cānibden mevālį-i müvālį girye-i pür-sūz ü nāle-i şeb-

                                                            
1  śalınur: śalınup P, B. 
2  Vay Ebû-Müslim’e! 
3  Ey babacığım! 
4  Ey Ebû-Müslim! 
5  sūd: sūde P, B. 
6  Hayırlı olsun! 
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efrūz[a] meşġūl olup, dūd-i āhları Ǿayyūķa irüp gįsū-yi māha teşvįş virdi ve nem-i eşkleri 

püşt-i māhįye irdi. 

Beyt:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Māhiye irsün sirişküm māha irsün dūd-i āh  

Māhdan māhįye dek bu žulme olsunlar güvāh 

Nūrü’l-eǿimme ķavlince, çün zemān-i taġlįs, yaǾnį zįbaķ-rįzān-i encüm, ve buħār-i 

şeb-ile enbįķ-ı seĥardan kibrįt-i şihāb-ıla şemse teklįs zemānı oldı, cevv-i āsmāndan āvāz 

geldi ki: “Yā ħalįla’llāh! Merdāne ol ki vaķt-i raĥįl ve zemān-i sülūk-i sebįldür.” Ümmü-

külŝūm cūşān (138b) ü ħurūşān İmām’a gelüp, “Yā eħāh!1 Bu hetef-i2 hāǿil ü ħaber-i cān-

güsili işitdüñ mi ki nāvek-i dil-dūz-i müje-i3 ħūbān4 gibi ķan çıķartmaz, cigerler deler ve 

ħancer-i ġamze-i maĥbūbān gibi zaħm itmedin [234a] yürekler yarar?” [didi]. İmām “Belį yā 

uħtāh!5 Bu ħaberi işitdüm ve bundan Ǿaceb bir vāķıǾa gördüm ki, çün nūr-i bāśıra felek-i 

dimāġdan üfūl itdi, ĥıss-i bāŧınį revzene-i cāndan nežāre-i gülşen-i melekūta göz açdı. Be-

ĥukm-i verāŝet-i ‘Tenāmü Ǿaynį ve lā yenāmü ķalbį.’6, 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Ġayrısı mest-idi ol hüşyār idi7 

Çeşmi uyķuda dili bįdār idi 

ĥavāss-i žāhire tedbįr-i Ǿālem-i miŝālden muǾaŧŧal ve ķuvā-yi ruĥāniyyenüñ tedbįr-i Ǿālem-i 

melekūtda iştiġāli mükemmel iken gördüm, bir alay kilāb-i źevi’l-enyāb baña ĥamle 

iderler. İçlerinden bir seg-i ebreş ziyāde hom ider, ķavmüm arasından baña hücūm ider. Bu 

ĥālde iken gördüm ki ceddüm Ĥażret-i Resūl yanında bir melek-i śāĥıb-müŝūl8 ile peydā 

olup: ‘İy ferzend-i mažlūm ü ħalef-i merĥūm! İşte ben gürūh-i enbūh-i enbiyā vü aśfiyā-

yıla saña istıķbāle geldüm. Bu melek elindeki şįşe-i sebz içinde senüñ ħūn-i bį-günāhuñ ve 

bu segler ķaśd-i ķatl iden ŧāyife-i bed-ħˇāhuñdur. Düriş ki bu gice śavm-i viśāli Ǿįd-i ittiśāle 

irgüresin, ravża-i cennetde erįke-i vuślatda [234b] bizüm-ile ifŧār idesin. Murġ-ı cānı urcurma 
                                                            
1  Ey kardeşim! 
2  hetef B: heft P. 
3  müje-i: meze? P, B. 
4  ħūbān B: ħūnān P. 
5  Ey kızkardeşim! 
6  “Gözüm uyur, ama kalbim uyumaz.” Buhârî, Sahîh, c. 4, s. 191. 
7  mest-idi B: meyyitdi P. 
8  müŝūl: mütūl/metūl? P, meǿevvel? B. 
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idüp murġ-ı rıżā-yi ķuddūsı şikār idesin1.’” Ve buyurdı ki ehl-i beyti gelüp kendü-yile 

vedāǾ ideler ve her birinüñ gencįne-i sįnesinde gevher-i mihrin įdāǾ ideler. Evlādınuñ 

ferden ferdā yüzlerin yüzlerine urdı ve gözlerine gözlerin sürdi. 

ĶıŧǾa:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Mevc-zen oldı der ü dįvārdan seyl-āb-i ġam 

Her ŧarefden ŧoldı gūşe bāng-i mātem zįr ü bem2 

Kār-i ādem derhem ü Ǿālem perįşān görinür 

Bilmedüm sirrin bu ĥālüñ hįç bilmem n’eyleyem 

(139a) Bu ĥālde ehl-i beytden ħurūş ķopup keştį-i śabr ü sükūn ġarķ-āb-i gird-āb-i 

żacret3 ü heyecān oldı. Ĥāżırlar giryān ve zebān-i zenān bu naġme-i dil-sūz ü ciger-ħırāş-

ıla raŧbü’l-lisān oldı. 

Ġazel: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Dostlar bu ħān-i vįrāndan sefer ķılsam gerek 

Vaĥşet-ābādından āfāķuñ güźer ķılsam gerek 
 
Ŧāyir-i ķudsiydi cān añdı tecerrüd Ǿālemin 

Cism-i ħākįdür ķafes zįr ü zeber ķılsam gerek 
 
Yūsüf-āsā niçe bir olam bu zindānda esįr 

Taħt-i Mıśr-i Ǿālem-i ķudsı maķar ķılsam gerek 
 
Dest-i şāha şāh-bāz āġāz-i pervāz eyledi 

Himmet-i ehl-i śafādan bāl ü per ķılsam gerek [235a] 
 
ǾĀlem-i4 ġayba duǾā-yi himmeti hem-rāh idüñ 

Menzil-i mülk-i şehādetden sefer ķılsam gerek 

Bu ĥālde, 

MıśrāǾ: 

(…?) 

Fe-lemmā eżāǿe’ś-śubĥu ferreķa beynenā1 
                                                            
1  murġ-ı cānı…idesin B: -P. 
2  bem: yemm? P, B. 
3  żacret: śacret? P, mebħaret/müncerit? B. 
4  Ǿālem B: Ǿālemi P. 
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tebāşįr-i śubĥ āfāķda Ǿıyān oldı ve āŝār-i şefaķ ħūn-i şühedā gibi dāmān-i gerdūnda 

nümāyān oldı. YaǾnį mātem güni olduġı sebebden śubĥ dürrāǾa-i ezraķın ceybden 

dāmānına dek çāk itdi ve ħorşįd külāhın yire urup ħāk itdi. Mihr şefaķ içinde ħūn içinde 

ser-i Ĥuseyn gibi görindi. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün[fa’lün]) 

Mihr bir nįze-bülend olmış-ıdı ol demde 

Nįze üzre ser-i sulŧān-i şehįdān-şekil 

Encüm gūşe-i mātem-kede-i felekde inzivāya varup pelās-i sūgvārį bürindi. Āsmān 

ħānedān-i mātem ü eyvān-i şįvene döndi. Āyįne-i zerrįne-i ħorşįd dūd-i āh-i zemāne ile 

ŧolundı. Keyvān, ki girįvān-i ķalǾa-i sipihrdür, ķulle-i şādįyi dįvār itdi. Müşterį naķd-i 

direm-i encümi metāǾ-ı ġamma degişüp terk-i bāzār itdi. Mirrįħ tįġın elinden śaldı. Mihr 

ħusūfdan siyeh-pūş olup şüǾāǾdan gįsūların çözdi. Zühre erġanūn-i ġamma nevĥa düzenin 

virüp mātem pįş-revin çaldı. ǾUŧārid şādį defterin dürdi, ġamm ü (139b) ġuśśadan [235b] 

mürekkeb deryā-yi melāle ŧalayazdı. Ķamer śaĥrā-yi felekde gider-iken tįh-i ĥayretde yol 

azdı. 

ĶıŧǾa: 

(mef’ūlü fā’ilātü mefā’įlü fâ’ilün) 

Śubĥ olmasaydı rūy-i ġurā-yi İmām eger 

Çarħuñ ķabā-yi nįli neden çāk ü ħūn ola2 

Ħāke ġurūb itmese mihr-i sipihr-i ĥaķ 

DürrāǾasını itmez-idi āsmān ķabā 

Dehrüñ neden dimāġ[ı] ola böyle pür-fütūr 

Mihrüñ neden ola ruħ-ı rengįni keh-rübā 

İmām bāng-i nemāz oķıyup yārān cemǾ olup, teyemmüm ile İmām’a ıķtidā itdiler. 

Hemān geh nemāzı edā idüp duǾā itdiler, ŧaref-i muħālifāndan āvāz-i kūs-i felke felegi ker 

itdi ve naǾre-i nāy-i rūyįn çü kāyināt cevvi maķarr itdi. ǾAsker-i cerād-i Ǿādū cavķ cavķ 

piyāde vü süvār meydāna geldiler, rāyāt ü aǾlāmı refǾ u naśb ķıldılar. Müvāliyān-i Ĥuseyn 

olan ehl-i ǾIrāķ u Ĥıcāz Şāmįleri bu berg ü nevā-yıla görüp, Ǿuşşāk-vār kūçek ü büzürgi 

kemer-i İmām’ı miyānlarında rāst idüp maķām-i tevekküli ĥısār idindiler; piyādeler piyāde 

                                                                                                                                                                                    
1  Gün ışımaya başlayınca, aramıza ayrılık girdi. 
2  nįli: nįle P, B. 
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gibi śaff olup ata ķādirler bindiler. ǾAmr bin SaǾd taǾbiye-i leşkere meşġūl olup meymene-i 

ġayr-i meymūnın Beşįr bin Ĥucābe ve meysere-i nā-meysüresin Şimr-i Źi’l-cevşen-ile 

üstüvār itdi. Livāǿ-i Ǿadāvetü[236a]’t-tevessülin, ķulı Düreyd eline virüp kendi ķalb-i siyāh-

ıla ķalb-i sipāhda ķarār itdi. İmām maǾdūd çendi-yile keŝret-i süvār-i Şāmiyāndan ħavf 

itmeyüp meymene-i pür-meymenetin Žahįr-i Ķays ve meysere-i pür-meysüresin Ĥabįb bin 

Muŧahher’e muķarrer itdi. ǾAlem-i Ǿılm-şiǾārın ķarındaşı ǾAbbās eline virüp, egerçi cāy-i 

ķalb śadrdur, emmā ol śadr-i ķalbde maķarr itdi. Çün iki śaf rāst oldı, āźān-i mücāhidįne bu 

śadā ŧoldı: 

ĶıŧǾa:  

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Vaķt-i ceng oldı çünki ceng gerek (140a) 

Merd olanlara nām ü neng gerek 
 
Bir el öñdin ħalāś ķıl başuñ 

Śanma bu ħānede direng gerek 
 
Māh rūyında püşt-i māhįde 

Ħūn-i zaħm-i bedenle reng gerek1 
 
Kişi evc-i ķazāda olsa Hümā 

Ħūn deryāsına neheng gerek 
 
Düşmen-i seg-ħıśāl ü rūbeh-rū 

Cengine bebr-ile peleng gerek 
 
Düşmenüñ kūrligine kūr gözine 

Kilk-i Ǿāşıķ ney-i ħadeng gerek 

İmām ħaymesine gelüp Ǿımāme-i Resūl’i śarındı ve dürrāǾa-i Nebį’yi giyindi. Ol 

şeh-süvār-i meydān-i “Ene nebiyyün bi’s-seyf.”2üñ tįġın ĥamāyil idüp ‘Mürteciz’-nām esbe 

süvār oldı. Hümā-veş [236b] meydāna pervāz itdi, bu receze āġāz itdi: 

Beyt: 

(…?) 

Ene_ibnü ǾAliyyi’ž-žahri min Benį-Hāşim 

Kefānį bi-hāźā muǾcizin ĥįne efħar1 
                                                            
1  ħūn B: ħod P. 
2  Ben kılıç (savaş) peygamberiyim. 
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Bülend-āvāz-ıla and virüp didi ki: “Bilür misin ki, benem2 nebįre-i mefħar-i Muśŧafã, sıbŧ-ı 

resūl-i Ħudā, ciger-gūşe-i Fāŧıma-i Zehrã, 

MıśrāǾ: 

(müfte’ilün müfte’ilün fâ’ilün) 

Ķurret-i Ǿayn-i ǾAli-yi Mürteżã. 

Bir Ǿammüm CaǾfer-i Ŧayyār ve bir Ǿammüm Ĥamza-i seyyidü’ş-şühedā. Serümde olan 

Resūl Ǿımāmesidür, berümde giydügüm anuñ cāmesidür. Miyānumdaki şemşįr anuñ tįġı ve 

zįr-i rānumda olan anuñ esb-i mānend-i tįġıdur. Ķarındaşum-ıla benüm ĥaķķumda 

“Seyyidü şübbāni ehli’l-cenneh.”3 Resūl sözidür. Siz işitmedüñüz ise Cābir bin ǾAbdi’llāh 

ve Enes bin Mālik ve Ebū SaǾįd-i Ħudrį ve Sehl bin SaǾd-i SāǾıdį’ye śoruñ ki anlar 

işitmişlerdür.” Çün Ǿasker bunı gūş itdiler, cūş ü ħurūş itdiler. Andan İmām rüǿesāǿ-i 

Kūfe’den nām-dār ü śāĥıb-iǾtibār kimesnelere ħıŧāb idüp didi ki: “Bilürsiz ki ĥasebde 

Ǿadįlem ve nesebde miŝlüm yoķdur. El-ĥamdü li’llāh ki, levĥ-ı nāśıyeme dest-i teklįf 

ķalem çekeliden, ne menāhįden (140b) birin ıħtiyār itdüm ve ne kiźbi kār itdüm. Bir merd 

idüm ki dünyādan ıǾrāż ve mā-sivādan [237a] ıġmāż idüp ĥaremini penāh ve ħıdmet-i 

Beytu’llāh’ı ve ķabr-i ceddümi gürįzgāh itmiş-idüm. Beni verāŝet-i ħılāfete evlã gördüñüz. 

Ĥāliyā mekr-i nihānį ve keyd-i nāgehānį ile ħāne-i esb-i maķsūda beydaķ-ı Ǿuźr [ü] ġadr 

sürdüñüz. Āh kim, 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Baĥr-i endūhuñ bün ü pāyānı yoķ 

Kār-i devrānuñ ser ü sāmānı yoķ. 

İy ǾAmr-i SaǾd, v’ey ǾAmr bin Ĥuccāc, v’ey Şįt-i RebǾį ve fülān ve fülān! Şimdi ābgįne-i 

ķalbümi şikest ve nihāl-i āmālümi rįĥ-ı Ǿāśıf-i ĥayl ü ħadǾ ile pest itdüñüz. Sizüñ 

sebebüñüz ile dārü’l-mülk-i vücūd yaġma-yi Ǿasker-i ıżŧırāb-ıla ħarāb olıyür ve keştį-i 

ĥayāt hübūb-i Ǿavāśıf-i memāt-ıla ġarķ-āb-i gird-āb-i inķılāb olıyür.” Buyurdı, mekātįbi4 

getürdiler. Kūfįler inkār eylediler. Çün bir mıķdār zemān böyle ķarār eylediler, ǾAmr bin 

SaǾd ilerü gelüp, “Yā Ĥuseyn! Bu sözüñden netįce çıķmadı. Yā Yezįd’e beyǾat ķıl, yāħod 

                                                                                                                                                                                    
1  Haşimoğulları soyundan gelen Ali’nin oğluyum/ Övünmek istediğimde, (karşımdakini) aciz bırakmak için 

bu bana yeter. 
2  benem B: beni P. 
3  Cennetteki gençlerin efendisi. 
4  mekātįbi: mekātibi P, B. 
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ŧuǾme-i tįġ-ı intiķām olursın, muķarrer bil!” diyüp āheng-i ķatli bį-kem ü kāst itdi, şest1 ü 

ķabża dürüst idüp bir tįr-i tedmįri zih-i kemānda rāst itdi. “Şāhid oluñ ki, evvel kimesne ki 

Ǿasker-i Ĥuseyn-ile ĥarbe [237b] āġāz ide benem.” diyü āteş-i žulm-ile sįnesin pür-tāb itdi, ol 

tįri cānib-i İmām’a pertāb itdi. Bu ĥāli görüp kūhlar gögüs geçürdi, nālān oldı. Ebrler 

giryān olup eşk-rįzān oldı. Girįveler ŧaġlara2 düşüp nā-tüvān oldı. Hāmūnlar yüzin yirlere 

sürüp, śaĥrālar sįnesine vādįlerden elifler çeküp, nişān-i süm naǾl-i sütūrdan dāġlar kesüp 

sįne-kūpān, āv-i laǾl-i ħūblar ol baĥr-i kerāmete dil-cūylıķlar idemedüginden (141a) boynın 

burup cūşān oldı, deryā-yi Ǿademe dek revān oldı. MaǾreke vü meydān gūyā āh 

çekdüginden Ǿalem ü nįzeler yir yir elif gibi idi ve zaħm-i nāħun-i ĥasretden siperler nişān 

idi. Kemānlar saħt düşüp siperler ķaşın çatdı. Dilįrān-i maśāf inśāf oķın atdı, yayın yaśdı, 

ķılıcın ķınına ķatdı. Kemendler kūhlardan ebrūlarına çįn śaldılar. Gürz-i kūpāller ser-girān 

ķaldılar. Çün İmām bu ĥāli gördi, mübārek meĥāsinine el urdı ve didi ki: “Yehūdį 

ŧāyifesine ol vaķt ġażab-i İlāhį nāzil oldı ki ‘ǾUzeyr, [238a] ibnu’llāh3’ didiler, ve Naśārãya 

ol vaķt suħŧ-ı Rabbānį nāzil oldı ki ‘Mesįĥ, ibnu’llāh4’ didiler, ve siz ol vaķt müsteĥaķķ-ı 

Ǿıtāb-i İlāhį olduñuz ki peyġamberüñüz oġlın ķatl ķaśd itdüñüz. Ber-mūcib-i ‘Va’śbir ve 

mā śabrüke illā bi’llāh.’5 ben dāmen-i śabr ü şikįbāyįye teşebbüŝ idüp cānib-i Ĥaķķ’a 

mütevekkil ve Ǿurve-i vüŝķã-i śabr-ıla mütevessilem. Ümįźvāram Ǿan-ķarįb ki be-ĥukm-i 

‘Allāhü lā yechelü ve lā yaġfülü6.’7 size Ǿuķūbāt-i Ǿācile ola ve her biriñüz cezāǿ-i sezāsına 

sezāsına ķāyil ola.” 

ŞiǾr:  

(mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Cefā oķına şu kim ĥįleyi kemāne ider 

Ħadeng-i laǾnete āħır özin nişāne ider 

Ķo8 intiķām işini çekme zaĥmet iy mažlūm9 

Ki Ǿāķıbet senüñ ol ħıdmetüñ zemāne ider 

Ayaġın alma śaķın kimsenüñ ki başuñ-çün 

Senüñ de başuñ alur śoñra bir behāne ider 
                                                            
1  şest: şįśt? P, B. 
2  ŧaġlara: tįġlara P, B. 
3  ǾUzeyr ibnü’llāh B: ǾAzįz bin ǾAbdu’llāh P. 
4  ibnü’llāh B: bin Allāh P. 
5  “Sabret! Senin sabrın ancak Allah içindir.” 16/Nahl: 127. 
6  lā yaġfülü B: lā nefǾalü? P. 
7  Allah habersiz de değildir gafil de. 
8  ķo B: -P. 
9  mažlūm B: maŧlūm? P. 
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ǾInānın meydāndan döndürdi, kendü leşkerinüñ śufūfına gelüp, istimāletler virüp 

ķıvandurdı. Ķıtāl ü ĥırābı taśmįm eyledi ve merge göñül baġlayup dünyādan ķaŧǾ-ı Ǿalāķa 

ve mevtden refǾ-ı bįm eyledi. 

Bu vāķıǾa-i fāķıǾa [238b] ve bu fażįĥa-i1 fecįǾa hicretüñ altmış bir senesi 

muĥarreminüñ onıncı güninde (141b) cümǾa güninde idi. ǾAsker-i Ǿadū bir ķavlde üç biñ ve 

bir ķavlde on yidi biñ, emmā aśaĥĥ-ı aķvālde Ǿaskerüñ temāmı yigirmi iki biñ Kūfį vü 

Şāmį idi. Mülāzimān-i ĥażretden merd-i kārzār piyāde vü süvār seksen iki ve aśaĥ 

rivāyetde yitmiş iki idi; otuzı süvār, ķırķ ikisi piyāde. İçlerinden Yezįd bin Ĥuśayn ve 

Vehb bin ǾAbdi’llāh ve Ħālid bin ǾAmr ve SaǾd bin Ĥanžale ve ǾAmr bin ǾAbdi’llāh el-

Medceĥį ve Müslim bin ǾAvsece el-Esedį ve ǾAbdü’r-raĥmān bin ǾAbdi’llāh ve Yaĥyã bin 

Süleymān ve Ķarre bin Ebį-Ķarreti’l-Ġıfārį ve Mālik bin Enes ve ǾAmr bin MüŧāǾ-ı CuǾfį 

ve Ĥabįb bin Muŧahher el-Esedį ve mevlā-yi Ebį-Źerri’l-Ġıfārį ve Üneys bin MaǾķıl el-

Aĥbaĥį ve Yezįd bin Mühācir el-CuǾfį ve Ĥaccāc bin Mesrūķ el-CuǾfį ve SaǾįd bin 

ǾAbdi’llāh el-Ĥanefį ve Züheyr bin Beşşār ve Hilāl bin NāfiǾ-ı Mecelį ve Ķatāde bin Ĥāriŝ 

el-Enśārį ve ǾAmr bin ǾUbāde el-Enśārį ve ǾAbdu’llāh bin Müslim bin ǾAķįl, [239a] her 

birinüñ levĥ-ı dilleri nuķūş-ı evhām-i mergden śāf ü sāde idi. 

Müǿellif-i kitāb Menlā Ĥuseyn merĥūm bu maĥalde dimişlerdür ki: Mübārizānuñ 

recezlerinden, ki Fārsį lüġat-ıla tercemesi Ǿasįr ve sebeb-i güsistesi ki suħan-i dil-peźįrdür, 

įrād olınmadı. Anlaruñ maĥalline kelimāt-i ķudemādan ve eźhān-i laŧįfeye münāsib eşǾār-i 

cān-fezādan münāsib ebyāt įrād olındı. Şol recezler ki elfāžı ħoş ve edāsı ĥasen ve 

tercemesi Fārsį ile rūşendür, Ǿaynı ile įrād olındı. Keźālik mütercim daħı ol iŝre muķtefį2 

ve ol eŝere muķtedįdür. 

Rāvį eydür: Çün ŧarafeynden śufūf-i ĥarb ü đarb ārāyįde ve meydān-i mübārezet 

cānibinden nažargāh-i dįde oldı, Ĥur bin Büreyd Ǿasker-i Kūfe’nüñ öñinde ŧurur-iken (142a) 

İbn SaǾd’uñ nažarına gelüp, “Yā İbn SaǾd! Ĥuseyn-ile fi’l-ĥaķįķa ĥarbe ıķdām ider misin?” 

didi. ǾAmr, “Belį, ceng iderem ve bu cengde niçe beden bį-siper3 ve niçe ten bį-ser4 ve niçe 

niçe ser bį-efser olur.” didi. Ĥur, “Bu gün bu gice ħūn-i Āl’e girürsin, yā ferdā-yi 

ķıyāmetde Ĥażret’e [239b] ne cevāb virürsin? [didi]. İbn SaǾd aślā cevāb virmedi. Ĥur, 

ǾAmr’dan iǾrāż idüp meydāna girdi; emmā cismine hevl Ǿārıż olup sįnesi dürlü dürlü āvāz 
                                                            
1  fażįĥa B: fażįǾa? P. 
2  muķtefį B: muķteżį P. 
3  beden bį-siper B: peder bį-püser P. 
4  ve niçe ten bį-ser B: -P. 
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virdi. Birāderi1 didi ki: “İy birāder! Sen ser-i2 cerįde-i dilįrānsın ve her bār ki dil-āverān 

meźkūr ola, sen anlara Ǿunvānsın. Ĥāliyā neden böyle lerzān ü tersānsın?” Ĥur eyitdi: 

“Ĥāşā ki ben cengden bāk idem. Emmā nefsümi cennet-i naǾįm ile Ǿaźāb-i caĥįm beyninde 

muħayyer itdüm, bişāret olsun ki ķalbümden ilhām olındı ki, ‘NaǾįm-i naǾįmi ıħtiyār eyle 

ve ŧarįķ-ı maĥabbet-i İmām’da terk-i cān ü ser idüp rıżāǿ-i İlāhį şikār eyle.’” Böyle diyüp 

atına tāziyāne ĥavāle itdi ve meydāna Ǿazm idüp İmām’uñ rikābına hilāl-vār yüz urdı. Leb-

i iǾtiźār-ıla duǾā idüp maķām-i istıġfārda ħıdmete ŧurdı. İmām at üstinden serv şeklin 

śıġayup ķabūl-i maǾźeret ve ıžhār-i Ǿafv-i Ǿaŝret3 itdi. Didi ki: “Kār-i bende her gāh 

günāhdur; emmā çün Ǿuźr-ħˇāhlıķ ide, dergāh-i maġfiret aña penāhdur. ‘Ve hüve’[240a]lleźį 

yaķbelü’t-tevbete Ǿan Ǿıbādihį ve yaǾfū Ǿani’s-seyyiǿāt.’4” Andan Ĥur tekrār Ǿarż-ı Ǿuźr itdi 

ve didi: 

ĶıŧǾa: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Elde rūy-i şerm ü rūda reng-i ħaclet tende tāb 

Dilde ħavf ü cānda emn ü rū-siyāhum Ǿuźr-ħˇāh 

Dāmen-i Ǿafvüñ tozum silmezse ŧopraķ başuma 

Āstįn-efşān olursa dest-i ķahruñ baña āh” 

Çün Ĥur ĥurriyyeti terk idüp bende-i İmām oldı, “El-ĥurru ĥurrün ve in messehū żurrün.”5 

mefhūmı maǾlūm-i ħāśś u Ǿāmm oldı; (142b) “Ve’źkürū6 niǾmeta’llāhi Ǿaleyküm iź küntüm 

aǾdāǿen fe-ellefe beyne ķulūbiküm fe-aśbaĥtüm bi-niǾmetihį ıħvānā.”7 manŧūķı mıśdāķ-ı 

kelām oldı. Ĥur Ǿazm-i meydān itdi. Bu cānibden ķarındaşı MuśǾab daħı Ǿasker-i Ĥuseyn’e 

teveccüh itdi, Yezįdįler Ĥurr-ıla cenge gider śandılar. MuśǾab rikāb-i İmām’a gelüp Ǿuźr 

ez-taķśįr-i mā-fāt ve ŧaleb-i ķabūl-i tevbe vü Ǿafv-i zellāt8 eyledi. İmām anı nevāħt itdi, ol 

daħı naķd-i vücūdı Ĥuseyn yolında derbāħt itdi9. 

Maķtel-i İmām-i İsmāǾįl’de mesŧūrdur ki: Ĥur ħıdmet-i İmām’a gelüp, “Yā İmām! 

Bu gice pederüm vāķıǾada gördüm ‘Ķanda gidersin?’ didi. ‘Ĥuseyn’üñ yolın ŧutmaġa.’ 
                                                            
1  birāderi B: birāder P. 
2  ser B: -P. 
3  Ǿaŝret: Ǿıtret P, B. 
4  “O (Allah) kullarının tövbeleri kabul buyuran, günahlarını bağışlayandır.” 42/Şûrâ: 25.  
5  Hür, sıkıntıya düşmüş de olsa hürdür. 
6  ve’źkürū: ve’źkūr P, B. 
7  “Allah’ın size olan nimetini hatırlayın; birbirinize düşman idiniz de sizin kaplerinizi birleştirdi ve böylece 

onun nimeti ile kardeş oldunuz.” 3/Âl-i İmrân: 103. 
8  zellāt: źellāt P, B. 
9  Ol daħı…itdi B: -P. 
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didüm. [240b] Feryād itdi: ‘Yā ibnāh!1 Senüñ ferzend-i Fāŧıma ile ne ser-kāruñ var? Eger 

rıżāǿ-i Ħudā ve derece-i şühedā diler-iseñ aǾdāǿ-i Ĥuseyn-ile ķıtāl eyle.’ didi. Yā İmām! 

Dilerem ki icāzet viresin ķıtāl idem.” didi. İmām, “Yā Ĥur! Mihmānumuzsın. Bizde 

mihmān-perverlik ve ħˇān-güsterlik lāzimdür, pür-sitįzlik ve ħūn-rįzlik münāsib degüldür.” 

didiler. Ĥur, “Yā İmām! Evvel senüñ-ile ben muħāśamet itdüm. Dilerem ki aǾdā gele daħı 

evvel mübārezet idem.” didi. Ĥur merd-i kārzār ve ehl-i neberd ü peygār, Ǿasker-i Kūfe’de 

şehāmet ü dilįrį ile maǾrūf sipeh-sālār-ıdı, bir semend-i devende vü revende-i cehendeye 

süvār olup Ǿazm-i meydān itdi ve bu recez-ile mā-fi’ż-żamįrin Ǿıyān itdi: 

Nažm: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

“Benem Ǿabd-i Ĥuseyn ü Ĥurr-i āzād 

Dilümde mihr elümde tįġ-ı pūlād 
 
Ķanı var-ısa ķanına śuśayan 

İdem sįr-āb tįġ-ı āb-gūndan.” 

İbn SaǾd Ĥurr’ı meydānda görüp bįmden endāmına lerze düşdi, bāline zenbūr-i 

ıżŧırāb üşdi. Mübārizān-i ǾArab’dan ‘Śafvān’-nām behādire işāret itdi, “Var Ĥurr’a benden 

naśįĥat eyle. [241a] Ķabūl iderse fe-bihā, (143a) ve illā başın getür, saña istedügüñ manśıb ü 

cāh ħūn-behā.” didi. Śafvān irādet-i tāmm-ıla Ĥurr’a muķābil geldi ve “Terk-i Yezįd 

ķılduñ!” diyü levm ķıldı. Ĥur, “İy ħıredmend! Bilmez misin ki Yezįd2 fāsıķ u nā-pākdur; 

żaǾįfü’d-dįn ü ķalįlü’l-idrākdür? Ĥuseyn nihāl-i riyāż-ı vaĥy ü tenzįl, meges-rānı per-i 

kerrūbįn ve kehvāre-cünbānı3 Cibrįl ü Mįkāyil’dür.” didi. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Kāħ-ı medĥı beyāndan aǾlã 

Nerdübān-i süŧūr irişmez aña 

Śafvān, “Egerçi bu sözler rāstdur; emmā ĥuśūl-i māl ü menāl ve vüśūl-i āmāl etbāǾ-ı 

Yezįd’e ittibāǾdadur, ve Ĥuseyn’den inķıŧāǾdadur4. Merd-i sipāhįye gerek olan cāh ü celāl 

ü māl ü menāldür. Fażl ü hüner ü Ǿılm ü kemāl bu zemāne ĥāli gibi mücerred ķįl ü ķāldür.” 

[didi]. Ĥur, “İy bende-i pindār! Çün ĥaķķı bilürsin, niçün şerāb-i naħvet-i dünyā-yıla 
                                                            
1  Ey oğulcuğum! 
2  ķılduñ…Yezįd B: -P. 
3  kehvāre-cünbānı: kehvāre-i cünbānı P, B. 
4  inķıŧāǾdadur B: inķıŧāǾdur P. 
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ħumār-i āħıreti ferāmūş ķılursın?” didi. Śafvān’a güç geldi, cenge mübāderet ķıldı ve nįze 

śunup ĥarbe mübāşeret ķıldı. Ĥur nįzesin nįze-i Śafvān’a muķābil ŧutup śanǾat-ıla [241b] 

nįze-i Śafvān’ı pāre pāre idüp, ol germiyyet-ile sįne-i pür-kįne-i Śafvān’a bir nįze-i cān-

sitįz ile urdı ki, yalmanı zebāne-i āteş-i cehennem gibi cānına geçdi; belki arķasından bir 

źirāǾ ŧaşra çıķdı. At üstinden nįze ķuvveti-yile eyle1 alup yire çaldı ki üstüħˇānları rįzān ve 

kendi sāye gibi ħāke yek-sān oldı. Śafvān’uñ üç birāźeri var-ıdı. Göz açdurmayup üçi bir 

yirden Ĥur üzerine at śaldılar, seyf ü sinān ü gürz-i girān üşürüp araya aldılar. Ĥur birinüñ 

düvāl-i kemerine2 el śunup götürüp yire şöyle çaldı ki, boynı üzilüp ve dicānı(?) aŧrāfa3 

lāle-gūn olınca ķan śaçdı ve birinüñ başına bir tįġ ile çaldı ki, vādį-i cehennem-i sįnesine 

varınca bir bāb açdı. Ve biri bu hevl ü heybetinden tersān olup ķaçdı, Ĥur ardından (143b) 

irişüp bir nįze urdı ki sįnesinüñ ötesine geçdi. BaǾdehū İmām’a dönüp “Yā İmām benden 

ħoşnūd olduñ mı?” didi. İmām “NeǾam ente ĥurrün kemā semmāke ebūke.”4 didi. 

Ol merd-i āzād, ħandān ü şād yine meydāna yüz ŧutdı. Her ŧarefe ki [242a] at śaldı, 

ehl-i kārzāruñ kārı zār oldı, ve her mecmaǾa ki vardı, ħayme-i Ǿālem gözlerine teng ü tār 

oldı. Bu ĥālde bir piyāde ferzįn gibi kec-revlik idüp o şeh-süvār-i naŧǾ-ı şecāǾatüñ atın 

siñirledi. Ĥur fi’l-ĥāl piyāde oldı, ķavm-i kįne-cūy-ıla aŧrāfı ŧoldı. İmām Ĥurr’ı piyāde 

görüp cenįbe gönderdi. Ĥur rikābın öpüp süvār oldı, yine meşġūl-i kārzār oldı; şevķ-ı tāze 

ile ĥarbe meşġūl olup der-kār oldı. 

Nažm: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

ǾInān-i merkebine tāb virdi 

Sinān ü seyfe ķandan āb virdi 
 
Dem-i rumĥı yiri sūrāħ ķıldı 

Zemānı demreni śad şāħ ķıldı 

Aŧrāfa Pervįn gibi cemǾ olanlar Benātü’n-naǾş gibi münteşir oldılar. Çün māh-i nev bürc-i 

Ǿaķrebde olıcaķ bārān yaġmaķ resm-i maǾhūddur; peykān-i Mirrįħį bürc-i ķavs-i kemānda 

kejdüm-i sinān-i aķreb-i şān-ıla ķırān itdüginden bārān-i ħūn ol deñlü yaġdı ki rāh-i gürįz 

mesdūddur. Ĥur ķaśd itdi ki İmām’a gele, hātifden āvāz geldi ki: “İy Ĥur! Dönme ki aĥrār 

ü ebrār ķudūmuña müntežır ve ĥūr-i Ǿįn Ǿayn-i ĥūr ile maķdemüñe [242b] nāžırdur.” Ĥur, 
                                                            
1  ķuvveti-yile eyle B: ķuvvet-ile ele P. 
2  kemerine B: gerine? P. 
3  aŧrāfa B: -P. 
4  Evet. Sen, tıpkı babanın isimlendirdiği gibi hürsün. 
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Ĥuseyn’e ıraķdan Ǿışķ u bedrūd idüp, “Yā İmām! Yola yöneldüm, Peyġamber’e peyāmuñ 

ve ehl-i dārü’s-selāma selāmuñ var mı?” didi. İmām, “Ħoş-bāş ki sen öñce ve ben arduñca 

ökçe baśa arduñdan irdük.” didi. 

Ĥur bu cām-i şevķı içüp mest oldı, kendüyi leşkere urdı ve cenge ŧurdı. Nā-geh 

nįzesi şikest oldı. Andan ol şįr-i ġurrān tįġ-ı bürrān (144a) Ǿuryān idüp ĥamāyil-vār bir yanın 

çalduġın bir ānda hevāya perrān ider-idi, muĥarrif çalduġın ķalem gibi iki pāre idüp ħūn-

midādı çār dįvār-i śafaĥāt-i zemįne “Ve yesfikūne’d-dimāǿ.”1 āyetin taĥrįr ider-idi; belki 

vecenāt-i cüdrān-i cennāta “Yūzenü midādü’l-Ǿulemāǿi ve dimāǿü’ş-şühedāǿ.”2 tefsįrin 

tesŧįr ider-idi. Meymeneye at śalsa meysereden şūr peydā olur-ıdı. Meyserede ķılıç śalsa 

meymene pür-ġavġā olur-ıdı. Tā ki ceng ide Ǿalem ü Ǿalem-dār-i ǾAmr’a ķarįb oldı, ķaśd 

itdi ki Ǿalem-dārı Ǿalemi ile iki biçüp Ǿalem-dār gibi olan Ǿamel-i āħırın dār ide ve Ǿālemi 

ǾAmr’uñ Ǿaynından ŧar ide. Şimr-i Źi’l-cevşen Ǿaskere, “Ķomañ!” diyü naǾre urdı. ǾAsker 

girdāgird aŧrāfın ķuşatdılar3, [243a] tįġlar çeküp tįrler atdılar. Bu ĥālde Fevr bin Kināne nįze 

ile Ĥurr’ı zaħmnāk4 ve sįne-i bį-kįnesin çāk eyledi. Ĥur cān acısı-yıla Fevr’e bįr tįġ ile 

çaldı ki sįnesine dek iki şaķ ve vücūdın bį-remaķ u bį-revnaķ itdi. Hemān geh Fevr atından 

yıķıldı. Ĥur daħı semendinden düşüp, “Yā İmām! Edriknį!5” diyü naǾre urdı. İmām at 

depüp Ĥurr’ı miyān-i meydāndan ķapdı, leşkergāha getürdi. Ser-i mecrūĥın kenārına alup 

āstįn-i mübāregi ile6 gerd-i çehresin sildi ve merhem-i merĥamet-ile dil-i pür-rįşine dil-

cūylıķlar ķıldı. Ĥur gözin açup, “Hel rażįte minnį?”7 didi. İmām, “NeǾam rażıya’llāhü Ǿanke 

Ǿanke ve cezāka’llāhü ħayrā.”8 didi. Ĥur bu sözi işidüp ķayd-i bendegį-i Ǿālemden āzād 

oldı; şükrānesine murġ-ı revānın ķafes-i tenden āzād itdi, 

Beyt: 

(fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl) 

N’ola olsa bu müjdeye cān feşān 

Bu müjde virür mürdeye tāze cān 

ve raħne-i zaħmı-yıla cennetde ķaśr-i Ǿālįler bünyād ü ābād itdi. 

                                                            
1  Kan dökerler. 2/Bakara: 30: “Ve yesfikü’d-dimāǿ : Kan döker.” 
2  Âlimlerin mürekkebi şehitlerin kanıyla beraber tartılır. İbn Abdilberr, Câmi’u Beyâni’l-Ilm ve Fazlihî, c. 1, 

s. 150: “Yūzenü yevme’l-kıyāmeti midādü’l-Ǿulemāǿi ve demü’ş-şühedāǿ.” 
3  ķuşatdılar B: ķuşandılar P. 
4  zaħmnāk: zaĥmnāk P, B. 
5  Yetiş! 
6  ile B: ikeh? P. 
7  Benden râzı mısın? 
8  Evet. Allah senden râzı olsun, seni hayırla mükafatlandırsın. 
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ŞiǾr: 

(fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl) 

Ħoşā Ĥurr-i ferzāne-i nām-dār (144b) 

Reh-i Āl’e cān dürrin itdi niŝār 

Tekebbür semendinden indi yire 

Şehādet [243b] Bürāķ’ına oldı süvār 

Ciger-gūşe-i Muśŧafã Ǿışķına 

Götürdi tebār-i Ǿadūdan demār 

Birāder-i Ĥur, MuśǾab çün gördi ki, 

Beyt: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fa’lün) 

Heves-i śaĥn-i üns idüp şeh-bāz1 

Ravża-i ķudse eyledi pervāz. 

Ķarındaşı MuśǾab’uñ dem-i aħaveyn gibi ķanı cigerden cūş itdi, hübūb-i nesįm-i ġayret-ile 

deryā-yi şecāǾatı ħurūş itdi. İcāzet-i İmām-ıla meydāna girdi, ķaŧǾ-ı demāruñ ve aħz-i 

diŝāruñ temām ĥaķķın virdi. Ħaśm daħı eyle ceng itdiler ki ķılıclar çalışmaķdan ķan 

derlediler. Nāy-i rūyįnler kūs-i Ǿaskere, 

MıśrāǾ: 

(fâ’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün) 

Kūs-i rıĥlet çalınur geldi gider geldi gider 

türkįsin ırladılar2. Kemendler yoşıyup ebrūlarına girihler śaldılar. Gürz ü kūpāller 

dögüşmekden ser-girān ķaldılar. Ecel peykleri bir ānda bir cānibden bir cānibe niçe oķ 

getürdiler. Ķażā tįr-endāzları nāvek-i mergi şįşe-i ķalb-i gāv ve ĥalķa-i gūş-i māhįden 

geçürdiler. MuśǾab-i yegāne vü ferzāne vü merdāne-i yegāne cengden geçüp alaylara 

depdi, nįze-i himmeti-yile ĥalķa-i āferįni meydān-i dil-āverįden ķapdı. Āħır şerbet-i şehd-i 

şehādeti çeşįd oldı, yaǾnį ķarındaşı gibi şehįd oldı. Ol daħı ecel3 şerābın nūş [244a] itdi, dest-

dest-i viśāl-ile gerden-i birāderin der-āġūş itdi, hūy ü hāy-i ġavġā-yi dünyā vü mā-fįhāyı 

ferāmūş itdi. 

                                                            
1  şeh-bāz B: pervāz P. 
2  ırladılar B: ırladı P. 
3  ecel B: -P. 
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Ĥurr-i āzāduñ ‘ǾAlį’-nām ü ǾAlį-mān Ǿasker-i Kūfe’de bir ferzendi var idi. Peder ü 

Ǿammı küşte ve ħāk ü ħūn-āġışte göricek āteş-i ĥasret cigerin yaķdı, ġulāmına “Gel 

atlarumuz śuya yaķalum.” diyüp Ǿaskerden çıķdılar, Ǿasker ħalķı anları1 menǾ itmekden 

bıķdılar, “Ķandasın śaff-i İmām?” diyü gitdiler. (145a) İmām’a ķarįb geldüklerinde süvār 

iken piyāde oldılar, naǾl-i süm-i sütūrına yüz sürüp sāye-veş ħāke fütāde oldılar. Peder-i 

küştesin āġūş idüp aġladı, İmām “Kimsin?” didükde, “Püser-i Ĥurr’am ki pederüm 

yoluñda cān niŝār itdi, ben daħı cān-sipārlıġa geldüm.” diyü İmām’dan duǾā vü himmet 

alup Ǿazm-i meydān idüp, dünyādan ķaŧǾ-ı Ǿalāķa idüp rişte-i ümįdi şāħ-ı şehādete baġladı. 

Beyt:  

(fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl) 

Püserdür nümūdār-i sirr-i peder 

Peder sirri olmayan olmaz püser 

Ol cüvān-sāl ü pįr-Ǿaķla her muķātil ki muķābil oldı, fi’l-ĥāl başına gürzden ķażā nāzil 

olup, yāħod ķalbine nįzeden belā vāśıl oldı. Ve eŝnāǿ-i cengde [244b] böyle dir-idi ki: 

Beyt: 

(fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl) 

“Peder küşte üftāde men zindeyem 

Atalar ĥużūrında şermendeyem.” 

Āħır ol naħl-bünye ber-mūcįb-i “El-veledü sirrü ebįhi.”2 şehįd olup pederine vuślet ĥāśıl 

oldı. 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Śadā irdi bu resme cümle gūş-i ħalķ-ı devrāna 

Cihānda olmasun sen pehlevānı ŧoġuran ana 

Bende-i Ĥur bu ĥāli görüp “El-Ǿabdü min ŧįni mevlāhü.”3 vaķǾınca4 siriştinde olan 

āŝār-i şehāmet cünbiş itdi, şevķ-ıla ŧurduġı yirden ġurunbiş itdi. MaǾrekeye gelüp niçe 

śāĥıb-i vücūdı dervāze-i Ǿademe gönderdi ve niçe ħˇāceyi bende-i ķayd-i ecel itdi. Andan 

ĥużūr-i İmām’a geldi, “Yā İmām! MaǾźūr ŧut ki śınāǾat-i ĥarb ü şecāǾatda cāhilem; ol 

                                                            
1  anları B: anlar P. 
2  Çocuk babasının sırrıdır. 
3  Köle efendisinin mayasındandır.  
4  vaķǾınca B: ve Ǿaķabince P. 
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sebebden edāǿ-i ħıdmetde muķaśśır ü müsāhilem. Himmet yoldaş eyle ki yoluñda naķd-i 

cānı maķdem-i şehādete niŝār idem ve yevm-i āħıretde bunuñ-ıla iftiħār idem.” didi. 

Beyt:  

(fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün[fa’lün]) 

Ķul idinüp ķoya luŧfuñ eli ki dāġ-ı ķabūl 

Ola cebįnüme maĥşerde ĥaŧ-ı āzādį 

İmām dest-i nevāziş ile arķasın yepdi. Ġulām tāziyāne-i (145b) himmet-ile meydāna at depdi. 

Mānend-i mār-i pįçān olan sinān-i cān-sitānı-yıla niçeyi bį-cān itdi. Āħır şehįd oldı. [245a] 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Çü gördi rūy-i cānānı ki isterdi niçe demden 

Elini çekdi ādemden gözini yumdı Ǿālemden 

Āħır Ĥurr ü ferzend ü MuśǾab’a yār-i çār oldı, ķaśr-i şehādet ol çār dįvār-ıla üstüvār oldı. 

İmām tekrār meydāna gelüp, “İy ķavm-i bed-girdār! Ben ĥarbe cürǿet itmedin aķdām-i 

ıķdām-ıla maǾrekeye gelüp ĥızb-i ĥarb olduñuz, şirźime-i şerr ü şūr ve mübāşir-i ceng ü 

đarb olduñuz1, “El-bādiǿü ažlem.”2 hevāsı-yıla nāyire-i fitneye iştiǾāl virdüñüz. Her çend ki 

“El-ābį eslem.”3 ābı ile ıŧfā ķaśd itdüm, müyesser olmadı ve nuśĥ u pend ķılup ķāsiyeñüzde 

kārger olmadı. Ĥāliyā bu üç ŧarįķdan birine baña yol gösterüñ: Yā budur ki, yol virüñ, 

Yezįd’e varup görem, eger ĥaķ elinde-yise beyǾat idem ve her ħuśūśda mütābeǾat idem4; 

yāħod ruħśat virüñ ki Ravża-i ceddümde āħır-i Ǿumrüme dek Ǿuzlet ü ferāġat üzre Ǿıbādet 

idem, veyāħod āb virüñ ki Ǿıyāl ü aŧfāle virüp refǾ-ı āteş-i ĥarāret-i muķteżā-i beşeriyye 

idem.” AǾdā didiler ki: “Ne Yezįd’e varmaġa yol virürüz ki meǾāźir-i dil-peźįr ile, [245b] 

yaǾnį çerb-zebān5 ü şįrįn-beyān ile aġzına bal çalasın ve ne Medįne’ye gitmege 

ķoyuvirürüz ki aŧrāfdan eclāf-i ǾArab’ı cemǾ idüp, gelüp yine ceng ü sitįze meşġūl olup 

ĥįle ile ħılāfet alasın, ve ne bir içim śu-yıla sįr-āb iderüz ki ķuvvet bulup ol śu-yıla tįġ-ı 

ıķdāmuñ śuvarup bize śalasın. Yā Yezįd’e ittibāǾ eyle veyā cān ü serden inķıŧāǾ eyle. 

Teşne iseñ, deşne-i āb-dār ve śu diler-iseñ, cām-i şemşįr-i tāb-dār!” Ĥuseyn, “Bārį birer 

birer meydāna gelüñ ki merd ü nā-merdüñ müzdi muǾayyen ve ebŧāl ü baŧŧāluñ ĥāli 

                                                            
1  şirźime…olduñuz B: -P. olduñuz: oldıñuz B. 
2  Başlatan daha zâlimdir. 
3  Karşı çıkan daha emindir. 
4  ve her…idem B: -P. 
5  çerb-zebān: cerb?-zebān P, B. 
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muǾāyen ola.” (146a) didi. “NeǾam ya’bne Fāŧıma!”1 diyü bu ķavle rıżā virdiler, andan birer 

birer meydāna girdiler. 

Rāvį ķavlince şinşine-i2 ǾArab bu minvāl üzre cārį idi ki, meǾārik-i ķıtāl ü ĥırābda 

herkes ıžhār-i nām ü iştihār3 ve şeref-i ķavm ü ķabįle ve ķadr-i cürŝūme vü Ǿaşįresi-yile 

iftiħār idüp kendüyi āşkāre ider-idi. Binā-ber-įn ‘Sāmirāne’-nām merd-i peygār ceyş-i 

Ǿadūdan bir semend-i tįz-gāma süvār olup silāĥ-ı mülūkāne ile kendüyi zeyn ve mesāfe-i 

pür-müşāķķa-i meydānı mıķdār-i [246a] ħaŧveteyn itdi. Cevelān-künān recez-gūyān birez 

silāĥ-şūrlıķ itdükden śoñra “Hel min-mübāriz?”4 diyü naǾre urdı. Mevālįden Žuheyr bin 

Ĥassān, ki Benį-Esed’üñ şįr-i ġurrānı ve bebr-i jiyānı idi, niçe kerre mecālis-i meǾārikde 

aķdāĥ-ı rāĥ-ı ĥarb ü đarb içmiş-idi ve niçe defǾa keştį-i ķıtāl ü cidāl-ile deryā-yi ħavf ü 

hirāsdan geçmiş-idi, İmām’dan iźn alup, “Yā İmām! İcāzet vir ki ħırmen-i pindārın śarśar-i 

gürz-ile ber-bād-i ħabāb ü ĥasār ve sancaķ-ı lāf ü güzāfın dest-i tįġum-ıla nigūnsār idem.” 

İmām iźn virüp, meydāna geldi ve naǾre urdı. 

Beyt:  

(fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl) 

Ġurunbişle bir naǾre urdı çü şįr 

Ki maĥv oldı āvāz-i kūs ü nefįr 

Sāmirāne’ye ħavfından lerze Ǿārıż oldı, Ǿārıżı reng aldı. Türrehāt söylemege ķaśd itdi, 

Žuheyr aġzına bir nįze urdı ki eñsesinden çıķdı. Gūyā ki ol rumĥuñ sinānı anuñ lisānı idi ki 

eñsesinden çekildi; fi’l-ĥāl cān virdi. ǾAskerüñ dūd-i āhı Ǿalemler gibi yir yir göge dikildi. 

Niçe zemān meydāna kimesne girmedi, Žuheyr mübāriz [246b] ŧaleb itdükde kimesne 

cevāb virmedi. 

 

Beyt5: 

(fâ’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fa’lün) 

ǾIşķ meydānıdurur6 zaħm-i belā pey der-pey 

Var mı bir merd śaya cān ü serini lā-şeyǿ 

                                                            
1  Evet ey Fatıma’nın oğlu. 
2  şinşine-i: şene-i? P, şeşne-i? B. 
3  iştihār B: istişhād P. 
4  Kılıcına davranacak/ Kılıcıyla hücum edecek var mı? 
5  beyt B: ķıŧǾa P. 
6  meydānıdurur B: meydāndurur P. 
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(146b) Āħır Naśr bin KaǾb-i Naĥafį, ki rüǿesāǿ-i Kūfe’den olup ǾIrāķįler anı be-yek başı bir 

server ve yüz dil-āvere berāber bilürler-idi, Žuheyr’e1 berāber olup, “İy Žuheyr! Meşĥūr-i 

ķavm-i ǾArab ve śāĥıb-i şeref-i ĥaseb ü neseb iken niçün māl ü cāhdan cüdā olduñ ve 

mübtelā-yi şūr ü ġavġā olduñ? Gel seni ħıdmet-i İbn Ziyād’a iledeyim ki ħāristān-i 

külfetden behāristān-i rāĥat ü behcete iresin.” didi. Žuheyr, “İy laǾįn! Ħıdmet-i İbn 

Ziyād’da ħārhā-yi bidaǾ dāmen-i dįnüñ ħārħār itmiş ve nāħun-i cehl ü ġavāyet ħāŧıruñ efgār 

itmiş. Gel seni gül gibi gülistān-i İlāh’a ileteyim ki Ĥuseyn’üñ nesāyim-i şemāyim-i 

terbiyeti ile nihāl-i āmālüñ neşv ü nemā bula ve reşeĥāt-i seĥāb-i himmeti ile berg ü nevā 

bula.” [didi]. 

Beyt:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Seni gende-dimāġ itmiş bu gülşende gül-i śūrį 

Meşāmmuñ bāġ-ı Ĥaķ’dan ŧuymamış būy-i gül-i sūrı 

Naśr diledi ki Žuheyr’i suħana [247a] meşġūl ide, vesįle-i ĥįle ile maķśūdın ĥuśūle mevśūl 

ide, yaǾnį bį-gāh tįr ata. Žuheyr āgāh olup, bį-muĥābā mecāl-i suħan virmeyüp bir nįze 

zaħmı ile śaĥrā-yi Ǿademe revān itdi. Naśr, Žuheyr’üñ elinden ħalāś olmaġ-içün berāzıħ-ı 

dūzaħa cān atdı. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Ķol śunup çün nįzesi anuñla itdi merĥabā 

Merĥab-āsā eyledi naķd-i vücūdını hebā 

Naśr’uñ birāderi ‘Śāliĥ’-nām ŧālıĥ Ǿazm-i meydān itdi, bir zaħm-i nįze ile anı daħı 

bį-cān itdi. KaǾb bin Naśr peder ü Ǿamm ġammı-yıla dil-gįr olup ġażbān, elinde nįze-i 

mānend-i ķażįbü’l-bān irdi. Ol daħı bir çāşnį ŧadup leźźetinden cān virdi. Žuheyr śuya 

nigehbān olan piyādeler śaffına seyl gibi irdi; gūyā reme-i tįhūya2 şāh-bāz ve gelle-i āhūya 

gürg girdi. Bir demde anları demed gibi itdi. Śu (147a) içmeyüp, lākin ħūn-i düşmen-āşām 

olmaġ-ıla yüregin śovudup yine meydāna gitdi. Her çend ki öñine ġarįm geldi, serden 

çıķup başın aldı; ve’l-ĥāśıl bir ānda yigirmi yidi serdārı ayaġa śaldı. 

Nažm:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

                                                            
1  Žuheyr’e: Žuheyr P, B. 
2  tįhūya B: tihūya P. 
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Ne yaña ĥaml itdiyse ġırįvān [247b] 

Öñinde śaflar olurdı gürįzān 

Ne ķola ki śalurdı tįġ-ı bürrān 

Beden bį-ser olurdı cism bį-cān 

İbn SaǾd, Ĥacerü’l-Aĥcār’a teveccüh idüp didi ki: “Sen Ǿaskerüñüñ güzįdesi ve 

meǾārik-i gįr ü dāruñ kār-dįdesisin. Şöyle ki varup Žuheyr’üñ başın getüresin1, her mürād 

ki derūnuñda vardur, ĥusn-i ķabūl-ile yirine yitüresin.” Ĥacer eyitdi: “Heyhāt ki rūbāh 

pelenge muķābil ve şeġāl şįr-ile muķātil ola! Tįhū şāh-bāz-ıla niçe ceng ider ve kimesne 

mübāriz-i Benį-Esed-ile ne zehre ile ĥarbe āheng ider; meger ol vaķt ola ki üç yüz ehl-i kįn 

kemān ü tįr-ile der-kemįn ola ve fürśat gözedüp her biri rāh-bįn ola. Ben ĥįle idüp, öñinden 

ķaçup kemįngāh öñine varam; ol ħod merd-i sitįze-kārdur, Ǿaķabumdan gelmek 

muķarrerdür; kemįne kemįn öñine geldügümde anlar çıķalar, seyf ü sinān ve gürz-i girān 

üşürüp đarb-i dest yā öldürüp, yā yıķalar.” İbn SaǾd buyurdı, Ĥacer-i sengįn-dilüñ reǿyi ile 

Ǿamel itdiler. Bu mā-beynde Žuheyr, 

Beyt:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Ne yaña ki iderdi türk-tāzį 

İderdi şįr śan rūbehle bāzį2 

teşne-leb [248a] ü ħuşķ-dehān, sūzān ü Ǿaŧşān ŧurur-iken ķarşudan Ĥacer žāhir oldı. Žuheyr, 

“Gel ceng idelüm!” didükde Ĥacer, “Ben cenge gelmedüm, naśįĥata geldüm. Sen bu 

şecāǾat-ıla İbn Ziyād’a gelseñ, seni mālik-i dünyā ve ķadr ü menziletüñ aķrānuñdan aǾlã 

ider-idi.” didi. Çün kelāmı āħır oldı, Žuheyr, “İy melǾūn! Devlet devlet-i āħıretdür; ser-

māyesi ħıdmet-i Ĥuseyn’dür ki ħāk-i pāyı kimyā-yi (147b) seǾādetdür. İbn Ziyād ne nā-be-

kārdur, meyl-i dünyā itdügi-yile bir seg-i cįfe-ħˇārdur.”  

Beyt: 

(fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Ne seg-i dūzaħįdür ol melǾūn 

Ki_ola Āl-i Resūl aña zebūn 

Ol Ĥacer-i lā-yefhem mebhūt olup, çün meydāna ıķdām eyledi, ŧurdı. Žuheyr anuñ üzerine 

at sürdi. Ĥacer behāne ister-idi, Žuheyr’e žahrın döndürdi; hezįmet śūretin gösterdi. Çün 
                                                            
1  Şöyle ki…getüresin B: -P. 
2  bāzį: P’de mükerrer. 
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kemįngāha irdi, ehl-i kįne ün virdi. Be-yek-bār, piyāde vü süvār çıķup çep ü rāst Žuheyr’i 

araya aldılar; tįġ u tįrler ĥavāle1 idüp kemendler śaldılar. Şįŝ-i RebįǾį irişüp, Žuheyr’üñ 

dūşına zaħm urup, elinden nįzesi düşdi. El ķılıç ķabżasına urdı, fi’l-ĥāl bir đarb-i tįġ-ıla 

Şįŝ’üñ işini bitürdi. 

Beyt:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) [248b] 

Āferįnler barķ-ı tįġ-ı āteş-efşānına ki 

Niçe düşmen ħırmenin bir demde ber-bād eyledi 

Birez daħı ķılıç üzerine hengāma ŧurdı. Mā-ĥaśal, Žuheyr’üñ zaħm-i tįġı ile elli süvār yüz 

yire urdı. Āħır on ŧoķuz yirde zaħm-dār idüp zebūn itdiler. 

MıśrāǾ: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Pençe-i mercān gibi destini pür-ħūn itdiler 

İmām bu ĥāli görüp müvālį-i ǾAlį’den MesǾad’e buyurdı, on merd-i neberd-ile 

varup Žuheyr’i miyān-i baĥr-i maǾrekeden kenār-i İmām’a getürdiler. İmām atdan inüp 

Žuheyr’e dil-nüvāzlıķlar ve çāre-sāzlıķlar itdi. Žuheyr gözin açup İmām’ı bālįninde ve nūr-

i Muĥammed’i cebįninde gördi. Ol ķadar ķuvvet buldı ki, İmām’uñ ķademine yüz sürdi ve 

didi: 

Beyt:  

(mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün) 

“Ħāk itdi felek cismüm o servüñ ķademinde 

Cān gerçi dem-i naķd idi śarf oldı deminde.” 

İmām2 buyurdı ki: “Benüm-ile söyleş ki merdligi nihāyetine, dilįrligi ġāyetine irişdürdüñ.” 

Žuheyr, “Yā İmām! Bir cām-i āb-i ħoş-güvār getürdiler; śabr eyle ki śabr-i teşnegįnüñ (148a) 

merāretin ol şehdüñ ĥalāveti-yile defǾ idüp andan söyleşem.” diyüp, śu içer gibi leb ü 

dehānın depretdi ve ol dost-kānį3 [249a] şevķına naķd-i cānı niŝār itdi. 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Yolında teşne kim terk-i ser eyler 

                                                            
1  ĥavāle B: hevāle? P. 
2  imām B: emmā P. 
3  dost-kānį B: dost-kān P. 
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Dehānın āb-i Kevŝer’den ter eyler 

İmām, “Ŧūbã li-Žuheyr!”1 diyüp eşk-i şefķat-ıla zaħm-i firāķına śu sepdi, yine atına binüp 

Ǿadūdan yaña depdi. ǾAsker-i İmām ki, meydān-i kārzār-i “[Fe]-ķātilü’lletį tebġį.”2 

mefhūmında ŝābit-ķadem idi ve dest-i tevekkülleri Ǿurve-i vüŝķã-i “Ĥasbüna’llāhü ve 

niǾme’l-vekįl.”3 manŧūķına muĥkem idi, egerçi Ǿadedde az idiler. 

Beyt: 

(müfte’ilün müfte’ilün fâ’ilün) 

Ġam yime sen bir iseñ aǾdā miǿeh 

Çünki Ħudā didi “Ve kem min-fiǿeh.”4 

Ebü’l-Müǿeyyed ķavlince, ol maĥalde cānib-i İbn SaǾd’dan iki süvār Ǿazm-i 

meydān ķıldılar. Ŧarįd ü cevelānlarına ĥużżār ü nužžārı ĥayrān ķıldılar5. Biri naǾre itdi ki: 

“Benem Sālim-i ġulām-i İbn Ziyād! Her kimi ki ķan ŧutmışdur, işte meydān; faśśād-i 

ecelden pįşter nįşter-i nevk-i tįzüm-ile ķanın, belki cānın alayım.” 

 

Nažm: 

(fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl) 

Neberd-āzmāyān-i peymān-güsil 

Ŧolu ħışm-ıla kįneden cism ü dil 
 
Ne mihr ü vefā vü ne āzerm ü şerm 

Hem āteş gibi ser-keş ü tünd ü germ 
 
Elinde bunuñ nįze-i cān-sitān 

Anuñ hemçü Mirrįħ tįr ü kemān 

ǾAsker-i İmām’dan [249b] ǾAbdu’llāh bin ǾUmer İmām’uñ ĥużūrına geldi, İmām’dan icāzet 

ŧaleb ķıldı. İmām gördi ki gendüm-gūn, dirāz-bālā, küşāde-sįne vü tüvānā, ķavį-bāzū vü 

muĥkem-nįrū6; āŝār-i celādet sįmāsında nümāyān, her reginden rūd-i şecāǾat revān, icāzet 

virdi. Meydāna girdi, nām ü nişānın ve menşeǿ ü mekānın śorduķlarında bilemediler, “Sen 

                                                            
1  Zuheyr’e ne mutlu! 
2  Saldıran tarafa karşı savaşın. 49/Hucurât: 9. 
3  “Allah bize yeter; O ne güzel vekildir.” 3/Âl-i İmrân: 173. 
4  Nice az sayıdaki birlikler. 2/ Bakara: 249: “Kem min fi’etin..” 
5  ķıldılar: ķaldılar P, B. 
6  vü muĥkem-nįrū B: muĥkem-neyyir? P. 
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bize küfüv ü Ǿadįl degülsin. Hemdānįlerden gelsün1, ölür-isek daħı ġam degül!” didiler. 

ǾAbdu’llāh: “İy direm-(148b)ħarįde vü behā der-kef-dįdeler! Siz2 ne nā-çįzlersiz ki meşāhįr 

size berāber ola? Eger żarūret-i Ǿaŧaş olmasa3 ben size gelür mi-yidüm, yaħod sizüñ-ile 

neberd ķılur mı-yıdum?” didi. Seyyār ǾAbdu’llāh’a nįze ĥavāle itdi. Ĥamlesin redd idüp bir 

zaħm-i tįġ-ıla Seyyār’ı atdan ser-nigūn itdi. Çün Seyyār’uñ necm-i seyyārı bürc-i naĥsda 

üfūl itdi, Sālim žāhirā śaĥįĥ, emmā māǾnã ŧolu ĥarf-i Ǿıllet idi, vasaŧından elif gibi bir tįġ 

alup, ĥavāle idüp üzerine geldi. ǾAbdu’llāh ĥāżır-bāş olup ser-i tįġ-ıla sįne-i Sālim’i deldi 

ve Sālim’üñ tįġına elini berāber virdi. Sālim [250a] cān hevli-yile tįġ-ıla ķalem gibi 

ǾAbdu’llāh’uñ barmaķların ŧoġradı. ǾAbdu’llāh śafĥa-i keffesin ħūn-ālūd göricek şaşdı, 

yine kendin virdi, tekrār bir đarb daħı urup4 Sālim’i daħı Seyyār ardınca ŧayyār itdi. Artuķ 

deyyār ǾAbdu’llāh’a5 ķarşu gelmege ķādir olımadılar. Ġulāmān-i İbn Ziyād defǾaten 

üzerine gelüp niçesi niçesinden şikenc-i ecel gördi, āħır zemįn-i şehādete secde idüp ħāk-i 

seǾādete yüz urdı. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün) 

Tek ü tenhā yüz urup gitdi diyār-i Ǿademe 

Tā ki cānı ire ser-menzil-i mülk-i ķıdeme 

Büreyd bin Ĥuśayn-i Hemdānį ki zāhid-i büzürgvār ve merd-i pākįze-rūzgār idi, 

icāzet-i İmām-ıla meydāna geldi. Recez-i faśįĥı ĥālinden tercemān ve bu vech-ile nām ü 

nesebin beyān itdi. 

ŞiǾr: 

(fâ’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün[fa’lün]) 

Ben Büreyd-i ǾAlevį pür-hünerem 

Āl’e şemşįr-i ķażāya siperem 

Bendeyem Āl’e velį Ħāricįye 

Hem teberden beterem hem-teberem 

Dāmen-i Āl’e śunaldan destüm 

Ħāricį zümresine perde-derem 

                                                            
1  Hemdānįlerden gelsün B: -P. 
2  siz B: neyyir? P. 
3  olmasa B: olsa P. 
4  urup: irüp P, B. 
5  ǾAbu’llāh’a B: ǾAbdu’llāh P.  
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Andan bir ceng ü neberd itdi ki, neberd-āzmāy-i çarħ ĥayrān ķaldı ve Mirrįħ-ı ĥancer-güźār 

taĥayyürden engüşt der-dehān (149a) ķaldı1. Büreyd’üñ [250b] oķı berįd-i ecel olup kime 

ŧoķınsa rişte-i ĥayātın bürįde ider-idi. Öñinden ķaçduķlarınca: “İy ķātil-i Müslimānān ve 

muĥārib-i ehl-i įmān ve ħūn-rįz-i ferzendān-i Peyġamber-i āħırü’z-zemān! İlerü gelüñüz ki 

kibrüñüz göresiz.” dir-idi. 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

O cengi görse Rüstem idicek ħˇāb 

Mehįbinden olurdı zehresi āb 

Çün Ǿasker zebūn oldı, Yezįd bin MaǾķıl’ı Büreyd’üñ cengine taĥrįż itdiler. Yezįd merd-i 

Ǿāķıl geçer-idi. Çün biri birin görüp teşħįś itdiler, evvel ki muķābele itdiler, mübāhele 

itdiler. Nįze-veş yüzlerin göge ŧutup siper gibi el açdılar, “İlāhį! Sālik-i rāh-i sedādı güm-

rāh üzre manśūr ü mužaffer ķıl ve bu delįl ile iǾlāǿ-i kelimetu’llāh iden muĥıķları mübŧıl 

üzre ber-ter ķıl!” [didiler]. İbn MaǾķıl, Büreyd’e tįġ ĥavāle idüp, tįġ kārger olmadı. Büreyd, 

Yezįd’e tįġ śalıcaķ zįn-i esbe dek iki şaķķ itmeyince tįġ ķarār bulmadı. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Güm-reh olduġına ol ĥāli tebāh 

Oldı iki nįmesi iki güvāh 

Büreyd ħıdmet-i İmām’a geldi. İmām Büreyd’e behişt-ile bişāret itdi; emmā2 

Büreyd’üñ ķalbi şehādete şehādet itdi. [251a] Yine maǾrekeye geldi. Āħır anı Baĥįr bin 

Üveys şehįd itdi. İmām işidüp, “İnne Büreyden mine’ś-śāliĥįn.”3 diyü ĥāżırları daħı 

seǾādet-i şehādetden pür-ümįd itdi. ǾAmm-zāde-i Büreyd, yaǾnį ǾAbdu’llāh bin Cābir 

gelüp, “Yā Baĥįr! Büreyd ehlu’llāhdan ve zümre-i ħāśśān-i dergāhdan idi. Niçün anı ķatl 

itdüñ?” didi. 

Beyt: 

(mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün) 

Dilüñde kįne vü boynuñda ħūn-i Āl-i Nebį 

Ķanı Resūl ĥayāsı ķanı Ħudā ġażabı 

                                                            
1  ķaldı: ķıldı P, B. 
2  emmā B: İmām P. 
3  Muhakkak ki Büreyd, Allah’ın samimi/salih kullarındandır. 
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Baĥįr işidüp, cānına hevl Ǿārıż olup, Ǿaskerden çıķup feryād iderek cān virdi; Büreyd’üñ 

tįr-i intiķāmı nişān-i icābete irdi. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] fe’ilâtün fe’ilâtün fa’lün) 

Miĥak-i tecribe ger gelse miyāna ħoşdur (149b) 

Tā siyeh-rūy ola şol ki dili pür-ġışdur1 

ǾAsker-i İmām’dan Vehb bin ǾAbdi’llāh-i Kelbį, ki debįr-i taķdįr levĥa-i cemāline 

“Ve śavveraküm fe-aĥsene śuveraküm.”2 mefhūmın taśvįr ve dest-i sunǾ śafĥa-i ruħsār-i 

alına “Le-ķad ħalaķne’l-insāne fį-aĥseni taķvįm.”3 mażmūnın taĥrįr itmiş-idi, 

Beyt:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Śafĥa-i fikre ne resm eylerse naķķāş-i ħayāl4 

Yigdür iy rūĥ-ı muśavver andan ol zįbā-cemāl 

bir cüvān-i [251b] āzād idi, ol gün on yidi günlük nev-dāmād idi. Māderi anuñ yanına geldi, 

Beyt: 

(mef’ûlü mefâ’ilün fe’ûlün) 

“İy çeşm-i çirāġ-ı cān-i māder 

Nev-bāve-i bāġ-ı cān-i māder! 

Egerçi senüñ firāķuñ baña sebeb-i mergdür, emmā çün tavķ-ı maĥabbet-i Resūl gerden-i 

cānuñda berkdür ve ciger-gūşe-i Resūl vādį-i Kerbelā’da teşne-leb ü mültehibdür. 

Mürādum budur ki, ħūnuñdan baña bir şerbet viresin ki emdügüñ şįr-i nābı ĥalāl idem, ve 

naķd-i cānı ŧabaķ-ı ıħlāśa ķoyup ķadem-i İmām’a niŝār ider-iseñ ĥużūr-i Ĥaķķ’a senden 

rāżį gidem.” didi. 

ŞiǾr: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Heves ķılsañ rıżāsın her hevāya püşt-i pā eyle 

Bu iki Ǿāleme tekbįr idüp ķaŧǾ-ı sivā eyle 

Reh-i Ǿışķa yöneldüñ cism ü cāna el-vedāǾ eyle 

Ele girmege vaśl-i yār hecre merĥabā eyle 
                                                            
1  pür: bį P, B. 
2  “Ve size çok güzel bir görünüm verdi.” 40/Mü’min: 64; 64/Tegâbün: 3. 
3  “Kuşkusuz biz insanı mükemmel biçimde yarattık.” 95/Tîn: 3. 
4  ne B: -P. 
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Vehb, “Yā ümmāh!1 Emrüñ be-ser ü çeşm, emmā ol Ǿarūsa merĥamet iderem. Senden 

dilerem ki icāzetüñ-ile varup vedāǾ-ı irtiĥāl idem ve taķśįr-i mā-fāt içün istıĥlāl idem.” 

[didi]. Māder eyitdi: “İy nūr-i dįde! Revādur, emmā ħavf iderem ki nuķśān-i Ǿaķlı muĥarrik 

olup [252a] füsūn ü fesāne, yā bir ġayrı behāne ile seni döndüre ve dār-i āħırete bu seǾādet-i 

şehādetden maĥrūm göndüre.” didi. Püser, “İy māder! Miyān-i cānda kemer-i ıħlāś-ı İmām 

eyle muĥkem degüldür ki dest-i firįb-ile çözüle ve naķş-i maĥabbet levĥ-ı dilde eyle 

mürtesem degüldür ki ĥakk-i (150a) nevk-i ĥįle ile bozula.  

Beyt:  

(mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün) 

Resm oldı Ǿışķ sįnede2 ke’n-naķşi fi’l-ĥacer3 

Bārān-i pend ü vaǾž anı śanma [ki] maĥv ider4” 

diyüp Ǿarūsa geldi, “İy yār-i cānį vü ser-māye-i zindegānį! 

Beyt: 

(fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl) 

Eger ħˇāba varsam5 ħayālümdesin 

Śayıķlar olursam maķālümdesin. 

Emmā nūr-i çeşm-i Resūl ve rūĥ-ı cism-i Betūl deşt-i Kerbelā’da tenhādur, ‘Destūr gele, 

varup düstūr-i merdān üzre çalışayım, cān virüp ĥayāt-i bāķį alışayım.’ direm.” didi. ǾArūs, 

“Hezār cān-i girāmį fidā-yi rāh-i İmāmį. Kāşki ŧāyife-i zenāna daħı tįġ-zenānlıķ resm ola-

yıdı. İmām yolında dökilen ħūnum ġāze-i ruħsār-i Ǿarūs-i rūzgārum ve gerd-i6 meydān-i 

kārzār ŧįb-i zülf-i aǾmārum, ve nevk-i sinān mįl-i sürme-i ibtihāc ü iftiħārum ola-yıdı.” 

diyüp; ikisi bile meǾan [252b] ħıdmet-i İmām’a gelüp, Ǿarūs, “Yā İmām! Ben Ǿarūslıġumdan 

müntefiǾ ve bu dāmāddan mütemettiǾ olmadum. Ĥālā iftirāķı ıħtiyār ve senüñ rıżāñı kendi 

rıżām üzre įŝār itdüm; emmā mürādum budur ki, buyurasın, yevm-i āħıretde yine beni 

ıħtiyār eyleye ve niyāzum budur ki, ħˇāherlerüñe vaśıyyet idesin ki herbiri bu dār-i 

ġurbetde ġarįb-nüvāzlıġın baña ġam-güsār eyleye.” didi. İmām ķabūl idüp duǾā itdi ve bu 

ĥāllere rıķķat ķılup bükā itdi. 

                                                            
1  Ey anacığım! 
2  sįnede B: sįne-h P. 
3  Taştaki nakış gibi. 
4  maĥv B: mıĥver/muĥavver? P. 
5  varsam B: vāsam P. 
6  gerd B: ger P. 
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Çün mā-beynlerinde iftirāķ vāķıǾ oldı, gūyā ki āteş-i ĥarbden mihr ü māha ıĥtirāķ 

vāķıǾ oldı. Vehb envāǾ-ı silāĥ-ıla kendüye zįnet virdi, ķażā-yi nāgehānį gibi recez-gūyān 

meydāna irdi. 

ĶıŧǾa: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] fe’ilâtün fe’ilün[fa’lün]) 

Ne śafādur ki vire yolına cān 

Vehb-i Kelbį [ki] seg-i kūy-i Ĥuseyn 

İdeyim tįġ-ı siyeh-fāmum-ıla 

Rūz-i aǾdāyı çü gįsū-yi Ĥuseyn 

AǾdā cebe gibi göz açup ŧurur-iken zirih gibi birbirine girdi. Her kim şerbet-i ķıtāl-i (150b) 

tįġından içdi-yise cānından el yudı; her kime kim gürzi gökden inmiş ķażā gibi ŧoķındı, yüz 

yire ķodı. Küştegānı kārvān idüp dervāze-i Ǿademe gönderdi. [253a] Māderinden yaña çeküp 

at başın dönderdi, “Yā ümmāh!1 Benden şākir olduñ mı ve beni rāh-i merdįde umduġuñ 

gibi bulduñ mı?” didi. Māder, “NeǾam.2 Egerçi merdlik ve pįş-bürdlik itdüñ; emmā 

mürādum budur ki tįġ-güźārlikden cān-sipārlige iresin, naķd-i cānı selem idüp dārü’s-

selāma viresin.” didi. Vehb, “Bu yolda eger gürzdür Ǿale’r-reǿs ve eger tįrdür Ǿale’l-Ǿayn. 

Cān ü ser fidā-yi İmām Ĥuseyn. Emmā bir kerre daħı Ǿarūsa nažar ideyim. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

“İtme gülşenden beni bir laĥža menǾ iy bāgbān 

Cilve ide bir daħı tā ol gül-i gülzār-i cān.” 

diyüp ħaymeye geldi. Gördi ki Ǿarūs daħı zānū-yi ĥasrete ser-pįç itmiş. Meşāmmına būy-i 

viśāl irüp başın götürdi. Çün cemāl-i cüvānı gördi, didi: 

Beyt: 

(mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün) 

“Ĥavāle itdi dile rūzgār bār-i firāķ3 

Çü şeb siyāh ola rūz-i rūzgār-i firāķ” 

Ŧarefeyden ķaśd-i müśāĥabet olmış-iken “Hel min-mübāriz?”1 āvāzı işidildi. Vehb bį-

ıħtiyār śıçrayup Ǿarūs[a] vedāǾ itdi. 

                                                            
1  Ey anacığım! 
2  Evet. 
3  bār B: yār P. 
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Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Cān belā-fersūde iñlersem Ǿaceb mi āh āh 

Dįde ħūn-ālūde aġlarsam Ǿaceb mi zār zār  

[253b]ǾArūs, Vehb’üñ şiǾrini semāǾ idüp bunı oķıyup semāǾ itdi: 

Beyt: 

(mef’ûlü mefâ’îlün mef’ûlü mefâ’îlün) 

Ol yār kenārumdan taǾcįl-künān gitdi 

Dil naǾreler itdi ki cān gitdi revān gitdi 

Vehb ol cūş-ıla gelüp meydānda ol mübārizi bir đarb-ıla mürd itdi. BāǾdehū 

Muĥkem bin Ŧufeyl’üñ bir gürz-ile üstüħˇānların ħurd itdi. Alaya depüp çep ü rāst 

geldügin birer đarb-ıla temām itdi. Nįzesi şikest oldı. Niyāmından tįġ çeküp niçesin (151a) 

daħı şeb-i Ǿademde gūşe-i ķabrde niyām itdi. İki bir dimez-idi, irdügin birer đarb-ıla, atı-

yıla dört pāre ider-idi; yaǾnį bezm-i rezme cān oynamaġa çār-çāre ider-idi2. ǾAsker dil-teng 

olup İbn SaǾd “Ķomañ!” diyü naǾre atdı. Üzerine üşüp atın siñirletdiler. Çün piyāde düşdi3, 

aŧrāfdan zaħmlar urup düşürüp, başın kesüp anasından yaña fırlatdılar. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Ol cüvāna āferįn devletlü başı var-ımış 

Gerçi ölmiş ķatre-i ħūnınca yaşı var-ımış 

Māder segirdüp ser-i bürįdeyi ŧutup4 āyįne gibi eline alup, “Aĥsenta’llāhü cezāke!5 Ĥāliyā 

senden rāżį oldum.” [didi]. Bir ŧop gül gibi ŧutaraķ Ǿarūs öñine irgürdi. [254a] ǾArūs seri der-

āġūş idüp ħūnından sürme-i çeşm-i ĥasret ķıldı. Māderi seri alup ħışm-ıla ķarşusına atdı. 

Ser ile ķātil-i seri urup ķatl itdi, teskįn-i āteş-i firķat ķıldı. Zehį seǾādetlü baş ki ĥayāt ü 

memātı rāh-i İmām’da Ǿadū-küş oldı ve zinde vü mürdesi Ǿarśa-i dil-āverįde pür-cünbiş 

oldı. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

                                                                                                                                                                                    
1  Kılıcıyla hücum edecek/ Kılıcına davranacak var mı? 
2  yaǾnį…ider-idi B: -P. 
3  düşdi B: düşüp P. 
4  ŧutup B: ŧob P 
5  Allah seni güzelce mükafatlandırsın! 
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Oldı ķurbān Ǿışķ yolında zehį devletlü baş 

Yolına biñ baş fidā itsem başum biñ olsa kāş 

Māder ĥarāret-i püser-ile cenge girüp o zen üç nāmerd-i tįġ-zen öldürdi, “Dirįġ ki eyyām-i 

cüvānį ve yigitlik Ǿunfüvānı elde degüldür ki düşmene intiķām ve ceng-i tįġ-ı ħūn-āşām 

nice olur gösterem!” dir-idi. 

Andan ǾAmr bin Ħālid-i Ezdį1 Ǿazm-i maśāff itdi ve eyitdi: 

Beyt: 

(mef’ûlü mefâ’ilün fe’ûlün) 

“İy nefs-i azįz terk-i cān it 

Āheng-i behişt-i cāvidān it.” 

Āħır “Ecįbū dāǾıya’llāh.”2 emrine lebbeyk-künān śafā-yi şehādeti Ǿumre sürüp KaǾbe-i 

kūy-i şehādeti ŧavāf itdi. Oġlı Ħālid at sürdi, “Men eşbehe ābāhü fe-mā žulime.”3 mūcibince 

recez-(151b)gūyān ü mübāriz-cūyān meydāna vardı. Gāh barķ-ı ħāŧıf gibi ħancer-güźārlıķ ve 

gāh rįħ-ı Ǿāśıf gibi nįze-dārlıķ, [254b] gāh şihāb-i ŝāķıb gibi āteş-bāzlıķ, gāh şüǾāǾ-ı mihr-

girdār tįr-endāzlıķ ķıldı. Muĥaśśal ķabįle-i Ǿadūdan ķatele-i pederinüñ ażǾāfın ķatl idüp 

ķıśāś itdi, āħır Ǿālem-i şehādetden Ǿālem-i şehādete düşüp gerden-i ıŧlāķın ķayd-i Ǿavāyıķ-ı 

bedeniyyeden ħalāś itdi. 

Beyt: 

(mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün) 

Śan źerre idi mihr-i diraħşāna ulaşdı 

Cānını revān itdi vü cānāna ulaşdı 

SaǾd bin Ĥanžale4, ki hįçbir ĥarbde süyūf-i śufūfdan yüz döndürmemiş-idi ve ħūn-i 

ķıtāline ĥāżır olanı zaħm-i ĥavāle-i tįġından bį-nevāle göndermemiş-idi, meydāna at depdi, 

ve recez-i āb-dār-ıla müvālį-i Āl’üñ ĥarāret-i ķalblerine śu sepdi. Sūy-i semāyı lemǾa-i tįġ-ı 

aħżarı5 ile zengār ve rūy-i zemįni keŝret-i ħūn-i Ǿadūdan gül-nār itdi. Gūşiş-i bį-şümār ü 

küşiş-i bisyārdan śoñra aǾdā anı daħı şehįd itdi, nuķŧa-i ser-i aǾdād-i küştegān-i Yezįd’e bir 

śıfr ziyāde idüp tezyįd itdi. ǾAmr bin ǾAbdi’llāh-i Medceĥį Ǿazm-i meydān itdi, kendüyi 

                                                            
1  Ħālid-i Ezdį B: Ħālid’e irdi P. 
2  “Allah’ın davetçisine icabet ediniz.” 46/Kâf: 31. 
3  Atalarına benzeyen kimse zulme uğramaz. 
4  Ĥanžale B: Ĥanŧale? P. 
5  aħżārı B: aĥżarı P. 
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semend-i bād-pā ile semender-vār āteş-i heycāda1 der-miyān itdi. Bir mıķdār ceng itdi, 

sāĥa-i fesįĥa-i dār-i ĥayātı çeşm-i Ǿadūya sūfār-i [255a] sūzenden teng itdi. Āħır şeh-bāz-i 

himmeti murġ-ı rıżā-yi hevā-yi ķudsi şikār itdi, yaǾnį ŧāyir-i rūĥ-ı pür-fütūĥı sāǾıd-i 

seǾādet-nümūn-i şehādetde ķarār itdi. ǾAķabince Ĥammād bin Enes ervāĥ-ı Ǿadūyı vaĥşet-

ābād-i mevtde ħıyāb ü ĥasāra enįs itdürdi; neberd-i dilįrāne ile enslerini entdürdi2. 

Beyt3: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Seng-i saħta itse semm-i sįm-i sįmāsı güźār 

Seng çün sįm-āb olurdı heybetinden bį-ķarār 

Āħır berzaħ-ı insānįden (152a) geçüp Ǿālem-i ünse güźār ve şevķ-ı dārü’l-mülk-i cinān-ıla, bu 

dār-i beliyyeden terk-i diyār itdi. Vaķķāś bin Mālik aña pey-rev oldı, Ǿāķıbet Mālikü’l-

mülk’üñ lemeǾāt-i ħurşįd-i ıĥsānından per-tev buldı. 

 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fe’ilâtün fa’lün) 

CürǾa-i cām-i şehādet çekdi 

Raħt-i eyvān-i seǾādet çekdi 

Şüreyħ bin ǾAbdi’llāh cān meydāna atdı ve ŧaǾn-i nįze ve đarb-i tįġ-ı sitįze ile düşmeni biri 

birine ķatdı. 

 

Nažm: 

(fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl) 

Ne yaña ki atın devān eyledi 

Niçe seyl-i ħūnı revān eyledi 
 
Kime śundı-yısa ser-i nįzesin 

Meger cemǾ iden mūr ola rįzesin 

MıśrāǾ: 

(fâ’ilâtün fe’ilâtün fa’lün) 

                                                            
1  heycāda B: hecāda P. 
2  entdürdi: endürdi P, anda derdi? B. 
3  Beyt B: -P. 
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ǾĀķıbet merkebi ħaŧā itdi 

Atın siñirleyüp kendüyi düşürdiler, her ŧarefden üstine tįġ üşürdiler. Gül-i śad-berg gibi 

vücūdın [255b] pāre pāre itdiler. Gūyā ki Ǿılm-i teşrįĥuñ mütūnın şerĥ içün aǾżāsın pāreleyüp 

neźāre itdiler. 

Müslim-i ǾAvsec, ki behādirān-i mevāliyāndan ve şöhret-yāfte-i ĥarb-i 

Āźerbaycān’dan; đarb-i tįġı taĥsįn-i Mürteżā-yıla imżālanmış, niçe meǾārikden tįġ-ı 

cevher-dār gibi surħ-rūlik ve niçe mehālikden nįze-i barķ-āŝār gibi ceng-cūlik nāmın taĥśįl 

idüp ħılǾat-i āferįn-i ĥāżırįn ile ķadd-i ķadri bālālanmış idi, Ǿazm-i meydān itdi. Recez-i 

faśįĥ ile nām ü nişānın ve menşeǿ ü ħānedānın beyān itdi. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün) 

Gürzi anuñ depe delen idi śan 

Tįri anuñ cebe söken idi śan1 

Bir Şāmį geldi, Müslim’üñ bir đarbı-yıla meşāmmı būy-i mevt ŧoldı. Tekrār bir Şāmį geldi, 

birez ĥamleden śoñra anuñ daħı rūz-i Ǿumrinüñ şāmı geldi. Yine bir Şāmį muķābil oldı, ol 

daħı dest-i sāķį-i mevtden cām-i ecel-āşāmı oldı. Muĥaśśal elli nefer kimesne dervāze-i 

Ǿademe kārbān olup gitdiler, Ǿasker-i İmām āvāz-i tekbįri felek-i eŝįre (152b) irişdürüp ceyş-i 

bed-kįş-i ǾAmr’ı tįre vü ŧįre2 itdiler. Tekrār altı kişi daħı bu şeş-der-i ġamdan ħalāś olmaġa 

bāb-i meveddeti küşāde itdi. [256a] Her biri Ǿumr-i penc-rūzeyi bir pūla çevirdüp vādį-i 

Ǿademe nā-çār gitdi. Āħır ķavm-i girān üşürdiler, atdan ayırup düşürdiler. İmām-ıla Ĥabįb, 

pįri ŧāyir-i raĥmet-i İlāhį gibi götürdiler, śaĥāyif-i śıĥĥatinde bir varaķ ve enfās-i 

Ǿumrinden bir ramaķ var iken leşkergāha getürdiler. Ĥabįb, “Yā Müslim! Eger senden 

śoñra ķalmaķ muķarrer olsa vaśıyyet ister-idüm.” didi. Müslim, “Vaśıyyetüm budur ki, 

rāh-i śadāķatde merdāne ŧurasın ve gerden-keşāna dest-i intiķām-ıla tįġ-ı ġazā urasın.” didi. 

İmām, “Yā Müslim! Beşşeraka’llāhü bi’l-cenneti.3 Yārān bizüm-ile bezm-i maĥabbet-i 

Muĥammedįde śuĥbet itdiler, sāķį-i şevķ-ı İlāhįden dost-kāmį-i ıħlāś içdiler. Biz henūz 

śuĥbet beklerüz. BaǾżımuz ol cāmuñ keyfiyyetinden geçdiler, biz daħı der-Ǿaķab 

biribirimüze nevbet virmeyüp ol sāķį yedinden cām alup cān virmekdeyüz ve 

Ǿaķabüñüzden dem be-dem irmekdeyüz.” didi. Müslim “Yā İbn Resūlu’llāh! 

                                                            
1  idi B: itdi P. 
2  vü ŧįre: P’de derkenar. 
3  bi’l-cenneti B: fi’l-cenneti P. Allah seni cenneti ile müjdelesin! 
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Beşşereka’llāhü bi’l-ħayr.1 Gitdüm, müjde-i ķudūmuñ ceddüñe bişāret ve pederüñ, 

maķdemüñden āgāh idüp müntežır-i śuĥbet itmege.” diyüp, Ǿālemden göz yumup [256b] 

Ǿālem-i Ǿılliyyįne göz açdı; meleǿ-i aǾlã üzerine niŝār-i ravĥ u raĥmet śaçdı. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Ĥabbeźā ol yol ki anda himmetüñ hem-rāh ola 

Sālik-i necm-i hüdã şevķ-ı Resūlu’llāh ola 

Çün aǾdā mevt-i Müslim’den ħaber aldılar, beşāşet Ǿarż idüp ŧabl-i bişāret çaldılar. Şįŝ-i 

RebǾį düşnām virüp, “ǾIrāķ’da, belki cümle-i āfāķda nažįri olmayan şaħśuñ mevti-yile 

sürūr Ǿaceb-i ĥalātdandur ve emr-i dįnde ķıllet-i mübālātdandur!” dir idi; emmā (153a) 

Ǿacebterįn-i Ǿaceb budur ki, ķatl-i Müslim’den menǾ idüp ıžhār-i şemātet ider, kendi ķatl-i 

İmām-i müslimįne meşveret, belki mübāşeret ider, belki bişāret ider. 

Nūrü’l-eǿimme rivāyet ider ki: Çün Müslim’üñ oġlı babasınuñ şehādetin gördi, 

RübāǾį: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

“Naķd-i cānı Āl yolında niŝār itsem gerek 

YaǾnį cānı biñ virüp devlet şikār itsem gerek 

Alnum üzre ĥubb-i Āl’[i] ħūn-ıla naķş2 eyleyüp 

Rūz-i maĥşerde anuñla iftiħār itsem gerek.” 

diyü raħşın meydāna sürdi. İmām menǾ idüp, “İy cüvān! Bu yolda baş virüp anañuñ 

yüreginde baş olma ve babañuñ firāķından ĥāśıl olan zaħmına nemek-pāş [257a] olma.” didi. 

Māderi feryād idüp, “Cān-i māder! Ĥayāt-i cāvidānį Ehl-i Beyt Ǿışķına cān virmekde ve 

Ǿayş ü kām-rānį Ĥażret-i Resūl’e bir dem öñdin irmekdedür. Egerçi şimdi teşnelikden 

ĥarāret çekersin; emmā ġam yime ki hemįn sāǾat sāķıyān-i ĥavż-ı Kevŝer’üñ sāǾıd-

sįmįnlerinden rıŧl-i girān çekersin.” [didi]. Cüvān öñce recez-gūyān, māder der-Ǿaķab 

taĥrįż-künān meydāna irdi, 

MıśrāǾ: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Niçe baş aldı āħır baş virdi. 

                                                            
1  Allah seni hayırla müjdelesin! 
2  naķş B: naķs P. 
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Māder başı eline alup āferįnler ve ķavm-i Yezįd’e nefrįnler ider-idi. 

Hilāl bin NāfiǾ, ki egerçi nāmı ‘Hilāl’ idi, emmā bedr-i cemāli ber-kemāl idi; belki 

māh kitāb-i ĥusninden vaśf-i ebrūsında berāǾat-i istihlāl idi. Ķāmet-i āzādı reşk-i serv ü 

şimşād idi. Ol ĥālde nev-dāmād idi. ǾAzm-i maśāff itdi, Ǿarūs dāmānına el urup, 

Beyt: 

(mef’ûlü mefâ’ilün fe’ûlün) 

“Ey māye-i şādmāni-yi men 

ǾUmr-i men ü zindegāni-yi men1 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Gözüm arduñca giryān itme gitme 

Esįr-i ķayd-i hicrān itme gitme.” 

didi. İmām, “İy Hilāl! Gitme! Şāyed ki seyr-ile ķamer-i Ǿumrüñ muĥāķa ve mihr-i ĥayātuñ 

bürc-i iftirāķda ıĥtirāķa irmiş olup mātemüñ dāġ-ı ķavm ü (153b) ķabįle, ve mevtüñ [257b] 

Ǿıyālüñi2 bāǾıŝ-i Ǿayle ola.” didi. Hilāl, “Yā İmām! Bugün yoluñda naķd-i muĥaķķar-i cānı 

dirįġ idicek ferdā-yi ķıyāmetde kimesne baña Ǿuźr-ħˇāh olmaz. Ve mübārek himmetüñ-ile 

ŧarįķ-ı śıdķ u ıħlāśuñda maĥabbet-i zen ü ferzend seng-i rāh olmaz. Ħuśūśā seǾādet 

müsāǾıd olduġına dilüm delālet ider ve şehįd olacaġuma cānum şehādet ider. 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Yoluñda cān virem gibi derūnumda Ǿalāmet var 

Şehįd-i tįġ-ı Ǿışķ olmaġa göñlümde şehādet var.” 

[didi]. Çün Hilāl āyįne-i ķaderde şekl-i hilāl gördügin İmām bildi, ruħśat erzānį ķıldı. Hilāl 

ħod-rāylıķ ķaśd idüp ħūd-i Ǿādį-i fūlādį3 ber-ser ve bir siper-i müdevver [çün] ķamer-i 

münevver-peyker der-ber idüp, ħadeng-i laǾl-leb ü zümürrüd-peykān ü süfte-sūfār ü Ǿuķāb-

per ile pür bir ķındįl bilinde, ve tįġ-ı āb-gūn ü āteş-bār elinde Ǿazm-i meydān itdi. Rāvį 

ķavlince Hilāl tįr-endāz-ıdı, atduġı nāvek āh-i Ǿāşıķ gibi yire düşmez, geçer; tįri naǾl-i hilāl 

ve şįşe-i mihri deler geçer idi. 

Beyt: 

                                                            
1  Ey mutluluğumun kaynağı/ Ömrüm, hayatım. 
2  Ǿıyālüñi B: Ǿıyāli P. 
3  fūlādį: ķovladı? P, B. 
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(fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl) 

Getürse ķaçan ŧarf-i ġūşa zihi 

Ŧola ġūşe ber-gūşe Ǿālem zehį 

Çün Hilāl ke’l-bedri’l-lāmiǾ [258a] ve’l-berķı’s-sāŧıǾ1 meydānda cevelān itdi, ‘Ķays’-

nām bir maĥbūb berāber olup Ǿazm-i meydān itdi. Henūz mesāfe yigirmi adım iken Hilāl 

bir tįr atdı ki ŧarfetü’l-Ǿaynda püşt-i Ķays’ı penāh itdi. Ķays bir āh idüp, cān virüp, diyār-i 

Ǿademe Ǿazm-i rāh itdi. Hilāl kemend-i hilāl-āyįn eline alup nüşşāb-i şihāb-āsā ile niçe 

emįri dil-gįr ve hedef-i sihām-i tedmįr itdi. Mā-ĥaśal caǾbesinde olan oķları Ǿadedince 

seksen Ǿadūyı ehl-i ķubūr itdi ve ser-ĥadd-i dārü’l-mülk-i ĥayātdan oķ atımı yir degül, śad 

merĥale dūr itdi. Çün tįr emri temām (154a) oldı, eline seĥāb-āsā bir tįġ-ı āteş-tāb alup 

göklere2 ķan buħārın bulut gibi aġdurdı; ol bulutdan śaĥn-i maǾrekeye yaşları ŧolular gibi 

yaġdurdı3. Āħır Hilāl’e ġayr-i ķıyās üzre hilāl iken ħusūf-i ecel irdi, derece-i şehādet 

müyesser olmaġa naķd-i cānın şükrāne virdi. 

ǾAbdu’r-raĥmān bin ǾAbdu’llah mey-i menāyāya bezm-i meǾārik-i pür-mehālikde 

sāķį oldı, yigirmi altı Ħāricįyi ħarca sürüp āħır ol daħı cürǾa-nūş-i şerāb-i bezm-i bāķį oldı. 
[258b] Yaĥyã bin Selįm, ki merd-i selįmü’l-ķalb idi, “Maĥyāye ve memātį li’llāhi Rabbi’l-

Ǿālemįn.”4 diyü meymene-i bį-yümne at śaldı, yümn-i himmet-i İmām-ıla intiķām aldı. 

Meysere-i bį-yüsre ķılıc śaldı, niçe Ħāricįnüñ keştį-i vücūdı gird-āb-i Ǿademe ŧaldı. 

Āħırü’l-emr İbn Selįm maķām-i teslįmde ķalb-i selįm ile vāśıl-i dārü’s-selām ve nāǿil-i 

mülk-i selām oldı. ǾAbdu’r-raĥmān bin ǾUrve-i Ġıfārį recez-gūyān maǾrekeye teveccüh 

itdi, senābik-i semendi Ǿarśa-i mıżmār-i ĥarbi penbe-i ĥallāc gibi ditdi. 

ŞiǾr: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün) 

Baña beñzer var mı var mı cüvān 

Miŝlümi belki görmedi bu cihān 

Đarb-i destānını ki ben oķuyam 

Diye Destān: “Getüre Rüstem emān” 

Rūĥum itsem revān Ĥuseyn’e n’ola 

Rāĥat olur anuñla rūĥ-ı revān 

                                                            
1  Parlayan dolunay ve göz alan şimşek gibi. 
2  göklere B: göñülde P. 
3  yaġdurdı B: yaġdurur-ıdı P. 
4  Hayatım ve ölümüm, bütün varlıkların Rabbi Allah’a adanmıştır. 6/En’âm: 162. 
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Birer đarb-ıla iki sāǾatde üç Ħāricįnüñ ħarācın aldı. Kemān-i ķażāyįden1 pįşānįsine bir tįr 

ŧoķındı, cān acısı-yıla on kimesneyi daħı öldürince ķılıc çaldı. Āħır ol vāśıl-i yārān ü hem-

reh-i kām-rān oldı. 

Mālik bin Enes bin Mālik berāber-i İbn SaǾd’a gelüp, “İy ǾAmr! Eger SaǾd bin Ebį 

Vaķķāś bile-yidi ki böyle nā-ħalef olursın, nūr-i dįdesi iken kendi eli-yile [259a] nāme-i 

Ǿumrüñ neverdįde ve ŧūmār-i ĥayātuñ pįçįde ider-idi.” [didi]. İbn SaǾd bu suħandan 

münfeǾıl oldı. ǾAskere naǾre itdi, (154b) bir mübāriz Mālik’e muķābil oldı. Mālik Ǿale’l-fevr 

anı libās-i Ǿāriyet-i Ǿumrden Ǿūr idüp ġavr-i cehenneme gönderdi. Śubĥ-ı ıķbāli Şāmiyāna 

şām-i idbār itdi, niçe merd-i bį-müzdi daħı aña yār itdi. Āħır kendüyi bu varŧadan emįn 

olmaġa cenneti cāy-i ķarār itdi. 

ŞiǾr: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Sefer Ǿazmin ider her bār her yār 

Kime feryād idem bilmem be hey yār 

ǾAķabince Ķays bin Münebbih şįr-i şikārį vü peleng-i kūhsārį gibi ġurrān [ü] ġırįvān Ǿazm-

i meydān itdi ve bu recezi beyān itdi: 

ŞiǾr: 

(mef’ûlü mefâ’ilün fe’ûlün) 

“Ben Ķays-i Münebbih’em2 dem-i ceng 

Çarħ ola zebūn-i dār ü gįrüm 

Ger Rüstem-i Zāl olaydı zinde 

Ķullāb-i kemend ide esįrüm 

Ölmek baña böyle tāze cāndur 

Çün oldı şeh-i Ĥuseyn emįrüm 

Yolında olup şeh-i şehįdān 

Firdevsde3 eyleyem serįrüm.” 

Her kim ki geldi-yise serin fitrāk-i śayyād-i çālāk-i ecele1 āvįħte ve ħāk-i meydānı ħūn-i 

aǾdā-yıla āmįħte eyledi. Ancaları helāk itdükden śoñra, ol daħı śıdķ-ı daǾvã-i şehādete 

şāhid-i Ǿadil oldı, [259b] yaǾnį maĥabbet-i Nebį vü Āl yolında ķatl oldı. 

                                                            
1  ķażāyįden: ķażāyį B, ķażā demi? P. 
2  Ķays-i Münebbih’em B: Ķays bin Münebbih’em P. 
3  Firdevsde B: Firdevs P. 
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Bu eŝnāda leşkergāh-i İmām’uñ meymenesinden beyābāndan bir şeh-süvār-i dilįr 

peydā oldı ki, başında efser-i āhenįn-i zer-endūdı ħorşįd gibi fürūzān, ħaftān-i2 laǾlįn ile 

çehre-i Mirrįħ gibi diraħşan. Āyįnehā-i siperi encüm-i raħşān gibi tābān, ħadeng-i cān-

rübāsı kemānından bürc-i ķavsda tįr gibi nümāyan. Belinde ħancer-i zeberced-niyām, 

elinde tįġ-ı śamśām-i ķamķām-i intiķām. Bir ħıng-i rāhvāra süvār, atınuñ üstinde bir 

güstüvāne-i zerrįn-celācil; kendinüñ gerdeninde bir tįġ-ı zer-nigār-niyām ĥamāyil. Tįz-

reftārlıķda nişįb-i maǾrekede ķaŧarāt-i vābil gibi süflãya māyil, firāz-i meydānda duħān gibi 

āsmāna vāśıl. Ŧaref-i muħālife teveccüh idüp, “İy leşker-i Kūfe vü Şām ve iy bį-raĥmān-i 

raĥmet-(155a)ferāmūş ü ħūn-āşām! Benem Hāşim bin ǾUtbe-i Ebį-Vaķķāś, birāźer-zāde-i 

SaǾd bin [Ebį] Vaķķāś, püser-i Ǿamm-i ǾAmr bin SaǾd-i bį-ıħlāś.” [didi]. Andan cānib-i 

İmām’a selām virüp, “Yā İbn Resūlu’llāh! ǾAmm-zāde ŧaref-i ħılāfda, ben bende-i ĥalķa-

gūşvāruñ ve atuñ öñince çāker-i ġāşiye-dāruñ.” didi. Rāvį eydür: [260a] Hāşim ĥarb-i 

Śıffįn’de Mürteżã ǾAlį yanında dilįrlik ve ceng-i ǾAcem’de Ǿammı-yıla dil-āverlik-ile ķalb-

i nāsda cāy-gįrlik idüp şecāǾat ü şehāmet-ile meşāhįr-i enām ve vaķāyiǾı tevārįħ-ı enāmdan 

idi. 

Pes, İmām’dan istimdād-i himmet ve ŧaleb-i ruħśat idüp meydāna girdi, “ǾAmm-

zādemden ġayrı kimesneyi ŧaleb itmem.” diyü āvāz virdi. Çün İbn SaǾd’uñ ķulaġına bunuñ 

cenge sāz-kār olduġınuñ āvāzı çalınmış, belki def gibi elinden niçe ŧabanca yemiş ve Ǿūd 

gibi gūşmālinüñ dadı damaġında ķalmış idi, endāmına3 lerze ve zebānına herze düşüp, 

“Ben ħod bunuñ ĥarįfi degülem. Kimdür ki beni bunuñ elinden fārıġ ķıla, ħazįne-i bālin 

māl-i āmāl-ile mālāmāl bile.” didi. SemǾān bin Muķātil, ki emįr-i Ĥaleb ve ceng-

āzmāylıķda pür-şūr ü şeġab4 idi, henūz biñ merd-i5 ceng-āzmūde6 ile İbn Ziyād’a imdāda 

gelmiş-idi, Hāşim’e berāber oldı. Hāşim’e pend idüp, “Ĥuseyn ki ne māl ü ħazįnesi ve ne 

ķalǾa vü medįnesi vardur; İbn SaǾd ki Yezįd cānibinden nām-zed-i7 mülk-i Rey ü 

Ŧaberistān [260b] ve İbn Ziyād ĥużūrında mažher-i mezįd-i ıĥsāndur. Niçün anı bundan yig 

görürsin, tevsen-i tünd-ħūy-i nefse uyup devletüñ depersin ve ķıble-i Ǿālemden yüz 

çevürürsin?” didi. 

                                                                                                                                                                                    
1  çālāk-i ecele: cālāk-i ecele B, çālāk ide ecele P. 
2  ħaftān: ceŝtān? P, ĥaķtān? B. 
3  endāmına B: endāmında P. 
4  şeġab: şünūb? B. 
5  ceng-āzmāylıķda… merd B: -P. 
6  ceng-āzmūde: ceng-āzmāde P, B. 
7  nām-zed B: nā-be-zed? P. 



363 
 

Ferd-i Lāyıĥį: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Baħt eliyle geldi1 ayaġuña ser-pįç eyleme 

Devletüñ depme ümįdüñ cehl-ile hįç eyleme 

Hāşim, “İy nā-kes ü dūn-devlet! Penc-rūzeyi seǾādet-i ħıdmet-i penc Āl-i ǾAbā’dan (155b) 

niçün2 tercįĥ idersin, 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Çün yirüñdür Ǿāķıbet ser-menzil-i rūĥāniyān 

Pür-muġaylāndur reh-i ġūlān ŧutup olma revān 

imām-i ĥaķķı ķoyup şeyŧāna uyarsın3?” [didi]. 

Nažm: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Devletüñ dev öñi4 śoñı letdür 

Buña maġrūrlıķ cehāletdür 

Śundı cām-i cihān-nümā Cem’e dehr 

Śoñını merg itdi Ǿayş eme zehr 

SemǾān’uñ semǾānı bu kelimāt-i pür-intiķāmuñ istimāǾından tįre ve bāśıre-i baśįreti bu 

berāhįnüñ eşiǾǾa-i bevāriķından ħįre oldı, “İy Hāşim! Ne İbn Ziyād’dan şerm ve ne Ǿamm-

zādeñden āzerm idersin. Ŧarįķ-ı ĥaķdan dūr ve kūy-i naśįĥatdan mehcūr düşmişsin.” 

didükde, Hāşim ġażaba gelüp ol maśder-i fitneden ki ol ānda hezār efǾāl-i ķabįĥa müştaķ 

oldı, fi’l-ĥāl bir tįġ ile urdı ki, eger ħānesine dek [261a] münşaķķ oldı. 

Andan ǾAmr’a ħıŧāb idüp, “Senüñ babañ SaǾd bin Ebį-Vaķķāś, Ĥażret-i Resūl 

yolına niçe Ǿadū helāk itdi. Benüm babam dendānın şikest ü lebin çāk itdi. Sen ol peder-ile 

güline ħār olduñ, ben bu peder-ile ħārına nār oldum. Sen ol peder-ile ħānedānına düşmen, 

ben bu peder-ile düşmenine tįġ-zen oldum. Ol gün Resūl senüñ pederüñe āferįn ve benüm 

                                                            
1  geldi: P’de derkenar. 
2  niçün: P’de mükerrer. 
3  uyarsın B: uyasın P. 
4  dev öñi: devāddeki? P, devādeki? B.  
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pederüme nefrįn, bugün rūĥ-ı pāki saña laǾnet baña taĥsįn itdi. ‘Yuħricü’l-ĥayye mine’l-

meyyiti ve yuħricü’l-meyyite mine’l-ĥayy.’1 bizüm şānumuzda çehre-nümādur.” [didi]. 

MıśrāǾ: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Ez yekį ney ķand ħįzed v’ez2 diger ney būriyā3 

İbn SaǾd bu sözi işidüp bir āh itdi ki, buħārı ebr-āsā semāǿ dimāġına vāśıl oldı, ol ebrden 

zemįn-i çehresine bārān-i eşk-i ħacālet nāzil oldı. SemǾān’uñ birāder-i kihteri NuǾmān, 

SemǾān’uñ mülāzemetin iden biñ merd-i süvār-i kārzār ile Hāşim’e yek-bār hücūm itdiler. 

Hāşim ol gürūh-i enbūhdan (156a) bāk itmeyüp cümleye ĥamle itdi. El-ĥaķ, bir ceng oldı ki, 

Rüstem ü Ķahramān dįde-i inśāf-ıla nažar ķılsalar, gerd-i süm-i semendin [261b] tūtiyā-yi 

çeşm-i cān, ve Sām ü Nerįmān görey-idi rişte-i ħıdmetin ŧavķ-ı müraśśaǾ-ı nigār gibi 

ķılāde-i gerden-i cenān ider-idi. 

Bu cānibden, İmām gördi ki egerçi Hāşim vāĥıd ke’l-elif4 idi; emmā biñ süvāruñ 

keŝret-i sevādı içinde tek ü tenhā, ĥurūf-i hecā5 içinde gūyā elif idi. Yārāna ħıŧāb idüp, “Bu 

cüvāna muǾāvenet idüñ.” didi. Birāder-i Ĥuseyn Fażl bin ǾAlį ŧoķuz nefer aśĥāb-ıla 

medede vardılar, yaǾnį ol ķavm-i dįv ü dede vardılar. Henūz bulışmadın iki biñ süvār 

gönderdi, seyl-i çirk-āb gibi irüp ol dil-āverleri Hāşim’e medede gelmekden dönderdi. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fa’lün) 

Oldı bir đarb ü ĥarb-i pür-āşūb 

Tįġlar śavlecān ü serler ŧop 

Bir neberd oldı ki, Ǿālem pür-dār6 ü gįr ve dervāze-i Ǿālem pür-tekbįr oldı ve hūy ü hāy ü 

ġavġā-yi merd-i ceng-āzmāy peyveste-i çarħ-ı7 eŝįr oldı, ve selāmet mā-beynden ķaçup 

zih-i kemān gibi gūşe-gįr oldı. 

Nažm: 

(fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl) 

Gelū-gįr olup ĥalķahā-yi kemend 

                                                            
1  “Diriden ölüyü, ölüden diriyi meydana getirir.” 10/Yunus: 31; 10/Rûm: 19. 
2  ħįzed v’ez B: ħįzed ü v’ez P. 
3  Bir kamıştan şeker çıkar, başka bir kamıştan da hasır olur. 
4  Elif gibi tek/yalnız. 
5  hecā: heycā P, B. 
6  pür-dār: bir dār P, B. 
7  peyveste-i çarħ B: peyveste vü çarħ P. 
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Cigerler deler naǾrehā-yi bülend 
 
Ķamaşurdı göz görse seyf ü sinān 

Elinden düşer ķabża ile Ǿınān 

[262a] Ġalebe-i keŝret cihetinden ġālib olup ol ŧoķuz kişi ki cennet şevķına yidi başlı ejdehā 

gibi cūş ü ħurūş idüp tįġ u şeş-perleri-yile penc Āl-i ǾAbā vü çehār yār Ǿışķına siper-i 

tevekkül bürinüp iki bir dimeyüp ceng itdiler, vüsǾat-i Ǿālemi başlarına teng itdiler. Ol 

ŧoķuz yār nüh felek gibi biri birinüñ üzerine döndiler, āħır şeh-per-i şehādet-ile pervāz idüp 

şāħ-ı diraħt-i şādmānį-i cāvidānįde ķondılar. Fażl-i ǾAlį ol naħl-bünye, “El-veledü sirrü 

ebįhi.”1 mūcibince elinde (156b) Źü’l-feķār-vār bir iki dilli tįġ-ı āb-dār ile irdügin öldürdi; 

vādį-i cehennemi küşte-i Ħavāric-ile ŧoldurdı. Gāh ķılıcın ķınına ķatar, döner, yine Ǿadūya 

at deperdi, oķ seperdi. 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Yaġup peykān cihāna jāle-girdār 

Yaralar açılurdı lāle-girdār 

Āħır daǾvet-i pedere ol püser “Be-ser!” didi, metāǾ-ı rıżā-yi İlāhį olmaġa naķd-i cān virüp 

başın “Ser-ber.” didi, varup āġūş-i pederinde ķarār itdi. Fażl-i İlāhį Fażl’ı ol ĥarbde evlād-i 

ǾAlį’den şehįd olanlara ser-dār itdi. 

Bu cānibden, [262b] Hāşim tek ü tenhā yalıñuz başı-yıla kārzār ider-idi, Ħavāricden 

aħz-i ŝār ü ķaŧǾ-ı tebār ider-idi. Bu ĥālde NuǾmān’a rāst gelüp düvāl-i kemendinden ŧutup 

zemįne āb-rūyı gibi eyle çaldı ki üstüħˇānları ħord oldı, hemān dem ol nā-merd2 mürd oldı. 

Andan Ǿalem-dāra irişüp, bir đarb-ıla iki bölüp vücūdın lāle-i nuǾmān gibi ġarķ-ı ħūn, ve 

Ǿalemi ser-nigūn itdi. Üç biñ Ǿasker-i pür-şerr ü şūr içinde deryā-yi malħ-ı bį-pāyāna 

düşmiş cūybār-i şįrįn gibi maĥv olup gider-iken, ġarķ-ı deryā olan māhį gibi teşne-leb 

gezer-iken her ŧarefden peykān ü sinānlar dil üşürüp ve zaħmlar aġız birikdürüp diyār-i 

ünsi şöyle medĥ itdiler ki, bį-ıħtiyār cān-i pāki ol yaña sefer teķāżā itdi. Dest-i tįġ-ı ħaśm-

ıla ķaŧǾ-ı Ǿalāyıķ-ı dünyā itdi, tįr-i düşmenden şeh-perler ŧaķınup pervāz-i śaĥrā-yi baķā 

itdi. 

Beyt: 

                                                            
1  Çocuk babasının sırrıdır. 
2  nā-merd B: nā-mer? P. 
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(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Oķuñ Cibrįl’i Ǿuķbã vaśfın eyle itdi ki oldı 

Behiştįnüñ vücūdında teķāżā-yi sefer peydā 

Ve baǾdehū, Ĥabįb bin Müŧāhir ki gürg-i bārān-dįde ve per-i tįr-i belā-keşįde [263a] 

idi, şeref-i śuĥbetden behremend pįr-i1 kühen[-sāl] ve ħıdmet-i Mürteżã’da Ǿumr geçürmiş 

merd-i śāĥıb-ĥāl idi. Her gice (157a) ħatm-i ĶurǾān ider merd-i zāhid idi, veraǾ u zühdi 

ĥadden mütezāyid idi. Ķaśd-i meydān itdi. İmām her çend, “Cedd ü pederden bize yādgār 

ve serrā vü đarrāda yār-i ġam-güsārsın, gitme!” didi, Ĥabįb, “Pįrler2 đarb ü ĥarbüñ kār-

āzmūdesi ve cilāǿ-i tįġları āyįne-i cihāduñ jeng-zidūdesidür. Mürādum budur ki yevm-i 

ĥaşrda yoluñda ölen küştelerden maǾdūd ve ŧarįķ-ı maĥabbetüñde maǾdūm olanlar içinde 

mevcūd olam.” didi. İmām giryān oldı. Ĥabįb recez-gūyān Ǿāzim-i meydān oldı. 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Serüm pürdür hevā-yi dūstāndan 

Benüm yolumda olmaz gerd-i düşmen 

RübāǾį: 

(mef’ûlü mefâ’ilün mefâ’îlün fa’)3 

Yarın çü muķarribān-i ħāķį-mesken 

Maĥşerde ķıyām ide ser-i meşhedden 

Śad çāk-kefen çü lāle ālūde-beden 

Ālüñ Ǿalem-i sebzi dibinde ķopayım ben 

Ol ĥızb-i şeyŧānį ile ĥarb-i sulŧānį4 ider-idi. Āħır gūş-i hūşına śıfr-i tįr-ile ve lisān-i sinān-

ıla aħbār-i behişt vāśıl oldı. Bir bį-dįn cebįnine bir tįġ-ı kįn urup düşürdi, ķalķmaķ5 

istedükde Ĥıżr bin Nümeyr farķına bir tįġ-ı kįn [263b] urdı. Ĥuseyn’e, “Yā İbnü’r-Resūl!” 

diyü çaġırdı. Bu śadā hübūb-i nesįm-i śabā-yıla gūş-i İmām’a irdi. At sürüp başı ucına 

geldi, bişāret-i behişt-ile müjdeler ķıldı. Ol pįr-i6 rūşen-żamįr ol müjde-i dil-peźįr-ile Ǿazm-

i sefer itdi ve dehān-i zaħmı bu mażmūnı ez-ber itdi: 

                                                            
1  pįr B: pür P. 
2  pįrler B: pürler/perler P. 
3  Üçüncü mısra “mef’ûlü mefâ’ilün mefâ’îlü fe’ûl”, dördüncü mısra, “mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün” 

kalıbındadır. 
4  sulŧānį B: sulŧān P. 
5  ķalķmaķ B: ķalmaķ P. 
6  pįr B: per/pür P. 
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Beyt: 

(fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl) 

Yoluñda şükür Ĥaķķ’a cān-i peder 

Hele oynadı cān perrāne ser 

Bedįl bin Ĥazįm Ĥabįb’üñ başın kesdi ve ceng temām olınca bir yirde ĥıfž itdi. Cengden 

śoñra atınuñ boynına aśdı, Mekke’ye varduķda Ĥabįb’üñ oġlı dervāze-i şehrde ŧurur-iken 

rāst gelüp, “Bu baş kimüñdür?” diyü śordı. (157b) Bedįl bilimeyüp, “Ĥabįb bin 

Müŧāhir’üñdür.” didi. Cüvān sįne-i Bedįl’e bir kefe seng ile urdı ki maġzı perįşān oldı; 

kendi kārvān-i şeyāŧįn-ile dūzaħa revān oldı. Başı alup gūristān-i MuǾallã’da defn itdiler. 

İlã yevminā, “Hāźā reǿsü’l-Ĥabįb.”1 diyü meşhūrdur ve ol mezār erbāb-i ĥāle meŧāf ü 

mezūrdur. 

Andan Ĥuveyd, ki Ebū Zer-i Ġıfārį’nüñ āzādı idi, gerçi ġulām-i çehre-siyāh idi, 

emmā ķalbi mihr ü māh gibi [264a] rūşen ve mažher-i İlāh idi. 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Siyāh-ısa n’ola ger misk-āsā 

Ŧoludur būy-i śıdķı cümle dünyā 

Bürz-ile çalışdı. Āħır bu Ǿālemden ferāġat idüp Ǿālem-i ķuds-ile alışdı. ǾAķabince Yezįd 

bin Mühācir cenge başladı. Ol daħı niçe demden śoñra libās-i müsteǾārįden Ǿārį ve 

bürehnegān-i Ķalenderān-i Ǿālem-i tecrįdüñ yāri oldı. Enįs bin MaǾķıl muĥārebe-i füccāra 

yüz ŧutdı, ĥalķ-ı2 teşne ile ĥalķ-ı ħalķa deşne-i āb-dār urup3 aǾdāyı āb-i zülāl-i ĥayātdan ve 

kendinüñ dil-i teşnesin ħūn-i düşmen-ile śovutdı. Zaħm-i silāĥ-ıla sįnesinde maǾķılį ĥaŧlar 

yazdı ve ħātem-i dilinde naķş-i mevt ķazdı. Āħır murġ-ı revānı teng-nāy-i heykel-i 

cismānįden feżā-yi rıżā-yi rıđvāna pervāz itdi. Bunı görüp ǾĀbis bin Şįŝ-i Şākirį ‘Şūdeb’-

nām ġulāmına, “Rāh-i vefāda niçesin?” didi, āvāz itdi. Ġulām, “Bunca demdür ki śadāķat-

ıla āsitāne gibi bābuñdayam, ĥāliyā sen diyār-i şehādet ķaśdına süvār olduñ-ısa ben daħı 

ĥāżır-bāş sāye gibi rikābuñdayam.” didi. Ħˇāce ve ġulām [264b] yek-dil ü yek-cihet olup, 

ikilikden geçüp ittifāķ itdiler; yek-bār Ǿazm-i sūy-i ŧāyife-i nifāķ itdiler. Ehl-i Kūfe vü Şām 

ol yegāne ile yegāne cengden ıĥtirāz itdiler. İbn SaǾd (158a) emr itdi, Ǿasker gürūh-ıla bir 

                                                            
1  Bu Habib’in başıdır. 
2  ĥalķ: ħalķ/ħulķ P, B. 
3  urup B: olup P. 
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uġurdan üzerine ĥamle-sāz itdiler. ǾĀbis farķından ħūdın ve egninden zirihin çıķardı. 

Bunca biñ Ǿaskere, 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

“Esįr-i bend-i hicrānam ne ġuśśa tįr-i devrāndan 

Ġarįķ-ı baĥr-i Ǿummānam ne ġam ālām-i bārāndan.” 

diyü yalıñuz vardı. Ġulām ķafāsından nigeh-dārlıķ itdi, Ǿasker bunlaruñ gelişin görüp bir 

uġurdan uġurından ķaçup nā-pāy-dārlıķ itdi. Bir zemān baĥr-i heycāda1 gāh ġavŧa vü gāh 

şinā ķıldılar, āħır gevher-i şeb-çerāġ-ı şehādet ele getürüp kendi varlıķları gevherin o baĥr-i 

şūr-engįzde yavı ķıldılar; yaǾnį ħˇāce vü ġulām biri birinüñ ardınca pey ender-pey bir el 

öñdin irdiler. Ser-menzile Ǿazm-i dārü’s-selām itdiler, śaĥn-i Ǿadni maķām itdiler. 

Ĥaccāc bin Mesrūķ müǿeźźin ü rikāb-dār-i İmām idi, destūr-i İmām-ıla ve düstūr-i 

kümāt-i enām-ıla Ǿazm-i meydān itdi. “Allāhü ekber!” diyüp seĥargāh ķavs-i težallümdan 

hedef-i “Ķabe ķavseyn.”2e irer tįr-i āh gibi [265a] ħadengine küşād virüp, dil-i Ǿadūyı sūfār-i 

tįri gibi laǾl-gūn itdi; ĥāk-i meydānı evc-i Ǿayyūķa irgürüp āteş-i şemşįr-i āb-dār-ıla bād-i 

ġurūrı dimāġ-ı aǾdādan bįrūn itdi. ǾĀķıbet tįr-bārān itdiler, Mesrūķ’ı vāśıl-i kārvān itdiler. 

Seyf bin Ĥāriŝ ibn-i Ǿammi olan Mālik bin ǾAbdi’llāh-i Şerįfį ile girye-künān sürǾat-i tām 

ile pāy-būs-i İmām-i ferzend-i Seyyidü’l-enām-ıla devlet-i dāreyne dest-res buldılar, 

himmet ü duǾāsın alup cenge meşġūl oldılar. Niçe şeh-süvār ü piyādeyi naŧǾ-ı maǾrekede 

birer luǾb-ıla fi’l-ĥāl māt itdiler, Ǿāķıbet çarħ ferzįn-revānlara daħı “Şāh!” diyüp, rūĥ ŧarĥ 

itdürüp, Ǿazm-i sürādiķāt itdiler. İmām gördi ki anlar vaĥşet-ħāne-i pür-melālden nüzhet-

ābād-i ķurb-i Źi’l-celāl’e gitdi, (158b) duǾāǿ-i ħayr idüp Cenāb-i Ĥaķ’dan anlara āmürziş 

ŧaleb itdi. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Kimseye çün mergden olmaz necāt 

Bāri bulsunlar şehādetle ĥayāt 

BaǾdehū, Ķārį-i ġulām-i bįr, ki ķārį-i ĶurǾān ve ĥāfıž-ı śahāyif-i Fürķān idi, 

ħıdmet-i İmām’a gelüp: [265b] “Yā İmām! Yārānuñ şehādeti buña şehādet ider ki, birimüz 

                                                            
1  heycāda B: hecāda P. 
2  Yayın iki ucu arası kadar. 53/Necm: 9. 
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diri ķalmayup imrūz ü ferdā, ferden ferdā rāh-i Ǿademe gidevüz1 ve bu yolda başı terkide 

görüp dünyāyı terk idevüz; bārį icāzet vir ki girüp ben daħı yoluña baş u cān oynayam ve 

kendi mevtüme nālem-ile şįven idüp dįde-i zaħmum-ıla ölüye ķan aġlayam.” didi. İmām, 

“Ben seni Zeyne’l-Ǿābidįn’e hibe itdüm; efendüñ oldur, andan istįźān eyle, andan Ǿazm-i 

meydān eyle.” didi. Zeyne’l-Ǿabidįn ol vaķt ħaymede bįmār yatur-ıdı. Ġulām gelüp iǾlām-i 

ĥāl itdi, Zeyn, “Ben seni āzād itdüm. Ser-rişte-i kāruñ ve cümle-i girdāruñ elüñde olsun.” 

didi. Ġulām işidüp, şevķ-ıla zemįn-būs idüp ehālį vü mevālįden istıĥlāl itdi. Zeyn buyurdı, 

dāmen-i ħaymeyi küşāde itdiler. Zeyn derūn-i ħaymeden seyrān itdi ve ġulām şevķ u 

şeġab-ıla Ǿazm-i meydān itdi. Gāh Türkį vü gāh ǾArabį lüġat-ıla recez beyān itdi. 

ŞiǾr: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] fe’ilâtün fe’ilün[fa’lün]) 

İy Ĥuseyn iy güher-i rūĥānį 

Nüsħa-i mekremet-i Sübĥānį 
 
Ķuluñam ki saña hindū olalı 

Olmışam mülk-i seǾādet ħanı [266a] 

 
Himmetüñle ķılıcum destümde 

Görinür çeşme Ǿadū ŝüǾbānį 
 
Bir duǾā eyle revānum şād it 

Çün ķılam terk-i serāy-i fānį 

ŞuǾle-i barķ-ı diraħşān gibi bir tįġ-ı āteş-tābı ġılāfından žāhir itdi, sipāh-i siyāh-i ehl-i 

Şām’a ķarşu ditretdi. Öñine kim geldi-yise vādį-i Ǿademe gitdi. (159a) El-ĥāśıl, ķatele-i 

Ǿadūnuñ ķırķı yitdi. Āħır āteş-i Ǿaŧaş-ıla içi yandı. Yine ħıdmet-i İmāmeyn’e, yaǾnį Ĥuseyn 

ü Zeyn’e gelüp Zeyn’üñ dest ü pāyın öpdi. Muħadderāt-i tütuķ-ı Ǿıśmet ve perde-künān-i 

ĥarem-i ĥurmet-ile ŧaķśįr-i mā-fāt içün pūziş-ħˇāĥlıķ itdi. İmām bişāret-i şerbet-i Kevŝer-ile 

cānına śu sepdi, dest-i nevāziş-ile arķasın yepdi. Tekrār meydāna gelüp sürūş-i ġaybdan 

nidāǿ-i “İrciǾį”2 işidüp cān atdı, dellāl-i ecelden metāǾ-ı ĥayātı naķd-i rıżā-yıla ħˇāce-i 

şehādete śatdı. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fe’ilâtün fa’lün) 

                                                            
1  gidevüz B: giderüz P. 
2  “(Rabbine) dön!” 89/ Fecr: 28. 
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Gerçi ki terk-i ser ü cān itdi 

Meskenin ravża-i rıđvān itdi 

Andan Ĥanžale bin SaǾd-i ǾAcelį iki leşkerüñ mā-beyninde ŧurdı ve “İy ķavm! ‘Yā 

ķavmi innį eħāfü Ǿaleyküm miŝle yevmi’l-aĥzāb; miŝle [266b] deǿbi ķavmi Nūĥın ve ǾĀdin ve 

Ŝemūde ve’lleźįne min baǾdihim ve ma’llāhü yürįdü žulmen li’l-Ǿıbād; ve yā ķavmi innį 

eħāfü Ǿaleyküm yevme’t-tenād; yevme tüvellūne müdbirįne mā leküm mina’llāhi min Ǿāśım, 

ve men yużlili’llāhü femā lehū min hād.’1 Yā ķavmi lā taķtülū Ĥuseynā!2 ‘Fe-yüsĥıteküm bi-

Ǿaźāb, ve ķad ħābe meni’fterã.’3” Ħavf iderem ki size aśĥāb-i Uħdūd ve Ǿıķab-i ķavm-i ǾĀd 

ü Ŝemūd nāzil ola. Diler-iseñüz zellātuñuz4 maǾfüv ve ħaŧįǿātuñuz memĥuvv ola, 

muħālefet-i İmām itdügüñüze secde-i sehv eyleñ ve sekret-i Ǿınādı ķoyup taĥśįl-i śaĥv 

eyleñ.” didi. İmām, “Fāriġ ol ki bunlar dāǾıye-i fitne ile dāǾıye-i şeyŧāna uydılar, daǾvet-i 

Ĥaķķ’a icābet itmezler, ve bunlardan niçe ħayr ü śalāh gele ki ķavm-i śāliĥı helāk iderler, 

felāĥa ķasd ü himmet itmezler.” didi. Ĥanžale, “Śadaķte ya’bne Resūli’llāh!5 Ben daħı ol 

ķavme pey-rev olmaķ ve bu şehādetden feyż-ı pertev bulmaķ isterem.” didi. İmām, “Var ki 

menzilüñ dünyādan ve mā-fįhādan aǾlãdur ve rıżā-yi (159b) Ħudā ħūn-behādur.” didi. 

Ĥanžale Ǿadūya muķābil oldı, ol deñlü muķātil oldı ki derece-i şehādete vāśıl oldı [267a] ve 

naǾįm-i raĥmete nāyil oldı. ǾAķabinden Yezįd bin Ziyād vardı; gird-bād-i fitne ile peydā 

olan gerd-i ġavġā baśılsun diyü Ǿarśa-i meydānı ħūn-i aǾdā ile śuvardı. Ehl-i Kūfe-i pür-

ġadre sekiz tįr atdı, İmām her tįrde “Allāhümme seddid ramyetehū ve’cǾal ŝevābehü’l-

cennete.”6 diyü duǾā itdi. Biş tįri ile biş kimesneyi ħāke śaldı. Ĥamle ķıldı, āħır śayyād-i 

ecel murġ-ı rūĥın şikār idüp aldı. 

                                                            
1  “Ey halkım! Doğrusu ben, geçmişteki kâfir halkların, Nuh halkının, Âd halkının, Semûd halkının ve 

onlardan sonra gelip geçen diğer halkların başına gelen akıbetin sizin başınıza da gelecek olmasından 
endişe ediyorum. Bilesiniz ki Allah, kullarını durduk yere cezalandırmayı istemez. Ey halkım! İnsanların 
korku ve dehşetten bağrışacakları hesap gününde feci azaba mahkum olmanızdan korkuyorum. O gün 
azaptan kaçıp kurtulmak isteyeceksiniz ama ne mümkün! Sizi Allah’ın azabından kurtaracak kimse 
bulunmayacaktır. Unutmayın ki Allah kimi şaşırtırsa artık ona yol gösterecek kimse olmaz.” 40/Mü’min: 
30-33. 

2  Ey halkım! Hüseyin’i öldürmeyin. 
3  “Aksi hâlde o sizi öyle bir cezaya çarptırır ki kökünüzü kurutur. Bilesiniz ki Allah’a iftira edenler 

muhakkak perişan olur.” 20/Tâhâ: 61. 
4  zellātuñuz: źellātuñuz P, B. 
5  Doğru söyledin ey Allah elçisinin evladı. 
6  Allahım! Atışını isabet ettir. Mükafat olarak da onu cennete sok. 
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SeǾįd bin ǾAbdi’llāh el-Ĥanefį, ki aķārib-i Muĥammed-i Ĥanefiyye’den idi, kūh-

peyker, bād-cünbiş, zemįn-neverd bir raħşa süvār oldı; meydāna irüp der-kār-i neberd-i 

peygār1 oldı. 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Depinüp ĥamle ķılsa śaġa śola 

Ķoyardı śaffı śafa ķolı ķola 

ǾIraķdan yaķından geleni ŧaǾn-i nįze vü đarb-i tįġ-ıla işin temām itdi, Ǿāķıbet be-ĥuķm-i 

“Li-külli ecelin kitāb.”2 fihrist-i Ǿumri vāśıl-i feźleke-i eyyām itdi. BaǾdehū, Cenāĥa bin 

Ĥāriŝ-i Enŝārį cenāĥ-ı himmet-ile hevā-yi neberde pervāz eyledi, āħır ķanŧara-i Ǿubūrdan 

serāy-i sürūrda ķarāra āġāz eyledi. Oġlı ǾAmr bin Cenāĥa mażmūn-i3 hıķmet-nümāy-i “El-

veledü sirrü ebįhi.”4 ile Ǿamel idüp ıķtifāǿ-i āŝār-i peder-i Ǿālį-mıķdār eyledi; sehl 

zemāndan nişįmen-i behiştde [267b] pehlū-yi pederinde ķarār eyledi. 

Beyt:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Ölümdür yāri iden yāre hem-dest 

Ölümle cān olur cānāna peyvest 

Mürre bin Ebį-Źer-i Ġıfārį maǾrekeye geldi. Tįġ-ı cevher-nümāsı-yıla niçe bed-

güherüñ ķūt-i cānın ħūn-i yāķūt-reng5 eyledi. Āħır bu dār-i bevārdan medār-i “Cennātün 

tecrį [min] taĥtihe’l-enhār.”6a göçüp direng eyledi. Muĥammed bin Mıķdād ve ǾAbdu’llāh 

bin Ebį-Dücāne bį-ıħtiyār (160a) gitdiler, maǾıyyet ile cemǾıyyet-i aǾdāya urdılar. Ol iki dilįr 

biri birine ķafā-dār olup, cām-i seyfden mey-i menāyāya sāķį olup bezm ķıyaķı ķurdılar. 

Şöyle ki her düşmen ki dost-kāmį diyü nūş-i ķadaĥ-ı ħoş-güvār itdi, bezm-i berzaħ-ı 

dūzaħda ĥamįm ü ġıslįn ile defǾ-ı ħumār itdi. Çün ķavm-i aǾdā girdāgird aŧrāfların aldılar, 

bunlar ķat ender-ķat düşmen içinde bį-ŧāķat olup ķat ķaldılar. Ġulām-i Mürteżã ǾAlį SaǾd 

müvāliyāndan biş nefer kimesne ile penc Āl-i ǾAbā7 maĥabbetine anlara medede geldiler. 

Āħır sekizi bile bu dār-i şeş-derde ejder-i heft-ser-i ecelüñ gāmına düşüp heşt-behişt-i 
                                                            
1  peygār B: bį-kār P. 
2  “Allah tarafından takdir edilmiş her şeyin yine O’nun tarafından belirlenmiş bir zamanı vardır.” 13/Ra’d: 

38. 
3  mażmūn B: mażmūnın P. 
4  Çocuk babasının sırrıdır. 
5  reng: P’de mükerrer. 
6  “Altlarından ırmaklar akan cennetler.” 3/Âl-i İmrân: 136, 198; 5/Mâide: 119. 
7  Ǿabā: Ǿabāya B, -P. 
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cāvidānįye güźer itdiler, erįke-i melāǿike-i [268a] meŧāfı maķarr itdiler. Bunlaruñ-ıla 

mülāzimān-i İmām ve müvāliyāndan hem öldi hem sine girdi, bu üç-ile ħamsįne irdi; yaǾnį 

Ǿadedde elli üç oldı, ricālden İmām ve İmām-zāde’den ġayrı on ŧoķuz kimesne ķalup 

İmām’a bu ĥāl ġāyet güç oldı. On altısı aķribā vü1 birāderān ve iki ħādimāndan. Felek-i nā-

sāz-kār zebān-i ıżŧırār-ıla bu mażmūnı gūş-i Ǿālemiyāna ilķā itdi: 

Nažm: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Fiġān bu sāķı-i devrān elinden 

Mey aġlar ķan ķadaĥ-gerdān elinden 
 
Ecel ŧolusına ŧutup enāmı 

İrişdi Āl’e devr-i dost-kāmį 

İmām bu ĥāli görüp Ǿaberāt-i Ǿıbret-nümūn-i ġayret vecenātın ħūnįn itdi ve enįn-i 

dil-i endūh-gįni2 ŧās-i dimāġını pür-ŧanįn itdi. Derd-i dilden bir sūznāk āh çekdi ki cevv-i 

semāda cavķ-ı3 kerrūbiyāna rāh çekdi. 

Nažm: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Bu ne sirdür görinür gülzār-i Ǿālem ġam-kede 

Bu ne ĥāletdür ki ādem oldı hep mātem-zede 

Ķopmadın maĥşer nedür bu ıżŧırāb ü zelzele 

Śūr urılmadın nedür bu nāle (160b) vü bu velvele 

Çün İmām’uñ sūz ü güdāzın kendülerüñ içün idügin Ehl-i Beyt bildiler, bir zemān ki āteş-i 

ĥasret-ile yanup yaķıldılar; her biri tįr-i āha ķāmet-i ħamįdelerin ya ķıldılar, “İy nūr-i [268b] 

dįde-i4 śadr-i mesned-i risālet ve iy çeşm-i çirāġ-ı şeh-süvār-i Ǿarśa-i velāyet! Bizüm içün 

ġam yime ki mürād-i aķśã ķademüñde baş virüp āħıretde ser-efrāz olmaķdur ve yoluñda 

cān oynadup ĥayāt-i cāvidānį bulmaķdur.” didiler. İmām aġlayup anlara ħayr-ıla duǾā itdi. 

Aķāribden ol Ǿaķārib-i çün Ǿafārįte evvel muķābele ķılan ǾAbdu’llāh bin Müslim 

bin ǾAķįl idi ki İmām’uñ ĥużūrına gelüp iźn istedi. İmām, “Ĥāliyā ki cerāĥat-i firāķ-ı 

                                                            
1  aķribā vü B: aķribān? P. 
2  dil-i endūh-gįni B: dil-i end ü? endūh-gįni P. 
3  cavķ: çoķ P, B. 
4  nūr-i dįde-i B: neverde-i? P. 
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pederüñ pür-nemek ve dāġ-ı mevt-i pederüñ sebeb-i sūziş-i cān ü dil ü regdür; sen-daħı dāġ 

üzre dāġ urma ve zaħmuma1 nemek-pāş olmaġı revā görme.” [didi]. 

Beyt: 

(mef’ūlü fā’ilātü mefā’įlü fâ’ilün) 

Tā key zemāne dāġ-ı ġamem ber-ciger nihed 

Yek dāġ nįk nā-şode dāġ-ı beter nihed2 

ǾAbdu’llāh, “Yā İmām! Ol MaǾbūd-i Pāk ĥaķķı ki cedd-i büzürgvāruñ eşķıyā-yi ümmeti 

irşāda virdi ve anuñ rūĥ-ı pākine ol bį-idrāklerden bunca cevr ü āzār irdi3. Beni bu 

müdbirlerüñ cenginden menǾ itme.” didi ve bu beyti oķudı: 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Çün ķażā yapdı yol üzre dil ħarāb-ābādını 

Seyl-i ġam yıķsa esāsından ne ġam bünyādını 

İmām4 nā-çār iźn virüp kenāra çeküp, ser ü çeşmin öpüp der-ber itdi, [269a] gelecek tįr-i 

ķażāyı redd itmek içün dest-i duǾāyı cānib-i Ħudā’ya siper itdi. ǾAbdu’llāh bin Müslim-i –

müǿeyyed min-Ǿındi’llāh5– meydāna irüp gāh Mirrįħ-miŝāl şemşįr ile silāĥ-dārlıķ ve gāh 

şihāb-i ŝāķıb gibi nįze-güźārlıķ itdi; gāh alaya depüp śaġı śola, śolı śaġa, (161a) ıraġı yaķına, 

yaķını ıraġa ķatdı. 

İbn SaǾd muķaddem-i ceyşi olan Ķuddāme-i Esedį’ye yüz ŧutup, “Bu Hāşimį’nüñ 

ĥaķķından gel!” didi. Bir raħş-ı zerrįn-licām-ıla tįz-gām ü germ-revlikde ħıng-i sipihr-ile 

hem-Ǿınān ve cihān-peymā6 vü zemān-neverdlıķda śabā ile tevǿemān-ıdı, 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Revān-i tįz-ħįz7 ü germ-revdür 

Nişįbe seyl ü kühsāra Ǿalevdür 

ǾAbdu’llāh’a berāber oldı. ǾAbdullāh her çend ki nįze ĥavāle itdi, Ķuddāme 

öñinden śavuldı. Raħş-i ǾAbdullāh niçe günden bį-āb ü bį-tāb-ıdı, ħıng-i Ķuddāme’[ye] 
                                                            
1  zaħmuma: zaĥmuma B, zeleme? P. 
2  Gam yaram ne zamana kadar ciğerde kalacak?/ Bir yaram iyileşmeden daha kötüsü ortaya çıkmakta. 
3  irdi: virdi P, B. 
4  imām B: emmā P. 
5  Allah tarafından desteklenmiş. 
6  cihān-peymā B: cihān-bį-mā? P. 
7  ħįz: ħayr P, B. 
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irişmez eylenür-idi. Āħır Ķuddāme, ǾAbdu’llāh’[a] nįze śundı, ǾAbdu’llāh ķaddin ħam 

eyledi, ĥamlesin menǾ eyledi. Ķuddāme bir ĥamleye ķaśd itdükde ǾAbdullāh tįġ-ıla nįme-i 

serin hevāya perrān itdi. Andan kemerinden lāşe-i lā-şeyin ŧutup, yire çalup ħāke yek-sān 

itdi. Ķuddāme’nüñ raħşına süvār oldı [269b] ve peygāra1 şürūǾ idüp der-kār oldı; bu faĥvā ile 

naġme-güźār oldı: 

ŞiǾr: 

(fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl) 

Başumda hevā-yi liķā-yi peder 

N’ola eylesem terk-i cān-ıla ser 

N’ola ten yaķasını çāk eylesem 

Olam tā ki ĥavrā ile ser be-ser 

Baña şevķuñ-ıla Ǿadūdan ne ġam 

Segāndan ne bāk eylesün şįr-i ner 

Leşker-i Ǿadū ǾAbdu’llāh’dan tersān ü hirāsān oldı. Alaya śalup, erler2 yıķup śaflar bozdı 

ve baķıyye-i Ħavāric-i Nehrevān’dan Ĥamįre-i Ĥımyerį ve oġlı Kāmil’i birer đarb-ıla ġarķ-

āb-i gird-āb-i helāk itdi. Meymeneden çıķup tįġından ħūn ķaŧre ķatre çekįde ve kendi ħūn-i 

aǾdā ile gürg-i bārān-dįde iken ķalbi gözedüp yine Ǿaskere śaldı. Felek, 

Beyt: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün[fa’lün]) 

Nice ŧop u nice çevgān ide māhı gerdūn 

Tā ki meydāna gele buncılayın şāh-süvār 

diyü ĥayrān ķaldı. Yigirmi nā-pāküñ (161b) daħı vücūd-i mürdārından Ǿarśa-i vücūdı reşeĥāt-

i seĥāb-i tįġı ile pāk itdi. Śāliĥ ibn [Nuśayr] ve Ķuddāme-i Ĥabeşį’yi derbend-i dūzaħa 

Ħāricįler ŧarefinden ķaravul gönderdi. Muĥaśśal, ceyş-i aǾdānuñ yüzin terslerine dönderdi. 

Ķaśd itdi ki İmām’a gele, piyādeler araya alup atın [270a] siñirlediler, fütāde oldı. 

ǾAbdu’llāh çüst3 ü nāzük, bį-bāk ü çābük piyāde oldı. Nā-gāh Nevfel bin Ķarāśım-i Żamįrį 

Żamįrį gelüp ol ħulāśa-i ħānedān-i ǾAķįl’i ķatįl eyledi ve kendi vücūd-i bį-sūdın zaħm-i 

efāǾį-i vādį-i cehenneme fetįl4 eyledi. 

 
                                                            
1  peygāra B: bį-kāra P. 
2  erler B: evler P. 
3  çüst: cüst/cest P, B. 
4  fetįl B: ķatįl P. 
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Beyt1: 

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Girye vü āh idüp didi Cibrįl2 

Nūr-i çeşm-i ǾAķįl oldı ķatįl 

ŞiǾr3: 

(mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Dirįġ u derd ki ol mihr-i āsmān-cemāl 

Kemāle irmedin irdi aña küsūf-i zevāl 

Degül çü menzili gördi nişįmen-i ħāki 

Feżā-yi vaĥdete pervāza açdı perr-ile bāl 

ǾAmmi CaǾfer, ǾAbdullāh’ı küşte görüp fevrį ŧūfān-i eşki tennūr-i dilinden heyecān 

ve ĥarāret-i cibilliyesi kānūn-i vücūdından ġaleyān itdi. Recez-gūyān, 

RübāǾį: 

(fâ’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün[fa’lün]) 

Ķurretü’l-Ǿayn-i ǾAķįl’em ben vü mevlā-yi Ĥuseyn4 

Olmadı sįne-i śāfumda benüm tühmet-i şeyn 

ǾAmm-zāde benem ol ĥażrete ki oldur ol 

Ķurretü’l-Ǿayn-i Nebį çeşm-i çerāġ-ı ŝeķaleyn 

maśāffa vardı. Her pelįd ki muķābil oldı, kökin dürdi; nihāl-i nihādın ħāke berāber itdi. 

Aŧrāf-i meydānı küştelerden püşte idüp niçe ķara ŧaġ gibi pehlevānı gürz-i girān-ıla đarb-i 

dest ķara yire atdı. ǾĀķıbet sefįne-i vücūd-i [270b] pür-sekįnesi ġarķ-āb-i gird-āb-i kįne-i ehl-

i baġy ve ol ehl-i rüşd mübtelā-yi belā-yi erbāb-i ġayy oldı. 

 

Beyt: 

(mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlün fa’) 

Çün rūĥ revān eyledi ol rāĥat-rūĥ (162a) 

Cānlar eriyüp oldı cigerler mecrūĥ 

                                                            
1  beyt B: rübāǾį P. 
2  Cibrįl B: Cebreǿįl P. 
3  şiǾr B: -P. 
4  ve mevlā-yi Ĥuseyn: P’de derkenar. 
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Ķarındaşı ǾAbdürraĥmān ħāk-i meydānı ķarındaşından ħālį göricek raħş-i bād-pāya 

binüp tįġ-ı āb-gūn ĥamāyil idüp, şuǾle-i āteş-girdār bir ĥarbe ile ĥarbe gelüp Ħāricįler ser ü 

gerdenine seyf ü1 śalaķlar śalup, āħır aña2 daħı ǾAbd bin ǾUrve’nüñ tįrinden sehmü’l-ġayb-

i şehādet ve anuñ fālinden ķurǾa-i fāl-i seǾādet geldi. Çün evlād-i ǾAķįl maķǾad-i śıdķa raħt 

çekdiler ve sāķį-i şehādet elinden cām-i encām çekdiler, nevbet-i đarb-i kūs-i şehādet āl-i 

CaǾfer’e geldi ve nūş-i rıŧl-i girān-i belā vü eźiyyet āl-i CaǾfer’e geldi. Muĥammed bin 

ǾAbdillāh bin CaǾfer İmām’dan istįźān idüp, “Yā İmām! ‘Men eşbehe ābāhü fe-mā 

žulime.’3 Mürād idinür-idüm ki cedd-i büzürgvārum gibi şeh-per-i himmet-ile sipihr-i 

şehādete Ǿurūc idem ve āsmān-i ķurbetde seyr-i bürūc idem.” [didi]. İmām iźn virdi. Ol 

gevher-i nigįn-i fütüvvet Ǿaķd-i nižām-i śaff-i Ǿasker-i İmām’dan çözildi; şāhįn gibi [271a] 

reme-i zāġ u kelāġa süzildi. 

ŞiǾr: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Dōst yolında kārzār iderem 

Düşmene yaǾni kārı zār iderem 
 
Yolına sen imām-i ser-dāruñ 

Başumı cānumı niŝār iderem 
 
İtmege dest-i žālimi kūtāh 

Cengde pāyum üstüvār iderem 

Murġ-ı dāne-çįn gibi, aǾdāǿ-i cuġd-sįmā-yi vįrāne-i idbārı minķār-i tįġ-ı cān-şikārı-yıla 

düşürdi; ŧāyir-i rūĥların ķafes-i tenlerinden fażā-yi dūzaħa uçurdı. Ol ķadar ĥarb eyledi ki, 

maġz ü revġan-i kelle-i gile-dārān-i Ǿadū-yıla saĥn-i meydānı peleng-naķş ü cirb eyledi. 

Āħır murġ-ı rıżā-yi İlāhį şikār itdi, şeh-bāz-vār sāǾıd-i seǾādet-i şehādetde ķarār itdi. 

Ķarındaşı ǾAvn Ǿazm-i meydān idüp, 

 

Recez: 

(mef’ûlü mefâ’ilün fe’ûlün) 

Biz terk idüp reh-i gümānı 

Ŧutduķ sūy-i (162b) vaĥdete Ǿınānı 
                                                            
1  ü B: -P. 
2  aña B: -P. 
3  Atalarına benzeyen kimse, zulme uğramaz. 
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Almaġa dür-i şehādeti biz 

Alduķ ele naķd-i baş ü cānı 
 
Çeşmine Ǿadū-yi dįv-ħūnuñ 

İtdük çü şihāb biz sinānı 
 
Dönmez yüzümüz İmāmumuzdan 

Derhem daħı görsevüz cihānı 
 
Yoķ ġayrı mürād ĥāşe li’llāh 

İllā ki rıżā-yi Ĥaķ emānı 

oķuyup evvel vehletde ķātil-i birāderin ķatl idüp ķıśāś itdi; ol bed-baħtı ķayd-i Ǿıķāl-i 

ĥayātdan ħalāś itdi. [271b] Andan kįne-i birāder ve ĥarāret-i sįne-i pür-āźer ile ĥarbe meşġūl 

oldı. Āħır maķtūl oldı, mevt-i śūrį ile “Bel aĥyāǿün, Ǿınde Rabbihim.”1 zümresinden 

maǾdūd ü maķbūl oldı. 

Çün dest-i ķażā Ǿamm-zādelerüñ defterin dürdi, lecāc-i lecūc-i luǾbet-bāz-i felek 

ferzįn-i kec-rev gibi birāźer-zādeleri naŧǾ-ı ĥarbde māt itmege piyāde sürdi. Ĥafįd-i 

Muśŧafã, nebįre-i Mürteżã püser-i Ĥasen-i Rıżā, yaǾnį ǾAbdu’llāh-i śaĥıb-i seyf-i münteżã, 

cüvān-i nev-ħāste ve envāǾ-ı cemāl ü kemāl ile ārāste idi, İmām’uñ ĥużūrına gelüp, “Yā 

İmām! Ķad ħamįde-i zįr-i bār-i girān-i firāķ olmışdur ve aķribānuñ cefāsın çekmekden 

ŧāķatüm ŧāķ olmışdur. İcāzet vir ki, ceng idüp cürǾa-i cām-i intiķām nūş itmek-ile yüregüm 

śovuya, yaħod anlar-ıla deryā-yi şehādetde āşnā olmaġ-ıla dil ü cān ser-çeşme-i māǿü’l-

ĥayātdan el yuya.” [didi]. İmām “İy nūr-i dįde ve ārām-i cān-i cefā-keşįde! Sen yādgār-i 

birāder ve mįve-i şāħsār-i bāġ-ı pedersin. Ser-i mūyuñ kem olduġına nice rıżā vireyim ve 

göz göre merdüm-i çeşmüm gibi nice ķana gireyim?” didi. ǾAbdu’llāh nām-i büzürgvār-i 

Dāver-i Dādger’e ve rūĥ-ı cedd [272a] ü pedere and virdi ve icāzet alup (163a) bu recezi 

oķıyuraķ meydāna girdi: 

Nažm: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Ħˇāce-i kāyināt cedd-i Ǿalį 

Cedd-i dįger baña ǾAliyy-i velį 
 

                                                            
1  “Onlar (ölü değil) diridirler, Rableri nezdinde (nimetlere nâil olmaktadırlar).” 3/Âl-i İmrân: 169. 



378 
 

Peder ü Ǿamm Ĥasen1 Ĥuseyn baña 

Bes2 degül mi bu faħr ü zeyn baña 
 
Peder-i Ǿamm CaǾfer-i Ŧayyār 

Uçar uçmaķda nūrdan peri var 
 
Bu ne cürǿetdür iy ħabįŝ ü fużūl 

Ķanı ħavf-i Ħudā vü şerm-i Resūl 
 
Eyleyüp pür berāzıħ-ı saķarı 

Derk-i esfelde itdüñüz maķarı 

Rāvį eydür: Çün ǾAbdullāh Ǿazm-i meydān ķıldı, mübāriz ŧaleb itmeyüp, “Ķandasın 

İbn SaǾd?” diyü sordı, tā İbn SaǾd’uñ yaķınına varup yüze yüz gördi. İbn SaǾd ħavfından 

kendüyi miyān-i Ǿaskerde nihān eyledi, ǾAbdullāh yine döndi Ǿazm-i meydān eyledi. 

Buħterį ibn ǾAmr-i Şāmį, İbn SaǾd’a gelüp, “Yā İbn SaǾd! Sipeh-sālārlıķ daǾvãsın ķılursın; 

bu cüvān-i Hāşimįden niçün gürįz itdüñ, Ǿasker içinde yüzüñ śuyın āb-rįz itdüñ?” diyü 

tįrden teberden3 beter beyān ve ŧaǾn-i nįzeden eşed sinān-i lisān-ıla İbn SaǾd’uñ cigerin 

deldi. ǾAmr, “Cān Ǿazįzdür ve Hāşimįlerüñ tįġ-ı ĥarbleri tįz ve tįr-i nįrūları ħūn-rįzdür. 

Eger Ǿınād ideyim dir-iseñ, [272b] işte cüvān meydān-i kārzārda ve dįde-i dü cānįb 

intižārda.” didi. Bu söz Buħterį’ye ķatı geldi, ǾAmr’uñ sözinden münfeǾıl ve āteş-i ġażabı 

hevā-yi taĥrįk-ile müşteǾıl odı. Biş yüz süvār-i ħāśś-ıla ǾAbdullāh’a teveccüh itdi. İmām 

Ǿaskerinden Muĥammed bin Enes ve Esed bin Ebį-Dücāne ve ġulām-i Ĥuseyn Fįrūzān, 

ǾAbdullāh’a meded gitdi. Bu dört kimesne ol biş yüz kimesneye şeş-cihātı teng idüp, 

ķovaraķ gidüp İbn SaǾd’uñ üzerine bıraķdılar. Şįŝ-i RebįǾį yüz süvār-ıla daħı Buħterį’yi 

ķarşulayup, “İy bį-Ǿār! Biş yüz (163b) kimesne ile dört kimesneden yüz döndürmek ne 

ġayretsizlikdür!” diyü taǾyįb4 itdiler. Cümle biñ süvār olup seyl-i tįre gibi ol dört 

kimesnenüñ üzerine aķdılar. Fįrūzān tenhā Buħterį ile Ǿaskerine ĥamle idüp cümlesin 

maġlūb ü zįr ü zeber itdiler; ǾAmr üzerine redd idüp ǾAmr’ı vālih ü mużŧarr itdiler. Fįrūzān 

tek ü tenhā mest ejderhā gibi gezüp gāh tįġdan zebāne ve gāh nįzeden dem ile Ǿaskeri 

yaķup yıķar-ıdı, eŝer-i đarbından dem-i ejder gibi āfāķı [273a] yaķmaġa āteşler çıķar-ıdı. 

                                                            
1  Ĥasen: Ĥasen ü P, B. 
2  bes: pes P, peş B. 
3  tįrden teberden B: minberden P. 
4  taǾyįb B: taǾayyüb? P. 
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ǾAmr rivāyet eyler ki: “Ol gün Fįrūzān bir şerbet-i āb bulsa, đarbet-i tįġ-ıla ol baħt-

fįrūzān ġayr-i münķaśımda Ǿaskerüñ nıśfınuñ işin bitürür-idi ve niçelerüñ yüzi śuyın yire 

döküp, śuya iletüp śusız getür[ür-i]di.” Yüz yigirmi kimesneyi1 nįze ile öldürüp sūzen gibi 

ipe dizdi2 ve otuz kimesne ķılıcı đarbından siper gibi dāyire-i śıĥĥatden ķıyı çizdi. 

‘ǾUŝmān’-nām bir ŝuǾbān-mān nā-merd nįze ile zaħm-dār itdi; Fįrūzān’ı atdan yıķdı. 

Fįrūzān nįzeyi bıraġup tįġ çeküp piyāde oldı, piyāde iken śufūf-i Ǿaskere duħūl-i aķdāmı 

daħı ziyāde oldı. Muĥammed ve Esed, Fįrūzān’ı piyāde görüp şįr-i ġurrān gibi üzerine 

varup, aŧrāfında olan müdbirlerden on dört kimesneyi sākin-i maķarr-i saķar itdiler, bāķįsi 

śavaşı ķoyup sivişe ħaber itdiler. Esed, Fįrūzān yanına gelüp atı ardına almaķ istedükde 

Buħterį, Esed’i śaġ pehlūsından nįze zaħmı-yıla nigūsār itdi; Ezraķ tįġ urup gürūh-i 

şühedāya ķāfile-sālār itdi. ǾAbdullāh, Şįŝ ile ceng idüp on sekiz yirde zaħm-dār (164a) itdi, 

Fįrūzān’ı piyāde görüp [273b] yanına varup at öñine aldı. At gürisne vü teşne ve zaħm-

ħorde-i nįze vü deşne idi, ol iki kimesnenüñ bār-i girānına taĥammül idemeyüp ķaldı. 

ǾAbdullāh ve Fįrūzān piyāde ķaldılar. ǾAvn bin ǾAlį medede gelüp, ǾAbdullāh’a3 at 

irişdürüp süvār itdi. Fįrūzān bu eŝnāda naķd-i cānı ǾAbdullāh’uñ atı ayaġında niŝār itdi. 

ǾAbdullāh, Fįrūzān’a acıyup içi göyündi; nesįm-i şevķ-ı İlāhį ile şemǾ-ı iştiġāl-i aĥvāl-i 

dünyā derūnında söyündi. İǾtiśām ü tevekkül ile dāmen-i “Ĥasbiya’llāh.”4[a] el urdı, 

maķām-i “Ve mā tevfįķį illā bi’llāh.”5da muĥkem ŧurdı, Ǿazm-i meydān itdi. 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Sürüp ol āteşe raħş-i Ǿınān-tāb 

Söyündürdi irüp mānend-i seyl-āb 

Mübāriz ŧaleb itdi, kimesnede zehre olmadı ki Ǿazm-i meydān ķıla, yaħod Yezįd ve 

İbn Ziyād uġruna terk-i cān ķıla. İbn SaǾd leşkere düşnām itdi; Yūsüf bin el-Aĥcār ileri 

gelüp, “Yā emįr! Menşūr-i Rey yanuñda ve tįġ-ı fermān-fermāy6 miyānuñda ve bunca 

leşker ĥukm-i fermānuñdadur. Ellere ŧaǾn idince sen niçün berāber olmazsın, Ǿadūyı helāk 

idüp aħz-i intiķāma dest-res bulmazsın?” didi. İbn SaǾd [274a] “Ben egerçi śāĥıb-i seyf ü 

menşūram; emmā emįr cānibinden ĥarbe ġayr-i meǿmūram. Çünki Ǿaskeri benüm 

                                                            
1  kimesneyi B: kimesne P. 
2  dizdi B: dizer-idi P. 
3  Abdullāh’a B: ǾAbdullāh P. 
4  “Bana Allah yeter.” 9/Tevbe: 129; 39/Zümer: 38. 
5  “Başarım ancak Allah’ın yardımına bağlıdır.” 11/Hûd: 88. 
6  fermān-fermāy: fermān-fermāyį P, B.  
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fermānumda ķıldı, saña da benüm emrüm revāndur; eger varur-ısañ işte ĥāżır meydāndur.” 

didi. Yūsüf ġayrete geldi, hemān geh ĥamle-i nįze idüp ǾAbdullāh’uñ ileyin1 aldı. 

ǾAbdulllāh ĥulķūmına bir nįze urdı ki sinānı ķafāsından çıķdı. Oġlı Ŧārıķ irişdi, tįġ śaldı. 

ǾAbdullāh ķılıc śalan elin hevāda bileginden eyle ŧutup berk śıķdı, gelüp atdan (164b) yıķdı. 

Fi’l-ĥāl cān virdi. ǾAmmı Müdrik bin Sehl maśaffa girdi, Ĥayder-i Kerrār’a fuĥş u sebb 

itdi. ǾAbdullāh taĥammül idemeyüp bir tįġ zaħmı-yıla ser ü dest ü nįm tenin ĥabāb gibi 

hevāya perrān ve seyl-āb gibi ħūnın yere revān itdi. ǾAbdullāh çālāk ü bį-bāk atından inüp, 

anuñ atına binüp yine Ǿazm-i meydān itdi. Her çend ki mübāriz ŧaleb itdi, kimesne 

meydāna girmedi; her ne deñlü ki recez āġāz itdi ve ŧaǾn ü ŧanz itdi, bir ferd cevāb virmedi. 

Āħır ķalb-i sipāh-i siyāh-ķalbe śaldı, tek ü tenhā ol deryā-yi bį-pāyāna ŧaldı. Bir ĥarb itdi 

ki, sūfār-i tįr-i ceng-āzmāyān [274b] aġzın açup ĥayrān idi, zih-i2 tįr-i ħadeng-endāzān gūyā 

dehşetden engüşt der-dehān idi. 

Çün ǾAbdullāh elif ü lām-i tįr ü kemend-ile az ķaldı ki maǾnã-i cemǾıyyetlerin 

mużmaĥıl ide, derk-i esfel-i cehenneme sefere tābūtı bunlara maĥmil ide; emmā çün ol rū-

siyāhlar ol bį-günāhuñ giyāh-i dilin bį-āb ü tāb ķılmışlar-ıdı ve zevraķ-ı ķuvvetin gird-āb-i 

bahr-i jerf-i żaǾfda ġarķ-āb ķılmışlar-ıdı. Bį-tāb ü tüvān “El-aŧaş el-aŧaş!”3 diyü zārį-künān 

ĥużūr-i İmām’a geldi. İmām, “İy māye-i Ǿumr! Ġam degül ki ĥavż-ı Kevŝer dįde-i ĥabāb-i 

bį-ĥısāb-ıla seni gözler ve Rıđvān elinde Selsebįl ile müntežır ŧurup ayaġuña śu sepmek 

ister.” didi. ǾAbdullāh’uñ bu bişāretden yüregine śu sepildi, tekrār ĥamle ķıldı. Nā-geh 

aŧrāfın aǾdā aldı ve dest ü pāsı Ǿamelden ķaldı. ǾAbbās-i ǾAlį ki Ǿalem-dār-ıdı4, Ǿalemi 

ǾAliyy-i Ekber eline virüp ǾAvn-ıla ǾAbdullāh’a medede vardılar, ol iki şįr-i ġarįn ü bebr-i 

gürgįn segān-i bed-sigāl-i Ħavāric içinden ǾAbdullāh’ı zinde çıķardılar. Feyhān bin Žuheyr 

Ǿaķabinden (165a) irüp ǾAbdullāh’ı zaħm-dār itdi. ǾAbdullāh atdan düşdi, [275a] fi’l-ĥāl 

mebdeǿ-i aślį vü meleǿ-i aǾlãya ķavuşdı. ǾAbbās tįġ-ıla Feyhān’ı çalup dünyā vü mā-

fįhādan berį itdi. Oġlı Ĥamza ǾAbbās’a nįze ĥavāle itdi. ǾAvn ǾAbbās’dan pįş-destlik idüp 

ŧįġ-ı tįzi-yile Ĥamza’nuñ nįzesin desti-yile ķaŧǾ idüp dūzaħı ol dūzaħįnüñ yiri itdi. 

ǾAbdullāh’ı küşte vü ħūn-āġışte İmām’a getürdiler. Muħadderāt-i ħıdr-i muǾallã5 nevĥa vü 

śayĥayı gūş-i Zühre-i naġme-serā-yi felege yitürdiler, 

Beyt: 

                                                            
1  ileyin: ilin? P, B.  
2  zih: zehre? P, B. 
3  Susuzluk! Susuzluk! 
4  Ǿalem-dār-ıdı B: Ǿamel-dār-ıdı P. 
5  muǾallã B: muǾılle? P. 
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(mef’ūlü fā’ilātü mefā’įlü fâ’ilün) 

“Zįr-i zemįnde ķala o gence nihān dirįġ 

Ol rūĥ ola sūy-i fenāya revān dirįġ!” 

didiler. Bir nāle itdiler ki āsmān kebūd-pūş ve zemįn siyāh-pūş olup mātem ŧutdılar. Gökde 

Zühre ħunyāger ve yirde kūhlar āheng-i zįr ü bem ŧutdılar. 

RübāǾį: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün[fa’lün]) 

Yiridür āteş-i ĥasret dil-i ġamnāke düşe 

Ol gül-i tāze miyān-i ħas ü ħāşāke düşe 

Yimedin mįve-i ümmįdden ol nev-bāve 

Śarśar-i dehr-ile şāħ-ı emeli ħāke düşe 

Rāvį eydür: Çü Ķāsim birāderinüñ pāyın ħār-i mevt-ile ħalįde1 ve çehresin nāħun-i 

ķahr-ile ħırāşįde gördi, İmām’dan iźn istedi. İmām ruħśat virmedi. Māderi ħaymeden [275b] 

çıķup Ķāsim’e śarılup elin dāmānından ayırmadı, 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

“Gözümüñ nūrısın gitme nažardan 

Çü cisme rūĥsın ayrılma berden2.” 

didi. Nā-çār ħaymeye girdi, ser-i tefekküri zānū-yi taĥayyüre śaldı. Būtįmār-veş ķaǾr-i 

deryā-yi tefekküre ŧaldı. Nā-gāh yādına geldi ki babası bāzūsına bir taǾvįź bend itmişdür ve 

“Her gāh ki endūhnāk olasın, ol taǾvįźi oķuyasın.” diyü pend itmişdür. Ķāsim māderin 

oķudı, taǾvįźi māderden alup çünki oķudı, gördi ki3 yazılmış ki: “İy nūr-i dįde! (165b) Çün 

bu ĥırz nūr-i dįde-i manžūruñ ola, gerekdür ki, ol vaķt ki Ǿammüñ Ĥuseyn vaķǾa-i 

Kerbelā’da dest-i Şāmiyān’dan keşākeş-i kerb ü belāda ola, yolında serüñ fidā idüp 

maķdem-i şāhid-i şehādete pā-müzd viresin ve rıżā-yi Ħudā’yı ħūn-behā bulup erįke-i 

maķǾad-i śıdķa iresin.” 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Kimi ki ġarķ ider baĥr-i şehādet 

Kenār eyler dür-i nāb-i seǾādet 

                                                            
1  ħalįde: ħālįde P, ĥālįde B. 
2  berden B: bizden P. 
3  gördi ki B: gördügi P. 
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Ķāsim bāzū-bendüñ mażmūnın taǾvįź-i bāzū-yi cān ü ĥırz-i emān idinüp revān, 

ħurrem ü şādān ĥużūr-i İmām’a irdi. Ol nüviştenüñ rāz-i ser-bestesinden mühr götürüp 

mażmūnın ħaber virdi. İmām nāmeye cā be-cā nigāh itdi [276a] ve bir āh-i cāngāh itdi1, 

“Birāderüñ bir vaśıyyeti daħı bende vardur. Vaķti geldi ki emānet issin bula.” diyüp 

birāderi ǾAbbās ve ǾAvn-ile ħaymeye girdi. Māder-i Ķāsim’e emr itdi, Ķāsim’i cāme-i 

nev-dāmādį ve Ǿımāme-i şādį ile müzeyyen idüp ħuŧbe-i nikāh oķıyup, duħter-i saǾd-aħteri 

Fāŧıma’yı vaśıyyet-i Ĥasen-ile Ķāsim’e nām-zed2 itmiş-idi, Ǿaķd idüp elin eline virdi. Bu 

ĥālde Ķāsim’üñ gūşına āvāz-i kūs-i ĥarbį irişüp semǾıne nāle-i nefįr çalındı, Ǿazm-i rezm 

itmek ķaśd itdükde Ǿarūs Ķāsim’üñ boynına śalındı, 

Beyt: 

(mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün) 

“İy gözlerümüñ nūrı meded ķanda gidersin 

Çeşmüm gibi niçün beni ķor ķanda gidersin?” 

didükde Ķāsim, “İy duħter! Dāmānum ķo ki girįbānum dest-i imdād-i ķażā almışdur ve 

bizüm Ǿarūslıġumuz mecmaǾ-ı maĥşere ķalmıştur.” didi. Duħter, “Seni maĥşerde isteyü 

ķanda varayım ve seni ne nişān-ıla arayayım?” didi. Ķāsim, “Bu āstįn-i çāk nişān ve 

ceddüñ Muĥammed ĥużūrı vaǾdegāha mekān olsun.” didi ve āstįnin derįde ve semendin 

meydāndan yaña çehįde ķıldı. (166a) İmām, “İy nūr-i dįde! Çün kendi ayaġuñ-ıla ölüme 

ķarşu varursın ve şekl-i mevti [276b] āyįne-i Ǿadūda muǾāyeneten görürsin, saña kefen daħı 

gerekdür.” diyü el urup girįbānın çāk idüp der-gerden ve destārının iki şuķķaların yüzi 

üstine örtüp şekl-i kefen itdi. 

 

Nažm: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

İrişdi gerd-i bād-i deşt-i bį-dād 

N’ola ħāke yüz ursa serv ü şimşād 
 
İrişdi bāġa seyl-i baĥr-i endūh 

Gül ü sünbül yolındı oldı çün kūh 
 
Ķażādan śarśar-i āsįb esdi 

Çemende sebzenüñ Ǿırķını kesdi 

                                                            
1  ve bir… itdi B: -P. 
2  nām-zed: nām-zād P, B. 
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İrişdi Ǿālem-i ġaybuñ śadāsı 

Sürūş-i Ǿarş-i Ǿālįnüñ nidāsı 
 
Revādur bu Ǿarūs[a] böyle dāmād 

Bunuñ gibi nikāĥa āferįn bād1 

Kāsim mānend-i śabā pūyān ve bu recez-ile gūyān Ǿazm-i maśāff eyledi: 

RübāǾį: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

“Dili ümmįd-vār-i cāh ideyim 

Cānı ķurbān-i rāh-i şāh ideyim2 
 
Nįze-i cān-sitān [ü] sinān-ıla 

DaǾvimüñ śıdķına güvāh ideyim 
 
ǾĀlem-i ġaybda şehādetde 

ǾAlem-i Aĥmed’i penāh ideyim.” 

diyüp ķalem-i lisān-i sinān-ıla niçe ķarayazılunuñ levĥa-i ĥayātına ser-nüvişt-i şaķāvet-

meǿāllerin yazdı ve niçe seng-dilüñ ķalb-i saħtına nevk-i peykān-i tįri-yile şecāǾatı āyetin 

yazup sikke-i mermerde ķazdı. Rezmine mübāriz gelmez oldı. Āħır ǾAmr’a ħıŧāb idüp, “İy 

žālim-i nā-Ħudā-ters! [277a] 

Nažm: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün) 

Çün ĥarām oldı itme śayd-i Ĥarem 

Ki düşer gerdenüñe ħūn-i nedem 

Daħı inśāf olmadı mı ve vaķt-i terk-i maśāff olmadı mı? ‘E-lem yeǿni [li’lleźįne āmenū] en 

taħşeǾa ķulūbühüm li-zikri’llāh?’3” didi. ǾAmr, “Size daħı vaķt irmedi mi ki nā-

fermānlıķdan vāz gelüp üzerüñüze bāb-i selāmeti küşāde idesiz, ǾAmr [ü] Zeyd’i ķoyup 

beyǾatı Yezįd’e ve mütābeǾatı (166b) İbn Ziyād’a idesiz4.” [didi]. Ķāsim ǾAmr’a ve emįrine 

nefrįn itdi. İbn SaǾd ħıtāb5 itdi ki: “Bu cüvānı bilür misiz? Ķāsim-i Ĥasen-i Rıżā’dur ki 

                                                            
1  Aferin olsun! 
2  cānı B: cān P. 
3  “Mü’minler için Allah’ın anmak suretiyle gönüllerinin heyecanla ürperme vakti henüz gelmedi mi?” 

57/Hadîd: 16. 
4  idesiz: idesin P, B. 
5  ħıŧāb: P’de mükerrer. 
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rūz-i rezmde tįġ-ı zümürrüd-fām-ıla Ǿadūyı ejder ise daħı mār-i pįçān gibi bį-cān ider ve 

niçe ŧılısm-i vücūda ejder-i eceli nigehbān ider.” ǾAskere dehşet müstevlį oldı. 

Ķāsim bį-bāk yine ħaymeye geldi; gördi ki duħter ķadd-i ħamįdesin çeng ve rişte-i 

eşk-i alın evtār eylemiş ve mıżrāb-i ħarħār-i endūh-ıla bu firāķ-nāmeye terāne baġlamış: 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

“Sāye śal gel1 serv-i çālāküm yitiş 

Ārzū-yi cān-i ġamnāküm yitiş!” 

Ķāsim atdan inüp, duħter yanına varup didi ki: 

Beyt: 
(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

“Ħaymeden çıķ cān bedenden çıķmadın iy māh-rū 

Vaķt-i rıĥletdür göñül dįdāruñ eyler ārzū.” 

Ķāsim duħter yanına varduķda [277b] duħter mürād-i Ǿālemi yanında görüp, śuĥbet-i dūr ü 

dirāz ve sāǾıd-i sįmįnin gerden-i Ķāsim’e firāz itmek ķaśd idüp didi ki: 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

“Cihān mülki cinān olsa gerekmez baña cānānsız 

Gel iy rūĥ-ı revān ķoma bu cismüm mürde-i cānsız.” 

Ķāsim, “İy duħter-i Ǿamm ü enįs-i dil-i pür-ġam! Senüñ-ile temettuǾ zemānı degüldür ki 

metāǾ-ı dünyā ķalįldür ve hüdhüd-i hidāyet şehr-i şehādete delįldür. Biz bunda teşne-leb, 

anda Kevŝer ü Selsebįl sebįldür ve salŧanet-i āħıret sāye-i şeh-per-i vefātda ve hümā-yi 

şehādet cenāĥ-ı fevātdadur.” didi. 

ŞiǾr: 
(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Yine vaķt-i vedāǾ irdi yine hengām-i dūrįdür 

Çalındı kūs-i rıĥlet gūşa İsrāfįl śūrıdur 

Bu ĥasret ĥaşre ķalmışdur bu ayrılmaķ żarūrįdür 

Yiter rūĥāni vuślat bu viśāle baķma śūrįdür 

Ķāsim yine meydānı buldı ve duħter bu resme nāleye dem-sāz oldı: 

ŞiǾr: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) (167a) 
                                                            
1  gel B: -P. 
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“Çeşm-i ĥasret olmasun arduñca giryān gitme gel 

Göz göre ķoma ten-i bįmārı bį-cān gitme gel 

İtmedüm sen servi çün bāġ-ı cihānda der-kenār 

Baġlar öñüñ cūybār-i eşk-i ġalŧān gitme gel!” 

Ķāsim mübāriz ŧaleb itdükde ǾAmr sipeh-sālār-i Şām olan Ezraķ [278a] bin SaǾd’a, 

“İy Ezraķ! Her sāl Yezįd’den biñ dįnār cāmegį alursın, niçün bu cüvānuñ kārın temām 

itmezsin? Beñzer ki muħanneŝlikden işüñ ilerü gelmez, bundan giri ķalursın.” didi. Ezraķ 

muķābele-i Ķāsim’de mevt-i aĥmeri müşāhede idüp, “İy Emįr! Ben bu kūdek-ile ĥarbe 

[…ān?] iderem, yoħsa bir1 ĥarbe zaħmı-yıla maġzın perįşān ve maķarrın vādį-i nisyān 

iderem. Emmā, dört oġlum vardur, birine emr ideyim, varsun keşān keşān yā ħıdmetüñe 

getürsin2, yāħod başın kesüp işin bitürsin.” didi ve oġullarınuñ büyügini kendi raħşına 

süvār itdi. Püser zirih-i teng-ĥalķa der-ber ve ħūd-i pūlādį ber-ser idüp üstüvār itdi; tįġ-ı 

zerrįn-niyāmı belinde ārāyįde ve on yidi źirāǾ nįzeyi ķolına pįçįde ķıldı. Bu kerr ü ferr-ile 

meydāna irüp göz açdurmayup nįze ĥavāle itdi. Ķāsim siper berāber virdi, tįġ siperi kesüp 

Ķāsim’üñ destine zaħm irdi. Ķalem barmaķlarından śafĥa-i keffesine midād-i al ile 

“Demüke demį.”3 mesŧūr oldı, gūyā ol dest pençe-i mercān-i deryā-yi fitne vü şūr oldı. 

Keffi gūyā bir āyįne-i laǾlįn idi ki [278b] destesi billūrįn, yāħod pençe-i çenār idi ki ħazān-i 

ĥuzn-ile al-gūne rengįn idi. Muĥammed bin Enes bu ĥāli gördi, siper-i tāze irgürdi. 

ǾImāmesi pāresi-yile yarasın bend ve pürsiş-i ĥāl-i ħāŧır-ıla ħorsend itdi. İbn Ezraķ tekrār 

tįġ çeküp (167b) ĥamle itdükde raħşı bükliyüp atdan ayrıldı. Çün mūy-i dirāzı žāhir oldı, ol 

nuķāve-i āl-i penc Āl-i ǾAbā ser-pencesi-yile ol mūy-i jūlįdeyi ŧutdı, śaĥn-i meydānı ser be-

ser geşt itdi. Āħır ķaldurup yire çaldı, aǾżāsı ħord ve kendi mürd oldı. Tįġ-ı zerrįnin 

miyānına śaldı ve nįze-i semįnin eline aldı. 

Ezraķ oġlın ħor u zār ve küşte vü ħˇār görüp girye itdi. Püser-i dįger girye-i4 pedere 

raĥm idüp Ǿazm-i meydān itdi. Bir zaħm-i nįze ile ķarındaşına bulışdurup ol naĥseyn bürc-i 

dehān-i Ǿaķreb-i dūzaħda ķarār itdi. Püser-i sivvüm, mažher-i “Ŝāliŝühüm kelbühüm.”5 

geldi, bir zaħm-ıla ol daħı derk-i esfel-i caĥįme raħt śaldı. Ezraķ girįbānın çāk idüp başın 

açdı, yüzine gözine ħār ü ħāşāk śaçdı. Ķāsd-i ķıtāl idince püser-i çehārüm Ǿazm-i meydān 

itdi, Ķāsim’a nįze ĥavāle ķıldı. Ķāsim bir zaħm-i tįġ-ıla ĥamāyilį kesüp śaġ [279a] elin 

                                                            
1  bir B: ben P. 
2  getürsin B: getürsün P. 
3  Senin kanın benim kanımdır. 
4  girye-i: P’de mükerrer. 
5  Üçüncüleri köpekleridir. 18/Kehf: 22: “rābiǾuhüm kelbühüm (=Dördüncüleri de köpekleriydi.)”  
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nįzesi-yile düşürdi. Püser girü yürüdi, Ǿaskere irişdükde cān virüp yıķıldı. Çün Ezraķ dört 

oġlı gidüp nā-çār ķaldı, cihān gözine ŧar olup Ķāsim üzerine at śaldı. Berāber olduķda “İy 

bį-raĥm! Dört oġlum öldürdüñ ki her birinüñ ĥusn-i cemāli ve ħulķ u ħıśāli rubǾ-ı 

meskūnda ke’ş-şemsi fį rābiǾati’n-nehār1 nümāyān idi ve anlaruñ ĥayātı-yıla Ǿāleme dört 

göz-ile baķup, çeşm-i ıķbāl baña dūçār olup dįde-i Ǿālem-bįnüm anlaruñ-ıla Ǿāleme 

nigerān-ıdı.” didi. Ķāsim, “Teǿessüf çekme ki hemān laĥža mecmaǾ-ı Ǿaźāb ü Ǿıķābda 

cemǾ olursız2 ve derekāt-i caĥįmden vādį-i siccįne müşrif bir müşref maĥalde biri biriñüz 

bulursız. Anlar daħı saña sūrāħ-ı kāħ-ı (168a) dūzaħdan nāžır ve zebānįler selāsil ü aġlāl-ile 

ķudūm-i nā-pāküñe müntežırdur.” didi. Biri birine ĥamle itdiler, yaǾnį nįze vü tįr ü tįġ u 

teberler3 ĥavāle itdiler. On iki ĥamle arada ħaŧā geçdi. Ezraķ ġażaba gelüp nevk-i sinānı-

yıla raħş-ı Ķāsim’üñ şikemin çāk ve ħūn-i ĥaşvi-yile ħāk-i meydānı nemnāk itdi. 

Muĥammed bin Enes, Ķāsim’e4 raħş irişdürdi. [279b] Ķāsim fi’l-ĥāl süvār oldı ve der-kār-i 

kārzār oldı ve didi: 

Nažm: 
(fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl) 

Berü gel ki şįrāne ceng idelüm 

Senüñle dilįrāne ceng idelüm 
 
Görelüm ki baħt-i bülendį5 kimüñ 

Bu meydānda fįrūzmendį kimüñ 

Üç ĥamle daħı geçdi. Ķāsim miyānında niyāmından6 bir tįġ-ı āteş-reng ü āb-gūn çekdi. 

Ezraķ eyitdi: “İy Ķāsim! Bu tįġı ben biñ dįnāra aldum, biñ dįnār daħı virüp zehr-āb 

virürdüm. 

Beyt: 
(mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün) 

Umar-ıdum ki [bunı] gerden-i Ǿadūya çalam 

Yaħod bunuñ-ıla ħaśmumdan intiķām alam.” 

didi. Ķāsim eyitdi: “Bu tįġ oġluñ yādgārıdur ve kendi bezmüñüñ cām-i ħoş-güvārıdur. 

Ġam yime ki bunuñ đarbından saña bir şerbet içürsem gerekdür ve bunuñ keyfiyyeti ile 

                                                            
1  Gündüzün dördündeki (güzdüz en tepedeki) güneş gibi. 
2  olursız: olursın P, B. 
3  teberler B: teber-ile P. 
4  Ķāsim’e B: Ķāşim’e P. 
5  bülendį B: bülend P. 
6  niyāmından B: -P. 
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seni Ǿālemden geçürsem gerekdür. Emmā iy Ezraķ! Gerçi altuñda atuñ çüstdür1; niçün 

ķolañı belinde süstdür?” didi. Ezraķ egildi ki atınuñ ķolañın göre, Ķāsim bir tįġ eyle çaldı 

ki, mānend-i ħıyār2 iki şaķķ itdi ve Ezraķ ki zevāyid-i rūzgārdan idi, oġullarınuñ rübāǾįsine 

mülĥāķ itdi. 

Ezraķuñ atına süvār olup kendi atın yederek leşkergāha geldi, “El-aŧaş el-Ǿaŧaş!”3 

diyü İmām’uñ rikābın öpdi. [280a] İmām dest-i nevāziş-ile arķasın yepdi ve leb-i nāliş-ile 

gāh dįdesin gāh laǾl-i nābın öpdi. Andan Ķāsim (168b) māder ü Ǿarūsın yanına gelüp her 

birin kūçek ü büzürg nālede gördi. Her biri bu mażmūn-ıla giryān ü nevĥa-künān: 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Yanar dil şemǾ gibi āteş-i derd-i firāķuñdan 

Eridi ķalmadı yaġum yürekde iştiyāķuñdan 

Birez diñeldi, ŧurdı. Anlar daħı Ķāsim’üñ dest ü pāyına yüz sürdi. Ķāsim gördi ki egerçi 

cān ü dilüñ meyli cānānadur, emmā āb ü gilüñ teveccühi ħāk-i meydānadur, 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

“Gerçi kendüm nįm-mürde yarı cānum bundadur 

Ķuvvet-i ten ķūt-i dil rūĥ-ı revānum bundadur.” 

diyü tekrār, 

Beyt: 
(fâ’ilâtün fe’ilâtün fa’lün) 

Ŧarf-i meydāna ħırāmān oldı 

Ceng-cūlıķda şitābān oldı. 

ǾArūs daħı Ǿaķabinden, 

Beyt4:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

“Dirįġā gitdi ol gül sįnede ħār-i heves ķaldı 

Śabā hem-demlik eyle gel ki cāndan bir nefes ķaldı.” 

diyü giryān ü ġırįvān oldı. 

                                                            
1  çüstdür: cestdür? P, cestįdür? B: 
2  ħıyār B: ħār P. 
3  Susuzluk! Susuzluk! 
4  beyt B: -P. 
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Ķāsim ŧoġrı İbn SaǾd’uñ başı üzre olan Ǿalāmetleri gözleyüp alaya śaldı. Piyādeler 

ol şaħ-ı naŧǾ-ı fütüvveti māt itmege ŧarĥ virüp her ŧarefden ferzįn-bend itdiler. Çün 

piyādeler ki cenge meşġūl [280b] oldı, sipeh-sālārlar süvārlara “Ķomañ! Öldürüñ!” diyü 

pend itdiler. Ķāsim otuz piyāde ve elli süvār düşürdi. Ķāsim yigirmi yidi yirde zaħm-ħorde 

idi, Şįŝ-i RebįǾį, Ķāsim’e bir nįze urdı ki yalmanı arķasından çıķup bį-ıħtiyār düşürdi. 

Ķāsim “Yā Ǿammāh1 vā veylāh!”2 didi. İmām işidüp Ħıżr [gibi] irdi, Ķāsim’i ħāk ü ħūn 

içinde ġalŧįde ve murġ-ı nįm-bismil gibi ŧapįde gördi. Şįŝ, Ķāsim’üñ başın kesmek ķaśd 

itdi. İmām3 Şįŝ’e (169a) bir4 tįġ urdı, fi’l-ĥāl cān virdi. Ķāsim’i alup bāb-i ħaymeye getürdi. 

Henūz teninde ramaķ ve vücūdında baķıyye-i rūĥdan revnaķ var idi. İmām serin zānūya 

aldı ve ĥāline nažar śaldı. 

Nažm: 

(fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün) 

Dirįġā ki vardı yile nāgehānį 

Gül-i gül-bün-i gülsitān-i cüvānį 

Ķāsim gözin açdı ve tebessüm itdi, 

MıśrāǾ: 

(fâ’ilâtün fe’ilâtün fa’lün) 

Ravża-i Ǿadne ħırāmān gitdi. 

Māder, “Efsūs ki Ǿālem māh-i ĥusnüñüñ žuhūr-i nūrı-yıla rūşen olmadın muĥāķ-ı iftirāķa 

irdi. Ber ü dūşumda neşv ü nemā bulan cüvān serv-i bālā iken sāye gibi pest oldı ve 

āġūşumda cāndan yig śaķınduġum āyįne-i ĥusn ü behā seng-i ĥavādiŝ-ile şikest oldı. Şįr-i 

nāb-ıla besledügüm dehān-i [281a] pür-dürr-i nāb, pür-ħūn-āb oldı ve ‘Zülāl-i viśāli-yile bāġ-

ı āmālüm sįr-āb ola.’ diyü fikr itdügüm ser-çeşme-i ümįdüm serāb oldı. Sebze-veş 

sāyesinde ħoş geçdügüm serv āsįb-i ħazān-i ĥuzn-ile ħāk oldı. Gülzār-i Ǿumrüme ŧarāvet-

baħş olan gül-i sūrį tünd-bād-i mātem-ile śad çāk oldı. ŞemǾ-ı ümįdüm śarśar-i sitem-ile 

mürde ve sebze-i mürādum ħuşk-sāl-i ġamm-ıla efsürde oldı.” dir-idi. Duħter ħūn-i dāmādı 

gül-gūne-i ruħsār ü ġāze-i Ǿıźār idinüp ĥınnā gibi anuñ-ıla dest ü pāyın naķş-i nigār itdi. 

 

ĶıŧǾa: 

                                                            
1  Ǿammāh B: Ǿımād? P. 
2  Ey amcacığım! Eyvahlar olsun! 
3  İmām B: emmā P. 
4  bir: P’de mükerer. 
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(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fa’lün) 

Sebeb-i surħ-rūyi-yi Ǿuşşāķ 

Budur el ķara ķanına dil-dār 

Vāy ol Ǿāşıķ-ı siyeh-baħta 

Ħūn-i yār ola ġāze-i ruħsār 

Nāle vü efgān idüp, “Ĥayfā ki ħūn-i gerdenüñ gül-gūne-i ruħsārum ve şuķķa-i destār-i ħūn-

ālūduñ bürķaǾ-ı Ǿıźārum oldı. Ġāze-i rūyum ħūn-i zaħm-i nāħun-i ĥasret ve ĥacle-i yārum 

serā-perde-i dūd-i āh-i muśįbet. Ħāl-i nįlüm1 sevād-i2 siyāh-i mātem, şemǾ-ı zifāfum (169b) 

şuǾle-i āteş-i sįne-i pür-ġam. Şānem dest-i ĥasret ve āyįnem dāġ-ı sįne-i pür-mıĥnet. Çeşm-

i mükaĥĥalüm siyāh-i bādām-i rūz-i vefātuñ, Ǿanber-i ġāliye-i zülfüm ħāk-i mezār-i cism-i 

rüfātuñ. Ŧuvaġ-ı alum pāre-i pįrehen-i ħūn-ālūduñ, vesme-i [281b] zer-veraķ-ı ebrūm gerd-i 

naǾl-i esb-i gāh-fersūduñdur.” dir-idi. Belį, 

 

Nažm: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Ne ħoş dimiş cihānuñ nükte-dānı 

Olup bu ĥāl-i Ǿışķuñ tercemānı 

Der-įn mıĥnet-serāy-i ābnūsį 

Gehį mātem buved gāhį Ǿarūsį.3 

Rāvį eydür: Ķāsim’den śoñra Ebūbekr-i ǾAlį, İmām’a gelüp, “Cenge destūr!” didi. 

Nažm: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Ki iy şāh-i cihān sulŧānumuzsın 

Bir iki laĥžalıķ mihmānumuzsın 
 
Çü gelmez ġayrı elden mįzbānlıķ 

Ķılalum ķulluġuñda cān-feşānlıķ 

İmām āh idüp, “Ĥayfā ki eyyām-i Ǿumr ü enfās-i ĥayāt gibi bir bir gidüp beni tenhā ve 

mevte müheyyā itdüñüz.” diyüp nā-çār icāzet virdi. Bu receze āġāz idüp meydāna girdi: 

 

Beyt: 
                                                            
1  nįlüm B: nįm/ neyyüm? P. 
2  sevād B: esvād? P. 
3  Bu abanoz renkli (siyah) sıkıntı yurdunda/ An gelir yas olur, an gelir düğün. 
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(müfte’ilün mefâ’ilün müfte’ilün mefâ’ilün) 

“Şāh birāderüm benüm aħter-i āsmān-i dįn 

Mihter-i bihter-i zemān ķıble-i ķıdve-i zemįn 
 
Lāle-i ravża-i śafā gül-bün-i bāġ-ı ıśŧafā 

Çeşm-i çirāġ-ı Mürteżã mįr-i gürūh-i rāstįn 
 
Śanma aña birāderem ķavline Ǿabd-i kemterem 

Ħırmenüñüze od uram Ħāriciyān-i ħāricįn.” 

Altında raħşı ebr ü bāddan çāpükter ve peyk-i ķuvvet-i müteĥayyileden sebükter idi. 

Beyt: 

(mef’ûlü mefâ’îlün fe’ûlün) 

Āteş gibi germ ü āb-veş nerm 

Seyrinden iderdi büz1 anuñ şerm 

Niçe ser-keş serin śavlecān-i tįġına gūy-i meydān ve niçe gerden-[282a]firāzı ħāk-ile yek-sān 

itdi. Rāyet-i āyet-i şecāǾatı ķulle-i ķımme-i felege efrāşte ve livā-yi ġazāyı mencūķ-ı 

Ǿayyūķa ber-dāşte itdi. Egerçi aǾdādan deh düşdügi nįst idi, emmā aǾdād-dih-i zaħm-i aǾdā 

bedeninde bįst idi. Āħır Ķurāme-i (170a) Mevśılį’nüñ zaħm-i nįzesi-yile helāk oldı, bār-i ser 

ü cāndan rehā bulup rāh-i hidāyete gitmege çālāk oldı. Mücāvir-i ķabr-i pür-envār oldı, 

şāhid-i şehādet-ile “Ŝāniye’ŝneyni [iź hümā] fi’l-ġār.”2 oldı. 

ǾUmer bin ǾAlį ĥarbde gerçi Ebūbekr’e pey-rev oldı; Ħāricįnüñ cān ü teni mā-

beynin tįġ-ıla fārūķ olduķdan śoñra şehįd olmaķda ǾUmer’e pey-rev oldı. Ĥāl dili-yile: 

 

RübāǾį: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

“ĶaǾbe-i Ǿuşşāķda eşk-i revāndan el yuduķ 

Ĥacle-i vaśla irüp cān ü cihāndan el yuduķ 

Kimse sįr-āb olmadı bu baĥr-i pür-şūr-ābdan 

Āb-rū taĥśįl idüp biz şimdi cāndan el yuduķ.” 

diyüp, 

 

Beyt: 

                                                            
1  büz: büzve/ bezūh? P, B. 
2  “Mağaradaki iki kişiden biri.” 9/Tevbe: 40. 



391 
 

(fe’ilâtün[fâ’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün) 

Çekdi ol dem serāy-i bāķıye raħt 

Buldı ķurb-i Ħudā’da devlet ü baħt. 

ǾUŝmān-i ǾAlį ki źį-nūreyn-i cemāl ü kemāl idi, ebr-i ĥayā ve bārān-i saĥāb-i kerem ü 

efżāl-idi, meydāna girdi. 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Sürüp meydāna merdāne tekāver 

Demed itdi Ǿadūyı hemçü śarśar 
[282b] Tünd ceng idüp aǾdāya tįġ-ı saħt çekdi. Āħır Yezįd aŧ-Ŧabaĥį elinden ravża-i ünse 

raħt çekdi. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Gitdi kuĥl-i rūşenā-veş çeşm-i Ǿālem-bįnden 

ǾAyş ü şādį gitse ŧañ mı ħāŧır-i ġam-gįnden 

ǾAvn-i ǾAlį icāzet istedi. İmām keŝret-i Ǿadū ve vefret-i ġulūdan ħavf idüp menǾ 

itdi. ǾAvn, “Yā İmām! Keŝret-i āhū şįre, vefret-i tįhū şeh-bāz-i dilįre ne żarar virür1?” 

[didi], meydāna at depdi. AǾdānuñ gözleri ħˇāb-i ġafletden uyanmaġa tįr-bārān sepdi. 

Beyt: 

(müfte’ilün fā’ilün müfte’ilün fâ’ilün) 

ǾAskere irişdi ǾAvn tįġ-ı Yemān der-yemįn 

NaǾre urup lerzeye geldi zemān ü zemįn 

İbnü’l-Aĥcār-i seng-dil iki biñ süvār-ıla aŧrāfın aldı. Bir zemān ki tįr mā-beynlerinde āmed 

şüdde oldı ve zaħm-i peykān-ıla mübārizlerüñ ķoynı ķoltuġı ŧoldı. ǾAvn Ǿavn-i İlāhį ile 

Ǿaskeri (170b) öñinden ırdı, ħıdmet-i İmām’a gelüp birez ögin dirdi. İmām, “Ħaymeye var ki 

zaħmlaruñ ħuşk-bend itsünler ve baħūr-i sipend-i dil-i müstmend-ile defǾ-ı çeşm-i gezend 

itsünler.” didi. ǾAvn, “Yā İmām! Āteş-i aŧaş-ıla dehān-i cān pür-tebħāle ve çeşm-i 

ħayālüme görinür ki, Ǿaķribā vü ħˇįş aŧrāf-i ĥavż-ı Kevŝer’de, çün devr-i ķamer-i 

münevverde girdāgird mānend-i [283a] hāledür. Beni menǾ itme ki şehd-i şehādet-ile cānı 

sįr-āb ideyim ve āb-i Kevŝer-ile defǾ-ı tāb-i iltihāb ideyim.” didi. İmām buyurdı, ǾAlį’nün 

esb-i Edhem’ine zįn urdılar, süvār oldı. Üstine zirih-i Dāvūdį, daħı üstine pįrāhen-i maśķūl 

                                                            
1  żarar virür B: żarūrįdür P. 
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giydi. Tįġ-ı Yemānį ĥamāyil idüp nįze-i Rūmį ķolına śardı, bu recezi oķıyup meydāna 

vardı: 

RübāǾį: 

(fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl) 

Ne deñlü olursa Ǿadū bį-şümār 

Dürişem bu meydānda merdāne-vār 

Getürem tebār-i Ǿadūdan demār 

Serümle ola nįze yā mįve-dār 

Görenler didiler ki: 

Beyt: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] fe’ilâtün fe’ilâtün fa’lün) 

Yine meydāna ķażā-yıla bir āfet geldi 

Ĥaşre dek söylenile niçe ķıyāmet geldi 

Śāliĥ bin Seyyār merkez-i śafda ŧurur-iken, çün ǾAvn’ı bu kerr ü ferr-ile gördi, 

endāmına lerze ve zebānına herze düşdi. Necmü’l-kelb ve Naĥs-i Ekber gibi gāh serin-idi 

gāh āteş-idi, kįne-i dįrįne ve Ǿadāvet-i pįşįnesi depreşdi. Sebeb-i Ǿadāvet bu-yıdı ki: Bir gün 

Mürteżã, Śāliĥ’ı mest gördi, ǾAvn’a buyurdı, ǾAvn aña ĥadd-i şerǾ urdı. Ol vaķt Śāliĥ-ı 

ŧālıĥ, “İntiķām almaķ fürśatdur ve fürśat ġanįmetdür.” diyü ǾAvn’a berāber irdi, kelimāt-i 

sefāhet-āmįz söyledi. [283b] ǾAvn bir nįze ile urdı ki ser-nigūn yıķılup cān virdi. Ķarındaşı 

düşnām iderek ĥamle itdi. Anuñ daħı dehānına bir nįze urdı ki yalmanı ķafāsından (171a) 

çıķdı. Ķuvvet idüp nįze ile götürüp atdan yıķdı. ǾĀķıbet iki biñ1 piyāde vü süvār der-sū vü 

yek-bār ĥavāle oldılar. Ol ķavm-i FirǾavn2 ǾAvn’ı żaǾfdan bį-fer ü Ǿavn idüp, Ħālid bin 

Ŧalĥa zaħm-i nįze ile atından düşürdi. ǾAvn “Bi’smi’llāhi ve bi’llāh ve Ǿalã milleti 

Rasūli’llāh.”3 didi, baǾdehū tįġ-ı şehādet-ile ķaŧǾ-ı Ǿurūķ-ı Ǿalāyıķ idüp cān-i pākin Cān-

āferįn ĥużūrına irgürdi ve her zaħmı lisān-i ĥāl-ile didi ki: 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

N’ola ben ħāk oldumsa derüñde 

Selāmet tācı var olsun serüñde 

                                                            
1  biñ B: -P. 
2  FirǾavn B: ĶarǾūn? P. 
3  Allah’ın adıyla, Allah ile ve Allah elçisinin dîni üzere. 
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Andan CaǾfer-i ǾAlį bāl-i himmet-i İmām-ıla meydān cānibine ŧayyār oldı. Murġ-ı 

dāne-çįn gibi niçelerüñ Ǿumrine ķondı ve niçe zāġ u zeġana minķār-i tįġ śundı. Āħır 

çengāl-i şeh-bāz-i ecele şikār ve naĥcįr-i ser-pence-i ǾAnķā-yi ķurb-i Kirdgār oldı. 

Beyt: 

(mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün) 

Çü pāy-bend durur gördi dāmgāh-i1 cihān 

ǾAceb mi cennete çekdiyse kārvān revān 

ǾAbdu’llāh bin ǾAlį, 

Nažm: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fa’lün) 

“İy ġamuñ toħm-i şādmānįhā 

Vuślatuñ aśl-i2 kām-rānįhā 

Yoķ [284a] çü3 dünyā ġamı sebük-bāram 

Getürem vaķtidür girānįhā.” 

diyüp meydāna girdi, yüz yitmiş Ħāricįyi maǾrekeden mehlekeye irgürdi. ǾAskeri biri 

birine ķardı, cengden Ǿad[ne] vardı; Hānį bin Ŝüveyb-i Ĥađramį’nüñ ŧaǾn-i nįzesi behāne 

olup şehįd oldı, sįne-i mecrūĥına Rıđvān-i pür-ĥavrādan merhem-i kāfūrį śardı. 

ĶıŧǾa: 

(fâ’ilâtün fe’ilâtün fa’lün) 

Çekdi raħtın bu yalancı evden 

MaķǾad-i śıdķı nişįmen itdi 

Ehl-i Beyt’e ķarışup cennetde 

Ol daħı kendüyi evden itdi 

ǾAbbās bin ǾAlį ki ebnāǿ-i Mürteżā’da bāl ü yāl ü ĥusn-i cemāl ve ħulķ u ħıśāl ü 

Ǿılm ü kemāl ile4 be-nām idi ve ol ĥarbde Ǿalem-dār-i İmām idi, aĥvāl-i birāderānın gördi, 

İmām’dan (171b) ĥarbe ruħśat dileyüp yüzin rikābına sürdi. İmām “Yā aħį!5 Ķavmümüñ 

nişānesi ve birāderlerümüñ yegānesisin. Sen ki gidesin Ǿasker Benātü’n-naǾş iken Pervįn, 

ve ceyş-i Ǿadūnuñ şemǾ-ı ümįdi rūşen ve çeşm-i mürādları aydın olur.” didi. ǾAbbās-i 

                                                            
1  dāmgāh B: cām-kāh/ cāmegāh P. 
2  aśl B: aślį P. 
3  yoķ çü B: çü yoķ P. 
4  ile B: -P. 
5  Ey kardeşim! 
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śāĥıb-necde vü beǿs-pās reǿs1 ü cāndan ferāġat idüp, “Yā İmām! Fedāke rūĥį!2 Göñlüm 

āzār-i aǾdā-yi vāsiǾu’l-meźheb-ile ĥavśale-i düşmen gibi teng ve āyįne-i nihādum ġubār-i 

āzār-i aġyār-i kem-[284b]Ǿıyār-ile pür-zengdür. ǾAyyāş olup şekl-i Ǿabūs-i aǾdāyı görmekden 

ölmek yigdür. Bu ĥāl, 

MıśrāǾ: 

(fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün[fa’lün]) 

Kime yalansa3 baña gerçekdür.” 

didi. İmām aġladı, “Çün mürād idinür-iseñ var, emmā gerekdür ki evvel ĥuccet eyidesin.” 

diyü baǾżı sözler taǾlįm eyledi. ǾAbbās tįġ-ı tevekkül ile ķaŧǾ-ı rişte-i bįm eyledi, kendüyi 

dest-i ķażā vü ķadere teslįm eyledi. ǾAbbās mübāriz-i rūz-i gįr ü dār, şecāǾat-i Ĥayder-i 

Kerrār’a mįrāŝ-ħˇār idi, bir raħş-i tįz-pā vü āhen-ħāy ü raǾd-śadāy ü barķ-nümāya süvār 

oldı. Tįġ-ı Hindį vü ħūd-i Rūmį ve siper-i Mekkį ile kendin zeyn idüp Ǿazm-i meydān 

eyledi. Śaĥn-i ġabrā-yi meydānı terāküm-i ġubār ile mānend-i şeb-i tār ve Ǿarśa-i zemįni 

cevelāndan reşk-i şükūfezār itdi. Ve bu vech-ile beyān itdi ki: “İy ķavm! 

Beyt4: 

(mef’ûlü mefâ’ilün fe’ûlün) 

Ol sıbŧ nebįre-i Peyember  

YaǾnį ki Ĥuseyn-i5 nūr-i Ĥayder 

böyle dir ki: ‘Bunca birāderān ü ħˇįşān ü hevā-dārān-i dil-rįşānı derbend-i fenādan 

geçürdüñüz ve dārü’l-mülk-i Ǿademe gönderdüñüz. Gülşen-i aĥvāl-i Ǿıyāl ü aŧfāli ŧarāvet-

ile reşk-i verd-i6 behişt ve nażāret-ile ġayret-i ürdibehişt iken, bį-āb ü bį-tāb ü7 bį-günāh 

giyāh-i ħuşke dönderdüñüz. [285a] Bu deñlü ĥarb ü maśāff oldı, (172a) eger žulm ü sitem ise, 

inśāf oldı. Demidür ki ħūn-i nā-ĥaķdan ferāġat idüp yol viresiz ki ehl ü Ǿıyāl ile Türkistān ü 

Ŧaberistān, yā aķśã-i Hindistān’a gidüp terk-i Ĥıcāz ü vaŧan idem ve size bu ħūn-i ĥarāmı 

ĥalāl idüp, ferdā-yi ķıyāmet ħuśūmet itmeyüp mā-cerāyı ĥavāle-i ŧaķdįr-i Źü’l-minen 

idem.’” 

Çün sipāh-i ǾAmr bu suħan-i aĥaķķı ve kelām-i eşaķķı istimāǾ itdiler, bir gürūh 

ħāmūş olup ser-i ħacleti zemįn-i ĥayrete śaldılar, bir gürūh nevĥa vü zārį idüp deryā-yi 
                                                            
1  reǿs: rebǿes? P, rebāş? B. 
2  Canım yoluna feda olsun! 
3  yalansa B: yalan ise P. 
4  beyt B: mıśrāǾ P. 
5  Ĥuseyn B: -P. 
6  verd: derd? P, der? P. 
7  bį-tāb ü B: tāb P. 
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giryeye ŧaldılar; bir gürūh Ǿınād-i muǾtādları üzre ķaldılar. Şimr ve Şeyb-i RebįǾį ve 

Ĥacerü’l-Aĥcār ileri gelüp, “İy İbn Ebį-türāb! Bizde įmān ü inśāf var śanup yoķ yire śu 

ümįdi-yile çeşmüñi pür-āb itme ki, eger zemįnde her bün-i siyāhdan bir baĥr cūşān ola ve 

eger hevāda her źerre çeşme-i ħorşįd gibi ħurūşān olur-ısa teşnelerüñüze bir cürǾa āb 

virmezüz, meger deşne-i ter; ve teşnelikden ölürseñüz aġzıñuza śu ŧamzırmazuz, meger 

ħancer.” ǾAbbās, Yezįd’e nefrįn idüp döndi, İmām’a mā-cerāyı ħaber virüp İmām işidüp, 

aġlayup [285b] āhlar çekdi ki dūd-i āhı-yıla āyįne-i ħorşįd ŧundı. Bu ĥālde derūn-i ħaymeden 

“El-Ǿaŧaş el-Ǿaŧaş!”1 āvāzı-yıla deşt ü śaĥrā ŧoldı. ǾAbbās işidüp Ǿaynı yaş oldı. Āb-i 

ĥayātdan kendin śovutdı, 

Beyt: 
(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

“Ħıżr-veş bilmem ki ābum mı çeker 

Yā Sikender-veş terābum mı çeker.” 

diyü ķarābe ber-dūş idüp ķenār-i Fürāt’a yüz ŧutdı ve śu gibi bu recezi dilinde revān itdi: 

Nažm: 

(fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl) 

“Śalup fülk-i cānı bu Ǿummāna ben 

Ŧalayım bu baĥr-i ħurūşāna ben 
 
Ya emvāc-i taķdįr ġarķ-āb ide 

Ya baħt ire śāĥıb-dür-i nāb ide 
 
Niçe düşmen ire olam ser-fürū 

Demidür şehādet (172b) vire āb-rū.” 

Dört biñ kimesne āb-i Fürāt’a nigehbān-ıdı2. ǾAbbās’uñ yolın aldılar, ǾAbbās, “İy ķavm? 

Müslimān mısız?” didi. “Belį!” didiler. “Yā Müslimānlıġa lāyıķ mıdur ki her meflūk ü 

maġlūk, belki seg ü ħūk bundan sįr-āb ola; āb-rūy-i Āl olan İmām teşne-leb ü pür-tāb ola 

ve mıĥnet-i Ǿaŧaşdan bį-tüvān ü bį-tāb ola? Teşnegį-i ķıyāmeti yād eyleñ ve kendüñizi āteş-

i dūzaħdan āzād eyleñ.” didi. 

Beyt: 
(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Ne ġamm olsa Sikender pür-teb ü tāb 

Çü ķıldı āb-i ĥayvān Ħıżr’ı sįr-āb 
                                                            
1  Susuzluk! Susuzluk! 
2  nigehbān-ıdı B: nigehbāndur P. 
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ǾAbbās’uñ bārān-i dür-efşān-i [286a] pendi seng-i ħārādan saħtter dillerinde cāy-gįr 

olmadı ve diraħt-i ħuşk-i nihādları ol bārāndan feyż-peźįr olmadı. Biş yüz piyāde ileri 

gelüp tįr-bārān itdiler, ǾAbbās külāh-i kelle-i devlet iken cevrleri nüşābına nişān itdiler. 

ǾAbbās [siper] ber-dūş ve düm-i nįze der-āġūş idüp biş yüz piyādeden ķırduġın bir demde 

Ǿadedde heştād eyledi, bāķįsin Ǿasker üzerine bıraġup ħırmen-i cemǾıyyetlerin ber-bād 

eyledi. 

ŞiǾr: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Benem ǾAbbās ol merd-i Ĥıcāzį 

ǾAlį’nüñ nūr-i çeşmi şįr-i ġāzį 
 
İmām öñinde ser-bāz olmaġ-ıla 

Umar dil Ĥaķ ķatında ser-firāzį 
 
Birez çün kārzāruñ kār-sāzı 

Gelür peygār-i1 nįze kār-sāzį2 
 
Ne ġamm ola nihāyet çün şehādet 

Eger kūtāh ola Ǿumrüñ dirāzı 

Süvārlara irişince atın śuya bıraķdı. Çün atın śuya yaķdı ve kendi içmek ķaśd itdükde, 

İmām’uñ teşneligin añup içmeyüp āteş-i ĥamiyyet cigerin yaķdı. 

Beyt: 

(mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Hezār çeşm-i ĥabāb-ıla müntežır Kevŝer 

Ķudūmuña gelüp3 emvācdan ider ķullāb 
 
Gözüñ ĥabāb gibi Ǿayn-i Ǿadne bįnā ķıl (173a) 

Ki leb-ter eylemedi hįç teşneyi bu şerāb 
 
Revā mıdur ķalasın böyle ħˇāb-[286b]ālūde4 

Cihānda kimseyi sįr-āb itmedi bu serāb 

Meşki ŧoldurup dūşında üstüvār itdi, atına bāng idüp yek-bār ĥamle-i piyāde vü süvār itdi. 

Ser-cümle ǾAbbās’a ĥamle itdiler, bedeninde tįġ-ıla cedveller idüp ħūnın Fürāt gibi 
                                                            
1  peygār B: bį-kār P. 
2  kār-sāzį B: kār be-sāzį P. 
3  gelüp: gelmeyüp P, B. 
4  ħˇāb-ālūde B: ħˇāb-ālūd P. 
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aķıtdılar. Nevfel ibn Ezraķ-ı laǾįn nā-gāh tįġ çalup śaġ ķolın düşürdi. Gūyā ĥūr ile 

merĥabāya ķol śundı, bir el öñürdi dellāl-i ķażā anuñ-ıla dünyāsın āħırete degişdükde bāzār 

idüp el virüp el aldı; yāħod sāǾıd-i seǾādet müsāǾıd olup şāhid-i şehādetüñ boynına ķol 

śaldı. 

Beyt1: 

(mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün) 

Devrān elini alup anı atdı yebāna 

Feryād elinden śaķın el virme zemāna 

ǾAbbās ķarābeyi dūşında ķodı ve bu recezi oķudı: 

Nažm: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

“Elüm alup yebāna atdı devrān 

Elinden rūzgāruñ āh ü efġān 

Elüm var çün benüm fenn-i ķazādan 

Elüm gitse ne ġam ĥukm-i ķażādan.” 

ǾAbbās meşki yine śol dūşında rāst itdi ve yine İmām’a irişmek der-ħˇāst itdi. 

Ĥavż-ı Kevŝer’e kedd-i yemįni ile mālik olur gördiler, ol çep-nažarlar śol ķolın daħı 

düşürdiler. ǾAbbās bį-ŧāķat olup atından yıķıldı, [287a] bir kerre derd-ile “Edrik yā eħāh!”2 

diyüp āh ķıldı. İmām gūş idüp bildi ki bāng-i eźān-i vedāǾdur ve feryād-i ceres-i raĥįl-i 

iftirāķ u inķıŧāǾdur, āh itdi; dūdı-yıla bu mātem içün cāme-i kerrūbiyān-i meleǿ-i aǾlāyı şāl-

i siyāh itdi. Ol āhuñ heybetinden zemįn ü zemān ü mekįn ü mekān, nüh zemįn ü heft 

āsmān, dūzaħ u cinān lerzān oldı ve ol āhuñ (173b) dehşetinden ins ü cānn, melek ü dįvān ü 

cemād ü ĥayvān nālān oldı. 

RübāǾį: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Seĥar çekdi yaķasın çāk ķıldı 

Külāhın şāh-i encüm ħāk ķıldı 

Ķopup3 ehl-i zemįnden şūr ü bį-dād 

Yirini ŧārem-i eflāk ķıldı 

                                                            
1  beyt B: nažm P. 
2  Kardeşim yetiş! 
3  ķopup: ķoyup P, B. 
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Muĥammed bin Enes, İmām’uñ rikābında piyāde ŧurur-iken bu ĥāli görüp ǾAbbās’uñ 

üzerine yügürdi. ǾAbbās’ı ħāk ü ħūn içre üftāde, hezār zaħm-ħorde1 ve cān-dāde gördi, 

pāyına düşdi ve ħākine yüz sürdi. Çün ol ķavm-i đāl Muĥammed’i pā-māl gördiler, süvār ü 

piyāde yek-bār tįġ u tįr2 ü nįze3 vü teber ĥavāle idüp üzerine sürdiler. Ol ŧāyife-i ŧāġıye-i 

bāġıyenüñ zaħmından aǾżāsı rįze rįze oldı ve her pāresi [287b] ārāyiş-i pāy-i peykān ü ser-i 

nįze oldı. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] fe’ilâtün fa’lün) 

Şühedāya o da hem-rāh oldı 

ǾĀzim-i cāzim-i Allāh oldı 

Çün nerrād-i ķażā bu şeş-dere İmām nāmına ķurǾa-i fenā śaldı, ancaķ İmām üç oġlı, 

ǾAliyy-i Ekber, ǾAlį Zeyne’l-Ǿābidįn ve ǾAliyy-i Aśġar ile ķaldı. İmām Ǿazm-i meydān itdi 

ve vedāǾ-ı ferzendān itdi. ǾAliyy-i Ekber gördi ki Ĥuseyn Ǿazm-i cinān itdi ve kendüyi bu 

mātemkedede der-zindān itdi, “İy peder! 

MıśrāǾ: 

(mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün) 

Hezār cān-i girāmį senüñ yoluña fidā 

 

MıśrāǾ: 

(mef’ûlü mefâ’ilün fe’ûlün) 

Ez-behr-i Resūl ü behr-i Ħudā4 

Baña iźn vir ki bu bāzįde pįş-dest olayım, sen śuĥbet bekle, ben senden muķaddem rıŧl-i 

girān-i mevt-ile mest olayım.” didi. İmām menǾ itdi, muķayyed olımayup māder ü ħˇāher 

giryesi müfįd olmadı; ǾAliyy-i Ekber sevgend-i Ǿažįm yād idüp cengden remįde olmadı. 

İmām dest-i mübāregi-yile üstinde silāĥ ārāyįde idüp kemer-i edįm-i (174a) Mürteżā ǾAlį’yi 

miyānında üstüvār itdi, ķolın ŧutup esb-i ǾUķāb’a süvār itdi. Nisāǿ-i aķribā rikābına 

śalındılar, İmām, “Ķoñ ki sefer-i deryā-yi āħıretdür, hengām-i vedāǾ-ı vaķt-i rıĥletdür.” 

didi. 

 

                                                            
1  zaħm-ħorde B: zaħm-ĥˇārda P. 
2  tįr B: teber P. 
3  nįze: tįre P, B. 
4  Peygamber ve Allah için. 
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Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Şeh-süvārum ceng içün meydāna āheng [288a] eyledi  

ǾArśa-i meydānı çeşm-i Ǿāşıķa teng eyledi 

ǾAlį on üç yaşında idi, henūz şįr-i māder, laǾl-i güher başında idi. 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Henūz aġzında ķoķar ķaŧre ķaŧre şįr-i māderdür 

Degül dendān görinen dāne dāne ol dehen içre 

Cüvān-i şebįh-i śūret-i Nebevį vü Ǿadįl-i heykel-i ǾAlevį idi. Dört gįsū-yi tāfte vü mūy-i 

bāftesi var idi, ikisi sįnesi üzre müşk-rįz ve ikisi dūşı1 üzre Ǿanber-bįz idi. Çün maǾrekeye 

geldi, maśāfda gūyā bir serv-i gül-çehre-i nev-ħįz idi. Āşūb-i cemālinden nāžırlara vaķt-i 

rüsteħįz idi. Zebān-i zemān bu maǾnã ile śaĥn-i Ǿāleme güher-rįz idi: 

ŞiǾr: 

(mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Nedür bu şāh-süvār-i meǾārik-i dil ü dįn 

Ki zeyn olmış anuñla miyān-i ħāne-i zįn 

Hümādur[ur] per-i ǾUķāb’a çün süvār olmış 

Ya mihr-i şįr-süvārįdür itdi çarħı zemįn 

Ve Ǿālem bu vech-ile medĥ-gū oldı: 

RübāǾį: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Ħusrevā Müşterį ġulāmuñ ola 

Tevsen-i çarħ der-licāmuñ ola 

Sebz ħıng-i sipihr rānuñda  

Ablaķ-ı rūzgār rāmuñ ola 

Şeh-zāde-i āzāde kendi vaśfında bu mažmūnı edā itdi: 

ǾArabiyye: 
(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

“Ene_ǾAliyyü’bni Ĥuseyni’[288b]bni ǾAlį  

Naĥnü beytu’llāhi evlã bi’n-Nebį.”2 

                                                            
1  dūşı B: dǖşįze P. 
2  Ben Ali oğlu Hüseyin’in oğlu Ali’yim/ Biz Allah’ın eviyiz, Peygamber’e daha lâyığız. 
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Mübāriz ŧaleb itdi, kimesne gelmeyicek kendüyi śaflara urup tevekkül-i Ħudā itdi. Bir 

demde şemşįrin ħūn-i Ǿadūdan sįr ve kemendine niçe gerden-keş serveri esįr itdi. BaǾdehū 

İmām’a gelüp, “El-aŧaş el-aŧaş! Eŝfeleniye’l-ĥadįd; fe-hel ilã şerbeti māǿin min sebįl?”1 didi. 

İmām leb ü dehānınuñ gerd ü ħākin (174b) ve çehre-i çün māhınuñ ħār ü ħāşākin sildi. 

Engüşterįn-i Nebį’yi dehānına virdi, muǾcize-i Resūl-i Nebevį bir mıķdār teskįn-i Ǿaŧaş 

ķıldı. İmām tekrār meydāna varup cenge sāz itdi ve bu recezi āġāz itdi: 

ŞiǾr: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Āh ol leb-şeker şerāb ister 

Sāķı-yi Kevŝer iken āb ister 

Ne Ǿaceb seyrdür ki şįr-beçe āb 

İçmege2 ruħśat-i kilāb ister 

Mürteżā’nuñ ne bį-nemekdür ki 

Cigeri pāresi kebāb ister 

Yine kimesne mübārezetine raġbet itmedi ve her kişi dāyiresin bilüp śaffından bir 

ķadem ilerü gitmedi. İbn SaǾd Ŧārıķ3 bin Şeyb’e, “Var Ĥuseyn oġlınuñ kārın temām ķıl, 

Raķķa ve Mevśıl’uñ ĥukūmetin İbn Ziyād’dan muķarrer bil.” didi. “Ķorķaram ki Resūl’üñ 

oġlın öldürem, yine Ǿahde vefā itmeyesin.” didi. İbn SaǾd-ıla Ǿahd idüp yemįn virdi, [289a] 

İbn SaǾd daħı aña engüşterįn virdi; gūyā ol engüşterįni-yile Ǿarūs-i fitne vü fesāda nişān 

ķodı, ǾAliyy-i Ekber’e berāber oldı. Elinde bir içim śu gibi tįġ-ı āb-gūnın görüp cānından 

el yudı, nā-çār nįze ĥavāle itdi, ǾAlį redd idüp Ŧārıķ’uñ sįnesine bir nįze ile4 urdı ki 

yalmanı arķasından çıķdı. Ķuvvet ķılup götürüp atından yıķdı. Üzerine at sürüp ata 

çignetdi, aǾżāsı mütelāşį olup ħāke berāber itdi. Oġlı ǾAmr bin Ŧārıķ āteş-i muśįbet-i 

peder-ile ķalbi yanup meydāna girdi. Bir zaħm-i nįze ile ānįde anı da pederine irgürdi. 

Ķarındaşı Ŧalĥa5 [peder] ü birāder firāķı-yıla baş meydāna sürdi. ǾAlį girįbānın ŧutdı, 

boynına yapışup burdı; koparup atından ķapup götürdi yire urdı. Leşker-i Ǿadū bį-ıħtiyār 

ġırįv itdiler, ħavflarından Ǿazm-i gürįz ve (175a) ıħtifāǿ-i künc-i girįv itdiler. İbn SaǾd ķorķup 

MıśrāǾ bin Ķālib’e “Var bu cüvān-i Hāşimį’nüñ ķaydın gör!” didi. MıśrāǾ germ olup girüp 

                                                            
1  Susuzluk! Susuzluk! Beni demire çevirdi. Bir kaynaktan içecek bir yudum su yok mu? 
2  içmege: içür P, içüp B. 
3  Ŧārıķ B: Kārıķ? P. 
4  ile B: eyle P. 
5  Ŧalĥa: Ŧalĥ? B, -P. 



401 
 

nįze ile ĥamle1 itdi. ǾAlį bir naǾre urdı ki işidenlerüñ śaçı oruca ŧurdı, śadāsından Ǿaskere 

hevl ü heybet oturdı. MıśrāǾ’uñ nįzesin ķalem gibi ķaŧǾ idüp ĥamlesin [289b] red ve bāb-i 

Ǿaķlın sedd itdi. Andan MıśrāǾ’a bir tįġ urup ķaśįde-i eyyām-i Ǿumrin āħır idüp şeh-beyt-i 

ecelde ķāfiye-i ĥayātın memāt itdi ve mürekkeb-i ecelde redįfin ĥaserāt itdi. 

İbn SaǾd, Muĥkem bin Ŧufeyl-ile İbn Nevfel’üñ her birine biñer kimesne virdi, iki 

biñ süvār bir uġurdan ǾAlį’nüñ üzerine vardı. ǾAliyy-i Ekber, “Allāhü ekber!” diyüp bį-bāk 

bunlara berāber oldı; kimin tįġ ile düşürdi, kimin nįze ile aķtardı. Ol ķadar ādem öldürdi ki 

maġz-i kellehā-yi bį-maġz-i aǾdādan cāmesi ħayālį kemħāya döndi ve pençe-i sįmįni ħūn-i 

düşmenden bir demde pençe-i mercāna, yā dest-i muĥannāya döndi. Döndi, İmām’a geldi, 

“El-Ǿaŧaş yā ebāh!”2 didi. İmām, “Cān-i peder! Ġam yime ki hemįn-dem dest-i cedd ü 

pederden behre-yāb olursın, cām-i şerāb-i Kevŝer’den sįr-āb olursın.” didi. ǾAlį yine Ǿazm-

i Ǿasker-i eşrār itdi, gāh ġulū-yi yemįn itdi ve gāh hücūm-i yesār itdi. Zaħm-i gūnāgūn-ıla 

ķāmeti naħl-i şemǾ-ı tāb-dār ve ħūn-i bį-nihāye ile ŧalǾati gül gibi rengįn ü āb-dār oldı. 

Ķanı çoķ3 aķmaķdan erġavānı zaǾferān oldı, her bir ŧamarından gülşen-i tenine bir ķan 

ırmaġı revān oldı. ‘İbn Ġayn’-nām kelb [290a] rūbāh-vār ĥįle idüp, ol şįr-beçe-i bįşe-i 

velāyetüñ ardından ĥamle ķılup ġāfil iken nįze ile zaħmnāk itdi. Nebįre-i Resūl ol zaħmdan 
(175b) atdan yıķıldı, “Yā ebāh!”4 diyü feryād ķıldı. 

ĶıŧǾa: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Yüzin düşdüm yoluñda sāye-veş ben 

İriş gel dest-gįr ol şeh-süvārum 

Śabā hem-demlik it āħır nefesdür 

Ħaber-dār it ġamumdan ġam-güsārum 

İmām işidüp, varup ciger-gūşesin şefaķda ħorşįd ve lālezār içinde gül-i sepįd gibi ħūn 

içinde āġışte gördi, ķapup ħayme öñine getürdi. ǾAlį peder ü māder giryesin işidüp gözin 

açdı. Anlar anı kendüye gelsün diyü śandal gibi rūy-i zerdlerin pāyına sürdi, gül-āb yirine 

yüzine eşk-i ĥasret śaçdı. İmām “İy nūr-i dįde ve dāǾ-ı vedāǾ-ı5 cān-i cefā-keşįde! Ĥālüñ 

nedür?” didükde ǾAlį, “Yā ebāh!6 Ebvāb-i semāvāt-i sebǾayı küşāde ve ĥūr-i behiştüñ her 

                                                            
1  ĥamle B: ĥaml P. 
2  Babacığım! Susuzluk! 
3  çoķ B: çün P. 
4  Babacığım! 
5  vedāǾ B: -P. 
6  Ey babacığım! 
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birinüñ elinde şerāb-i Kevŝer-ile yir yir cām āmāde görürem.” diyüp, tebessüm idüp cān 

virdi. 

MıśrāǾ: 

(fâ’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fa’lün) 

Cān-i pāki ĥarem-i Ǿālem-i ķudse irdi 

Ehl-i Beyt-i nübüvvet ol nev-behār-i ĥusnüñ aĥzān ü aħzānın görüp Ǿalem-i efġānı 

ķulle-i ħāverde dikdiler. Serv gibi [290b] dūd-i āh çekdiler. Sünbül gibi gįsūların yoldılar, 

zülf-i nigār gibi perįşān oldılar. Sūsen gibi sįnelerin dögünmekden kebūd itdiler, lāle gibi 

libāsların ħūn-ālūd itdiler. Ġonce gibi yüreklerin śad-çāk ķıldılar, gül-miŝāl cigerlerin 

hezār-pāre vü derdnāk1 ķıldılar. Nergis gibi giryān oldılar, jāle gibi eşk-rįzān oldılar. 

Baħūr-i Meryem gibi cānların āteş-i hecre sipend itdiler, şeb-būy gibi şeb-i firāķda nār-i 

hecr-ile yandılar. Döndiler, śarśar-i ġamdan berg-i ħazān gibi lerzān oldılar. Rūy-i zer ü 

zaħm-i nāħun-ıla gülşen-i ġamma mįr-i Ǿāşıķān oldılar. 

 

ŞiǾr: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Beni öldürme gitme cān-i peder 

Ķıyma ben pįre nev-cüvān-i peder 
 
Ķoma bį-fer bizi gözüm nūrı 

ŞemǾ-ı tābān-i ħānedān-i peder (176a) 
 
Sāye-veş cāmemi siyāh itdüñ 

Serv-i çālāk-i gülsitān-i peder 
 
İrmiş-iken kemāle irdi zevāl 

Mihr-i raħşān-i āsmān-i peder 
 
Ben siyeh-rūzı tįre-baħt itdüñ 

Nūr-i çeşm-i çirāġ-ı cān-i peder 

Ĥaķįķat bu ĥāli ol kimesne źevķ ider ki ħānedān-i ümįźinüñ çeşm-i çirāġı söyünmiş ve 

ġonce-i nihāl-i ümįdinden ayru dili lāle gibi çirāġ-ı firāķ-ıla göyünmiş ola! 

 

 
                                                            
1  derdnāk B: dernāk? P. 
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Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Bilür ol pįr bu derd-i nihānı  

Sevüp [291a] aldurmış ola bir cüvānı 

El-ķıśśa, çün İmām gördi ki bį-mūnis ü ġam-ħˇār, bį-yār ü bį-hevā-dār ķaldı. Hįç 

ŧarefden yārį görinmez ve hįç kimesneden meded-kārį olmaz. 

Beyt: 

(mef’ûlü fâ’ilâtün mef’ûlü fâ’ilâtün) 

Ķaldum diyār-i ġamda bir āşnā belürmez 

Esmez nesįm-i kūyuñ bād-i śabā belürmez 

Hevāya nažar ķılsa, mencūķ-ı Ǿalem-i Ǿadūyı Ǿayyūķa beste ve pervāz-i nįze-i 

düşmeni firāz-i sipihrde peyveste gör[ür-i]di; zemįne nažar ķılsa, naǾl-i senābik-i sütūr-i 

sitem-kārāndan kendüye zemįni śad hezār yirden göz açımı śanur-ıdı. Öñine baķsa, āyįne-i 

dürūǾ-ı1 Ǿadū-yi pür-dürūġda śūret-i ecel görür-idi; ardına baķsa, dehā-yi ħasmdan ejderhā-

yi eceli ķafāsında bilür-idi. Śaġına nažar ķılsa, meysere-i düşmen-i bed-sigālden bād-i 

şimāl-i mevti vezān görür-idi; śolına nažar ķılsa, meymene-i Ħavāric-i pür-đalālden “Śaġ 

ķomazuz!” diyü yemįn āvāzı ķulaġına girür-idi. Her ŧarefe ki baķdı, gördi ki bį-gāne; 

nažarı rāst gelmedi, illā peykāna. Zemānı gördi, kendiden yüz çevürmiş; zemįni gördi, 

kendüyi yutmaġa ĥāżır ejderhā gibi dem urmış. Mekānı gördi, ĥavśale-i düşmen ü ĥalķa-i 

zirih gibi teng; mekįni gördi, munŧažır-i ceng. Bi’ż-żarūre ber-mūcib-i “İźā ķultü’l-ebśār, 

ķultü’l-enśār.”2 [291b] çeşmi ĥįre ve göñli3 aydın iken tįre. Muħadderāt-i ĥucerāt-i Ǿısmet ü 

ŧahāret İmām’ı ortaya (176b) aldılar, kemend-i lāleyi gerden-i ħorşįde śaldılar. Nāħun-i 

ĥasreti mıżrāb ve ķaŧarāt-i eşki evtār ve ķāmet-i ħamįdelerin çeng itdiler, yemmden Zühre-i 

zehrãya āheng itdiler ve didiler: 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

“Beden hįç śabr ider mi cāndan ayru 

Beşerdür ķul degüldür seng-i ħāre.” 

                                                            
1  dürūǾ P: dürūġ P. 
2  “Gözler” dediğimde, “yardımcılar” demiş olurum. 
3  göñli B: göñül P. 
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İmām eyitdi: “İy perdegiyān-i ĥarem-i nübüvvet ve perveriş-yāftegān-i kenār-i velāyet! 

CezaǾ itmeñ ki bunda şemātet-i aǾdā ve anda suħŧ-ı Ħudā olmaya ki şemātet-i aǾdā her 

derdden bedterdür ve ölmekden eşedterdür. 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Olur her emre ger śabr ü şikįbā 

Ķatı müşkildür emmā levm-i aǾdā 

Śabr eyleñ ki, hem şemātet-i aǾdādan dūr ve hem Ǿında’llāh müŝāb ü meǿcūr olasız.” 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Egerçi telħdur śabruñ meźāķı 

Żarūrįdür bu emr emmā ne çāre 

Andan duħteri1 Sekįne’yi nevāziş ķıldı, dest-i şefķat-ile ser ü dūşın māliş ķıldı. 

Ħˇāherlerine vaśıyyet ķıldı ki: “Ķalb-i yetįm ter, belki gülden daħı nāzükterdür. Benden 

śoñra yetįmāne nažar ķılmañ. Sebze gibi serv-i şefķatüñüz kenārında perveriş bulsun ve 

ġonce-miŝāl gül-i maĥabbetüñüz sāyesinde nümāyiş [292a] bulsun. 

 

Nažm: 

(mef’ûlü mefâ’ilün fe’ûlün) 

ǾUmrüm2 çemeninde serv dalın 

Bāġ-ı emelümde gül nihālın 
 
Ārām-i dil ü sürūr-i sįnem 

Āsāyiş-i cān ü ten Sekįne’m 
 
Pejmürde ķomañ çemen miŝāli 

El üzre ŧutuñ semen miŝāli 
 
Eşk-i sitem-ile āb virmeñ 

Mihr-i elem-ile tāb virmeñ 
 
Āġūş-i maĥabbet içre śaķlañ 

Zānū-yi riǾāyet üzre besleñ 
 

                                                            
1  duħteri B: duħter P. 
2  Ǿumrüm B: Ǿumr P. 
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Dürr-ise n’ola yetįm bilüñ  

Dür gibi dilini süfte ķılmañ 

Çün emr-i naśįĥat temām oldı, ħˇāh ü nā-ħˇāh anlar tābiǾ-ı kelām-i İmām oldı. 

Emmā gūşe-i ħaymeden bir nāle-i cān-güsil, yaǾnį nevĥa vü girye-i ŧıfl istimāǾ itdi. 

Sebebin śordı; “ǾAliyy-i Aśġar’dur ki (177a) şįr ister. Pistān-i māderi teşnelikden ħuşk 

olmışdur ve her pistānı ħuşklikden mānend-i meşk olmışdur.” didiler. İmām ol maǾśūm-i 

pāk-gevheri aldı ve Ǿaśkerden yaña śaldı ve didi ki: “İy ķavm! Eger zuǾmuñuzda ben 

güneh-kār ve müsteĥaķķ-ı ħıyāb ü ħasār-ısam, bu ŧıfl-i nā-resįde nihāl-i serv gibi ķayd-i 

teklįfden āzādedür ve levĥ-ı aǾmāli sevād-i ħaŧŧ-ı ħaŧādan sāledür. Allāh’uñuz içün olsun 

bir cürǾa śu-yıla şād-āb eyleñ; cānuñuz deryā-yi ŝevāba ġarķ-āb eyleñ.” didi. Ol ķavm, 

“Emr-i Yezįd olmadın māǿ-ile [292b] Ǿālem mālāmāl olsa bir cürǾa śu virmek muĥāldür. 

Eger ŧūfān-i Nūĥ Ǿıyān olsa, yaǾnį gökden feyeżān ü yirden cereyān bulup śular revān olsa, 

gözüñe ķoruķ śıdurmaķ bile ne ıĥtimāldür.” didiler. Bu ĥālde İmām’a bir nā-merd bir tįr 

urdı, ol tįr ǾAlį’nüñ gelūsından geçüp İmām’uñ bāzūsına oturdı. Cān-ıla bedenüñ 

aralarında śu śızmaz-iken ol peykān araya dil śokmaġ-ıla cān tenden el yudı ve rūĥ-ı 

ĥayvānį āb-i ĥayātdan śovudı. 

Nažm: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] fe’ilâtün fe’ilün[fa’lün]) 

Olmadın māderi1 şįrinden sįr 

Pençe-i şįr-i ecel itdi esįr 
 
Olmadın şehd ü şekerden sįr-āb 

Teşnelik śaldı araya şeker-āb 

İmām, ǾAlį’yi mürde görüp māderine getürdi, “Oġluñ şehd-i nāb-i şehādet-ile sįr-āb ve 

ĥavż-ı Kevŝer’den behre-yāb oldı.” [didi] ve aġladı. 

ŞiǾr: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

İy gül-i şāħ-ı sebzezār-i peder 

ŞemǾ-ı eyvān-i rūzgār-i peder 
 
Hecrüñi vaśluña bedel ķılduñ 

Ġuśśañı eyle ġam-güsār-i peder 
 

                                                            
1  māderi B: māder P. 
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Der-kenār eyledi seni ecel āh 

Ķaldı senden tehį kenār-i peder 

Māderüñ cānı nār-i hecr-ile göyündi. Śabrı ocaġına eşki śu ķoyup āteş-i taĥammül söyündi 
(177b) ve bu nevĥa ile śayĥa eyledi: 

ŞiǾr: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

“Ŧolunduñ dįdeden iy nūr-i dįde [293a] 

Yüzüñi görmedi ŧoyınca dįde 
 
Elüñ şāħ-ı elemden dirmedin gül 

Çemenden olduñ iy ġonce remįde 
 
İrişdi devr elinden pençe bį-dād 

Günāhuñ yoġ-ıken iy nā-resįde.” 

Rāvį ķavlince, ǾAliyy-i Aśġar-ıla şerāb-i şehādet nūş itmiş, Ǿumri āħıre yitmiş, şehįd iki ile 

yitmiş oldı ki her biri teşne cān virüp deryā-yi şehādete āşnā olup gevher-i ķurb-i Ĥaķ 

buldı. 

 

Nažm: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Eger bįnā olaydı çeşm-i ĥaķ-bįn 

Görür miydi bu žulmı ol şeh-i dįn 
 
Resūl’üñ nūr-i çeşmi serv-i bāġı 

ǾAliyy-i Ǿalįnüñ çeşm-i çerāġı 
 
Tek ü tenhā vü teşne Kerbelā’da 

Ķalıcaķ ħāk ü ħūn içre fütāde1 
 
Olaydı anda zinde ger2 Peyember 

Ya ĥāżır Źü’l-feķār’ı elde Ĥayder 
 
ǾAdū olsa eger her seng-rįze 

Aña çekmezdi kimse tįġ u nįze 
 

                                                            
1  fütāde B: ķatāde P. 
2  ger B: -P. 
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Olaydı bārį ĥāżır anda Zehrã 

İdeydi māteminde āh veveylā 

Mā-ĥaśal, gülşen-i Ehl-i Beyt’de ħazān-i ecelden ħalāś olmış ancaķ serv-ile 

yāsemįn ķaldı, yaǾnį İmām1 Ĥuseyn ile ǾAlį Zeyne’l-Ǿabidįn ķaldı. Egerçi żaǾf-i2 ķuvã vü 

ķuvvet-i żaǾf ve şiddet-i maraż u maraż-ı şiddet ve tāb ü tebden bį-tāb ü tüvān idi, emmā 

ĥayātından sįr ve elem-i dünyādan dil-gįr olup Ǿazm-i meydān itdi. İmām görüp, [293b] 

“Allāh Allāh! İy püser! Dön ki Ǿırķ-ı ŧāhir-i Muĥammedį senüñ-ile bāķį olsa gerek ve 

füyūż-ı fütūĥ-ı envār-i sevābıķ-ı selef, āŝār-i levāĥıķ-ı ħalefe senüñ sebebüñ-ile mülāķį olsa 

gerekdür. Senüñ vücūduñ-ıla ĥabl-i metįn-i Ehl-i Beyt ķıyāmete dek güsiste olmaz ve 

senüñ baķāñ-ıla silsile-i Ǿıtret-i ǾAleviyye-i Mürteżaviyye inķırāż bulmaz. Ben seni 

kendüme vaśį itdüm, (178a) ħalef-i Aĥmed ü ǾAlį itdüm.” diyüp, ǾAlį’yi ħaymeye iledüp 

Ehl-i Beyt-i nübüvvete maħśūś Ǿulūm-i ġāmıżayı ve esrār-i Ǿaliyye-i ħafiyyeyi taǾlįm ve 

şerāyıŧ-ı imāmet ü żavābıŧ-ı veśāyeti tefhįm itdi. Ve Muśĥaf-i Fāŧıma ve Cefr-i Ebyaż ve 

Cefr-i Aĥmer ve CāmiǾa’yı teslįm itdi. Taķvã ve ŧaleb-i rıżā-yi Ħudā ile vaśıyyet ve irşād-i 

sübül-i sedād veśāyet3 itdi ve didi: 

MıśrāǾ: 

(fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün) 

“Ŧoluyı baña içdi śāķı-yi devr.” 

Andan Ǿaybe-i4 silāĥı ve esb-i Źü’l-cenāĥ’ı ĥāżır itdi. Ķabā-yi Mıśr’ı geydi ve Ǿımāme-i 

Resūl’i başına aldı ve siper-i Ĥamze’yi ķolına śaldı. 

Nažm: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Ĥamāyil ķıldı tįġ-ı Źü’l-feķār’ı 

Ki ol kesmişdi reǿs-i Źü’l-ħumār’ı 
 
Pes oldı Źü’l-cenāĥ’ına süvāre 

Ki Ǿazm ide maśaff-i kārzāre 

Perde-nişįnān-i [294a] ĥacle-i Ǿıśmet ve ħalvet-güzįnān-i tütuķ-ı Ǿıffet, “Ķanda 

gitdüñ5?” didüklerinde, “İla’llāh.6 ‘Va’llāhü yehdi’s-sebįl.’1” didi. “Ne vaśıyyet idersin?” 

                                                            
1  İmām: ümm/em? P, B. 
2  żaǾf B: -P. 
3  veśāyet B: veśābet? P. 
4  Ǿaybe: Ǿatįbe? P, Ǿaytebe? B. 
5  gitdüñ B: kendüñ? P. 
6  Allah’a. 
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didiler, “Śabrün cemįl.”2 didi. “Bize ne zād ķoduñ?” didiler, “Ecrün cezįl.”3 didi. Ve 

“Düşmenden kim dādumuz alur?” didiler, “Aźābün ve tenkįl.”4 didi. “Bizi kime 

ıśmarlarsız?” didiler, “‘Ve kefã bi’llāhi vekįlā.’5 ‘Ve hüve niǾme’l-vekįl.’6” didi. İmām sūy-

i maǾrekeye ħırāmān oldı, anlar rikābınca birez yir bile revān oldı. Çün bunlar İmām’ı 

teşyįǾ itdi, İmām bunları bu resme tevdįǾ itdi: 

ŞiǾr: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Geldi derdā vaķt-i firķat el-vedāǾ 

Baña geldi şimdi nevbet el-vedāǾ 

El-vedāǾ iy ħˇāher ü ferzend ü zen 

El-vedāǾ iy ħˇįş ü Ǿıtret el-vedāǾ 

Yiridür ki āh-i sįne ebr olup 

Ola bārān eşk-i ĥasret el-vedāǾ 

İmām, “İnne veliyyiya’llāhü’lleźį nezzele’l-kitābe ve hüve yetevelle’ś-śālihįn.”7 didi ve 

ħalķa ħıŧāb idüp, “Benüm nesebüm iźǾān (178b) eyleñ ve rūy-i zemįnde benden ġayrı 

peyġamber ķızı oġlı var mıdur, beyān eyleñ.” didi. Hemşįresi Zeyneb işidüp, “El-yevme 

mātet Fāŧımetü ümmį ve ǾAliyyün ebį el-Ĥasenü aħį. Yā ħalįfete’l-māżį ve Ǿāle’l-yetāmã.”8 

didi. İmām işidüp, 

MıśrāǾ: 

(…?) 

“Ve lev terake’l-ķaŧā leylen lenā mā.”9 

didi. Ol ķavm ki mažher-i “İnnehüm Ǿani’s-semǾı le-maǾzūlūn.”10 İdiler, [294b] ol kelām-i 

ĥaķķı ķulaķlarına ķoymadılar, şeyŧānı ķoyup ol imām-i ĥaķķa uymadılar. Andan İmām 

nįzesin yire11 śancup yigirmi beyte ķarįb recez oķudı ki tercemesi budur: 

                                                                                                                                                                                    
1  Allah doğru yola iletendir. 33/Ahzâb: 4: “Ve hüve yehdi’s-sebįl.” 
2  Güzel bir sabır. 12/Yûsuf: 18, 83: “Fe-śabrün cemįl.” 
3  Bol bol mükafat. 
4  Azap ve ceza. 
5  “Vekîl olarak Allah sana yeter.” 4/Nisâ: 81, 132, 171; 33/Ahzâb: 3, 48. 
6  O ne güzel vekildir. 3/Âl-i İmrân: 173: “Ve ķālū ĥasbüna’llāhü ve niǾme’l-vekįl.” 
7  “Benim yâr ve yardımcım, işte bu Kur’an’ı indiren Allah’tır. O, has kullarını hep koruyup kollar.” 7/A’râf: 

196. 
8  Bu gün annem Fâtıma, babam Ali, kardeşim Hasan öldüler. Ey geçmiş zamanın halifesi, yetimlerin 

akrabası/hâmîsi. 
9  Eğer bağırtlak kuşu gece bize su bırakırsa. 
10  Çünkü şeytanlar vahyi işitmekten kesinlikle men edilmişlerdir. 26/Şuarâ: 212. 
11  yire: yir B, -P. 
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ŞiǾr: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Nūr-i çeşm-i Muśŧafā’yam rūĥ-ı cism-i Mürteżã 

Dürr-i dürc-i “Hel etã?”1yam bedr-i bürc-i “Lā fetã.”2 

Māderüm ħayrü’n-nisā vü ķardeşüm şāh Rıżā 

Ben ser ü ser-ħāyle ser-cümle gürūh-i enbiyā 

Ĥamze’dür şāh-i şehįdān şāhid-i ĥaķ Ǿamm baña 

Biri CaǾfer nūrdan perle uçar śubĥ u mesā 

Niçe mažlūm [ü] niçe maǾśūm ķanın dökdüñüz 

Śanmañuz yoluñuza gelmez bu ħūn ü mā-cerā 

Ne birāder ne püser ķaldı ne ħˇįş ü ne ķarįb 

Bir başumla yalıñuz ķaldum ġarįb ü mübtelā 

Niçe bir bį-dādlıķ inśāf eyleñ var-ısa 

Ħavf-i Ĥaķ şerm-i Resūl ü ħaşyet-i rūz-i cezā 

BaǾdehū didi ki: “İy ķāvm! 

Nažm: 

(mef’ûlü mefâ’ilün fe’ûlün) 

Ķorkuñ o Ħudā-yi ins ü cāndan 

Ħallāķ-ı zemįn ü āsmāndan 
 
Kim rūza şebi bürüdücidür 

Şems ü ķameri yürüdücidür 
 
Oldur yaradan şeb-ile rūzı 

Ķullara iden naśįb rūzį 
 
Hem aġladan ol vü güldüren ol 

Hem dirgüren ol vü öldüren ol 
 
Ger aña getürdüñüzse ıķrār  

Olduñuz [295a] ise Resūl’ine yār 
 
Āl olduġumı yaķįn bilürsiz 

Yā baña niçün cefā ķılursız 

                                                            
1  Geldi mi? 76/İnsan: 1. 
2  (Ali’den başka) yiğit yoktur. 
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Ol baña dimişdi ‘ķurretü’l-Ǿayn’ 

Lāyıķ mı siz eylemek baña şeyn (179a) 
 
Çünki irişe dem-i ķıyāmet 

Cedd ü pederüm ide şikāyet 
 
Allāh olıcaķ o günde ķāđį 

Bu fiǾlüñüze olur mı rāżį 
 
AǾdādda oldı küşte heftād 

Kim ķıldı şehįd tįġ-ı bį-dād 
 
Yārān kimi kimi birāder 

Kimi püser-i bi-cān berāber 
 
Her birisi bį-günāh ü mažlūm 

Bir ķaŧre śuya ĥarįś u maĥrūm 
 
Cān ķaśdına ŧoġrıdup cıdayı  

Şimdi baña dikdüñüz1 Ǿaśāyı 
 
Almışsız araya çevre yanum 

Almaġa benüm bu ķuşça cānum 
 
Bu žulme döyer mi cān-i nā-şād 

Yirden göge āh-i dād feryād 
 
Ger żabŧ-ı ħılāfet-ise maķśūd 

Ižhār-i şemātet ise maķśūd 
 
Ķoñ beni gidüp başum alayın  

Taķdįre bu işleri śalayın 
 
Dil-teşne bürehne vü piyāde 

Tenhā vü ġarįb ü bį-zevāde 
 
Her sūya sirişküm aķa aķa 

Yā Rūm’a gidem yaħod ǾIrāķ’a 
 

                                                            
1  dikdüñüz B: didüñüz P.  
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Yoķ dirseñüz iy gürūh-i āzār 

Iżrāra iderseñüz ger ıśrār 
 
Dimem1 ki baña riǾāyet eyleñ 

Aŧfāl ü Ǿıyāle şefķat eyleñ 
 
Bir heftedürür ki bį-ħor ü ħˇāb 

Bį-āb ķamusı oldı bį-tāb [295b] 
 
Āfetlerini śu derdi aldı 

Śu śūreti2 gözlerinde ķaldı 

Eger itmez-iseñüz ‘El-ĥukmü li’llāh.’3 Rażįnā li-ķażāǿi’llāh.’4”. Bu söz ki seng-i ħārāda 

eŝer eyler ve duǾā-yi mažlūm gibi nüh ŧıbāķ-ı gerdūnı deler geçer, semǾ-ı sipāha iricek bį-

ıħtiyār maǾrekeden remįde oldılar. Her biri eşk-i nedāmet-rįz ve engüşt-i ĥasret-ħāyįde 

oldılar. ǾAskerüñ pāyları gibi başları ķatı5 ve dilleri saħt oldı, sįneleri ķuburları gibi tįr-i 

endįşe ile ŧoldı. Kemend ü6 nįzeleri gibi dūr ü dirāz efkār idüp ŧurdılar, gürzleri7 gibi ser-

girān olup siperleri gibi cengden yüzlerin dürdiler. Ķılıçları ĥayādan ķan derlediler, cebe 

söken oķları gibi delikden delige girdiler. 

Baħter bin RebįǾa ve Şįŝ-i RebįǾį (179b) ve Şimr-i Źü’l-cevşen gördiler, İmām seyf-i 

ķāŧıǾ gibi bürhān-i sāŧıǾ-ıla Ǿaskerüñ Ǿırķ-ı ıķdāmın kesdi ve ħırmen-i cemǾıyyetlerine bād-i 

tefriķa esdi, ileri gelüp, “Yā İbn Ebį-türāb! Ķıśśayı dirāz itme! Yā Yezįd’e beyǾat ķıl, 

yāħod mā-beynümüzi ķılıcdan ġayrı nesne kesmez, şöyle bil!” didiler. İmām ser-pįç idüp8 

ķażāya rıżā virdi. Bir āh itdi ki dūdı meleǿ-i melāǿike-i [296a] üli’l-erāyike irdi. İbn SaǾd 

miyān-i sipāh ü ķalb-i Ǿaskerden at depüp piyādelere, “İbn Ebį-türāb’[ı] söz söylemege 

ķomañ!” diyü āvāz itdi9. On iki biñ10 piyāde yek-bār tįr-bārān idüp cenge āġāz itdiler. Ĥaķ 

TeǾālã’nuñ ķudreti-yile birisi kendide eŝer ve atına żarar itmedi. Çün tįr-endāzlar gerçi 

evvelinden tįr ü kemānları gibi gerindiler ve sündiler, śoñra bu ĥāli görüp ŧūmār gibi girüye 

döndiler. 

                                                            
1  dimem: dilemem P, B. 
2  śūreti B: śorıyı? P. 
3  Hüküm Allah’ındır. 40/Mü’min: 12: “Fe’l-ĥukmü li’llāh.” 
4  Allah’ın takdirine râzıyız. 
5  ķatı: ķayı? P, B. 
6  ü B: -P. 
7  gürzleri B: gözleri P. 
8  idüp B: -P. 
9  piyādelere…itdi B: -P. 
10  biñ B: -P. 
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İmām çün ħaymeye geldi, 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

İmām ehli ile eyler vedāǾı 

ǾAdū ĥāżır ide ķılıc semāǾı 

nā-gāh bir şaħś-ı Ǿacįb ü heykel-mehįb İmām’uñ yolın aldı. Nūrü’l-eǿimme, Cāru’llāh-i 

ǾAllāme’den rivāyet ider ki: Çün İmām ol tenhāyį vü vaķt-i nā-şikįbāyįde ol şaħśa nažar 

ķıldı, gördi ki ten ü seri, esb ten ü serine ve ayaķları, üştür pāylarına beñzer. Çün İmām’uñ 

öñine irdi, “Es-selāmü Ǿaleyke ve Ǿalã ebįke ve Ǿalã ceddike ve Ǿalã ümmike.”1 diyü selām 

virdi. [İmām], “Sen kimsin ki bencileyin bį-şikįb, yārį-i yārāndan bį-nāśįb, hicrān-i odda ve 

hücūm-i aǾdā zemānında ġarįb ü nā-çārlara yārlıķ, ve ġam-dįdelere selām [296b] virüp ġam-

ħˇārlıķ u ġam-güsārlıķ ķılursın?” didi. Ol şaħś [didi ki:] “Yā İbn Resūlu’llāh! Ben şāh-i 

periyyānam, emmā ümmet-i Peyġamber-i Āħırü’z-zemānam, bende-i bāb-i Şāh-i 

Merdān’em. Adum Men-Ǿafer’dür; niçe biñ Ǿasker emrüme müsaħħardur. Buyur ki, yir gök 

götürmez Ǿasker-i cerrār getüreyim, bu Ħāricįlerden demār getüreyim. 

ĶıŧǾa: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) (180a) 

Elümden gelse ayaġuñ tozında 

İdüp pā-māl ķırsam ħaśmı yek-ser 

İşi iltüp olam yā başa server 

Ya ser virüp şehādet ola efser.” 

İmām buyurdı ki: “Raĥımeka’llāhü ve cezāke ħayrā!2 Perįler cism-i laŧįf ve beşer cesed-i 

keŝįfdür. Mā-beynlerinde beynūnet ve Ǿadem-i mücāneset vardur. Ol sebepden Cenāb-i 

Ħudā’dan, ki yanında sirr-i mestūr yoķtur, cins-i cin nevǾ-ı ins-ile ķıtāle destūr yoķtur. Zįrā 

žulm olur, be-her ĥāl perįler ādemįlere žafer bulur.” Men-Ǿafer didi ki: “Yā İmām! 

buyurur-ısañuz ķıtālde anlara heykel-i maħśūśumuz gösterelüm, andan ķılıc uralum; tā ki 

ġāzįlerümüz seǾādetde saña enbāz ve ķatįllerümüz şehādetde saña dem-sāz ola.” İmām 

buyurdı ki: “Şimdi zemān-i irtiĥāl ve bu gice, şeb-i viśāldür. Baña şehādet [297a] taķdįr-i 

Ĥaķ’da müteǾayyin ve maķdūr behr-i taķdįr kāyindür. Sen benüm ħāŧırum-içün var 

menzilüñ ķudūmuñ-ıla ābād eyle, şehādetüm işitdükde düşer-ise rūĥum duǾāǿ-i ħayr-ile şād 

                                                            
1  Sana, babana, dedene ve annene selam olsun. 
2  Allah sana merhamet etsin ve sana iyilikle karşılık versin! 
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eyle. İnşāǿa’llāh sen daħı niyyet ü Ǿazįmet-ile müŝāb olursın ve rūz-i maĥşerde şefāǾat-i 

Muśŧafã vü Mürteżã’dan behre-yāb olursın. 

 

Nažm: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Bes est įn nükte ve lā edri ġayrā 

Kerem kerdį cezāka’llāhü ħayrā1 
 
Muķarrerdür gelür olan muķadder 

Kişinüñ başına ger ħayr ü ger şer.” 

İmām tekrār meydāna varup mübāriz ŧaleb ķıldı. Ŧamįm bin Ķumeyd, ki emįrān-i 

Şām’dan ve dilįrān-i ħūn-āşāmdan idi, İmām’a muķābil olup, “Yā İbn ǾAlį! Evlād ü ıħvān 

ü aśĥābuñ ķatl olundı. Mihr-i devletüñüz zevāle varmaķ degül, maġrib-i ecelde ŧolundı. 

Sen daħı ne günüñe ŧurursın ve niçün ser-keşlik ŧopın urursın?” didi. İmām, “İy Şāmį! Ben 

sizüñ cengüñüze mi geldüm, yoķsa siz benüm cengüme mi geldüñüz? Evvel ben size mi tįġ 

śaldum, (180b) siz baña mı śalduñuz? Benüm ķıtālüm defǾ-ı śāǿildür, sizüñ ķıtālüñüz ‘El-

bādiǿü ažlem.’2 taħtında daħıldür. Min-baǾd [297b] mā-beynümüze nesne girmez ve bizi 

sizden tįġdan ġayrı nesne ayırmaz.” didi ve merdāne bir naǾre urdı. Heybetinden niçe raħş 

śāĥıbin yire urdı. Ĥarįf ol naǾrenüñ āsįbinden serāsime oldı, dest ü pāyı Ǿamelden ķaldı, 

İmām boynına bir tįġ urdı ki fi’l-ĥāl derk-i esfel-i caĥįmi buldı. Yezįd-i Ebŧaĥį Ǿazm-i 

meydān ķıldı. İmām naǾre urup, “Meger beni bilmezsin ki böyle bį-bāk gelürsin?” didi. 

Yezįd güstāħāne şemsįr Ǿuryān eyledi. İmām pįş-destlik idüp kemerine bir tįġ urdı, iki 

nįme oldı. Ĥarāret-i ġamm ü tābiş-i temmūzį ve sūziş-i zemān-i nįm-rūzį ile İmām cāna 

geldi, śu içmekden cānı dehāna geldi. Ceng ide ide leb-i āb-i revāna geldi. Şimr naǾre urdı 

ki: “Ĥuseyn’i ķomañ ki śu içe, sįr-āb ola; keştį-i vücūduñuz deryā-yi şūr-engįz-i mevc-

endāzından ġarķ-āb ola!” Ol mihr-i vilāyet-ile mā ortasında śufūf-i aǾdā seĥāb-i mužlim 

gibi ĥāyil oldı. İmām ceng ü neberd ile āb-i Fürāt’a gelüp, keffin pür idüp çünki içmege 

māyil oldı, gūşına āvāz geldi ki: “Eclāf-i Ǿadū ķaśd-i ĥarem-i ĥurmet itdiler ve raħtı nehb 
[298a] ü ġāret itdiler.” Çünki İmām’uñ gūşına bu āvāz geldi, śuyı döküp içmekden vāz geldi 

ve aġlayup didi ki: 

 

                                                            
1  Bu nükte yeterlidir, başkasını bilmiyorum/ İyilik ettin, Allah sana iyilikle karşılık versin! 
2  Başlatan daha zâlimdir. 
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Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

“Sirişk-ile benüm gözüm bıñarı 

Unutdurdı niçe gözli bıñarı.” 

At sürüp tįġ urdı ki1, ol at ve bu yat vaśfında dinilmişdür: 

ŞiǾr2:  

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Kendi bir çāpük-süvār ü merd-i meydān zįb ü zeyn 

RaǾd-savlet barķ-heybet server-i şįr-i ġarįn 
 
Tįġı gül-gūn rengde nįrengde3 nįlūferį 

Tābnāk ü gevher-efşān āb-dār [ü] āteşįn (181a) 
 
Zįr-i rānında semend-i bād-peymā barķ-seyr 

NaǾl-i ħārā-kūfı olmış ħūn-i düşmenden Ǿacįn 
 
Tįz-tek4 çāpük-Ǿınān pūlād-süm ħārā-şikāf 

Ħord-ser kūçek-dehān lāġar-miyān ferbih-sürįn 
 
Böyle merd ü bu neberd ü raħş bu şemşįr bu  

Āferįn iy merd-i meydān-i şecāǾat āferįn 

Çün İmām ħaymeye irdi, bildi ki ol āvāz dürūġ-ımış ve şemǾ-ı ġāret henūz bį-

fürūġ-ımış. Emmā ĥıkmet bu-yıdı ki, İmām rūzesin Kevŝer-ile ifŧār ide ve min-baǾd sāķį-i 

Kevŝer yedinden nūş-i şerāb-i ħoş-güvār ide. Andan ehl-i beyte vaśıyyet idüp, “BürķaǾ-pūş 

ü mıķnaǾ ber-dūş oluñ ve vaķt-i muśįbetüñüz nüzūline [298b] müntežır oluñ. Ve cürǾa-i zehr-

ālūd-i śabr nūş itmege ĥāżır oluñ. Mihmān-i muśįbete śadme-i ūlãda śabr ile telaķķį eyleñ. 

Çün bunda Ǿazā virür yoķtur, biri biriñüze taǾziye vü tesellį eyleñ.” Andan Zeyne’l-

Ǿābidįn’e teveccüh idüp [didi ki]: 

Beyt5: 

(mef’ûlü mefâ’ilün fe’ûlün) 

“İy ġonce-i gül-bün-i cüvānį 

Şāħ-ı gül-i gülsitān-i cānį! 
                                                            
1  tįġ urdı ki B: -P. 
2  şiǾr B: beyt P. 
3  nįreng: nįrek B, -P. 
4  tįz-tek: nįz-tek? P, B. 
5  beyt B: nažm P. 
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Çün Mekke’ye vuśūl ü Bekke’ye ĥulūl bulasız, Ravża-i ceddüñe bu ķatįl-i tįġ-ı tenkįl ü 

şehįd-i ķavm-i pür-tađlįl cānibinden, 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün) 

Āstānına gözüñi süresin 

Türbe-i pākine yüzüñ urasın. 

Diyesin ki: ‘LuǾāb-i dehānuñ-ıla perverde ķılduġuñ Ĥuseyn’i dil-teşne helāk itdiler ve serv 

gibi kenāruñda büyütdügüñ Ĥuseyn’i śarśar-i ķahr-ıla sāye gibi berāber-i ħāk itdiler. Nūr-i 

çeşmüñ göz göre gözden bıraķdılar. Şāħ u nihāl-i serv ve gül-bün-i gülistānuñ ħār ü ħāşāk1 

gibi2 yaķdılar. Ĥameǿ-i ĥamiyyetüñ ĥımāyet itmediler, ĥurmet-i ĥaremüñ ĥırāset 

itmediler.’ İy ferzend! Çün śudan revā göresin, benüm dil-teşne cān virdügüm revā 

görmeyesin. Çün cemǾıyyet-i yārān-i śafāya iresin, benüm tefriķa-i bāl ü firāķ-ı ĥāl ile tek 

ü tenhā cān virdügüm yād itmemek [299a] sezā görmeyesin.” (181b) 

 

ŞiǾr: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Yād idüp gāhį duǾāǿ-i ħayr-ıla cānum benüm 

Yārlıķ ĥaķķın unutmasun di yārānum benüm 
 
Şemle śarsun mihr ursun şems dülbendin yire 

Ķaldı çünki ħāk ü ħūn içre ŧaylesānum benüm* 
 
Āsmān dürrāǾa-i śubĥı çeküp çāk eylesün 

Çün ilişdi ķaldı ħār-i ħaśma dāmānum benüm 
 
Aġlayup sürsün yüzin3 yire dögünsün ŧaş-ıla 

Çünki ħuşk oldı śusız serv-i ħırāmānum benüm 
 
Āb-i serd ü āteş-i germle4 beni yād eyleñüz 

Çün dükendi vü kesildi dāne vü nānum benüm 

 

 

                                                            
1  ħāşāk: ħuşk P, B. 
2  gibi B: -P. 
3  yüzin B: -P. 
4  germle: germi-yile P, B. 
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Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Göricek her ķaçan bir küste-bāli aña ġam-ħˇār ol 

Ķaçan ser-geşte ĥāle iresin raĥm it meded-kār ol 

Şehribānū ilerü gelüp, “Yā İmām! Duħterān ü ħˇāherānuñ, evlād-i Resūl olduķları 

ĥurmetlerine, her yirde maķbūl ü muǾazzezdür. Emmā ben bu diyārda faķįr ü ġarįbem ve 

ħˇįş ü nesįbden bį-naśįbem, bilmem n’eyleyem?” diyüp bu naġme ile nevĥa-ger ve bu 

nevĥa ile aġlar-ıdı: 

 

Nažm:  

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Eli etegi ķıśa bir ġarįbem 

Ġarįb ü ħˇįşden hem bį-naśįbem 
 
Ne Ǿālemde enįsüm var ne yārüm 

Ne ġam-ħˇārum ne ħod bir ġam-güsārum 
 
Penāhum āstānuñ idi ancaķ 

Ümįdüm bir sen idüñ [299b] bir daħı Ĥaķ  
 
Ümįź-i ħayr-ile ger sįne pürdür 

Velį Allāh birdür iş ikidür 
 
Tenümde deprenür yañlış nişānlar 

Deli itdi beni çirkin gümānlar 
 
Ne bilem ki ne ola senden ayru 

Başumda yazu [vü] gözümde görgü 
 
Gerekmez baña senden śoñra dünyā 

Öñüñde cānum alsun Ĥaķ TeǾālã 
 
Bu iki ķan ayaķluyı n’idem ben 

Ki çıķmış od gibi başı bacadan 
 
Bu kül öksüzlerin kime yanayın 

Kimüñ ocaġına varmaķ śanayın 
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Zene dirler Ǿadūdur çār dįvār 

Benüm ħod bunca Ǿasker düşmenüm var (182a) 
 
Bilürsin tühmet eylerler nisāya 

Bacadan gün ķapudan girse sāye 
 
Göge irse başı çün mihr-i gerdūn 

Zenüñ Ǿaķlı ķısadur śaçı uzun 
 
Şunuñ ki ola adı dilde Ǿavrat 

Anuñ setrine ĥukm eyler şerįǾat 
 
Ġamum bu ki olup çarħ1 u Ǿadū sir 

Ķamer gibi yüzüme getüre kir 
 
MeǾāźa’llāh olursa ķaśd-i düşmen 

Beterdür baña bir söz biñ ölümden 
 
Elüñle evvel öldür itme ihmāl2 

Beni düşmen elinde ķoma pā-māl 

İmām didi ki: “RuǾb ü hirās-i Ehl-i Beyt ķulūb-i küffār ü münāfıķįnda cāy-gįrdür ve dest-i 

tühmet ü selb-i ġāret, kerān-i ĥarem-i ĥurmet-i nübüvvetden ķaśįrdür. Ġam yime ki [300a] 

rūĥāniyyet-i cedd3 ü peder saña dest-gįrdür.” İmām tekrār tekrār ferden ferdā evlād ü 

ensābı-yıla vedāǾ itdi, iftirāķı ehl-i beyte bedel-i ictimāǾ itdi. 

RübāǾį: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

“Śaçdı toħm-i fitne dehre şaĥne-i āħır zemān 

Lā-übālį-vār anuñ-çün eyledüm terk-i cihān 

El śalup açar etek ĥavrā Ǿaceb mi dünyeden 

Āstįn-efşān olup gitsem eger dāmen-feşān.” 

diyüp, meydāna gelüp yine mübāriz ŧaleb itdi. İbn SaǾd “Birer varur-ısañuz murġ-ı dāne-

çįn gibi sizi direr ve ŧūmār-i aǾmāruñuz dürer, yek-bār ĥamle idüñ!” didi. ǾAsker bir 

uġurdan cünbişe geldiler. İmām bāk itmeyüp cümleye ĥamle idüp tįġ ĥavāle itdi ve kimini 

rāh-i Ǿademe gönderüp enbān-i cānında peykān-i tįrin nevāle itdi. ĶaǾķaǾa-i silāĥdan 

                                                            
1  çarħ: ĥarħ? P, raħraħ? B. 
2  İhmāl B: himāl? P. 
3  cedd B: ceźź P. 
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āsmāna velvele ve naǾre-i merdāndan zemįne zelzele düşdi. ŞüǾāǾ-ı tįġ-ı barķ-nümā, 

dįdeleri ħįre ve śadā-yi raǾd-i ġavġā-yi gürz göñülleri ŧįre eyledi. Senābik-i mevākib-i 

merākib göge bulutlar gibi ġubār aġdurdı, tįġ-ı śāǾıķa-bār ü barķ-girdār yaġmur yirine ķan 

yaġdurdı.(182b) [300b] 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Oķ yaġar yaġmur gibi oynar ķılıc şimşek gibi 

Ŧoplar raǾd ü bulutlardur göge aġan ġubār 

 Evvel tįr ü nįze bünye-i nebiyyeyi mecrūĥ itdi ve ħancer ol bünyenüñ maķālātınuñ 

metnin meşrūĥ itdi. Her çend ki tįġ çalup ķan derleyüp alnı derin ol yolda beźl itdi, emmā 

ecel-i māżį ķāđį olup cān ü ten beyninde olan nizāǾı faśl itdi, yaǾnį ferǾı vāśıl-i aśl itdi. 

İmām baǾżı rāvį ķavlince tekrār kendin āb-i cūybāra urdı, kenār-i ābda leb-i tefsįde ile 

mānend-i māhį ŧabįde bir zemān ŧurdı. Keffin pür ķılup içmek ķaśd itdükde Ĥużayr bin 

Nümeyr tįr ile dehān-i mübāregin zaħmnāk idüp pür-ħūn ve dürr-i dendānın laǾl-gūn itdi. 

Ol dehān, dürc-i dürr ü ġonce-i jāle-i pür iken ĥoķķa-i mercān ü enār-i gülistān-i cinān 

oldı. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Ol śuyı içmek müyesser olmadı 

Cāy-gįr-i āb-i Kevŝer olmadı 

Bu hālde her ŧarefden seyl-i tįre gibi aǾdā aŧrāfın aldı, beden-i pāki eşiǾǾāt içinde gün gibi 

nįzeler arasında ķaldı ve çehre-i tābnāki ħār içinde gül gibi tįrler içinde ķaldı. Ķāmeti naħl-

i gül ü nihāl-i pür-ġonce [gibi] pür-zaħm ü ħūnįn ve bedeni diraħt-i śanevber gibi çāk çāk ü 

zaħm-ħorde-i gürz ü zūpįn; [301a] cismi sünbül ü sūsen gibi kebūd ve leged-kūp-i seng-i 

āzār ü kįn; sįnesi gül-i jāle-bār gibi pür-ābile-i đarb-i seng-i Ǿadū-yi bį-dįn idi. ŻaǾfı ķavį 

ve ķuvãsı żaǾįf olup elleri elden vardı ve ayaķları ayaķdan ķaldı. Raħşı daħı zebūn olup 

zaħm-i süvār ü yayaķdan ķaldı. ǾAmr kendi ķaśd-i İmām itdi, İmām gördükde, “Kendüñ 

gelüp öldürür misin?” didi. (183a) ǾAmr şerm idüp döndi. Ĥāżırlaruñ ehl-i inśāfı ǾAmr’ı 

melām itdi, baǾżı eclāf ü bį-inśāf ķaśd-i ġāret-i ħıyām itdi. İmām, “İy āl-i Ebį-Süfyān! 

Dįnüñüz yoġ-ısa Ǿāruñuz daħı yoķ mı ve yevm-i ĥaşr ü vuķūǾ-ı neşre ıķrāruñuz daħı mı 

yoķ? Ġaraż beni ķatl ise, ben ħod dest-i taġallüb ü taśalluŧuñuzda giriftāram. Ĥaremüme 

taǾarruż ĥurmet-i ĥarem-i Resūl’i hetk olmaz mı ve perde-i dįn ü şerǾı fetk olmaz mı?” 
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[didi]. Şimr, “Yā İbn Fāŧıma! Bu süǿālüñ icābete maķrūn olsun ve Ǿırż-ı ĥaremüñ dest-i 

ġāretümüz ĥavādiŝinden1 maśūn olsun.” didi ve ġāret-gerleri dönderdi, “Bizüm 

mürādumuz ķatl-i Ĥuseyn’dür, aña saǾy eyleñ!” diyü ol cānibe gönderdi. 

El-ķıśśa, bunca piyāde vü süvārdan [301b] kimesnede zehre olmadı ki teveccüh-i ķatl-

i İmām ide, ķanda ķaldı ki ķatle ıķdām ide. Şimr buyurdı, tįr-bārān itdiler; ķodılar ġayrıyı, 

ķaśd-i ġāret-i cān itdiler. İmām raħşından indi ki gezend irmeye. Zįrā raħş rehvār ü rāhvār 

idi ve yādgār-i cedd ü peder idi. İmām’ı piyāde görüp tekrār hücūm itdiler, kendi cānların 

kendi elleri ile merĥamet-i Ĥaķ’dan maĥrūm itdiler. Bir nā-merd ki cebįn-i pür-çįn-i bā-

kįnine āyet-i şaķāvet nüvişte ve nāśıye-i ķāśıyesinde fısķ u Ǿıśyān sirişte idi, İmām’uñ 

pįşānį-i nūrānįsine tįr urdı ki çehre-i mübāregi ħūn oldı ve Ǿıźār-i erġavānįsi żaǾfdan 

zaǾferānį olmış-iken lāle-gūn oldı. İmām, 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

“İlāhį bį-kes ü bį-yār ü bįmāram teraĥĥum ķıl 

Ecel der-peydür aǾdā bį-emān ü Ǿumr müstaǾcil.” 

diyüp, ol ħūn-ıla çehre-i alın ālūde ider-idi ve dir-idi ki: “Āl içinde bu ħūn benüm (183b) 

surħ-rū olmama sebebdür. Bu śūret-ile ceddüm Resūl’e ve pederüm Mürteżã ve māderüm 

Betūl’e mülāķāt ideyim ve sūret-i aĥvāl ne vech-ile oldı-yısa bu yüzden ol āb-rūy-i rüsül 

ĥużūrında ħıkāyāt ideyim.” İmām’uñ ki beden-i mübāreginde otuz üç yirde zaħm-i silāĥ 
[302a] ve otuz dört yerde ŧaǾn-i rimāĥ var idi, bį-ŧāķatlıġından KaǾbe-i ķalbin ġayrıdan pāk ü 

tenzįh ve vech-i mübāregin veche-i ķıbleye tevcįh itdi. Her kim ki ķatl-i İmām’a ķaśd ider-

idi, eli ditrer, silāĥ elinden düşer-idi. Ve bi’l-cümle İmām’uñ ķaśdına ħalķ ıķdām 

idemeyüp, ķatlinden imtināǾ idüp biri biri öñine ĥāyil olur-ıdı. Her kim ki cemāline nažar 

ider-idi, dehşet ġalebe idüp Ǿaķlı zāyil olur-ıdı. 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Egerçi žulm yoķ ķana berāber 

Ķanı bir ķanda bu ķana berāber 

Şimr gördi ki ķatl-i İmām’da ħalķ tehāvünde ve kendüye Ǿazm-i teǾāvünde, “Uķtülū, 

ŝekiletküm ümmüküm!”1 diyü ĥayķırdı. ZürraǾa bin Şerįk zaħm-i tįġ-ıla bir el öñürdi śol 

ķolın düşürdi. 

                                                            
1  ġāretümüz ĥavādiŝinden: ġāretüñüz ĥavādiŝden P, B. 
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Beyt: 

(mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün) 

El virmiş-idi evvel aña devr-i zemāne 

Devrān alup āħır elini atdı yabāna 

İmām anı görüp dünyādan yek-dest ķaŧǾ-ı Ǿalāķa idüp vedāǾ ve Ǿarż-ı inķıŧāǾ itdi, “El 

benüm etek senüñ.” diyü dāmen-i rahmet-i İlāhįye yapışup ol devlet el virdügi şükrāneye 

dest-efşān semāǾ itdi. Ecel andan inābet idüp el aldı, yāħod İmām şāhid-i şehādeti daǾvet 

içün ķol śaldı. 

ĶıŧǾa: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Bir el öñ cān [302b] virüp buldı behişti  

Açar cömerd eli cennet ķapusın 

Ķomış gibi eliyle vardı buldı 

Açup fetĥ eyledi raĥmet ķapusın 

Sinān (184a) bin Enes nįze đarbı-yıla İmām’ı yire düşürdi, Ħavlį bin Yezįd ķatl ķaśdına 

gelüp, ıķdām idemeyüp tersine yüz urdı. 

İmām İsmāǾįl-i Buħārį rivāyet ider ki: Ol maĥalde bir kimesne gelüp İmām’a ķaśd 

itdi, İmām aña nažar idüp “Benüm ķātilüm sen degülsin. Yüri ki, ĥayfdür ki sen benüm 

sebebümden āteş-i dūzaħa yanasın ve dūd-i kebūd-i Ǿıśyāna boyanasın.” didi. Ol2 şaħś bį-

ıħtiyār, “Yā İbn Resūlu’llāh! Bu ĥālde yine sen bizüm pervāmuz görürsin ve bizüm aĥvāl-i 

dünyā vü uķbãmuz ķayurursın.” diyüp İmām’a çekdügi seyfi ditretdi. İbn SaǾd berāberine 

gelüp “İy ĥarām-zāde! Geldüm ki seni helāk idem.” diyü tįġ ĥavāle itdi. İbn SaǾd’uñ 

ħıdmet-kārları ve hevā-dārları her ŧarefden tįġ u nįze urdılar, zebūn idüp üşüp düşürdiler. 

Ol şaħś didi: “Yā İmām! Mürādum rıżā-yi Ħudā’dur. Saña ve cedd ü pederüñe mürįdem. 

Şāhid ol ki ben daħı reh-i Ǿışķuñda şehįdem.” didi. 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Şehādet bulduġuma ķıl şehādet  

Umaram ħūn-[303a]behām ola şefāǾat  

İmām işidüp, 

 
                                                                                                                                                                                    
1  Öldürün! Anaları evlatsız kalasıcalar! 
2  ol: P’de mükerrer. 
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Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

“Deminde eyledüñ cān naķdin įŝār 

İki Ǿālemde Ĥaķ ķılsun demüñ var.” 

didi. 

Ol iki seg-i nā-kes, Şimr-i Źi’l-cevşen ile Sinān bin Enes ıķdām itdiler. Emmā Şimr 

pįş-destlik idüp ayaġı-yıla depdi, “Yā İbn Ebį-türāb! E-leste tezǾumü enne ebāke Ǿalã ĥavżı 

Resūli’llāhi yesķa’l-māǿe men aĥabbehū; fa’śbir ĥattã teǿħuźe’l-māǿe min-yedihį!1 diyüp 

sįne-i pür-sekįnesi üzre oturdı, lıĥye-i pür-ĥılyelerine yapışup ĥancerelerine2 ħancer urdı. 

İmām, “Zirihi yüzüñden gider ki şeklüñ Ǿıyān ve ķātilüm ĥaķķında Resūl buyurduġı 

Ǿalāyim nümāyān olsun.” didi. Şimr yüzin (184b) açdı, İmām gördi ki dendānı mānend-i 

dendān-i ħūk, “Sįneñi aç!” didi. Şimr sįnesin açdı. İmām gördi ki dāġ-ı beraś-ıla sįnesi 

taħta-i dirhem gibi meskūk; “Bu nişānlar śarįĥdur ve Resūl’üñ ķavli śaĥįĥdur.” didi. Andan 

didi ki: “Yā Şimr! Bugün ne gündür?” Şimr eyitdi: “Yevm-i āşūrāǿ ve yevm-i cümǾa-i 

refįǾu’r-rütbedür.” İmām eyitdi: “Ne vaķtdür ola?” Şimr eyitdi ki: “Vaķt-i ħuŧbedür; belki 

çaķ çaġ-ı naǾt-i Resūl-i Ǿālį-menķıbedür.” İmām [303b] eyitdi: “Yevm-i cümǾa vü vaķt-i 

ħuŧbe ola ve menābirde ħuŧabā naǾt-i ceddüme müŝābir ola ve cevāmiǾde ümmet, ümmet-i 

Muĥammed’i, Āl ü evlādı taĥıyyāt ü śalevāt-ıla źākir ola, sen beni ķatl ķaśd idersin. 

Allāh’dan niçe ĥalāl olur ve Resūl yüzin sürdügi sįnede oturup öpdügi ĥulķūma ħancer 

urursın, bu niçe ĥāl olur? Ĥāliyā ben rūĥ-ı Zekeriyyā’yı śaġ elümde ve rūĥ-ı Yaĥyā’yı śol 

elümde görürem. Hemān sāǾat şeh-per-i şehādet-ile ĥažįre-i3 ķudse pervāz ururam. Bārį 

üstümden ķalķ ki secde ideyim ve secdede iken teslįm-i rūĥ ideyim; ‘Sübĥāne Rabbiye’l-

aǾlã!’4 diyür-iken Ǿazm-i cenāĥ-ı Sübbūĥ ideyim.” didi. Şimr-i laǾįn –Ǿaleyhi’l-laǾnetü 

mine’l-melāǿiketi ve’n-nāsi ecmeǾįne ekteǾįn5– ķalķdı, hemān geh İmām secde ķıldı; İmām-

i mažlūm ol melǾūn ü maŧrūd elinden şehd-i şehādet nūş idüp, sürūş-i ġaybį İmām’a 

“mülkin lā-yeblã”6 ile müjde7 ķıldı. “İnnā li’llāhi ve innā ileyhi rāciǾūn.”1 Ve naĥnü min 

firāķıhį mütevecciǾūn.2 

                                                            
1  Babanın Allah elçisinin havuzu (Kevser) başında, kendisini seven kimselere su dağıtacağını iddia etmiyor 

muydun? O hâlde sabret, onun elinden su almak üzeresin.  
2  ĥancerelerine: ħancelerine P, ĥançerelerine B. 
3  ĥažįre B: ĥaŧįre P. 
4  Yüceler yücesi Rabbimi tesbih ederim. 
5  Bütün meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun! 
6  “Hiç son bulmayacak bir saltanat.” 20/Tâhâ: 120. 
7  müjde B: mürde P. 
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Ol ĥālde śavāmiǾ-ı melekūta zelzele, belki mevāżıǾ-ı ceberūta velvele düşdi. 

Melekler bu ĥāli bildiler, gökde tesbįĥlerin yañıldılar. Çarħ pelās-i mātem büründ. [304a] 

Çeşm-i ħorşįd şefaķdan ķan aġlayuraķ (185a) dāmen-i ufuķ ħūnįn göründi. Keyvān ķalǾa-i 

sipihrüñ bāb-i neşāŧına kilįd urdı. Müşterį metāǾın ķara boya gök çivid idüp yüzine nįl-i 

mātem sürdi. Mirrįħ tįġına niyāmdan cāme-i siyāh giydürdi. Ħorşįd şüǾāǾdan külāhın yire 

urdı, sūziş-i ĥarāreti çaķ ehl-i zemįne irdi. Zühre evtār-i çeng gibi śaçın çözdi, mıżrāb 

yirine yüzin nāħun-i ĥaśret-ile pür-ħırāş idüp naġme yirine nevĥa düzdi. ǾUŧārid levĥına 

siyāh cāme ve ķalemine siyāh Ǿımāme śardı. Ķamer Ǿışret-ħāne-i şarķdan mātem-kede-i 

muĥāķa vardı. Mihr ü māhuñ ıĥtirāķından ehl-i zemįn ü āsmāna nuĥūset sārį oldı, sükkān-i 

āsmānuñ bārān-i eşk-i çeşmi Ǿāleme cārį oldı. Ebr kendin tįġ-ı barķ-ıla pāreledi. RaǾd 

ħancer-i śāǾıķa ile yir yir sįne-i Ǿālemi yāreledi. Felekler iñledi, melekler diñledi; mār ü 

mūr sūrāħlarından beliñledi. Cūylār yaşlar döküp, ŧaşlar-ıla dögünüp deryālara ĥāllerin 

aġlamaġa revān oldılar. Ŧaġlar gögüslerin geçürüp nālān oldılar. Hāmūnlar baġırlarına 

ŧaşlar baśdılar, kūhlara3 nālede dem-sāz oldılar. Ġārlar nālānlara hem-dem, vādįler feryād-
[304b]künānlara hem-āvāz oldılar. Deryālar mevci evce irgürdiler. Śaĥrālar cūylardan 

sįnelerine elifler çekdiler ve diraħtlardan gökler yüzine āh livāların dikdiler. Serāb ķalmadı 

ki yaş dökmekden baĥr-i cūşān olmaya, gird-bād ķalmadı ki śaĥrāǿ-i mātemde ser-geşte-i 

devrān olmaya. Gāv-i arżuñ feryādı Bürc-i Ŝevr’e vāśıl oldı. Ĥūt-i felegüñ eşki ķaǾr-i 

zemįne irüp māhįler ġarķ oldı. Perendeler şikeste-bāl ü güsiste-bāl, çerendeler ol dürr-i 

yek-dānenüñ firāķında faħħ-ı4 ġamma ŧutılup pāy-māl oldılar. (185b) Kendi pençeleri-yile5 

ten ü cānların śad pāre ķıldılar. Zaħm-i nāħun-i ĥasret-ile cān ü cigerlerin pür-yāre ķıldılar. 

Dil-i reh-revān-i ŧarįķa-i Aĥmed-i Muħtār, bu ĥādiŝe-i hāǿilenüñ vuķūǾından maķām-i 

taĥayyürde dāyire-vār niçe ser-gerdān olmasun ve cān-i hevā-dārān6-i Ehl-i Beyt-i Ĥayder-

i Kerrār, bu vāķıǾa-i müşkilenüñ ĥudūŝından meclis-i tefekkürde nuķŧa-i merkez-miŝāl niçe 

pāy-bend-i āħırān olmasun? Her gāh ki bu ĥādiŝenüñ şuǾlesi kānūn-i sįneden fürūzān olsa, 

diller kebāb ider ve her dem ki bu ĥıkāyetüñ ķaŧresi tennūr-i dilden ħurūşān olsa, Ǿālem-i 

vücūdı ġarķ-āb ider7. 

                                                                                                                                                                                    
1  “Biz Allah için varız ve O’na döneceğiz.” 2/Bakara: 156. 
2  Onun ayrılığı yüzünden inliyoruz.  
3  kūhlara B: gevherlere P. 
4  faħħ: faĥ? P, B. 
5  pençeleri-yile B: niçeleri-yile P. 
6  hevā-dārān: hevā-dārın P, B. 
7  ider B: iderem P. 
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İmām AǾŝem-i Kūfį rivāyet ider ki: Ĥįn-i [305a] ķatl-i Ĥuseyn’de bir ġubār-i surħ 

peydā oldı ki cihānı tārįk eyledi, herkesüñ ķalbine bįm-i ķıyāmeti nezdįk eyledi. Ħalķ 

dehşetden ķıyāmet ķopdı śandılar ve ħaşyetden cānlarından uśandılar. Bir demden ġubār 

mürtefiǾ ve kemā-kān eşiǾǾāt-i şemş Ǿālem üzre mültemiǾ oldı. Gördiler ki esb-i1 İmām 

devān, pįşānįsinden ħūn-i İmām revān. AǾyān-i ehl-i Ĥarem-i Muĥterem anı görüp böyle 

feryād itdiler ki Ǿasker-i aǾdādan śabrı ber-bād itdiler: 

Nažm:  

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] fe’ilâtün fe’ilün[fa’lün]) 

Şeh-süvāruñ ķanı iy esb-i güzįn 

Ki vücūdıydı saña zįver ü zeyn 
 
Bir ķadem baśsa rikābuña eger 

Śaff-i naǾl olur-ıdı cāy-i ķamer 
 
Çarħ meydānı tekāpūyuña teng 

Ķoruda ejder-idüñ śuda neheng 
 
Felek olmışdı saña cāy-i güźār 

Melek olmışdı saña ġāşiye-dār 
 
Gerdüñe irmez-idi bād-i śabā 

Ķurreñi görmez-idi peyk-i mesā 
 
Hem-Ǿınān olsa saña ger Düldül 

Sen geçüp andan alurduñ öñdül 
 
Şimdi terk itdi mi sen raħşı ol 

YaǾni raħş eyledi mi naǾşı ol 
 
Oldı mı merkebi anuñ tābūt (186a) 

İtdi mi Ǿazm-i diyār-i melekūt 
 
Bu niçe gerd durur rūyuñda [305b] 

Ķandan oldı yā bu ķan mūyuñda 
 
Ķanı ol mefħar-i eyyām ķanı 

Ķanı ol zübde-i İslām ķanı 

                                                            
1  esb B: esbāb P. 
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Pāy-veş cismüñ idüp naǾl-ile zeyn 

Dög başuñ yirlere di şāh Ĥuseyn 
 
Andan ayru idüben naǾle vü āh 

Arķaña gey ķara çul şāl-i siyāh 
 
Egnüñe cāme-i zįni ters gey 

Sįne-bend yirine yaķ gögsüñe key1 

Źü’l-cenāĥ süheyl urdı, ser ü çeşmin İmām Zeyn’üñ pāyına sürdi. Başın zemįne ol ķadar 

dögdi ki cān virdi, dünyā-yi pür-çūn ü çerādan çerāgāh-i behişte irdi. 

Ez-įn cānib, Şimr-i laǾįn bir ŧāyife-i evbāşa baş olup ħaymeleri ķaśd-i ħasāret 

itdiler, ĥulel ü ĥulãdan bulduķların ġāret itdiler. Çün ħayme-i Zeyn’e geldiler, gördiler ki 

İmām tekye idüp kendi ħaste vü nālān, elinde tįġ Ǿuryān ŧurur. Şimr ķaśd itdi ki Zeyn’i 

helāk ide, perde-i derįde-i dįnin tekrār śad çāk ide. Ĥamįd bin Müslim, “Sübĥāna’llāh! Bir 

kūdek-i endek-sāle ki dām-i maraża esįr ve firāķ-ı pederden dil-gįrdür. Ne revādur ki bir 

ķaŧre ħūn-ıla dāmenüñ ālūde ve ķıyāmet olınca nāmuñ meźemmet ü ķatl-i Āl ile güft ü 

gūda ola?” didi. Şimr ol mübāleġayı işidüp ol fiǾl-i şenįǾden ferāġat itdi. Serhā-yi 

bürįdegān ve cemāǾat-i nisvān-ıla Ǿazm-i Kūfe idüp gitdi. 

 
[306a] EL-BĀBÜ’L-ǾĀŞİR DER-VAĶĀYİǾ-I EHL-İ BEYT-İ RESŪL Kİ BAǾD-EZ-

VĀĶIǾA-İ KERBELĀ VĀĶIǾ ŞODE VE ǾUĶŪBĀT-İ MUĦĀLİFĀN Kİ MÜBĀŞİRĀN-İ 

ĤARB ŞODEND.2 

 

EL-FĀSLÜ’L-EVVEL DER- VAĶĀYİǾ Kİ BAǾD-EZ-KERBELĀ BE-EHL-İ 

BEYT ŞODEND. 3 

Ehl-i ħıred-i ħorde-bįn ve Ǿıbret-güźār ü ĥıkmet-(186b)güzįn olan şeh-süvārān-i 

meyādįn-i dįn yanlarında bedįn-sūret muķarrer ü muǾayyendür ki, ĥıkāyet-i şühedā-yi Ehl-i 

Beyt’den āşūbter bir vāķıǾa-i fāķıǾa ve muśįbet-i fāciǾa yoķdur. Rūz-i şehādet-i İmām’dan 

tārįħ-ı teǿlįf-i kitāba dek sekiz yüz ķırķ yidi yıl ve tārįħ-ı tercemeye dek sekiz yüz ŧoķsan 

iki yıldur her gāh ki sāl-i cedįd ola, 

                                                            
1  Mısra P’de, ardından gelmesi gereken “Źü’l-cenāh süheyl urdı” ibaresinden sonradır. 
2  Onuncu Bölüm: Kerbela Olayından Sonra Peygamber’in Hâne Halkının Karşılaştığı Olaylar ile Karşı 

Taraftakilerin ve Savaşı Başlatanların Cezalandırılmaları Hakkında. 
3  Birinci Ayrım: Kerbela Olayının Ardından Ehl-i Beytin Karşılaştığı Olaylar Hakkında. 
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MıśrāǾ: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Muĥıbb-i ħānedān-i Ehl-i Beyt’üñ 

cerāĥati, nāĥun-i hilāl-i māh-i muĥarrem-ile ħūn-pāş ve zaħm-i ķadįmi pür-ħırāş olur. 

Ululardan mervįdür ki: Māh-i muĥarrem, māh-i muĥterem ve nūr-i çeşm-i İmām-i 

ĥarem-i muĥteşemdür. Ve yevm-i cümǾa, seyyidü’l-eyyām ve rūz-i āşūrā, vācibü’l-ıĥtirām; 

vaķt-i śalāt-i cümǾa, vaķt-i icābet-i duǾā vü zemān-i niyāzmendį-i Ħudā’dur. Ne ĥaķķ-ı 

māh ü1 rūzı riǾāyet ve ne bu vaķt-i pįrūzı2 ĥımāyet itdiler ve ne ol şāh-i Ǿazįze ĥurmet 

itdiler. 

ĶıŧǾa: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Çünki rūz-i cümǾa vü āşūrdur 

Gün niçün bį-nūr ü kevn deycūrdur 

Var-ısa pā-māl olup serdār-i Āl 

Dest-i aǾdāda [306b] bugün maķhūrdur 

Bil yaķįn maĥşer ķarįb olduġı-çün 

Cismi cāndan başı tenden dūrdur 

Ol gün bir gün idi ki enbiyā vü mürselįn, evliyā vü muķarrebįn, melāǿike vü kerrūbįn, 

şühedā vü śāliĥįn, evvelįn ü āħırįn3 mātem-zede ve serāy-i Ǿālem mātem-kede olmış-ıdı. 

Zemįnde degül āsmānda bile Zühre-i zehrā Ĥażret-i Zehrā’ya nevĥada dem-sāz ve cihānda 

degül cinānda zümre-i ĥavrā Betūl-i ǾAźrā’ya enbāz olmış-ıdı. Ol gün Ǿalem-i Āl-i 

Muĥammedį nigūnsār ve cemǾıyyet-i evlād-i Mürteżavį tārmār olmış-ıdı. Ol gün gül-i Āl-i 

Nebį bāġ-ı ħazān-i ĥuzn-ile pejmürde ve şemǾ-ı eyvān-i beyt-i ǾAlį śarśar-i sitem-ile 

mürd[e] oldı. Ol gün4 sebze-i gülşen-i kerāmet yolundı5. 

ǾUyūnü’r-Rıżā’da meźkūrdur ki: Rūz-i āşūrāda (187a) aġlañ ve ol güni kendüñüze 

rūz-i musįbet ü endūh Ǿadd eyleñ. Mühimmāt-i dünyāyı terk idüp merāsim-i muśįbete 

ķıyām eyleñ ve kemā-yenbaġį edāǿ-i levāzim-i taǾziyet-i İmām eyleñ. Her kim rūz-i 

āşūrāda kār-i dünyāyı ber-ŧaref eyler, Ĥaķ TeǾālã anuñ kār-i āħıretin müheyyā itmek-ile 

pür-şeref eyler. ǾUyūnü’r-Rıżā’da Reyyān bin Şebįb ĥaķķında rivāyet iderler ki: Endūh-i 

                                                            
1  ü B: -P. 
2  pįrūzı B: pervezi P. 
3  evvelįn ü āħırįn B: evvel āħırįn P. 
4  gün B: -P. 
5  yolundı: bulandı/ bölündi? P, B. 
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Ehl-i Beyt-ile endūhnāk olur-ısañ, cennetü’l-Ǿulãda [307a] derecāt-i Ǿulyāda Resūlu’llāh’a 

hem-nişįn ol ve maġfiret-i İlāhį mürād idinür-iseñ, muśįbet-i Ĥuseyn’e ġamgįn ve 

ķātillerine ehl-i nefrįn ol. 

ĶıŧǾa: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Yine_Ǿāşūrā irişdi irdi evlāda muśįbetler 

İrişdi ħānedān düşmenlerinden dürlü mıĥnetler 
 
Ķamu evlād-i Aĥmed devr elinden aġlar śıķlar 

Dirildük bir yire hep gözi yaşlu baġrı yanıķlar 
 
İdüp ġam şemlesin ber-ser pelās-i mātemi der-ber 

Yaķa yirine ceyb-i cānı çāk itdük birāderler 
 
Yeñile mātem itdük eski derdi tāzelendürdük 

Felek dervāzesin feryād-ıla āvāzelendürdük 

Rivāyet olınur ki: ǾAmr bin Leyŝ ki Sulŧān-i Ħorāsān idi ki bįm-i tįġından mülūk-i 

Ǿaśr hirāsān idi. ǾĀdet-i muǾtādesi bu-yıdı ki ümerāsından her emįr ki aña hezār müsellaħ u 

mükemmel Ǿarż ider-idi, aña bir gürz-i zerrįn ve tįġ-ı gevher-āgįn virür-idi1. Bir gün cümle 

Ǿaskerin cebe gördi. Yüz yigirmi emįr-i dilįr yazıldı ki her birinüñ zįr-i fermānında biñ 

nefer merd-i ceng-āzmāy ve her biri şecāǾatden tįġ-rān2 ü āhen-ħāy idi. ǾAmr-i Leyŝ bu 

ĥāle nažar idüp dįdesi eşk-rįz oldı, āteş-i āhı tünd ü tįz oldı. Nüdemāǿ-i ķudemāsından [307b] 

biri süǿāl itdi ki: “İy şāh! Ķadrüñ refįǾ u mülküñ vesįǾ, bunca Ǿasker-i ceng emrüñe 

fermān-ber (187b) ü muŧįǾ.  

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Mübārek bād3a gelmiş baħt-i dil-şād 

Degüldür vaķt-i girye cāy-i feryād 

Pes, sebeb-i girye nedür ve melālet-i ħāŧıra ne behānedür?” ǾAmr didi ki: “Çün bu Ǿaskeri 

bu resme ārāste ve esbāb-i ceng ü neberdi ber-ħˇāste gördüm, ķıśśa-i Kerbelā ħāŧıra oldı. 

Ol sebebden çeşm-i firķat eşk-i ĥasret-ile ŧoldı ki, ol zemān ki İmām miyān-i4 aǾdāda tek ü 

                                                            
1  virür-idi: virdi P, virdürdi B. 
2  tįġ-rān B: tįġ-zān? P. 
3  Kutlu olsun! 
4  ki İmām miyān B: -P. 
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tenhā vü piyade ķalup her gūşeden meded ümįdine nāžır ü ser-gerdān ü müteĥayyir idi, bu 

Ǿasker-ile feryādına irişe-yidüm ve dilįrāne tįġ urup aǾdāsına girişe-yidüm. Yā ol ŧāyife-i 

güm-rāhuñ işlerin tebāh ü1 hebā ide-yidüm, yāħod cān-i Ǿazįzi Ehl-i Beyt yolına fidā ide-

yidüm.” ǾAmr-i Leyŝ’i baǾde’l-mevt vāķıǾada gördiler; başında tāc-i mükellel, egninde 

dįbā-yi mükemmel. Altında bir barķ-seyr Bürāķ, üstinde ĥulle-i berrāķ. Ġılmān, öñinde 

ġāşiye ber-dūş ü revān; vildān, çep ü rāst çepçevresinde devān. Sebeb-i maġfiret ü bāǾıŝ-i 

rifǾat-i menzilinden śordılar, didi ki: “Ol taĥassür ĥālinde [308a] olan girye2, kürbet-i mevt ü 

ķabrüñ refǾıne dāl ve ol teǿŝįr vaķtinde olan cezaǾ, fezaǾ-ı ekberüñ defǾıne sebeb-i istidlāl 

oldı.” 

ĶıŧǾa: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Ħor baķma her şehįdüñ zaħm-i ħūn-efşānına 

Raĥm-i Ĥaķ’dur ol cerāĥat rāĥatı vü3 merhemi 

ǾĀlem-i aǾyāndan göz yumdılarsa ġam degül 

Niçe Ǿālemdür şehādet Ǿāleminüñ bir demi 

ǾUyūnü’r-Rıżā’da mesŧūrdur ki: Ķaŧarāt-i eşk muśįbet-i Ĥuseyn içün rįzān ola, 

yevm-i ĥaşrde ŝemerāt-i raĥmet ĥāśıl eyler ve ġam ki mātem-i Āl içün çekile, śāĥıbin 

ķıyāmetde sürūr-i cāvidānįye vāśıl eyler. İy giryān-i vāķıǾa-i İmām Ĥuseyn! Bu eyyām-i 

meşaķķat-encāmda dįdeñi giryān (188a) ü sįneñi sūzān ve şuǾle-i āhuñı fürūzān eyle ki 

“Yevme lā-yenfaǾu mālün ve lā-benūn.”4 saña gerek olacaķ eşk-i dįde vü sūz-i sįne-i cefā-

keşįdedür. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Genc-i raĥmet ĥāśıl eyler ādeme bir ķaŧre eşk 

Yol ider sūy-i diyār-i Ǿadne bir göynükli āh 

İmām İsmāǾįl-i Buħārį Siyer-i Kebįr’de rivāyet ider ki: İmām Zāhidį –ķuddise sirrühū5– 

meclis-i āşūrāda dir idi ki: “İy gürūh-i Müslimānān! Bu muśįbeti sehl śanmañ ve bu 

mātemi az žann idüp nāle vü giryeden uśanmañ.” 

 

                                                            
1  ü B: -P. 
2  girye B: girye-i P. 
3  vü B: -P. 
4  “O gün insanoğluna ne malının mülkünün ne de çoluk çoçuğunun bir faydası olacakır.” 26/Şuarâ: 88. 
5  Sırrı kutlu olsun. 
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Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Girye çünki āħır-i her ħandedür 

Merd-i āħır-bįn mübārek [308b] bendedür 

Śābıķā daħı meźkūr olmışdur ki: Nevāĥį-i śuvāĥı-yi Beytü’l-Maķdis’de ol vaķt her 

seng ü kulūħ ki ķaldurdılar, altın pür-ħūn ve deşt ü śaĥrāyı reng-i ħūndan gül-gūn gördiler. 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Buña eyyām-i bezm olsa ney iñler erġanūn aġlar 

Eger rezm olsa ŧabl iñler sinān ü seyf ħūn aġlar 

Bu vāķıǾa-i cān-sūz ü ĥādiŝe-i ġam-endūzuñ rāvįleri eyle rivāyet iderler ki: Ol gün ki 

zemān-i bį-vefā, teşnegān-i Kerbelā’ya ve muħadderāt-i Āl-i ǾAbā’ya dest-i cevr ü cefā-

yıla ħāne-i kerb ü belādan fetĥ-ı bāb eyledi ve Ǿasker-i ĥavādiŝ kemįngāh-i zecr ü Ǿanādan 

ser-ħayl-i ebrār ü nuķāve-i Ehl-i Beyt-i Seyyid-i Aĥrār’a tįr-i ciger-ħˇār ü nįze-i zehr-āb-

dār pertāb eyledi, Ǿarş-i aǾžam lerzān ve kürsį-nişįnān-i meleǿ-i aǾlã tersān oldı. Āsmān 

şefaķdan ħūn-i ĥasret dökdi ve zemįn gird-bāddan farķ-ı rūzgāra ġubār-i1 mıĥnet dökdi. 

Deryā-yi Ǿummān cūşa ve ŧuyūr-i āsmān ħurūşa geldi. İmām’uñ vücūdında otuz üç yirde 

zaħm-i tįġ u peykān ve otuz dört yirde nişān-i ŧaǾn-i sinān var idi. Bir rivāyetde, kürte-i 
(188b) mübāreginde yüz on yidi yirde zaħm nişānı var idi, her birinde aķa ŧurur ķanı var [309a] 

idi. Fi’l-ĥāl bir sepįd kebūter hevādan süzilüp indi, ħūn-i İmām’a bāl ü perin belki her 

berin ġaltān itdi, ķanat büküp Medįne’ye cevlān itdi. Medįne’ye irüp Ravża-i Resūl’i 

girdāgird ŧavāf idüp ķanadın açdı ve Ravża’ya bāl ü perinden ķatarāt-i ħūn śaçdı. Birķaç 

günden śoñra ħaber-i ķatl-i İmām irişüp bildiler ki, ol kebūter berįd-i ħaber-ber-i İmām ve 

bālinde olan āŝār-i ħūn nāme-i surħ-raķam-i vāķıǾa-i evlād-i kirām imiş. 

 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Şehįd olduġumı bildürmege lāzim degül nāme 

Yiter murġ-ı ħaber-ber şeh-perinde ķanum iǾlāma 

 

 

                                                            
1  ġubār B: -P. 
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Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Benüm el yuduġum şol demde bilsün yār cānumdan 

Ki zāġ-ı kūyi minķārını ħūnįn ide ķanumdan 

VāķıǾa-i Kerbelā’da murġānuñ ħūn-ālūd olduķları çoķdur ve vuĥūşuñ mātem 

itdüklerinde şübhe yoķdur. 

Nažm: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Yandı ħākister oldı bülbül-i bāġ 

Şeh-perin ķara itdi zāġ u kelāġ 
 
İdüp ol ħūna tenlerin ġalŧān 

Ķana ġarķ oldılar o gün murġān 
 
Ŧūŧı-yi sebz-fām ü ŧūtı-yi al 

Oldı minķār ü perle hem-dem-i Āl 
 
Olalar tā İmām-ıla hem-dem 

Uralar ĥaşrde o demden dem 
 
Daħı ol dem bu demdür ol ħūnuñ 

Yeri var gözlerinde tįhūnuñ 
 
Ol gün öyle rivāyet itdi rüvāt  

Oldı milĥ-ı [309b] ücāc Ǿazb-i fürāt 
 
Ĥaşre dek görse ŧañ mıdur acı 

Ki śuvarmadı bir gün ol acı 

Ĥattã Kenzü’l-Ġarāyib’de mesŧūrdur ki: Bir Yehūdį’nüñ bir ķızı var idi, ġāyet ĥasnã idi; 

emmā meflūc ü nā-bįnā idi. Tebdįl-i hevā içün duħteri (189a) ħāric-i şehrde olan büstānına 

iletmiş ve cemįǾ-ı levāzimin anda müheyyā itmiş idi. Bir gün Yehūdį şehre gitdi. Ķażāǿ-i 

Ħudā duħter büstānda1 yatur-iken bir diraħt üstinden bir murġ nālesin işitdi. Kendi 

sāyesinde yatduġı diraħt altından sāye gibi sürinürek ol śafįr-i murġ işitdügi sāye altından 

yaña Ǿazm itdi. Egerçi nā-bįnā-yıdı, emmā ķuvvet-i müdrike teķāżāsı-yıla başın śafįrden 

yaña ķaldurdı. Bir ķaŧre ısıcaķ ķan śaġ gözine ŧamlayup, fi’l-ĥāl ķudret-i “Yübriǿü’l-

                                                            
1  büstānda B: pistānda P. 
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ekmeh.”1 žuhūr idüp duħter gözi bįnā oldı. Pāy-i murġdan taķāŧur iden ķaŧarātdan bir ķaŧre 

daħı śol gözine çekdi, ol gözi daħı rūşen ü mücellã oldı. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

ǾAyn-i inśāf-ıla baķsa çoķ degül 

Dįde-i aǾyān-i Ǿıbret-dįdeye 

Ayaķlarına sürdi, ķıyāma vü reftāra ķudret geldi. Ellerine ŧılā itdi, aħź ü baŧşa ve ķabż u 

basŧa, irħā vü irsāle [310a] istiŧāǾat geldi. Ferĥān2 ü şādān geşt-i gülzār ider-iken peder geldi, 

gördi ki bir diraħt-i śāĥıb-i ĥusn ü ŧalǾat seyr-i gülistān ve ŧāvus gibi cevlān ider, “Sen 

kimsin?” diyü śorduķda ķız aĥvāli tefśįl itdi. Yehūdį secde-i şükr idüp yüzin yire sürdi. Nā-

gāh ol ŧayra nigāh idüp per ü bālin ħūn-ālūd gördi. “Eyyetüha’ŧ-ŧayrü’l-mübārek! Mā 

ĥālüke ve bālüke?”3 diyü süǿāl itdi. Çün ber-mūcib-i “Ve li-külli ķavmin hādin.”4 taķdįr-i 

İlāhį ol Yehūdį’nüñ manŧıķu’ŧ-ŧayr-ıla hidāyetin ıķtiżā itdi, ol ŧayr ĥıķmet-i manŧıķu’l-

büleġā ile suħan-güźār oldı, “İy Yehūdį! Biz bir ŧāyife-i ŧuyūr idük fülān merġzārda ve her 

birimüz bir diraħt-i sāye-dārda bülend-şāħsārda oturur-ıduķ. Nidā-yi İlāhį vārid oldı ki 

‘Eyyüha’ŧ-ŧuyūr!5 (189b) Siz sāye-i Sulŧānį diraħtlar sāyesinde ĥużūrda ve Ĥuseyn deşt-i 

dürüşt-i Kerbelā’da miyān-i tāb-i mihr-i fitne vü gerd-i fütūrda. Ve meleǿ-i aǾlã vü sükkān-

i semāvāt-i Ǿulyā riǾāyet-i mātem-güźārįde belās-i sūgvārįde, siz ķayd-i dāne vü śayd-i 

merġ, mürād-i nefs-i ħoş-güvārįde.’ Ol nidānuñ heybetinden [310b] endįşenāk olup Ǿazm-i 

Kerbelā itdük. Ben bāl ü perüm ħūn ile ħūnįn ve sāǾıd ü sįnem ol naķş-ıla rengįn itdüm. 

Ĥāliyā bu diraħtda bir ān ki ķaśd-i ħˇāb-i ķaylūle vü istirāĥat itdüm, ol ħūn-i mübāreküñ bir 

ķaŧresi duħterüñe sebeb-i necāt ve bu vāķıǾa tetimme-i temįme-i bāzū-yi muǾcizāt oldı.” 

didi. Yehūdį’ye6 hidāyet irişüp evlād ü ensāb ü aĥıbbā vü aśĥābı-yıla Müslimān oldılar, 

ziyāret-i İmām içün kārvān-ıla Kerbelā’ya revān oldılar. 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Hidāyet reh-ber ola çünki cāna 

Olur bir cüzvi ĥāl aña behāne 
                                                            
1  Anadan doğma gözsüzleri iyileştirir. 3/Âl-i İmrân: 49: “Übriǿü’l-ekmeh: Gözsüzleri iyileştiririm.”; 5/ 

Mâide: 110: “Tübriǿü’l-ekmeh: Gözsüzleri iyileştirirsin.”. 
2  ferĥān: fermān P, B. 
3  Ey mübarek kuş! Hâlin hatırın nasıl? 
4  Her toplum için bir yol gösterici vardır. 13/Ra’d: 7. 
5  Ey kuşlar! 
6  Yehūdį’ye: Yehūdā’ya P, Yehūdį B. 
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Çün İmām saǾįd ü şehįd oldı, İsĥāķ bin Cübūh emr-i ǾAmr ile ŧoķuz nefer yoldaş ü 

evbāş ile cism-i pāk-i Ĥuseyn’i ata çignetdiler. Cism-i sefįdin ķara yir ve sįne vü dūşın 

ħāke berāber itdiler. Şimr-i laǾįn ġāret-i ħıyām-i İmām’a ķıyām itdi, ǾAmr menǾ idüp 

aldıķların yine virsünler diyü ıķdām-i tām itdi. Tārįħ-ı Ebį-Ĥanįfe-i Dįneverį’de [mesŧūrdur 

ki:] Ser-i İmām’ı Ħavlį bin Yezįd-i Ażĥį’ye virüp İbn Ziyād’a revān itdi. Kendi bir iki gün 

Kerbelā’da ŧurup mevtãsın techįz ü tekfįn ve ķatlãsın tedfįn idüp nemāzların ķıldı. Ten-i 

Ĥuseyn’i [311a] bunca ten-i şühedā ile ħāk ü ħūn içinde fersūde vü ālūde vü ħūn-pālūde 

ķoyup üçünci gün ħavātįn-i Ehl-i Beyt’i develere bindürüp maǾrekeye uġratmaķ fermān 

itdi. Gördiler ki (190a) bį-ser tenler, bį-cān bedenler, şerĥa şerĥa cigerler, pāre pāre sįneler, 

mefāze1 vü meġākde miyān-i ħūn ü ħākde üftāde. İçlerinde cism-i pāk-i Ĥuseyn’i görüp, 

Zeyneb bilüp, “Vāh Muĥammedāh! Vā ceddāh! Hāźā Ĥuseynüke maķtūlün bi’l-ǾIrāķ!”2 

diyü feryād itdi. 

Beyt: 

(mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün) 

O zülf-i müşk-feşān ü3 o ħaŧŧ-ı ġāliye-bār 

Revā mı ħāk-ile ħūn içre ola gerd ü ġubār 

Şöyle efġān ü feryād itdi ki, Ǿasker-i aǾdā daħı bile aġlayup bį-ıħtiyār ŧaǾn-i Yezįd ü laǾn-i 

İbn Ziyād itdi. Andan İbn SaǾd rüǿūs-i şühedāyı taķsįm itdi. Yigirmi ikisin Hevāzin’e ve 

on dördin Benį-Temįm’e gönderdi, anlaruñ emįri Ĥuśayn bin Ġayr idi. Ve on üçin Benį-

Kinde’ye gönderdi ki anlaruñ serdārları Ķays bin EşǾaŝ idi. Altısın Benį-Esed’e ve bişin 

Erdşįr’e ve on ikisin Benį-Ŝaķįfe’ye virüp Kūfe’ye gönderdi. 

Sābıķā meźkūr olmış-ıdı ki, ser-i İmām’ı Ħavlį ile İbn Ziyād’a göndermiş-idi. Rāvį 

eydür: [311b] Ħavlį ser-i İmām-ıla Kūfe’ye bir fersaħ yir ķarįb menzile geldi. Anuñ bir 

Enśāriyye pākize vü pārsā Ǿavreti var idi ki semend-i himmeti ŧarįķ-ı maĥabbet-i evlādda 

reh-vār idi. Ħavlį4 ser-güźeşti andan nihān itdi ve ser-i küşteyi bir ħālį evde tennūr içinde 

pinhān itdi. ǾAvret, “Ķaç günden ķanda idüñ?” didükde, “Yezįd’e bir kimesne bāġį olmış-

ıdı ve niçe ŧāġį aña yār olmış-ıdı, anlaruñ ile muķābele vü muķātelede idüm.” didi. Yimek 

yidi ve ħˇāba vardı. Ol zen Ǿādet-i muǾtāde üzre ol tennūr olduġı evde, 

 

                                                            
1  mefāze: maġaza? P, B. 
2  Vah Muhammed’e! Vah atama! Bu senin Hüseyin’in Irak’ta öldürüldü. 
3  ü B: -P. 
4  Ħavlį: Ħuveylid? P, Ĥuveylid? P. 
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MıśrāǾ: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Teheccüd1 ķılmaġa miĥrāba vardı, 

gördi ki, ħāne bir mertebe rūşen ki şemǾden degül, fürūġ-ı mihr ü māhdan temām ferāġ var, 

gūyā her gūşesinde biñ gevher-i şeb-çirāġ var. Teǿemmül (190b) itdi, gördi, envār ŧūfān gibi 

tennūrdan heyecān itmiş2, der ü dįvārı pür-lemeǿān itmiş, “Ben ħod bugün tennūrda od 

yandurmadum ve bu gice bu evde şemǾ yandurmadum, sebeb ne ola?” diyü tefekkürde 

iken, gördi ki dört ten zen, her birinüñ yüzleri māh-i çehār-dehden rūşen. İçlerinde birisi 

başı tennūrdan çıķarup, “İy şehįd-i māder ve iy mažlūm-i māder! Ĥaķ TeǾālã benüm 

dādumı senüñ ķātilüñden alsun! Ol beni āteş-i muśįbete śalduġı [312a] gibi Ĥaķ anı nār-i 

dūzaħa śalsun! Ĥaķ TeǾālã benüm ĥaķķum yirine ķomayınca elüm ķāyime-i Ǿarşdan 

gidermeyem ve ravża-i cennete girmeyem.” didi ve ol zenler ġāyib oldı. Zen-i Ħavlį3 bu 

ĥāli görüp ĥayret ġālib oldı, tennūra varup seri çıķardı. Ĥuseyn’i kerrāt-ıla görmiş-idi, 

gördügi gibi bildi ki, ser-i İmām’dur ki nūr-i dįde-i Resūl –Ǿaleyhi’s-selām–dur, naǾre urup 

bį-hūş olup ĥayķırdı. Hūşı geldükde hātifden āvāz irdi ki: “Bunlar Meryem ü Āsiye vü 

Ħadįce-i Kübrã’dur; emmā tennūrdan başın çıķaran Fāŧıme-i Zehrã’dur. İy Ensāriyye! 

Erüñ cürmi-yile sen muǾāħaźe olmazsın ki, ‘Ve lā tezirü vāziratün vizra uħrã.’4dur.” Seri 

çıķarup bir pāk ü tābnāk yirde ķodı, gül-āb-ile ve eşk-i dįde-i pür-ħūn-āb-ile yudı. Gįsū-yi 

müşk-būyına şāne urdı, dūd-i āh-ıla meftūl idüp ördi. Gül-āb-ile Ǿıŧr-āmįz ve baħūr virüp 

Ǿanber-bįz itdi. Gelüp şevherin bįdār itdi, gördügin diyüp cānına laǾnet-i bį-şümār itdi. 

Evden çıķup çāderin büründi, perį gibi cismi insāndan ġāyib oldı, artuķ kimesneye ne 

bulışdı, ne göründi. 

Çün śabāĥ oldı, Ħavlį5 ser-i İmām’ı bir ŧabaķa [312b ķoyup İbn Ziyād’a getürdi. (191a) 

Ol bį-ĥayā laǾįnüñ elinde bir ķażįb var idi, ol ķażįb-ile leb ü dendānın urdı. Zeyd bin 

Erķam ki ĥāżır idi, ħurūş idüp, “Yā İbnü’l-Mercāne! Elüñ çek! Be-Rabb-i KaǾbe, ol leb ü 

dendānı çendān gördüm ki Resūl –Ǿaleyhi’s-selām– öper-idi ve bu serüñ śāĥıbine ‘Ķurretü 

Ǿaynį.’6 dir-idi.” didi, hāy hāy aġladı. Ĥāżırlar bį-ıħtiyār giryede aña müvāfaķat eyledi. İbn 

Ziyād ħışm idüp, “İy Zeyd! Eger şeyħ-ı kühen-sāl olmasañ, şimdi ben senüñ ķayduñ görür-

                                                            
1  teheccüd B: taĥaccüd? P. 
2  itmiş: itmişdür P, B. 
3  Ħavlį: Ħuveylid? P, Havlįd? B. 
4  Kimse kimsenin günahının cezasını çekmez. 6/En’âm: 164; 17/İsrâ: 15; 35/Fâtır: 18; 39/Zümer: 7. 
5  Ħavlį: Ħuveylid? P, Ĥuveylid? B. 
6  Gözümün nuru. 



433 
 

idüm ve1 boynuñ urdurur-ıdum.” didi. Zeyd ol meclisden ķalķup, “İy meǾāşir-i ǾArab! Ĥaķ 

TeǾālã sizden rāżį olmasun ki, İbnü’l-Mercāne gibi žālimi kendüñüze emįr itdüñüz ve aña 

meǿmūr olup püser-i Fāŧıma’yı aña öldürdüp esįr itdüñüz.” didi. Bu cānibden İbn Ziyād 

emr itdi ki ol seri sāyir serler-ile nįzelere diküp şehr içinde dārü’l-imāreye getüreler. Emmā 

ehl-i Kūfe’den kimesne silāĥ-ıla istıķbāl itmeye, her kim ki ol gün silāĥ ķuşana başın kesüp 

fi’l-ĥāl ol başlara ilĥāķ idüp yasaġ-ı emįri yirine yitüreler. Çün şehr dervāzesine sāyir 

başlardan muķaddem ol baş geldi, her kim ki nažar itdi güneşe [313a] nažar ider gibi 

gözinden yaş geldi. Zeyne’l-ābidįn, “Çün siz aġlarsız, yā bunları kim öldürdi?” diyü 

melāmet ider-idi. Ehl-i Kūfe’nüñ ehl-i inśāfları aġlayup, istıġfār idüp nedāmet ider-idi. 

MıśrāǾ: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Ve hüm yedǾūne2 bi’ź-źiǿbi ve yebkūne meǾa’r-rāǾį3 

Ebü’l-Müǿeyyed rivāyet ider ki: Kūfįler bisyār ü endek, büzürg ü kūçek, merd ü 

zen bāmlardan ve manžaralardan nažar iderler-idi. Heyāhāy şöyle aġlarlar-ıdı ki, nālişleri 

cigerler deler-idi. Zeyneb hevdecden āvāz virüp, “İy ehl-i mekr ü ĥįle ve śāĥıb-i fitne vü 
(191b) fesād ķabįle4! ĦudǾa vü ĥįleyi vesįle5 idüp vaǾde-i dürūġ-ıla biri birimüzden 

ayırduñuz ve şemǾ-ı bį-fürūġ-ıla menzil-i maķśūda yol gösterdüñüz; śoñra al idüp 

boyuñuzca ķanlara girdüñüz.” dir-idi. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Bu ne žulm ü cevr olur iy Kūfiyān-i būfiyān 

Bu ne mekr ü ġadr olur iy Şāmiyān-i şūmiyān 

Bir pįr-i rūşen-żamįr ķaŧarāt-i eşk-ile bürūt ü sebletin ālūde idüp, “İy ħātūn-i ķıyāmet! Rāst 

buyurursın. Kūfįlerüñ vecenāt-i eyyāmlarında ķıyāmete dek bu yüz ķarası ħāl olsa gerek, 

dünyāda her yirde mekr ü füsūn-ıla yād olup āħıretde daħı her biri esįr-i Ǿaźāb ü nekāl ve 

zebūn-i selāsil [313b] ü aġlāl olsa gerekdür.” didi. Rāvį eydür: Ser-i İmām ol serler içinde 

şümūǾ içre māh-tāb ve encüm içinde āftāba beñzer-idi. Ser-i İmām’ı Kūfe’de kūçe kūçe 

ŧolandurdılar, nāžırlaruñ metāǾ-ı śabrların āteş-i āh ü girye ile yandurdılar. Rāvį eydür: Bir 

ehl-i keşf ü śaĥıb-ĥāl rivāyet ider ki: “Ol vaķt ser-i İmām’ı gördüm, kendi ķātillerinüñ 

                                                            
1  görür-idüm ve B: gördüm P. 
2  yedǾūne: yüǾıddūne P, yüǾdidne B. 
3  Hem kurdu çağırıyorlar, hem de çobanla beraber ağlıyorlar. 
4  ķabįle: ķabįleǿi P, B. 
5  ĥįleyi vesįle B: ĥįle bį-vesįle P. 
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kārın Allāh’a ķodı, ‘Ve lā taĥsebenna’llāhe ġāfilen1 Ǿammā yeǾmelu’ž-žālimūn.’2 āyetin 

oķudı.” 

Çün [ser-i] İmām’ı İbn Ziyād nažarına getürdiler, İbn Ziyad ser-i İmām’ı eline aldı, 

rūy ü mūy ü çeşm ü ebrūsına ve ħaŧŧ u gįsūsına nažar śaldı. Bį-ıħtiyār lerzān ve beñzi reng 

ü lerzede mānend-i berg-i ħazān oldı. Zānūsı üzre ķodı, ol ser-i bürįdeden şuǾle-i māh-i 

çehār-deh-i şeb gibi bir nūr lāmiǾ oldı, gįsūsından rāyiĥa-i Ǿabįr ü Ǿanber sāŧıǾ oldı. 

Nitekim şemǾ-ı nūr-efşān-i encümįn-i aħbār Ķāsim-i Envār buyurmışdur ki tercemesi 

budur: 

 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Cān meşāmmına śabā irgürdi yine būy-i cān 

Rūm’a geldi çįn-i zülfinden (192a) meger ki kārvān 

Ebü’l-mefāħır rivāyet ider ki: Ol dem ser-i İmām’dan İbn Ziyād’uñ zānūsına bir ķaŧre 

ŧamladı, ķabā vü pįrāhen ü zįr-[314a]cāmesin ve beden-i naĥs ü necsini deldi. Hemān sāǾat ol 

sūrāħdan bir būy-i bed ü netn-i eşed žāhir oldı ve tā ölince ol sūrāħ ve ol būy-i bed İbn 

Ziyād’da ķaldı. Ĥattã yıl başında ki Ǿasker-i Muħtār-i Ŝaķafį kerāmet-i İmām-ıla Ǿasker-i 

İbn Ziyād’ı hedef-i sihām-i intiķām ķıldılar, İbn Ziyād’uñ cesed-i nā-pākin miyān-i ķatlãda 

ol netn-i kerįhden bildiler. 

MeǾa’l-ķıśśa, çün perdegiyān-i ħānevāde-i risālet ve perverdegān-i dūdmān-i 

imāmet meclis-i İbn Ziyād’a irdiler, evvel Zeyneb gelüp selām virdi, İbn Ziyād “Bu 

kimdür?” didi. “Zeyneb bint ǾAlį’dür3.” didiler. LaǾįn, “El-ĥamdü li’llāh ki sizi rüsvā vü 

bed-nām ü nā-mürād ü nā-kām itdi. Ķarındaşuñ ĥaķķında śunǾ-ı Ħudā’yı ve sevķ-ı ķażāyı 

gördüñ mi? Egerçi ķarındaşuñ ħılāfeti kendüye umar-ıdı, el-ĥamdü li’llāh ki Ĥaķ TeǾālã 

ħılāfını sevķ idüp anuñ daġdaġasından bizi ķurtardı.” didi. Zeyneb, “Sipās ü şitāyiş 

Ħudā’ya ki bizi aślāb-i ŧāhire vü ensāb-i fāħıreden itdi. Emmā birāderüm ķażāya rıżā ve 

rāh-i Ĥaķķ’a vücūdın fidā virdi. Yevm-i ķıyāmetde anuñ-ıla senüñ beynüñde ħuśūmet ve 

Ĥaķ’dan [314b] ĥaķ üzre ĥukūmet olsa gerekdür. Fikr eyle ki, ol vaķt fürśat kimüñ ve nuśret 

kimüñ olur?” didi. 

 

                                                            
1  ġāfilen B: Ǿāķılen P. 
2  “Sanma ki Allah onların yaptıklarından habersizdir.” 14/İbrâhim: 42. 
3  ǾAlį’dür B: ǾAlį’den P. 
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Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Ne bilür mest olan ĥālin ħumāruñ 

Gele Ǿaķluñ gide çünki buħāruñ1 

İbn Ziyād Zeyneb’üñ ķatline ķaśd itdi, ǾAmr bin Ĥarb, “Eyyühe’l-emįr! ǾAfv eyle ki 

mātem-zededür ve merg-i birāder ü ħˇįşāvend-ile ġam-zededür.” [didi]. İbn Ziyād Zeyn’e 
(192b) teveccüh idüp, “Bu kimdür?” didi. “Püser-i Ĥuseyn’dür.” didiler. İbn Ziyād, “Ben2 

işitdüm ki onı Allāh öldürmiş.” didi. Zeyn, “‘Va’llāhi inne lehū maŧāliben yevme’l-

ķıyāmeti.’3 Ol benüm büyük ķarındaşum idi ki, pederi öñinde şehįd ve sāķį-i tįġuñuzdan 

cürǾa-i mevt çeşįd oldı.” İbn Ziyād –laǾnet ber-ū bįş bād ü kem me-bād4– “Ŧaşra çıķarup 

öldürüñ!” didi. Zeyneb bį-ıħtiyār nāle-i bülend itdi, Zeyn’üñ boynına śalınup ellerin 

miyānına kemer-bend itdi, “İy İbn Ziyād! Ķatl-i evlāddan daħı sįr olmaduñ mı, fitne vü 

fesāddan daħı dil-gįr olmaduñ mı? 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Daħı bį-dāddan uśanmaduñ mı  

Be hey ķanlar içici ķanmaduñ mı  

Elbette öldürür-iseñ, be-Rabb-i KaǾbe, beni evvel öldür ki bunuñ ķatlin görmeyem, 

bundan śoñra cihānda gün geçürüp Ǿumr sürmeyem.” didi. Zeyn, “İy Ǿamme5! Sen fārıġ ol, 
[315a] ben buña cevāb vireyim.” diyüp, “İy İbn Ziyad! 

MıśrāǾ: 

(fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl) 

Ħudā ber-tu her laĥža laǾnet künād6 

Bize ķatl ü ķıtāl dünyāda sebeb-i nįkūyį  

ve ħūn-i şehādet dem-i ĥaşrde zümre-i Āl’e bāǾıŝ-i surħ-rūyįdür. Egerçi ol ķan bize 

dünyāda cān ü başa sebeb-i faķddür, emmā āħıretde metāǾ-ı maġfiret-i İlāhį ve şefāǾat-i 

risālet-penāhįden virdüm naķddür.” [didi]. 

 

                                                            
1  buħaruñ B: buħāruñ didi P. 
2  Ziyād ben B: -P. 
3  Allah’a yemin olsun ki onun kıyamet gününde istekleri olacaktır. 
4  Ona çokça lanet olsun, az olmasın! 
5  iy Ǿamme: “eyne Ǿammetühū? (Halası nerde?)” P, “İbnü Ǿammetihį (Halasının oğlu)” B. 
6  Allah sana her an lanet etsin! 
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Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün) 

Şehādet ħūnı-yıla surħ-rūlıķ Āl’e Ǿādetdür 

Şehādet ĥāsıl itmek iki Ǿālemde seǾādetdür 

Dįger: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Bize besdür cihānda bu seǾādet 

Ola mįrāŝ eben Ǿan-ced şehādet 

İbn Ziyād mülāzimine ħıŧāb idüp, “Beni bunlaruñ güft ü gūyından ħalāś idüp cāmiǾ-ı kebįr 

öñinde fülān ħānede ķonduruñ. Esbāb-i seferlerin tehiyye idüp Yezįd’e gönderüñ.” didi. 

Bunlar Kūfe’de birķaç gün bį-yār ü bį-ħˇįş, dervįş ü dil-rįş (193a) ārām itdiler, bį-kes ü bį-

feryād-reslikden mātemlerin itmām itdiler. İbn Ziyād bunlaruñ sefer erbābın mükemmel 

itdi, başları anlar-ıla Şām’a gönderüp, biş biñ er ķoşup Recez bin Ķays ve Muĥżır bin 

ŜaǾlebe ve Şimr-i Źü’l-cevşen’i müvekkel itdi. Nevāĥį-i Ĥaleb’de ‘MaǾmūre’-nām bir kūh-

i pür-şükūh var idi ki ol ŧaġuñ [315b] ĥarāretinden Kūh-i Ķāf’uñ sįnesinde dāġ-ı endūh var 

idi. Ol kūhuñ ķullesinde bir ķalǾa var idi, egerçi büzürg degül kūçek-ħıśār-ıdı, emmā 

ĥaśānet-ile ve metānet-ile ǾIrāķ u Iśfehān ü Ĥıcāz’da meşĥur diyār idi. Ħalķı Yedūd idi ve 

kutvāli ‘ǾAzįz bin Hārūn’-nām bir śāĥıb-vücūd idi. Ehl-i ķalǾa serāser ĥarįr-bāf idiler ve 

rezmde daħı nām-dār-i maǾreke vü maśāf idiler. ǾAsker dāmen-i kūhda Ǿalefzār ü cūybār 

görüp ķondılar, ol nā-tirāşįdeler niçe servi yaķup śanevberi yondılar. 

Ez-įn cānib Şehribānū’yı İmām alduķda yüz kenįzeki var idi, emmā içlerinde bir 

ĥusn-ile mümtāzı var idi, ‘Şįrįn’-nām ve şekerįn-güftār idi. 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Gireydi düşine ol laǾl-i şįrįn 

İde Kevŝer’le taǾbįr İbn Sįrįn 

Leyl-i zifāfda şükrāne-i vaśl-i İmām içün Şehribānū ellisin āzād itdi. Çün Zeyne’l-

Ǿābidįn ŧoġdı, ķırķın daħı ol şādįye āzād idüp dil-şād itdi. On neferi kendüye yār ve her biri 

ħıdmet-kār ü maślaĥat-güźār idi. Bir gün İmām muŧāyebe yüzinden Şehribānū’ya, “Şįrįn 

Ǿaceb güzel degül mi?” didi. Şehribānū İmām’dan meyl añlayup İmām’a virdi. [316a] İmām 

fi’l-ĥāl āzād idüp eline Ǿıtķ-nāme virdi. İmām, “İy Bānū! Bunca cevārį-i çün-ĥavārį iǾŧāķ 

itdüñ, birine ħılǾat virmedüñ; neden Şįrįn’i bu inǾām-ıla aralarında ŧāķ (193b) itdüñ?” didi. 
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Şehribānū, “Yā İmām! Ġayrılar benüm āzādlumdur, bu senüñ āzāduñdur. Mümtāz olmaġ-

içün, aķrānı içinde ser-firāz olmaġ-içün cāme virdüm ve ħılǾat geydürdüm.” dimiş-idi. 

Şįrįn ol vaķtden berü ħıdmet-i Bānū’da, seferde vü ħażarda ħıdmet-ile tek ü pūda idi. Ol 

menzilde Şehribānū’nuñ cāmesin köhne görüp, aġlayup ruħśat istedi ki varup ol ķalǾada 

cüzvį pįrāyesin śatup, yirine nev-cāme alup gele. Bānū, “İy Şįrįn! Sen āzādsın. Ķanda 

diler-iseñ var, işte ħayme ve işte ĥıśār.” didi. Şįrįn ķullede ķalǾaya varup daķķ-ı bāb itdi. 

ǾAzįz düş görmiş-idi, ķapu ardında müntežır idi, “Şįrįn misin?” didükde, “Belį!” diyü 

cevāb itdi. ǾAzįz ķapuyı açdı, ĥaķķ-ı ķudūm-i pāyına dįdesinden śu döküp maķdemine 

ŝenā gevherlerin śaçdı. Şįrįn, “Benüm Şįrįn idügüm neden bildüñ ki, ķapu ardında intižār 

ķılduñ?” didi. ǾAzįz [didi ki]: “Bu gice vāķıǾada [316b] gördüm ki Mūsã ve Hārūn geldiler, 

her biri giryān ü eşk-rįzān ü1 maĥzūn geldiler. Sebeb-i ĥuznlerinden süǿāl itdüm, ‘Füssāķ-ı 

ümmet-i Muĥammed ķavm-i ǾĀd ü Ŝemūd’a taķlįd itdiler, peyġamber-zādelerin tįġ-ı žulm-

ile şehįd itdiler. El-ān başların Şām’da başlarına iledürler. MeǾāşir-i enbiyā vü gürūh-i 

meleǿ-i aǾlã mātemden ĥıśśa-dārdur, belki pelās-pūş ü sūk-dār[dur].’ didiler. Ben 

‘Muĥammed’e inanur mısın?’ didüm. ‘Belį! Muĥammed ĥak peyġamberdür ve cümle-i 

enbiyāya serverdür. Eger bāver itmez-iseñ, işte kenįzegi Şįrįn ķapu ardındadur. Sen daħı 

şimden-girü ķabūl-i İslām eyle. Var ziyāret-i ser-i İmām eyle ve ol ser-i serdārān-i 

şühedāya bizden selām eyle.’ [didiler].” 

Beyt: 

(fe’ilâtün[fâ’ilâtün] fe’ilâtün fa’lün) 

Şühedā cavķına ol olmaķ baş (194a) 

Ĥaķ bu kim ĥaķkıdur anuñ biñ baş 

Çün śubĥ irdi, 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Seĥar meşrıķdan oldı mihr peydā 

Yed-i beyżā-yi Mūsā-yıdı gūyā 

Şįrįn ve ǾAzįz, Şehribānū’ya ķıśśayı taķrįr itdiler, anlar daħı ǾAzįz’e taǾžįm ü tevķįr itdiler. 

Azįz, Musã ve Hārūn’uñ selāmın ser-i İmām’a irişdükde redd-i selām idüp, “Ve 

Ǿaleyhimü’s-selām!”2 didügin niçeler işidüp śalevāt getürüp tekbįr itdiler. ǾAzįz, İmām 

Zeyn’e biñ dįnār-ıla bir ħılǾat ve cümle-i ħavātįnine bir cāme-i źį-ķıymet virdi ve Ǿalã ĥıde 
                                                            
1  ü B: -P 
2  Onlara da selam olsun. 
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Şeribānū’ya niçe [317a] ķumāş ü libās ü nuķūd ü ecnāsdan niçe bābet1 virdi. Ve biñ dįnār 

daħı müvekkellere virdi ki anlara şāyeste-i ħıdmet ve şānlarına göre ĥurmet ideler. İmām 

Zeyn, ǾAzįz’e İslām telķįn itdi, ǾAzįz ķabūl idüp Şįrįn’i ǾAzįz’e şerǾ üzre kābįn itdi. 

Cümle ħalķ-ı ķalǾa bereket-i ser-i İmām-ıla Zeyn elinde Müslimān oldılar. 

Nažm: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Çü anlar üzre śaldı Āl sāye 

Śanasın irdiler žıll-i Hümā’ya 
 
Đalāletde gezerken zār güm-rāh 

Hidāyet kişverine oldılar şāh 

İmām Ebū İsmāǾįl, Ebü’l-Ĥuķūķ’dan rivāyet eyler ki: “Ser-i İmām’a elli kişi 

nigehbān idi. Bir gice nevbet baña geldi. Ol gice refįķlarum seri bir śandūķa ķoydılar ve 

kendüler uyudılar. Baña uyķu gelmeyüp bįdār idüm, emmā gözlerüm śandūķda olup nigeh-

dār idüm. Nā-gāh cānib-i āsmāndan bir śadā geldi ki, Ādem-i Ebü’l-enbiyā geldi ve Nūĥ-ı 

Şeyħu’l-enbiyā geldi. Andan gürūh-i enbiyā gelüp: ‘Bu İbrāhįm-i Ħalįl’dür; bu İsĥāķ ve bu 

İsmāǾįl’dür. Bu Yūsüf, bu YaǾķūb-i İsrāǿįl’dür.’ didiler. Andan gürūh-i pür-şükūh-i 

melāǿike vü Ǿasker-i ülü’l-erāǿike ile bir kimesne geldi, bir peyker-i münevver, [317b] belki 

rūĥ-ı muśavver. Didiler ki: ‘Bu Seyyid-i Enbiyā (194b) ve Server-i Ŝaķaleyn’dür, mātem-

zede-i muśįbet-i Ĥuseyn’dür.’ Andan śoñra cavķ cavķ aśĥāb-i kibār-i Mühācirįn ü Enśār, 

ħuśūśā Ĥayder-i Kerrār, CaǾfer-i Ŧayyār, Ĥasen-i Rıżā, Ĥāmze-i Seyyidü’ş-şühedāǿ. Ser-

cümle gįsū-yi müşk-bār ve ŧurre-i Ǿanber-niŝārların çözmişler, şekl-i ġamda ve libās-i 

mātemde, ķalbleri perįşān ve eşk-rįzān. Evvel inen şaħś śandūķa varup ser-i İmām’ı 

çıķarup yüzin yüzine urdı, gözin gözine sürdi. İstedüm ki seri elinden alam, ‘Hey güstāħ! 

Epsem ol ki, Ādem Śafį’dür! MeǾāşir-i enbiyā ile mātem-i Seyyid-i Şühedā’ya ve taǾziyet-i 

Resūl-i Muśŧafā’ya geldiler.’ didiler ve her biri gelüp ser-i Ĥuseyn’i ziyāret ve Resūl’e 

taǾziyet itdiler. Andan bir nūrdan kürsį vażǾ itdiler. Rūĥ-ı Resūl indi, ol kürsįde ķarār itdi. 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Muĥammed rūĥıdur ki indi ħāke 

Hezārān āferįn ol cān-i pāke 

                                                            
1  bābet B: bāteb P. 
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MeǾāşir-i enbiyā aŧrāfında girdāgird oturdılar. Andan bir firişte bedįd oldı, bir elinde bir 

tįġ-ı ħūn-ālūd ve bir elinde bir āteşįn Ǿamūd. Ve ol firişte benüm elüme yapışdı ve çekdi. 

Feryād itdüm [318a] ki: ‘Bir derdmend ü nā-tüvānem, bende-i ħānedānem ve bu ĥālden 

tersānem; içlerinde bulınduġuma peşįmānem.’ didüm. Yüzüme bir ŧabanca urdı, bir yanın 

siyāh eyledi ve ĥālümi tebāh eyledi. Ĥażret ‘Andan elüñ çek!’ diyü buyurdı. Ben bį-ħod 

oldum, śabāĥa dek yatdum, gūyā ki bį-vücūd oldum.” 

Çün śabāĥ Şimr nažar itdi, gördi ki ser śanduķda nihüfte, emmā nigehbānlardan ne 

bį-dār var, ne ħufte. Anlardan ne nām ü nişān var, ne ħaber var ne eŝer. 

MıśrāǾ: 

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fa’lün) 

Cā be-cā tūde tūde ħākister 

Ebü’l-ĥuķūķ’dan ĥāli śordı, (195a) Ebü’l-ĥuķūķ didi anı ki1 gördi. Yüzinüñ siyāhlıġın ve 

kendinüñ Resūl ĥużūrında pür-günāhlıġın bildürdi. Bir kerre āh idüp cān virdi. Şimr gördi 

ki ķıśśa-i Ebü’l-ĥuķūķ ķarārları gibi ĥużūrların uçurdı, fi’l-ĥāl başları alup kūs-i raĥįl 

urdurup kārbānı Şām’dan yaña göçürdi. 

Nažm: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Seĥargeh çünki göçdi Ǿasker-i Şām 

Sefer ķıldı o ħayl-i ħūn-āşām 
 
Teveccüh eylediler Şām-i şūma 

Yıķıldılar çü būm ol merz-būma 
 
Mübārekdür sefer diyü seĥarde 

Bulındılar seĥar vaķti seferde 

Rāvį eydür: Çün ħaber Şām’a vardı ve bu ķıśśanuñ [318b] āŝārı ħavāśś u Ǿavāma vardı2, 

Yezįd buyurdı, Mısrį sipāhįler ve Şāmį cündįler zįnet ü zįver-ile bindiler, Şimr’e ķarşu 

çıķdılar. Ve Şām’da bulınan kūçek ü büzürg seyr içün der-sū çıķdılar. Kenzü’l-Ġarāyib’de 

Ebü’l-ǾAbbās’dan mervįdür ki, ol eydür ki: “Ben ol vaķt Şām’a ticārete varmış idüm. 

Gördüm ki ħalķ dühüller çalarlar, raķślar idüp eller ķarśarlar. ‘Āyā bunlaruñ Ǿıydi mi var 

yāħod bir vaķt-i saǾįdi mi var ola?’ didüm, birinden śordum: ‘Meger ġarįbsin ki bu 

muśįbet-i Ǿažįmeden bį-naśįbsin. ǾAceb degül midür ki, dūd-i āh-i mažlūmān bulutlar gibi 

                                                            
1  ki B: -P. 
2  ve bu…vardı B: -P. 
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göge aġmaya ve Ǿālem ħalķın ġarķ-āb-i gird-āb-i seyl-āb-i kahr itmek-içün gökden yire ķan 

yaġmaya? Yāħod ķavm-i Ŝemūd ü aśĥāb-i Uħdūd gibi ħalķı āteş-i ħışm-i İlāhį yaķmaya 

veyā ķabįle-i ǾĀd gibi ber-bād idüp śarśar-i suħŧ-ı Ĥaķ vādį-i ĥuŧameye bıraķmaya ki, Ehl-i 

Beyt-i nübüvveti zār ü Ǿuryān ü1 nālān ü ġırįvān ser-i Ĥuseyn-ile bāb-i SāǾāt’dan Yezįd’e 

hediyye getüriyürler; ħaberleri yoķ ki, cümle Ǿālemiyāna ve Ǿādemiyāna beliyye 

getüriyürler.’ didi. İleri vardum, maĥmil-i Ehl-i Beyt’e irişdüm. [319a] Serler içinde nįze 

üzerinde bir ser (195b) gördüm, ser-i Resūl’e şebįh ve śūretde ǾAlį’ye beñzemekde mažher-i 

‘El-veledü sirrü ebįh.’2 Bį-ıħtiyār aġladum. Maĥmilden bir Ǿavret beni görüp, ‘İy pįr! 

Ġayrılar şādān ve sen neden giryānsın? Meger ĥālden bį-ħaber, yāħod ĥayrānsın?’ didi. 

‘Yā emetu’llāh! Kimsin?’ didüm, ‘Duħter-i Ĥuseyn, Sekįne’yem ki hedef-i sihām-i cevr ü 

kįneyem.’ didi. ‘İy ħātūn-i ķıyāmet ü zeyn-i ħānevāde-i kerāmet! Śāĥıb-i ceddüñ Süheyl-i 

SāǾıdį’yem, cümle-i aśĥāb-i Resūl’den ve aĥbāb-i ħānedān-i Betūl’denem. Ħıdmet buyur 

ki mümkin olduķça edā ideyim, eger beźl-i rūĥ-ıla daħı olur-ısa cānum fidā ideyim.’ 

didüm3. ‘İy pįr-i bereket ve iy muķaddem-i ümmet! Mürādumuz oldur ki, ser-i İmām’ı 

getüren nįze-dāra diyesin ki ileri yürüye ki enžār-i ħalķ aña düşüp ġavġā-yi Ǿāmdan ħalāś 

bulavuz ve nažar-i nā-maĥrem-i Şāmiyān’dan dūr olavuz.’ Segirdüp dört-yüz dįnār ĥāmil-i 

sere virdüm ki ser-i İmām’ı şehre iletmekde taǾcįl ide, benden ol naķd-i muĥaķķarı ķabūl 

idüp duǾāǿ-i Ehl-i Beyt-ile ŝevāb-i Ǿažįm taĥśįl ide. Çün tekrār ħıdmet-i Ehl-i Beyt’e 

varmaķ ķaśd itdüm, ziĥām-i Ǿavām [319b] yol virmedi, ayaķlarına yüz sürmege elüm 

irmedi.” 

Ravį eydür: Ol śabāĥda ki, 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün[fa’lün]) 

Mihr bir nįze bülend olmış-ıdı ol demde 

Nįze üzre ser-i sulŧān-i şehįdān-şekil. 

Ser-i İmām şehrden girdi, müzāĥame-i4 Ǿavām ve muśādeme-i enāmdan çaķ ikindi çaġında 

dārü’l-imāreye irdi. Ol gün ķaśr-i dārü’l-laǾnelerin zįnet ķılmışlar idi, sāĥatinden merĥamet 

ü şefķati süpürmişler, silmişler-idi. Mükellel taħtlar ve aŧrāf-i taħtda kürsįler ķurmışlar, 

dįbā-yi Rūmįden serā-perde(196a)ler urmışlar. Yezįd-i bį-baħt farķ-ı taħtda ķarār idüp ümerā 

                                                            
1  ü B: -P. 
2  Çocuk babasının sırrıdır. 
3  didüm B: didi P. 
4  müzāĥame B: merāĥıme P. 
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kürsįlerde oturmışlar ve sāyir serhengān ü sālārān śaflarında ŧurmışlar idi. Çün Şimr ol iki 

serheng-ile, ehl-i beyt ve ser-i İmām’ı getürmege āheng itdiler, ehl-i beyte bir śuffede yir 

taǾyįn itdiler, serleri bir bir Yezįd nažarına getürüp kimler olduķların tebyįn itdiler. Yezįd 

ol serverlerüñ serlerinüñ sirlerine muŧŧaliǾ olup cümlesin gördi, ser-i İmām’ı śordı. Şimr 

merd-i pür-ĥįle vü mekr ü ġadr-ile meşhūr-i ķabįle idi, seri aħass-i beşer ü enĥas be-şer 

Beşįr bin Mālik eline virdi. Beşįr seri getürüp, 

ŞiǾr: 

(…?) 

Evķade rikābį [320a] fıżżaten ve źeheben 

Ene ķateltü’l-melike’l-muĥacceben 

Ekremü ħalķı’llāhi ümmen ve eben 

Ve ħayrühüm iź yünsebūne neseben1 

bu recezi oķuyuraķ Yezįd nažarına girdi. Yezįd ħışm idüp2, “Çün böyle idügin bilür-idüñ, 

niçün ķatl ķılur-ıduñ? Va’llāhi benden saña cāyize yoķ, emmā seni buña irişdürmekde 

taǾcįl ideyim.’ diyü buyurdı, cellād ķolına yapışup çıķarup boynın urdı. Andan ümerā-yi 

Kūfe’ye ħıŧāb idüp, “Ĥuseyn’i nice3 ķatl itdüñüz?” didi. Žuheyr bin Ķays ve Şimr-i Źi’l-

cevşen, “Yā emįre’l-müǿminįn! Bu şaħś etbāǾ u eşyāǾından bir ķavm-i maǾdūd-ıla 

Kerbelā’ya geldiler. Leşker-i girān-i bį-kerān-ıla hücūm idüp sehl zemānda aħź-i demār ü 

ķaŧǾ-ı tebār idüp serdārlarınuñ başın bürįde ve Ǿaskerlerinüñ defter-i ĥayātın neverdįde 

eyledük. Meyyitlerinüñ başların ayaġuñ türābına getürdük ve dirilerini eli baġlı ħıdmetüñe 

yitürdük.” didi. Yezįd bir zemān ser-pįç idüp andan ŧaşt-i zerrįn ŧaleb itdi. Buyurdı, seri 

yudılar, ol ŧaşt içine ķodılar. (196b) Ol pelįd elindeki çūp-ıla Ĥuseyn’üñ laǾl-i ħandān ü dürr-i 

dendānın urup “Mā aĥsene ŝenāyāhü!”4 didi. Ebü’l-Müǿeyyed-i [320b] Ħˇārezmį rivāyet ider 

ki: Şemeret bin Cündeb –rađıya’llāhü Ǿanh– ol meclisde ĥāżır idi. Ĥayķırdı ki: 

“ĶaŧaǾa’llāhü yedeke!5 İy laǾįn ü Yezįd ve’y aĥmaķ u pelįd! Ol ŝenāyādan çūbı gider ki, 

kerrāt ü merrāt gördüm ki Resūl ol dehānı öper-idi ve Ĥuseyn, Resūl-ile leb be-leb olup ol 

maħzen-i esrār-i vaĥyden luǾāb emer-idi.” didi. 

 

                                                            
1  (Şu hâl) altın ve gümüş(ün eteşte yandığı gibi) boynumu yaktı/ Ben gizli bir sultanı öldürdüm/ Anne ve 

baba cihetinden yaradılmışların en değerlisini / Dayandıkları nesep açısından da en hayırlısını. 
2  idüp B: idüñ P. 
3  nice: niçe P, B. 
4  Dişleri de ne güzelmiş! 
5  Allah elini kessin! 
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ŞiǾr: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Çarħ-ı ser-keş göreyim ki bį-ser ü sāmān ola 

Böyle serdāruñ seri ki böyle ser-gerdān ola 

Göreyin destüñde çūbek gibi destüñ ķurusun 

Çūpuñuñ çünki nişānı ol leb ü dendān ola 

Yezįd, “İy pįr! Eger ĥurmet-i śuĥbet-i Resūl olmasa, ķayduñ gördürür-idüm, boynuñ 

urdurur-ıdum.” didi. Şemere1, “ǾAceb ĥāldür ki, biz o cānibden iken bizde ĥurmet-i Resūl’i 

riǾāyet idersin, Ĥuseyn źü’l-ķarābeteyn iken, hem sıbŧı hem Ǿam-zādesi perverde-i 

ħānevādesi iken anlarda ĥaķķ-ı ķarābeti riǾāyet itmeyüp şāh-rāh-i đalālete gidersin.” didi. 

Ĥāżırlar girye idüp ġulū itdiler, her ŧarefden bir dürlü güft ü gū itdiler. Yezįd buyurdı, 

Şemere’yi ŧaşra çıķardılar, zenleri getürdiler, vardılar. 

Zeyneb ve Ümmü-külŝūm ve Zeyn’i araya [321a] getürdiler, Zeyneb’üñ nažarı ki2 

ser-i İmām’a rāst geldi, “Vā ceddāh vā Muĥammedāh vā veylāh vā muśįbetāh!”3 didi. 

Andan Yezįd’e ħıŧāb idüp, “İy Yezįd! LaǾnet ber-tū bād ve ber-İbn Ziyād ve ber-Ziyād!4 

Hįç bilür misin ki ne gūne Ǿamel-i bed ķılduñ? Kendi elüñ-ile üstüñe bāb-i laǾneti küşāde 

ve der-i raĥmeti sed ķılduñ. Kendi benātuñ eyvān ü serā-perdelerde āsūde vü mestūr, 

muĥteremān-i ĥarem-i nübüvvet gāh ġāretüñüz elinde muķayyed (197a) ü meǿsūr. Gāh 

Kerbelā śaĥrālarında teşne vü maĥrūr, gāh dūr ü dirāz yollarda ser-pā ve bürehne vü ħor. 

Gāh şehr ü bāzārlarda ħavāśś u Ǿavām nažarlarına5 manžūr, gāh dįvānlarda dįvān 

ĥużūrında muǾāteb ü maķhūr. Ferdā-yi ķıyāmetde bu Ǿamellerüñ cevābın viribilür misin? 

Ĥużūr-i Ĥaķķ’a ve nažar-i Resūl’e varduķda ne diyecegüñ tedārük ķılur mısın?” didi. 

Yezįd, “Bu kimdür?” didi, 

MıśrāǾ: 

(fâ’ilâtün fe’ilâtün fa’lün) 

“Duħter-i Fāŧıme-i Zehrã’dur.” 

didiler. Andan ǾAlį bin Ĥuseyn’i śorup, “Bu kimdür?” didi. “Bu İmām Zeyn’dür, ǾAlį bin 

Ĥuseyn’dür.” didiler. Yezįd aña ħıtāb idüp eyitdi: “İy śabį! İster-idüñ ki babañ imām ola ve 

mesned-i imāmet ü minber-i ħılāfet aña maķām ola. [321b] Ĥuŧbe anuñ nāmına oķuna, sikke 

                                                            
1  Şemere: Şimr P, Semere? B. 
2  nažarı ki: P’de derkenar. 
3  Vah dedeme! Vah Muhammed’e! Çok yazık! Vay başıma gelenlere! 
4  Sana da, Ziyad’ın oğluna da, Ziyad’a da lanet olsun! 
5  nažarlarına B: nažarları-yıla P. 
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anuñ ismine ŧoķuna. Şükr Ħudā’ya ki sizi nā-mürād itdi ve bizi ġālib ü şād itdi.” didi. 

İmām Zeyn, “Ol minberleri sizüñ ecdāduñuz mı vażǾ itdi, bizüm ecdādumuz mı? Ol 

ĥuŧbeleri sizüñ ecdāduñuz mı refǾ itdi, bizüm ecdādumuz mı? ĦılǾat-i ħılāfet bizüm ķāmet-

i ħılķatümüze mi lāyıķdur, yā sizüñ? Āyet-i imāmet sizüñ ĥaķķuñuza mı śādıķdur, yāħod 

bizüm? Emmā bizüm sizüñ-ile1 ser ü kārumuz ve güftār ü girdārumuz yevm-i ķıyāmete 

ķalmışdur, Ĥażret-i Ĥaķ ĥużūrında ve Resūl yanında ħuśūmete ķalmışdur.” [didi]. 

RübāǾį: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Dįni üzre iy bugün tercįĥ iden dünyāsını 

Gün bu gün diyü ferāmūş eyleyen ferdāsını 

Ŧut ki ŧutduñ enine uzunına dünyāyı sen 

Ķo Ĥuseyn’i yād ķıl yarın anuñ Mevlāsını 

Yezįd ġażaba gelüp ol sebük-ser bir serhenge emr itdi ki, varup Zeyn’i öldüre, ol gül-i al-i 

bāġ-ı Āl’i henūz şiküfte vü ħandān olmadın śoldura. Ümmü-külŝūm (197b) iki eli-yile 

śarılup, “İy püser-zāde-i Hind ve iy laǾnet-kerde-i Hind ü Sind! Henūz ķatl-i evlāddan 

ŧoymaduñ mı, daħı şeyŧānı ķoyup imām-i ĥaķķa uymaduñ mı? [322a] Bu śabį-i āl-i Nebį’den 

ġayrı kimesne yoķdur ki ĥarem-i nübüvvet ü imāmete maĥrem ola, başlarına ĥāl geldükde 

hem-derd ü hem-dem ola.” diyüp bu beyti oķudı: 

Beyt: 

(…?) 

Ünādįke yā ceddāh ħayra mürsel 

Ĥuseynüke maķtūlün ve neslüke żāyiǾ2 

Yezįd bu beyti işidüp derhem oldı, nuŧķı ŧutılup bį-dem oldı. Zeyn’i yanına ŧaleb itdi, 

yüzine güldi, śuĥbetine Ǿarż-ı şūr ü şeġab3 itdi, “Benüm oġlum senüñ-ile müteķārib-sindür 

ve bünye vü ķuvvetde daħı muķārindür, eger diler-iseñ güreşüñ.” didi. İmām Zeyn, “Her 

birimüzüñ eline bir kārd virüñ ve buyuruñ, ceng idelüm. Her ķanķımuz ġālib olur-ısa, 

maġlūbı helāk itsün, elindeki kārd ile sįnesin çāk itsün4.” [didi]. Bu eŝnāda ġulġule-i kūs-i 

dārü’l-imāre gūş-i Ǿālemiyāna ŧanŧane śaldı. Püser-i Yezįd, “İy püser-i Ĥuseyn! İşte benüm 

babamuñ kūs-i nevbeti ve ŧanŧane-i salŧaneti; yā senüñ babañuñ nevbeti var mı?” didi. Bir 

                                                            
1  sizüñ-ile B: şirk-ile? P. 
2  Elçilerin en hayırlısı olan Dedeciğim! Sana sesleniyorum/ Hüseyin’in öldürüldü, neslin telef oldu. 
3  şeġab: şaǾb P, saǾb? B.  
4  Elindeki…itsün B: -P. 
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zemāndan daħı bālā-yi her menāreden “Allāhü ekber!”1 āvāzesi gūş-i sürūşı ker ķıldı, 

“Eşhedü en lā ilāhe illa’llāh ve eşhedü enne Muĥammeden Ǿabdühū ve resūlüh.”2 śadāsı 

şāhidān-i Ǿālem-i şühūduñ ķalbine eŝer ķıldı. [322b] Zeyn, “İşte benüm cedd ü pederümüñ 

nevbet-i salŧaneti ki günde biş defǾa aķāśį-i Ǿālemde ve maǾmūre-i benį-Ādem’de ser-i 

menārı tezyįn eyler ve meleǿ-i aǾlã vü saķf-i semāyı pür-ŧanįn eyler.” didi. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün[fe’ilâtün] fe’ilâtün fe’ilün[fa’lün]) 

Çañna nāķūslaruñ ŧıķdük ot 

Oldı āźān-ıla çün3 nevbet-i bezm 

Penc āźān4 oķına vü baǾd-zān 

Ĥaşre degin ŧura bu sünnet-i5 bezm 

Ĥāżırlar Zeyn’üñ (198a) ĥāżır-cevāblıġına Ǿacebe ķaldılar. Muĥaśśal, Yezįd ile Zeyn 

beyninde söz müfaśśal ve baĥŝ müselsel oldı. Zeyn didi ki: “Mehbıŧ-ı Cebreǿįl sizüñ 

ħāneñüz mi, yāħod bizüm? Menzil-i tenzįl sizüñ ħāneñüz6 midür, yāħod bizüm? Āyet-i 

taŧhįr sizüñ ĥaķķuñuzda mıdur, yāħod bizüm? Ĥıkāyet-i ‘Źevi’l-ķurbã.’7 sizün şānuñuzda 

mı şāmildür, yāħod bizüm?” Ol ķadar söyledi ki Yezįd Ǿāciz ü mülzem oldı, bedenine 

raǾşet ve cānına ĥayret ārıż oldı. “Yā İbnü’l-Ĥuseyn! Benden mürāduñ var-ısa söyle ki, 

maķbūldür ve her hācetüñ ĥuśūle mevśūldür.” didi. Zeyn eyitdi: “Evvelā ķātil-i pederüm 

vir ki ķıśāś idüp hem emr-i şerǾı icrā ideyim, hem intiķāmum alup kendi ĥaķķumı istįfā 

ideyim.” Yezįd ümerāǿ-i Kūfe’ye, “Ĥuseyn’i kim öldürdi?” didi, [323a] “Ħuveylid bin Yezįd 

öldürdi.” didiler. Aña süǿāl itdi, “Ĥāşā ki ben öldürem! Sinān bin Enes öldürdi.” didi. 

Sinān, “LaǾnet Ĥuseyn’i öldürene! Ĥuseyn’i Şimr öldürdi.” didi. Ħulāśatü’l-kelām, her biri 

inkār itdiler. Āħır Şimr’i ıĥżār itdiler. “Ĥuseyn’i sen mi öldürdüñ?” didi. Şimr böyle cevāb 

virdi ki: “MeǾāźa’llāh! Ben öldürmedüm. Sözüñ rāstı ve bį-kem ü kāstı budur ki: Ķabāyil-i 

ǾArab’ı ve her cilf ü bį-edebi cemǾ idüp sįm ü zer ü tįġ u kemer, esb ü ħılǾat ü raġbet ü 

istimālet virüp ķıtāl-i Ĥuseyn’e kim rıżā virdi-yise Ĥuseyn’i öldüren oldur.” didi. Yezįd 

bu8 sözden münfeǾıl oldı ve ħalķ içinde ħacil1 oldı2, “LaǾnet size! Cümleñüz yıķıluñ ve her 

                                                            
1  Allah en yücedir! 
2  Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şâhitlik ederim. 
3  āźān-ıla çün: eźān-ıla çün B, eźān-ıla çü P. 
4  āźān B: eźān P. 
5  sünnet: sünen P, B. 
6  ħāneñüz B: ħāne-gūn? P. 
7  “Akrabalar.” 2/Bakara: 177.  
8  bu: P’de mükerrer. 
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her biriñüz ölince dest-i nedāmet-ile sįneñüz āzürde ķıluñ.” didi. Andan Zeyn’e daħı, 

“Ĥācetüñ nedür?” didi. Zeyn, “Ser-i İmām’ı ve sāyir serleri serāser vir ki varup ecsāda 

ilĥāķ idüp mevżıǾ-ı ķatlde tedfįn ideyin3 ve nişān (198b) ü Ǿalāyim vażǾ idüp maķātil-i 

şühedā vü meǾārik-i menāyāyı taǾyįn ideyim.” didi. Yezįd, “Revādur. Daħı ne mürāduñ 

var?” didi. Zeyn, “Ruħśat vir ki tevābiǾ-ıla Medįne’ye rıĥlet ve baķıyye-i Ǿumrüm olduķça 

ķurb-i cedde [323b] mücāveret idelüm.” didi. Yezįd, “Bu daħı ĥāśıldur. Daħı ne ārzūñ 

vardur?” didi. Zeyn eyitdi: “Ferdā rūz-i cümǾadur. Ruħśat vir ki, ķırāǿet-i ħuŧbe ideyim.” 

didi. Yezįd ana daħı “N’ola!” didi. 

Çün irte oldı, Yezįd vaǾde-i ħuŧbeye nādim olup yine ħaŧįb-i Şāmį’ye muķarrer itdi. 

Çün ħalķ cāmiǾa cemǾ olup ħaŧįb-i Şāmį śuǾūd-i minber itdi, sitāyiş-i āl-i Ebį-Süfyān’da 

ıŧrā itdi ve źemm-i āl-i Ebį-Ŧālib’i bį-muĥābā itdi. Zeyn’üñ śabrı ķalmayup, “İy ħaŧįb-i 

minber-i vaķāĥat ü kürsį-nişįn-i meclis-i ķabāĥat! Efsūs ki rıżā-yi maħlūķı suħŧ-ı Ħālıķ 

üzre ıħtiyār itdüñ ve dįn-i ĥaķķı, ĥanefi verāǿ-i perde-i pindār ü inkārda ıħfā vü ıżmār 

itdüñ.” [didi]. 

ŞiǾr: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Dirįġā ki gidüp rāh-i hevāya 

Yönelmeñ yoķ ser-i kūy-i Ħudā’ya 

Utanmazsın ŧutalum ħalķdan sen 

Gel inśāf it gelür mi ħoş gedāya 

Ola āl-i Nebį düşnāma lāyıķ 

Sizüñ ecdāduñuz medĥ u ŝenāya 

Pes, Yezįd’e ħıŧāb idüp, “Dünki Ǿahde vefā eyle, baña minberde ħuŧbe oķumaġa iźn iǾŧā 

eyle.” didi. Yezįd “Minbere çıķmaķ ne lāzim? Ŧurduġuñ yirde ħuŧbe oķı.” didi. Emmā 

eşrāf-i Şām ü rüǿesā vü aǾlām, “Ehl-i Ĥıcāz feśāĥatin ve Ehl-i Beyt belāġatin, ħuśūśā 

ceddinden ĥadįŝ rivāyetin [324a] görmek mürādumuzdur.” diyü ibrām itdiler. Yezįd “Her 

çend ki bunlar āl-i Hāşim’dür ve benį-Ebi’l-Ķāsim’dür. ‘Ūtįtü cevāmiǾa’l-kelim.’4 ħırmen-i 

feśāĥat[in]üñ ħūşe-i çįnleri5, ‘Ve ene efśaĥu’l-ǾArabi ve’l-ǾAcem.’6, (199a) gülşenlerinüñ gül-

                                                                                                                                                                                    
1  ħacil: ĥacil B. 
2  ve ħalķ…oldı B: -P. 
3  ideyim B: ideyim P. 
4  “Bana az sözle çok şey anlatma özelliği/ kudreti bağışlandı.” Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 12, s. 366. 
5  ħūşe-i çįnleri B: ħūşe-çįnleri P. 
6  “Ben Arabın ve Acemin en fasih konuşanıyım.” Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 12, s. 366. 
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bünleridür. ǾIlm-i kitābdan behremend ve faślü’l-ħıŧābdan nevāle-benddürler. Şāyed ki 

Ebį-Süfyān’a1 fażįĥat ve ħānedānumuza isnād-i źillet ü meskenet ide.” didi, müfįd olmadı. 

İlĥāĥ-ı Şāmiyān-ıla nā-çār Zeyn’e minbere çıķup ħuŧbe oķumaġa ruħśat virdi. İmām Zeyn 

minbere çıķup ĥamd-i İlāhį ve naǾt-i Ĥażret-i Risālet-penāhį’yi müştemil bir ħuŧbe oķudı 

ki, nişān-i taǾrįfine sihām-i elsine-i enām irmez ve Ǿuķūl ü efhām dest-i žunūn ü2 evhām-ile 

şāħsār-i gülşen-i medĥınden gül dirmez. RevāyiǾ-ı mesāǿili, feżāǿil-i nübüvvet gibi fevāżıl-

i nā-mütenāhįyeyi muĥtevį ve bedāyiǾ-ı delāǿili, şemāyil-i Ehl-i Beyt gibi fünūn ü şüĥūn-i 

keŝįre üzre münŧavį. Mā-ĥaśal, oķuduġı ħuŧbe Ĥażret-i Resūl’üñ Ǿulūm-i ledünniyyesinden 

bir kitāb ve her fāślı Ĥażret-i Emįr’üñ ħutbetü’l-beyānından bir bāb. 

RübāǾį: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

 İdüp ĥamd-i Ħudā maĥmūda lāyıķ 

Muĥammed naǾti memdūĥa müvāfıķ  

Belāġat [324b] dürlerini şöyle dökdi 

Küpe itdi ķulaġına ħalāyıķ 

Muĥaśśal, 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Feśāĥat dürlerini ol dökerdi 

İşiden bir yumardı biñ dügerdi 

MıśrāǾ:3 

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün) 

Ol ciger-gūşe-i ǾAlį vü Betūl 

didi ki: “Her ki beni bildi, bildi ve her ki bilmedi, bilsün ki: Benem ibn-i4 Resūl-i muħtār, 

benem ibn-i Muśŧafã-i Seyyidü’l-aħyār. Püser-i rākib-i Burāķ, śāĥıb-i mįŝāķ, müsāfir-i şeb-

i ‘Sübĥāne’lleźį esrã.’5, müsāmir-i ‘Fe-evĥã ilã-Ǿabdihį mā-evĥã.’6, maĥrem-i ĥarįm-i ‘Denã 

‘Denã fe-tedellã.’7, sāĥıb-i sehmü’l-ġayb-i ‘Ķābe ķavseyn.’8, reh-rev-i mā-verāǿ-i kevneyn, 

                                                            
1  Ebį-Süfyān’a B: Ebį-Sįnān’a? P. 
2  ü B: -P. 
3  MısrāǾ: Beyt P, Dįger B. 
4  ibn B: -P. 
5  “Gece yolculuğuna çıkaran (Allah) yüceler yücesidir.” 17/İsrâ: 1. 
6  “Böylece kuluna ne vahyedecekse vahyetti.” 53/Necm: 10. 
7  “Sarktı/ alçaldı ve yaklaştıkça yaklaştı.” 53/Necm: 8. 
8  “Yayın iki ucu arası kadar.” 53/Necm: 9. 
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kevneyn, mihmān-i ‘Ebįtü Ǿınde-Rabbį.’1, tercemān-i esrār-i ledünnį vü ġaybį, rümūz-

āmįz-i ‘ǾAllemehū şedįdü’l-ķuvã.’2, künūz-endūz-i ‘İn hüve illā vaĥyün yūĥã.’3, sulŧān-i 

ħıŧŧa-i aśfiyā, münācį-i münācāt-i ‘Rabbenā!’4, Ĥabįb-i İlāh Muĥammed-i Resūlu’llāh. 

Benem püser-i şehryār-i taħtgāh-i ‘Hel etã.’5, şeh-süvār-i kārzār-i ‘Lā-fetã.’6, perde-
(199b)güşā-yi ‘Lev küşife’l-ġıŧā.’7, miftāĥ-ı ķufl-i ‘Ene medįnetü’l-Ǿılmi ve ǾAliyyün 

bābühā.’8, ħaŧįb-i minber-i ‘Selūnį.’9, vāriŝ-i mertebe-i ‘Hārūnį.’10, ĥāyiz-i ķaśab-i sebķ-ı 

İslām, fāyiz-i seǾādāt-i muǾāħāt-i Nebį –Ǿaleyhi’s-selām–, sebeb-i penāhį-i Cebreǿįl ü 

Mįkāǿįl, er-rāķıdü Ǿalã mużŧacaǾı resūli’l-Celįl.’11, mevlã-i müvālāt-i ‘Allāhümme vāli men 

vālāh.’12, sebeb-i seǾādāt-i ‘ǾĀdi [325a] men Ǿādāh.’13, śāĥıbü Źi’l-feķār, śāĥıbü źeyli’l-feħār, 

el-faśįĥu’l-mıśķaǾ, el-baŧįnü’l-enzaǾ, ġayŝü’l-mekārimi ve’ś-śılāti ve’l-luŧfi’l-vāsiǾ, el-

müteśaddiķu fi’ś-śalāti bi-ħātemihį ve hüve rākiǾ, mažherü’l-ġarāǿib, mužhirü’l-Ǿacāyib, 

maĥaŧŧu’l-mevāhib ǾAlį ibn Ebį-Ŧālib. 14 Benem püser-i duħter-i Ħayrü’l-mürselįn, seyyid-

i nisāǿü’l-Ǿālemįn, maǾden-i dürerü’l-kerāmet, maŧlaǾ-ı derāriyü’l-ümmet, ġayŝ-i saĥāb-i 

‘Men istežalle taĥte’l-ġamāmeti ħayrün men teǾammeme bi’l-Ǿımāmet.’15, el-maǾķūdü 

nikāĥıhā Ǿale’l-Ǿarşi bi-emri’l-Celįl, el-maķrüvvü ħuŧbeti bi-lisāni Cebreǿįl, śāĥıbetü 

mühri’ş-şefāǾati li’l-muħarrifįne Ǿan-sevāǿi’s-sebįl, el-maħbüvvü16 taĥtel’l-kisā, ŝāliŝü āli’l-

Ǿabā, el-Betūl el-ǾAźrāǿ Fāŧımetü’z-Zehrã.17” 

İmām Zeyn her bār ki ‘Ene!’18 dir-idi, nāvek-i āh-i cān-güdāz ü ciger-güźār-ıla 

ĥāżırlaruñ cigerin deler-idi, işidenler ķan aġlayup āh ider-idi. Andan didi ki: “Benem 

                                                            
1  Rabbimin huzurunda gecelerim. 
2  “(Kur’an’ı) ona müthiş bir güce ve muhteşem bir görünüme sahip olan (Cebrâil) öğretti.” 53/Necm: 5. 
3  “O (Kur’an) Allah tarafından gönderilmiş vahiyden başka bir şey değildir.” 53/Necm: 4. 
4  Rabbimiz! 
5  “Geldi mi?” 76/İnsân: 1. 
6  (Ali’den başka) yiğit yoktur. 
7  Örtü kaldırılsa. 
8  “Ben ilmin şehriyim, Ali de onun kapısıdır.” Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, c. 11, s. 65. 
9  Bana (dilediğinizi?) sorun. 
10  Hârun’um. 
11  Allah resulünün yatağında yatan. 
12  “Allahım! Ona dost olana Sen de dost ol!” Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 2, s. 271. 
13  “Ona düşmanlık edene Sen de düşman ol.” Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 2, s. 271. 
14  Zülfikar’ın sahibi, övgünün son sınırına ulaşmış, fasih Arapça konuşan, geniş karınlı, bol lütuf, hediye ve 

ikram sahibi, namaz kılarken rükûda yüzüğünü sadaka olarak veren, olağanüstü hâllerin ortaya çıkış yeri, 
ilginç şeyler ortaya çıkaran, lütufların biriktiği yer, Ebû Tâlib oğlu Ali. 

15  Bulut altında gölgelenen, başına sarık sarandan daha iyidir. 
16  el-maħbüvvü B: el-maħbıķ? P. 
17  Allah’ın emri ile nikahı arşta kıyılmış, hutbesi Cebrâil tarafından okunmuş; doğru yoldan sapanlar için 

şefaat mührünün sahibi; örtü altında gizlenmiş/kendisine ikramda bulunulmuş, Âl-i abânın üçüncüsü, 
Betûl, Azrâ, Fatımatü’z- Zehrâ. 

18  Ben. 
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ferzend-i şehįd, mažlūm-i ġarįb. Mehmūm-i nūr-i dįde-i Muśŧafã, sürūr-i sįne-i Mürteżã. 

Küşte-i kişte-i tįġ-ı sitem, ġarķ-āb-i gird-āb-i deryā-yi elem. Leb-teşne-i vādį-i ġurbet, 

ħuşk-dehān-i hāviye-i kürbet. Ser-geşte-i śaĥn-i Kerbelā, ser-gerdān-i rāh-i kerb ü belā. 

Ten-pā-māl-i deşt-i Ǿanā ve cān-[325b]dāde-i śaĥrāǿ-i belā. Ġāret-kerde-i Ǿırż u ĥurmet ve 

ħasāret-şüde-i Ǿıyāl ü külfet. Muśįbet-dįde-i evlād ü ensāb ü ķabįle vü ķavm, ber-bād-şüde-

i1 ehl ü Ǿıyāl der-yek yevm.” Çün kelām-i Zeyn bu yire (200a) irdi, ħurūş-i ħalķ felek-i eŝįre 

irdi. Yezįd ġavġā-yi Ǿavāmdan ħavf idüp, faśl-i kelām ve taġyįr-i ĥāl-i ħāśś u Ǿāmm içün 

müǿeźźine “Eźān oķı!” didi. Çün müǿeźźin “Allāhü ekber!” didi, Zeyn “NeǾam! Lā-şeyǿe 

ekberü minhü!”2 didi. Müǿeźźin “Eşhedü en lā-ilāhe illa’llāh.”3 didi, Zeyn “Şehide bihā 

cismį ve rūĥį!”4 didi. Müǿeźźin “Eşhedü enne Muĥammeden Ǿabdühū ve resūlühū.”5 didi, 

İmām Ǿımāmesin alup müǿeźźinden yaña atdı, “İy müǿeźźin! Ol Muĥammed ĥurmeti-çün 

bir mıķdār tevaķķuf ķıl!” didi. Müǿeźźin tevaķķuf itdi. Zeyn yüzin Yezįd’e ŧutup, “İy 

Yezįd! Bu Muĥammed senüñ ceddüñ midür, yāħod benüm? Benüm ceddüm-ise, niçün 

pederüm öldürdüñ, muħadderāt-i sürādiķāt-i nübüvvetüñ estār-i ĥurmetlerin hetk idüp şehr 

be-şehr gezdürüp aǾdāǿ-i dįni güldürdüñ? Bunuñ-ıla yine ehl-i İslām geçersin, Ĥaķ’dan 

raĥmet ve Resūl’den şefāǾat umarsın!” didi. Andan ehl-i Şām’a ħıŧāb idüp, “İy Şāmiyān! 

Sizüñ [326a] içüñüzde kimesne var mıdur ki, nebįre-i Mürsel ve sıbŧ-ı ekmel-i kümmel ola?” 

diyüp, el urup girįbānın çāk itdi. Ehl-i Dımışķ’dan feryād ķopup seyl-i sirişk-ile Ǿarśa-i 

mescidi nemnāk itdi. 

Beyt: 

(mef’ûlü mefâ’ilün fe’ûlün) 

Gūyā ki ķıyāmet oldı peydā 

Ħalķuñ kimi mest ü kimi şeydā 

Yezįd ĥayķırup müǿeźźin ıķāmet itdi, ħalķ nemāza şürūǾ idüp imāmları imāmet itdi. Yezįd 

tedārük-i mā-fāt ve defǾ-ı şemātāt içün baǾde’ś-śalāt ħalķı cemǾ itdi. Ehl-i Kūfe’yi ıĥżār 

itdi, her birine laǾnet-i bį-şümār itdi6. Niçün Ĥuseyn’i baña diri getürmedüñüz?” diyü 

                                                            
1  ber-bād-şüde-i B: ber-bā-şüde-i? P. 
2  Evet! Ondan daha büyük bir şey yoktur. 
3  Allah’tan başka ilah olmadığına şahitlik ederim. 
4  Ona bedenim ve ruhum şahitlik eder. 
5  Muhammed’in onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim. 
6  Ehl-i Kūfe’yi…itdi B: -P. 
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melāmet itdi1. Andan İbn Mercāne’yi añup cān-i pisine2 ve revān-i ħasįsine nefrįn ü laǾnet3 

itdi. 

Ehl-i beyte Ǿalã ĥıdde münāsib cāmeler ve İmām’a ħılǾat ü Ǿımāmeler virüp 

Medįne’ye gitmek içün esbāb-i seferlerin tertįb ve ħıdmetlerine otuz4 mükemmel süvār-i 

silāĥ-dār müvekkel itdi. (200b) NuǾmān bin Beşįr’i anlara ĥākim ve ehl-i beyte maĥkūm ola5 

ola5 diyü taǾyįn itdi. İmām serhā-yi serverānı ve ser-i serdār-i şühedāyı alup Ǿazm-i Medįne 

Medįne ķıldılar, māh-i śaferüñ yigirmisinde deşt-i Kerbelā’yı menzil-i vaķār ü sekįne 

ķıldılar. Serhā-yi bürįdeyi tenhā-yi ħalįdeye mülĥaķ idüp bir ķabrde İmām’uñ [326b] ser ü 

tenin müstaķıl defn itdiler ve bir ķabrde sāyir şühedānuñ ser ü bedenlerin peyveste idüp, 

defn idüp gitdiler. İbn Beşįr menāzil ü merāĥılde ve mevāŧın ü menāhilde edāǿ-i ħıdmet ü 

tefrįġ-ı źimmetde daķįķa fevt itmeyüp çün Medįne’ye, yaǾnį ol gevherler ħazįneye ķarįb 

oldılar, Ümmü-külŝūm, Zeyneb’e, “İy ħˇāher! RiǾāyet-i ĥuķūķ-ı NuǾmān bize vācibdür, 

emmā cemįǾ-ı mālümüz yaġma-geşte-i ġāret-ger-i nevāyibdür, niçe idelüm?” didiler. Bāķį 

ķalan cüzǿį pįrāyelerin cemǾ idüp NuǾmān’a gönderüp Ǿuźrler dilediler. NuǾmān nesne 

ķabūl itmeyüp, “Egerçi ħıdmet žāhirā emr-i Yezįd’dür, emmā riǾāyeti sebeb-i ĥuśūl-i rıżā-

yi Rabb-i Mecįd’dür ve muķteżā-yi velā-yi Ĥamįd’dür. Bi-ĥamdi’llāh ki ħıdmetüm 

maķbūl-i [Ehl-i] Beyt-i nübüvvet olmışdur. Baña bu devlet besdür ve ġayrı nesne ġayr-i 

mültemesdür.” 

Beyt: 

(fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün[fa’lün]) 

Bu yiter baña ki yāverlıķ idüp baħt-i bülend 

Şeref-i ħıdmet-i Āl itdi beni devletmend 

diyüp ehl-i beytüñ ellerin öpüp Ǿuźr-i taķśįr-i ħıdmet ve yine Şām’a Ǿazįmet itdi. 

Çün Ehl-i beytüñ6 geldügi ħaberi ehl-i Medįne’ye vāśıl oldı, Mühācirįn ü Enśār, 

TābiǾįn ü aħyār, śıġār ü kibār, zühhād7 ü füccār, büzürgān ü kūçekān, [327a] zenān ü 

kūdekān ħurūşān ü ġırįvān, sįne-kūpān ü nāle-zenān istıķbāl itdiler. Reh-güźārlarına ol 

ķadar eşk-i ħūnįn dökdiler, gūyā ki maķdemlerine döşemek içün bir dįbā-yi al itdiler. 

Ĥasret elleri-yile görişdiler, ĥayret dilleri-yile śorışdılar. Muśįbet ķıśśaların açışdılar, 
                                                            
1  Niçün… itdi B: P’de, takip eden “Andan…nefrįn itdi.” cümlesinden sonra. 
2  pisine: bisine P, B. 
3  nefrįn ü laǾnet: laǾnet ü nefrįn P, B. 
4  otuz B: otur P. 
5  ola B: vālih P. 
6  ellerin öpüp…Ehl-i beytüñ B: -P. 
7  zühhād B: zühhār P. 
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teǿessüf yaşların śaçışdılar. Çün ol göynüklülerden (201a) ĥāl-i derūnı diñlediler, ney gibi 

nālān olup iñlediler. 

ŞiǾr: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

İy felek Ǿālemleri žulm-ile vįrān eyledüñ 

Cānına ķıyduñ cihānuñ ħalķı bį-cān eyledüñ 

Śanma ancaķ Yeŝrib ehlini perįşān eyledüñ 

KaǾbe’yi yıķduñ bile ħāk-ile yek-sān eyledüñ 

Ħāk içinde genc iken ol genci pinhān1 [eyledüñ] 

Ħūn-i Āl’e girdüñ el-ĥaķ n’eyledüñ ķan eyledüñ 

Ümmü-Seleme –rađıya’llāhü Ǿanhā2– Resūl’den aĥādįŝ rivāyet ider-idi ve İmām ĥaķķında 

aġlayanlara cennet ü rıđvān-ıla bişāret ider-idi. 

RübaǾį: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Ebr-veş kim ki Ĥuseyn içün bugün giryān olur 

Gülşen-i cennetde yarın gül gibi ħandān olur 

LaǾl-i pür-tābına anuñ dürr-i pür-ħūn-ābına 

Aġlayanuñ yaşı anda dürr-ile mercān olur 

Kendi her şām ü seĥargāh belki her ān ü her gāh bu vech-ile nevĥa-zenān [327b] ü girye-

künān olur-ıdı: 

Nažm: 

(müfte’ilün mefte’ilün fâ’ilün) 

Yollaruña rūz ü şeb idüp nažar 

Umar-ıdum gerd-i rehüñden3 eŝer 
 
Dirdüm ola cedd ü peder rütbesi 

Nāmuña oķuna cihān ħuŧbesi 
 
Ŧāc-i ħılāfet saña efser ola 

Taħtgehüñ4 pāye-i minber ola 
 

                                                            
1  pinhān: nihān P, B. 
2  Allah ondan râzı olsun. 
3  rehüñden: rāhuñdan P, B. 
4  taħtgehüñ: taħtgāhuñ P, B. 
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Ħalķ imām idüp uyalar saña 

Dimez-idüm böyle ķıyalar saña 
 
Revzeneden üstüme düşse żıyā 

Girse işikden evüm içre śabā1 
 
Tāb-i ruħ u rūyuñ ola dir idüm 

Peyk-i ser-i kūyuñ ola dir idüm 
 
Gün gibi ŧoġar dir-iken bir seĥar 

Şām’dan irdi gice ķara ħaber 
 
Ben ölümüm umar-ıdum rūz ü şeb 

Ummaz-ıdum bu ķara güni Ǿaceb 
 
Ola ħılāfet dir-iken nām-zed2 

ŦāliǾ-ı meyşūm ü zehį baħt-i bed 

 

EL-FAŚLÜ’Ŝ-ŜĀNĮ DER-ǾUĶŪBĀT-İ ĶĀTİLĀN-İ İMĀM3 

 
Śaĥįfe-i Rıżaviyye’de mesŧūrdur ki: Ķātil-i İmām śubĥ u şām bir4 āteşdān-vār 

āteşden tābūt (201b) içinde, Ǿaźāb-i mühįn içinde dest ü pāyı zencįr-i āhenįn içindedür. Ve 

yine kitāb-i meźkūrda mesŧūrdur ki: Bir gün Musã –Ǿaleyhi’s-selām– münācāt idüp bir 

kimesnenüñ maġfiretin mürād idindi. Ħıŧāb-i İlāhį vārid oldı ki: “Evvelįn ü āħırįnüñ, belki 

cümle-i Ǿālemįnüñ āmürzişin ŧaleb itseñ maķbūldür, meger [328a] şol ķātil ki Ĥuseyn anuñ 

elinde maķtūldür. Anuñ ĥaķķında ben dād itsem gerek ve Ĥuseyn’üñ ħūnın alup istād itsem 

gerekdür.” Kenzü’l-Ġarāyib’de meźkūrdur ki: Dūzaħda olan mārlaruñ mihterinüñ adı 

Şedįd’dür, ġıdāsı luĥūm-i Ǿuśāt ve şerābı śadįddür. Günde yitmiş kerre nāle ider: “İlahį! 

Ĥuseyn’üñ ķātilinüñ Ǿaźābına beni ĥavāle ķıl ve anı baña ķūt ü nevāle ķıl.” Ĥaķ TeǾālã 

buyurur ki: ǾĀķıbet-i Ǿuķūbetine seni müvekkel ķılayım ve bu mürāduñ senüñ müyesser ü 

muĥaśśal ķılayım.” 

Rāvį eydür: Muĥāribān-i Kūfe vü Şām ki ol maǾrekede ĥāżır idiler, gerek ĥarbe 

mübāşir gerek ġayr-i mübāşir idiler, her biri ĥayātında elbette Ǿuķūbet-i Ǿācileye giriftār ve 
                                                            
1  śabā B: żıyā P. 
2  nām-zed: nā-merd P, B. 
3  İkinci Ayrım: İmam’ı Öldürenlerin Cezaları Hakkında. 
4  bir B: pür P. 
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bir nevǾ Ǿuķūbet ile meşhūr-i dār ü diyār oldılar. Kenzü’l-Ġarāyib’de İmām SaǾdį’den 

menķūldür ki: Bir meclisde müsāmere ve Ĥuseyn ķıśśasın müźākere ider-iken bu ĥādiŝe 

añıldı, bir Ħāricį didi ki: “Ben vāķıǾa-i Ĥuseyn’e dil-şādem ve belālardan daħı āzādem.” 

didi. Nā-gāh şemǾdan bir şerāre rįşine irişdi, her çend ki ol şaħś kendüyi śuya urdı ve yārān 

üşüp [328b] āteşin söyündüre gördi, āħır yanup bir avuc ħākister oldı ve Ǿıbretün li-men 

nažara ve iǾteber1 oldı.”  

Nažm: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

İdüp ĥarb āteşini pür-tef ü tāb 

İçüren śu yirine tįġ-ı zehr-āb 
 
Olurdı śuda māĥį-veş ŧapįde 

Olurdı içi āteşden tefįde (202a) 
 
Girürdi āteşe ki çün semender 

Gehį çün māhi cānın śuya atar 
 
Śuda ŧurmazdı oda meyl iderdi 

Śanasın ki od almaġa giderdi 
 
Yine od içre eglenmez görürdi 

Varurdı kendüyi śuya ururdı 
 
Atup śuya teni vü oda cānı 

Od ü śu içre cān virdi o cānį 

İsĥaķ bin Ĥıbķ göñlegin śoydı, beraśa mübtelā oldı. Yaĥyã bin Eyyūb zįr-cāmesin aldı, nā-

bįnā oldı. 

Ebü’l-Mefāħır rivāyet ider ki: Bir gün ŧavāfda bir kimesne gördüm yüzi niķāb-ıla, 

duǾā idüp, “İlāhį! Beni yarlıġa, egerçi bilürem ki yarlıġamazsın.” dir-idi. Zecr idüp, 

“Raĥmet-i Ĥaķ’dan yeǿs küfrdür. Niçün raĥmet-i Ĥaķ’dan mücrimįni baǾįd ve kendüñi 

nevmįd görürsin?” didüm. Didi: “Ben Ĥuseyn’üñ ķatline ĥāżır olan cümhūrdan idüm. 

BaǾde’l-ķatl ve’l-fetk, ŧarįķ-ı Şām’da elli kişi her gice be-nevbet, ser-i Ĥuseyn’e nigeh-dār 

olurlar-ıdı, seri ortaya alup girdāgird çevresinde şürb-i [329a] ħamra meşġūl olup śubĥa dek 

bįdār olurlar-ıdı. Hem-rehlerüm mest oldılar, ben hüşyār ķaldum; anlar uyudılar, ben bįdār 

                                                            
1  Bakıp ders alacaklar için bir ibret. 
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ķaldum. Gūşuma zārį āvāzı geldi. Gördüm ki, nūrdan bir ħayme inüp İmām’uñ seri 

berāberinde ķurıldı, aŧrāfına ŧınāblar örildi. Andan üç şaħś-ı nūrānį, cismleri rūĥānį, sebz-

cāmeler ve sefįd-Ǿımāmeler-ile indiler. ‘Bunlar kimdür?’ didüm, ‘Muķarribān-i bārgāh-i 

Aĥadiyyet ve maĥremān-i serā-perde-i ķurbet, Cibrįl ü Mįkāǿįl ü İsrāfįl’dür.’ didiler. Nā-

gāh Cibrįl: ‘İnzil yā Śafiyya’llāh!’1 didi, Ādem Nebį ve Nūĥ Necį ve İdrįs indiler. Andan 

Cibrįl her nebįyi yād düp ‘İnzil!’2 dir-idi, cemįǾ-ı enbiyā İbrāhįm Ħalįl ve İsĥāķ ve İsmāǾįl, 

muĥaśśal, cümle (202b) enbiyā indiler. Andan Cibrįl, “İnzil yā Ĥabįba’llāh!’3 didi, Ĥażret-i 

Resūl cemāǾat-i aśĥāb-i kibār ve tābiǾįn-i kübbār ile nüzūl buyurdı. Ser-i İmām ħaymeden 

çıķup birķaç ķadem istıķbāl itdi ve alnın Resūl’ün pāy-i mübāreginüñ arķasına ķoyup 

zemįn-būs [ü] rūy-māl itdi. Ĥażret-i Resūl seri ķaldurup yüzin yüzine sürdi ve lebin lebine 

urdı. Sūziş ü nāliş-ile giryeye āġāz itdiler; cemįǾ-ı enbiyā vü melāǿike vü aśĥāb girye vü 

enįnlerin Resūl’e dem-sāz itdiler. [329b] Andan Cibrįl indi, ilerü gelüp, ‘Yā Resūla’llāh! 

Buyurur-ısañ ehl-i Kūfe vü Şām’ı ķavm-i ǾĀd gibi ber-bād ideyim, yāħod ķavm-i Ŝemūd 

gibi nā-būd ideyim; yāħod aśĥāb-i Lūŧ gibi bir śayĥa ile maķarların ķabr-i vaĥşet-ābād 

ideyim.’ didi. Resūlu’llāh: ‘İsterem ki ferdā-yi ķıyāmetde bunlar-ıla ben ħuśūmet idem ve 

Ǿında’llāhi TeǾālã meǿāşir-i enbiyā ĥużūrında ŧaleb-i ĥukūmet idem.’ didi. Cibrįl didi ki: 

‘Yā Resūla’llāh! Nigehbānları helāk içün melāǿike mürsel ve ķażā-yi İlāhį münzeldür, ne 

buyurursın?’ Buyurdılar ki: ‘Meǿmūrına olduķların įķāǾ itsünler ve emr-i Ĥaķķ’a ittibāǾ 

itsünler.’ Pes ol melāǿike ellerinde āteşįn ĥarbeler-ile kime ki bir ĥarbe urdılar, bir tūde 

ħākister oldılar. Yirleri ķara yir oldı. Çün nevbet baña geldi, ‘El-emān el-emān yā 

Resūla’llāh!’ didüm. Didi: ‘Lā yaġfirka’llāh!4 didi’. Çün rūz oldı, ol vāķıǾanuñ hevlinden 

şeklüm mütebeddel ve heykelüm müteĥavvel oldı.” didi. İbrām idüp yüzin açdurdılar, 

gördiler ki çehresi maǾlūl ü meflūk olup dişleri çıķup mānend-i şekl-i ħūk olmış. Sādāt ü 

meşāyıħ “İy meyşūm! Yüri ki (203a) nuĥūsetüñ bize bile sirāyet iymeye!”didiler. Ol şaħś 

Ĥarem’den çıķup on adım gitmedin bir śāǾıķa [330a] peydā oldı, ol nā-pāki yaķdı, ĥażırları 

vādį-i Ǿıbrete bıraķdı. 

ĶıŧǾa: 
(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Ħırmen-i Āl’e od uran fāsıķa 

Barķ-ı ħışm-i Ĥaķ’dan insün śāǾıķa 
                                                            
1  Ey Allah’ın seçkin kulu! İn! 
2  İn! 
3  Ey Allah’ın dostu! İn! 
4  Allah seni bağışlamasın. 
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Dāyimā irsün aña Ĥaķ laǾneti 

Ĥaķ bu ki her laǾnet aña lāyıķa 

Rāvį eydür: Ol ĥarbe ĥāżır olan Ǿasker ü serdār, piyāde vü süvārdan bir kimesne 

olmadı ki, bir dem āsāyiş olup1 bir ķaŧre śuyı ĥużūr-ıla içe, rāĥat bula; kimesne olmadı ki, 

zemān-i sehl ü ķalįlü’l-mehlde her biri mažher-i Ǿuķūbet olmaya. 

Beyt: 

(mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün) 

Cihānda gerçi çoķdur ħūn-i nā-ĥaķ 

Bu demdür ħūn-i nā-ĥaķ yine ancaķ 

Mirǿātü’l-Ĥaķāyıķ’da rivāyet ider ki: Ķatl-i İmām’uñ yılında, ki Muħtār-i Ŝaķafį, İbn 

Ziyād’dan intiķām alup ķatl idüp serin Kūfe’ye getürdiler, İmām’uñ serin ķoduķları yere 

ķodılar. ǾAmmār bin ǾUmeyr eydür: “Ben ĥāżır idüm, gördüm bir mār-i2 siyāh-i sehmgįn 

gelüp İbn Ziyād’uñ burnı delüginden girüp, bir mıķdār eglenüp yine çıķup gitdi. Bir 

zemāndan ħalķ feryād itdiler ki: ‘İşte geldi! İşte geldi!’ Yine mār gelüp o Ǿameli tekrār 

itdi.” Bu, Ǿālem-i şühūdda müşāhed olan aźābdur, ĥaķįķat Ǿaźābı ħāric-i dāyire-i ĥısābdur. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün) 

Çoķ degül bu günāha böyle cezā 

Her ne olsa aña revā vü sezā 
[330b] Şevāhid’de mesŧūrdurdur ki: Ġāziyān-i Rūm’dan birisi dimiş ki: “Kenāyis-i küffāruñ 

birinüñ dįvārında yazılmış: 

Beyt: 

(…?) 

E tercū ümmetün ķatelet Ĥuseynā 

ŞefāǾate3 ceddihį yevme’l-ĥısāb4 

Ebü’l-Mefāħır eydür5: “Tārįħ-ı kitābetden ĥısāb itdiler, biǾŝetden üç yüz yıl muķaddem 

ķazılmış.” 

Ĥaķ –celle sübĥānehū–nüñ Ǿālem ü Ǿālemiyāna (203b) şāmį vü şāmil olan 

raĥmetinden ve Resūl-i aǾžam’uñ –śalla’llāhü Ǿaleyhi ve sellem–, Ādem ü ādemiyāna kāfį 

                                                            
1  olup B: -P. 
2  mār B: māh P. 
3  şefāǾat B: sefāǾat? P. 
4  Hüseyin’i öldüren topluluk ne yüzle umar/ Hesap (kıyamet) gününde dedesinin şefaatini? 
5  eydür B: -P. 
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vü kāmil olan rūĥāniyetinden deryūze iderüz ki, mıĥnet-zedegān-i āħırü’z-zemān, yaǾnį 

Ǿazā-giriftegān-i şāh-i şehįdān ki bu mātemüñ āteşinden dillerinde şerer ve bu ġammuñ 

sūzişinden cānlarına eŝer irmişdür, her biri Ǿınāyet-i İlāhiyyeden behremend ü ĥıśśa-güźār 

ola ve rūhāniyyet-i Ĥażret-i Risālet-penāhį anlara Ĥuseyn ĥurmetine mümidd-i aĥvāl ü 

muǾāvin-i rūzgār ola. Ve sebeb-i teǿlįf-i kitāb ve cāmiǾ u ķārį ve kātib ü sāmiǾ çeşįdegān-i 

şerbet-i şehādetüñ meŝūbātından cürǾa-yāb ve keşįdegān-i kürbet-i erbāb-i Ǿadāvetüñ 

kerāmātından naśįb-bįn-i niśāb olalar. ǾAle’l-ħuśūś, mütercim-i faķįr ǾĀşıķ ki o gülistānuñ 

dįvārlarına mülteff olan Ǿaşaķadan olup ol gülşen-i [331a] ezhāruñ giyāh-i ħuşki ve ol külbe-i 

Ǿaŧŧāruñ būsın1 pāre-i müşki; ol KaǾbe-i śafānuñ ħār-i muġaylānı, ol çeşme-i ĥayvānuñ 

pāre-i nāvdānı; ol baĥr-i pür-gevherüñ pāre-i śadefi, ol mįnā-ħāne-i billūruñ şikeste-gūşe-i 

ħazefi2; ol engübįn-i śāfįnüñ Ǿuśāresi, ol şehd-i şāfįnüñ dürd-i cām-i ħoş-güvāresi; ol 

şekeristānuñ megesi ve ol behāristānuñ ħār ü ħası; ol sāĥa-i şerefüñ gerd-i kemteri, ol 

şemǾ-ı şebistānuñ nā-çįz şereridür, ol mebǾūŝün ile’l-esvedi ve’l-aĥmer3 olan seyyidü’l-

mürselįnüñ şefāǾatinden tažarruǾ ider ki, rūy-siyāhın yüzine urmayup eşk-i surħına nažar 

idüp, Āl içinde surħ-rū ķılup zerd-rū ķılmaya. Ve ol Raĥmeten li’l-Ǿālemįn’üñ cümle āfāķa 

şāmil olan (204a) reǿfetinden tevaķķuǾ ider ki ĥacer ü medere Ǿāmm olan Ǿınāyetinden bu 

ħākden kemter ü sengden saħtter4 nā-mürāduñ maĥżā kįmyā-yi şefāǾati ile işin altun idüp, 

Ehl-i Beyt ķademlerinde ser-firāz idüp ser-fürū ķılmaya. 

Beyt: 

(fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) 

Ben kimem Āl’em diyem besdür hemān devlet baña 

Cümle-i Ǿālemdenem yā Raĥmeten li’l-Ǿālemįn 
 

[331b] EL-MÜNĀCĀTÜ Fİ’D-DUǾĀǾİ VE ĤUSNÜ’L-İSTİDǾĀ5 

 

Nažm: 

(fe’ilâtün[fâ’ilâtün] mefâ’ilün fe’ilün[fa’lün]) 

Yā İlāhį be-ĥaķķ-ı cān-i Ĥuseyn 

Ķaŧre-i ħūn-i bį-kerān-i Ĥuseyn 

                                                            
1  būsın: yūşįn? P, būşįn? B. 
2  ħazefi: ħarfi P, B. 
3  Esmer ve kızıl tenli insanlar için seçilip gönderilmiş. 
4  saħtter: saħter? P, saĥter? B. 
5  Duada Yalvarma ve Güzeli Dileme. 
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Çün işitmekle ķıśśasın olduķ 

Biz muśįbet-resįdegān-i Ĥuseyn 
 
Çekile çün behişte şāh olup 

Şühedā ħayline devān-i Ĥuseyn 
 
Ħūnı çeksün şefāǾati ħˇānın 

Şu dem içre ki dise ķanı Ĥuseyn 
 
İtdi Firdevsį Rüstem’i1 destān 

Yazdı ǾĀşıķ da dāstān-i Ĥuseyn 
 
Ne Ǿaceb olsa ol da Firdevsį 

Kilki çün oldı tercemān-i Ĥuseyn 
 
Dünyede deynden ħalāś eyle 

Cāyize yaǾnį virsün anı Ĥuseyn 
 
Bir veled vir Ĥuseyn ola adı 

Ola ol nām tā nişān-i Ĥuseyn 
 
Yarın ol ħūnı aña eyle şefįǾ 

Çün bugün oldı ķıśśa-ħˇān-i Ĥuseyn 

 

Ketebehū Ķāśim el-Faķįr2. 

                                                            
1  Rüstem’i B: resmi P. 
2  Onu -Zavallı- Kâsım yazdı. 
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SONUÇ 

 

Âşık Çelebi, Osmanlı devletinde kadı olarak görev yaparken Türk edebiyatına telif 

ve tercüme eserler kazandırmış bir münevverdir. Arapça ve Farsça’dan yapmış olduğu 

tercümeler dikkate alındığında kayda değer bir mütercim olduğu görülmekle birlikte, onun 

bu yönü yeterince çalışma konusu yapılmamıştır. Bunda muhtemelen tercüme ettiği 

eserlerin Meşâ’irü’ş-Şu’arâ adlı tezkiresinin gölgesinde kalması etkili olmuştur. 

Farsça’dan yapmış olduğu Ravzatü’ş-Şühedâ tercümesi, oldukça sanatlı bir üsluba 

sahip olması ile diğer tercüme eserlerinden ayrılır. Eserin nüshalarının azlığı da, bu 

özelliğinden ileri gelmiş olmalıdır. Başka bir ifade ile bu tercümesi diğer eserleri kadar 

okunmamıştır. Bu eser üzerinde yapmış olduğumuz çalışma neticesinde eser ve mütercim 

ile ilgili aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

- Günümüze kadar yapılan birçok çalışmaya rağmen, Âşık Çelebi’nin hayatıyla ilgili yanlış 

veya eksik bilgiler bulunmaktadır. Mesela tezkiresinde ebced hesabıyla vermiş olduğu bazı 

tarihlerin yanlış hesaplandığı görülmektedir. Bunun bir sebebi kendi eserlerinin gereken 

dikkatle okunmaması ise, bir diğer sebebi de önceki çalışmalarda verilen bilgilerin 

sorgulanmadan tekrar edilmesidir. 

- Âşık Çelebi, kendisinin de her fırsatta belirtme gereği duyduğu üzere bir seyyiddir. 

Ravzatü’ş-Şühedâ bir nevi atalarının tarihinden bahseden bir kitap olduğu için muhtemelen 

dikkatini çekmiş ve bu sebeple kendisinin de belirttiği üzere devamlı elinin altında 

olmuştur. Kanaatimizce eserin bu özelliği, tercüme için seçilmesinde oldukça etkili 

olmuştur. 

- Âşık Çelebi eseri yirmi yedi yaşında iken tercüme etmiş, kırk yaşında tekrar ele alarak 

düzenlemiştir. Söz konusu zamanlar ile hayatındaki en sıkıntılı zamanların örtüşmesi, Âşık 

Çelebi’nin “kaynak eser”in temel felsefesi olan, “kişinin başına gelen musîbetlerin derecesi 

ile Allah katındaki yerinin doğru orantılı olması” gibi bir görüşten, başkalarını da haberdar 

ederek kendini savunmak istediğini düşündürmektedir. 

- Kanaatimizce Âşık Çelebi Ravzatü’ş-Şühedâ’yı, Farsça bilmeyenlerin okuyup anlamaları 

için tercüme etmiş değildir. Kaynak metin onun nazarında sanat icrasında bulunabileceği 

bir araç mesabesindedir. Tercümede Farsça şiirlere yer verilmesi, eserin Farsça’dan 

tercüme edildiği göz önünde bulundurulduğunda bu kanaatimizi desteklemektedir. 
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- Ravzatü’ş-Şühedâ tercümesi oldukça sanatlı ve yer yer anlaşılması zor bir üslup ile 

yazılmıştır. Bu özelliği itibariyle kaynak metninden daha zor anlaşılan bir tercüme metin 

ortaya çıkmıştır. 

- Âşık Çelebi tercüme esnasında kaynak metni, olay kurgusunu ve içeriği veren bir çerçeve 

olarak görmüş, şeklî özellikler bakımından kaynak metne bağlı kalmıştır. Fakat içeriğin 

tercüme edilmesi hususunda aynı şeyi söylemek zordur. 

- Mütercim tercüme esnasında hemen her fırsatta bilgi birikimini ve sanat icra etmedeki 

hünerini sergilemiştir. Bunda da hem şekil (seci, paralelizm gibi) hem de anlam sanatları 

bakımından tıpkı bir şair gibi hareket ederek mekanik becerisini ve hayal dünyasını metne 

yansıtmıştır. Dolayısıyla metne hâkim olan sanatlı üsluptan dolayı, bu tür başka metinler 

için de söz konusu edilebileceği üzere, okuyabilme ve anlayabilme noktasında mümkün 

mertebe ileri düzeyde kültürel birikim gerektiren bir eser ortaya çıkmıştır. 

- Mütercimin kaynak metne sadık kalmak gibi bir zorunluluk hissetmediği görülmektedir. 

Tercüme esnasında zaman zaman bir kısmı kaynak metinde olması yadırganacak 

müdahalelerde bulunmuştur. Ayrıca muhtemelen dalgınlık eseri olarak, kaynak metne göre 

bazı bilgileri yanlış aktarmıştır. Bu itibarla, tercüme metinlerden yola çıkılarak kaynak 

metinler ve yazarlarıyla ilgili görüş ileri sürmekten kesinlikle kaçınılmalıdır.  

- Konumuz olan tercümede olduğu gibi sanatlı bir üslup ile oluşturulan tercüme metinlerin 

kaynak metinleriyle mukayese edilmesi esnasında kelime tercihi, cümle yapısı gibi 

kriterlerin kullanılması her zaman isabetli netice vermeyebilir. Çünkü mütercim, tercüme 

esnasında metni yeniden yazıyormuşçasına hareket etmektedir. Bu durumda ortaya 

tercüme özelliği yanında yer yer telif özelliği de bulunan bir eser çıkmış olmaktadır. 

- Mütercimin tercüme esnasında bazı uygulamaları metodik bir karakter arz etmektedir. 

Bunlar kelime değiştirme, özetleme, genişletme, ayıklama, ekleme ve yerelleştirme 

şeklinde tespit edilmiştir. 

- Kaynak metninde her ne kadar Şia mezhebinin inançları belirgin bir biçimde görülmese de, 

mütercim kendi mezhebine (Ehl-i Sünnet) ve içinde bulunduğu siyasî ortama uygun 

görmediği bazı kısımları tercüme etmemiştir. Mesela, Hz. Fatıma ve Fedek arazisi meselesi 

ile Timur’a dair övücü ifadelere tercümede yer verilmemiştir. 

- Mütercim tercüme metnin içinde hayatıyla ilgili özel bilgiler vermiştir. Mesela annesinin 

kendisi kırk günlükken vefat ettiği, eseri yeniden düzenlerken kırk yaşında olduğu tercüme 

esnasında verilen bilgilerden öğrenilmektedir. 



459 
 

- Mütercim fırsat düştükçe birtakım ayet ve hadislere tercüme esnasında yer vermiştir. 

Bununla beraber ayetlerin bazısında bağlama uygun, fakat ayette bulunmayan kelimeler 

kullanmıştır. Bu durum mütercimin ayet ve hadisleri hafızasından yazdığını, tekrar kontrol 

etme ihtiyacı duymadığını göstermektedir. 

- Tercüme metinlerin okunmakta veya anlaşılmakta güçlük çekilen kısımlarının okunup 

anlaşılması noktasında, kaynak metinleriyle mukayese edilmesi büyük ölçüde sorunun 

çözümüne yardımcı olabilmektedir. 

Âşık Çelebi’nin tercüme etmiş olduğu diğer eserleri ile ilgili çalışmalar yapıldıkça 

burada bahsetmiş olduğumuz hususlara benzer sonuçlara ulaşılacağı kanaatindeyiz. Bu tür 

çalışmalarda kaynak metnin seçilme sebeplerinin araştırılması, yani niçin tercüme edildiği 

sorusu, bazı durumlarda mütercimin nasıl tercüme ettiği sorusundan daha önemli hâle 

gelebilecektir. Bu sebeple öncelikle, eserin karakteristik özellikleriyle mütercimin karakteri 

arasında bir bağ olup olmadığı ve ilaveten tercüme zamanındaki hayat şartları ve hâlet-i 

rûhiyyesinin imkân ölçüsünde tespiti son derece önemlidir. Bu amaçlarla başka tercümeler 

üzerinde yapılan çalışmalar arttıkça, mütercimlerin hayat şartları ve psikolojik hâllerindeki 

değişimle, seçtikleri kaynak eserler arasındaki ilgiye benzer bir biçimde, büyük ihtimalle 

kuşatıldıkları siyasal, sosyal ve kültürel atmosferdeki değişimlerle tercüme için seçilen 

eserler arasında da bir ilginin bulunduğu görülecektir. Böylece Türk tercüme edebiyatının 

gelişim seyri daha doğru görülebileceği gibi, ortaya çıkan eserlerin nitelikleri açısından da 

daha tatmin edici açıklamalarda bulunulabilecektir. 
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