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CABBARZÂDE (ÇAPANZÂDE) MEHMED ÂRİF BEY’İN 
BİLİNMEYEN BİR ESERİ:

METRÛKÂT-I MUKADDESE-İ RİSÂLET EŞYÂ-YI MENKÛLE
Hakan YEKBAŞ1

 Özet

Bozok’un kurucu ailelerinden Çapanoğulları sülalesine mensup Cabbârzâde (Çapanzâde) Mehmed 
Ârif, XIX. asırda yaşamış nev’i şahsına münhasır bir şahsiyettir. Aynı zamanda mutasavvıf bir zat olan Ârif 
Bey, zamanın ilim ve irfan sahibi kimseleri arasındadır. Tefsir, hadis, tasavvuf, şerh, şiir ve tarih başta olmak 
üzere birçok alanda eser vermiş velud bir müelliftir. 

Cabbarzâde Mehmed Ârif Bey’in kaynaklarda on yedi kadar eseri olduğu belirtilmektedir. 
Bildirimize konu olan “Metrûkât-ı Mukaddese-i Risâlet Eşyâ-yı Menkûle” isimli risale, Mehmed Ârif Bey’in 
daha önce kaynaklarda bahsi geçmeyen ve bilinmeyen bir eseridir. Söz konusu risale, Hz. Muhammed’in 
giymiş ve kullanmış olduğu takke, sarık, hırka, mühür, nalın, yatak, mızrak, kılıç gibi eşyaların vasıflarından 
bahsetmektedir. Konusu itibarıyla bir şemail olan risale, 10 varaktan müteşekkildir. Ketebe kaydından 17 
Zilkade 1321 (4 Şubat 1904)’de tamamlandığı anlaşılan eserin müellif nüshası olması muhtemeldir. 

Anahtar Kelimeler: Cabbarzâde (Çapanzâde) Mehmed Ârif, Bozok, Hz. Muhammed, şemail, 
Metrûkât-ı Mukaddese-i Risâlet Eşyâ-yı Menkûle.

 Abstract 

An Unknown Work by Cabbarzâde (Çapanzâde) MehmedÂrif Bey: Metrûkât-ı Mukaddese-i 
Risâlet Eşyâ-yı Menkûle

Cabbârzâde (Çapanzâde) Mehmed Ârif, who belongs to the family of Çapanoğulları which is one 
of the founding families of Bozok, is one of the unique characteristics who lived in the XIXth century. Ârif 
Bey, who is also a sufi, is among the people of science and wisdom of his time. He is a prolific author who 
produced variety of works like the interpretation of Quran, hadith, sufism, interpretation, poetry and history. 

It is stated in some studies that Cabbarzâde Mehmed Ârif Bey has seventeen works.  The booklet 
titled as “Metrûkât-ı Mukaddese-i Risâlet Eşyâ-yı Menkûle”, which is the topic of this paper, is not mentioned 
in previous sources and not known by many people. The booklet tells the characteristics of the belongings 
Prophet Muhammad wore or used like coif, turban, cardigan, seal, patent, bed, spear, and sword. The work 
which tells appearance is composed of 10 foils. The work which is understood to have been finished on 17 
Zilkade 1321 (4 February 1904) from the colophon record, is probably the original copy written by the author. 

Key words: Cabbarzâde (Çapanzâde) MehmedÂrif, Bozok, Prophet Muhammad, appearance, 
Metrûkât-ı Mukaddese-i Risâlet Eşyâ-yı Menkûle.

 1- Şemâil Nedir?

 Şemâil, Arapça “ş, m, l (لمش)” kökünden gelmektedir. Şeml, kelime anlamı itibarıyla, “bir nesneyi sol 
tarafa ve sol ele ve sol yana almak ma’nâsınadır. Ve bir nesneyi serinlemek ve soğumak için şemâl yeline karşı 
komak ma’nâsınadır. Ve koyun kısmının memesine şimâl dedikleri keseyi geçirip bağlamak ma’nâsınadır”2 

1Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. hakyek@gmail.com 
2Mustafa Koç, Eyyüp Tanrıverdi, Kâmûsu’l-Muhît Tercümesi, 5. Cilt, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul 2014, s. 4583.
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gibi anlamlara gelmektedir. Bu kökten türeyen şimâl ise “huy ve tabiat3 kıble ardında kutup tarafından esen 
yel4” manasında kullanılmaktadır. Kelimenin kullanılış şekillerine göre “eşmül, şümül, eşmâl, şemelât, 
şemâil” gibi çoğulları bulunmaktadır.

 Şimâl’in hamâil vezninde çoğullarından biri olan şemâil, “bir kimsenin zat, zaman, fıtrat ve cibilleti 
ahsen; ahlak ve etvarı pesendide olmaktır.5” manasına gelmektedir. 

 Kur’ân-ı Kerîm’de şimâl kelimesi yedi ayette6, şemâil kavramı7 ise Arâf ve Nahl surelerinde 
geçmektedir. Şemâil, her iki suredede yemîn ve eymân kelimelerinin zıttı olarak yön ifade etmek için sol 
anlamında kullanılmıştır. Kur’ân-ı Kerîm’de şemail kavramının hadis literatürü ve edebiyattaki anlamında 
kullanılmadığı ayetlerden anlaşılmaktadır. 

 İslam âlimleri, bu kavramı yukarıda bahsi geçen geniş anlamlarından alıp onu, bir şahsın hayat 
hikâyesini yani biyografisini anlatan bir terim hâline getirmişlerdir. Kelime zamanla daha da özelleştirilerek 
sadece Hz. Peygamber’in beşerî yönünü, yaşama üslubunu ve şahsi hayatını anlatan bir terim hüviyetine 
büründürülmüştür.8 Bununla birlikte bazı şemail eserlerinde Hz. Muhammed’in nübüvveti ve mucizeleri de 
anlatılmıştır.9 

 İlk devir İslâm âlimleri Hz. Peygamber’in beşerî yönünü anlatmak için “sıfat, menâkıb, fezâil ve 
ahbâr” gibi terimleri kullanmışlardır. Zamanla bu tabirlere “tabakât, hilye, tezkire ve terâcim” gibi kavramlar 
da eklenmiştir. Tüm bu terimler, bir şahsın veya şahısların hayat hikâyelerinden bahseden ya da konuyla ilgili 
bölüm başlıklarının adı olarak kullanılmıştır. 

 İslam’ın ilk dönemlerinde terim birliği olmamasına karşın zaman içinde Hz. Peygamber’in yaşayış 
biçiminden bahseden müstakil eserlere veya eserlerin ilgili bölümlerine şemâil adı verilmiştir.10 Bu tür 
eserlerde Hz. Peygamber’in bazı eşyaları, onun oturması, yürümesi, yeme ve içme şekli, gülmesi, ağlaması, 
sözleri, uyuması, ibadet edişi, şerefli isimleri, yaşı, vefatı ve mirası gibi konular ele alınmıştır.11 Bu yönüyle 
şemaillerin, Hz. Peygamber’in yaşadığı toplumun bir ferdi olduğu gerçeğini ön planda tutmayı amaçlayan 
yani onun beşerî yönünü vurgulayan eserler olduğunu söylemek mümkündür. Şemailler, bu özelliğiyle 
hilyelerden ayrılmaktadır. Hilyelerin amacı, Hz. Peygamber’in fiziksel ve ruhsal portresini ortaya koymak 
iken şemaillerin amacı onun bir insan olarak her yönüyle yaşayış biçimini vermektir.12 Bu bağlamda 
şemâiller; Hz. Peygamber’in insanî ilişkilerdeki tutumları, yürüyüşü, konuşması, ibadet edişi, yeme-içme 
âdâbı, uyuması, ağlayıp gülmesi gibi beşerî özelliklerini ihtiva etmektedir.

 İslami ilimlerin hemen hemen tamamında özellikle hadis eserlerinde şemail muhtevalı bölümlere 
rastlamak mümkündür. Tabakât, Fezâil, Vefeyât türünde eserler de yine şemail ilminin kaynakları arasındadır.13 
Bunların dışında siyer ve megazi kitapları ile tefsirler, fıkıh kitapları, tasavvuf ve hilye kitapları da şemail 
türüne kaynaklık etmektedir.

3Mustafa Koç, Eyyüp Tanrıverdi, Kâmûsu’l-Muhît Tercümesi, 5. Cilt, s. 4583.
4Ahmet Kırkkılıç, Yusuf Sancak, Ahterî-i Kebîr,, TDK Yay., Ankara 2009, s. 922.
5Mürsel Öztürk, Derya Örs, Burhân-ı Katı, TDK Yay., Ankara 2009, s. 723.
6İlgili ayetler için bk.: Kehf Suresi 18/17, 18, Sebe Sûresi 34/15, Kâf Sûresi 50/17, Vâkıa Suresi 56/41, Hâkka Sûresi 69/25, Meâric 
Suresi 70/37.
7Arâf Sûresi 7-17 Nahl Suresi 36/48.
8Ali Yardım, Peygamberimiz’in Şemâili, Erkam Yay., İstanbul 1998, s.29.
9Şemail türünün tarihî gelişimi, muhtevası ve değişimiyle ilgili bilgiler için bk.: Rukiye Oğuzay, Şemail Literatürünün Muhtevası ve 
Değişimi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa 2011.
10Ali Yardım, Peygamberimiz’in Şemâili, s. 30.
11Mehtap Erdoğan, Türk Edebiyatında Manzum Hilyeler, Kitabevi Yay., İstanbul 2013, s. 19.
12Mehtap Erdoğan, Türk Edebiyatında Manzum Hilyeler, s. 19.
13Rukiye Oğuzay, Şemail Literatürünün Muhtevası ve Değişimi, s. 10.
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 Şemailin müstakil bir dal olarak ortaya çıkışı, hicri III. asrın (miladi IX. asır) sonlarına doğrudur. 
Özellikle sonraki nesillere Hz. Peygamber’in vasıflarını aktarmak amacıyla birçok farklı türdeki eserde 
doğrudan veya dolaylı olarak Hz. Peygamberden bahsedilmiştir.  Hicri II. asır ortalarından itibaren hadis, 
tarih, edebiyat ve tasavvuf konulu birçok eserde şemaile dair bilgiler bulmak mümkündür. 

 Hz. Peygamber’in şekil ve şemailinin maddi ve manevi hususiyetlerine dair birçok hadisin bulunması 
ve bunların birçoğu arasında ihtilaf bulunması sebebiyle özellikle muhaddisler arasında büyük münakaşalar 
olmuştur. Konuyu öncelikle Hz. Peygamber’in vasıf, seciye ve meziyetlerine dair hadislerden hareketle ilk 
defa şemail adı altında derli toplu bir şekilde işleyen ilk müellif Tirmizî (öl. 892)’dir. Arapça yazmış olduğu 
“eş-Şemâilü’n-Nebeviyye” eseri, münhasıran Hz. Muhammed’in vasıfları, insani ilişkileri, yeme içme adabı, 
giyimi, ağlaması, gülmesi kısacası bir beşer olarak günlük yaşamından bahseden ilk eserdir. Tirmizî’nin 
anılan kitabı sonraki dönemlerde çok beğenilmiş ve esere 61 tane şerh, haşiye ve ta’lik yazılmıştır.14 Bu 
eser dışında Arap literatüründe Ebu Muhammed Abdullah’ın (öl. 979) Ahlaku’n-Nebî ve Âdâbuhu, Ebu 
Muhammed Muhyissünne el-Hüseyin’nin (öl. 516) El-Envâr fî Şemâili’n-Nebiyyi’l-Muhtâr, Ebu’l-Fazl 
Celâleddin Abdurrahman (öl. 1505) Evsâfu’n-Nebî, Ebu’l-Abbâs Şihâbüddin Ahmed (1567) Eşrâfu’l-Vesâil 
ilâ Fehmi’ş-Şemâil adlı kitapları, şemail türünün önemli eserleridir. 

 İran edebiyatında ise şemail türünde eserlere pek rastlanılmamaktadır. İranlıların şemail türüne 
ilgi göstermemesinin muhtemelen en önemli sebebi, Ehl-i Beyt’ten Hz. Ali, Hz. Fâtıma, Hz. Hasan ve Hz. 
Hüseyin’e duydukları aşırı muhabbetleridir.  

 Eldeki bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla şemail türü, Arap edebiyatında özellikle hadis konulu 
çalışmalarda ele alınırken İranlılarda ise pek ilgi görmemiştir.15 Türkler ise bu mevzuyu başta din, tasavvuf, 
edebiyat ve hat sanatı olmak üzere birçok farklı alanda ele almış, bu tür etrafında birçok eser meydana 
getirmişlerdir. Bunda Türklerin Hz. Muhammed’e duyduğu sevgi ve saygı hislerinin ve onun şefaatine nail 
olma düşüncesinin tesiri büyüktür. 

 Türk edebiyatında Tirmizî’nin eserine 8 şerh, 5 muhtasar ve 4 tercüme yazılmıştır. Bunlar içerisinde 
en meşhur tercüme ise Hasan Hüsâmeddin Nakşibendî’nin (öl. 1863) Tercüme-i Şemâil isimli eseridir.16 

 Bildirimize konu olan Cabbarzâde Mehmed Ârif “Metrûkât-ı Mukaddese-i Risâlet Eşyâ-yı Menkûle” 
isimli eseri, muhteva itibarıyla muhtasar bir şemaildir. Daha önce ne Türkçe şemaillerler ilgili çalışmalarda 
ne de Cabbarzâde Mehmed Ârif ile alakalı yayınlarda böyle bir eserden bahsedilmemektedir. 10 varaklık 
eserde, Hz. Peygamber’in günlük hayatında kullandığı takke, sarık, hırka, mühür, nalın, yatak, mızrak, kılıç 
gibi eşyaların vasıflarından ve isimlerinden bahsedilmektedir. 

2- “Metrûkât-ı Mukaddese-i Risâlet Eşyâ-yı Menkûle”nin Muhtevası Üzerine

Eserin müellifi Mehmed Ârif Bey, Bozok’un en eski ailelerinden Çapanoğulları sülalesine mensuptur. 
1244/1828 yılında İstanbul Rumelihisarı’nda doğmuştur. Çapanzâde Şâkir Efendi’nin oğludur. Mekteb-i 
İrfân’da eğitimi tamamladıktan sonra Babıâli Maliye Kaleminde ve Hazine-i Maliye-i Bedelât Kaleminde 
memur olarak görev yapmıştır. 33 yıllık hizmetinin ardından 52 yaşında iken kendi isteğiyle emekliye 
ayrılmıştır. Ârif Bey, 1339 Muharrem/Eylül 1920 tarihinde Çengelköy’de vefat etmiştir. Vasiyeti gereği 

14Ali Yardım, “Şemail Nev’inin Doğuşu ve Tirmizî’nin Kitâbü’ş-Şemâil’i”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi I, s. 
361-391.
15Nazif Hoca, “Şemâil ve Hilyeler”, I. Kutlu Doğum Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 20-21 Nisan 
1998, Isparta, s. 18.
16Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bk.: Ali Yardım, “Şemail Nev’inin Doğuşu ve Tirmizî’nin Kitâbü’ş-Şemâil’i”, 391-399; Fatma 
Keser, Tirmizî’nin (öl. 1892) Şemâilü’l-Muhammediyye Adlı Eseri Üzerine Yazılmış Türkçe Şerhlere Hüsamü’d-din en-Nakşibendî’nin 
(öl. 1865) Katkısı, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2015, s. 57-60.
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Kuzguncuk Nakkâş Kabristanı’na defnedilmiştir.17

Mehmed Ârif Bey oldukça velud bir müelliftir. Tefsir, hadis, fıkıh, tarih, edebiyat ve şerh üzerine 
kaleme alınmış eserlerinden bazıları bugün elimizde değildir.  Kaynaklarda şimdiye kadar on yedi kadar 
eseri olduğu kayıtlı ise de bildirimize konu olan şemaille birlikte on sekiz eseri vardır. Bu eserler şöyle 
sıralanabilir: Fıkh-ı Keydân Tercemesi, Atiyye-i Sübhâniyye Şerh-i Gavs-ı Geylâniyye, Hazîne-i Nûr, Şerh-i 
Güldeste-i İsmet, Miftâhu Hazâ’ini’r-Rahmâniyye fî-Memleketi Vücûdi’l-İnsâniyye, Şu’ûnâtu Hak alâ-
Mâcera’s-Sebak, Dâfi‘u’z-Zulem fî-Kulûbi’l-Ümem, Hazâ’inü’l-Envâr ve Defâ’inü’l-Esrâr, Tuhfe-i Şemsiyye, 
Vâridât-ı Seferiyye, Tuhfe-i Seyfiyye, İstid‘â-yı Merhamet, Zeyl-i Vâridât-ı Seferiyye, Kitâbu’l-Hakâyık, 
Dîvânçe, Celb-i Sürûr ve Selb-i Küdûr, Îzâhu’l-Merâm alâ-Vilâdeti Seyyidi’l-Enâm, Metrûkât-ı Mukaddese-i 
Risâlet Eşyâ-yı Menkûle.18

Metrûkât-ı Mukaddese-i Risâlet Eşyâ-yı Menkûle, daha önce de ifade edildiği gibi Mehmed Ârif 
Bey’le ilgili çalışmalarda adından bahsedilmeyen ve bilinmeyen bir eseridir. Muhtevası itibarıyla bir şemâil 
olan eser, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Taksim Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Yazmaları 1560 numarada 
kayıtlıdır. 10 varak olan eserin müellif nüshası olması muhtemeldir. Risalede başlıklar ve Hz. Peygamber’e 
ait eşyaların isimleri kırmızı mürekkeple yazılmış, Arapça ibareler ise harekeli olarak gösterilmiştir. Mehmed 
Ârif Bey, eserde geçen bazı kavramlarla ilgili derkenarda açıklamalar bulunmuştur. Müellif, Hz. Peygamber’in 
metrukâtını (mirasını) ve günlük hayatta kullandığı eşyaları bahisler hâlinde açıklamış, Hz. Muhammed’e 
ait bu birçok eşyanın isimlerini de bizlere bildirmiştir. Söz konusu eşyaların Arapça isimlerinin varsa Türkçe 
karşılıkları da yazar tarafından verilmiştir. 

Eser, Türk-İslam edebiyatı geleneğine uygun bir şekilde besmeleyle başlar. Müellif, Allah’a hamd 
ve senanın ardından Hz. Muhammed’e, ailesine, evladına, eşlerine ve ashabına dua eder. Mehmed Ârif 
Bey; muhaddisler, müverrihler ve siyer yazarlarının kaleme aldıkları eserlerinde, Hz. Peygamber’in hilyesi, 
miras olarak bıraktığı eşyaları ve Bedir Gazası’nda bulunan sahabelerinin isimlerinin yazılı olarak bir evde 
bulunduğu takdirde o hane halkının her türlü elem ve kederden korunacağını, bunlar sayesinde feyz ve 
berekete kavuşacaklarını açık bir şekilde beyan ettiklerini söyler. Kendisi de işte bu sebepten dolayı Hz. 
Peygamber’in günlük hayatta kullandığı eşyaları ve mirasını hadis ve siyer kitaplarından seçerek muhtasar 
bir risale kaleme aldığını ifade eder. Amacının bu eser sayesinde kurtuluş ve selamete ermek olduğunu da belirtir.

 Müellif, bir beyit söyledikten sonra Hz. Peygamber’in günlük hayatta kullandığı eşyalardan başlıklar 
hâlinde bahsetmeye başlar. Buna göre Hz. Peygamber’e kullandığı eşyalar ve bıraktığı mirası şu şekildedir:

 İmâme-i Saâdet Bahsi: Hz. Peygamber’in ulemanın müttefikiyle dört adet sarığı bulunduğu rivayet 
edilmiştir. Bunların adı Mehneke, Zât-ı Zâviye, Beyzâ ve Sevdâ’dır. Hz. Muhammed, genellikle Mehneke 
ve Zât-ı Zâviye isminde sarıklarını takarmış. Sevinçli günlerinde ve bayram vakti Sevdâ isimli siyah sarığını 
kuşanırmış. Öyle ki Mekke’nin fethinde bile bu siyah sarığı başındaymış. Müellif, Hz. Peygamber’in 
sarıklarıyla ilgili olarak Hazâ’inü’l-Envâr ve Defâ’inü’l-Esrâr19 adlı eserinin ilk cildinde tafsilatlı bir şekilde 
bilgi verdiğini de bu bahsin sonunda ifade etmiştir.

 Kalensüve-i Saâdet Bahsi: Takke anlamına gelen kalensüve, sarığın altına giyilen bir başlıktır. 

17Mehmet Akkuş, Ali Yılmaz, Sefîne-i Evliyâ, Cilt: IV, Kitabevi Yay., İstanbul 2006, s. 212-216; Cemal Kurnaz, Mustafa Tatcı, 
Osmanlı Müellifleri, Cilt: II, Bizim Büro Basımevi, Ankara 2000, s. 345-346; Cemal Kurnaz, Mustafa Tatcı, Tuhfe-i Nâilî, Cilt: 
II, Ankara 2001, s. 607-608; Müjgan Cunbur, Son Asır Türk Şâirleri. Cilt: I, AKM Yay., Ankara 1999, s. 50-51; Ömür Ceylan, 
“Üsküdar’ın ‘Kravatlı Evliya’sı Cabbârzâde (Çapanzâde Mehmed Ârif Bey ve Nutk-ı Sünbül Sinan Şerhi”, Bağ Bozumu, Kesit Yay., 
İstanbul 2011, s. 156.
18Müjgan Cunbur, Son Asır Türk Şâirleri, s. 50-51; Ferudun Hakan Özkan, “Cabbâr-zâde Mehmed Ârif Bey”, http://www.
turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1651, (erişim tarihi: 22.03.2016).
19Kaynaklara göre bu eser, 6 cilttir. Hadîs-i Erbaîn Şerhi adıyla da maruf olan eser, sekiz yüzü aşkın hadis-i şerifi ve bin kadar 
sahabenin hal tercümesini içermektedir.
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Rivayetlere göre Hz. Muhammed, kalensüvesiz sarık veya sarıksız kalensüveyi takmamışlardır.

 Esvâb-ı Âliyye Bahsi: Umman’da imal edilmiş İzâr-ı Ummânî namıyla meşhur bir elbiseleri vardır. 
İçten giyilen ve peştamal gibi belden aşağı bağlanan bu kıyafeti, neşeli vakitlerinde giyermiş. Bundan başka 
Ridâ-yı Murabba adıyla bir elbisesi daha vardır ki uzunluğu dört, eni iki zirâ20 uzunluğundadır. Sevb-i Hasîrî 
adındaki kıyafeti ise Hasîriyye köyünde imal edilmiştir. Sevbeyn-i Sahâraynî namıyla yine Umman’da 
dokunmuş iki elbisesi daha bulunduğu da rivayet edilmektedir.

 Kamîs-i Sa’âdet Bahsi: Bu bahisde Hz. Muhammed’in gömlekleri anlatılır. Bunlardan biri Sahârâ 
beldesinde imal edilmiş beyaz pamuk bir gömlektir. Kamîs-i Sühûlî ismindeki diğer bir gömleğinin yanı 
sıra Melhafa namında ihram benzeri bir örtüsü olduğu da rivayet edilmektedir. Ayrıca fistanı üzerine giymiş 
oldukları kadife bir havlusu olduğu da mervidir.

 Hulle-i Nebeviyye Bahsi: Müellif, hullenin cübbe anlamına geldiğini söyler. Buna göre Hz. 
Muhammed’in üç adet cübbesi bulunmaktadır. İsimleri, Kisâ-yı Beyzâ, Kisâ-yı Ahmer ve Kisâ-yı Esved’dir. 
Mehmed Ârif Bey, bu cübbelerle ilgili tafsilatlı bilgiyi Hadîs-i Erbaîn kitabının ilk cildinde yazdığını ifade 
eder. 

 Bürde-i Saâdet Bahsi: Hz. Muhammed’in birisi Veysel Karanî’ye diğeri Banet Suâd kasidesi 
sebebiyle Ka’b bin Züheyr’e hediye ettiği iki hırkası vardır. Bunlar, Yemenî pamuktan imal edilmişlerdir.

 Huff-ı Nebeviyye Bahsi: Türkçede iç ediği denilen mesttir. İki çifttir. Biri Hayber Vakası ganimeti, 
diğeri ise Habeşî meliki Necâşî’nin hediyesidir. Müellif, bununla ilgili hadisin Hadîs-i Erbaîn kitabının ilk 
cildinde kayıtlı olduğunu da söyler.

 Na’leyn-i Saâdet Bahsi: İki adettir. Deriden imal edilmiştir.

 Serîr-i Saâdet Bahsi: Serir, döşek anlamınadır. İçi hurma lifi hurdasıyla dolu olan bu döşek üzerinde 
Hz. Muhammed istirahat edermiş.

 Serîr-i Nebevî Bahsi: Ensar’dan Es’ad ibi Zürâre tarafından hediye edilmiş, ayakları ağaçtan mamul 
edilmiş bir oturaktır.

 Mühr-i Şerîf-i Nebevî Bahsi: Hz. Muhammed, bazı meliklere gönderdiği nameleri bu mühürle 
temhir eylemiştir.

 Hâtemü’z-Zeheb: Hz. Peygamber’in altın, gümüş ve demirden üç adet mühürü bulunmaktadır. 
Gümüş olan mührün üstüne “Muhammedün Resûlullâh” yazılıdır. Bu mühür zamanla Hz. Osman’a geçmiş, 
ancak kazara Arîs Kuyusu’na düşüp kaybolmuştur. Müellif, bu mühürle ilgili ayrıntılı bilgiyi Şu’ûnâtu Hak 
Alâ Mâcera’s-Sebak21 isimli eserinde verdiğini söyler.

 Hasır: Basit bir kumaştan dokunmuş hasırdır.

 Mendil: Cennetten geldiği rivayet edilmektedir.

 Sikkîn: Hz. Muhammed’in bıçağıdır.

 Kadeh: Biri şişeden diğeri îdân diye maruf bir ağaçtan imal edilmiştir.

20Dirsekten orta parmak ucuna kadar bir uzunluk ölçüsü olmasına karşılık ifade ettiği uzunluk, zamana ve kullanıldığı yere göre 
değişiklik göstermektedir. Ortalama 75-90 cm. arası bir ölçü olarak kabul edilir.
21Şu’ûnâtu Hak Alâ Mâcera’s-Sebak, Mehmed Ârif Bey’in kayıp eserlerinden biridir. Eserin, İslâm tarihini konu edinen 5 ciltlik 
önemli bir kaynak olduğu dışında herhangi bir bilgiye sahip değiliz.
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 Mahzamir: Taştan yapılma bir kâsedir. Bundan başka bakırdan imal edilmiş bir de su kapları varmış.

 Medelle: Ayna anlamına gelmektedir.

 Câmi’: Makaslarının adıdır.

 Mişt: Öd ağacından veya farklı çeşit ağaçlardan yapıldığı rivayet edilen taraklarıdır.

 Misvâk: Misvağın fıkıh kitaplarında on kadar faydasının olduğu bildirilmektedir. Hz. Peygamber, 
bunları Mısır padişahı Mukavkıs’ın hediye ettiği rub’-ı İskender namında bir mahfazada saklarmış.

 Müdehhin: Güzel kokuları sakladığı kabın adıdır.

 Meşrûba: Gümüşten yapılmış bir zincir ile birbirlerine bağlanan bir nev’i mahfazadır.

 Muhsıra (Mihsara): Asa anlamındadır. Arcûn ve urcûn isminde iki adettir.

 Kadib: Bir çeşit kamış ismidir. Araplar arasında memşuk ismiyle maruftur. Hz. Muhammed, 
çöldeyken bununla kumu kazarak bir çukur açarmış. Daha sonra da onun içine bevl ettikleri söylenir. Dört 
halife de bu kamışı yanlarından hiç ayırmazlarmış. Birçok seyyahın da yolculukları esnasında bu tür bir 
kamış kullandıkları bilinmektedir.

 Harbe: Kısa mızrak anlamına gelen harbeden üç adet bulunduğu ifade edilmektedir. Büyüğüne 
Beyzâ, küçüğüne Aneze, en küçüğüne ise Sütre adı verilmiştir. Hz. Peygamber, çölde bulundukları esnada 
bunları kıble yönüne dikermiş.

 Muhaccen (Mihcen): Bir nev’i sopadır ki uzunluğu bir zirâ kadar olup Hz. Muhammed deveye 
bindiklerinde kullanırlarmış. Arap âdetlerine göre de bu sopa devenin ön tarafına asılırmış.

 Fustât: Hz. Muhammed, çölde istirahat ettiklerinde kullandıkları çadırın ismidir.

 Hz. Peygamber’in Sancakları Bahsi: Ulemanın ittifakıyla üç adet olduğu mervidir. Birisi Livâü’l-
Ukâb’tır. Yünden imal edilmiş bu sancak, Hz. Ayşe’nin hücrelerinin kapısı önünde asılı dururmuş. Mekke’nin 
fethi esnasında Hz. Peygamber’in önünde bu sancak açılmıştır.

 Bir diğeri ise Livâ-yıBeyzâ’dır. Üçüncüsü ise Livâ’ü’z-Zeyniyye adıyla maruftur. Livâ-yı Beyzâ, 
Evs kabilesi savaşçıları tarafından; Livâ’ü’z-Zeyniyye ise Hazrec kabilesinin askerlerince Ka’be’nin önünde 
övünç vesilesi olmak üzere açılmıştır.

 Bizzat Kullandıkları Kadeh-i Saâdet Bahsi: Rivayetlere göre Enes bin Mâlik bir gün ağaçtan 
imal edilmiş, kenarı demirden pervaz ile çevrilmiş bir kadehi göstererek Hz. Peygamber’in bunu bizzat 
kullandıklarını söylemiştir. Ağız ciheti demirdendir. Hz. Muhammed’in ağızlarının değdiği tarafı bir güneş 
gibi parlamaktadır. Enes bin Mâlik, bu kadehten Hz. Muhammed’e kendisinin su, hoşaf ve süt içirdiğini 
söylemektedir. 

 Hz. Peygamber’in Kılıçları Bahsi: Me’sûr adında kılıcı Hz. Muhammed’in babası Abdullah’tan 
miras kalmıştır. Uzun olduğundan bu isim ile anılmıştır.

 İkinci kılıcı ‘Adb’dır. Bedir Gazası’na giderken Ensar’dan Sa’d bin ‘Ubâde hazretleri hediye etmiştir.

 Üçüncüsü Zülfekâr’dır. Kureyş’ten ‘Âs ibni Münebbih’in kılıcı olup Bedir Gazası’nda bu kâfirin 
ölümü üzerine savaş ganimeti olarak Efendimize takdim kılınmıştır. Bütün yüzeyi gümüştendir.
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 Dördüncüsü Hal’î (Kala’î)’dir. Hal’î (Mercü’l-Kal’a) beldesinde imal edilmiştir.22 

 Beşincisi Mahzem (Mihdem, Mihzem)’dir. Önceleri Ebî Şimr Gasanî’nin kılıcı olup adak olarak 
Tayy kabilesinin puthanesine bağışlanmıştır. Hz. Ali, bu puthaneyi yıkıp içindekileri ganimet olarak aldığında 
hediye olarak Mahzem adındaki kılıcı Hz. Muhammed’e takdim etmiştir.

 Altıncısı Rüsûb’dur. Bu kılıç da Tayy kabilesinin puthanesinin ganimetleri arasındadır.

 Yedincisi Kadib’dir. Benî Kaynuka’nın meşhur silahlarındandır. 

 Sekizincisi Bettâr’dır. Bu da Benî Kaynuka’nın meşhur silahlarındandır.

 Dokuzuncusu Hatf’dır. Benî Kaynuka’nın meşhur silahlarından olup ölüm anlamına işaret etmektedir. 

 Hz. Peygamber’in Harp Âletleri Yani Zırh Bahsi: Hz. Muhammed’in ulemanın ittifakıyla yedi 
adet zırhı olduğu rivayet edilmektedir. Birincisinin adı Zâtü’l-Fudûl’dur. Ensâr’dan Sa’d bin ‘Ubâde hediye 
etmiştir. 

 İkincisi Zâtü’l-Havâşî’dir. Benî Kaynuka’nın meşhur silahlarındandır.

 Üçüncüsü Zâtü’l-Vişâh’tır. Benî Kaynuka’nın meşhur silahlarından olup Hz. Dâvud’un Câlût ile 
savaşırken kullandığı zırhtır.

 Dördüncüsü Fıdda’dır. Bu da Benî Kaynuka’nın meşhur silahlarındandır.

 Beşincisi Betrâ’dır. Gayet kısa olduğundan bu isim verilmiştir.

 Altıncısı Suğdiyye’dir. Bu zırhın da Hz. Dâvud’un Câlût ile savaştığında üzerinde bulunduğu rivayet 
edilmektedir.

 Yedincisi Harnak (Hirnik)’tır. Müellif bunun hakkında bir bilgiye ulaşamadığını söylemektedir.

 Hz. Peygamber’in Miğferleri Bahsi: İki adettir. Birisinin adı Sebûğ ’dur ki Hz. Muhammed, bunu 
Mekke’nin fethi esnasında takmıştır. İkincisi ise Muvaşşah adında bir miğferdir. Bunun hakkında bir bilgi 
bulunmamaktadır.

 Hz. Peygamber’in Kalkanları Bahsi: Ulemâ üç adet olduğunda müttefiktir. Zelûk adındaki kalkana 
hangi silah değerse değsin muhakkak kaydırdığı için bu isim verilmiştir.

 İkincisi Mûciz’dir. Üzerinde bir koç veya tavşancıl kuşu resmi bulunurmuş. Hz. Muhammed elleriyle 
kalkanın üzerine sıvazlayınca bu resim silinmiştir.

 Sonuncusuna ise Fıtık derler ki hakkında malumat yoktur.

 Hz. Peygamber’in Mızrakları Bahsi: Hz. Muhammed’in Kuzza, Zafere, Fâsıla, Müsnî, Kannı 
isimlerinde beş adet mızrağı olduğu rivayet edilmektedir.

 Hz. Peygamber’in Yayları Bahsi: Ulemanın ittifakıyla altı adet olduğu mervidir. 

 Birincisine Ketûm derler. Atıldığında hafifçe bir ses çıkardığı için bu isim verilmiştir.

22Hemedan yakınlarında kılıçlarıyla meşhur Mercü’l-Kal’a isimli yere nispetle Kala’î adıyla maruf bir kılıçtır. (Muhammed bin Sâlih 
ed-Dımaşkî, Peygamber Külliyâtı, Cilt: 7, (çev: Hasan Cirit, Adem Hasan Cirit, Adem Yerinde, Hüseyin Kaya), Ocak Yayıncılık, 
İstanbul 2006, s. 448.)
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 İkincisine Zervâ demişlerdir. Benî Kaynuka’nın silahlarındandır.

 Üçüncüsü Revhâ’dır. Bu da Benî Kaynuka’nın meşhur silahlarındandır.

 Dördüncüsü Safrâ, beşincisi Şevhat, altıncısı ise Sedâd namıyla bilinmektedir.

 Hz. Peygamber’in Atları Bahsi: Sekb ismiyle bilinen atı, Hz. Peygamber’in sahip oldukları ilk 
beygiridir. Kula23 renginde, alnı beyaz akıtmalı ve sağ ayağı hariç diğer ayakları sekili24 bir attır. 

 Mürteciz isimli atı ise beyaz renkli olup gayet latif bir kişnemesi vardır. 

 Üçüncü atının adı Zarib’dir. Ferve bin ‘Amr el-Cüzâmî hediye etmiştir. Büyük ve iri bir attır.

 Dördüncü atı ise Luhayf adıyla maruftur ki gayet semizdir. Bu at yürür iken kuyruğu yere temas 
edermiş.

 Beşinci atı Lizaz’dır. Mısır padişahı Mukavkıs’ın hediyesidir.

 Altıncısı ise Verd’dir. Al renkli bir attır.

 Sebhâ isimli diğer bir atı ise gayet hızlı koşarmış.

 Dokuzuncusu Mirvâh’dır ki oldukça süratli bir at olduğu rivayet edilmektedir.

 Onuncu atı Mülâvih’tir.25 Benî Kureyzâ’dan satın alınmış olup Hz. Muhammed Uhud Gazası’nda bu 
ata binmiştir.

 Bunlardan başka haklarında malumat bulunmayan Sicl, Zü’l-Lemme, Zü’l-‘ukkâl, Sirhân, Tırf, 
Necîb, Ya’sûb, Ya’bûb, Medâd, Ablak, Edhem isimlerinde on bir at daha bulunmaktadır.

 Hz. Peygamber’in Katırları Bahsi: Hz. Peygamber’in altı baş katırı bulunduğu rivayet edilmektedir. 
Şehâb ve Düldül, Mısır padişahı Mukavkıs tarafından hediye edilmiştir. Bu iki hayvanın aslında aynı hayvan 
olduğuna dair rivayetler de vardır.

 İkincisinin adı Fıdda’dır ki Ferve bin ‘Amr el-Cüzâmî tarafından hediye edilmiştir. 

 Üçüncüsü Uhzâ adını taşımaktadır.

 Dördüncüsü Uhrâ’yı ise Habeş meliki Necâşî hediye etmiştir.

 Beşinci katırı Usrâ’dır. Dûmetü’l-Cendel emiri tarafından hediye edilmiştir.

 Altıncısı hakkında ise malumat bulunmamaktadır.

 Bunlar dışında Hz. Peygamber’in üç merkebi bulunduğu bilinmektedir. İsimleri ise şunlardır: ‘Ufeyr, 
Ya’fûr, ‘Akabe.

 Hz. Peygamber’in Develerinin İsimleri: Üç devesi vardır. Birisinin namı ‘Adbâ’dır. Kulakları 
kesik bir devedir.

23Gövdesi sarı veya kirli sarı renkte, yele, kuyruk ve bacağın alt kısmındaki kılların koyu renkte olduğu at.
24Atın ayağındaki beyazlık için kullanılan bir tabirdir.
25Muhammed bin Sâlih ed-Dımaşkî, bu atın isminin Mülâvih olduğunu bildirmektedir. (Muhammed bin Sâlih ed-Dımaşkî, Peygamber 
Külliyâtı, Cilt: 7, s. 497.)
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 Diğeri ise Kusvâ’dır. Buna sadece Hz. Muhammed binmiştir. Sonuncusuna ise Ced’â demişlerdir. 
Bunun kulakları tamamen yoktur. Hicrete çıkılacağı vakit Hz. Ebubekir satın almıştır.

 Bunlardan başka Ensâr’dan Sa’d bin ‘Ubâde tarafından altı adet deve Hz. Peygamber’e hediye 
edilmiştir. 

 Ayrıca Hz. Muhammed’in isimleri meçhul otuz altı devesi daha bulunduğu sabittir. Bundan başka 
yedi aded sığırı vardır ki isimleri şunlardır: Itlâl, ‘Ucve, Atrâf, Zemzem, Beriyye, Sukyâ, Gunye.26 Yedi keçisi 
ve yüz kadar koyunu bulunduğu da rivayet edilmektedir. Hz. Peygamber, bunların bakımını Ümmü Eymen’e 
bırakmıştır. 

 Müellif, son bölümde Hz. Muhammed’in sahip olduğu arazi, bağ ve bahçe gibi emlaklardan 
bahsetmediğini, bu bilgilerin tarih kitaplarında bulunduğunu ifade etmektedir. Bu bahçelerden birinin Fedek 
Bahçesi olduğunu da söyleyen Mehmed Ârif, bunlar hakkında tafsilatlı bilgiyi Şu’ûnâtu Hak isimli kitabında 
yazdığını da belirtmektedir. 

 Risalenin sonunda Mehmed Ârif Bey, hatalarının affedilmesi duasıyla bu eseri, 17 Zilkade 1321(4 
Şubat 1904) tarihinde tamamlandığını ifade etmiştir.

3. Sonuç

Edebiyatımızda Hz. Muhammed duyulan sevginin bir tezahürü olarak siyer, naat, mevlid, miraciye, 
mucizename, hilye, şemail ve gazavatname türünde eserler yazılmıştır. Bunlardan biri olan şemâiller, Hz. 
Peygamber’in yaşama üslubunu ve şahsi hayatını anlatan yani Hz. Peygamber’in insanî ilişkilerdeki tutumları, 
yürüyüşü, konuşması, ibadet edişi, yeme-içme âdâbı, uyuması, ağlayıp gülmesi gibi beşerî özellikleri ihtiva 
eden eserlerdir. 

Tirmizî; Hz. Peygamber’in vasıfları, insani ilişkileri, yeme içme adabı, giyimi, ağlaması, gülmesi 
kısacası bir beşer olarak günlük yaşamından bahsederek konuyu ilk defa şemail adı altında derli toplu bir 
şekilde işlemiştir. Kaleme almış olduğu “eş-Şemâilü’n-Nebeviyye” isimli eseri, çok beğenilmiş ve bu esere 
birçok şerh, haşiye ve tercüme yazılmıştır.

Mehmed Ârif Bey’in “Metrûkât-ı Mukaddese-i Risâlet Eşyâ-yı Menkûle” isimli risalesi, Hz. 
Muhammed’in şemailini muhtasar olarak işleyen orijinal bir eserdir. Her şeyden önce söz konusu şemâil, 
şimdiye kadar on yedi kadar eseri bilinen Mehmed Ârif Bey’in kaynaklarda adı geçmeyen ve bilinmeyen 
bir eseri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun dışında muhtasar bir eser olmasına rağmen Hz. Peygamber’in 
kullandığı takke, sarık, gömlek, ayakkabı, hırka gibi günlük kıyafetlerinin yanı sıra miras olarak bıraktığı 
sancak, kılıç, zırh, miğfer, kalkan, mızrak, yay gibi savaş aletlerinden de bahsetmektedir. Risalede bunlar 
dışında Hz. Muhammed’in atları, katırları, develeri ve beslemiş olduğu diğer hayvanlar da anlatılmaktadır.

Eserin bir diğer özelliği ise Hz. Peygamber’in kullandığı birçok eşyanın ve hamisi olduğu hayvanların 
isimlerinin verilmesidir. Bu durum, diğer şemâillerin birçoğunda görülmeyen bir hususiyettir. Şemâil 
kitaplarının bazılarında söz konusu metrukâtın sadece cinsi, adeti ve sayısı hakkında bilgi verilirken Mehmed 
Ârif Bey, aynı zamanda bu eşyaların isimlerini de zikretmektedir. Ayrıca bunlarla ilgili tafsilatlı bilgiyi 6 
ciltlik Hazâ’inü’l-Envâr ve Defâ’inü’l-Esrâr isimli hadis kitabında ve Şu’ûnâtu Hak Alâ Mâcera’s-Sebak, 
isimli İslâm tarihini konu edinen 5 ciltlik eserinde verdiğini de ifade etmektedir.

 Mehmed Ârif Bey’in bu eseri, muhtevasıyla şemâil literatürüne önemli katkılar sağladığı gibi 

26Bazı kaynaklarda bu isimlerin Hz. Muhammed’in koyunlarının adları olduğu kayıtlıdır. (Muhammed bin Sâlih ed-Dımaşkî, 
Peygamber Külliyâtı, Cilt: 7, s. 512.)
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Hz. Muhammed’e ait birçok eşyanın isimlerini ihtiva etmesi sebebiyle siyer ilmi açısından da önemli bir 
kaynaktır.

METİN

(1b) Bismillahirrahmânirrahîm

Elhamdülillahi rabbi’l-âlemîn ve’s-salatu ve’s-selâm alâ Muhammedin ve alâ âlihi ve evlâdihi ve 
ezvâcihi ve ashâbihi ve zürriyetihi’t-tayyibîne’t-tâhirîn rıdvânullahu te’alâ aleyhim ecma’în yâ Mu’în ekser 
muhaddisîn ve ulemâ-i siyer ve müverrihîn kendü eserlerinde bu vechile rakam-zen-i sarahât ve beyân 
olmuşdur ki hilye-i pâk-i mukaddese-i nebeviyye ve metrukât-ı celîle ve eşyâ-yı mütenevvi’ayı ve bi’z-zât 
vak’a-i Bedr-i kübrâda bulunarak arz-ı cemîle-i rıkkıyyet iden sahâbe hazretlerinin nâm-ı aliyyeleri bir hânede 
mevcûd ve mektûb bulunacak olursa Cenâb-ı Hak Tekaddes Hazretleri ol hâne ve halkını mesâ’ib-i suveri 
ve ma’nevî-i gûnâgûn-ı âlâm u ekdârdan masun ve bu sermâye ile füyûzât-ı nâ-mütenâhiyye-i ilâhiyyesiyle 
memnun edeceklerini başkaca ityân itdiler.

 İşte fakîr dahi bu emniyyeye müsteniden işbu eşyâ-yı mütenevvi’a-i âliyyenin esahh-ı akvâl 
bulunanları kütüb-i ehâdîs ü siyerden bi’l-intihâb cem’ ü tertîb ederek muhtasarca bir risâlenin tastîr ü 
tahrîrine min gayri haddin cür’et etdim. Necât ü selâmete vesîle-i cemîle olsun.

Cân yârim başka varım yok ki takdîm eyleyem

Mu’tiyem ihvân-ı dîne eldeki âsârdan

2a

‘İmâme-i Sa’âdet Bahsidir

‘İmâme-i celîle-i risâlet hakkında müttefiken cümle ulemâ dört adedden ibâretdir, dirler. Andan 
birisinin nâmına Mehneke ve ikincisine Zât-ı Zâviye ve üçüncüsüne Beyzâ dördüncüsüne Sevdâ’dır diye 
vasf idilir. İşte Mehneke ve Zât-ı Zâviye imâme-i aliyyesini sertâc-ı enbiyâ aleyhi ekmelü’t-tehâya Efendimiz 
ekser eyyâmda isti’mâl buyurdukları gibi ba’zen dahi Beyzâ-yı imâme-i şerifini kullandılar. Sevdâ-yı imâme-i 
aliyyesini ise vakt-i neşât u sürûr ve mevsim-i ‘ıydlarda ser-i sa’âdet-efser-i nebeviyyelerinde bulundurdılar. 
Hatta feth-i Mekke rûz-ı fîrûzunda bu imâme-i seniyyeyi ilbâs buyurdukları meşhur-ı enâmdır. Siyah rengi 
hâ’iz idi. Bunlar hakkında şeref-vârid olan ehâdîs-i nebeviyyeyi altı cildi hâvî bulunan27 hadîs-i erbâ’în 
kitabımızın cild-i evvelinde yazdım. Bu risâle muhtasar oldığından artık burada tafsîle lüzum görmedim.

Kalensüve-i Nebeviyye Bahsidir

Bu kalensüve tâkye ma’nâsınadır ki üzerine sarık sarılur. Bunun ‘Arabcasına kümme dirler. Müdevver 
şekl oldığından nâşidir. Rivâyât-ı mevsûkaya göre cenâb-ı risâlet-i pür-sa’âdet Efendimiz ne ‘imâmesiz 
kalensüveyi ve ne de kalensüvesiz imâmeyi kat’â isti’mâl buyurmadılar.

Esvâb-ı ‘Âliyye Bahsidir

‘Umman vilâyeti mensûcâtından ma’mûl İzâr-ı ‘Ummânî nâmıyla meşhur bir nev’i sevb-i ‘aliyyeleri 
var idi ki fûtâ gibi iç tonı yerine belden aşağı bağlanur imiş. Çünkü ol zamân henüz ton îcâd u ihdâs olmadığı 
cihetle işbu fûtâ ton neş’esini hâiz oldığı hâlde isti’mâl kılınur idi.

27Müellif, bu kelimeyle ilgili derkenâra şu notu düşmüştür: “Terâcim-i Ahvâli’s-Sahâbe meziyyetini hâ’iz Hazâ’in-i Envâr ve Defîne-i 
Esrâr nâmıyla mezkûr.”
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Bundan başka bir de Ridâ-yı Murabba’ ismiyle mevsuf sevb-i âlî daha mevcûd olup tûlen dört ve 
arzan iki zirâ’ mikdârı astarsız oldığından elbise-i seniyyeleri üzerine iksâ buyururlar imiş.

 Vâsıta nâm kasaba tâbi’ Hasîriyye karyesi ma’mûlatından olmak üzere diğer bir sevb-i ‘aliyye-i 
risâlet daha var idi ki Sevb-i Hasîrî dimekle ma’rûfdur.

 Sevbeyn-i Sahâraynî nâmıyla iki aded elbise-i hazıra-i risâlet daha mevcûd olup ‘Ummân beldesi 
ma’mûlâtından bulundığını rivâyet edenler var.

Kamîs-i Sa’âdet Bahsidir

Kamîs gömlek ma’nâsınadır. İşte bu kamîs-i sa’âdet Sahârâ beldesi ma’mûlâtından ve beyâz pamuk 
bezden yapılmış bir nev’i gömlektir. Çünkü iki yanından gayrı mahalli dikilmiş olursa ana kamîs ta’bîr 
olunur. Istılâhât-ı ‘Arab’dandır. Ön ciheti egerçi münşakk bulunursa buna da fistân nâmını virmişlerdir. 
Kamîs-i Sühûlî isminde diğer bir gömlek-i sa’âdet daha mevcûd olup bu da ak pamuk bezden ma’mûl idi. 
Bunlar hakkında olan rivâyât-ı sahîhâyı hadîs-i erba’în kitabımızın cild-i sânîsinde mezkûrdur. 

 Melhafa bir nev’i câr ismi olup aktâr-ı Hicâziyye’de el’ân müsta’meldir. Mugriba Araplarının 
kullandıkları ihrâm gibi.

 Katîfe bu da bir nev’i havludur ki ahâlî-i Hicâziyye ve ‘Irâkıyye fistân üzerine işbu katîfeyi el’ân 
isti’mâl iderler.

Hulle-i Nebeviyye Bahsidir

Bu hulle cübbe ma’nâsınadır. Bu da üç adedden ibâretdir. (3a) Birinin nâmına Kisâ-yı Beyzâ ta’bîr 
iderler.28 Diğerini Kisâ-yı Ahmer nâmıyla vasf itdiler. Kırmızı rengi hâ’iz oldığından nâşîdir ve âhirini Kisâ-i 
Esved diye yâd itdiler. Siyâh renk ile mülevven idügi hikmetine mebnidir.

 Ahmer ve esved bulunan hulleler Yemen vilâyeti ma’mûlatından ve Yemen bürdesi nâmıyla 
mezkûrdurlar. Bunların tafsîlâtını ve bu bâb da sahâbe-i kiramdan Ebî Huceyfe hazretinden rivâyet kılınan 
hadîs-i şerifi ve kavl-i muhaddisini ve buna dâ’ir ba’zı mübâhis-i fakîhayıHadîs-i Erba’în kitabımızın cild-i 
evvelinde mükemmelen yazdım.

O cümle rivâyâtındandır ki bu hulle-i ‘aliyyenin birisi yeşil sündüsî ve diğeri siyah ve kırmızı 
renkleri hâ’iz oldığından bu hikmete müstenid olmak îcâb ider ki cenâb-ı pîr Seyyid Abdülkâdir Geylânî 
radıyallâhu anh hazret yeşil sündüsî rengi ve Seyyid Ahmed Rıfâî radıyallâhu anh hazret dahi siyâh rengi 
ve Seyyid Ahmedü’l-Bedevî radıyallâhu anh hazret ise kırmızı rengi intihâb u ihtiyâr buyurmuşlardır. İşbu 
elvân-ı müte’addidenin üss ü esâsa ne hikmete mebni itdügini hadîs-i erba’în kitabımızın cild-i hâmisinde 
mufassalan yazdım. Mütâla’a buyuracak zevâta ma’lûmât-ı kâmile bahş ider.

Bürde-i Sa’âdet Bahsidir 

Bürde-i hırka ma’nâsınadır. İşte bu hırka-i sa’âdet iki ‘aded olup birisi Üveysü’l-Karanî hazretlerine 
ihsân u hediye buyurulandır ve diğeri ise Bânet Su’âd kaside-i mütekaddime câizesi olmak üzere şu’arâ-yı 
be-nâm-ı nebeviyye ve sahâbe-i kiramdan Cenâb-ı Züheyr’e ‘inâyet kılınandır. (3b) Sarây-ı hümâyûn hırka-i 
sa’âdet dâ’ire-i fâhiresinde mevcûd olan Hazret-i Züheyr’in ve Fatih civârında mekân-ı mahsûsında hıfz 
olunmakda bulunan Üveysü’l-Karanî hazretlerinindir. Bunların her yerleri Yemenî pamuk bezden ma’mûl 

28Müellifini derkenâra düştüğü not şöyledir: “Yeşil sündüsiyyü’l-asl idi.”
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idügi rivâyet-i mevsûkadandır.

Huff-ı Nebeviyye Bahsidir

Bu huff iç ediği ta’bîr olunur ki bizim bildiğimiz mest ma’nâsınadır. İşte bu mest-i aliyye iki çift olup 
bir çifti Hayber Vak’ası mâl-ı ganâ’imden ve diğeri Habeşî meliki Necâşî hazretinin hediye olarak takdim 
eylediği mest olup nakışsız siyah renkli idi. Bunun hakkında Hazret-i Câbir’den naklen mervî olan hadîs-i 
şerifi hadîs-i erba’în kitabımızın cild-i evvelinde yazdım.

Na’leyn-i Sa’âdet Bahsidir

Bu na’leyn iki adedden ‘ibâret olup debbâğlanmış sahtiyândan ma’mûl imiş. Ba’zı rivâyete göre iki 
tasması olup parmak cihetinden ayağa giyilür imiş. El’ân Arabistân taraflarında bu makûle na’leyn isti’mâl 
kılınmakdadır.

Serîr-i Sa’âdet Bahsidir

Bu serîr döşek ma’nâsınadır. Bunun yüzi debbâğlanmış sahtiyândan ve derûnı hurma lifi hurdesinden 
memlû oldığından fahrü’l-mürselîn Efendimiz anın üzerinde ârâm u ikâmet buyururlar idi.

Serîr-i Nebevî Bahsidir

Bu serîr ise kerevet ma’nâsınadır. Bunun ayakları sac ta’bîr (4a) olunan bir nev’i kavî ağaçdan 
ma’mûl imiş. Zât-ı kuddise-i risâlet-i aliyye ekmelü’t-tahiyyet Efendimiz Medîne-i Münevvere’yi teşrif birle 
Cenâb-ı Hâlid râdıyallâhu anh Efendimizin hâne-i aliyyelerinde misâfir bulundukları vakt sahâbe-i Ensâr-ı 
kiramdan Es’ad ibni Zürâre hazret hediye olmak üzere takdim itmişler idi.

Mühr-i Şerîf-i Nebevî Bahsidir

Ekâbir-i sahâbe-i kirâm hazerâtının tensîb ü karârlarıyla tertîb buyurulan mühr-i şerîfdir. Taraf-ı 
zî-şeref-i celîle-i risâletden ba’zı mülûka tastîr ve tesyîr-nâme-i sa’âdet işbu mühr-i nebeviyye ile temhir 
buyurulmuşdur. 

Hâtemü’z-Zeheb

Üç aded olup birisi altundan diğeri gümüşden bir hâtemu’l-fıdda âheri ise temürden ma’mûl 
oldığından hâtemü’l-hadîd nâmıyla mevsûfdur. Üzeri gümüş kaplanmış bulundığı gibi üç sâtır tertibinde 
olmak ve aşağıdan29 Muhammedün Resûlullâh lafz-ı celili kûfî hattı ile hakk kılınmış idi. Şöyle ki ibtidâ 
Muhammed ism-i şerîf ve anın üzerinde Resûl lafz-ı mübâreki ve daha fevkında lafzatullâh kelime-i âliyyesi 
mahkûk ve mersûm-ı kırâ’at olup lakin bizim bildiğimiz mühürler misillü yazusı ve harfleri aksi kılınmak 
sûretde hakk olunmayup toğrıdan toğrıya yazılmış idi.

Mu’cize-i nebeviyyeleri âsârındandır ki işbu mühr-i latîf her ne mahle basılacak olursa çıkan yazu 
kırâ’at olunacağı hâlde Muhammedün Resûlullâh terkîb-i aliyyesi temâsıyla ve toğrıdan toğrıya okunur idi. 
Hulefâ-yı Râşidîn hazerâtı işbu mühr-i celîleyi eyyâm-ı hilâfetlerinde isti’mâl buyurmuşlardır. (4b)Cenâb-ı 
‘Osmân radıyallâhu anh Efendimiz hazretlerinin vakt-i hilâfet-i aliyyelerine gelinceye kadar mahfuz u 
mevcûd olup hikmet-i Hudâ asr-ı aliyye-i ‘Osmânîde kazâen cübb-i Arîs’e düşerek nâ-bûd oldı.

 Bunun hikmet ü tafsîlâtını Şu’ûnâtu Hak Alâ Mâcera’s-Sebak nâm kitâbımızda mükemmelen yazdım. 
Bu muhtasarda tekrarına lüzum yokdur. 

29Müellifin derkenâra düştüğü açıklama: “Yukaruya toğrı kırâ’at kılınmak üzere.”
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Hasır: İşbu hasır ‘âdî sûretde tokunmuş bir nev’i hasırdır.

Mendil: Ma’rûf olan mendil cennettendir.

Sikkîn: Bıçak ma’nâsınadır.

Kadeh: İki ‘adedden ‘ibâret olup birisi şişeden ve diğeri îdân ta’bîr olunan ağaçdan ma’mûl imiş ki 
leylen bunlara bevl eylediği mervidir.

Eşyâ-yı Mütenevvi’a-i Nebeviyye Bahsidir

Mahzamir30: Taşdan ma’mûl bir nev’i kâse ismidir. Bundan başka olmak üzere bakır ma’mûl diğer 
bir su kapları var idi.

Medelle: Ayîne dimekdir.

Câmi’: Mikrâz ma’nâsınadır.

Mişt: Tarak dimek olup işbu tarak ‘ûd ağacından veyahud sâ’ir gûne ağaçdan ma’mûl idügi mervîdir.

Misvâk: Misvâk ma’nâsınadır. Kütüb-i fıkhiyyede on kadar fevâ’idin mezkûr olacağı müsellem-i 
enâmdır. Bunların muhâfaza olarak Mısır pâdişâhı Mukavkıs canibinden (5a) hediye olarak rub’-ı İskender 
nâmında bir nev’i zarfı var imiş. 

Müdehhin: ‘Itriyât vaz’ına hâs bir nev’i kap ismidir. 

Meşrûba: Bu da diğer bir nev’i kap olup gümüşden ma’mûl zencîr ile bir birine merbut oldığından 
birine mugîs31 diğerine reyyân ta’bîr iderler.

Muhsıra32: ‘Asâ ma’nâsınadır. İki ‘aded olup birine arcûn diğerine urcûn ta’bîr olundı.

Kadib: Bir nev’i kâmış ismidir. Beyne’l-Arab memşûk dimekle ma’rûfdur. Bu kamış bâdiyede 
bulundukları vakt kum anın ucuyla kazılarak bir çukurcuk peydâ idilüp anın içerüsine bevl iderler idi. Hulefa-
yı Râşidîn hazerâtı ber-hayât bulundukça işbu kamışı yanlarından eksik itmediler. Ekser seyyâhın ‘indinde 
el’ân müsta’meldir.

Harbe: Üç ‘aded olup büyügine Beyzâ ve küçügine Aneze ta’bîr iderler. Daha sıgarcasına Sütre 
nâmıyla vasf itdiler. Sahrâlarda bulundukları vakt kıble-gâha rekz buyururlar idi. 

Muhaccen33: Bir nev’i çomak ismidir ki tûlen bir zirâ’ olup deveye rükûb buyuruldığı evânda ‘âdât-ı 
Arab üzere ön cihetine ta’lîk kılınur idi.

Fustât: Çadır ma’nâsınadır. Beyne’l-Arab ismi kinn olup bâdiye-nişîn bedevîlere hâsdır. Neden 
ma’mûl idügini tahkik idemedim.

Livâ-yı Feyz-İhtivâ-yı Nebeviyye Bahsidir

30Müellifin derkenârı: “Rivâyât-ı mevsûkaya göre iki aded seccâde ve bir aded tesbîh-i nebeviyye var ise de bunların neden ma’mûl 
idügini tahkik idemedim.”
31Zâdü’l-Meâd’da bu kâsenin adı Muğnî şeklinde kayıtlıdır. (İbni Kayyım el-Cevziyye, Zâdü’l-Me’âd, Cilt: I, (çev: Abdi Keskinsoy, 
İbrahim Türklü), Pınar Yayınları, İstanbul 2009, s. 96.)
32et-Terâtîbu’l-İdâriyye’de bu asanın adı Mihsara şeklinde geçmektedir. (Muhammed Abdülhay el-Kettânî, et-Terâtibu’l-İdâriyye, 
Cilt: I, (çev. Ahmet Özel), İz Yayıncılık, İstanbul 1990, s. 165.)
33Kettânî, “et-Terâtîbu’l-İdâriyye” isimli eserinde bu çomağın isminin Mihcen olduğunu kaydetmektedir. (Muhammed Abdülhay 
el-Kettânî, et-Terâtibu’l-İdâriyye, Cilt: I, s. 165.)
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(5b) Beyne’l-‘ulemâ işbu livâ-yı âliyyenin üç ‘adedden ‘ibâret idügini müttefakun-‘aleyhdir. Andan 
birisi Livâ’ü’l-Ukâb nâmıyla vasf kılındı. Ümmü’l-Mü’minîn Cenâb-ı ‘Âişe radıyallahu anhâ ve erzâhâ 
hazretinin hücreleri kapusı pûşîdesi olup sofdan ma’mûl idi.

 Feth-i Mekke rûz-ı mes’adet ü pirûzunda işbu livâ-yı seniyye mevkib-i hümâyûn-ı risâlet-i aliyye 
ekmelü’t-tahiyyet pîş-gâhında şerâfet-bahş-ı besâlet olacağı hâlde keşîde buyurulmuşdur.

 Ve ikincisi Livâ-yı Beyzâ ve üçüncüsi ise Livâ’ü’z-Zeyniyye nâmıyla mevsûfdur. Bunlardan livâ-yı 
beyzâ kabile-i Evs şüc’ân-ı dilâverânı ve livâ’ü’z-zeyniyye Hazrecîler kabilesi cünûd-ı sâdıkası mâye’ü’l-
iftihârî olmak üzere keşîde buyurılarak harem-i Ka’be-i Mükerremeye bu saltanat-ı celîle ile duhûl ve vusûl-ı 
müyesser oldı. Bunun tafsîlât-ı mükemmelesini hadîs-i erba’în kitabımızın cild-i evvelinden ve Feth-i Mekke 
mebhasında yazdım. Şâyân-ı mutâla’adır.

 Hulefâ-yı Râşidîn hazerâtının kendülerine hâs birer livâ-yı aliyyeleri bulundığı mervîdir. Hatta Sultân 
Mahmûd Hân merhumun yeniçeri ocağını mahv ile nizâm-ı cedide tebdîl ü tahvîl idecekleri vakt hazîne-i 
hümâyûndan ihrâc idilen ve Sultân Ahmed Câmi’-i Şerîfi havlısına rekz kılınan sancağ-ı şerîf Cenâb-ı Fârûk-ı 
A’zâm Hazretinin livâsı olduğunu Üss-i Zafer nâm târîh sarâhat u beyân idiyor. Bundan anlaşıldığına göre 
pek çok emânet-i mukaddesenin hazîne-i hümâyûnda hırka-i sa’âdet dâ’ire-i fâhiresinde mevzû’ vü mevki’-i 
ihtirâm olarak hıfz u himâye kılınmakdadır. Bârekallâh

Bi’z-zât İsti’mâl Buyurdukları Kadeh-i Sa’âdet Bahsidir (6a)

Haddesenâ el-Hüseyn bin Esvedü’l-Bağdâdî haddesenâ Amr bin Muhammed haddesenâ Îsâ bin 
Tahman ‘an Sâbit Sâbit hazretinden üç vâsıtayla Hüseyn bin Esved bu hadisi bize haber virdi. Kâle Sâbit 
didi ki “Âhrece ileynâ Enes bin Mâlik kadehe haşebin galîzen mudabbeben bi-hadîdin” ya’ni Enes bin Mâlik 
hazreti ağaçdan i’mâl idilmiş kavî ve kenârı temurdan pervâz çevrilmiş bir kadeh-i ‘âlî çıkardı. “fe-kâle 
yâ Sâbit hâzâ kadehu Resûlallâh sallallâhu ‘aleyhi vesellem” diye ‘ilân u ibrâz itdi. İşte bu kadeh fahr-i 
kâ’inât aleyhi ekmelü’t-tahiyyât Efendimiz hazretinin bi’z-zât isti’mâl buyurdukları kâsedir, didi. Bir sûret u 
hey’etde yapılmış ‘arzından tûlı çokça olup gûyiyâ fukarâ-yı nakşbendiyyenin kâşkül ta’bîr itdikleri bir nev’i 
kâseye teşbih olacağı gibi.

 Ağız ciheti temur ile pervâzlı oldığından fem-i sa’âdet-i Cem-risâleti temâs iden tarafı ibrîz-i hâlis 
urulmuş ve ziyâsı şems gibi şu’le-dâr olmakda bulunmuş imiş. İşte bu kadeh-i sa’âdet bir aralık mevki’-i 
müzayedeye konılarak sekiz kere on bin dirhem dinâra Enes bin Mâlik ahfadından Fahr bin Enes metrukâtında 
fürûht olacağını beyân u sarâhat iden muhaddisîn ü müverrihin var. Hatta İmâm Buhârî hazreti diyorlar ki ben 
Basra’ya ‘azîmet itmiş idim. İşbu kadeh-i sa’âdetten  (6b) bir aralık su içdim diye vücûdına kâ’il ü şehâdet 
idiyorlar. Lâkin ne mahalde el’ân mevcûd u mahfuzdur. Buna dâ’ir bir güne haber-i sahih alamadım.

 Bu kavli mü’eyyed olmak üzere kâle Hazret-i Enes didi ki: “Lekad sakîtü Resûlullâh sallallahû 
‘aleyhi vesellem bi-hâzâ’l-kadehi’ş-şarâbe küllehu”. Ya’ni Resûllullâh Efendimiz hazretlerine meşrûbâtın 
küllisini şu kadehden ben kendülerine içürür idim. El-mâ’, birisi sudur; ve’n-nebiz diğeri hoş-âbdır ve’l-
asel âheri bal şerbetidir. Ve’l-leben bakıyyesi süddür. İşte bunlardan her kangısını ikbâl buyururlar ise ‘arz u 
takdîm ider idim, diye bu kadehe kayd u şart itdiler. 

 İşbu kadeh-i nebeviyye mebhasını bu kadar tafsîlatdan maksad-ı ‘âcizânem bu risâlemizde mestur 
mikdâr eşyâ-yı mukaddese-i risâlet-ârâyı cümle34 e’izze-i sahâbe-i kirâm hazretinin hüsn-i şehâdetleri âsârıyla 
sâbit ve muhakkak bulunduğı tavzîhdir.

34Müellifin der-kenârı: “Bu kadeh-i ‘âlî gibice.”
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 Süyûf-ı Âlî-i Nebeviyye Bahsidir

 Bunun birine Me’sûr dirler. Bedr-i ‘âlî-güherler cenâb-ı Abdullah Efendimiz hazretlerinden irsen 
intikâl iden seyfdir. Tavîl olduğundan bu nâm ile yâd buyuruldı.

 (7a) İkincisi ‘Adb’dır. İşbu seyf vak’a-i ‘aliyye-i Bedr’e azîmet buyurılacağı vakt Ensâr-ı kiramdan 
Sa’d bin ‘Ubâde hazreti hediyye-i müftehire olmak üzere takdim itmişler idi.

 Üçüncisi Zü’l-fekâr’dır. İşbu seyf ise kefere-i Kureyşden ‘Âs ibni Münebbih’in kılıcı olup merkum 
vak’a-i Bedr-i kübrâda katl u i’dâm ve derekât-ı nâr-ı cahîme isbâl u i’zâm kılındığından işbu seyf gazâ 
mâlı olmak üzere ahz u iğtinâm olunarak fahrü’l-mürselîn Efendimize takdîm kılınmış idi. Bütün rû-nümâsı 
gümüşdendir.

 Dördüncisi Hal’î35’dir. Hal’î beldesi ma’mûlatındandır. Beşincisi Mahzem’dir.36 İşbu seyf dahi Ebî 
Şimr Gasanî’nin kılıcı olup vaktiyle nezr-i Tayy büthânesine vakf kılınmış imiş. Cenâb-ı Haydar’ın işbu 
kiliseyi bâ-irâde-i risâlet hedm ü harâb ve cümle eşyâ-yı mütenevvi’asını ahz u iğtinâm buyurdukları cihetde 
mezkûr kılıç alınarak âsâr-ı atîkâdan bulunduğundan mefhar-ı mevcûdât Efendimiz hazretlerine takdîm 
kılındı. Mahzem bezâzetde kat’ idici ma’nâsınadır.

 Altıncısı Rüsûb’dur. İşbu seyf dahi mezkûr büthâne emvâl-i müftehiresinden olup zât-ı kudsiyye-i 
risâlete takdîm kılındı. Gâyet esfele gidici ma’nâsınadır.

 Yedincisi Kadib’dir. Benî Kaynukâ’ eslihâ-yı meşhûresindendir.(7b) Sekizincisi Bettâr’dır. Bu 
dahi Benî Kaynukâ’ eslihâ-yı meşhûresindendir. Tokuzuncısı Hatf’dir. Bu da Benî Kaynukâ’ eslihâ-yı 
meşhûrasındandır. Mevt ma’nâsını müşârdır. İşbu teberrükât-ı ‘âlîyyenin el’ân ne mahalde mevcûd u mahfuz 
bulundığına dâ’ir bir güne ma’lûmât alamadım.

 Edevât-ı Harbiyye Dır’ Ya’nî Zırh Bahsidir

 Fahrü’l-Mürselîn Efendimiz hazretlerinin ‘inde’l-‘ulemâ yedi ‘aded zırh-ı şerîfleri bulundığı sâbit 
ve muhakkakdır. Andan birisinin nâmına Zâtü’l-Fudûl ta’bîr iderler. Bâlâda nâm-ı ‘aliyyeleri sebkat iden 
Ensâr-ı kiramdan Sa’d bin ‘Ubâde hazreti Bedr vak’a-i muzafferesi esnâsında takdîm itmişler idi. 

 İkincisi Zâtü’l-Havâşî’dir. Akîr-i Kaynukâî’nın beyne’l-Arab meşhur olan kendi zırhıdır. 

 Üçüncisi Zâtü’l-Vişâh’dır. Bu zırh ise Benî Kaynukâ’ esliha-ı meşhûresinden olup Dâvud 
‘aleyhisselâm Efendimiz hazretlerinin Câlût’ı katl ü i’dâm buyurdukları vakt bi’z-zât arkalarında bulundığını 
ekser müverrihîn tasdik itdikleri gibi bu fıkra âyât-ı celîle ile de sâbitdir.

 Dördüncisi Fıdda’dır. Bu da Benî Kaynukâ’ esliha-ı meşhûresindendir.

 Beşincisi Betrâ’dır. Gâyet kısaca oldığından bâdî-i tesmiyesi oldı.

 Altıncısı Suğdiyye’dir. Bu da Benî Kaynukâ’ esliha-ı meşhûresinden olup Dâvud ‘aleyhisselâm 
Efendimiz Câlût ile muhârib (8a) bulundukları eyyâm içinde bi’z-zât üzerlerinde bulundığına şehâdet idenler 
var.

35Bu kılıcın adı, et-Terâtibu’l-İdâriyye’de Kala’î şeklinde geçmektedir. (Muhammed Abdülhay el-Kettânî, et-Terâtibu’l-İdâriyye, 
Cilt: II, s. 104.) Zâdü’l-Meâd’da ise kılıcın adının Kal’î olduğu kayıtlıdır. (İbni Kayyım el-Cevziyye, Zâdü’l-Me’âd, Cilt: I, s. 96.)
36Bu kılıcın adı, et-Terâtibu’l-İdâriyye’de Mihdem, Zâdü’l-Meâd’da ise Mihzem şeklinde geçmektedir. (Muhammed Abdülhay el-
Kettânî, et-Terâtibu’l-İdâriyye, Cilt: II, s. 104; İbni Kayyım el-Cevziyye, Zâdü’l-Me’âd, Cilt: I, s. 96..)
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 Yedincisi Harnak’dır.37 Bunun hakkında bir güne haber-i sahih alamadım. Cenâb-ı Dâvud 
‘aleyhisselâm Efendimiz temurı yumuşatmak ve ufacık ufacık halkalar i’mâl iderek bir kalbur derûnına 
vaz’ birle ser-i sa’âdet-efser-i mukaddeselerinden aşağıya dökdikleri anda mükemmel sûretde zırh olmak 
mu’cize-i bâhireleri âsârından idügi emr-i müsellem olup işbu zırhlar ‘aceb o cümle-i cemîle demidir. Ve 
şimdi ise anlar ne mahalde mahfûz u mevcûddur, buna dâ’ir bir gûne ma’lûmât alamadım. 

 Miğfer-i Nebeviyye Bahsidir

 Miğfer zırh külâhı dimek ma’nâsınadır. İşte bunlar iki adedden ‘ibâret olup birisi Sebûğ  ta’bîr iderler. 
Feth-i Mekke rûz-ı fîrûzında ser-i sa’âdet-efser-i nebeviyyede bulundığı müsellem-i enâm olup ikincisi olan 
Muvaşşah nâmındaki miğferden bir haber alamadım. 

 Kalkan-ı Nebeviyye Bahsidir

 İşbu kalkan üç ‘adedden ‘ibâret bulunacağı müttefakun-‘aleyhdir. Birisinin nâmına Zelûk ta’bîr 
iderler. Kendü üzerine temâs iden her kangı cins esliha olursa olsun kaydırmak ma’nâsını hâ’iz oldığından 
nâşîdir.

 İkincisi Mûciz’dir. Bu kalkan ise hediye envâ’ından olup vaktiyle üzerine bir koç veyahut tavşancıl 
kuşı resmi tasvîr kılınmış imiş. Fahrü’l-Mürselîn Efendimiz’in dest-i mu’cize-i nübüvvet-i (8b) nebeviyyeleri 
temâs itmesiyle der-ân mezkûr suret mahv u nâ-bûd oldığından bu nâmı aldı. 

 Ve âhirine Fıtık38 didiler ise de bundan bir haber alamadım.

 Mızrâk-ı Nebeviyye Bahsidir

 İşte bunlar beş ‘adedden ‘ibâret bulundığı sâbit ü muhakkak olup andan birisine Kuzza ve ikincisine 
Zafere ve üçüncüsine Fâsıla ta’bîr iderler. Cümlesi Benî Kaynukâ’ esliha-ı meşhûresindendir. Dördüncisi 
Müsnî ve beşincisine Kannı nâmını vermişler ise de bunlar hakkında tafsîlât alamadım.

 Kavs-ı Sa’âdet Bahsidir

 Müttefakun-‘aleyh bunlar altı ‘adedden ‘ibâret idügi mervîdir. Birincisine Ketûm ta’bîr iderler. Ok 
atıldıkça hafifçe bir gûne sadâ zuhur eylediğinden nâşîdir. Kemân-keşân miyânesinde el’ân bu ta’bîrât vardır.

 Ve ikincisine Zervâ dirler. Benî Kaynukâ’ eslihasındandır. Üçüncisi Revhâ’dır. Bu da Benî Kaynukâ’ 
eslihasındandır. Dördüncisi Safrâ’dır. Bu da Benî Kaynukâ’ eslihasındandır. Beşincisi Şevhat’dır. Bu da 
Benî Kaynukâ’ eslihasındandır. Altıncısı Sedâd’dır. Bundan bir gûne haber-i sahih alamadım.

 Esb-i Nebeviyye Bahsidir

 Birincisi Sekb ismiyle mevsûfdur. Eşkin gidici ma’nâsınadır. İşbu esb ibtidâ mâlik oldukları hayvân 
olup ba’zı rivâyete göre yağız ve kavl-i âhere nazaran kula renginde imiş. (9a) Alnı beyâz akıtmalu ve sağ 
ayağından gayrı ayakları sekülü oldığından buna mutlaku’l-yemîn ta’bîr iderler. Fenn-i Baytarî ıstılâhâtınca 
ziyâd mu’teberdir Bir ‘Arabdan mübâya’a buyurulmuşdur.

 İkincisi Mürteciz nâmıyla mezkûrdur ki beyâz renklü olup gayet latîf kişnemesi oldığından nâşîdir. 
Istılâhât-ı baytarîde buna da eşheb ta’bîr iderler.

37Zâdü’l-Meâd’da ise bu zırhın adı Hırnık şeklinde kayıtlıdır. (İbni Kayyım el-Cevziyye, Zâdü’l-Me’âd, s. 96.)
38Bu kelime metinde esreyle harekelenmişse de muhtemelen bu kalkanın adı Fetak veya Fütak olmalıdır. (Muhammed bin Sâlih ed-
Dımaşkî, Peygamber Külliyâtı, Cilt: 7, s. 455.)
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 Üçüncisi Zarib’dir. Ferve bin ‘Amr el-Cüzâmî hediyye olmak üzere takdîm itmişdir. Ziyâde büyük 
ve cisimlü oldığından bu nâm ile yâd kılındı.

 Dördüncisi Luhayf’dir ki gayet semiz ve kuyruğı yürür iken yerlere temâs eylediğinden nâşîdir.

 Beşincisi Lizaz’dır. Mısr pâdişâhı Mukavkıs tarafından hediye olarak gelmiş idi.

 Altıncısı Verd’dir. Al renklü olup yigirmi dört mehâr deveye bir ‘Arap’dan mübâya’a buyurulmuşdur.

 Yedincisi Sebha’dır ki gayet segirdici oldığından bu nâm ile vasf olundı.

Sekizincisi Bahr’dır. Yağız renklü olup denizler gibi her bir cihete cevelân eylediğinden kinayedir. 
Yemen tüccarından mübâya’a buyuruldı.

 Tokuzuncısı Mirvâh’dır ki sür’at-ı seyr ü harekete muktedir oldığından rîhe teşbih olundı.

 (9b) Onuncısı Mülâvih’dir ki Benî Kureyzâ efrâdından ahz olunup Uhud Vak’a-ı ‘aliyyesine azîmet 
buyuruldığı vakt işbu esb-i sabâ-reftâra râkiben teşrif kılınmış idi.

 Bunlardan başka olarak on bir re’s esb-i ‘âlî daha mevcûd ise de anların terâcim-i eşkâllerine dâ’ir 
ma’lûmât-ı sahîha alınmayup yalnız isimlerine muttali’ oldum ki bu nâm ile mezkûrdurlar.

 Sicl, Zü’l-Lemme, Zü’l-‘ukkâl, Sirhân, Tırf, Necîb, Ya’sûb, Ya’bûb, Medâd, Ablak, Edhem

 Esterân-ı Nebeviyye Esâmîsidir

 Bunlar altı re’s katırdan ‘ibâret olup andan birisinin nâmına Şehâb ve Düldül didiler. Mısr pâdişâhı 
Mukavkıs tarafından hediye kılınmış idi. Bu ikisinin bir hayvan idügine zâhib olanlar var. 

 İkincisine Fıdda’dır didile ki Ferve bin ‘Amr el-Cüzâmî hediye itmiş idi. 

 Üçüncisi Uhzâ’dır. Bunı da âtiyye sâhibi takdîm eyledi.

 Dördüncisi Uhrâ’dır ki Habeş meliki Necâşî hazreti canibinden hediye-i müftehire olmak üzere 
gelmiş idi.

 Beşincisi Usrâ’dır. Dûmetü’l-Cendel tarafından hediye idi. 

 Altıncısı hakkında bir gûne haber-i sahih alamadım.

 Üç re’s himâr ya’nî merkebleri bulundığı müttefakun-‘aleyhdir. Esâmîsi bunlardır. ‘Ufeyr, Ya’fûr, 
‘Akabe. Mezkûr ‘Ufeyr ile Ya’fûr’un ikisi bir merkeb oldığı rivâyet idenler olduğu gibi Hayber Vak’asından 
(10a) ahz u iğtinâm kılındığını ilâveten makâl eyleyenler var. Ve ‘Akabe ise Mısr pâdişâhı Mukavkıs 
canibinden hediye olarak gelmiş imiş.

 Develer Esâmîsidir

 Cenâb-ı risâlet-i pür-sa’âdet Efendimiz hazretlerinin üç mehâr develeri oldığı muhakkakdır. Andan 
birisinin nâmına ‘Adbâ dirler. Kulakları maktû’ bulundığından nâşîdir.

 Diğeri Kusvâ ta’bîr iderler. Rükûb-ı celîle-i risâlete hâs bulundığı hikmetine müsteniddir.

 Ve âhirine Ced’â dimişdir ki bütün kulakları yoğıdı. İşbu deve hicret-i celîle-i risâlet esnâ-yı 
aliyyesinde Sıddîk-ı Ekber’den bi’z-zât mübâya’a buyurulmuş idi. Fıkrası cümle kütüb-i siyerde mezkûr 
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olacağı gibi fakîr dahi Şu’ûnâtu Hak alâ-Mâcera’s-Sebak nâm kitâbımızda mufassalan yazdım.

 Bunlardan başka olmak üzere bâlâda nâm-ı ‘aliyyeleri sebkat iden Ensâr-ı sahâbe-i kiramdan Sa’d 
bin ‘Ubâde hazretinin hediye-i müftehire olmak üzere sağmal olarak altı mehâr deve takdîm itmişlerdir. 
İsimleri bunlardır: Şakrâ, Mühre, Reyyâ-yı Beşîr, Su’ûr-ı Sa’diyye, Arîs, Semsî Hannâ’dır.

 İşte bunlardan başka mechûlu’l-esâmî otuz altı mehâr develeri mevcûd idügi sâbit ü muhakkakdır. 
Bundan başka olmak üzere yedi ‘aded bakar ya’ni öküzleri bulundığı esahh-ı akvâl olup isimlerini bu cihetle 
yâd u tezkâr idiyorlar: Itlâl, ‘Ucve, Atrâf, Zemzem, Beriyye, Sukyâ, Gunye’dir. Bunlardan başka yedi 
‘aded (10b) sağmal keçiler ve yüz ‘aded kadarca ganemleri var idi. Hizmet-i mukaddese-i ra’îleri İbni Ümmü 
Eymen radıyallâhu anha hazreti uhdesine ihâle ve tefvîz buyurulmuşdur. Bu umûr-ı ‘âliyyeyi müşârün-ileyh 
hüsn-i îfâ ile hemîşe mübâhî idiler. Bu zât-ı âlî-kadrin terceme-i hâlini Hadîs-i Erba’în kitabımızın cild-i 
evvelinde mükemmelen yazdım.

 Buraya gelinceye değin min gayri haddin hâme-zen-i sarâhat oldığım Metrûkât-ı Mukaddese-i 
Risâlet Eşyâ-yı Menkûle’sinden ‘ibâret olup gayr-ı menkule olmak üzere arâzi ve hadâ’ik gibi ba’zı emlâk-ı 
âlî-i nebevî mevcûd bulundığı mestûr-ı sahâyif-i tevârîh bulunmuşdur. Bu cümleden birisi Fedek Bağçesi’dir. 
Tafsîlât-ı mükemmelesini Şu’ûnâtu Hak nâm kitâbımızda yazdım. Bu muhtasarda tekrârına lüzûm yokdur. 

Temmet hâze’r-risâleti min yedi’l-fakîr el-hakîr Mehmed ‘Ârif bin Şâkir el-müştehir Cabbârzâde 
gafarallâhu zünûbehümâ ve setere ‘uyûbehümâ min şehri zi’lka’de 1321 yevm 17.
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