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—
Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
—

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu takip eden yıllar, özellikle bilimsel ve 
düşünsel çalışmaların çok ve hızlı üretildiği bir dönemdir. Bu yıllarda sosyal 
ve beşeri bilimler başta olmak üzere yaşamın hemen her alanında büyük 
gelişmeler ve dönüşümler yaşanmış, sorgulayan ve araştıran bir vatandaş 
profili yaratılmak istenmiştir. Geçmişle ve gelenekle kurulan bağın bilimsel 
ve tarihsel kriterlerle değerlendirildiği birçok çalışma yapılmıştır.

Bu zaman diliminde karşımıza çıkan en önemli isimlerden biri de Ab-
dülbâki Gölpınarlı’dır. Uzun soluklu yaşamına birçok araştırma ve yayın sığ-
dırabilen Gölpınarlı, özellikle tarikat tarihi ve tasavvuf üzerine yazdığı me-
tinlerle ve araştırmalarıyla bilinir. 

Fütüvvet anlayışına dair birçok farklı okuma bulunmakla birlikte, fütüv-
vet genelde bir ahlaki öğretiler bütünü olarak tarif edilmektedir. Bu anlamda 
inanç dünyasından mesleki yaşama kadar oldukça geniş bir kulvarda değer-
lendirilen bir örgütlenme biçimi ya da anlayıştan söz edebiliriz.

Fütüvvet ve Fütüvvetname başlıklı çalışma, Abdülbâki Gölpınarlı’nın 
1949-1956 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası’n-
da bu konu hakkında yayınlanan beş makalesinin derlenmesiyle tekrar okur-
larla buluşuyor. Türkiye’de tasavvuf ve tarikat çalışmalarının öncü isimlerin-
den biri olan Gölpınarlı’nın çalışmasında, sekiz fütüvvetnamenin tam metni 
ve incelemesi ile bir fütüvvetnamenin incelemesi yer alıyor. 

2021 UNESCO Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Ahi Evran Anma Yılı 
kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen 
projelerin ürünlerinden biri de bu kitap oldu. Bu alanın emektar ve öncü 
isimlerinden biri olan Abdülbâki Gölpınarlı’nın makalelerinin kitaplaşması 
sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ederim.  
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—
sunuş

—
Mahir Polat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcısı

Düşmanlığı terk etmek, kusuru görmezden gelmek, erdem sahibi olmak ve 
benzeri ahlaki tavırları bünyesinde barındıran “fütüvvet” anlayışına dair 
Türkiye’de yapılan birçok araştırma ve yayın bulunuyor. 2021 UNESCO Hacı 
Bektaş Veli, Yunus Emre ve Ahi Evran Anma Yılı kapsamında hazırlanan 
Fütüvvet ve Fütüvvetname başlıklı çalışma bu alanda yapılan Türkçe maka-
lelerin bir araya gelmesi olarak değerlendirilebilir.

13. yüzyıl Anadolu’sunda halkın büyük çoğunluğunu kucaklayan ve ta-
kip eden yüzyıllarda etkisini sürdüren fütüvvet anlayışıyla ilgili en önemli 
kaynak, fütüvvetnamelerdir. Abdülbâki Gölpınarlı ise bu alana dair söz söy-
lemiş, fikir üretmiş ve yorumlamış en önemli isimlerden biridir.

Fütüvvet ve Fütüvvetname başlıklı kitap, Gölpınarlı’nın 1949-1956 yılları 
arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası’nın farklı ciltlerin-
de yayınlanan fütüvvetnameler hakkındaki yazılarının bir derlemesidir. Ki-
tapta sekiz fütüvvetnamenin tam metni ve incelemesi ile bir fütüvvetname-
nin incelemesi bir araya getirilmiştir. İlk Türkçe fütüvvetname olarak bilinen 
Burgazi’nin fütüvvetnamesinin bu derlemede bulunması da ayrı bir önem 
arz eder.

2021 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Hacı Bektaş 
Veli, Yunus Emre ve Ahi Evran isimlerini bir araya getiren etkinlik ve proje-
ler gerçekleştirildi. Tüm bu etkinlikler bir taraftan da gelenek ve hafıza ile 
kurulan ilişkiyi tekrar konuşmak adına önemli bir işlevi yerine getirdi. 

Yaşadığımız coğrafyayı ve tüm insanlığın öyküsünü anlayabilmek adı-
na, düşünsel ve duygusal beslenme kaynaklarımız çok önemli. Bu anlamda 
değerlendirebileceğimiz ve tekrar dönüp bakmamız gereken bir külliyat ar-
kamızda duruyor. 

Geçmiş ve gelenekle kurulan bağın tesisinde çok önemli isimlerden 
biri olan Abdülbâki Gölpınarlı’nın tekrar görünür ve bilinir kılınmasına vesi-
le olan, Fütüvvet ve Fütüvvetname kitabının yayınlanmasında emeği geçen 
herkese teşekkür ederim.
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—
yayıncının notu

—

Abdülbâki Gölpınarlı (1900-1982) tasavvuf konusundaki eserleriyle alanın en 
verimli yazarlarından biridir. Sayısız makalesi, kitapları ve yayınlanmamış 
yazmalarından oluşan külliyatıyla hiç şüphesiz tasavvuf çalışmalarını besle-
yen kaynak kişilerin başında gelir. Hem döneminde kendisi tarafından hem 
de daha sonra başkaları tarafından birçok kez yayınlanmış eserlerinin yanın-
da daha çok uzmanları tarafından bilinen, kitaplaştırılmamış bazı makaleleri 
de mevcuttur. Fütüvvetname gibi tasavvuf edebiyatının özel bir türü hakkın-
da birincil kaynak niteliği taşıyan, 1950li yıllarda İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesi Mecmuası’nın farklı sayılarında yayınlanmış beş makalesi bu kap-
samda değerlendirilebilir. UNESCO 2021 Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Ahi 
Evran Yılı kapsamında bu makaleleri günümüz okuru için kolay erişilebilir 
kılmak üzere, İBB Atatürk Kitaplığı olarak yeniden yayınlamaktayız.

1949-50 tarihli 11. cilt içinde yayınlanan “İslâm ve Türk İllerinde Fütüv- 
vet Teşkilâtı ve Kaynakları” başlıklı 349 sayfalık makalenin ilk kısmı fütüv-
vet, fütüvvetname ve konuya dair diğer kavramları açıklayan genel bir giriş 
özelliği taşır. Burada erkân ve törenler, fütüvvet kavramının tarihsel gelişimi, 
esnaf teşkilatları ile ilişkisi gibi konularda genel bir tartışmadan sonra, altı 
fütüvvetname metninin çevirisi sunulur. Bu makale, Gölpınarlı’nın sözleriyle 
“biri Arapça, biri manzum olmak üzere beşi Farsça, altı tane Fütüvvet-name 
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metnini (…) ve Türkçeye nakillerini…” içermektedir. Çevirileri yapılmış fütüv- 
vetname örnekleri şunlardır: 

1  13. yüzyıl başlarına ait Harputlu Nakkaş İlyas oğlu Ahmed’in Tuhfat-
al-Vasâyâ başlıklı Arapça fütüvvetnamesi.

2  Yazarı bilinmeyen, 13. yüzyıl ya da daha öncesine ait olduğu düşünü-
len, müellifi meçhul bir Farsça fütüvvetname.

3  Yine 13. yüzyıla ait, Necm-i Zer-kûb’un Farsça Fütüvvetnâme’si. 
4  1330’lu yılların ortasına tarihlenen, Abd-al-Razzak Kâşânî’nin Tuh-

fat-al-İhvân Tercümesi başlıklı Farsça fütüvvetnamesi.
5  1335 yılına tarihlenen, Alâ-al-Devle-i Semnânî’nin Farsça Fütüvvet 

Hakkında Risale’sinin (Risâlât-al-Futuvva) çevirisi.
6  1290 yılında yazılan, Nâsırî’nin Farsça manzum fütüvvetname nüs-

hasının çevirisi.
Bu cilt içerisinde ayrıca çevirisi yapılan söz konusu altı fütüvvetname-

nin faksimilelerine ve Aliyy-ibn-al-Hasan-ibn Ca’dûyeh’in Mir’ât-al-Muruv-
vât isimli Arapça fütüvvetnamesinden örnek sayfalar aktarılmıştır. Biz eli-
nizdeki kitapta bu faksimileler ve örnek sayfalara yer vermedik.

1953-54’te 15. cilt içerisinde yayınlanan “Burgâzî ve ‘Fütüvvet-Nâme’si” 
başlıklı makalede ilk Türkçe fütüvvetname olarak bilinen, Burgâzî’nin 13. 
yüzyılın başlarında yazıldığı düşünülen fütüvvetnamesinin geniş bir incele-
mesi, metnin yeni yazıya aktarılmış haliyle birlikte okura sunulmuştur.  Ma-
kalenin sonunda söz konusu fütüvvetnameden örnek sayfalar ve “metinde 
geçen Türkçe ve Türkçeleşmiş kelimelere ait sözlük” bulunmaktadır.

1955-56’da yayınlanan 17. cilt içinde iki ayrı fütüvvetname ele alınmak-
tadır. Bunlardan biri olan Şeyh Seyyid Huseyn ibn Gaybî’nin fütüvvetânmesi 
etraflıca incelendikten sonra tam metni okurla paylaşılmıştır. 

Aynı ciltte “Fütüvvet-Nâme-i Sultânî ve Fütüvvet Hakkında Bâzı Notlar” 
başlıklı makalede yazar, Molla Kemalüddîn Huseyn Vâiz (öl. 1504-1505) tara-
fından kaleme alınan Farsça fütüvvetnamenin geniş bir analizini vermiş, fü-
tüvvet hakkında önceki yazılarında eksik gördüğü hususlara ve farklı fütüv- 
vetname metinlerine değinmiştir.

Böylece, elinizdeki kitapta sekiz fütüvvetnamenin tam metni ve ince-
lemesi ile bir fütüvvetnamenin incelemesini bir arada bulmak mümkün ol-
maktadır. 

Bu eşsiz metinleri belli bir ihtisas gerektiren merak ve ilgi sahiplerinin 
dikkatine sunarken, Abdülbâki Gölpınarlı ve döneminin dil ve imla özellikle-
rine sadık kalınmıştır. Öyle ki bazı dizgi yanlışlarının dışında metne müda-
haleden kaçınılmış, bu anlamda metnin okura aracısız ulaştırılmasına gayret 
gösterilmiştir.
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Oldukça tartışmalı bir konu olan genelde fütüvvet ve fütüvvetnameler 
meselesi hakkında yapılacak yeni araştırmalar için elzem kaynaklardan biri-
ni oluşturduğuna inandığımız bu makaleler elbette yazarının öznel dili, yak-
laşımı ve söylemi çerçevesinde ve ilk yayınlandıkları tarihsel bağlam içinde 
değerlendirilmelidir. Bundan sonra konuyla ilgili daha detaylı ve eleştirel ça-
lışmalara kaynaklık etmesi, eseri yayına hazırlayanlar için büyük kıvanç kay-
nağı olacaktır. 

Ahilik başta olmak üzere tasavvuf tarihi araştırmalarında çok değerli 
kaynakları oluşturan fütüvvetnameler konusunda bugüne kadar yayınlan-
mış en yetkin çalışmalardan biri olma özelliğini taşıyan bu makalelerin bir 
kitapta toplanarak yayına hazırlanması sürecinde desteklerini esirgemeyen 
değerli Yüksel Gölpınarlı beyefendiye teşekkürlerimizi özellikle belirtmek is-
teriz.
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 I
—

fütüvvet hakkında 
umumî bilgiler

—

mürüvvet, fütüvvet ve ahı tâbirleri
Adamlık ve erlik mânasına gelen “mürüvvet” kelimesiyle gençlik, yiğitlik ve 
cömertlik mânalarını ifade eden “fütüvvet” kelimesi, esas itibariyle tasav-
vufa dayanan, fakat ayni zamanda iktisadî teşekkülleri de kavraması ve sa-
nat erbabını teşkilâtlandırması bakımından ekonomik bir hüviyet de taşıyan 
ehl-i fütüvvet tarafından daha şümullü mânalara alınmış ve bir terim olmuş-
tur. Bunlarca mürüvvet, fütüvvetin esasıdır, fütüvvetse mürüvvetin sonudur. 
Bu bakımdan her mürüvvet ehli, fütüvvet sahibi değildir, fakat her fütüv- 
vet ehli, mürüvvette en ileri dereceye varmıştır.

Arapçada fütüvvet ehline “fetâ, fityân”, bunların şeyhlerine “abu-l-fit-
yân, seyyid-al-futuvva” dendiği gibi Farsçada fütüvvet ehli “fütüvvet-dâr, cü-
van-merd, fetâ” adlarıyle anılmış ve yollarına Arapçada “al-futuva”, Farsça-
da “fütüvvet” denegelmiştir.

Fütüvvet ehlinin şeyhlerine “ahı” da dendiğini kaynaklardan öğrenmek-
teyiz. Bu kelimenin, Türkçe “akı” kelimesinden geldiği söylenebilir (Mah-
mud-ı Kâşgarî: Dîvânu Lûgaat-al-Türk, İstanbul Matbaa-i Âmire basımı, c. I, 
s. 48). Türkçede “k” harfinin “h” gibi telâffuz edildiği malûmdur. Hâlâ Ana-
dolu’da okumak, bakmak, “ohumah, bahmah” tarzında söylenir. Bundan do-
layı eli açık ve cömert mânalarına gelen “akı” sözü de “ahı” şekline gelmiştir 
denebilir. Ancak “ahî” kelimesi, Arapçada “kardeşim” demektir. 457 hicrîde 
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(1065) ölen Şeyh Ferec-i Zincanî ile 736 da (1336) ölen Alâ-al-Devle halifesi 
Aliyy-i Mısrî’nin “Ahı” lakabiyle anıldıklarına ve bu kelimenin, oldukça es-
ki fütüvvet-nâmelerde geçtiğine, nihayet fütüvvet ehlinin birbirlerini kardeş 
saydıklarına ve Melâmîlerde “filan şeyhin müridi” yerine “filanın ihvanın-
dan” sözünün kullanıldığına bakılırsa bu sözün Arapçadan geldiği hakkında-
ki fikir ve mülâhaza da reddedilemez.

Yukarda dediğimiz gibi bütün yazılı kaynaklardan ve bilhassa fütüv-
vet-nâmelerden açıkça anlamaktayız ki “ahı”, fütüvvet mesleğine girenlerin 
şeyhlerine denmektedir. Diğer tarikat erbabının şeyhleri gibi ahılar da birer 
zaviyenin reisidirler. Ahı zaviyesi, fütüvvet erbabının bir klübü, bir toplan-
tı yeri olduğu gibi garipler de zaviyede konuklandığından aynı zamanda bir 
misafirhane mahiyetindedir. Mesleğin iktisadî hüviyeti bakımından zaviye, 
lonca merkezi vazifesini de görmektedir. Ayrıca fütüvvet erbabının seyfî ko-
lu düşünülürse ahı zaviyesi, bir spor klübü karakterini de taşır.

fütüvvet hakkındaki telâkkiler
Fütüvveti kendilerine şiâr edinen bir topluluğun, daha Hicretin ikinci yüz-
yılında mevcudiyetini biliyoruz. İlk zamanlardan itibaren kendilerini sûfîler-
den ayırdıklarını, Melâmetîlerle kaynaştıklarını, hattâ fütüvvetin, Melâmetî-
ler tarafından benimsendiğini, Melâmetî büyüklerinin aynı zamanda fütüv- 
vet eshabından olduğunu, Tabakaat-ı Sûfiyye sahibi Abu-Abd-al-Rahmân-
al-Sülemî’nin (412 h. 1021-1022) Melâmetîliğe ait en eski metin olan “Risâ-
let-al-Melâmetiyye”sinden anlıyoruz.1

Sülemî, bu risâlede diyor ki: “Melâmetî şeyhlerinden bazılarına, sizce 
fütüvvet makamını kim kazanır, fetâ adını kim hak eder? diye sorulunca de-
diler ki: Tanrı hepsine rahmet etsin, kimde Âdem’in özür getirmesi, Nûh’un 
sebatı, İbrahim’in vakarı, İsmail’in doğruluğu, Musâ’nın ihlâsı, Eyyub’un sab-
rı, Davud’un ağlayışı, Muhammed’in cömertliği varsa, yine Tanrı hepsinden 
razı olsun, kimde Ebubekr’in acıması, Ömer’in hamiyeti, Osman’ın utangaç-
lığı, Ali’nin bilgisi bulunursa, sonra da bütün bunlarla beraber nefsini horlar, 
ayıplarını görürse o kimse fütüvvet sahibidir, fetâ adını hakkeder.” (Reşid 
Efendi nüshası, v. 123.a) Kuşayrî (465 h. 1073), “Risâle”sinde Belh’li Ahmed 
Hudraveyh’i (240 h. 854-855), Şah-İbni Şuca’-ı Kirmanî’yi (300 h. 912 den ön-
ce) ve Abu-l-Hasan Aliyy-İbn-i Sehl-al-Bûşencî’yi (345 h. 959-960) fütüvvet 

1 Bu Risâle hakkında Richard Hartmann’ın yazdığı bir makale Köprülüzade Ahmet Cemal tarafından 
Türkçeye çevrilmiştir. Darülfü nun, Edebiyat Fakültesi Mecmuası, 1924, sene. 3, sayı. 6, s. 276-322. 
Bu mühim Risâlenin 999 Cemazilahırasında kopya edilmiş bir nüshası, Fatih, Millet Kütüphanesin-
de, Reşid Efendi kitapları arasında 453 No.lı mecmuadadır, v. 120-124.
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erbabından sayar ki (Matbaa-i Âmire, 1284, s. 134-137) bunlardan Ahmed-i 
Hudraveyh, zamanında Melâmet erbabının reisi tanınan ve aynı zamanda 
bilgide, fütüvvette, tevekkülde ve zahidlikte şöhret sahibi olan Abu-Turâb-ı 
Nahaşebî’nin (245 h. 859-860) mürididir (Kuşayrî: Risale, s. 21, Şa’ranî: al-Ta-
bkaat-al-kübrâ, Mısır, Şerefiye matbaası, 1299, c. I, s. 108, Lâmiî: Nafahât-al-
uns tercemesi, Matbaa-i Âmire, 1270, s. 108) ve zaten kendisi de Melâmetle 
olduğu kadar fütüvvetle de meşhurdur (Şa’rânî, c. I, s. 108). Şâh-ibn-Şucâ’-ı 
Kirmanî gerçek bir Melâmetî olan ve Sülemî’nin küçücük risâlesinde, ilkinde 
bu tâifenin, yâni Melâmetîlerin şeyhi diye mesleği tasrih edilerek tam onye-
di kere anılan Abu Hafs-al-Haddâd’a (260 h. 873-874 ten sonra) mensuptur 
(Şa’rânî, c. I, s. 108-109). Abu-l-Hasan-ibni-Ahmed-al Bûşencî de, Horasan 
fetâlarındandır (Aynı eser, c. I, s. 160) ve Melâmetîlerle sıkı münasebeti var-
dır. Aynı zamanda yine Kuşayrî’den, hicrî üçüncü asırda Nişabur’da “Fityan” 
adlı bir topluluğun bulunduğunu ve şehirlerde, bunların reislerinin olduğu-
nu da öğreniyoruz ki (s. 135) bu, bize fütüvvet erbabının, hiç olmazsa ikinci 
yüzyılın (VIII) sonlarında teşkilâtlandığını gösterir. Kuşayrî, “Risâle”sinde 
fütüvvete bir fasıl ayırmış ve burada “fütüvvet-nâme”lerde olduğu gibi As-
hab-ı Kehf hakkındaki âyeti (Sûre. XVIII, âyet. 13) fütüvvete delil olarak alıp 
Fuzayl (187 h. 802-803), Aliyy-i Hakîm-i Tirmizî (255 h. 868-869), Abu-Bekr-
al-Varraak (240 h. 854-855), Hâris-i Muhâsibî (243 h. 857-858), Cüneyd-i Bağ-
dâdî (297 h. yahut 98, 909-910) ve Nasrâbâdî (369 h. 979- 980) gibi büyük 
sûfîlerin, bu meslek hakkındaki sözlerini nakletmiştir ki bunların da hemen 
hepsi, Melâmetle münasebettardır (s. 134-135). Kuşayrî’de nakledilen söz-
ler arasında Sünnî mezheplerinden birinin (Hanbeliyye) ilk müçtehidi olan 
Ahmed-ibn-i Hanbel’in (241 h. 855-856) ve Şîa-i İmâmiyye’nin altıncı imâmı 
olan Ca’fer-al-Sâdık’ın da (148 h. 765) sözleri vardır. Hele İmâm Ca’fer-al-Sâ-
dık’tan rivayet edilen söz, çok enteresandır. İmâm Ca’fer’e Şakıyk-ı Belhî (174 
h. 790-791) fütüvvet nedir? diye soruyor, İmâm sen ne dersin? diyor. Şakıyk, 
Tanrı bir şey verirse, şükrederim, vermezse sabrederim deyince, İmâm, Me-
dîne’deki köpekler de böyledir diyor. Şakıyk, ey Tanrı elçisinin kızının oğlu, 
sence fütüvvet nedir? diye tekrar sorunca İmâm diyor ki: Bize Tanrı verirse, 
kullarına ihsan ederiz, vermezse şükrederiz.2

2 S. 136-137. Cemâl-al-din Ahmed-ibn-i Aliyy-ibn-al-Huseyn-ibn-i Aliyy-ibni-i Muhennâ’nın “Um-
det-al-tâlib fi ensâbı Âl-i Abû-Tâlib”inde, Nakıyb Tâc-al-dîn Muhammed’in hâl tercemesinde, bu 
zâtın fütüvvet elbisesi giydiği kaydedilmiş, âllâme Âyet-Allah Seyyid Muhammed Sâdık âlu Bahr-al-
Ulûm tarafından da bu bahis “Fütüvvet, zam ve teşditle kerem ve cömertliktir. Bu, lûgat mânası-
dır. Tahkıyk ehline göreyse dünya ve ahirette nefsini halka bağışlamaktır. “Lâ fetâ illâ Aliyy-Ali’den 
başka er yok” sözü fütüvvete aittir ve fütüvvet sahibine fetâ denir. Şeraitte güzel ve iyi huylara 
derler. Fütüvvet hususunda söz söyliyenlerin en eskisi İmâm Ca’fer-al-Sâdık aleyhisselâmdır...” 
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Hicrî 309 yılı Zilkadesinin 24 üncü salı günü (26.III.922) Bağdad’da öl-
dürülen Abu-l-Gıyâs Mugıys-al-dîn Huseyn-ibn-al-Mansûr-al-Hallâc al-Bey-
zavî’nin de “Fütüvvet, bu sıfata sahib olan kişinin bütün dileğini ulu Tanrı-
ya hasretmesi ve Tanrı ile Tanrı için Tanrıya yönelmesidir” dediğini ve bu 
suretle fütüvveti ve fütüvvet ehlini ihmâl etmediğini biliyoruz (Veliyeddin 
Efendi Kütüphanesi, mecmua 3242. Bu söz 1080 Şevvalinde, 1670, yazılmış 
olan bu mecmuanın sonundadır).

Bu büyük sûfîlerin tariflerine göre, fütüvvet, “kendini değil, Muham-
med gibi halkı düşünmek, halkın derdiyle dertlenmek, nefsi için istediğini 
fazlasiyle başkaları için de istemek, kusur ve ayıpları örtmek, nefse düşman 
olmak, yoksuldan nefret duymamak, zengine halini arz etmemek, eline ge-
çenle elinden çıkanı bir görmek, kimseye düşman olmamak, kimseden mü-
rüvvet ve insaf beklememek, fakat herkese karşı mürüvvet ve insaf sahibi 
olmak, iki âlemden de geçmektir.” Bu târifler arasında, Cüneyd’in “fütüvvet 
Şam’da, fesâhat Irak’ta, doğruluk Horasan’dadır” sözü, hicrî üçüncü asırda, 
fütüvvet ehlinin Şam’da temerküz ettiğini göstermektedir. Bu târiflerin ço-
ğunun Risâlet-al-Melâmetiyye’de bulunması, bize Kuşayrî’nin kaynakların-
dan birini göstermiş oluyor. Kuşayrî’ye göre, fütüvvetin aslı, kulun, daima 
başkasının emri altında olmasıdır. O, bazılarının “Fetâ, yanında veli, yahut 
kâfirin yemek yediğini farketmiyen kimsedir” dediğini rivayet eder ve bazı 
âlimlere atfen şu hikâyeyi nakleyler: “Bir gün, İbrahim Peygambere bir Me-
cûsî konuk geldi. İbrahim, Müslüman olursan seni konuklarım dedi. Konuk, 
bu söze gücenerek gitti. Tanrıdan, İbrahim’e, elli yıldır kâfir olduğu halde 
ben onun rızkını veriyorum da sen, bir gececik onu konuklamadın, bir ke-
recik olsun doyurmadın, diye vahiy geldi. İbrahim, perişan bir halde hemen 
konuğun peşine düştü. Koşa koşa gidip ona yetişti, özürler diledi. Mecûsî, 
bu özür dileyişin sebebini anlayınca Müslüman oldu.”3

440 h. de ölen (1048) büyük sûfî Abu-Saîd Abu-1 Hayr, fütüvvet hakkın-
da “Peygamber, sana yapılmasını ve eline geçmesini dilediğin şeyi kardeşi-
ne de dilemelisin demiştir. Fütüvvetin hakıykati ne halde ve ne keyfiyette 
olursa olsun, halkı hoş görmek, mâzur saymaktır. Tahammüle kuvveti olmı-
yan, fütüvvet ehliyle sohbet ederse rezil olur gider” demiştir (Hâlât ve Su-
hanân-ı Abû-Saîd Fazl-Allâh-ibn-i Abi-l-Hayr-al-Mîhenî, W. Juchowsky bas-
ması, Petersburg, 1899, s. 386). Şeyh-al-İslâm Hâce Abd-Allâh-ı Ansârî’nin 

diye hâşiyelenmiştir (Necef-i-eşref, Haydariyye matbaası, 1918-1337, s. 159).
3 S. 135. Bu hikâye, Yunus Emre’den sonra gelen Yunus’lardan biri tarafından destanlaştırılmıştır 

(Bakınız, Abdülbâkî Gölpınarlı: Yu nus Emre Divanı, c. 2-3, İstanbul, 1948, Ahmet Halit Kütüphanesi, 
s. 576; şiir. CCLII).
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(481 h. 1088-1089), aslı Arapça olduğu anlaşılan tefsirinden istifade edilerek 
520 h. de (1126) meydana gelen “Keşf-al-esrâr ve iddet-al-ebrâr” adlı Farsça 
tefsirinde de fütüvvet hakkında şu sözleri okuyoruz: “Tanrı, İbrahim, Mûsâ 
ve Yusuf Peygamberlerle Ashabı Kehf’e Fetâ demiştir. Cüvan-merdlerin yolu 
ve huyları şudur: Mustafâ, Alî’ye Ya Alî, sözü doğru, vefalı, emniyetli, merha-
metli, yoksul sıfatlı, vergili, konuğa saygı gösterir, iyi işlerde bulunur, utan-
gaç erlere Cüvan-merd denir dedi. Bütün Cüvan-merdlerin başı, Yûsuf Pey-
gamberdir. Kendisine cefâ eden kardeşlerini “Bugün suçunuza bakılmaz, si-
ze soru, ceza yok” diyerek bağışladı (sûre: XII, Yûsuf, âyet. 92). Bir gün bir 
dilenci gelmiş, bir şey istemişti. Peygamber, buna bir şey verin dedi. Alî kalk-
tı, gitti. Bir dinar, beş dirhem ve bir kap yemek getirdi. Peygamber sorunca 
dedi ki: O istediği zaman içimden bir parça yemek vermeyi geçirdim. Derken 
hatırıma beş dirhem vermek geldi. Giderken bir dinarım var, onu da vereyim 
dedim. Hatırıma geleni ve içimden geçeni vermezlik edemezdim. İşte bunun 
üzerine Peygamber, Lâ Fetâ İllâ Aliyy-Ali’den başka er yok dedi.” (Süleyma-
niye Kütüphanesi, Yenicami, Hadice Turhan Sultan kitapları, No. 43, v. 613a.)

İbn-i Arabî (638 h. 1240), Fütûhât-ı Mekkiye’de fütüvvete ayrı bir bap 
tahsis etmiştir. Ona göre fütüvvet, kuvvet makamına aittir. Tanrı, havadan 
kuvvetli olarak ancak insanı yarattı. Fetâda zaafa ait hiçbir şey bulunmamak 
gerektir. Fütüvvet ehli, her varlıkla, o varlığın derecesine, kadrine göre mua-
melede bulunur ve bilhassa güzel huylara sahib olur. Efendisi olan Tanrının 
hükmü altında bulunan, fakat tabiat ve nefis âlemleriyle âdetlere üst olan ki-
şi fetâdır. Fütüvvet ehli olanlar, halka ihsanda bulunurlar, kerem sahibi olur-
lar. İbrahim Peygambere, bu huyundan dolayı fetâ denmiştir. Fütüvvet ma-
kamına, ancak Melâmiyye sahiptir. Çünkü onlar, kul suretinde sultanlardır. 
Onları insanlar, cinler bilmez, fakat melekler tanır. İbn-i Arabî dört sahifeyi 
bulan bu tafsilâtı arasında fütüvvet ehlinin hükümleriyle fütüvvet makamı-
nın hakıykatlerini Fahr-i Râzî’ye (606 h. 1209) yazdığı ahlâk risâlesinde et-
rafiyle anlattığını kaydediyor (Mısır, Dâr-al-Kütüb-al-Arabiyye, 1329, bap. 42, 
c. I, s. 241-244). Yine aynı kitabın 146 ncı babında, âdeti veçhile bir çok tevil 
ve tevcihlerle fütüvvetin, güzel huylardan, Tanrı nimetini, kullarına bağış-
lamaktan, hiç bir ihsanı kimsenin başına kakmamaktan, hasılı Tanrı huyla-
riyle huylanmaktan ibaret bulunduğunu ve din emirlerini nefsinin dileğin-
den üstün tutanın fetâ sayılacağını ve fütüvvetin hakıykatinin bu olduğunu 
söyleyip sözlerinin ihvana ve bu taifeye, yâni fütüvvet erbabına nasihat ol-
duğunu da ilâve etmekte (c. II, s. 231-234). 147 nci bapta da yine kendi usu-
lü veçhile bâzı yerlerde fütüvveti terk etmek icabettiğini anlatmaktadır (s. 
234-235). Seyyid Şerif (816 h. 1413), fütüvveti “Lûgatte cömertlik ve ihsandır.  
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Hakıykat ehlinin ıstılâhınca halkı, dünyada da, ahrette de kendinden üstün 
tutmaktır” diye tarif eder (Ta’rifât, Matbaa-i Âmire, taş basması, 1269, s. 68).

fütüvvet ve tasavvuf hakkında iki zıt telâkki
Burada şunu da kaydedelim ki fütüvvetten bahsedenler, tamamiyle ve an-
cak fütüvvet ve melâmete bağlı olmaları, yahut sûfiyyeden olup fütüvvete 
de muhip veya müntesip bulunmaları bakımından fütüvvetin değeri hak-
kında birbirine aykırı iki fikir yürütürler. Meselâ aslen sûfî olan, fakat fütüv-
vete de müntesip bulunan Şeyh Şihâb-al-dîn Sühreverdî (632 h. 1234), “İdâ-
lat-al-ayân alâ-l-burhân” adlı risâlesinde fütüvveti tasavvufun bir cüz’ü say-
mak suretiyle tasavvufu fütüvvetten ve sûfîleri fetâlardan üstün tutmadadır 
(Murad Molla, Abdülhamid I. 1447, v. 132. a-134. b). Kimin olduğu bilinme-
yen, fakat Alâ-al-devle (736 h. 1336) ye aidiyetini sandığımız fütüvvet-nâme-
de fütüvvet, nihayete erip kemâl bulunca vilâyetin başlıyacağı söylenir (Ve-
liyeddin, mecmua 1796, 170.b), mürüvveti olmayanın fütüvveti olamıyacağı, 
fütüvveti olmayanın da vilâyete erişemiyeceği bildirilir (171.b) ve fütüvvet li-
bâsının şalvar olup aşağılıklara aidiyeti, bu suretle de nefsi alt etmiye remz 
olduğu, halbuki tasavvuf libâsı olan tâcın yücelere mensûbiyeti ve tasavvu-
fun başlangıcının nurlar âlemine yücelmeden ibaret bulunduğu anlatılır ki 
(172.a) bütün bu bahislerin mehazı, Murad Mollada, Abdülhamid I. kitapları 
arasında 1447 numaradaki mecmuada bulunan ve kimin olduğu bilinmiyen 
“Tuhfet-al ihvân”ın Farsça tercemesidir (v. 352.a-b, 362.a). Bu görüşe karşılık 
Sülemî’ye göre fütüvvet ve melâmet, maddî ve manevî derecelerin en yükse-
ğidir (Risâlet-al Melâmetiyye ve Kitab-al Futuvva). Büyük sûfî İbn-i Arabî de 
aynı fikirdedir (Fütûhât, işaret ettiğimiz bap). Zaten fütüvvet makamına an-
cak melâmet erbabının erişebileceğini söyliyen İbn-i Arabî esasen melâmeti 
en yüce ve üstün bir derece olarak kabul eder (bk. Fütûhat, bab. 23, c. III, s. 
309, bab. 352, s. 232-236). Seyyid Şerif-i Cürcânî ve Şa’rânî gibi ona uyan sûfî-
ler de bu fikirdedirler. Bu izahat, aynı zamanda bize, melâmet ve fütüvvet 
erbabının ne derecede kaynaştığını da göstermektedir.
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 II
—

fütüvvet-nâmeler, 
mukayese, tahlil ve tenkidleri

—

en eski ve önemli fütüvvet-nâmeler
Fütüvvet hakkındaki sözler, an’ane ve rivayetler ve fütüvvet ehlinin erkânı, 
“Fütüvvet-nâme” denen kitaplarla tesbit edilmiştir. Şimdilik bizim bildiği-
miz en eski fütüvvenâme hicrî dördüncü asra (X) ait olan, Abû-Abd-al-Rah-
mân Sulemî’nin “Kitâb-al-Futuvva” sıdır. Bundan sonra Hâce Abd-Allâh-ı 
Ansârî’nin “Fütüvvet-nâme”si gelir. Ayasofya Kütüphanesinde 2049 numa-
rada kayıtlı olan ve içindeki risâlelerin dördünden başka hepsi fütüvvete ait 
bulunan ve bu dört risale ile beraber tam yirmi iki risaleyi ihtivâ eden bir 
mecmuada Sülemî’nin risâlesi (78.a-99.a) ve Abd-Allâh-ı Ansârî’nin “Fütüv-
vet-nâme”si (149.a-154.b) vardır. Sülemî’nin Arapça Kitâb-al-Futuvva’sı, fü-
tüvvet kaide ve edeplerinden bahseder. Ansârî de “Fütüvvet-nâme” sinde, 
fütüvvet hakkında büyük sûfîlerin sözlerini Arapça olarak almada, bunları 
Farsçaya terceme etmede, bu hususta ayet ve hâdislerden istidlâllerde bu-
lunmadadır. Hâce Abd-Allâh-ı Ansârî, “Menâzil-al-sâirîn” adlı risâlesinde de 
fütüvvetten bahseder ve XVIII inci sûrenin (Kehf) 10. âyetinden istidlâl ede-
rek “Fütüvvet, nefis sıfatlarından arınmış kalbin makamına verilen addır. Bu 
temizlik, imandan sonra hidâyetteki fazlalık ve ilerleyiştir… Fütüvvet, ken-
dinde bir fazilet ve hak görmemektir. Bu da üç derecedir. Birincisi, düşman-
lığı terk etmek, kusuru görmezlikten gelmek, eziyeti unutmaktır. İkinci dere-
cesi, sana isyan edene yaklaşman, eziyet edene ihsan etmen, kötülükte bulu-
nana karşı özürler dilemen ve bunları, kızgınlığını yenerek değil, sabrederek, 
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lûtfeyliyerek seve seve ve afv ede ede yapmandır. Üçüncü derecesi, seyrin-
de ve şühudunda hiçbir şeyin seni durdurmamasıdır. Şunu bil ki düşmanı-
nı şefâate baş vurmağa muhtaç eden ve onun özür dilemesinden utanmı-
yan, fütüvvet kokusunu alamaz. İstidlâl yoliyle hakıykat nurunu dileyen ki-
şiye fütüvvet dâvasında bulunmak, ebediyen helâl olmaz” der (Şerhu Menâ-
zil-al-sâirîn, Millet Kütüphanesi Hekimoğlu Ali Paşa kitapları, No. 479, v. 
98.b-101.a. Bu risaleyi Abd-al-Razzak Kâşânî, 736 h. 1335, şerh etmiştir. Menâ-
zil-al-sâirîn, 1321, h. 1908 de Mısır’da basılmıştır). Mecmuada, Aliyy-ibn-al-
Hasan-ibn-i Câ’dveyh’in Arapça “Kitâbu Mir’ât-al-Muruvvât” (35.a-77.b) adlı 
risâlesi de mürüvvetin ve fütüvvetin her hususta esaslarını, âyet ve hadisler-
le, sûfîlerin, padişahların, vezirlerin, bilginlerin sözleriyle anlatmada, yer yer 
şairlerden şiirler almadadır. Meşhur Nızâm-al-mülk (485 h. 1092) adına ya-
zılmış olan bu kitap, büyük bir edebî değeri haizdir, fakat fütüvvet erkânın-
dan bahsetmez. Aynı mecmuada Ahı Ahmed-al-muhibb-ibn-i Şeyh Muham-
med-ibn-i Mîkâîl-al-Arabîlî ve Abu-l-Mahâmid Ahmed-ibn-i Abd-al-Melik-al-
Aş’arî’nin Arapça risâleleri de (99.a-106.b, 140.a-147.b) böyledir. Mecmuanın 
106.b-108.b yapraklarını kaplıyan ve kimin olduğu belli olmıyan mürüvvetten 
bâhis Arapça risâle de aynı tarzdadır. Bunların hepsi de tarifatla ve belli başlı 
sûfîlerin fütüvvet ve mürüvvet hakkındaki sözleriyle doludur.

Mecmuadaki en mühim risâleler, sekizinci, onbeşinci, onaltıncı, onye-
dinci, ondokuzuncu ve yirminci risâlelerdir. Bu risâlelerin birincisi Ahmed-
ibn-i-İlyas-al-Nakkaş-al-Hartburtî’nin “Tuhfat-al-Vasâyâ” adlı Arapça risâle-
sidir. Müellif, beş fasıldan ibaret olan risâlenin birinci faslında, fütüvvetin 
İslâmî an’anesini anlatmakta, Tanrının Kur’an’da, fütüvveti Yusuf sûresinde 
(XII) iki yerde (âyet. 20, 36), Kehf sûresinde (XVIII) dört yerde (ayet. 10, 13, 
60, 62), Enbiyâ sûresinde (XXI) bir yerde (âyet. 60) ve bu suretle yedi ke-
re andığını ve Yusuf Peygambere, kardeşlerine, Ashâb-ı Kehf’e, Musâ ile ar-
kadaşlık eden Yûşa’a fetâ dediğini bildirmede, ikinci fasılda fütüvvet şece-
resinin resmini yapmadadır. Bu resim, an’anenin temsilî bir aksinden baş-
ka bir şey değildir. Üçüncü fasıl fütüvvet şartlarına aittir, dördüncü fasılda 
fütüvvet erkânı, beşinci fasılda Muhammed’e kadar fütüvvet nisbeti tesbit 
edilmededir. Mecmuanın 108.a-117.b kısmını kaplıyan risâlenin dört yaprağı 
(114.a-117.b) bu son iki fasla ayrılmıştır. Harputlu İlyasoğlu Nakkaş Ahmed, 
kitabını Halife al-Nasır li-dîn-Allâh’ın (575-622, 1179-1225) oğlu Abu-1-Hasan 
Alî adına yazmıştır. Bu zat 611 yılı Zilkadesinde (1215) ölmüştür (Târih-al Kâ-
mil, Mısır, Matbaa-i Ezheriyye, 1302, c. XII, s. 142). Fakat kendisinden rah-
metle anıldığına göre bu tarihten sonra yazılmıştır. Aynı zamanda eserden, 
Abu-l-Hasan Alî’nin de fütüvvete ait “Umdet-al-vesîle” adlı bir kitabı olduğu-
nu öğreniyoruz ki Nakkaş Ahmed, âdetâ bu eseri hülâsa etmiştir.
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Onbeşinci risâle, Halîfe al-Nâsır li-dîn-Allâh’ın Anadolu elçiliğini yapan 
“Avârif- al-maârif” sahibi Şihab-al-dîn Suhreverdî’nin (632 h. 1234) Farsça 
“Risâlet-al-futuvva”sıdır (154.a-158.b). Bu risâlede fütüvvet esasları anlatıl-
mada, riayet edilmesi lâzımgelen şartlar bildirilmededir. Fütüvvet tariflerini 
toplıyan risâlelere göre faydalı, fakat fütüvvet erkânı bakımından noksandır.

Bu risâlenin diğer bir nüshası, yine aynı kütüphanede 3135 No.lu mec-
muadadır (185.a-190.b). Bu mecmuada Ferîd-al-dîn Attâr’ın nâ-tamâm Tazki-
rat-al-Avliyâ’sı 744 Muharreminin sonuncu perşembe günü, Barak Baba şat-
hiyesinin Kutb-ı Alevî tarafından Farsça şerhi 756 Saferinin ilk günlerinde 
istinsah edilmiş olduğuna göre mecmua, hicrî VIII. yüzyıla aittir. Bu risâle-
yi bana aziz ve fâzıl dostum Prof. Muctabâ Mînovî haber verdi. İnceleyin-
ce Şihâb-al-dîn’in 2049 No.daki risâlesi olduğunu anladım. Şihâb-al-dîn, bu 
risâlede “Şeyh Baba Halil-al-Marandî” adlı birisinin “Fütüvvet, peygamberlik 
dallarından bir daldır, tarîkatse baştan aşağıya dek nübüvvettir” mealinde-
ki arapça bir sözünü kaydediyor ve bu zâta “Şeyh-al maşâyih sultân-al mu-
hakkıkıyn” diye büyük bir saygı gösteriyor (2049: 157.b, 3135: 188.b). Kim ol-
duğunu bilemediğimiz bu zatı rahmetle andığına göre risâlenin yazılışından 
önce ölmüş bulunuyor.

Onaltıncı risâle, yine Şihâb-al-dîn’in Farşça “Kitâb-al-Futuvva”sı-
dır (158.b-181.b). Bu risâle de, “Aydan Kitâbun fi-l-Futuvva min imlâi ma-
lik-al-maşâyıh Şihâb-al-dîn-al-Suhravardî” başlığını taşımadadır. Bundan ev-
velkine göre hem fütüvvet hakkındaki izahat, hem de nisbeten erkân hakkın-
daki tafsilât bakımından daha olgun ve faydalıdır.

Onyedinci risâle kimindir, bilmiyoruz. “Kitâb fi bahr-al-fütüvvati va zik-
ru şacarat-al-fayz” adını taşıyan bu Farisî risâle, mecmuada 182.a-210.a yı 
kaplar. 183.b de Harputlu Ahmed’in risâlesindeki şecere resmi örnek tutula-
rak yapılmış bir ağaç resmi var.

Ondokuzuncu risâle, erkân bakımından en değerli bir risâledir. Bu Far-
sça risâlenin başında kitabın ve müellifinin adı yazılı olan yer, yapışıp yırtıl-
mış. Ancak “Kitab-al-futüvva tasnif-al-Şeyh... rahmet-Allâhi aleyh” sözlerini 
okuyabildik. Fakat müellifin adının Necm-i Zer-kûb olduğu (222.a), “Soh-
bet-nâme” adlı bir eseri bulunduğunu (221.b), Şihâb al-dîn silsilesine men-
subiyetini (226.b-232.b), bu kitabın evvelce yazdığı Fütüvvet-nâme’nin muh-
tasarı olduğunu (227.a) yine bu eserden anlıyoruz. Risâle, 218.b- 235.a dadır.

Yirminci Farsça risâlenin de müellifi belli değildir. Bu risâlede de 
(235.b-237.a) aynı erkân yazılmaktadır. Yalnız fazla olarak mahfelde fütüvvet 
ehlinin mevkileri ve mevkilerinin tâyin sureti de anlatılmaktadır.

Bunlardan sonra tarih bakımından, Nâsîrî adlı bir şair’in:
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İn nasîhat çun tamâmî ruh nemüd
Şeş sad-u heştâd-u nuh târîh bûd

beytinden anlaşıldığı veçhile 689 hicrîde (1290) yazdığı manzûm ve Farsça 
“fütüvvet-nâme”si gelir. Ayasofya’daki mecmuada pek noksan olarak müte-
ferrik yerlerde bazı parçaları bulunan (17.a-b, 118.a, 237.b-239.b, 239.b, 240.a-
b) ve bu suretle mecmuanın tertibinden sonra ele geçip önemli sayılan yer-
lerinin boş kalmış sahifelere yazıldığı anlaşılan bu risâlenin tamamı, İstan-
bul’da Köprülü Kütüphanesinde 1597 numarada kayıtlı mecmuadadır ve 
mecmuanın 89.a-100.a yapraklarını kaplar. Aynı mecmuada, Nâsırî’nin:

Sâl çun ber hî vu sâd-u tıy resîd
İn latâyifrâ tamâmî şud bedîd

beytinden ve başlıktaki “Der mevsim-i behâr ki ez funûn-ı ezhâr hitta-i 
Tokât çun arsa-i cennât bûd” cümlesinden anlaşıldığı gibi 699 yılında (1299-
1300) Tokât’ta yazdığı “Kitâb-al-işraak” adlı diğer bir mesnevisi bulundu-
ğundan (40.a-82.b) bu Farisî fütüvvet-nâmenin de Anadolu’da yazıldığına 
hükmetmek icabeder. Bu fütüvvet-nâme, Bayburtlu Seydi Hasanoğlu Ahı Ali 
tarafından 840 Cemazilâhirasının 22 nci günü istinsah edilmiştir. İran’lı şâir 
hakîm Nâsır Husrev’in ölümünden aşağı yukarı 200 yıl sonra yazılan bu fü-
tüvvet-nâmede şâir, fütüvvetin esaslarından, fütüvvet verilmeyecek kişiler-
den, fütüvveti bozan işlerden, fütüvvet kısımlarından ve erkânından bahset-
mektedir. Nâsırî, risâlesini

Mefhar-i kîtî Muhammed k-ez safâ
Kerde hâsıl nâm-u hulk-ı Mustafâ
……………………………………….
Hem fakıyr-u hem emîr-u hem ahi
Bâd ûrâ der du kîtî ferrûhî

beyitleriyle öğdüğü (99.b) Emîr Ahı Muhammed adına yazmıştır. Aya-
sofyadaki mecmuadan ilk bahseden Muallim M. Cevdet, Sultan Veled’in  
(712 h. 1312), divanında öğdüğü Ahı Muhammed’in bu zat olması ihtimalini 
serdeder.4

4 Zeyl alâ-l-Ahıyyat-al-fityân, İstanbul, Kurtuluş matbaası, 1932-1351, s. 161-163. Muallim Cevdet’in, 
Sultan Veled’in, Ahı Muham med hakkında yazdığı şiirden aldığı mısrâlar karmakarışıktır. Her hal-
de karşılıklı yazılmış mısraların evvelâ sağ, sonra sol tarafını yu karıdan aşağıya yazmış! Bu şiirin 
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İstanbul Üniversitesi Farsça yazmaları arasında 1288 numarada kayıt-
lı bir fütüvvet-nâme, büyük sûfî şâir Ferid-al-dîn Attâr’a (627 h. 1230) nisbet 
edilmededir. 192 beyitlik bir mesnevî olan ve “mefâîlün mefâîlün faûlün” 
vezniyle yazılmış bulunan bu risâlede fütüvvetin, mürüvvet, doğruluk, her-
kesi bir görüp sevmek, nefis tutsaklığından kurtulmak, vefa, kötülüğe iyilik-
le mukabele etmek, cömertlik… gibi yetmiş iki şartı olduğu bildirilmededir. 
Bu mesnevide iki kere Ahı, iki yerde de fütüvvet müridi mânasına terbiyet 
(terbiye) kelimesi geçmede, iki beyitte Attâr adı anılmada, sonlarında da bir 
münasebetle Nizâmî’nin (592 h. 1195-1196) “Penç-genc”ine müracaat tavsiye 
edilmededir. Âka-yı Said Nefîsî’nin ve Prof. Ritter’in görmedikleri bu mes-
nevî’nin Attâr’a aidiyeti şüphelidir (Bakınız: İslâm Ansiklopedisi, Ferid-al-
dîn Attâr maddesi, cüz 11, s. 7-12, Cust-u cû der ahvâl ve âsâr-ı Ferid-al-dîn 
Attâr-ı Nîşâbûrî, Tahran, 1320 Şemsî hicrî. Bu kitap bilhassa Attâr’ın eserleri 
hakkında değerli malûmatı ihtiva eder). Hasılı bu mesnevî, fütüvvet erkânın-
dan değil, fütüvvet sıfatlarından ve şartlarından bahsetmektedir.

Bunlardan sonra şimdiye kadar gördüğümüz fütüvvet-nâmeler içinde 
en mazbutu olan ve maalesef kime ait olduğu bilinmeyen Farsça bir fütüv-
vet-nâme gelmektedir. Murad Molla Kütüphanesinde Abdülhamid I. kitapla-
rı arasında 1447 numarada kayıtlı, meşin, ortası zahriyeli ve miklaplı bir kap-
la ciltlenmiş olan ve içinde 753 Zilhiccesinde (1353 Ocak) Ahmed oğlu Mu-
hammed oğlu Abd-Âllah oğlu Yahyanın oğlu Abd-Allâh tarafından istinsah 
edilen “Nüzhet-al-arvâh ve Ravzat-al-afrâh”dan başka Reşîd-al-dîn Vatvât’ın 
744 Muharreminin sonunda (1343.24 Haziran) istinsah edilen Ha-
dâik-al-sihr’iyle beraber elliden fazla risaleyi ve sayısız münşeât ve fevâidi 
ihtiva eden mecmuadaki fütüvvet-nâmedir. Bu çok değerli ve âdetâ bir hazi-
ne olan mecmuadaki risâlelerin ikisinde 754, Hadâik-al-sihr’de 744, bir risâ-
lede 753, bir başkasında 746, bir diğerinde de yine 753 tarihleri bulunduğuna 
göre mecmua 744 le 754 arasında tertib edilmiştir. “Fütüvvet-nâme”, kena-
rında da hâşiye tarzında risâleler yazılmış olan ve bunlarla beraber bütün ya-
zı kısmı 15 x 28, iç kısmı 12,5 x 20,5 ve cildiyle 17,5 x 33 eb’adında bulunan bu 
mecmuanın 352.a-362.a kısmını işgal eder. Müellif, dîbâcede Tanrıya hamdu 
senâ ve Peygamber’le evlâdına salât ve selâmdan ve bilhassa Alî’yi “Hûsûsâ 
server-i fityân kerîm-i her du cihan esed-Allâh-al-gaalib Aliy-ibn-i Ebî-Tâlib 
aleyhisselâm” diye andıktan sonra asrındaki büyüklerden bazılarının dilek-

tamamı ve doğrusu için bakınız: Dîvân-ı Sultan Veled, Feridun Nafiz Uzluk basımı, Uzluk Basımevi, 
1341, s. 150-151. Burada M. Cevdet’in, Ayasofyadaki bu mecmuada bulunan risâlelerin fihristini de 
noksan verdiğini kaydedelim. Franz Taeschner, Nâsırî’nin Fütüvvet-nâme’sini “Der Anatolische 
Dihter Nâsırî (um 1300) und sein Futuvvetnâme – Fütüvvet-nâme-i Mevlânâ Nâsırî bâ zamîme: 
Müntehabât ez Kitâb-al-İşrâk li Mevlânâ Nâsırî” adiyle 1944 te Leipzig’de bastırmıştır.
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lerine uyarak fütüvvete ait “Tuhfet-al-ihvan” adlı bir risâle yazdığını, fakat 
bâzı dostların, bu risalenin faydasını tâmim için Farsçaya çevrilmesini iste-
diklerini, bunun üzerine fazla ve lüzumsuz yerlerini hazfederek, bâzı yerleri-
ni de kısaltarak bir mukaddime, on bap ve bir hâtimeden ibaret olmak üzere 
Farsçaya terceme ettiğini söylüyor. Mecmuanın hicrî sekizinci asrın ortala-
rında tertib edildiğine bakılırsa her halde bu fütüvvet-nâme, yedinci asra ait 
bir mahsuldür ve ihtimal Nâsırî’nin manzum fütüvvet-nâmesinden de eski-
dir. Dili gayet düzgün olan risâle, aynı zamanda devrinin edebî Farsçasına da 
pek mükemmel bir örnektir. Dört fasla ayrılan mukaddimede fütüvvet, “fıt-
rat nurunun zuhuru ve neş’et karanlığını kaplaması, bu suretle de nefiste bü-
tün faziletlerin zâhir olması ve aşağılık sıfatları gidermesidir. Çünkü insanın 
fıtratı, sıfat âfetlerinden ve ârızalarından ve nefsânî dâiyelerden kurtulur, ta-
biat perdeleriyle cismanî ilgilerden arınırsa sâf ve aydın bir hale gelir ve yü-
celik istidat ve iştiyakı hasıl olur” diye anlatılmaktadır ki bu tarif, insanlarda 
kablî olarak kötülük istidadını kabul etmiyen ve kötülüğün, insanın özünden 
değil, sonradan kesbettiği huylardan, muhitinden ve şehevî dâiyelerden 
meydana geldiğini bildiren bir tariftir. Bu tarife göre insanın fıtratında kemal 
istidadı asıldır. Ârızî huylar ve bunlardan meydana gelen istekler kalkınca bu 
istidât zuhur eder. Yine bu mukaddimede “mürüvvet-erlik” ile “fütüvvet-yi-
ğitlik” arasındaki fark belirtilmektedir. Mürüvvet, fütüvvetin temelidir. Fakat 
mürüvvet sahibi, fütüvvet sahibi değildir. Ancak fütüvvet sahibi, aynı za-
manda mürüvvete de sahiptir. Mürüvvet, kötülüklerden kaçınmayı gerekli 
bilmek ve bu hususta gayret gösterecek iyiliği meleke haline getirmektir. 
Mürüvvet, fütüvvetin bir hazırlık devresidir. Fütüvvetse “bütün temizlik, er-
lik, yiğitlik ve çeşitli hikmet ve adâlet icabâtının insanlardan fi’len zâhir ol-
masıdır.” Fütüvvet de vilâyetin temelidir. Mürüvveti olmayanın fütüvveti ol-
madığı gibi fütüvvete sahip olmayan da vilâyet sahibi olamaz. Vilâyet, beşe-
riyetin fenası ve ahadiyette tam bir istiğraktır. Mukaddimede Ashâb-ı Kehf’in 
ahvali anlatılmada, mürüvvetin sonunun, fütüvvetin başlangıcı, fütüvvetin 
sonunun da vilâyetin başlangıcı olduğu belirtilmede ve yine “bütün fazîlet-
ler, insanın fıtratının zâtî levazımından olup bir kaç garip ve ârızî aşağılıklar, 
tabiat yüzünden meydana gelen şeylerdir” diye yukarıda işaret ettiğimiz fel-
sefede israr edilmektedir. Bu hususta “insanın çalışıp kazandığı hayır ve se-
vap da kendisine aittir; dileyip savaşarak elde ettiği kötülük ve günâh da 
kendisine aittir” âyetindeki (sûre. I, al-Bakara, âyet. 286) kisb kelimesiyle ik-
tisab kelimesinin farkı üzerinde durulmada, hayır ve sevap hakkında kulla-
nılan kisb’in, ne suretle olursa olsun bâzı şeylerin elde edilmesi mânasına 
geldiği, iktisabınsa kast ve niyetle ve cehitle bazı şeylerin elde edilmesi mâ-
nasını ifade ettiği cihetle iyiliklerin ve hayrın, insan fıtratının levazımından 
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bulunduğu tekrar olunmada ve bu yüzden bunların sevabının ve faydasının 
insana ait bulunduğu, çünkü esasen bunların, fıtratta gizli olan şeylerin zu-
hurundan ibaret olduğu, halbuki kötülüklerin ârızî olması dolayısiyle güna-
hının da insana ancak sonradan lâhik olacağı izah edilmektedir. Yine bu de-
ğerli mukaddimede İbrahim Peygamberin fütüvvetinden ve Cebrâil’in Tanrı 
adını anması üzerine bütün malını ona bağışlamak suretiyle imtihandan yü-
zü ak çıktığından bahsedilip fütüvvetin kutbu olduğu ve üç gün oruç tutup 
her gün iftar vakti yemeğini Tanrı sevgisiyle miskine, yetime ve esire vererek 
su ile iftar eden “Emîr-al-mü’minîn Alî aleyhissalâtü vesselâm”ın (sûre. LXX-
VI, al-Dehr, âyet. 8) fütüvvetinin de İbrahim Peygamber fütüvvetinin fer’î, 
fakat kemali bulunduğu ve bu yüzden de “Lâ fetâ illâ Alî-er ancak Ali’dir” di-
ye öğüldüğü, son zamanda da fütüvvet kutbunun “Mehdî aleyhisselâm” ola-
cağı söylenilmektedir. Mukaddimenin üçüncü faslında fütüvvetin mehazı ve 
bu yolun başlangıcı şerhediliyor: Bir gün Peygamber, bir toplulukta oturur-
ken birisi gelip filân evde bir erkekle bir kadın kötülükte bulunuyorlar diyor. 
Onları çağırmak gerektiğinden sehabeden bir kaçı gitmek üzere müsaade is-
tiyorsa da Peygamber, Alî’ye sen git ya Ali diyor, bakalım doğru mu? Ali, o eve 
gelince gözlerini yumup içeriye giriyor. El yordamiyle duvarlara tutunarak 
dolaşıyor. Dışarı çıkıp gözlerini açıyor ve Peygamber’e gelerek bütün evi do-
laştım, kimseyi göremedim diyor. Peygamber, nübüvvet kuvvetiyle işi anla-
yıp yâ Alî diyor, sen bu ümmetin fetâsısın. Sonra bir bardak su ve bir az tuz 
istiyor. Selmân-ı Fârisî getiriyor. Peygamber, bir miktar tuz alıp bu şeriattır 
diyor ve bardağa atıyor. Yine bir miktar tuz alıp bu da tarikattir diyor, onu da 
suya döküyor. Üçüncü defa yine bir miktar tuz alıp bu da hakıykat diyerek 
yine bardağa atıyor ve suyu Alî’ye verip içiriyor. Sen benim refıykımsın, ben 
Cebrâil’in refıykıyım, Cebrâil de Tanrı refıykıdır diyor. Sonra Selmân’a, Ali’ye 
refıyk olmasını söylüyor. Selmân, Alî’nin elinden tuzlu su içerek onun refıykı 
oluyor. Haziyfe de Peygamber’in emriyle ve aynı tarzda Selmân’dan kadeh 
alıp içerek ona refıyk oluyor. Ondan sonra Peygamber, şalvarını Alî’ye giydi-
riyor, belini bağlıyor, yâ Alî diyor, seni tekmil ediyorum, kemâle ulaştırıyo-
rum. Müellife göre fütüvvetin esası budur ve fütüvvet ehli arasındaki kadeh 
sunmak, şalvar giydirmek ve bel bağlamak, yani refıyklık ve kardeşlik kaide-
leri, buradan kalmadır. Su, duruluğu bakımından ilme, hikmete, ezelî istida-
da, kablî kabiliyete işarettir ki bu, ancak kâmil bir kişi vasıtasiyle feyizlenir 
ve zuhur eder. Tanrı da “Biz, her şeyi sudan yarattık” (sûre. XXI, al-Enbiyâ, 
âyet. 30) demiştir. Tuz, adalet ve fazîlete işarettir. Her yemeğin tadı tuzla zâ-
hir olur. Fazîletler de bir kâmil vasıtasiyle zuhur eder. Nitekim “Şeriat, ada-
letin sureti ve zâhiri, tarikatsa, adaletin aslı ve varlıktaki sereyanıdır.” Şalvar 
giydirmek, iffete işarettir. Bel bağlamak, yiğitliğe ve halka hizmete remizdir. 
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Fütüvvet ehlinin müteahhirleri yola girene itimat edemezlerse önce beline 
bir peştemal kuşatırlar, bir müddet sonra yolda ehliyet gösterirse şalvar giy-
dirirler. Fütüvvet ehli, bu makamlara varana “tekmil” derler. Çünkü ilmin 
kemâli amelledir. Amelsiz ilme hiç ehemmiyet vermezler. Amele kadem, ilme 
nazar derler ve kadem ehlini üstün, nazar sahibini ondan aşağı tanırlar. Fü-
tüvvet libası şalvardır, tasavvuf libası taç. Sebebi de fütüvvetin esası, aşağılık 
sıfatlardan kurtulmaktır. Halbuki tasavvuf, yüceliklere aittir. Yine bu yüzden 
tasavvufta baş tıraş edilir ki bu, fütüvvette yoktur. Bu bakımdan fütüvvet, ta-
savvuftan bir cüzdür. Nitekim vilâyet de nübüvvetin cüzüdür.

Bu izahatın sonu, bilhassa dikkate değer. Birinci fasılda da “Vilâyet, be-
şeriyetin fenâsıdır, ahadiyette istiğraktır. Mahabbet ve hulûs saltanatının zu-
hurudur. Bunun cevheri de nübüvvettendir” (352.b) sözü, Hukemânın nübü-
vveti kisbî saymalarını hatıra getiriyor ki bu, fütüvvet ehliyle Hukemâ mes-
leği arasındaki münasebete bir delil sayılabilir. Aynı zamanda müellifin, ta-
savvufu fütüvvetten üstün tutması, fütüvvet erbabından olmakla beraber bir 
tarikate müntesip ve ona daha fazla bağlı olduğunu göstermededir.

352.a dan 362.a ya kadar devam eden ve risâlenin en ehemmiyetli kıs-
mını teşkil eden mukaddimenin dördüncü faslında, Alî’nin “Fütüvvetin as-
lı vefa, doğruluk, emniyet, cömertlik, tevazu, nasihat, hidayet ve tövbedir. 
Bu huyları huy edinmiyen fütüvvet ehli olamaz” ve İmâm Hasan’ın sorusu-
na “Fütüvvet, kudreti varken affetmek, devleti varken tevazuda bulunmak, 
varlık halinde cömertlik etmek ve minnetsiz olarak ihsan eylemektir” dediği 
anlatılmakta, yukarıda sayılan sekiz huyun, iffet, şecaat, hikmet ve adaletten 
ibaret olan dört asla raci bulunduğu, tövbe ve cömertliğin iffete, tevazu ve 
emniyetin şecaate, doğruluk ve hidayetin hikmete, vefâ ve nasihatin de ada-
lete fer’ olduğu izah edilmektedir.

Bu çok mühim mukaddimeden sonra tövbe, cömertlik, tevazu, emni-
yet, doğruluk, hidayet, nasihat ve vefa, sekiz bapta anlatılıyor. Dokuzuncu 
bap, fütüvvet ve mürüvveti ihlâl eden kibir, gurur, ucüp vesaire gibi kötü 
huylardan bahsetmede, son bap olan onuncu bapta, fetâ, fetâlaşan ve müd-
deî anlatılmadadır. Fetâ, mürüvvet ve fütüvvette kemale eren, fetâlaşan, fü-
tüvvet ehli olmayı dileyen, temiz ve güzel huylara iştiyakı olan, müddeî de 
cüvan-merdler libasını giymekle beraber ahlak bakımından onlardan uzak 
olan kişidir.

Hâtime, üç fasla ayrılmıştır. Birinci fasılda, fütüvvete, gençlikte bir 
“pîş-kadem” bulunup girmek lüzumu, ikinci fasılda fütüvvete ait sekiz sıfatı, 
Alî’nin, kemâli dolayısiyle en yücesinden başlamak suretiyle saydığı, halbuki 
hakıykatte bu sekiz sıfatın ilkinin tövbe, sonuncusunun vefa olduğu anlatıl-
mada, üçüncü fasılda da hizmet ve ziyafet levazımından bahsedilmededir.
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Kâşanlı Huseyn torunu Ma’sum tarafından kopya edilmiş olan bu Fü-
tüvvet-nâmede “kim fütüvvet yoluna ayak basar veya buna iyice niyetlenir-
se, Alî’nin feyzinden bir saçıntıya mazhar olur, kendisine, onun ışığından bir 
ışık vurur. Fütüvvet yoluna girenin ona uyması, onun hidayetine ve ahlâkı-
na iktida etmesi vaciptir. Onun mukaddes zâtından medet dilemesi, temiz 
ruhundan feyz istemesi gerektir. Bu sûretle de onu sevmek, ona uymak ve 
izini izlemek dolayısiyle onunla bir münasebet peyda eder ve bu münase-
betle de kemalinin feyzine ve bâzı hallerinin kendisinde zuhuruna istidat 
kazanır. Sevgisindeki rüsuh, itaat ve inkiyadındaki ihlâs derecesince de yü-
celik istidadına ulaşır” denerek Alî’nin, fütüvvet ehlinin imamı ve muktedası 
olduğu söylenmede (353.b), yukarılarda zikrettiğimiz gibi dîbacede “server-i 
fityân kerîm-i her du cihan esed-Allah-al-gaalib Aliyy-ibn-i Ebî-Tâlib aley-
hisselâm” diye anılmada, risâlede bir çok kere “Emîr-al-mü’minîi Alî aley-
hisselâm”, bir kere “Emîr-al-mü’minîn Ali aleyhissalâtu vesselâm”, iki kere 
“Emîr-al-mu’minîn Salâvat-Allahi aleyh”, beş kere de tam Şîa şiarınca ve sa-
dece “Emîr-al-mü’minîn aleyhisselâm” diye zikredilmede ve münasebet düş-
tükçe sözleri ve menkabaleri anlatılmadadır. Yedinci bapta “İmâm-ı eimme-i 
Fityân ve kutb-ı aktâb-ı cüvan-merdân Emîr-i mü’minân Alî aleyhisselâm”, 
sekizinci bapta “kutb-ı aktâb-ı fütüvvet ve server-i ashâb-ı uhuvvet Emîr-al-
mü’minîn Alî” sözleriyse, fütüvvet ehlinin Alî’yi nasıl ve ne tarzda tanıdıkla-
rını apaçık göstermededir. Risâlede ilk üç Halîfenin adları hiç geçmemededir. 
Sûfîlerden Şakıyk-ı Belhi (174 h. 790-791), Hâtem-i Asamm (237 h. 851-852), 
Hâce Abdallâh-ı Ansârî (481 h. 1088-1089) ile Bül-Hasan-ı Antakî (?) nin ad-
ları geçmede.

Risâlede fütüvvet ehlinin ahlâkına ait şu hikâyeler dikkate değer:
Yermük Savaşında, savaştan sonra yaralılara su götüren, savaş meyda-

nında ileriden bir ses duyuyor. Gidip yaralıyı buluyor, tam su vereceği sıra-
larda o civardan bir yandım sesi geliyor. Yaralı, suyu ona götürmesini söylü-
yor. İkinci yaralıyı bulup su vereceği sıralarda bir başka yaralının sesi geli-
yor. İkinci yaralı da su içmeyip ona götürmesini söylüyor. Fakat su götüren 
ona varıncaya kadar o, ölmüş bulunuyor. İkincisine dönüyor, onu da ölmüş 
buluyor. Üçüncüsüne, yani ilkine gelince görüyor ki o da ölmüş.

Alî, tam kırk yıl, rastladığına önce kendisi selâm veriyor, sonra bundan 
vazgeçiyor ve bu sevabı halka bağışlıyor.

İmâm Hasan’la İmâm Huseyn arasında hafif bir kırgınlık oluyor. Bir 
müddet sonra büyük olduğu halde Hasan, barışmağa geliyor. Huseyn, Pey-
gamber’in bir hadîsini anarak barışmayı kendisinin daha çok istediğini, fakat 
Hasan’ın gelmesini beklediğini ve bu suretle de kendisinin değil, onun seva-
ba girmesini dilediğini söylüyor.
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Hâtem-i Asamm, Şakıyk’le Horasan’da, bir savaşta bulunuyor. Birbirle-
rine rastladıkları zaman Şakıyk, yüreğin ne halde? diye soruyor. Hâtem, zi-
faf gecesindeki gibi deyince Şakıyk, ben o kadar eminim ki deyip kalkanını 
atıyor, silâhını çıkarıyor, başını kalkanına koyup yatıyor, uyuyup horlamaya 
başlıyor.

Bül-Hasan-i Antâkî’ye misafir geliyor. Beş parça ekmekten başka bir şey 
yok. Kendisi yerse, misafir aç kalacak. Sofrayı kuruyor, ekmek parçalarını 
koyuyor. Bir bahaneyle mumu söndürüyor, yiyor gibi ağzını şapırdatmıya 
başlıyor, misafirin de ağız şapırtısından yediğini sanıyor. Fakat mum yakılın-
ca görülüyor ki ekmekler olduğu gibi durmada. İkisi de öbürü yesin, utanma-
sın diye ağızlarını şapırdatmışlar.

Emsali arasında en değerlisi olan bu Fütüvvet-nâmeden sonra Veliyed-
din Efendi Kütüphanesinde 1796 No.da kayıtlı mecmuadaki Farsça Fütüv-
vet-nâme gelmektedir (170.b-174.a). Bu mecmuada otuz bir tane risâle var. 
Bunların onbir tanesi Şeyh Alâ-al-Devle-i Semnanî (736 h. 1335) nindir ve 
çoğu, ketebelerinde tasrih edildiği veçhile bizzat Şeyh’in el yazısiyle yazıl-
mış nüshalardan istinsah edilmiştir. Öbür risâleler arasında bir tanesi Alâ-
al-Devle’ye şeyhinin yazdığı mektuptur. Beş tanesi Gazzâlî (505 h. 1111) ye, iki 
tanesi Seyyid Aliyy-i Hemedanî (796 h. 1385) ye, bir tanesi Necm-i Râzî (654 
h. 1353) ye, bir tanesi Şeyh Ahmed-al-Hayufî (618 h. 1221) ye aittir. Bir risâ-
le de Kuşayrî’nin istılâhatıdır. Geriye kalan dokuz risâlenin müellifleri bel-
li değildir ki, “Hâzihî risâletun fi-l-futuvva” başlığını taşıyan Farsça Fütüv-
vet-nâme de bunlar arasındadır. Fakat mecmuadaki risâlelerin çoğunun Alâ-
al-Devle’ye ait oluşu, bu risâlenin de Şeyh’e aidiyeti zannını vermekte, üslûp 
da bu fikrimizi kuvvetlendirmektedir. Ayrıca Şeyh’in, kendi tarafından yazı-
lan hal tercemesinde Abû-Yezîd-i Bistamî’nin (261 h. 874-875) mânevî terbi-
yesiyle yetiştiğini, tecridde de İbrâhîm-ibn-i Edhem (161 h. 777-778) in, mü-
rüvvet ve fütüvvette Abû-Hafs-al-Haddâd (260 h. 873-874 den sonra) ın mâ-
nen mürîdi olduğunu ve bu mânevî terbiyeden sonra hayatta bulunan şeyh-
lere intisab ettiğini kaydederek fütüvvetle alâkasını bildirmiş olması da bu 
risâlenin Alâ-al-Devle’ye aidiyeti hakkındaki fikrimizi teyit etmektedir (aynı 
mecmua, 113 a-b). Mecmuadaki risâlelerin yirmi dördüncü, yirmi beşinci, yir-
mi altıncı ve yirmi yedincisinin sonunda hicrî 838 yılında, yirmi dokuzuncu-
sunun sonunda hicrî 839 da istinsah edildiği kayıtlıdır. Seyyid Aliyy-i Heme-
danî’ye ait olan yirmi sekizinci risâlenin sonunda Seyyid Muhammed Nur-
Bahş’in (889 h. 1484), Şeyhinin Şeyhine ait olan bu risâleyi okuttuğuna dair 
kendi el yazısiyle bir kayıt var (137.b).

Bu Fütüvvet-nâmenin aslî mehazı, bundan önceki Fütüvvet-nâmedir. 
Hattâ dîbace, hemen hemen ibarelerin inşası bakımından bile aynıdır. Alî’nin, 
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fütüvvetin sekiz sıfattan ibaret bulunduğunu söylemesi, bu sekiz sıfatın as-
lının dört sıfat olduğu, fütüvvet mazharının İbrahim Peygamber, kutbunun 
Emîr-al-mü’minîn Alî, hâteminin de Mehdî bulunduğu, fütüvvetin aslı vesa-
ire, aynen Murad Molla’daki Fütüvvet-nâmedeki gibidir. Yalnız bu risâlenin 
büyük bir değeri, fütüvvet ıstılâhlarına ve erkânına ait pek zengin ve mühim 
malûmatı ihtiva etmesindedir ki, bunu ileride anlatacağız. Farsça bir ansik-
lopedi mahiyetinde olan ve Muhammed-ibn-i Mahmûd-al-Âmulî (753 h. 1352 
den sonra) tarafından yazılan “Nefâis-al-fünûn fî arâis-al-uyûn”un fütüvve-
te ait beşinci fende, tek mehazı, bu Fütüvvet-nâmedir. Âmulî, belki Murad 
Molla’daki Fütüvvet-nâme nüshasını da görmüştür, fakat mehazı o olamaz. 
O olsaydı fütüvvet ehlindeki dereceleri ve fütüvvet ıstılahlarını yazamazdı. 
Bu bakımdan ve bir çok yerlerde ibareleri aynen nakletmesinden dolayı bu 
kat’î hükmü çekinmeden veriyoruz (İst. Üniv. Farsça yazmalar, 603, 1031 de 
yazılmış nüsha, 145.a-149.a).

Bundan önceki kadar ve hattâ ondan da daha değerli olan bu Fütü-
vvet-nâmeden sonra yine Veliyeddin Efendi Kütüphanesindeki mecmualar 
arasında 3242 No.da kayıtlı olan mecmuanın ikinci sahifesini kaplayan Arap-
ça bir risâle gelir (s. 32-33). Bu risâlede “fütüvvet, Peygamberliğin gözünün 
nurudur” sözünün şerhi vardır. Sonunda Kemâl-al-dîn Abd-al Rahmân-al-
Kâşânî’nin olduğu yazılı. Fakat ihtimal Istılâhât-ı sûfiyye sahibi Kemâl-al-dîn 
Abd-al-Razzak Kâşânî (736 h. 1335) nindir.

Arapça ve Farsça dördüncü yüzyıldan sekizinci yüzyıl ortalarına kadar 
(XIV) yazılan en mühim futüvvet-nâmeleri bu suretle hülâsa ederken Şihab-
al-dîn Sühreverdî’nin, Murad Molla’daki Abdülhamîd I. e ait kitaplar arasın-
da bulunan ve yukarıda arzettiğimiz müellifi meçhûl değerli Fütüvvet-nâme-
yi muhtevi olan mecmuadaki “İdâlet-al-ayân ala-l-burhân” adlı risâlesindeki 
mühim bir kaydı da ilâve edelim:

Mecmuanın 131.a-150.a yapraklarını işgal eden5 ve Abu-l-Fazl-al-Hasan-
ibn-i Mahmud-al-Muhaddis tarafından istinsah edilmiş bulunan bu Arap-
ça risâle, esas itibariyle felsefeye ve Hukemâya reddiye olarak yazılmış 
olup Âdem Peygamberin yaratılışını izah etmede ve bilhassa Hukemâ’nın 
esas umdesi olan “Lâ yasdur an-al-vahid- illâ-l-vahid-Birden ancak bir çı-
kar” hükmünü cerheylemededir. Fakat risâlede bilmünasebe fütüvvetten de 
bahsedilmede ve fütüvvet hakkındaki sözler alınmada, Abbasoğullarından 
al-Mustansır-billâh’ın (hilafeti 623-640 h. 1226-1242) fütüvvet ehlinin imâ-
mı olduğu bilhassa zikredilmede ve bir de fütüvvet şeceresi kaydolunmada-

5 Yalnız mecmua ciltlenirken yapraklar karışmıştır. 132 nci varak, 135 inci varaktan bir yaprak önceye 
konmuştur. Buna dikkat gerektir.
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dır (132.a-134.b). Şihab-al-dîn’in, Al-Mustansır-Billâh zamanında ve onun ölü-
münden sekiz yıl önce öldüğü düşünülürse bu risâle, son zamanlarına aittir. 
Risâlede meâlen, “Mü’minler emîri Alî’ye mensup hırka ve libası, kendisi-
ne uyan sûfîlerle fetâlara giydirme vilâyeti, yüce ve ulu hilâfeti bakımından, 
efendimiz Emîr-al-mü’minîn’e aittir ki, fütüvvet, ahvâl, a’mâl, ahlâk ve tasav-
vufa ait olan bu vilâyet, tasavvuftan bir cüzdür. İki libasın da, yâni fütüvvet 
ve tasavvuf libasının da esası sohbettir” denmede ve ondan sonra da nisbet 
şeceresi kaydolunmadadır. Bu risâle, bize, Abbasoğullarının Al-Nâsır-li-dîn-
Allahtan sonra da fütüvvet ehlinin imâmetini muhafaza ettiklerini gösteriyor.

Hâtifî’nin de6 84 beyitlik bir Fütüvvet-nâmesi vardır ki bu manzum risâ-
le, ancak XV. yüzyılda, İran’da fütüvvet ehlinin kudretini gösterme bakımın-
dan değerlidir. Fütüvvetin yetmiş iki şartını bildiren, erkândan hiç bahset-
miyen ve Teschner tarafından 1932 de Leipzig’de foto-kopi olarak bastırılan 
bu risâlenin 11 ve 41. beyitlerinde “ahı”, 69. beytinde “terbiyet” tâbirleri geç-
mededir.



Arapça ve Farsça fütüvvet-nâmeleri kaydettikten sonra Türkçe fütüv-
vet-nâmelere gelebiliriz:

Şimdilik bunların en eskisi Yahyâ-ibn-i Halil-ibn-i Çûbân Fetâ-l-Bur-
gaazî’nin Fütüvvet-nâmesi’dir. Fatihte Millet Kütüphanesinde Alî Emîrî’nin 
Türkçe Şer’iye kitapları arasında 1154/198 No.da kayıtlı ve 913 hicrîde yazıl-
mış nüshasının önsözünde Yahyâ, bu Fütüvvet-nâme’yi, Frenklerin İsken-
deriye’yi kuşattıkları sırada onların ellerine geçen bir kaç kitabı satın alarak 
yazdığını, tefsîr, hadîs, kısas kitaplarıyle Tezkiret-al- Evliyâ, Musemmâ, Ve-
sile,7 al-Kalâid, Esas-al-Arifîn’den, menakıp kitaplariyle fütüvvete gerekli ki-
taplardan istifade ettiğini yazar. Fütüvvet silsilesinde, Sultan-ı Zâhir Gıyâs-
al-dünyâ va-1-dîn Kehf-al-İslâm va-l-müslimîn Abu-l-Muzaffer Gaazîyy-ibn-i 
Sultan-al-Gazî Yûsuf-ibn-i Eyyub’un, Halife al-Nasır’a intisab ederek fütüvvet 
mesleğine girdiğini yazar ki (v. 56.a) bu zât 613 te (1216) ölen Halep valisidir 
(al-Kâmil, c. XII, s. 144). Bundan açıkça anlaşılıyor ki Yahyâ, Fütüvvet-nâme-
sini 613 ten evvel yazmıştır. Dibâce ve mukaddime, aynen Nakkaş Ahmed’in 
“Tuhfat-al-Vasâyâ” sından terceme olduğu gibi aynı eserde “Mesnevi” den 
de istifade edilmiş, meselâ koca karı ile doğan hikâyesi, hemen hemen aynen 
alınmıştır (Maarif Vekilliği, Şark-İslâm Klâsikleri, Mesnevi tercemesi, 1943, c. 
II, s. 30-35). Veliyeddin Efendi Kütüphanesindeki Alâ-al-Devle’ye ait sandığı-

6 Hal tercemesi için bakınız: Mecma’-al-fusahâ, 1295, Tahran, c. II, s. 54-55, Âteş-kede, 1299, Bombay, 
s. 80-81.

7 Bu kitap al-Nâsır li dîn-Allâh’ın oğlu Abu-l-Hasan Alî’nin “Umdet-al-vesile”si olsa gerektir.
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mız Fütüvvet-nâmedeki bir hikâyenin de (171.b-172.a) bu kitaba biraz değişik 
olarak alındığını tesbit ettik (17.a-17.b). Risâlede fütüvvet ananesi, fütüvvete 
kabul edilmiyecek kişiler, fütüvvet erkânı, edepleri, yemek, semâ’, sofra, alış 
veriş, konukluk, hasta hatırını sormak… usulleri, fütüvvet şeceresi vesaire 
hakkında izahat vardır. Bu Fütüvvet-nâmenin tarihsiz bir nüshası da İstan-
bulda Bayazıd Umumî Kütüphanesinin 5482 No. sında kayıtlıdır.

Bayazıd Umumî Kütüphanesinde 5481 No. da kayıtlı diğer bir Fütüv-
vet-nâme, Yahyâ’nın bu Fütüvvet-nâmesi esas tutularak meydana getirilmiş-
tir. 1019 hicrîde istinsah edilmiş olan bu fütüvvet-nâmenin kime ait olduğu 
belli değildir. Ancak nihayet hicrî dokuzuncu yüzyılda yazıldığını sanıyoruz.

Eskilik dolayısiyle bunlardan sonra Seyyid Gaybî oğlu Şeyh Huseyn’e 
ait fütüvvet-nâme gelir. Bu zat Alî’ye isnad edilen “Hutbet-al-Beyân” ı da 
Türkçe şerhetmiştir ki 920 hicrîde yazılmış nüshası, Bursa’da Moralı Kü-
tüphanesinde 35. No. da kayıtlıdır. Gaybî, bu Fütüvvet-nâmeyi, dibâcesinde 
tasrih ettiği gibi Fatih Mehmed zamanında (855-886 h. 1451-1481) yazmıştır. 
Eserde fütüvvet ananeleri, fütüvvet nisbeti, erkân ve âdâbı, helva yapmak 
ve göndermek vesaire mufassal bir surette anlatılmaktadır. 346 yaprak olan 
bu kitap, İstanbul Belediyesi Kütüphanesinde M. Cevdet kitapları arasın-
da K. 40 No. da kayıtlı bulunan mecmuadadır (66.a-156.b) ve “Hâzâ Kitab-ı 
Fütüvvet-nâme li-erkân-al-meşâyih ve ashâb-al-şedd” başlığını taşımaktadır. 
27 Ramazan 1282 de yazılmıştır. M. Cevdet kitapları arasında olduğu hal-
de “al-Ahiyyet-al-Fityân”da anılmamasına bakılırsa kitap, M. Cevdet’in eline, 
eserini yazdıktan sonra geçmiştir. Mezkûr Kütüphane Müdürü değerli âlim 
Hüseyin Şemseddin Güneren, bu Fütüvvet-nâmeyi bastırmak istemişse de 
maalesef muvaffak olamamıştır.

Bu Fütüvvet-nâmeden sonra Seyyid Muhammed ibn-al-Seyyid Alâ-al-
din-al-Hseyniyy-al-Razavî’nin Miftah-al-dakaaık fî beyân-al-futuvvati va- 
l-hakaaık adlı Fütüvvet-nâmesi gelir. M. Cevdet, Kanunî zamanında yazıl-
mış bir nüshasını görmüştür (s. 358). Kitapçı Raif Yelkenci’de bulunan bir 
nüsha, eserin yazıldığı tarihi ve yazanın hüviyetini göstermesi bakımından 
çok değerlidir. Bu nüshanın ketebesi şudur: “Faraga min tesvîdihi müellifi-
hi-l-abd-al-muftakır ilâ-1-ganiyy-al-kaviyy al-seyyid Muhammen ibn-al-seyyid 
Alâ-al-dîn-al-Huseyniyy-al-Razavî al-Kaaziyy-al-Şâfiiyy bi-Burusat-al-mahrû-
sati fî evâili şehri Safer hateme bi-l-hayrı va-l-zafer min-al-şuhûri seneti ih-
dâ ve selâsîne ve tis’a miet”. Eserden Şîî olduğu açıkça anlaşılan Seyyid Mu-
hammed’in, bu suretle hem akidesini Şâfiîlikle gizleyip takıyye8 yaptığını ve 
Bursa’da Kadılık ettiğini, hem de kitabını 931 Saferinin ilk günlerinde (1524) 

8 Takıyye, muhaliflerden inanış ve ibadetini gizlemeye denir ve Sî’ada vacip, yâni farzdır.
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bitirdiğini anlıyoruz. Bu kitap, bir çok fütüvvet-nâmelerden, bilhassa Gay-
bî’nin Fütüvvet-nâmesinden istifade edilerek meydana getirilmiştir. Bu Fü-
tüvvet-nâmenin yazılış tarihi bulunmıyan bir nüshasının başında, dördü Far-
sça, bir tanesi Türkçe olmak üzere ahılara ait beş dua yazılıdır (Üsküdar 
Selim Ağa Kütüphanesi, Kemankeş Kitapları, 491, 1.b-25.a). Bu duaların ilki, 
en uzunudur. Bu duada Âdem, Şît, Nûh, İbrahim, İsmail, İshak, Ya’kub, Yu-
suf, Musâ, Dâvud, Süleyman, Eyyub, Yahyâ, İsa ve Muhammed peygamber-
ler, Kur’an’daki vasıflariyle, âyetlerden de iktibaslarda bulunularak anıldık-
tan sonra sırasiyle Oniki İmâm ve Rûm hacılariyle bacıları ve ahıları zikredil-
mede, sonra Kanunî Süleyman’a, şehzâdelerine dua edilmededir (1.b-10.b). 
İkinci duada peygamberlerden sonra ilk halifelere ancak “Çâr yâr-ı-bâ safâ” 
denilmede, fakat Oniki İmâm, birer birer ve adlariyle anılmada, sonra yüz 
yirmi dört bin peygambere, şerîat ülemasına, tarikat pîrlerine, otuz üç bin 
sahabeye, peygamber evlâdına, üçlere, beşlere, yedilere, kırklara, üç yüzle-
re, oniki nakıybe, sekiz nücebâya, yedi abdâle, dört evtâde, kutb-al-aktaba, 
bin yedi yüz yetmiş Horasan pîrine, dört yüz kırk dört bin veliye, yetmiş iki 
Kerbelâ şehidine, Belh erenlerine, Tirmiz ve Meşhed seyyidlerine, Türkis-
tan ve Bedahşan pîrlerine dua edilip fâtihâ verilmededir (10.b-14.a). Üçüncü 
duâda, peygamberlerden ve Alî’den sonra ilk üç halîfenin de adı anılmada, 
Oniki İmâmın isimleri, birer birer yâd edilmede, Mehdî’nin zuhuruna da duâ 
olunmadadır (Bu duâ noksandır: 14.b-19.b). Dördüncü duâda yine ilk üç halî-
fenin adı yoktur (20.a-22.a). Beşinci ve Türkçe duâda ilk halîfeler, Çâr-yâr-ı 
bâ safâ diye anılmada, Oniki İmâm da Devazdeh İmâm diye yâd edilmede-
dir (22.a-25.a). Bütün duâlarda, peygamberler “sâhib-fütüvvet” vasfiyle va-
sıflandırılmada, kemer-bestelere, nakıyblere, şeyhlere duâ olunmadadır. Son 
duânın “bu dervişin sâhib-kademliğiyçün, şedd mübarekliğiyçün, Allah rıza-
sıyçün fâtihâ bihânîm azîzân” diye bitmesine bakılırsa, şedd kuşatıldıktan 
sonra okunduğu anlaşılıyor.

Millet Kütüphanesinin Şer’iye kısmında 902 No. da kayıtlı ve Huseyn 
oğlu Mustafâ tarafından 1061 h. de istinsah edilmiş büyücek bir Fütüvvet-nâ-
me daha vardır ki bunun bir başka nüshası da yine ayni kütüphanenin 1009 
numarasında mukayyettir. Esnaflar hakkında epeyce malûmatı muhtevi bu-
lunan ve müellifi meçhul olan bu Fütüvvet-nâmenin mehazı Seyyid Muham-
med’in Fütüvvet-nâmesidir.

Bunlardan sonra büyük bir fütüvvet-nâmeye rastlamadık. Ancak Süley-
maniye Kütüphanesinde Hacı Mahmud Efendi kitapları arasında 2532 No. 
da kayıtlı olan ve 53 yapraktan ibaret bulunan Fütüvvet-nâme, fütüvvetin, 
Rüfâîliğe tesirlerini göstermesi bakımından çok mühimdir (Bu kitabın tam
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bir nüshası bizdedir). Muahhar fütüvvet-nâmelerin bir kısmı, muayyen bir 
san’at erbabı içindir. Bir kısmı da bilhassa Seyyid Muhammed ve Seyyid Hu-
seyn’in Fütüvvet-nâmelerinden çıkarılmış ve ekserisi Bektâşîler tarafından 
benimsenmiş olup umumî mahiyettedir. Bunlardan Veliyeddin Efendi Kü-
tüphanesinde 3225 No. da kayıtlı mecmuadakiyle (46.b-48.b), Millet Kütüp-
hanesinde Alî Emîrî’nin Türkçe şer’iye kitapları arasında 898, 900 ve 1009 
No. larda kayıtlı olanları ve Raif Yelkenci’deki bir mecmuada Tosyalı Şeyh 
Hacı İbrahim oğlu Hacı Baba’nın fütüvvet-nâmesiyle aynı mecmuada pabuç-
çulara ve saraçlara ait iki fütüvvet-nâme, oldukça mühim sayılabilir. Bunla-
rın bir kısmının, Anadolu hususiyetlerini de ihtiva etmesi bakımından ayrıca 
bir değeri olduğunu söylememiz gerektir.

fütüvvet-nâmelerde müşterek noktalar
I. Fütüvvet, iyi huylardır. Nefisle mücadele etmek, Tanrı buyruklarını tut-
mak, âdetâ kendisini halka vakfedip herkese iyilikte bulunmak, bilhassa cö-
mert olmak, konuk sevmek, dîn ve mezhep farkı gözetmeksizin bütün insan-
lara sevgi beslemek, ihtiyaçlarını gidermeye çalışmak ve herkesi bir görüp 
kendisini herkesten aşağı tutmak.

II. Fütüvvet peygamberlerden kalmadır. Bilhassa İbrahim ve Yusuf pey-
gamberlerle Ashâb-ı Kehf’e ve Yûşa’a, Tanrı fetâ demiştir. İbrahim’e, oğlunu 
kurban etmesi emredilince kocunması şöyle dursun, memnun olmuştur. Zi-
yafet vermek ve konuk ağırlamak da ondan kaldı. Hem bunlardan, hem de 
putları kırdığından dolayı bu adı kazandı. Yusuf da kendisine kötülük eden 
kardeşlerini affetmekle fütüvveti hak etmişti. Ashâb-ı Kehf de bâtıla uyma-
yıp Tanrı’ya sığındıklarından bu adı aldılar. Mûsâ’ya arkadaşlık eden Yûşa’ 
da tamamiyle ona uyduğundan fetâ adıyla anıldı.

III. Fütüvvet, peygamberlerden, Muhammed peygambere geldi. Kıya-
mette her peygamber, kendisini düşünürken o, “Ümmetim, ümmetim” diye 
halkın kaydına düşecektir. Fütüvvet, Muhammed peygamberden Alî’ye geçti. 
Muhammed, Alî’ye “Yâ Alî, Harûn, Mûsâ’ya ne menziledeyse sen de bana o 
menziledesin” dedi.9 Aynı zamanda Alî hakkında “Lâ fetâ illâ Alî lâ seyfe illâ 
Zü-l-fekaar – Alî’den başka er yok, Zül-fekardan başka kılıç yok” denmiştir.10 
O, Muhammed’in bilgisine kapıdır. Muhammed “Ben bilginin şehriyim, Alî 

9 Hadîs-i menzile diye meşhur olan bu hadîsin sebeb-i vurudiyle buna benzer hadîsler ve râvîleriyle 
bulundukları kitaplar hakkında bakınız: Seyyid Abd-al-Huseyn Şeref-al-dîn: al-Mürâcaât, Bağdad, 
1946, ikinci basım, s. 141-155.

10 İbn-i Cerîr, Mısır, Matbaat-al-Huseyniyye, c. III, s. 17, İbn-al-Esîr, Mısır, 1301, c. II, s. 74, Siyer-i Hale-
bî, Mısır, 1320, c. II, s. 249.
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kapısıdır”11 ve “Alî bendendir, ben Alî’denim” demiş12 ve daha birçok hadis-
lerde Alî’yi, en yüksek vasıflarla övmüştür. Alî fütüvvet kutbudur.

IV. Alî, on yedi kişinin belini bağlamıştır. Bunlara “Kemer-bestegân” 
derler. Bunların başında Şîa-i İmâmiyyenin “Erkân-ı Erbaa” dediği dört se-
habînin en büyüğü olan Selmân-i Fârisî gelir. Selman da Alî’nin emriyle bazı-
larının bellerini bağlamış, bu suretle şedd erkânı, Muhammed, Alî ve Selman 
vasıtasiyle kurulmuş ve teselsül etmiştir.

V. Fütüvvet şartları vefa, doğruluk, emniyet, cömertlik, tevazu, ihvana 
nasihat, onları doğru yola sevketmek, tövbe, kudreti varken afv, devleti var-
ken tevazu, yokluktayken minnetsiz ihsan, bir san’at sahibi olmak vesaire-
dir. Aynı zamanda fütüvvet nisbetine sahib olmak, akıl sahibi bulunmak, er-
genlik çağına gelmek, dindar olup hayâ ve mürüvvet ehli bulunmak şarttır.

VI. Şedd bağlanırken fütüvvet yoluna girenin beli ve karnı haramdan, 
dili gıybet ve bühtanla beyhude sözlerden, gözü, görmediğini hattâ gördü-
ğünü, kulağı duymadığını hattâ duyduğunu söylemekten, eli halkı incitmek-
ten, ayağı Tanrı rızasına uymıyan yerlere gitmekten, gönlü hırs ve emelden 
bağlanır. Bunlara karşılık cömertliği, keremi, tevazuu, afvi, yokluğu ve ger-
çek uyanıklığı açılır.

VII. Müşrik ve kâfire, remille ve yıldız bilgisiyle uğraşanlara, şarab içen-
lere, halkın aybını gören tellâklere, yalan söyliyen ve insafsız olan tellal, çul-
ha, kasap ve cerrahlarla avcılara, vaadinde vefa etmiyenlere, hırsızlarla zâ-
limlere, halkın zararını gözeten muhtekir ve madrabazlara şedd verilmez.

VIII. Şarab içen, zina ve livatada bulunan, yalan söyliyen, koğuculuk 
eden, hile yapan, giybette ve bühtanda bulunanlar fütüvvetten düşerler.

IX. Fütüvvet üç kısımdır: Kavlî, seyfî, şürbî (yalnız muahhar fütüv-
vet-nâmelerin çoğunda “seyfî fütüvvet” yoktur. Fakat kavlî ve şürbîde hepsi 
müttefiktir).

X. Fütüvvet libası şalvar ve şeddir. Sonraki fütüvvet-nâmelere hırka, 
tâç ve Bektaşîlerde bulunan pal-henk vesaire de ilâve edilmiştir. Hırka ve 
tıraşta da ittifak yoktur. Hattâ en mühim fütüvvet-nâmelerde hırka, tâç ve 

11 Alî-al-Kaarî, bu hadisi mevzu saymışsa da, İstanbul 1308, s. 26, Süyûtî, al-Câmi’-al-sagıyr’ine, Ta-
bârânî’nin Kebîr’inden naklen almış – Matbaai Âmire, 1286. c. I, s. 268 –, Hâkim de Sahîhu Musted-
rek’in üçüncü cüzünde, iki sahih tarıyklık İbn-i Abbas’dan, bir de Câbir-ibn-i Abd-Allâh-i Ansârî’den 
tahrîc ederek hadîsin doğruluğu hakkında çok kuvvetli deliller ikame eylemiştir. Ayrıca İmâm Ah-
med-ibn-i Muhammed-ibn-al-Sıddıyk-al Magribî “Feth-al-Melîk-al-Alî bi sihhatî hadîsi babu Medi-
net-al-ilm Alî” adlı müstakil bir kitap yazarak hadîsin doğruluğunu isbat etmiştir ki, bu kitap 1354 
te Matbaat-al-İslâmiyyet-al-Ezher’de basılmıştır. Fazla tafsilât için bakınız: Abd-al Huseyn Şeref-al-
dîn: al-Mürâcaât, s. 182-183. Not. 4.

12 Aynı kitaba bakınız: s. 163-164.
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tıraşın tasavvuf ehline aid olduğu tasrih edilmektedir. Fakat şalvarın ve bel 
bağının fütüvvet libası olduğunda ve sûfîlerin tasavvuf hırkasına karşılık fü-
tüvvet ehlinin şalvarının ve bel bağının, fütüvvet şiarı bulunduğunda hepsi 
müttefiktir.

XI. Fütüvvet nisbeti. Bu, aynen sûfîlerdeki tarikat silsilesi gibidir ve ahı-
dan ahıya, ta Alî’ye ve Alî vasıtasiyle Muhammed’e ulaştırılır.

XII. Peygambere, Cebrail vasıtasiyle hırka ve fütüvvet libası gelmiş, o 
da bunları Alî’ye vermiştir. Bunu rivayet etmiyen fütüvvet-nâmeler pek mah-
duttur.

XIII. Ahının sofrasının açık, kendisinin bilgi sahibi ve cömert olması, 
Tanrı buyruklarını tutması, dünyayı terk etmesi, onsekiz dirhemden fazla 
para saklamaması, beylerin kapısına gitmemesi, edep ve haya sahibi olup 
ihvanının hizmetinde ve terbiyesinde ihmal göstermemesi, bir sanat sahi-
bi olması, ihvanın getirdiklerini ortaya koyması, silsilesini Alî’ye ulaştırma-
sı şarttır.

XIV. Fütüvvet ehlinin arasında çok sıkı bir tesanüt vardır. Bir ahıdan 
şedd bağlananlar, birbirlerinin kardeşleri oldukları gibi bütün fütüvvet asha-
bı da kardeştir. İhvanın, birbirlerinin gönüllerini kırmamaları, birbirlerinden 
razı olmaları, birbirlerine canla, başla, malla yardımda bulunmaları gerektir.

Bu müşterek noktalar, ilk ve muahhar fütüvvet-nâmelerin hepsinde ay-
nıdır. Meselâ, Aliyy-ibn-al-Hasan-ibn-i Ca’dveyh: “Kitabu Mir’ât-al-Mürüv-
vât” da mürüvvetten bahsederken “Ey hakıykati arayan, dileyen genç, bil 
ki Abu-Tâlib oğlu Alî’nin yoluna girdiysen sana bildirdiğimiz şartlara riayet 
et, anlattığımız şeylere vefâ kıl” der (v. 35.a). Şihâb-al-dîn Sühreverdî, Men-
zile hadisiyle “Ben ilmin şehriyim, Âlî kapısıdır” hadîsini ve “Lâ fetâ illâ Alî 
lâ seyfe illâ Zü-l-fekaar” sözünü aynen alır (158.a-160.b). “Kitâb fî Bahr-al-fu-
tuvva va zikru şacarat-al-favz”da Peygamber’e bir sandık içinde hırka geldiği 
ve Peygamber’in bu hırkayı Huneyn savaşında Alî’ye verdiği anlatılır ve ay-
ni hadisler, “Ya Ali, sen bendensin” hadisiyle birlikte zikredilir (187.b-199.b). 
Hattâ kitabın müellifi, Alî hakkında âdeta gulüv derecesine varır, Alî adının 
“ulüv”den geldiğini anlatırken “Va huva-l-aliyy-al-azîm” âyetini anar (208.a. 
Sözümüzü iyice anlamak için bu kitabı tekmil okumak gerektir). Sülemî, 
fütüvveti kabul eden peygamberleri Âdem’den itibaren sayıp sonunu Mu-
hammed ve Alî ile bitirir (78.b). Harput’lu Nakkaş İlyas, Cebrail’in getirdiği 
sandığın içindeki fütüvvet hırkasını Peygamber’in Huneyn savaşında Alî’ye 
verdiğini kayıt ve Alî’nin Selman ve Safvân’ın belini bağladığını ilâve eder 
(117.a-b). Abdülhamid I. deki Fütüvvet-nâme de Alî, “Fetalar serveri, iki ciha-
nın kerem sahibi, fetâlar imâmı, cüvan-mertler kutuplarının kutbu, fütüvvet 
kutuplarının kutbu, kardeşlik ashabının serveri” sözleriyle övülür. Bir çok 
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yerde “Emir-al-mü’minin Alî aleyhisselâm”, bir yerde “Emîr-al-mü’minîn Alî 
aleyhissalâtu vesselâm”, iki yerde “Emîr-al-mü’minîn salâvatullahi aleyh”, 
beş yerde de tam Şîa şiârınca ve adı anılmaksızm “Emîr-al-mü’minîn aley-
hisselâm” diye anılır ve İmâm Hasan ve Huseyn de “Aleyhisselâm” diye te-
bcil edilir.

Veliyyeddin Efendi’deki Farsça Fütüvvet-nâme sahibi de Ehl-i beyt 
imâmlarını aleyhisselâm diye tebcil eder ve Alî’yi, Şîa’da ancak ona mahsus 
olan “Emîr-al-müminîn” lâkabiyle anar. Ona göre “İbrahim’den sonra fütüv-
vet, anane ile peygamberlerden, erenlerden ve doğrulardan teselsül ederek 
Muhammed’e erişti. Ulu Tanrı onun fütüvvetini beyan ederken, “Sen şüp-
he yok ki en büyük, en yüce ve güzel huylara sahipsin” dedi (sûre LXVIII, 
al-Kalem, âyet. 4). Ondan Emîr-al-müminîn Alî aleyhisselâma erişti. O, fütüv-
vetin kutbu ve medarıdır. Rasûl aleyhisselâm, en fetânız Alî’dir, dedi. Alî, fü-
tüvvet nedir ey Tanrı elçisi? deyince Peygamber, O bir şereftir ki onunla er-
ler ve cömertler şereflenir. Yâ Alî, sen fetâ oğlusun, fetâ kardeşisin dedi. Alî, 
babam kim, kardeşim kim? diye sorunca baban İbrahim Halil-al-Rahman’dır, 
kardeşin de benim. Benim fütüvvetim babandan, seninki bendendir, buyur-
du. Huneyn Savaşı günü de Cebrail, Alî’den başka er yok, Zülfekar’dan baş-
ka kılıç yok diye bağırdı. Zahitlikte, yiğitlikte, cömertlikte öyle bir dereceye 
vardı ki kimse ne mislini gördü, ne de duydu. Üç gün iftar vakti, yiyeceğini 
verdi. “Onlar, Tanrıya olan sevgilerinden miskini, yetimi ve esiri doyururlar” 
âyetinden sonuna kadar Hel-etâ sûresinin şerefiyle şereflendi (sûre LXXVI, 
al-Dehr, âyet. 8-31). Rukûda, fırsat fevt olur diye yüzüğünü yoksula verdi. 
“Söz budur, bundan ötesi yok: Velîniz Tanrıdır, onun elçisidir ve iman edip 
namaz kılanlar ve rûkûdayken zekât verenlerdir” ayetindeki (sûre V. al-Mâi-
de, âyet. 55)13 vilâyet hil’ati ona tahsis edildi. Yakıynindeki kemâl yüzünden 
din düşmanlariyle savaşta ruhunu feda etti. Onun fütüvvet eli, İbrahim’in 
fütüvvetine ulaşır ki, bu da oğlunu Tanrıya kurban etmek suretiyle nefsi-
ni ve varlığını Tanrıya bağışlamaktır. Sûret âleminde nübüvvet mazharı na-
sıl Âdem Safiyy, peygamberliğin kutbu İbrahim Halil, sonu da Muhammed 
Mustafa salâvât-al-Rahmâni aleyhi ve aleyhim ecmain ise fütüvvet mazharı 
da İbrahim’dir. Kutbu ise Emîr-al-mü’minîn Alî ve sonuncusu Mehdî’dir. Şu 
halde cüvan-mertlerin hepsinin Alî’ye uymaları gerektir. Ne bulurlarsa ona 
uymak sayesinde bulurlar.” (170.b-171.a) Aynı Fütüvvet-nâme sahibi, Alî’nin 
adını “kutb-i dâire-i fütüvvet Emîr-al-mü’minîn Alî aleyhisselâm” diye ana-
rak (ayni varak) kendisine mehaz olan Abdülhamid I. deki Fütüvvet-nâme-

13 Şîa, bu âyeti Vilâyet âyeti diye anar ve Alî’nin vilâyeti delillerinden sayar. Tafsilât için al-Murâcaât’a 
bakınız: s. 169-178.
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nin bu kısmını biraz tafsilâtla tekrarlar ve oradaki gibi fütüvvetin sekiz şartı-
nı Alî’den naklen anlatır. Bir yerde de Alî’den yalnız “Emîr-al-mü’minîn aley-
hisselâm” diye bahseder (171.b). Aynı eserde, beşinci fasıl olan “ahz-i fütüv-
vet” bahsinde, bundan önceki Fütüvvet-nâmenin mukaddimesinin üçüncü 
faslındaki su ve tuz hikâyesi, aynen anlatılmaktadır (171.b-172.a). Bu hikâye 
Burgazî’nin Fütüvvet-nâmesinde de vardır. Ancak orada Alî, eve gidince göz-
lerini yumup “iki isen bir kal” diyor. Erkek gidiyor, kadın kalıyor. Alî, Pey-
gamber’e gelince, bir kadın gördüm diyor. Münafıklar, yalan diyorlar. Ceb-
rail gelip Alî’yi tasdik ediyor. Bunun üzerine Peygamber, Cebrail’in getirdiği 
kuşağı Alî’ye kuşatıyor (17.a-17.b). Yine Veliyeddin Efendi Kütüphanesindeki 
Fütüvvet-nâmenin “Der hasâyis-i fityân” faslında İmâm Hasan’ın zehirlenip 
vefat ederken İmâm Huseyn’in, kaatilin kim, sualine böyle bir zamanda dahi 
sır ifşa etmek hoşuma gitmez diyerek söylemediği anlatılırken her ikisinin 
adı da “aleyhisselâm” cümlesiyle ululanmıştır (172.b). Yine müellif, ayni fa-
sılda İmâm Ca’fer-ibn-i Muhammed-al-Sâdık’ı da “aleyhisselâm” cümlesiyle 
anar (173.a). Seyyid Huseyn’in Fütüvvet-nâmesindeyse daha dîbacede Oniki 
İmâmın adı anılmada ve Onikinci İmâm’ın “Sâhib-al-zamân” olduğu tasrih 
edilmede, Allah, Muhammed, Alî’den hemen her münasebetle ve bilhassa 
şedde bahsolunmada, Peygamber’in Vedâ haccından gelirken Gadîr-Hum’da 
Alî’yi “Men küntü mevlâhu fe Aliyyun mevlâhu – ben kimin velîsiysem şüphe 
yok ki Alî de onun velîsidir) hadîsiyle14 vasiyy tayin ettiği, hakkında bir çok 
hadisler söylediği, hattâ “ashaptan birisi”nin15 “Bahhin bahhin leke yâ Aliy-
yu” diye Alî’yi kutladığı, bu suretle Alî’nin imâm ve halîfe olduğu, Peygam-
ber’in, kendisine o gün Alî’yi kardeş edindiği16 uzun uzadıya anlatılmadadır 
ki Seyyid Muhammed’de de ayni tafsilâtı ayni tarzda görmedeyiz.

fütüvvet ehlinde, sonradan meydana gelen ve  
tasavvuf erbabından geçen gelenekler
Bu son iki Fütüvvet-nâmede ve bunları, bilhassa Seyyid Muhammed’in fütüv- 
vet-nâmesini kaynak ittihaz eden diğer küçük fütüvvet-nâmelerin çoğunda 

14 Daha ziyade Men küntü mavlâhu fe hâzâ Aliyyun Mavlâh tarzında rivayet edilen bu hadîsi Şîa, 
Alî’nin vilâyet ve hilâfete tayinine nas kabul eder, ana kitapların hepsinde böyledir. Bu hadîs hak-
kındaki tafsilât için, al-Murâcaât’a bakınız, s. 197-250.

15 Bu Ömer’dir, müellif adını dahi anmak istemiyor.
16 Muâhât, o gün olmamıştır. Fakat Muhammed, daha Mekke’de ilk davete başladığı zaman içlerinde 

Alî’nin babası Abu-Tâlib’in de bulunduğu bir topluluğa karşı Alî’yi vezir ve kardeş edinmiş, hicret-
ten önce bir kere, hicretten beş ay sonra da Medine’de ikinci defa olarak ashab arasında muâhât, 
yâni kardeşlik ittihazı sırasında, Alî’yi kendisine kardeş etmiştir.
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bir de helva pişirme ve mecliste bulunmıyanlara kabın üstüne “Allah, Cebra-
il, Muhammed ve Alî”ye remz olarak ا ل م ع yazıp gönderme usulüne rastlıyo-
ruz. Fakat bu helva âdetinin, şimdilik bildiğimize göre, ilk bahseden Fütüv-
vet-nâmenin Fatih devrinde yazıldığına bakıp da XV. yüzyılda ihdas edildiği-
ne hükmetmek tamamiyle yanlıştır. Çünkü Mevlânâ Celâleddin de (1273), bir 
şiirinde “ey fütüvvet ulusu, ey peygamberlik dîbâcesi ve mürüvvet ülkesinin 
padişahlar padişahı, helvayı gizli yeme” mealindeki

Ey hâce-i fütüvvet dîbâce-i nübüvvet
Vey husrev-i mürüvvet pinhan menûş helvâ

beytinde fütüvvetle mürüvveti bir andığı gibi helvayı da onlarla beraber an-
mış ve XIII. yüzyılda da, tabiî daha öncelerden bir anane olarak kalmış olan 
helva pişirme âdetinin fütüvvet ehli arasında bulunduğunu bize bildirmiştir.

Yine bu son iki Fütüvvet-nâme ile onlardan önce yazılmış bulunan Yah-
yâ-ibn-i Halil’in Fütüvvet-nâmesinde tıraş olma, sofra, alem ve çerağ verme- 
nin de fütüvvet erkânı arasında anıldığını görüyoruz. Mevlevîlerde, hattâ 
Şihâb-al-dîn Sühreverdî soyundan gelen ve onun erkânını yürüttüğü iddia 
edilen, ayni zamanda Bayramiyye’nin Şemsiyye kolunu kurmuş bulunan Ak 
Şemseddin’de de (863 h. 1458-1459) bulunan bu tıraş usulünün, Kalenderîlik-
ten geçtiğini kuvvetle tahmin etmekteyiz. Ali Emîrî Kütüphanesinde Arapça 
kitaplar arasında 4246 No.’da kayıtlı olan Ak Şemseddin’in Sühreverdiyye ica-
zet-nâmesinde, intisab esnasında müridi tıraş etmek usulü de vardır (v. 3.a).

fütüvvet ehlinde remizler
Fütüvvet-nâmelerde, Hurûfîlerde olduğu gibi “hurûf-ı mukattaa” ile bazı re-
mizlere tesadüf etmekteyiz. Burgaazî, Fütüvvet-nâmesinde, Alî’nin fütüvve-
tin aslının ق ا ن ت م ھ ى den ibaret olan yedi harf olduğunu, bunlardan ق ın sı-
dka, yâni doğruluğa, ا in safaya, ن un emanete, ت nin tükaaya, yâni korkuya, 
 .nin de hayaya işaret bulunduğunu söylüyor ى ,nin mürüvvete ه ,in kereme م
(Millet Şer’iye, 901, 14.a, Bayazıt, 5482, 19.b. Bu iki nüshada bir harfin med-
lûlü yazılmamıştır. Milletin Şer’iye kısmında 1154/198 No. da kayıtlı nüsha 
tamdır: 26.a. Bu yedi harf aynı tarzda Nakkaş Ahmed’de de vardır, 112.b). Bu 
harfler fütüvvet kelimesinin harfleri değildir. Terkib edilince انت قيمه gibi bir 
cümle çıkmada. Helva kabının üstüne ا ل م ع  harflerinin yazıldığını da söyle-
miştik (İleride şedd kısmında da harflerin rollerini yine göreceğiz). Şihâb-al-
dîn’in risâlesinde “fütüvvet” kelimesinin Arapça imlâsındaki tekerrür etmi-
yen “f, t, v” harflerine mânalar verilmelidir (164.a). “Bahr-al-Futuvva va zik-
ru Şacarat-al-favz”de de bunlar aynen var (194.b). Nâsır-ı Husrev’in “Hân-al-
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ihvân” ve “Vech-i dîn” gibi kitaplariyle diğer İsmâîlî17 kitaplarında harfler ve 
harflerin adedi değerleriyle oynandığını ve bunların birer remiz oluşu kana-
atinin bulunduğunu biliyoruz. Bu suretle İsmâîlîlerden başlıyan ve sonra da 
Hurûfîliğe ve Hurûfîlik tesiriyle Hamzavîliğe geçen bu inanışta fütüvvet eh-
linin de iştiraki meydana çıkmadadır.

fütüvvet nisbeti
Nakkaş Ahmet, fütüvvetteki nisbet şeceresini şöyle tesbit etmiştir.

Alî – Selmân-ı Farisî – Safvân ibn-i Umeyye.
Alî – Selmân-ı Farisî – Huzayfat-al-Yemânî – Mıkdâd-ibn-i Esved – Abu-

l-izz-al-Navbî – Aşacc-ı Bısrî – Hâfız-al-Kindî – Avf-al-Kattânî – al-Deylemî – 
Rûzbeh-al-Fârisî – Emîr Hassân-ibn-i Rabîat-al-Mahzûmî – Cevşen-al-Fezârî 
– Abu-l-Hasan-al-Naccâr – Abu-l-Fazl-al-Tarhân – Selmân – Âid-al-Şibl – 
Fazl-ibn-i Zeyyâd – Melik Abû-kâlincâr – Emîr Âvî – Nâsır-al-dîn-ibn-i Abû-
Na’ca – Abû-Aliyy-al-Sûfî – Mîheniyy-al-Alavî – Nu’mân-ibn-al-Bunn – Şeyh 
Abu-l-Kaasım – Nefîs-ibn-i Abd-Allâh – Bakaa-ibn-i Tabbâh – Abu-Hasan-al-
Şârıbân – Abû-Bakr-al-Cahîş – Umar-al-Rahhâz – Ubayd-Allâh-ibn-al-Kıyr 
– Emîr-Alliyy-ibn-i Dagıym – Kidvat-al-Futuvva Abd-al-Cabbâr-ibn-i Sâlıh – 
Abu’l-Abbâs Ahmed-ibn-al-Hasan-al-Nâsır-li-dîn-Allâh.

Aynı zamanda Abd-al-Cabbâr’ın Emîn oğlu Şeyh Abû-Ali’ye, onun da 
Nâsır-li-dîn Allâh’ın oğlu Abu-l-Hasan Alî’ye fütüvvet verdiği, kendisinin biz-
zat al-Nâsır-li-dîn-Allâh’a mensub olduğu da bu nisbet şeceresinin sonunda 
zikredilmektedir (117.a-117.b).

Bütün sûfî silsileleri gibi bu nisbet silsilesinin de ancak son tarafları 
doğrudur. Yani al-Nâsır-li-dîn-Allâh, zamanında fütüvvet ehlinin ulusu ta-
nınan sâlih oğlu Abd-al-Cabbâr’dan fütüvvet libası giymiş, şedd kuşanmış, 
şerbet içmiştir. Onun şeyhi de Abû-Alî’dir ve bu yukarıya doğru böyle gider. 
Fakat ileriye gidildikçe uydurma veya şöhretlerine bakılarak alınan şahıs-
lar belirmeye başlar ve Peygamber’e ulaşan kısım tamamiyle uydurmadır. 
Bu silsilelere daima tanınmış kişiler alınır. Çünkü halk, büyüklerin yolunu 
doğru sayar ve onların yoluna koşar. Bu psikolojik haletten istifade edilmiş-
tir. Aynı zamanda bir taraftan da silsileyi Peygamber’e ulaştırmak için sa-
habeden ve Ehl-i-beytten meşhur olanlar, silsileye ithal edilir. Bu silsilede-
ki bazı adları doğru mu okuduk, bilmiyoruz. Zaten çoğunu tanımamaktayız, 
ancak Abû-Muslim, Melik Kâlincâr ve Rûzbeh-al-Fârisî adları, dikkat naza-
rımızı çekti. Abû-Muslim Horasanî (137 h. 754) malûm tarihî şahsiyettir ve 

17 Altıncı İmâm, Ca’fer-al-Sâdık’tan sonra oğlu İsmâîl’i ve ondan sonra onun oğlu Muhammed Mek-
tûm’u imâm tanıyan taifedir ki yedi imâm tanıdıklarından dolayı bunlara Seb’iyye de denir.
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Benî-Abbas Şîasından Râvendiyye kolu tarafından imâm tanınmıştır (bu fık-
ra için bakınız: Abû Muhammed-al-Hasan-ibn-i Mûsâ-l-Navbahtî: Fırak-al-
Şîa, Necef, al-Matbaat-al Haydariyye, 1355-1936, s. 46-47). Rûzbeh, inanışı şe-
riate aykırı görülerek Basra Emîri Muâviyye oğlu Süfyan tarafından 142 hic-
rîde (359) öldürülen Abd-Allâh-ibn-i Mukaffa’ın fars adıdır (İbn-al-Nedim: 
Fihrist, Mısır, Matbaat-al-Rahmaniyye, 1348, s. 172). Melik Abu-Kâlincâr da 
Âl-i Büveyh’ten 379-388 hicrîde (989-998) Fars diyarında hüküm süren Sam-
sâm-al-Devle Abû-Kalincar-al-Marzubân, yahut Irak ve sair yerleri zabteden 
ve oralarda 410-440 hicrîde (1024-1048) saltanat süren İmad-al-dîn Abû-Ka-
lincar-al-Marzubân’dan biri olacaktır. Âl-i Büveyh’in Şîa-i İmâmiyye mezhe-
bini kabul ederek bu mezhebi kuvvetlendirdiğini de hatırlatalım. Şecerede-
ki Mıkdad-ibn-i Esved yine Şîa’ya göre “Erkân-ı Erbaa”dan, yâni Abu-Bekr’e 
biat etmiyenlerdendir ve bu dört kişinin en büyüğü Selman’dır. Huzayfa da, 
sahabe içinde Peygamber’in sır sahibidir (İbn-al-Hacer-al-Askalâni: Kitab-al-
İsâbe fi temyiz-al-sahâbe, Mısır, Matbaat-al-Saâde, 1323, cüz 1. s. 332-333) ve 
Alî’nin sâdık adamlarındandır.

Şihab-al-dîn Sühreverdî’nin “Risâletü İdâlet-al-ayân alâ-l-burhan”ın-
daysa tasavvuf ve fütüvvet silsilesi şöyledir:

Muhammed – Alî – Hasan-al-Bısrî – Habîb-al-A’cemî – Dâvûd-al-Taî – 
Ma’rûf-al-Kerhî.

Muhammed – Alî – Huseyn – Aliyy-ibn-al-Huseyn (Zeyn-al-âbidîn) – 
Muhammed-ibn-i-Alî (al-Bâkır) – Ca’fer-ibn-i Muhammed (al-Sâdık) – Mûsâ-
ibn-i Ca’fer (al-Kâzım) – Aliyy-ibn-i Mûsâ (al-Rızâ) – Ma’rûf-al-Kerhî.

Ma’rûf al-Kerhî – Seriyy-i Sakatî – Cüneyd-i Bağdâdî – Abû Muham-
med Ruveym – Ebû-Abd-Allâh-ibn-i Hafîf – Ebû-l-Abbâs-al-Nihâvendî – 
Ahı Ferec-al-Zincânî – Umar-ibn-i Muhammed-al-Sühreverdî – Abd-al-Kaa-
hir-al-Sühreverdî – Şihâb-al-dîn Sühreverdî.

Silsiledeki Ömer-ibn-i Muhammed, Abd-al-Kaahir’in, o da Şihâb-al-
dîn’in amcasıdır. Cüneyd’e kadar olan silsile, Halvetiyye kollarınca, hattâ 
başka bir çok tarikatlerce kabul edilen klâsik nisbet silsilesidir. Ma’ruf-ı Ker-
hî’den ehl-i beyt imâmları vasıtasiyle teselsül eden kol da İran’da, Zehebiy-
ye18 tarafından kabul edilmiştir. Hasan Bısrî’nin Alî’den semâı hakkındaki 
kuvvetli itiraz şöyle dursun, aralarındaki altmış üç yıllık fasıla ve Ehl-i beyt 
İmâmlarının tasavvufu bir bid’at telâkki ettikleri ve hiç bir vakit bu bid’ate 
taraftarlık etmedikleri düşünülürse, bu silsilenin tarihî değeri meydana çı-

18 Zehebiyye: Ma’rûf-ı Kerhî vasıtasiyle İmâm Rıza’ya dayandığı söylenen ve İran’da yayılmış bulunan 
bir tarikattır. [Orijinal nüshada dipnotlarda bir karışıklık olmuş, burada 18 olması gereken dipnot 
numarası 16 olarak yazılmış ve sonrakiler de yanlış devam etmiştir -yn]
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kar. Yalnız Şihab-al-dîn’in eserinde bulunduğundan anlıyoruz ki, bu silsile, 
hicrî yedinci asrın başlarında klâsikleşmiştir.

Yahyâ’nın Fütüvvet-nâmesindeki şecere de Nakkaş Ahmed’in kaydettiği 
şecerenin ayni, yalnız istinsah edenin hatası olarak, biraz bozuğudur. Ancak 
orada “Sultân-ı Zâhir-al-Muazzam Gıyâs-al-dünyâ va-l-dîn kehf-al İslâm va-
l-muslimîn Abu-l-Muzaffer Caaziyy-ibn-i Sultan-al-Saîd-al-gaazî Yûsuf-ibn-i 
Eyyub” un da el-Nâsır-li-dîn-Allâh’a intisab ederek fütüvvet yoluna girdiği 
kayıtlıdır ki bu zat, Yûsuf-ibn-i Eyyûb’un, yani Salâh-al-dîn-i Eyyûbî’nin (589 
h. 1128) oğlu ve Halep Emîri al-Zâhir’dir (613 h. 1216).

Seyyid Gaybî’nin Fütüvvet-nâmesinde fütüvvet şeceresi aşağıdan yuka-
rıya şöyle teselsül ettirilmiştir:

Şeyh Huseyn-ibn-i Şeyh Seyyid Gaybî – Sayyâd oğlu Şeyh Alî – Şeyh 
Abu-1 Şakûr-ı Endelûsî – Şeyh Abd-al-Samad – Baba Hacı Irakiy – Seyyid Alî 
Attâr – Pîr Umar-al-Halvetî.

Bu şecereden Ömer-i Halvetî’nin fütüvvetle münasebetini anlıyoruz ki 
bu suretle şeyhi Muhammed-al-Halvetî ile halîfesi Emrem’in adlarının ba-
şına eklenen Ahı kelimesinin neden neş’et ettiği meydana çıkıyor (Bakınız: 
Şakayık zeyli, Matbaa-i Âmire, 1268, s. 62). Şecerenin baş tarafında Erkân-i 
Erbaa’da Selmân ve Ammâr olmakla beraber bu nisbet silsilesi, yukardaki-
ne uymaz.

fütüvvet ıstılahları ve fütüvvet ehlinde dereceler
En eski fütüvvet-nâmelerden de şeyhe “ahı” denildiğini, “şedd, nakıyb, fütü-
vvetten düşmek, şerbet-i murâzaa” gibi bir kısmı bu yolda yürüyenlere ait, 
bir kısmı da mensupların derecelerini bildiren ıstılahlar bulunduğunu anlı-
yoruz. Fakat bunları bize toplu bir halde veren ilk fütüvvet-nâme, Veliyed-
din Efendi Kütüphanesindeki Fütüvvet-nâmedir. Bu Fütüvvet-nâmede deni-
yor ki: “Fütüvvet ehlinin kullandıkları ıstılahlar. Bunlar, aşağı yukarı yirmi 
beş sözdür. 1) Beyt: San’atları bir olan fütüvvet erbabı. Bunlar, bu sanatla di-
ğer fütüvvet erbabından ayrılırlar. 2) Hızb: Bir şahsa mensub olanlar. Hızbla 
beyt arasında şu fark vardır. Hızb, beytte dahildir. Batnın kabilede dahil ol-
duğu gibi. 3) Nisbet: Bu, tıpkı doğum nisbetine benzer. Bir büyüğe olan ma-
nevî rabıtadır. 4) Kebir: Ya doğrudan doğruya kendisinden, yahut vekilin-
den şerbet içilen kişi. Bu zat, doğumdaki baba mesabesinde olduğundan ona 
baba, kendisinden şerbet içenlere evlât denir. Kebire, şeyh, kaaid, atîd, eb, 
re’s-al-hızb da denir. Acem, ona pîş-kadem der. 5) Zaîm: Fütüvvet erbabının 
iktida ettikleri büyük. Bunun, daima fütüvvet erbabına öğüt vermesi, onlara 
fütüvvet faziletlerini ve şartlarını söylemesi, onları yetiştirmesi gerektir. 6) 
Ced: Kebîrin kebîrine denir. 7) Refıyk: Birine mensup iki kişi. Bir babaya, ya-
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hut bir cedde mensup topluluğa da rufaka denir. Şimdi mutlak olarak oğula 
refıyk, babaya sahib denmededir. 8) Müsaîl: Kardeş makamındadır. Yâni bi-
risinin babasından şerbet içen, o kişiyle, o da öbürüyle Müsaîl olur. Bunlara 
Bedîl de denir. Cedlerinin sayısı bakımından birbirlerine eşit olanlara da Mü-
saîl derler. Bunlar, amca oğulları gibidirler. Müsaîl refıykten daha hususîdir. 
9) Dîger: Fütüvvete girmemiş kişiye denir. Hiç bir kimse adına şerbet içme-
mişle fütüvveti bâtıl olandan şerbet içmiş olan, bu hususta aynıdır. İkisine 
de dîger derler. 10) Değiş: Fütüvvet ehlinden olduğu halde sonradan ahvali 
değişen adama denir. 11) Nakıyl: Aslen baba veya cedden intikal edene de-
nirse de şimdi batıla dönen adama denmektedir. Bir beytten bir beyte intikal 
caiz olduğu gibi bir hızbdan bir hızba, kebîrden cedde de intikal caizdir. İnti-
kal, hakka olabildiği gibi batıla da olabilir. 12) Vekîl: Kebîrin, caiz bir işin gö-
rülmesini kendisine verdiği zat, vekîlin o işe salâhiyeti olması, akıl ve bilgide 
ileri derecede bulunması, fütüvvet ehlinin en kâmili olması lâzımdır. Vekâlet, 
hususî ve umumî olabilir. Meselâ, kebîr birisine şedd bağlaması için birisini 
vekîl edebileceği gibi filân, benim makamıma kaimdir diye birisini her husus-
ta kendisine vekîl edebilir. Bu takdirde vekîl, bütün fütüvvet işlerini, kebîr 
adına görebilir. 13) Nakıyb: Fütüvvet ehlinin bütün işlerini görmek için zaîm 
tarafından tayin edilen adamdır. Nakıyb, fütüvvet ehliyle zaîm arasında va-
sıtadır. 14) Şedd bağlamak: Fütüvvete giriş ve fütüvvet ehli arasına katılıştır. 
Kendisine, beline bağlamak için bir şey verilen kişiye Meşdûd denir. Bu im-
tihan devresidir. Bu devrede de sadakati belli olanı tekmil ederler. Bele bağ-
lamak için zünnara benzememek şartiyle ne verilirse olur. 15) Tekmîl: Şalvar 
veya silâh vermektir. Bu, şedden önce de olabilir, şedden sonra da. Kebîr, on-
da liyakat görünce kendisine şalvar veya silâh verilir. 16) Şerbet içmek: Su-
ya atılan tuzdan meydana gelen tuzlu suyu içmektir. Birisinin adına içer ve 
ona mensub olur. Bu suretle hızblarla beytler arasında ülfet husule gelir ve 
bu tören, ihvanın ülfetini mucip olur. Yâni şerbet içen, fütüvvet ehliyle ihvan 
olur. 17) Muhazara: Şerbet içme de fütüvvet ehlinin muvafakatına denir. 18) 
İçtimâ’: İhvanın, kalblerinin birleşmesi için bir mecliste toplanmalarıdır. 19) 
Nakle: Birisinden öbürünün adına geçiştir. Yâni bir uluyu bırakıp bir başka 
kebîri ata ve ulu tanıyıştır. 20) Ta’bîr: Babadan cedde geçiştir. 21) Ahz: Kebî-
rin, küçükten fütüvveti almasıdır. Bu alış, ondaki, bir ayıp yüzünden olur. 22) 
Remy: Bir ayıp yüzünden büyüğün küçüğü, veyahut küçüğün büyüğü fütü-
vvetten red edişidir. Bunlar, muhakemesiz ve ayıbı ispat edilmeden olamaz. 
23) Muhakeme: Zaîmin huzurunda yahut iki tarafın razı olduğu bir hakemin 
huzurunda ayıbın ispat edilmesidir. Ayıp, ya büyük suçlar gibi fütüvveti batıl 
eden bir şeydir, yahut fütüvvetin noksanını icap eden küçük suçlardan biri-
dir. 24) Vakf: Bir töhmet altında kalanı muhazara ve içtimâdan men etmek, 
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onu meclislere almamaktır. Bu, muhakeme neticesinde ayıbın sübutuna, ya-
hut töhmet altında kalanın beraetine kadar sürer. 25) Hibe: Kebîrin refıykı 
birbaşka kebîre vermesidir. Bazıları, bu işin, âdeta hür adamda tasarruf de-
mek olması dolayısiyle caiz olmadığını söylemişlerdir” (172.a-172.b).

Seyyid Huseyn’in Fütüvvet-nâmesinde fütüvvet dereceleri şunlardır:
1) Nâzil: Mahfillere sevgi yüzünden, yahut üstadiyle yahut da atasiyle gelen 
kişi. Bu, henüz erkâna girmemiştir. Bu derecede olanlara Ahibba denir. 2) 
Nîm-Tarıyk: Üstadı, pîri yahut tarikat atası ve iki tarikat kardeşi olana denir. 
Bunlar, henüz terbiye görmemişlerdir. 3) Müfredî: Miyan-beste olana, yâni 
nasib verilmiş, şedd bağlanmış, helvası pişirilmiş kişiye denir. Bu üç bölüge, 
“Ashab-ı tarıyk” derler. 4) Beşâriş: Fütüvvet ehlini terbiye edenlerdir. Bun-
lara Deste-i Nakıyb de denir. 5) Nakıyb: Mahfil ehlini yerli yerince konukla-
yana derler. 6) Nakyb-al-nukabâ: Kendisinden evvelki derecelerde bulunup 
hizmet etmiş, o derecelerin erkânını görmüş, bilmiş olan ve nakıyblikten de 
yükselmiş bulunan ere denir. Bu son üç derecede bulunanlara Nukabâ adı 
verilir. 7) Halîfe: Şeyhin makamına kaim olana derler. Yalnız bunlar seccade 
sahibi değildirler. 8) Şeyh: Kendisine tâbi olan taifesi bulunan ve sanat erba-
bı içinde seccade sahibi olan kişiye denir. 9) Şeyh-al-Şuyûh: Seccade sahibi 
olan şeyhlerin tâbi oldukları zat. Ahılar ıstılahınca fütüvvet eshabının yiğiti-
ne Fetâ, nakıybine Fakıyh, halîfeye de Ahı denir.

Bu iki Fütüvvet-nâmede, fütüvvet ehlinin muhtelif derecelerine verilen 
adlardan da anlaşılıyor ki zaman zaman bu ıstılahlar değişmiştir. Meselâ ilk 
Fütüvvet-nâmede şeyh, halîfe ve şeyh-al-şuyûh tâbirleri, keza müfredî vesa-
ire yoktur. Şihâb-al-dîn Sühreverdî’nin “Risâlet-al-futuvva”sında tâlib’e Ter-
biye, ahıya da Sâhib dendiğini anlıyoruz. Veliyeddin Efendi Kütüphanesin-
deki “Fütüvvet-nâme” deyse kebîr’e Sâhib denmiye başlandığı kaydediliyor. 
Halîfe, şeyh, şeyh-al-şuyûh tâbirlerinin kebîr, ced ve zaîm yerine kullanıl-
dığında şüphe yoktur. Sonraki fütüvvet-nâmelerde, bilhassa Türk diyarın-
da şeyh, pîr, yol atası, yol kardeşi, pîr tutmak, terceman, ahıbaba ve ahı gibi 
türkçe ıstılahlar teammüm etmiş, Arapça ve Farsça terimlerle beraber dua-
ların yerini de Türkçe tutmuştur. Ahıbaba tâbiri, herhalde şeyh-al-şuyûh ye-
rine kullanılmıştır ve bu, bir bölgedeki ahıların, yani fütüvvet ehlinin tâbi ol-
duğu zaviye sahibi şeyhlerin tâbi oldukları en büyük şeyhe verilen lâkaptır. 
1139 hicrîde debbağlar ahıbabası Hacı Musa’nın, yolsuz hareketleri yüzün-
den azledilerek yerine Mustafa oğlu Hacı Abdullah’ın ahıbabalığa tayinine 
dair bir berat vardır ki bu bize, Osmanoğulları devrinde büyük bir nüfuz ka-
zanmış olan ve Ahı Evren’i pîr tanıyan debbağların ahıbabalığına tayin edi-
lenlerin beratla tayin edildiklerini gösterir (Osman Nuri: Mecelle-i Umur-ı 
Belediye, İst. 1338-1922, s. 549-550). Maamafih bu beratla tayin keyfiyetini 
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başka esnafa teşmil edemeyiz. İstanbul’da Eyüp’te Bostan İskelesi caddesin-
de 1136 hicrîde ölen debbağlar ahıbabası altıncı Hacı Mehmet adlı birisinin 
de mezar taşına rastlamaktayız (Ayni kitap, s. 550, not). Ayni tâbirin, halk 
arasında ahı-türk diye kullanıldığını da Mesnevi dîbâcesinden öğreniyoruz 
(“E. J. W. Gibb Memorial” series. X New series, N. Reynold, A. Nicholson ba-
sımı, London, 1925, c. I, metin, s. 2, satır. 7. Abdülbâki Gölpınarlı: Mesnevî 
tercemesi. Mf. V. Şark-İslâm Klâsikleri: I, İst. Maarif Mat. 1942. s. S, 27-28. Ef-
lâkî’de Çelebi Husâmeddin’in hal tercemesine de bakınız).
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 III
—

fütüvvet erkânı
—

fütüvvet libası ve şiarı
Şihab-al-dîn Sühreverdî, Fütüvvet-nâmesinde “Tasavvuf kisvesi hırka, fü-
tüvvet libası şalvardır. Şalvar, hırkadan bir cüzüdür, nitekim fütüvvet de ta-
rikatten bir cüzü demektir” sözleriyle (156.b) fütüvvet ehlinde hırka ve şal-
varın bulunduğunu söylemekte, Nakkaş Ahmed, Fütüvvet-nâmesinde, Ceb-
rail’in, bir sandık içinde fütüvvet hırkası getirdiği ve Peygamber’in Huneyn 
savaşında bu hırkayı Alî’ye verdiği ananesini yazmakta (117.a) ve Bahr-al-fu-
tuvva va zikru şacarat-al-favz, ayni ananeyi kaydetmektedir ki (187.b) bun-
lara nazaran hırka da fütüvvet libasıdır. Abdulhamit I. deki Fütüvvet-nâme-
deyse hırka tasavvuf libasıdır, şalvar fütüvvet libasıdır. Şerbet içilmekle fü-
tüvvet yoluna girileceği, şalvar giyilmekle de tekmîl makamına varılacağı 
açıkça yazılmıştır. Veliyeddin Efendi’de olup Alâ-al-Devle’nin sandığımız Fü-
tüvvet-nâmede de şerbet-i muradaa içmekle fütüvvete girileceği, şalvar giy-
mekle de tekmîl makamına varılacağı bildirilmekte ve “Bugün fütüvvet ehli 
şerbet içme âyinini icra etmede yollarının esasını buna dayamada, bel bağ-
lamada ve şalvar giydirmededir. Bunların herbiri, lâtif bir mânaya, yüce bir 
huya remiz ve işarettir ki bu âyin ve erkân, hakıykatte suretlerdir, bu suret-
lerin mânaları ve bu sırrın ünvanı, o hakıykatlerdir. Şerbet içmek, fıtrî bil-
giye işarettir. Kulda bu bilgi ezelî istidadın temizliğiyle husule gelmiştir. Bu 
da ezelî inayet ve takdirle sâbittir. Yaratılıştaki temizliği elde edende o bilgi 
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tekrar zuhur eder. Nitekim “hikmet her mü’minin kaybolmuş malıdır” duyu-
rulmuştur. Çünkü su, bedenlerin hayatına sebeb olduğu gibi bilgi de kalbin 
hayatına sebeptir. Tuz bütün fazilet ve güzel huyların iktisabına sebeb olan 
adalete işarettir. Hattâ aklî kemalât ile ahlâka ait faziletlerin hepsi, adaletle 
husule gelir. Nefis, bu faziletlerle kuvvet bulur ve derecesinden yükselir. Bir 
adamda adalet, yâni bir şeyin ortasına sahib oluş, her hususta ölçülü hareket 
ediş olmazsa o adam kemale eremez. Tuz da aynen böyledir. Tuz olmazsa 
yemekler kuvvetli ve lezzetli bir hale gelemez. Bel bağlama, yiğitliğe ve nef-
si hizmete alıştırmaya işarettir. Hizmet, tevazuun son derecesidir ve yiğitlik, 
hizmete dayanır. Şalvar giymek, iffet sahibi olmak faziletine işarettir ki bu 
da nefsi şehvetten menetmek suretidir ve fütüvvetin esasıdır. Öbür huylar, 
hep buna tâbidir. İlmin kemali amelledir. Bu bakımdan fütüvvet ehli, şalvar 
giydirmeye tekmîl, amele kadem, ilme nazar derler ve kadem sahibini, nazar 
sahibinden çok üstün tutarlar, kademsiz nazara hiç itibar etmezler. İlmiyle 
amel edeneyse şest-kadem derler. Bu suretle malûm olur ki bu erkân, fütü-
vvetin tamamlanmasına ve vilâyet salâhiyetinin husulüne sebeb olan bütün 
faziletlerin kazanılması icab ettiğine işarettir. Bu sebepten fütüvvet hırka-
sı şalvardır, tasavvuf hırkası külâhçık (taç). Fütüvvetin ilk esası iffetdir ve 
bu, aşağılık kişilere aittir. Tasavvufun evveliyse yücelere taallûk eden nurlar 
âlemine yüceliştir. Tasavvufta başı tıraş etmek sünnettir, fütüvvetteyse bu, 
yoktur. Çünkü fütüvvet ehline, faziletleri ve güzel huyları elde etmek gerek-
tir. Buysa varlık iktizasıdır. Tasavvufsa yokluk iktizası olan tecrid ve tefridi 
elde etmektir. Bunun ilki, yücelmeye mâni olan şeylerin izalesidir. Bundan 
anlaşılıyor ki fütüvvetin sonu, vilâyetin başlangıcıdır ve fütüvvet tasavvuf-
tan bir cüzüdür, nitekim vilâyet de nübüvvetten bir cüzüdür” denmektedir 
ki, bütün bu izahat aynen Abdulhamit I. deki Fütüvvet-nâmeden alınmıştır 
(172.a). Bunlara nazaran hırka ve taç, fütüvvet ehlinin şiarı değildir.

Burgaazî’nin Fütüvvet-nâmesinde, fütüvvet şiârı arasına çerağ da giri-
yor ki çerağ vermek, âdeta fütüvvet icazeti gibi bir şey. Bu Fütüvvet-nâme-
de, Veliyeddin Efendi Kütüphanesindeki Fütüvvet-nâmede bilhassa fütüvvet 
ehlinde olmadığı kaydedilen tıraş erkânı da vardır. Seyyid Huseyn ve Seyyid 
Muhammed’in Fütüvvet-nâmeleriyle muahhar fütüvvet-nâmelerde çerağla 
beraber tennure, sofra ve alem vermek ve helva pişirmek de fütüvvet şiâ-
rı oluyor. Esasen artık fütüvvet bütün esnaf teşekküllerini kavrıyan şubesi 
çok, fakat esası bir, bir tarikat haline gelmiştir. Her sanat ehline, ayrı bir şey, 
meselâ testere, terazi vesaire verilmededir. Ancak meselâ helvanın, Mevlânâ 
Celâl-al-dîn Rumî’nin bir şiirinde “fütüvvet” le beraber anıldığını söylemiş-
tik. Bunu hatırlatarak bu eklentilerin ne vakit olduğunu kesin bir surette tes-
bit etmenin imkânı bulunmadığını hasseten kaydedelim. Yalnız şimdiye ka-
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dar libas ve şiâr hakkında verdiğimiz izahattan da açıkça anlaşılmaktadır ki 
bütün fütüvvet-nâmelerde müşterek olan fütüvvet şiârı, şedd, yâni kuşak ve 
şalvarla tuzlu su içmedir.

Fütüvvet ehlinin hemen hepsi sanat ehli olduğundan, bunların hariçte 
hususî bir elbisesi yoktu. Yalnız Burgaazî Fütüvvet-nâmesinde ahıların si-
yah renkli elbise giydiklerini, sarı ve kızıl renkli libas giymediklerini, ahı sa-
rığının yedi, yahut dokuz arşın olabileceğini söylüyor. Siyahı seçmelerinde, 
Abbasoğullarının tesiri olduğu muhakkaktır. İbn-i Batûta, fütüvvet ehlinin, 
mahfillerde, yâni tekkeye mukabil olan toplantı yerlerinde, ahılarının ayak-
larında mest bulunduğunu, başlarına tepesinde iki parmak enliliğinde, bir 
zira uzunluğunda bir taylasan bulunan beyaz yünden bir külâh, sırtlarına 
sof cübbe giydiklerini, zaviyelerinde bu külâhı çıkarıp önlerine koyduklarını, 
başlarında süslü bir takke kaldığını bildiriyor (Mehmet Şerif: Tuhfat-al-nuz-
zâr fî garâib-al-asmâr ve acâib-al-esfâr tercemesi. İst. Matbaa-i Âmire, 1334-
1337, c. I, s. 312-314).

Sonradan şeyhlerin gök, müderris ve kadılarla halîfelerin yeşil, hatip ve 
hâfızların ak, ahıların siyah renkli elbise giymelerinin âdet olduğunu, altın 
yüzük takılmadığını ve elbiselik kumaşın mutlaka fütüvvet erbabı tarafından 
dokunmuş bulunması icab ettiğini de muahhar fütüvvet-nâmelerden anlı-
yoruz (İlhan Tarus: Ahiler, T.C. Çalışma Bakanlığı yayınları, sayı: 7, Ankara, 
1947, Ulus Basımevi, s. 40. Not. 14).

fütüvvet töreni
En eski fütüvvet-nâmeler, şedd bağlama, şerbet içme ve şalvar giyme âyinini 
şu suretle tesbit etmektedir:

Fütüvvet mahfilinde, yâni fütüvvet ehlinin toplandığı odada, orta yer-
de fetaların ulusu, ayakta ve kıbleye karşı durur, Eûzü besmeleyle fütüvvet 
hutbesini okur. Nakkaş Ahmed, fütüvvet hutbesi olarak Benî-İsrâil suresi-
nin (XVII) 32. âyetinden 39. âyetinin sonuna kadar şu âyetleri seçtiğini söy-
lüyor: “Zinaya yaklaşmayın, zina, gerçekten pek kötü bir şeydir. Kanı, Tanrı 
tarafından haram edilenlerin kanına girmeyin, adam öldürmeyin. Ama kısas 
için olursa o başka. Kim zulümle öldürülürse velisine, kaatile karşı kudret ve 
tasarruf verdik ama, o kana sahibiz diye de adam öldürmede ileri gitmeyin. 
Yalnız öldürülenin velisine, ölenin kanını almak, kısası yerine getirmek için 
yardım edilir. Yetim malına ancak iyi bir niyetle yaklaşın. Yetim büyüyünce-
ye dek o mala dokunmayın. Ahde vefa edin, çünkü ahitten sorulur. Bir şey 
tartarken hakkı gözetin, doğru ölçekle ölçün. Doğru teraziyle tartın. Bu, sizin 
için hem hayırlı, hem de güzel bir iştir. Bilmediğin şeyde de israr etme. Çün-
kü kulak, göz, kalb, bunların hepsi, yaptıkları şeylerden soruya çekilecekler. 
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Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü ne dağları delebilirsin, ne boyun 
yücelerine erişebilir. Bütün bunlar, Rabbin yanında kötü ve nefret edilir şey-
lerdir. İşte bu, Rabbin sana, hikmete ait vahyettiği şeylerdir. Ona şerik koş-
ma, onunla beraber başka bir tanrıya ibadete kalkışma, yoksa cehenneme 
kınanarak kötü bir halde atılırsın”. Bu âyetleri okuduktan sonra Peygambe-
re, Ehl-i beytine salâvat verilir, halîfeyi (al-Nâsır-li-dîn-Allâh) anar, ülkenin 
padişahına dua eder. Sonra sağ eliyle bir tutam tuz alır, sol elindeki su dolu 
kadehe “Ulu Tanrı suyu temiz yarattı. Tuzu, her şeyi oldurucu olarak halket-
ti” der ve “Yüce Tanrı, şu tatlı su, bu da acı, kekremsi tuz dedi (sûre, XXV, 
Furkaan, âyet. 53), onu ahd, borç ve söz verme âlameti kıldı. Tanrı lânet et-
sin ahdini bozana” sözlerini ilâve eder, tuzu suya atar. Bu esnada talip (ter-
biye), sol yanındadır. Sonra nakıyb, meclistekilere “Ey hazır bulunan ulular, 
bu talib-i râgıb, cedde ulaşan fütüvvet şeddini kuşanmak ister ve sizinle, ulu 
Tanrıya tevessül eder. Filânı şeyh tutmak diler” der. Meclistekilerin rızasın-
dan, onu kardeşliğe ve refıykliğe kabulünden sonra İmâma niyabet yoliyle 
ona fütüvvet kuşağını kuşatır ve şerbeti içirir.

kardeş tutma 
Fütüvvet kuşağını kuşanmış birisi, birisini kardeş edinmek isterse nakıyb 
“Ey fütüvvet ehli, bu talib-i râgıb, fütüvvet ehli arasında sâil mevkiinde dur-
mada, filânı, doğruluğu, fütüvveti, mürüvveti ve takvası dolayısiyle kardeş 
ve refıyk edinmek ister ve sizinle tek ihtiyaçtan beri, ulu, hain bakışlarla gö-
nüllerden geçenleri bilir Tanrıya tevessül eder. Ne dersiniz?” der. Ehil görü-
lürse ona şedd verilir ve bir müddet bırakılır.

Tekmil isteyene, “Ey talib, ne diliyorsun, nasıl bir gelini istiyorsun, bi-
liyor musun? İki yüzlü münafık olmıyasın sakın. Halil, Tanrıya itaat ederek 
nefsini Rahmana, malını konuklara, cesedini ateşe, oğlunu kurban olmaya 
verdiği halde yine Tanrıya hamdetti de feta adını aldı, gözyaşlarından da bi-
ze ziyafet olarak tuz zuhur etti. Buna tahammülün var mı? Fütüvvet sırrını 
gizliyebilir misin? Sakın sakın!” denir. Sonra fütüvvet libası giydirilir. Nakıyb, 
bundan sonra onu sağ tarafa geçirip şerbeti içirir, cemaata da sunar, herkes 
bir yudum içer, en sonra da kendisi içer. Bu şerbete, “şerbet-i murâzaa-süt-
kardeşlik şerbeti” denir (Nakkaş Ahmed, 114.b-115.b).

fütüvvet kolları
Ayasofya’daki mecmuada Necm-i Zer-kûb’un Fütüvvet-nâme’sinde, fütüvvet 
erbabı üç kısma ayırılmadadır:

1.  Kavlî. Bunlar asker olmıyanlar, doğruluk, sebat ve vefa dolayısiyle 
fütüvvet eshabı arasına katılmış olan kişiler, daha doğrusu fütüv-
vete muhib olanlardır.
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2.  Seyfî. Bunlar, surette kâfirlerle, gerçekte nefisleriyle savaşan erler-
dir. Fütüvvet erkânına alınırlar, şerbet içerler, Peygamber, Alî’ye 
nasıl kılıç verdiyse onlara da ahılar kılıç verir.

3.  Şürbî. Bunlar şerbet içenlerdir.
Müellif, bu tasniften sonra şerbet içme ananesini şöyle anlatmadadır: 

“Muhammed’e peygamberlik gelmeden önce fütüvvet meclisinde, şarap içi-
lirdi. Abu Cehl, zamanında fütüvvet sahibi olmakla şöhret kazanmıştı. Tam 
dört yüz kişi, onun adına şarap içmişti. Peygamber o zaman gençti. Kırk 
genç, Peygamber’in yanında bulunurdu. Bir gün, sizin kutlu ayağınızın bas-
tığı toprak bile Abu-cehl’in vücudundan yücedir. O fütüvvet eshabından ge-
çiniyor. Biz de sizin adınıza o âyini yapalım dediler. Peygamber, bizim şarap 
içmemiz doğru değil dedi. Şarap yerine tuz ve suyu koydu. Onlar, Peygamber 
adına tuzlu su içtiler. Abu-cehl, bunu duyunca, benim babam Arap kabilele-
rinin ulularından, oysa, Abu-Tâlib’in yetimi. Benimle nasıl eşitlik dâvasına 
girişebilir deyip o dört yüz kişiyi yolladı. Fakat Peygamber’in kırk dostu, on-
ları perişan edip kaçırdılar. Abu-cehl’in kini o zamandan itibaren kuvvetlen-
di. Ondan sonra fütüvvet sahipleri ikiye ayrıldılar. Şarap içenler, Abu-cehl’e 
mensup oldular, tuzlu su içenler Muhammed’e mensup sayıldılar. Bu müna-
sebetle de “bu tatlı su, şu da acı tuz” âyeti geldi (sûre, XXV, al-Furkaan, âyet. 
53). Peygamber, sonradan Hudeybiyye’de ağaç altında oturup sehabe kendi-
sine biat ettiği zaman onlara süt verdi. Âlimlerle fütüvvet eshabının padişa-
hı Rumiye’li Mevlâna İmâd-al-dîn’den duydum, dedi ki: Bizim şeceremizde, 
yâni Tanrı âziz ruhunu kutlasın, şeriat, tarikat, hakıykat ve fütüvvette ke-
mal sahibi, şeyhlerin şeyhi, kutupların reisi, hakıykat yolcularının mürebbi-
si olan fütüvvette cihan halîfesi Nâsır Halîfeye mensup bulunan muhterem 
şeyh Şihâb-al-dîn Sühreverdî’nin şeceresinde şöyledir: Ben, kendi el yazısıy-
le gördüm. Şöyle yazmıştı: Mü’minler emiri Abu Talib oğlu Alî, su ve tuz ve-
rirken Abu-Derdâ, biatta niçin süt yerine su veriyor ve bu bid’atı meydana 
çıkarıyorsun? dedi. Alî, farkı yok buyurdu, bid’at ama güzel bir bid’at. Her 
yerde süt bulunmaz. Halk mahrum kalır. Fakat süt verilirken içine biraz da 
su karıştırılır ve tuz dökülürse her ikisi de yerine gelmiş olur (226.a-227.b). 
Müellif ondan sonra şedd kuşanma ve şerbet içirme âyinini şöyle anlatıyor:

Kabın billûr yahut yeni toprak kâse olması gerektir. Çünkü Tanrı, ben 
sizi balçıktan yarattım demiştir (sûre, LX, al-Rahmân, âyet. 14). Geniş ve bü-
yük olması da lâzımdır. Mahfilin ortasına konan temiz ve güzel bir kürsü 
üstüne oturtulur. Yanına hâs yünden, yahut bezden bir kuşak konur. Kavlî 
olanlar, bellerine bezden, şürbîler yünden, seyiîler kayıştan şedd kuşanırlar. 
Bundan dolayı kadehin yanına bu, üç çeşit şedd de konur. Herkes, hangi sı-
nıfa mensupsa onu alıp şeyhinin adını anarak kuşanır, sonra yine çözüp o 
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büyük kadehin yanına koyar. Kadeh, Peygamber’in ve Alî’nin kadehidir. Ku-
şağı da onların adına kuşanırlar. Kadeh de yine onların adiyle kürsü üstüne 
konmuştur. Mü’minler emiri Alî’nin sünnetine uyularak, süt veriliyorsa süte 
biraz su katmak, biraz da tuz koymak gerektir. Süt bulunmazsa su da ola-
bilir. Mecliste bulunanlardan bir ahının terbiyesine girmiş ve fütüvvet yolu-
na sülûk etmiş olanlar, âyin esnasında kalkıp hangi sınıftansa o şeddi alarak 
Mustafâ ve Murtazâ adına beline bağlar, sonra yine çözüp kadehin yanına 
koyar. Şerbet içmiş olanlar da şeyhin adını anıp şeyhin veya şeyhi orada yok-
sa mecliste bulunan şeyhin elini öperler.

Fütüvvet yoluna girmiş kişinin tövbe etmiş olması, abdestli ve başı açık 
bulunması, Tanrıya, kendisini fütüvvet ve mürüvvet sıfatlariyle bezemesi 
için kalben yalvarması gerektir. Ondan sonra ortaya gelip fütüvvet eshabına, 
hâdiminin telkiyniyle birer birer ve açıkça şunları söyler:

“Tanrının selâmı, rahmeti, bereketleri size olsun. Bağışlayan ve rahmet 
sahibi Tanrı adiyle, hamd âlemlerin rabbi Tanrıya. İyi son Tanrıdan çeki-
nenlere nasib olur. Tanrı rahmeti, Tanrı esenliği ve kutluluğu, peygamber-
lerin ulusu, Tanrıdan çekinenlerin imâmı, peygamberlerin sonuncusu Mu-
hammed’e, bütün evlâdına ve tertemiz Ehl-i beytine, hakıykat sırriyle doğru 
yolu gösteren halifelerine, sabredenlere, doğrulara, iyilik edenlere, yoksulları 
doyuranlara, Tanrıdan yarlıganma dileyenlere, nasihatte Peygamber’e uyan-
lara, fütüvvet erbabına, mürüvvet eshabına, ahıların yücelerine olsun. Selâm 
size ey terbiye sahipleri, sohbet büyükleri, fütüvvet erbabı. Diri ve daima 
mevcut, tek ibadete lâyık Tanrıdan yarlıganma dilerim. Bütün suçlarımdan, 
işlediğim kusurlardan, unuttuğum şeylerden dolayı yarlıganma dilerim. Rab-
bimiz, yarlıgayan, suçları örten sensin, sana dönülüp gelinir. Kuvvet, kudret, 
ancak pek büyük yüce Tanrınındır. Selâm size, Tanrı rahmeti ve bereketleri 
sizlere! Ayakta duruyorum, sonsuz günahlarıma istiğfar etmek, ulu ve kutlu 
Tanrının emir ve nehiylerine uymak, Muhammed Mustafa’nın tertemiz da-
vet ve halvet sünnetine tâbi olmak, peygamberlerle erenlerin ahlâkiyle ah-
lâklanmak, teslim ve rıza ehline uyup takva ve safâ eshabına taraftar olmak, 
cömertlik, vefa, hilm ve haya ehline yardım etmek, atalarla anaların buyruk-
larından çıkmamak, Kaabe kavseyni ev ednâ (sûre. LIII, al-Necm, âyet. 9) sa-
hibinin fütüvvet senetlerini korumak, tanrı arslanı, Mustafâ’nın amcası oğlu 
Hel-eta (sûre. LXXVI) ile öğülmüş mü’minler emîri Alî Murtazâ’nın fütüvvet 
biatına teslim olmak, kadirleri yüce cömertler huzurunda bulunmıya gayret 
etmek, salih kişilere hizmet eylemek, yoksullara hâdim olan kişinin hizme-
tinde bulunmak üzere bu tatlı suyla acı suyu, Tanrı fütüvvetini daim etsin ve 
mürüvvetini arttırsın, fütüvvette ileri gelen mürüvvette kadri yüce olan kar-
deşlik dolunayı filân ahının adına içiyorum. Ulu Tanrı ondan ve kadın, erkek 
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iman sahibi ve müslüman kişilerin dirilerinden, ölülerinden razı olsun. Dua-
mı kabûl et, rahmetinle ey merhametliler merhametlisi.”

Kavlî koldansa “fakıyrlere hâdim olan kişinin hizmetinde bulunmak 
üzere” cümlesine kadar söyler, “filan ahının adına içiyorum” demez. Bunları 
söylemiye kudreti yoksa “Hamd âlemlerin rabbi Tanrıya. Rahmet ve esenlik 
Muhammed’e ve tertemiz Ehli- beytine ve bütün sehabelerine. Durdum, son-
suz günahlarımın yarlıganması için Tanrının emir ve nehiylerine uyup kulluk 
etmek, Mustafâ’nın sünnetine uymak, ata ve analara itaatte bulunmak, Mus-
tafâ ve Murtazâ’nın fütüvvetini yüce erler arasında korumak, temiz kişilere 
hizmet eylemek üzere fütüvvet sadrı, mürüvvet bedri filân ahının adına” der 
ve gidip elini öper (Bütün bu hutbe ve dualar Farsçadır). Ayni risâlede şalvar 
giydirme âyini de şöyle anlatılmaktadır:

Fütüvvet kardeşleri toplanıp bir halka olurlar. Terbiye, yâni talible sâ-
hib, yâni şeyh de halkaya girerler. Fakat ayak uzatınca kıbleye gelmemek için 
kıble sol taraflarına gelmek üzere otururlar. Sâhib, önce terbiyenin beline 
peştemal kuşatır. Ondan sonra sol ayağını önce çıkarmak şartiyle kendi şal-
varını çıkarır. Terbiyenin sağ ayağını önce sokmak şartiyle ona giydirir. İkisi 
de ayağa kalkarlar ve yüzlerini kıbleye dönerler. Sâhib, elini peştemalın al-
tından sokup şalvarın uçkurunu bağlar. Terbiyenin çıkardığı şalvar, sâhibe 
aittir. Sâhibin bu merasimde iç donuyla görünmemesi için iki şalvar giymesi 
iyidir. Sâhib, terbiyeye şalvar giydirip fütüvvet icazeti verince terbiyenin de 
ona takatına göre münasip bir hediye vermesi lâzımdır. Şalvarın çok bol ve 
çok dar olmayıp orta olması şarttır. İlk önce şalvar giyen İbrahim Halil Pey-
gamberdir. Muhammed Peygamber, önce konuk konuklayan ve şalvar giyen 
İbrahim’dir demişlerdir. “Lâ fetâ illâ seravîl-fütüvvet ancak şalvarla olur” 
denmiştir. Mânası şudur ki şalvar bir emanettir. Onu korumak ve harama 
çözmemek gerektir (Bütün bu erkân için risâlenin şu sahifelerine bakınız: 
219.a-228.b).

mahfilde oturuş sırası 
Ayni mecmuada müellifi belli olmayan 20. risâlede de ayni erkân yazılmakta-
dır. Yalnız fazla olarak fütüvvet eshabının bir yerde toplanınca şalvar giymiş 
olanların baş tarafa, giymemişlerin daha aşağıya, ahısı olmıyanlarınsa onla-
rın altına oturdukları, nakıyb, cemaattan bu dereceleri ihraz edip etmiyenle-
ri bilmiyorsa bir miktar tuz getirtip sağ eline alarak birer birer herkese sun-
duğu, tuza parmak basanların ahısının adını söylediği, bu suretle herkese 
kaderince yer gösterildiği, ahısı fâsık veya gammâz olanları en aşağıya oturt-
tukları kayıtlıdır. Şerbet içmek ve şalvar giydirmek âyini aynıdır. (Şalvardan 
şu sahifelerine bakınız: 219.a-228.b).



fütüvvet ve fütüvvetname: makaleler58

dua ve tercemanların türkçeleşmesi
Yahya-ibni Halil-ibn-i feta-l-Burgaazî’nin “Fütüvvet-nâme” sinde hutbe ve 
dualar, Türkçeleşmiye başlamıştır. Esas itibariyle yukarıda da söylediğimiz 
gibi Nakkaş Ahmed’in Fütüvvet-nâmesinin tercemesi olan bu fütüvvet-nâ-
mede, fütüvvet hutbesine, yine aynen Nakkaş Ahmed’in Benî-Îsrâîl sûre-
sinden seçtiği âyetler alınmada, fakat bu âyetlerden sonra Türkçe olarak 
“Es-selâmü aleyküm ey hâzırân, işbu kişi teslim oldu ve niyyet kıldı, bu eren-
ler yoluna, bu suyu Allâhtaâlâ pâk ve ârı yarattı, işbu suya ve bu tuza işbu 
kişi kul gibi bu hâzırân cemâat tanıklığiyle and verdi ki yüz döndürmiye, bu 
yolda ve bu kapıda ola” denmededir (59.b-60.b). Bu kısım, aynen Nakkaş Ah-
med’den terceme olmakla beraber şüphe yok ki erkânda da böyle, yâni Türk-
çe söylenmiye başlanmıştı.

şedd bağlayış ve şedd şekilleri
“Kitabu Fütüvvet-nâme li-erkân-al-meşâyih ve ashâb-al-şedd”de, yâni Sey-
yid Gaybî oğlu şeyh Huseyn’in Fütüvvet-nâmesinde fütüvvet erkânı, tama-
miyle Şîî, hattâ gaalî bir mahiyet almaktadır. Müellif, daha kitabının başın-
da ilk üç halifeyi ancak “va radiyllâhu-an-al-sâdıkı va-l-âdili va-l-câmi’-al-
Furkaan” diye adlarını anmaksızın, âdeta bu vasıfları Alî’ye atfederek tel-
mih yoliyle zikrettikten sonra “va Aliyy-ibn-i Abî-Tâlibin kaatıl-al-küffâri va 
alâ-l-saîdeyn-al-şehîdeyn-al-mazlûmeyn al-maktûleyn-al-makbûleyn-al-Ha-
sani va-1-Huseyni şehâbu ehl-i îman (böyle) va alâ Zeyn-al-âbidîni va-1-Bâ-
kıri va-l-Sâdıkı imâm-al-hakkı va-1-hâdî-al-cenani va alâ-l-kâzımı va-l-Rızâ 
va-l-Takıyyi va-l-Nakıyyi va-l-Askariyyi va-l-Sâhib-al-zamân” diye on iki 
İmâm’ı zikretmekle söze başlar. Dört tekbirden, yâni Âdem’in tekbir-i-rızâ, 
Nuh’un tekbîr-i-fenâ, İbrahim’in tekbîr-i safâ ve Muhammed’in tekbîr-i ba-
kaasından bahseder. Cebrail’in Peygamber’e getirdiği emaneti, Vidâ haccın-
da Alî’yi “Men küntü mevlâhu fe Aliyyun Mevlâhu” diye kendisine vasiy ve 
ümmetine halîfe tâyin ettiğini, şeddeki üç mühürün Allah, Muhammed ve 
Alî’ye işaret olduğunu, helvanın, İmâm Zayn-al-Âbidîn tarafından erkân itti-
haz edildiğini söyler, Alî ve On iki İmâm hakkındaki âyet ve hâdisleri sıralar, 
bu arada teberrâya ait âyetler de vardır (sûre. II, al-Bakara, âyet. 166-167) 
ve yine İmamları sayıp sûfiyyeden İbrahim Edhem’in (261 h. 874-5), İmâm 
Muhammed-al-Bâkır’a (114 h. 733), Bâyezîd’in (261 h. 874), İmâm Ca’fer-al-
Sâdık’a (148 h. 765), Şeyh Cemal’i Mücerred’in (463 h. 1070-1071 den son-
ra), İmâm Muhammed-al-Takıyy’e (220 h. 830) kavuştuğunu bildirir (İbra-
him-ibn-i Edhem’in ölümiyle İmâm Muhammed Bâkır’ın vefatı arasında 147 
yıl vardır. Bâyezîd 160 h. 776-777 de doğmuş, İmâm Ca’fer-al-Sâdık’sa 148 
h. 765 te vefat etmiştir. Tarîh-i Ferişteh’te, ahvalinden bahsedilen Cemâl-al-
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dîn-i Mücerred’in de İmâm Muhammed Takıyy’e ulaşmasına imkân yoktur, 
çünkü İmâm M. Takıyy, 220 h de 830 vefat etmiştir. Cemâl-al-dîn için Tarîh-i 
Ferişteh’e bakınız: Hind basması, 1884, c. II. s. 407-408. İbn-i Batûta’da da 
Cemâl-al-dîn’e ait bâzı malûmat vardır. Şerif Paşa tercemesi, c. I. s. 27-28), 
evvelce söylediğimiz fütüvvet derecelerini kaydeder. Bütün bunlardan sonra 
şedd bağlama erkânını şöyle yazar:

Fütüvvet eshabı, mahfilde sırasiyle otururlar. Beşâriş, nimet kaydında-
dır, nakıybler ayakta dururlar ve herkesi, kadrine ve derecesine göre icab 
eden yere oturturlar. Irakıyler, Horasanîler ve Türkistânîler erkânında na-
kıyb gelip bir eline bir süpürge, öbür eline bir testi alır. Suyu saçar, süpürge-
yi sular. “Yâni bundan böyle mîzân-i suhan ve taleb-i hukuktur demek ister” 
ve ortalığı hafifçe süpürür. Hak dilendikten ve herkes birbirinden razı olduk-
tan sonra nakıyb ayağa kalkıp bir eline su dolu bir kadeh, öbür eline biraz 
tuz alır, tuzu suya atar. Yâni şimdiye kadar söz zamanıydı, şimdi erkân vak-
tidir der ve herkes, birbirinden razı olduktan sonra şedd kuşanmayı isteyen 
varsa nakıybe söyler. Nakıyb, onu kapıya, yâni peymançe mevkiine götürür. 
Nakıyb veya Nakıyb-al-Nukabâ tâlibe tercemanlık edip “Es-selâmü aleyküm 
yâ erbâb-al-şerîati ve yâ ashâb-al-tarîkati, es-selâmü aleyküm yâ ehl-al-şeddi 
ve-1-ahdi ve-l-vefâ, es-selâmü aleyküm yâ ehl-al- mürüvveti ve-l-keremi, ve-
l-sahâ, gelmekliğümüz Tanrı içün, durmaklığımuz Tanrı içün, söylemekliğü-
müz de Tanrı içün, işbu karındaşımız ulularun ayağuna gelüp bu makam-ı 
insafda durmaklıktan murad oldur ki ihtiyarlarun silsilesine bağlanup kata-
rına çekilüp erkânın görüp sâhib-tarıyk olup Şah-ı merdân kapısına beli bağ-
lu kul ola ve Hânedân âşıklarına hizmetkâr ola. Bu âşıkın hakkında ne buyu-
rursunuz?” der, Mahfil ehli, “ehluhu mahalluhu, maslahat görürüz. Mübarek 
olsun” der. Üstat da razı olunca, nakıyb tâlibi pîr huzuruna götürür. Pîr, tâ-
libin elini tutup euzü besmeleyle “Sana biat edenler, ancak Tanrıya biat et-
mişlerdir. Tanrı eli, onların ellerinin üstündedir. Kim bu biatı bozarsa zararı, 
ancak kendisinedir. Allâhla ettiği ahid ve biate vefa edene gelince, yakında 
ona büyük bir ecir vereceğiz” âyetini (sûre, XLVIII, al-Fath, âyet. 10. Bu âyet 
Hudeybiyye’de ağaç altı ve razılık biatı denen biat hakkındadır. Bütün tari-
katlerde şeyh tarafından biatta bu âyet okunur) okur, tövbe ettirir. “Eşhedü 
en lâ ilâhe illâllahu hakkan hakkan ve eşhedü enne Muhammeden rasûl-Allâ-
hi sıdkan sıdkan ve enne Aliyyen veliyy-Allâhi ve vasiyyu Rasûl-Allâh” dedir-
tir. Ehl-i beyt sevgisini tekid eder. Sonra tâlib, kendisine bir yol atası seçer. 
Pirinin, yol atasının ve iki yol kardeşinin aşkına bir armağan verir. Yol atası-
nın önüne gidip iki dizi üstüne oturur, yol kardeşlerinin biri sağında, öbürü 
solunda oturur ve ata, sağ eliyle, oğlunun sağ elini, baş parmaklar birbirine 
karşı gelmek suretiyle tutar. Ellerinin üstüne bir mendil örterler. Yol kardeş-
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leri de bu esnada tâlibin eteğine yapışıp yol atasına kulak verirler. Yol atası, 
euzü besmeleyle “Ey Âdemoğulları, ben, Şeytana tapmayın. O, size apaçık 
düşmandır diye emir etmedim mi, sizden ahd almadım mı?” mealindeki âye-
ti (sûre. XXXVI, Yâsin, âyet. 60) okur. Bundan sonra yol kardeşleri, tâlibin 
eteğini bırakıp ata ile oğlun ellerinin üstüne ellerini koyarlar. Yol atası, bu 
dört elin üstüne bu dört hadîsi söyler:

Al-taizîmu li-emr-Allâh, va-l-şafakatu alâ halk-Allâh, va-l-dünyâ bimusa-
mahatin va-l-ahiratu bi-şafâatin”19 Sonra oğlunun yüzüne bakıp “hasbeten 
lillâhi vuslatan li-marzât-Allâhi, Yevme lâ yanfau malun va lâ benûn, illâ men 
etallâhu bi kalbin selîm” deyip (ilk sözden sonrası ayettir, sûre. XXVI, âyet 
26. O gün bir gündür ki ne mal fayda eder, ne oğullar. Ancak Tanrıya temiz 
bir kalb ile ulaşan faydalanır, demektir) selâvat verir ve bir gülbank20 çeker. 
Bu suretle talib “nîm-tarıyk” olur.

Sahib-tarıyk olmak için şakirtle bir halvet yerde buluşurlar. Nakıyb, ye-
re seccade serer. Allâh, Cebrail, Muhammed adlarını anarak birer adım atıp 
seccadeye gelir, iki rekât namaz kılar. Müridin de iki rekât hacet namazı kıl-
ması gerektir. Sonra nakıyb, pamuklu bezden yapılmış kuşağı alıp beş kat 
büker, sonra üç kat olarak dürer, getirip seccadede oturan şeyhe verir. Şeyh, 
üç ihlâs (sûre. CXII) okur, götürüp üstada sunar. Üstad kalkıp şeddi sağ eli-
ne alır, kıbleye karşı aşağıya doğru dümdüz, yâni Arap alfabesindeki “elif” 
harfi gibi tutar. Sonra iki kat, sonra üç kat, sonra dört kat, sonra beş kat, ni-
hayet on iki kat eder. Sonra yine bir kat ederek elif gibi tutar, secdeye varır 
gibi seccade üstüne serer. Sonra Cebrail’e işaret olarak Arap alfabesindeki 
 sonra da Alî’ye işaret olmak ,(M) م sonra Muhammed’e işaret olarak ,(L) ل
üzere  ع (‘a) şekline getirir. Bir ucunu seccadenin bir köşesine, kıbleye karşı 
serdikten sonra ortasını seccadenin eteğine doğru büker ki bu salışa ال (lâ-
melif ) ve med derler. Sağ köşesindeki ucuna elini koyup “Lâ ilâhe İll-Allâh 
–Tanrıdan başka yoktur tapacak” der, elini kaldırmadan sürüp seccadenin 
enindeki düğüm üzerine getirir, “Lâ ilâhe illâ hû – Ondan özge tapacak Tanrı 
yok” der. Yine elini kaldırmadan sürüp öbür ucuna gelerek “Lâ ilâhe illâ ente 
– Senden başka tapacak Tanrı yok” der, sonra yine elif gibi doğrultup uzatır, 
“Va ilâhuküm ilâhun vâhidun lâ ilâhe illâ huvarrahmân-al-rahîm” yâni “ve 
Tanrınız, tek Tanrıdır. Ondan başka acıyan ve merhametli Tanrı yok” âyetini 
(sûre. II, al-Bakara, âyet. 163) okur, sağ elini şeddin ortasına koyar, altına da 

19 Tanrı emirini ululamak, Tanrının yarattıklarını esirgemek, dünyayı müsamaha ile geçiştirmek, ahi-
rette şefaat ehli olmak gerektir. Böyle bir hadise rastlayamadım, ayni zamanda söz, Arap grameri-
ne de uymaz.

20 Gülbank, dervişler tarafından yüksek sesle okunan ve Hû diye biten mürettep dualara denir.
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sol elini koyup “va’tasımû bi-habl-Allâhi câmîa – Hepiniz birden Tanrı ipine 
yapışın” der (sûre. III, Âl-i İmrân, âyet. 103). Sonra yay gibi iki eliyle, ortası 
biraz aşağıya sarkmak üzere tutar, “Tanrı, tek tapılacak Tanrı olduğuna da-
ir halka delillerini göstermiş, meleklerle bilgi sahipleri de dosdoğru inanmış, 
iman getirmişler ve şehadet etmişlerdir ki ondan başka saltanatta üstün ve 
hüküm sahibi tapılacak Tanrı yoktur” mealindeki “şehid-Allâhu...” âyetini 
(sûre. III, Âl-i İmrân, âyet. 18) okur ve tarikat hutbesi denen ve “Hamd Alla-
ha ki göğü ve burçları yüceltti” diye başlıyan Arapça hutbeyi okuyup On iki 
İmâm’a ayrı ayrı salâvat getirir, şeddin sağ elindeki ucunu talibin başından 
aşırı atar, elindeki uç, talibin sağ yanına gelir, “Bismillâh-al-melik-al-tevfıyk 
va-1-hamdu lillâhi alâ-t tahkıyk va neşudduhu hâzâ-şeddi (yanlış, bi-hâzâ-ş-
şeddi olması lâzım) bi-erkân-ı-tarıyk, Vallâhu min marâihim muhît, bel hu-
va Kur’anun mecîd fî levhin mahfûz” yâni “başarı ihsan eden Tanrı adıyle, 
hakıykaten de hamd ona. Bu talibi, şu şedd ile tarikat erkânınca bağlıyoruz. 
Tanrı, onları, ardlarından kavrar, Tanrıdan kurtuluşları yoktur. Belki o, yü-
ce Kur’andır ki levhte korunmuştur” sözlerini (bu sözlerin “bel huva” dan 
sonrası, o da dahil, âyettir. Sûre. LXXXV, al-Burûc, âyet. 20-22) söyliyerek dü-
ğümlemiye başlar. İlk düğümde “Bu mühür şedd-i Alî’nindir kim bizim eli-
mizden sizin elinize yetişti”, İkincisinde “Şedd-i Ali’dir kim üstadın eline ye-
tişti” der ve şu Devezdeh İmâm’ı21 okur:

Yâ ilâhî sen mübârek kıl Peygamber hakkıçün
Fahr-ı âlem sâhib-i mihrâb-u minber hakkıçün
Dört Muhammed izzetiyçün dört Alî’nin hürmeti
Hem Huseyn iki Hasan Kâzım-u Ca’fer hakkıçün.

Sonra iki yanını birleştirip birbiri üstüne iki kere düğümler. “Mühr-i 
Alî’dir ve mühr-i Muhammed’dir” der. Talibin beline bağlanan şeddin iki ta-
rafı, iki yanına sarkar. Yalnız sol yanına biraz daha fazla sarkması lâzımdır. 
Çünkü sol, Huseyn’e işarettir, onun evlâdı, İmâm Hasan’ın evlâdından da-
ha fazladır. Bazılarına göre de sağ tevellaya, sol teberrâya işarettir. Şeddi 
bağladıktan sonra elini bir mührün, yâni düğümün üstüne koyup “Allâhüm-
me salli âlâ-n Nebiyyi va-1-Vasıyyi va-1-Betûli va-1-Hasani va-l-Huseyni va-1-
Âbidi va-1-Bâkıri va-1-Sâdıkı va-l-Kâzımı va-l-Rızâ va-l-Takıyyi va-l-Nakıyyi 
va-l-Askeriyyi va-l-Mehdiyyi salâvat-Allâhi aleyhim ecmaîn. Sırr-ı Devâzdeh 
İmâm ve Çhârdeh Ma’sûm sırr-ı sâhibân-ı sikke-i sûret, sırr-ı şuhedâ, bâtın-ı 

21 Devezdeh İmâm, yahut Anadolu Alevîlerinin dediği gibi Düvazman içinde On iki İmâm’ın adları 
geçen şiirlere denir.
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evliyâ, ma’nî-i İsmâil ve İbrâhîm Halîl ve Ahı Cebrâîl tekbîr edelim” der, tek-
bir getirdikten sonra “otur âşık” deyip talibi oturtur, kendisi de oturur. Her 
ikisi de diz çökmüşlerdir. Tâlibe “Şeriatte üstüvâr ol, tarikatte pây-dâr ol, 
hakıykatte haber-dâr ol, dûstân-ı hânedân ile yâr ol, düşmenân-ı hânedân ile 
agyâr ol, dur sahib-tarıyk-ı sikke (be-tavr-ı sâhib-tarıyk u sikke mi?)” deyip 
mühür üzerine eğilerek “Lâ ilâhe ill-Allâh Muhammedu-r-Rasûl-Allâh Aliy-
yün veliyy-Allâh” der ve bu sekiz kelimeyi söyler: “Yâd dâr, nigeh dâr, saht 
dâr, gîr dâr, bipûş, biber, bidih, bistân. Mübarekliği içün fatiha” (Türkçeleri 
şudur: hatırla, unutma, yapış, sıkı tut, ört, götür, ver, al. Kastedilen mâna-
lar şunlar olsa gerek: Bu ahdi hatırla, unutma, bu şedde yapış, sıkı tut. Kul-
ların ayıplarını, yahut sırrını ört. Silsileni Muhammed’e ulaştır, yahut muh-
taç olana ihtiyacı olan şeyi götür, ihvana malını, canını ver, hakıykat sırrını 
al, yahut alış verişinde hak ver, hak al, hile karıştırma. Bu son izah Seyyid 
Muhammed’in Fütüvvet-nâmesine uyar. Nakşîlerde de, tarikatlerinde sülük 
esası olan on bir söz vardır: Yâd-kerd, vukuf-ı adedî, bâz-keşt, hûş der dem, 
nigâh-dâşt, vukuf-ı kalbî, yâd-dâşt, nazar ber kadem, halvet der encümen, 
sefer der vatan, vukuf-ı zamânî. Ahılardaki bu sekiz sözden “yâd dâr”, bu on 
bir sözün birincisi ile yedincisine, ikincisi, beşincisine, yine üçüncüsü, yedin-
cisine pek benzer, hattâ bunlar, birbirlerinin aynıdır. Nakşîlerdeki bu sözler 
için “Risâlet-al-Bahâiyye”nin dördüncü faslına bakınız). Fatiha, okunduktan 
sonra tekbir getirir, salâvât verir, gül-bank çeker. Nakıyb, tâlibi, eli başında 
olarak götürüp mahfile arzeder. Gaalibden nâzil’e kadar herkes gelip mührü 
ziyaret eder. Nakıyb tâlibe tevellâ ve teberrâ telkininden sonra o mührü dua 
ve âyetlerle açar. Bu suretle tâlib, sâhib-tarıyk olur.

Bu Fütüvvet-nâmede meddahlara şedd-i elifî, gaza ehline şedd-i kavsî, 
seccade sahiblerine şedd-i mihrabî (tâzyân da derler), sakalara şedd-i lâme-
lifî (şedd-i iştirâk), ferraşlara şedd-i Süleymânî (şedd-i hâdımân), meftul eh-
line şedd-i Yûsufî (şedd-i Mısriyân), dellâklerle hamamda hizmet edenlere 
şedd-i hafî (şedd-i Süleymânî) urulduğu da kayıtlı olup bunların resimleri şu 
suretle yapılmıştır:
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İslâm ve Türk illerinde Fütüvvet teşkilâtı 

Şedd-i mihrâbî Şedd-i kavsîŞedd-i lâmelifî

Şedd-i elifî Şedd-i hafî Şedd-i Yûsufî

Seyyid Alâ-al-dîn oğlu Seyyid Muhammed’in “Kitâbu Miftâh-al-deka-
aık fi beyân-al-fütüvveti va-l-hakaayık” adlı Fütüvvet-nâmesi de Seyyid Hu-
seyn’in Fütüvvet-nâmesine çok benzer. Dört peygambere ait dört tekbir, 
sandık içinde Peygamber’e taç, hırka ve kuşak gelişi gibi an’anelerden sonra 
Haccet-al-vidâ’da Alî’nin, Peygamber tarafından vasıy ve halîfe tayin edilip 
sahabeye tebliğ olunduğu, Peygamber’in Alî’ye kuşak kuşattığı, onu kendisi-
ne kardeş edindiği, helva yapıldığı ve Alî’nin, on yedi kişinin belini bağladığı, 
ayni tarzda anlatıldıktan sonra bilhassa tevellâ ve teberrâda israr edilmek-
tedir. Seyyid Muhammed’in Fütüvvet-nâmesinde fütüvvet erkânı şöyledir:

Mecliste şeyh, “kimin kimde hakkı varsa ya helâl etsin yahut hakkını 
dilesin” der. Herkes birbirinden razı olduktan sonra talib dışarı çıkıp bir ar-
mağanla içeri girer. Armağanını şeyhin nazarında koyup saff-ı niâle, yâni eşik 
yanına geçer ve durur. Nakıyb, bir futa getirip beş vakit namaza, islâmın bi-
nasına ve Âl-i abâ’ya22 işaret olmak üzere beş kat büker. Bundan sonra bir 
nakıyb-al-nukabâ kalkıp o canı, iki nakıybiyle beraber eşik dışında durdurur 
ve icazet tercemanı olan şu iki tercemandan birini okur:

Ben kemîne bendeniz dergâha geldim hidmete
Her ne emr-i âlinizdir âna me’mûr olayım.

Re’y-i âliniz ne buyurur bu ma’nâda sizin
İçerü girem, duram, ya kapudan dûr olayım

22 Muhammed, bir kaç kere Alî, Fâtıma, Hasan ve Huseyn’i abasının altına alıp dua etmiştir. Kendisi 
de dahil olduğu halde bu beş kişiye bu yüzden Âl-î abâ denir.
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Bu duâ-gûy-i fakıyr bir bendeniz müştakınız
İçerü gire, dura ne dersiniz ferman sizin

İzin verilince eşiğin dışında eşik tercemanı denen şu iki tercemandan 
birini okur:

Eşiğinde komuşam ben cân-u ser
Tâ vücûdum ola sâfî hem-çu zer
Eşiğinde hâcetim budur benim
Kim kılasız bu fakıyre bir nazar

*
Eşiğine yüz süre geldim şehâ cârûb-vâr
Hidmete bel bağladım bir boynu bağlı kul gibi

Şeyh, el kaldırarak dua eder.23 Duadan sonra talibin üstadı24 yahut na-
kıyb, şeyhin huzuruna varıp sol dizini yere kor ve talibin emanetini, meselâ 
terazî ve tennüreyi25 şeyhin seccadesine koyar. Şeyh, tennûreyi alıp ayağa 
kalkar, iki ucunu tutup tâlibin yüzüne bakarak der ki: “Şeriatta üstüvâr ol ve 
tariykatte pây-dâr ol ve hakıykatte haber-dâr ol, hânedân-ı Rasûl ile yâr ol, 
düşmenleriyle ağyâr ol, zehr-nûş ol, hâmûş ol, ayb-pûş ol. Sırr-ı enbiyâ vü 
evliyâ vü sâdât-ı fukarâ vü şühedâ ve rûh-ı Âdem Safiyy-Âllah ve Şît Nebiyy- 
Allâhrâ, bâtın-ı Cebrâîl, ma’nî-i Selmân, rizâ-yı Rahmân tekbir edelim.” Tek-
birden sonra giydirirken:

Ya ilâhî sen mübârek kıl Peygamber hakkıçün
Fahr-i âlem sâhib-i mihrâb-u minber hakkıçün
Dört Muhammed izzetiyçün dört Alî’nin hürmeti
Hem Husayn iki Hasan Mûsiyy-ü Ca’fer hakkıçün

der (Bu terceman, Seyyid Muhammed’de de var) ve sol dizini yere koyup te-
raziyi alır, ayak üstünde durarak “Oğul, hak ver, kimsenin hakkına tama’ et-
me ve kimseye hakkından eksik verme, tâ Hak süphânehu ve taâlâ ömrüne 
ve kisene bereket vere...” deyip teraziyi teslim eder.

23 Dua Farsçadır. İlk halifeler isimleriyle değil, Çhâr-Yâr diye anılmakta, On iki İmâmın adları, ayrı ayrı 
zikredilmektedir.

24 Tâlib, esnaf sınıflarından birine mensuptur. Üstadı demek, o sınıfta, yanında çırak bulunduğu usta 
demektir.

25 Dervişlerin giydikleri kolsuz, yakasız ve etekleri gayet geniş ve bazan deriden dikilen libasa denir.
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pir tutma
Pir tutmak istiyen, armağaniyle nakıybe müracaat eder. Nakıyb armağaniyle 
hırkasını şeyhin postuna koyar. Tâlibin elinden tutup mahfil kapısında Arap-
ça, Farsça, yahut Türkçe olarak icazet tercemanını okur. Kapıdan içeri girince 
“Esselâmu aleyküm yâ arbâb-al-şeriati ve yâ ashâb-al-tarîkati esselâmu aley-
küm ya ehl-al-şeddi ve-l-ahdi ve-l-vafâ esselâmu aleyküm ya ehl-al-mürüvve-
ti ve-l-keremi ve-l-sahâ. Seyyid-i sâdât fukâra-i bâb-Allâh fütüvvet-dârân ve 
muhibb-i hânedân, hâl budur kim işbu mü’min kardeş, edâm-Âllâhu bakaah 
müddet-i medîde ve ahd-ı baîde pir-i kâmil ve muktedâ-yi vâsıl talebinde idi, 
el-hamdü lillâh bu gün sâdâttan filân aziz, ya filân şeyhe yetişüp ber-mürad 
olup bu hadîs-i şerif hükmüyle, kaale Rasûl-Allâh sallallahu aleyhi ve selleme 
ve âlihi, Men talabe şey’en ve cedde vecede, sadaka Rasûl-Allâh,

Visâlin ister idim gece gündüz
Bi-hamd-illâh müyesser oldu şimdi
Beni reddeyleme şâhâ tapudan
Ki kul oldum gönülden sana şimdi

Bu muhibb-i sâdık ve mürîd-i âşık hakkında ne buyurursunuz?” der, 
Mahfildekiler “mübârek olsun” derler. Nakıyb tâlibi şeyhe yakın götürünce 
“Muhammed’e salâvat” der, salâvat verilir. Şeyh, tâlibe öğüt verir. Bu öğüt-
ler arasında Bektâşîlerin telkıynindeki “Gelenin malı, gidenin kanı ve başı gi-
der” sözü bile vardır. Bundan sonra nakıyb, mürîdin eli elinde yürüyüp şeyh 
huzuruna varınca:

Siz erenler hidmetine biz niyâza gelmişüz
Kıble gördük anın içün biz niyâza gelmişüz
Nev-niyâzız işbu yolda ederiz her dem niyâz
Hak bilür kim cân-u dille biz niyâza gelmişüz

tercemanını okur ve tâlibi, huzura iki diz üstüne çöktürüp tıraş eder. Tıraş 
erkânı, Bektâşîlerdekinin aynıdır. Tıraştan sonra tâlib, şeyhten itibaren her-
kesin elini öper.

Bu Fütüvvet-nâmeye göre her sanat ehline, sanatına uygun bir şey, me-
selâ teraziyle iş görenlere terazi, terzilere makas, arşın ve ipliğe geçirilmiş 
iğne, kasaplara bıçak ve masat, helvacılara tennure, yahut kepçe ve kevgir, 
yahut da demir kürek, dülgerlere testere, çekiç ve miskap, mekikçilere mekik 
verilir. Eskici, pamukçu, çizmeci, demirci ve çilingirlere tennûre verilmedi-
ği de kayıtlıdır. Yine bu Fütüvvet-nâme, şeddin pamuk bezinden olduğunu, 
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Kavsî, Selmanî ve Yûsufî adlariyle üçe ayrıldığını yazmada ve bu üç tarz şed-
din resimlerini şu suretle yapmadadır:

Yine aynı Fütüvvet-nâmede helva göndermek, şeyhlere sofra, çerağ ve 
alem vermek de erkân arasında zikrediliyor.

Yukarıda yazdığımız tercemanlardan başka bu Fütüvvet-nâmede şu ter-
cemanlar da var:

Şeyhe yakın gelindiği zaman okunacak terceman:

Hest pîş-i on du ebrû secde kerden farz-ı ayn
Kadr-i on tâat ki dâned cuz imâm-ı kıbleteyn
Eşk-i dâne dâneem âlûde-i hûn-ı dilest
Hem-çu tesbîhî ki mîârend ez hâh-i Huseyn

(Mânası: “O iki kaş önünde secde etmek farz-ı ayndır. Bu ibadetin kadrini, iki 
kıbleye namaz kılan imâmdan, yâni Peygamber’den başka kim bilir? Tane ta-
ne gözyaşlarım, Huseyn’in toprağından getiregeldikleri tesbih gibi gönül ka-
nına bulanmıştır.” Kerbelâ toprağından tesbih yapmak, bu tesbihleri hediye 
olarak götürmek ve kullanmak, yalnız Şîîlere mahsustur).

Hatâ tercemanı:
 

Tarıykatte boyun kesmek hatâdır
Erenler yolu teslîm-ü rızâdır
Günâh olduysa dilden, yâ elimden
Elim kesmek, dilim kesmek revâdır

Başka bir hatâ tercemanı:

Hatâ ettim suçum afveyle ey şâh
Bi-hakk-ı Murtazâ vu âli dergâh
Huseyn-ı Kerbelâ sırrı (seri de olabilir) hakıyçün
Rabbenâ zalemnâ estagfirullâh (sûre. VII, A’râf, âyet. 23)
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Bu tercemanlardan, On iki İmâm’ın adları “Dört Muhammed, dört Alî, 
iki Hasan, Huseyn, Mûsâ ve Ca’fer” tarzında Muhammed Peygamber’le be-
raber anılan terceman, Seyyid Huseyn’in Fütüvvet-nâmesinde de vardır. Bu 
tercemanların bir kısmı, ihtimal Seyyid Muhammed tarafından düzülmüş 
nazımlardır. Fakat bir tanesinin, Seyyid Huseyn’in Fütüvvet-nâmesinde de 
olması, bunların kime veya kimlere ait olduğunu kat’iyetle söylememize 
imkân bırakmıyor. Yalnız Farsça tercemandan başka bütün tercemanlarla 
erkân sürülürken okunan ayetlerin Bektâşîlerde de olduğunu hasseten kay-
detmemiz gerektir.

Yol atası ve iki yol kardeşi tutmak âyini de bu fütüvvet-nâmede ayni 
tarzda kayıtlıdır. Burada şunu da söyliyelim: Seyyid Huseyn’in Fütüvvet-nâ-
mesinden itibaren dellâklerle hamam hizmetinde bulunanların ve kasapların 
da fütüvvet ehli arasına katıldıklarını görüyoruz. Anlaşılıyor ki bunlar, fütüv-
vet meclislerinin karariyle fütüvvet ehli arasına alınmışlardır. Herhalde tel-
lallar da bu hükme dahildir. Ancak muhtekirlerle avcıların ve kötü huylu ki-
şilerin hiç bir vakit fütüvvet ehli arasına alınmadıkları muhakkaktır.

fütüvvet ehlindeki tercemanlar
Fütüvvet ehlinde, erkân esnasında tâlib ağzından okunan ve ekserisi man-
zum olan sözlere, “terceman” dendiği, yukarıdaki izahlardan da anlaşılmış-
tır. Bu tercemanlar, Seyyid Muhammed’in Fütüvvet-nâmesinden sonraki fü-
tüvvet-nâmelerde daha fazladır. Meselâ Ali Emîrî Kütüphanesinde Türkçe 
Şer’iye kitapları arasında 900 numarada kayıtlı Fütüvvet-nâmede:

Şem’-i tevfiyk-ı hidâyettir yüzün
Sûret-i Hak’tan işârettir yüzün
Ehl-i tevhîde beşârettir yüzün
Hacc-u ihrâm-u ziyarettir yüzün

tercemanından başka şu tercemanlar da vardır:

Bir müsâfir geldi yüzü eşiğinde hâkdir
Sorar isen ger tarıykatte vücûdu pâkdir
Ehl-i-erkâna nazar kıl dâim ey rûh-ı revân
Meskenet ehline mesken gün gibi eflâkdir
Sâhib-i seccâde olan dünyaya kılmaz nazar
Ben gedânın ber-güzârı bir yeşil yapraktır

(Ber-güzâr, yâni armağan tercemanı)
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Cemâlindir senin nûr-ı ilâhî
Yüzündür âlemin mihr ile mâhı
Ayağın basdığı ey mazhar-i Hak
Erenler bâşının tâc-u külâhı
Selam olsun sana dünyâ vu ukbâ
Ki sensin dîn-ü dünyâ, pâdşâhı

(niyaz tercemanı)

Yine ayni kütüphanenin ayni kısmında 1009 numarada kayıtlı Fütüv-
vet-nâmede:

Esselâmu aleyküm ey erenler
Ki dünyâ varlığın terkin kılanlar
Ey hazır erenler size ışk olsun
Âlemi yoğa sayanlar ışk olsun

tercemanı var. Tekrar edelim ki bütün bu tercemanlar, Bektâşîler tarafından 
benimsenmiştir. İlk icazet tercemaniyle ilk eşik tercemanı, şeyh huzurunda 
okunan niyaz tercemanı, her iki hatâ tercemanı, “Şem’-i tevfiyk-ı hidâyet-
tir yüzün” mısraiyle başlıyan terceman, ber-güzâr tercemanı, ondan sonraki 
iki niyaz tercemanı, aynen Bektâşîlerde de vardır. Eşik tercemanını onlar da 
erkân esnasında ve eşik yanında, ilk niyaz tercemanını onlar da baba huzu-
runda okurlar. Her iki hatâ tercemanı da hatâ işlenince okunur. Ber-güzâr 
tercemanı, onlarda da ber-güzâr tercemanıdır. Son iki niyâz tercemanı, bazı 
mecmualarda baba huzurunda, bazılarında türbe ziyaretinde okunacak ter-
cemanlar olarak kayıtlıdır. Bektaşî erkânında, çerağ uyarma esnasında baba 
huzurunda okunan ve “Şem’-i tevfiyk-ı hidâyettir yüzün” mısraiyle başlıyan 
terceman, Nesîmî’nin bir tuyuğudur ve bu tuyuğ, Nesîmî divanında şu su-
retle yazılıdır:

Sûret-i Hak’dan işâretdir yüzün
Ehl-i tevhîde beşâretdir yüzün
Hacc-u ihrâm-u ziyâretdir yüzün
Cümle eşyâdan ibâretdir yüzün

Nesîmî divanında bir de şu tuyuğ var:

Şem’-i tevfiyk-ı hidâyetdir yüzün
Sûret-i Hak’dan kinâyetdir yüzün
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Bî-bidâyet bî-nihâyetdir yüzün
Hem nihâyet hem bidâyetdir yüzün

(1260, Takvim-i Vakayi’ Matbaası, s. 121-122).

Görülüyor ki fütüvvet ehlinde, bu iki tuyuğdan mısralar alınarak ikisi, 
bir tuyuğ haline getirilmiş ve terceman olarak kullanılmıştır. Bektâşîler de 
aynen bu tercemanı fütüvvet ehlinden almışlardır. Yalnız bâzı erkân-nâme-
lerde26 bu tercemanın üç beyit olarak kayıtlı olduğunu ve araya kimin olduğu 
belli olmıyan bir mısraın katıldığını gördük. Fütüvvet ehlindeki tercemanlar-
dan birinin bu suretle Nesîmî’ye (807 h. 1404-1405) ait oluşu tesbit edildikten 
sonra bu tercemanların, zaman zaman erkâna eklendiğini ve inanışla erkân-
daki esas, yâni Ehli-beyt sevgisiyle şedd bağlama ve şalvar giydirme aynı ol-
makla beraber erkânın zaman geçtikçe eklentilerle nisbî bir değişme arzetti-
ğini kat’iyetle söyliyebiliriz.

26 Bektâşî erkânını bildiren kitaplara bu ad verilir.
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 IV
—

fütüvvet ehlinin mezhebi ve inanışı
—

fütüvvet ehli, şîî yahut müteşeyyi’ bir taifedir
Yukarıdan beri verdiğimiz malûmattan açıkça anlaşılmaktadır ki fütüvvet 
ehli, yollarını “Alî yolu” saymakta, Alî ve Ehl-i beyt sevgisini en büyük fazi-
let ve vecibe olarak kabul etmektedir. En eski ve hattâ bazısı nisbeten Sünnî 
bir karakter taşıyan fütüvvet-nâmelerde bile açıkça görülen bu esas, sonra-
ki fütüvvet-nâmelerde büsbütün kuvvetlenmede ve büsbütün aşırı ve bâtınî 
bir hal almadadır. Fütüvvet ehlinde Ehl-i beyt sevgisi, bir şiardır ve fütüv-
vetin, Peygamber’den Alî’ye kaldığına inanmak esastır. Daima Alî’nin vilâyeti 
ve fütüvveti hakkındaki âyet ve hadislerle, hattâ bazı uydurma hikâyelerle 
istidlallerde bulunurlar. Ananelerdeki en kuvvetli ve müşterek nokta budur. 
Nakkaş Ahmed’in, Şihâb-al-dîn Sühreverdî’nin, Nâsırî’nin hattâ görünüşte 
sünnî bir karakter taşıyan diğer fütüvvet-nâme sahiplerinin ve başkalarının 
fütüvvete ait yazdıkları risâlelerde bu şiar, bazen gulüvve varacak kadar taş-
kın bir tezahür gösterir. Abdülhamid I. Kütüphanesindeki Fütüvvet-nâmeyle 
Veliyeddin Efendi Kütüphanesinde bulunan Fütüvvet-nâmedeyse Şîa-i İmâ-
miyye akıydelerinin hususiyetleri apaçık görünmededir. Seyyid Huseyn ile 
Seyyid Muhammed’in Fütüvvet-nâmelerinde artık bu hususiyet, gizlenmiye-
cek kadar açıktır. Hele sonuncusu, âdeta Safaviyye devletinin propaganda-
sını yapmadadır. Esasen XV.-XVI. yüzyıllarda Alevîlik ve her halde bundan 
önce de henüz teşekkül devresini tamamlayamamış olan Bektâşîlik, fütüvvet 
erkânının bir çok noktalarını almak ve bilhassa tercemanlarını tamamiyle 
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benimsemek suretiyle usûl ve erkânını kurmaya başlamış ve sonradan Alevî 
ve Bektâşîler tarafından bir çok fütüvvet-nâmeler yazılmıştır. Şah Tahmasb 
zamanında (983 h. 1575-1576) Bisâtî adlı birisi tarafından yazılan ve Alevîlerce 
“Büyük Buyruk” ve “Menâkıb” denen “Menâkıb-al-esrâr behcet-al-ahrâr”da 
fütüvvetten, Gadîr-Hum’da Alî’nin vasıy ve halîfe tayininden sonra Peygam-
ber tarafından belinin bağlanmasından ve Alî’nin de Peygamber’in emriyle 
Selmân, Kanber ve Ca’fer-i Tayyâr’ın bellerini bağlamasından sonra Alî’nin 
emriyle Selmân’ın da on dört kişiye şedd kuşattığından bahsedilmesi, yâni 
bu kitabın, âdeta bir fütüvvet-nâmeyi de ihtivâ etmesi, fütüvvet-nâmelerde-
ki tercemanların Alevî ve Bektâşîler tarafından kullanılması, dualarda On iki 
İmâm’ın mutlaka anılması ve Mehdî’yi Sahib-zaman tanıyıp zuhuruna dua 
edilişi, hasılı bütün bunlar ve bunlar gibi nice deliller, fütüvvet ehlinin Alevî 
bir neşeye sahip olduğunu açıkça göstermektedir. Zaten İmâmiyye mezhebi-
ni kabul etmiş ve bunu ilân eylemiş olan Halîfe al-Nasr li-dîn-Allâh’ın (Bakı-
nız, İbn-i Tıktafâ: Kitâb-al-Fahrî, Mısır, 1318, s. 287, Gotha, s. 370-371, Abu-l-
Fidâ, Matbaa-i Âmire, 1286, c. III, s. 142-143) bu mesleği benimsemesi ve bü-
tün fütüvvet ehli tarafından muktedâ tanınması da fütüvvet ehlinin temayü-
lünü izhar eden bir keyfiyettir. Bu halîfenin mezhebini büsbütün açıklaması 
bakımından şu satırları da buraya ilâve etmek lüzumunu duyuyoruz:

Şeyh Bahâ-al-dîn Muhammed-ibn-i Huseyn-al-Âmilî (1003 h. 1594-1595), 
Şam Emîri Salâh-al-dîn Yûsuf oğlu Alî’nin, babalarının vasiyetini tutmayıp 
kendi hakkını gasbeden kardeşleri Abu-Bekr ve Osman’dan şikâyeti muta-
zammın dört beyit yazarak al-Nâsır li-dîn-Allâh’a müracaat ettiğini, onun da 
mektubun arkasına “Yûsufoğlu, mektubun doğru ve aslının temizliğini bil-
dirmede, Peygamber’den sonra onlar, Medîne’de yardımcısı olmadığını gö-
rüp Alî’nin de hakkını gasbettiler. Sabret, yarın onlardan hesap soracağım. 
Müjdelerim seni, yardımcın İmâm Nâsır’dır” mealinde üç beyit yazdığını bil-
dirir (Keşkûl, Mısır, Şeyh Şeref Mûsa Mat, s. 170).

Bütün bu açık deliller, fütüvvet ehlinin Şîîliğe mütemayil bir zümre ol-
duğunu göstermekle beraber şu suali sorabiliriz: Bütün fütüvvet ehli Şîa-i 
İmâmiyye’den miydi, daha doğrusu Alevî oldukları muhakkak olmakla bera-
ber fütüvvet ehli ne dereceye kadar İmâmiyye mezhebini biliyordu? Bu soru-
ya Bektâşî ve Alevîlerin, bu mezhebi ne dereceye kadar ve ne tarzda benim-
sediklerine bakarak cevap verebiliriz. Bektâşî ve Alevîler, İsnâ-aşeriyye-İmâ-
miyye, yani Ca’feriyye mezhebini kabul ettiklerini iddia etmişler ve sâlike, 
mezhebinin Ca’feri olduğunu telkıyn edegelmişlerdir. Fakat On iki İmâm’ın 
adından başka bu mezhebe ait bilgileri yoktur. İmâmların hâl tercemelerinde 
bile aklın kabul etmiyeceği saçma rivayetlere inanırlar. Tevellâ ve Teberrâda 
bile aslı olmıyan masallar, esas inanışa hâkimdir. Hattâ On iki İmâm’la Mu-
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hammed ve Fâtıma’nın ma’sum olduklarına inanmak, yâni on dört ma’suma 
îman bile bunlarda “On dört ma’sum” diye ayrı bir bölük icadına sebeb ol-
muştur. Yâni Bektâşîler ve Alevîler, “ma’sum” kelimesindeki ismet mânasını 
anlamayıp bu kelimenin türkçedeki ergenlik çağına girmemiş çocuk mânası-
nı anlıyabilmişler ve On iki İmâm’dan başka bu imâmların henüz çocukken 
şehid edilmiş olan ve bir çoğu da uydurma bulunan on dört çocuğuna bu 
adı takıvermişlerdir ki bu suretle “Devazdeh İmâm-On iki İmâm”dan baş-
ka gülbank ve dualarda bir de “Çhârdeh Ma’sumân, Çhârdeh Ma’sûmân-ı 
pâk, Çhârdeh Ma’sum-On dört ma’sum” da ayrıca anılagelmiştir. Bu on dört 
ma’sum, Seyyid Huseyn’in Fütüvvet-nâmesinde de geçmektedir. Câ’ferî ol-
duklarını iddia eden Bektâşî ve Alevîler, bu mezhebin usûl ve füruundan 
hemen hiç bir şey bilmedikleri, hattâ söylediğimiz gibi On iki İmâm’ın hal 
tercemelerinde bile uydurma şeylere inandıkları, bilhassa Alî’ye aslı olmı-
yan mucizeler, hareketler ve sözler isnad ettikleri ve bilhassa Alî sevgisin-
de büsbütün başka bir tarz ihtiyar edip gaalî27 bir akide taşıdıkları ve şeriat 
emirlerine uymadıkları gibi fütüvvet ehli de her halde ekseri yerlerde ve hele 
İmâmiyye’nin çokluk olarak bulunduğu ülkelerden başka yerlerde, yâni Ana-
dolu ve Rumeli’de Bektâşîler ve Alevîler gibi bir zümre olmuşlardır. Fütüv-
vet-nâmelerdeki uydurma rivayetlerin, meselâ Gadîr-Hum’da Peygamber’in, 
Alî’nin belini, Alî’nin de Kanber ve Selmân’la o vakit çoktan vefat etmiş bu-
lunan Ca’fer Tayyar’ın bellerini bağlaması, Selmân’ın da çoğu daha baba sul-
büne bile düşmemiş yahut da tamamiyle muhayyel şahıslara kuşak kuşat-
ması, o gün sehabenin birbirleriyle kardeş olmaları, Alî’nin yine o gün Pey-
gamber tarafından kardeş edinilmesi, helva pişirilmesi vesaire gibi şeylerin 
hiç birinin İsnâ-aşerîyye-İmâmiyye rivayetlerinde bulunmadığını ve mezhe-
bini bilen aklı başında bir Ca’ferî tarafından kabul edilmiyeceğini de burada 
kaydetmemiz gerektir. Bu bakımdan fütüvvet ehlinin Şîîliği, hurafatla karışık 
bir Şîîliktir ve bâtınî bir mahiyet taşır. En eski ve mazbut fütüvvet-nâmeler-
de bile bu aslı olmıyan rivayetlerin bir kısmının bulunması, bize bunu ispat 
ediyor. Şunu da söylememiz gerekir ki zaman geçtikçe bu garip rivayetler, 
fütüvvet-nâmelerde büsbütün artmıştır. Zaten ilk zamanlarda şerbet içmek, 
şedd kuşanmak ve şalvar giymekten ibaret olan fütüvvet merasimine zaman 
geçtikçe tıraş olmak, alem ve çerağ vermek, helva pişirmek gibi şeyler de gir-
miş, bu suretle Bektâşî ve Alevîler, erkânlarının esaslarını fütüvvet ehlinden 
almakla beraber fütüvvet ehli de onların erkânındaki bu esasları almışlar, ha-
sılı Alevî ve Bektâşîlikle fütüvvet yolu arasında bir kaynaşma meydana gel-

27 Muhammed, bilhassa Alî ve evlâdı hakkında gulüv gösteren, yâni aşırı bir inanç besleyip onların 
tanrı olduklarını kabul eden taifeye denir.
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miştir. Ancak fütüvvet ehlini bâtınî bir renge boyayan, bu kaynaşma değildir. 
Daha önce de aralarında derecelerin bulunuşu, erkânlarına hariçten kimseyi 
almayışları, kendilerinden olmıyanlara “dîğer” adını vermeleri,28 İsmaîlîler-
de olduğu gibi hurûf-ı mukattaayı remz olarak kullanmaları ve daha bunlar 
gibi bariz bâtınî şiarlar vardır. Hattâ Nakkaş Ahmed’in, Fütüvvet-nâmesinin 
mukaddimesinde “Fütüvvet bölükleri, başıboş bir halde âdeta çöllere, ovala-
ra düşmüş, doğruluktan ayrılmış, batıla sapmış, nefis isteklerine uymuş, sa-
pıklık yolunu tutmuştu. Hidâyet yolundan sapmışlar, bid’atlerle hile ve fitne-
leri tevil eder olmuşlardı. Fütüvvet eshabına azgınlık üst olmuştu. İçlerinde 
dalâlet hükmetmiye başlamıştı. Hileleri çoğalmış, bilgisizlikleri artmıştı. Fü-
tüvvet hükümlerini unutmuşlar, onları bilmez bir hale gelmişler, ululanma-
ya ve mücadeleye karşı meyilleri fazlalaşmıştı. Bu hal, müslümanlara, kendi-
sinden başka bir imâm ve dine, kendisinde başka bir kıble olmıyan ulumuz 
ve efendimiz, imâmet şeceresinden gelen, nübüvvet bağçesinde biten, Abbas 
sülâlesinden Tanrı halifesi, mü’minler imâmı, âlemler Rabbinin halifesi, do-
ğularla batıların imâmı, mü’minlerin emîri İmâm Nâsır li-dîn-Allah’ın fütüv-
veti benimsemesiyle ulu Tanrının, onun vasıtasiyle fütüvvet yolunu yücelt-
mesine, alâmetlerini yükseltip büyültmesine dek böylece sürüp gitti” (108.a-
b) demesinden anlaşılıyor ki fütüvvet ehli arasında bâtınî temayüller, gizle-
nemiyecek, şikâyet ve intikadı icab ettirecek kadar açığa çıkmıştı. Al-Nâsır li-
dîn-Allâh’ın fütüvveti benimsemesi, daha doğrusu tamamiyle yıpranmış olan 
imparatorluğu, esnafı teşkilâtlandıran kuvvetli ve mütesanid bir kitle ile des-
teklemesi, ihtimal fütüvvet ehlinin bir kısmını ve bilhassa yakınlarını batınî-
likten çekmiş ve kendi mezhebi olan İmâmiyye mezhebinin usûl ve fürûunu 
kabul etmelerini mucib olmuştur. Fakat bu ihtimali, bütün fütüvvet ehline 
teşmile imkân yoktur. Burada bâtınî söziyle İsmâîliyye’yi değil, şeriatın zâ-
hirî emirlerini tevil eden ve bâtınını esas ittihaz eyliyenleri, Alevî söziyle de 
Alî’yi sehabeden üstün gören ve onu Peygamber’den sonra halîfe ve imam 
tanıyanları kasd ettiğimizi bilhassa kaydedelim. Çünkü bâtınî telâkkileri be-
nimsiyenler, hattâ bâtınî metoduna uyanlar, zaman zaman yeni yeni teviller 
icad ederler. Bunlar, İsnâ-aşeriler arasında olduğu gibi Sunnîler arasında da 
vardır. Ancak dereceler, ıstılâhlar ve gizli erkân hususunda bu mesleğin İs-
mâîliyye batınîlerinin teşkilâtından müteessir olduğu da bizce muhakkaktır.

Bütün bu açık delillere karşı, “Rahletu Ebî-l-Hasan Muhammed-ibn-i 
Ahmed ibn-i Cubeyr”de, Şam ülkesindeki Şîa’dan bahsedilirken bunlara fü-
tüvveti şiar edinmiş olan ve Nubuviyya denen Sünnî bir taifenin musallat ol-
duğunun anlatılması (E.J.W. Gibb vakfı yayınlarından, 1907, s. 280), fütüvvet 

28 Bektâşîler zâhir, Alevîler yezid ve zâhid, Mevlevîlerse avâm derler.
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ehlinin Sünnîliğini ispat edemez. Çünkü fütüvvet ehlinin cüvan-merd, fetâ 
ve ayyâr, ulularının ahı, ahı-Türk, ahıbaba adlarından başka bir adla, hele 
Nubuviyya adiyle anıldığı, hiç bir yerde ve hiç bir kimse tarafından görülme-
miştir. İbn-i Cübeyr, bu izahatında fütüvvet kelimesinin lûgat mânasını kas-
detmiştir ki yiğitlik, delikanlılık, silâhşorluk, kabadayılık, hattâ ataklık ve kül-
hanbeylik demektir. Nitekim, Selçuk tarihlerindeki rind ve rünûd kelimesiy-
le de bu mânalar kastedilmektedir. Fakat gerçekten Şam diyarında fütüvvet 
ehlinin bir kısmı, Şîa’ya düşman olsa bile bu keyfiyeti tamim etmek müm-
kün değildir. Çünkü Şîa’da birçok fırka vardır, belki bunlar Gulâttır. Bu sözü, 
fütüvvet ehlinin Sünnîliğine sened ittihaz etmek, ancak evvelce verilen bir 
hükmün ifadesi olabilir. Aynen İbn-i Batûta’nın, fütüvvet ehlini Sünnî inanış-
lara sahip kimseler olarak tavsif etmesi de yanlış bir görüşten başka bir şey 
ifade edemez. Mevlânâ gibi dünya çapında hakîm ve ârif bir şâir hakkında 
“bir helvacının helvasını yedikten sonra ardına düşüp giderek kaybolmuş, 
arıyanlar, kendisini bulamamışlar, bir kaç yıl sonra tekrar Konya’ya gelmiş 
ve Farsça, her beyti kafiyeli (mesnevî tarzında), fakat mânası anlaşılmaz şiir-
lerden başka bir şey söylememiş, talebesi tarafından yazılan bu mânâsız şiir-
lerden “Mesnevî” adlı bir kitap meydana gelmiş” diyen (Şerif Paşa terceme-
si, c. I, s. 323) bu dil bilmez seyyahın sözlerine ne dereceye kadar değer veri-
lebilir? Diğer bir tâbirle, bu çeşit verdiği malûmat, ana kaynaklarla teyid edil-
meden ve tarihî bir tenkide tâbi tutulmadan derhal nasıl kabul olunabilir? 
Bunu düşünmiye bile lüzum yoktur sanırız. Esasen Sünnî akidelere bağlı ola-
rak öğdüğü fütüvvet ehlinin her gece müzik ve rakısla meşgul olduğunu has-
seten ve defalarca kaydederek de büyük bir tenakuza düşmektedir. Çünkü 
yalnız Sünnî müteşerrilerce değil, Şîa müteşerrilerince de müzik ve rakıs ha-
ramdır. İbn-i Batûta, ahılar tarafından ancak bir konuk olarak konuklanmış, 
her din ve her mezhep ehlini hoş gören bu cüvan-merd insanlar tarafından 
ancak bu görüşle ve bu sıfatla ağırlanmıştır. Onların şedd bağlama, şerbet iç-
me, şalvar giyme, pîr ve kardeş tutma âyinlerinden ve fütüvvet-nâmelerden 
haberi bile yoktur. Onun görüşünü sened ittihaz etmek için onun kadar gel-
geç görüşlü olmak icab eder. M. Cevdet’in de İbn-i Batûta gibi fütüvvet ehli-
nin Şîî ve bâtınî inanışlara sahib olmadıklarında israr ettiğini de söyliyelim. 
Fakat onun bu israrı da açık deliller karşısında bile irkilmiyen sabit bir fikrin 
aksidir. Zaten M. Cevdet, fütüvveti, yalnız erlik, cömertlik ve hayrât sahibi 
olmak sayıp fütüvvet eshabının, geçmiş büyükleri kendilerinden gösterdik-
leri gibi Peygamber zamanından itibaren kahramanlıkla ve hayratla ün almış 
islâm büyüklerini önce Sünnî yapmış, sonra fütüvvet defterine kaydetmiş, 
bütün vakıf sahiplerini, askerî teşkilât kurucularını veya bu teşkilâtta değer 
kazananları fütüvvet erbabından göstermiştir ki bu da, bütün bâtınî zümre-



75islâm ve türk illerinde fütüvvet teşkilâtı ve kaynakları

lerde müşterek bir metoddur ve M. Cevdet’i sabit fikri, sevmediği bâtınîlerin 
usullerinden birini kabule mecbur etmiştir. Bâtınîlik hakkındaki fikri de pek 
gariptir. Seb’iyye, Müevvile, İsnâ-aşeriyye, yahut sûfîlerden biraz aşırı inanç 
besliyenler hasılı tek sözle Sünnîlik çerçevesinden çıkan her taife ve herkes, 
onca kötüdür ve binaenaleyh fütüvvet ehli olamaz. Fakat yine de İsmâîliy-
ye’nin mümessil ve mürevvici olan Fâtımîler devrinde fütüvvetten bahseder 
(al-Ahıyyat-al-fityân, s. 53-54), İmâmiyye mezhebini kabul etmiş olan al-Nâ-
sır-li-dîn-Allâh’ın fütüvvet erbabına baş tanındığını söyler (61-62, 68-76) ve 
her hususta bu çeşit tenakuzlara düşer. Her divanda olduğu gibi mısraları 
karşılıklı yazılmış olan Sultan Veled divanındaki bir terciin bir bendini, ön-
ce sağ, sonra sol taraftaki mısraları alt alta nakledecek ve bundan sonraki 
bendin altıncı beytini de bu bende ilk beyit olarak alacak kadar dikkatsizce 
toplanmış olan (Bakınız: al-ahıyyat-al-fityân, s. 162, Divan-i Sultan Veled, F. 
Uzluk basması, Uzluk Basımevi, 1941, s. 150-151), terkip, tahlil ve hüküm ba-
kımlarından tamamiyle gayri ilmî bulunan bu kitabın müellifi sıra düştükçe 
Sünnî olmıyan ve hoşuna gitmiyen herkese açıkça lânet edecek kadar müta-
assıptır. Yalnız bu kitaptan, ihtiva ettiği vesikalar dolayısiyle istifade edilece-
ğini ve bu yüzden zengin bir kitap olduğunu da söylememiz gerektir.

Hasılı fütüvvet ehli Şîî yahut müteşeyyi’ bir taifedir. İnanışları, hurafe-
lerle karışıktır. Yolları, tamamiyle bâtınî bir karakter taşır. Bilhassa XVI. yüz-
yılda, Osmanoğullarına karşı Safavî propagandası temsil eden fütüvvet eh-
linde XVII. yüzyılda bu bâtınî karakter yavaş yavaş unutulmuş ve fütüvvet 
yolu yalnız esnaf teşkilâtlarına inhisar etmiş, fakat yine bu asırdan itibaren 
Melâmî-Hamzavîler, bu teşkilâtın bir kısmını ellerine alarak fütüvvetin aslî 
karakterini son zamanlara kadar yürütmüşlerdir.

fütüvvet ehliyle fütüvvet-nâmeler hakkındaki intikadî eserler
Fütüvvet ehli hakkındaki tenkidleri iki kısma ayırmamız gerektir. Birinci kı-
sım tenkidler, tıpkı tasavvuf ehlinde olduğu gibi fütüvvet ehlinin kendi ken-
disini tenkididir. Meselâ Sülemî “Kitâb-al-Futuvva”sında, Abû-Bekr-al-Var-
rak’ın “Fetâlar, eski zamanlarda ihvânı överler, nefislerini kınarlardı. Şim-
diyse nefislerini, yâni kendilerini övüyorlar, kardeşlerini kınıyorlar. Eski-
den nimetlenmeyle rahata kavuşmayı ihvâna seçerler, kendilerini sıkıntıya, 
zahmete atarlardı, şimdiyse sıkıntıyı ihvâna, nimet ve huzuru kendilerine 
seçmedeler” dediğini kaydetmede (90.b), Sülemî’den rivayetlerde bulunan 
ve onu rahmetle anan Ahı Ahmed-al-Muhibb-ibn-i Şeyh Muhammed-ibn-i 
Mikâil-al-Ardabîlî de “Kitâb-al-Futuvva”sında aynen bu cümleleri zikreyle-
mededir (102.a). Nakkaş İlyas oğlu Ahmed’in eserinde de dîbâcede, Şîî halîfe 
al-Nâsır li-dîn-Allah’ın fütüvvet ehlinin reisliğini alıncaya dek fütüvvet bö-
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lüklerinin şaşkın bir halde yazılara düşmüş, doğru yoldan sapmış, batıla ya-
pışmış, isteklere sarılmış oldukları, sapıklık yollarına girip hidayet yollarını 
bırakarak bid’at ve hileleri tevîle koyulmuş bulundukları, kendilerine şaka-
vetin üstün olduğu, içlerinde sapıklığın hükmettiği, hilelerinin çoğalıp ma-
rifetlerinin azaldığı, fütüvvet hükümlerinde bilgisizliklerinin, ululanmada ve 
dâvalara girişmede meyillerinin fazlalaştığı bildirilmededir (108.a-b).

Şüphe yok ki bu sözler, sûfîlerde olduğu gibi bunlarda da var ve her ta-
savvuf kitabında, eski sûfîler övüldüğü, yenileri kınandığı gibi bir çok fütüv-
vet-nâmelerde de aynı şeye raslanabilir. Ancak bu sözlerdeki gerçek, sûfîler 
gibi fütüvvetçilerin de kendi kendilerini kınamak suretiyle mesleklerinde uy-
gunsuzluklar olduğunu ve uygunsuzların bulunduğunu, hiç olmazsa şerîat-
çılar tarafından kınandıklarını ve bu yüzden mesleği kurtarmak için meslek-
tekilerin bir kısmını kınamıya mecburiyet duyduklarını bildirmiş olmasıdır.

İkinci kısım ve tabiî en şiddetli tenkidler, esas bakımından fütüvveti 
kabul etmiyenlerin tenkidleridir. Şimdilik elimizde fütüvvet ehli ve fütüv-
vet-nâmeler hakkındaki intikatları ve Sünnî âlimlerin bunlar hakkındaki 
telâkkilerini gösteren tek bir eser vardır. 1029 da (1619-1620) yazılmış olan 
bu eserin 1066 da yazılmış bir nüshası, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi-
nin Türkçe yazmaları arasında 6803 numarada kayıtlıdır ve 59 varaktır. Di-
ğer bir yeni yazması, kitapçı Raif Yelkenci’dedir. Belgratlı Münîrî’ye ait olan 
bu Türkçe kitabın adı “Nısâb-al-intisâb ve âdâb-al-iktisâb”dır ve Seyyid Mu-
hammed’in “Miftâh-al-dakaayık fî beyân-al-fütüvveti va-l-hakaayık” adlı Fü-
tüvvet-nâmesini tenkid için yazılmıştır. Hamzavîlerden Huseyn Lâmekânî 
(1035 h. 1625) ile semâ hakkında mektuplaşan ve ayrıca da “Nakz-ı raks” ad-
lı bir risâlesi bulunan29 Münîrî, bu kitabında, fütüvvet ehlindeki sanat pîrle-
rinin meselâ, Ahı Evren’in, Abbas’ın veya ibn-i Abbas’ın oğulu olması yahut 
Zün-Nûn’un sehabeden bulunması gibi uydurma şeylerle Cüvan-merd veya 
Cömert Kassab gibi meçhul kişileri reddetmekle beraber kimlerin pîr sayıla-
bileceğini tayin hususunda İran mitolojisindeki Keyûmers, Hûşeng, Cemşîd, 
Gâve gibi şahıslara ve isrâîliyata müracaat etmekte ve bu suretle fütüvvet 
sahiplerinin yaptıklarını, aynen tekrarlamaktadır. Sanatı şer’an yüce tutan 
müellifin asıl maksadı, fütüvvet ehlinin esas yollarını inkâr etmektir. Hattâ 
bir yerde “Arab’da ve Acem’de ve cemî’-i diyâr-i islâmda fütüvvet-dârlar ve 
muhibbân-ı hânedân ve ehl-i şedd ve yed ve bîat olanlar ervâhiyçün deyü 

29 Silsilet-al mukarrebin ve Menâkıb-al muttakıyn adlı eserinde bu risâleden bahseder. Süleymaniye, 
Şehid Ali Paşa kitapları, Mecmua, 2819, v. 139, Memîşah’ın hâl tercemesinde. 1045 te tertib edilen 
bu mecmuanın sonunda Lâmekânî’nin Belgratlı Münîri’ye semâ’ hakkında gönderdiği mektup da 
yazılıdır.
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yazdığı evhâm-ı bâtıladur. Zira fütüvvet-dârlar dedüği şerîatle ve lisan-ı nü-
büvvetle sabit olan elkaabdan değildir ki anlar kim idüği ma’lûm ola. Kitab, 
bir taife-i mahsûsayı murâd idinüb yazdıysa, hadîs-i sahîh ile merdûd olan 
eşyâdandur, hadîsle merdûd olan anı kimse ilerü getürmez ve İmâm Şa’bî, 
ol makuleyi âb-hâneye bırak demiştir. Fütüvvet sahibinün murâdı eğerçi 
ehl-i sanayi’dür amma Rasûl-Allâh sallallahu aleyhi ve sellem, İnn-Allâha yu-
hibb-al muhtarif didüği mü’min-i muhterifden a’la ism anlar halikında ol-
maz ve muhibbân-ı hânedân dimek kızılbaş halkına hayr dua etmekdür, zîrâ 
ol edâda anlarun ihtisâsı artukdur” demektedir (Üniversite yazması, 49.a. 
Raif, s. 225). Maalesef bütün Sünnî âlimleri gibi Şîa-i İmâmiyye mezhebi-
ni hiç bilmiyen Münîrî, pek mutaassıptır. Kahveye bid’at der (v. 16-17.a. s. 
60-75). Fusûs’u, Ümmî Sinânîlerin kitaplarını, Bedr-al-dîn’in Vâridât’ını ve 
bu çeşit kitapları zemmeder (34.a, s. 150), Melâmiyye, Kalenderiyye, Semâ-
viyye, Hurûfiyye, Hamzaviyye, Nûr-bahşiyye gibi tarikatleri, dalâlet sayar 
(55.a-56.b, s. 252-3, 259). Gadîr-Hum’u inkâr etmemekle beraber haklı olarak 
tıraşı, şedd bağlamayı, Zün-Nûn-ı Mısrî ve Hasan-ı Bısrî gibi nice zaman son-
ra gelenleri orada bulundurmayı vesaireyi inkâr eder (30.a, s. 88). Şedd vesa-
ireyi “Işıklar dîdenesi, ravâfız tantanası” diye tavsif eder (47.b, s. 215), pîrin, 
müridine çerağ, tuğ, alem ve sofra vermesine de “Işıklar dîdenesi ve ravâfı-
zın fitnesi” der (50.a, s. 229), Şah İsmâîl’in siyadetini yalanlar (50.b, s. 230).

Fütüvveti ve fütüvvet ehlini intikad eden bu tek ve tam eserden başka 
elimizde bir de fütüvvet ve fütüvvet ehli aleyhine verilmiş fetva var. 749 hic-
rî yılının sonlarında (1349) ölen Maarrat-al-Nu’mân’lı Şeyh Zeyn-al-dîn Abû-
Hafs Ömer-ibn-i Muzaffer-ibn-i Ömer-al-Vardiyy-al-Şâfiî’nin divanında bulu-
nan bu fetvâ, bize ilim ehlinin ve bilhassa Sünnî büyüklerinin fütüvvet ve 
fütüvvet ehli hakkındaki telâkkilerini gösterme bakımından pek değerlidir 
(Bahsettiğimiz fetva, Lâmiyat-al-Arab kasidesiyle şerhini ve diğer bazı edebî 
eserleri müştemil olan ve bu arada al-Vardî divanını da ihtiva eden ve 1300 
hicrîde İstanbul’da, al-Cavâib Matbaasında basılan mecmuanın 154-156 ncı 
sahifelerini kaplar). Fetvada, fütüvvet ehli “sapıklar, bilgisiz ve tenbel adam-
lar, bazı delikanlılar ve oğlana düşkün kişiler” olarak vasıflandırılmakta, bu 
yolun büyüklerinin şeriatta küçük ve âsi, ilimsiz ve hidayetten mahrum ol-
dukları, libaslarının libâs-ı şer olduğu söylenmekte (s. 154), tuzlu su içtikleri, 
bid’at ehli oldukları, yaptıkları işleri iyi sandıkları, kumar vesaireden, yahut 
da tabaklık, çulhalık, sakalık gibi âdi sanatlardan elde ettikleri paralarla sofra 
yaydıkları, sofralarına fâsık kişilerin toplandığı, yollarını İmâm Alî’ye nisbet 
ettiklerini, fakat bunun da tamamiyle uydurma ve Ehl-i beyt’e yalan isnadın-
dan başka birşey olmadığı bildirilmektedir. Al-Vardî, bu beliğ fetvâda “Fetâ, 
kılıçla, kamayla adam vurana demezler. Yoksulu ve zayıfı doyurana derler. 
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Fetâ, kötülüklerde bulunan ve ümmete silâh çeken adam değil, iyiliğe ve ıs-
lâha çalışan adamdır. Fetâ, oğlan düşkünü adam değil, nefsiyle mücahedede 
bulunan adamdır. Bunların içinden biri çıkıp da borçlunun borcunu veririm, 
yoksula yardımda bulunurum, halkın yükünü yüklenirim dese bile sen deriz, 
bu işlerle nefsinin hazzını kasdetmedesin. Hattâ bunu hâlis olarak yapsa bile 
yaptığı iş, mendub için vacibi terketmekten başka birşey değildir. Fütüvveti, 
halîfeden aldıklarını söylerlerse ve bu doğruysa eşik öpmek gibi bir bid’atten 
başka bir şey değildir. Halifelerden râşid olanlara iktidâ lâzımdır ki bilginler, 
bilgilerini onlardan alırlar…. Sonradan meydana gelen herşey bid’attir ve her 
bid’at sapıklıktır. Bu bid’ate razı olan da bid’at işleyene benzer. Tanrı, bunla-
rı yok etmeyi nasip etsin bize. Çünkü fütüvvet, mezmum bir yoldur, haram 
ve zehirli bir iştir” gibi gerçekten pek şiddetli sözlerle onların aleyhinde bu-
lunmada (s. 155) ve fetvasını “Sözü uzatmaktan korkmasam bazı insan şey-
tanlarının fütüvvet dedikleri şeyin aslı olmadığını delillerle anlatırdım” diye 
bitirmededir (s. 156).

Bu fetva, pek aleyhte olmakla beraber bize, hicrî sekizinci yüzyılda Su-
riye’de ulemanın ve bilhassa Sünnîlerin, fütüvvete ve bu yol sâliklerine na-
sıl baktıklarını ve bunların mezhep ve meşreplerini oldukça açıklamadadır.

fütüvvet ehli-bektâşî ve alevîler
İlk Bektâşîlerin, daha doğrusu Baba İshak ve Baba İlyas’ın idamlarından son-
ra Baba Bektâş’ı ulu tanıyan ve onun etrafında toplanan Babalılar bakiyye-
sinin erkânı hakkında kat’i bir bilgimiz yoktur. İkinci Bâyezîd zamanında 
yazılan Hacı Bektâş Menâkıbında (Vilâyet-nâme), Hacı Bektaş’ın, kendisine 
intisab edenlerin başlarındaki kisveyi tekbir ettiği kayıtlı olduğu gibi tıraş et-
mek, bel bağlamak, sofra, çerağ, taç ve alem vermek de vardır (Millet Kütüp-
hanesi, Şer’iyye, No. 987, 1263 te istinsah edilmiş nüsha, 77.a, 97.a-98.a, 101.a, 
112.a, 117.a. Bu kitapta, müteakıb bahislerde de ayni şeylere rastlanır). Hacı 
Bektâş’a ait olan “Makaalât”ın mensur ve manzum tercemelerinde erkâna 
ait bir şey yoktur. Ancak yazılış tarihi ve müellifi belli olmıyan, fakat içinde 
Molla Sad-al-dîn’in (Said Emre) Makaalât tercemesindeki üç beytin bulun-
ması, bazı yerlerinin aynen Makaalâttan alınmış olması ve muhteviyatı, kâğı-
dı ve yazısı bakımından nihayet XV. yüzyıla aidiyeti tahmin edilen ve hırka-
dan, hırkanın imamından, namazından, kıblesinden, pakliğinden, kelimesin-
den, canından, tekbirinden, hükümlerinden, tövbeden, tarikat rükünlerin-
den, kırk makamdan, tarikat ebcedinden vesaireden, aynen Fütüvvet-nâme-
lerde olduğu gibi bahseden on beş sahifelik bir risâlede şu bahisler, fütüvvet 
yoliyle Bektâşîliğin daha ilk zamanlarda karışmaya başladığını gösterir:

“Bâb-ı bel bağlamak bildirir: Vaktî kim bel bağlıyasın işbu âyeti okugıl 
kim Hak taâlâ kabûl kıla, kavluhu taâlâ: İnnelleyzîne yubâyi üneke... Vak-
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tî kim mürîd dutasın işbu âyeti okuyasun ki Hak taâlâ kabûl kıla, kavluhu 
taâlâ: Yâ eyyühellezîne âmenû tûbû ilâllâhi... telkıyn vericek bu duâyı okuya, 
Hak taâlâ celle celâlûhu kabûl kıla: Digil kim Estağfirullâh...”30 Ayni kitaptaki 
bel bağlama ve el tutma âyiniyle helva pişirme usûlü de fütüvvet ehlindeki 
âyin ve usûlden başka birşey değildir. Hattâ aynen fütüvvet-nâmelerde oldu-
ğu gibi beli bağlanan kişinin bağlanacak ve açılacak huyları da yazılmadadır 
(s. 5). Risâlede sakalara ait de bir kısım var (s. 6). Bu kısım da âdeta sakalara 
ait olan ve ne vakit yazıldığı bilinmiyen hususî bir fütüvvet-nâmenin hülâsa-
sıdır (Yeniçeri sakalarına aid olan mühim bir Fütüvvet-nâme, Millet Kütüp-
hanesinde Ali Emîr’inin Türkçe şer’iye kitapları arasında 898 numarada ka-
yıtlıdır). Yine ayni risâlede “Miyân-beste oldur kim evvel hidmet belini bağ-
lar. Yâni pîri diri oldukça hidmetde ola; meğer destûr. Zâhirin, bâtının, pîre 
ısmarlıya, kapısında eksik olmaya” kaydı (s. 7) ve kurban gelince İbrahim’in 
tekbir getirmesi ve dört tekbir hakkındaki izahat (s. 8-9), Bektâşîlerle fütüv-
vet ehli arasındaki yakınlığı, daha doğrusu Bektâşîlerin fütüvvet ehli şiarını 
aynen benimsediklerini gösterir.31 Bektâşîlikdeki Tıygbend de düğümlerine 
ve bağlanışındaki sebebe varıncaya kadar doğrudan doğruya fütüvvet eh-
lindeki şedd’den başka bir şey değildir. Ayni zamanda Bektâşîlerdeki nasib 
verme (ikrar) erkânında bazan merasimden önce, ekseriyetle sonra meydâ-
nın süpürülmesi, eşik ve kabul tercemanları, tâlibi, mürşide salâvât vererek 
teslim etmek, mürşidin tâlibin sağ elini baş parmaklar kalkık ve içleri birbi-
rine dokunur vaziyette sağ eliyle tutması, bîat âyetinin (sûre. XLVIII, âyet. 
10) okunması, tövbe, On iki İmâm’a salâvat ve isimlerinin birer birer anılma-
sı, şehadet getirilmesi, telkıyn ve telkıynde “şeriatte üstüvar ol...” sözlerinin 
bulunması (Bektâşîler tâlibin sağ kulağına gizlice söylenen bu sözlere kulak 
telkıyni ve kulak emaneti derler), niyâz32 edilirken sol dizin yere konması, 
nasipten sonra sunulan şerbet, tamamiyle fütüvvet erkânından alınmıştır. 
Kalenderîlikten geçen tıraş erkâniyle halîfeye sofra, tuğ, çerağ, ve alem ve-
rilmesi ve hırkayla tennûre de her halde Bektâşîlikten fütüvvet erkânına ge-
çen şeylerdendir. Zaten Ahı Evren’i Hacı Bektâş’la dost gösteren Vilâyet-nâ-
me (Hacı Bektâş menâkıbı) Bektâşîlikle fütüvvet ehli arasındaki yakınlığın 
eskiliğini de göstermiş oluyor (Ahı Evran sultan’ın evsâf-ı hamîdeleri beyân 
olunur faslı, bizdeki yazma, 119.b-127.a, Molla Sa’deddin’in Hacı Bektâş’la gö-

30 Bu risâle kitapçı B. Raif Yelkenci’dedir. İstinsah ettiğimiz nüsha, s. 5.
31 Bu risâle için “Yunus ile Âşık Paşa ve Yunus’un Bâtınîliği” adlı eserimize de bakınız (1941. Kenan 

Basımevi, s. 25-26).
32 Şeyhin dizlerini, göğsünü ve yeri öpmeye, yahut sağ ayağının baş parmağını sol ayağının baş par-

mağı üstüne ve ellerini sağ üste gelmek ve parmaklar düz ve açık olarak omuz hizasında bulunmak 
üzere çaprazvari göğse koyup şeyhin önünde başını öne eğmeye niyâz denir.
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rüşmesine aid fasılda da Ahı Evren’in adı geçer, 134.b). Zaman geçtikçe âde-
ta bir birlik haline gelen bu yakınlığın ve tedahülün çok eski devirlerde bile 
mevcud oluşu Bektâşîliğin aslı olan Bâbâîliğin de fütüvvet yoluyla kaynaşmış 
olduğu ihtimalini akla getirmededir.

Osmanoğulları ülkesinde Safaviyye-Erdebîliyye tariykatini temsil eden 
Alevîlere gelince:

Bunlardaki ana kitaplardan biri ve en mühimmi olan ve Şah Tahmasb 
zamanında Bısâtî adlı birisi tarafından yazılan “Menâkıb-al-esrâr Beh-
cet-al-ahrâr”da aynen Seyyid Huseyn ve Seyyid Muhammed’in Fütüvvet-nâ-
melerinde olduğu gibi Gadîr-Hum anlatılmakta, orada sahabenin Peygamber 
emriyle birbirleriyle kardeş oldukları, Peygamberin de Ali’yi kardeş edindiği 
söylenmekte ve sonra Medine’de Cebrâil’in Tanrı emriyle Muhammed’in be-
line Âdem Peygamber’in kemerini kuşattığı, Peygamber’in de Alî’nin belini 
bağladığı, bu suretle imâmların, Mehdi’ye kadar hep birbirine şedd bağladık-
ları, ayni zamanda Alî’nin, Selmân, Kanber ve Câ’fer-i Tayyâr’ın, Selmân’ın 
da on dört kKemer-beste’nin bellerini bağladığı bildirilip on yedi Kemer-bes-
te’nin adları anılmada, şeddin şartları bildirilmededir (Seyyit Muhtar mer-
huma ait 1017 de istinsah edilmiş nüshadan kopya ettiğimiz nüsha, s. 21-28. 
Bu nüshanın tavsifi için bakınız: Abdülbâki Gölpınarlı, Yûnus Emre-Hayatı, 
1936, İstanbul, Bibliografya, s. 307-308, bu kitabın müellifini, sonradan elimi-
ze geçen bir nüshadan bulduk). Ayni kitaptaki bel bağlama, el tutma ve helva 
pişirme usûlü de fütüvvet ehlindeki âyinden ve usûlden başka bir şey değil-
dir. Bizdeki diğer bir nüshanın baş tarafında (maalesef başı eksik 45 varaklık 
bir kitaptır) posta, taca, hırkaya, şedde, Kemer-bestelere, ahçılara, matbaha, 
keşküle, palhenge, helvaya, çocuğun ana rahminde vücut bulmasına, halîfe-
ye, âlemin insana tatbikine, On iki İmâm’ın hal tercemelerine ait an’aneleri 
anlatan, müteaddit Nâd-i Ali33 ve Salâvât-nâmeyle34 taç tekbirlerini ve bir çok 
tercemanları ihtiva eden bir risâle vardır. Bu risâle, âdeta bir fütüvvet-nâ-
medir. Bu kitapta Ali, “Şah-ı fütüvvet” diye anılmakta olduğu gibi (meselâ v. 
1.b, 15.b) Seyyid Muhammed’in kaydettiği tercemanların bir kısmı da aynen 
vardır. Esasen Alevîlikteki musahib ve pîr tutmak, halîfelik ve mürebbilik de 
ahılıktan alınmadır. Hasılı Bektâşîlerle Alevîler ahılarla o kadar karışmışlar-
dır ki inanış ve bilhassa erkân bakımından aralarını ayırd etmek çok güçtür. 
Burada yalnız tuzlu su içme âyini yerine Alevîlerde duru su, Bektâşîlerde 

33 İmâm Rıza’nın çağdaşı bulunan Dı’bil adlı şairin Arapça ve Alî’den yardım dileyen bir kıt’asına bu ad 
verilir. Bektâşîler bu kıt’ayı bir çok eklentilerle büyütmüşlerdir.

34 Muhammed ve Fâtıma ile On iki İmâma ayrı ayrı salâvat verilir. Bunların yazılı nüshalarına salâ-
vat-nâme denir.
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tatlı şerbet içmenin konduğunu da zikretmemiz gerektir. Ali Emîrî Kütüp-
hanesinin Türkçe şer’iyye kitapları arasında 1009 numarada kayıtlı fütüv-
vet-nâmede bu tedahül, hattâ birlik, fevkalâde barizdir. Hattâ sual ve cevap-
lar arasında “Eğer deseler kim pîrin sana safâ-nazar kıldığı vakit elin kanda 
idi ve başın kanda idi? Cevap: elim başımda, başım elimde idi” cümleleriyle 
“Eğer deseler dokuz yüz doksan dokuz pîrin pîri kimdir? Cevap: De ki al-Hâc 
Bektâş Velî’dür. Yâ Hacı Bektâş Velî’nün pîri kimdür? Cevap: Hazreti Alî’dür. 
Eğer deseler Hazreti Alî zamanında Hacı Bektâş Velî yoğıdı. Cevap: Onlarun 
usûlüdür. Ne gaaibdür ne hâzır ve Hazreti Alî gibi bir erdür” sözleri (64.a-
b) fütüvvet erbabiyle Bektâşîlerin ne kadar birleşmiş olduklarını gösterir. İlk 
sual, Bektâşîlerde de vardır. Yalnız Bektâşîler bu suale “Elim başımda, ba-
şım pîrimde idi” yahut “Elim başımda, kulağım pîrimde” diye cevap verirler.

Yeniçeri ortalarındaki saka bölüğüne ve saka teşkilâtına aid olduğunu 
söyleyip ehemmiyetini belirttiğimiz Ali Emîri’nin Türkçe şer’iyye kitapları 
arasında 898 numarada kayıtlı Fütüvvet-nâmede de “Sana nazar kıldukları 
zaman elin kanda ve başın kanda idi? Al-Cevap: Elim başımda ve başım elim-
de idi ve yahut başım secdede idi” sual ve cevabiyle (10.a) “Üstadların kis-
beti Hacı Bektâş Velî’den kaldı, sakaların kisbeti Ali kerram-Allâhu vechehu 
hazretlerinden kaldı” sözleri (29.b) ayni şeyi gösterir. Dualarda da Hacı Bek-
tâş Velî’nin adı geçmektedir (32.b. Müellif, risâlesini yalnız sakalar için yaz-
mışsa da, 9a da başka bir Fütüvvet-nâmesi de vardır). Bu Fütüvvet-nâmenin 
yeniçerilere aid oluşu dolayısiyle “Tâife-i Bektâşiyân” denen yeniçerilerin, 
kendilerine pîr addettikleri Hacı Bektâş’ın adını anacakları pek tabiî ise de 
Âşık Paşazade’nin Rum ülkesindeki erenleri “Gaaziyân-i Rûm, Ahıyân-ı Rûm, 
Abdâlân-ı Rûm, Bâcıyân-ı Rum” diye dörde ayırması (Âşık Paşazâde Tarihi, 
İstanbul, Matbaa-i Âmire, 1332, s. 205), Osmanoğullarının, ilk kuruluşunda 
Alp Erenlerin35 rolü ve alplığın ehemmiyeti, fütüvvet ehlinde Seyfî fütüvve-
tin ayrı bir kol oluşu, ahılığın bu devirlerdeki yayılışı ve her sınıfın kendisine 
erenlerden birini pîr sayması düşünülecek olursa Yeniçerilerin de bu tesirler 
altında Hacı Bektâş’ı kendilerine pîr ittihaz ettikleri meydana çıkar ki şim-
diye kadar nazari dikkati celbetmiyen bu keyfiyetin de yine fütüvvet ehliyle 
Bektâşîliğin ve nihayet Bektâşîlerle Yeniçerilerin münasebetlerini gösterece-
ği pek tabiîdir.

35 Selçukluların son ve Osmanoğullarının ilk devirlerinde savaşlara katılan dervişlere Alp Erenler 
denir. Âşık Paşa, Maârif-nâmesi’nin 9. faslını Alp Erenlere tahsis etmiştir.
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fütüvvet ehli ve diğer tarikatler
Fütüvvet, yalnız Bektâşîlerle Alevîlere değil, hemen hemen bütün tarikat eh-
line tesir etmiştir. Fakat tarikatler içinde Bektâşîlik ve Alevîlikten sonra, bil-
hassa Rufâîliğe müessir olmuş ve âdeta bu tarikati bir fütüvvet yolu haline 
getirmiştir. Fütüvvet-nâmelerden bahsederken andığımız bir Fütüvvet-nâme 
(Süleymaniye, Hacı Mahmut Kitapları, 2532), bunun açık bir delilidir. Bu 53 
yapraklık kitabın üstünde “Fütüvvet-nâme-i Şeyh Yâsîn-al-Rufâî” yazılıysa 
da müellif, kitabın mukaddimesinde, şeyhinin Şamlı Şeyh Yâsîn olduğunu 
söylüyor. Bu kitapta Rufâî silsilesi kaydedilmede, şerbet vermek, sancak-dar, 
çavuş, nakıyb, nakıyb-al-nukabâ tayini, telkıyn ve saireden bahsedildikten 
sonra “Fî beyân-ı tarıyk-ı fütüvvet” diye bir kısım ayrılıyor. Burada Peygam-
ber’in sehabeyi birbirine kardeş edişi, kendisinin de Alî’yi kardeş edinme-
si, Alî’ye imâmesini vermesi, miracta ak inciden bir hücre içinde nurdan bir 
sandık görüp bu sandıktaki hırkayı, tacı, imameyi alışı, sonradan bunları da 
Alî’ye teslim edişi anlatılıp Alî’nin, öbür Fütüvvet-nâmelerde olduğu gibi, ad-
ları anılarak on yedi Kemer-beste’nin bellerini bağlayışı, Selmân’ın da, Alî’nin 
emriyle elli beş kişiye kuşak kuşatıp Miyan-beste kılışı zikrediliyor. Bu ki-
taba göre Alî, erkân, kıyamete kadar sürsün diye Irak’a Medayin-i Haris’i 
(?), Rûm’a Suheyb-i Rûmî’yi, Mısır’a Zün-Nûn’u, Yemen’e de Seyf-i Yemânî’yi 
göndermiştir. Kitapta Şeddlerin resimleri şu suretle yapılmıştır:

Süleymânî

Kavsî Lâm-elifî Yûsufî

Elifî, Çevgânî ve 
Mahfî

Mihrabî

Kitapta halîfelik şartları, şedd verilmiyecek kişiler vesaire, aynen Fütüv- 
vet-nâmelerde olduğu gibi anlatılmakta, ayrıca şerbet vermek usûlü, feth-i 
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şedd kaidesi ve diğer usûller belirtilmededir. Rufâîlere aid vefkler,36 kılıç vur-
ma usûlü, güller37 ve diğer hususiyetler hakkında da izahat vardır. Süleyma-
niye Kütüphanesindeki nüshayı gördükten sonra bu çok değerli kitabın di-
ğer tam bir nüshasını elde ettik. Üsküdarda Mülga Rufâî asistanesi bânisi ve 
şeyhi olan ve Şam’lı Şeyh Yâsîn’in halîfesi bulunan Muhammed Tahir-ibn-i 
Abd-Allâh-ibn-i İsmâîl-al-ma’ruf bi-Hâce-zâde tarafından 1221 hicrîde yazı-
lan, ve “Minhâc-al-mürîdîn” adını taşıyan bu eser, tam 160 varaktır. 18 fasıl-
dan ibaret olan eserin, Süleymaniyedeki nüshası, ancak son faslıdır. Bu tam 
nüshadaki şedd resimleri, bağlanış şekillerini çok güzel gösterdiği cihetle 
aynen yapıyoruz:

Süleymânî

Lâm-elifî Yûsufî ElifîÇevgânî, Mahfî

Mihrâbî Kavsî

(v. 139.b-140.a)

Bu kitap, bize Rufâîliğin Anadolu’da bilhassa İstanbul’da ve Rumeli’de 
doğrudan doğruya fütüvvet yolunun tesiriyle aşırı Alevî bir mahiyet aldığını 

36 Âyetleri veya Tanrı adlarını, ebced hesabına göre adetle, yahut hurûf-ı mukattaa ile alt alta çap-
razvarî yazıp altlarını çizerek dört köşe bir şekil meydana getirmeğe vefk yapmak, meydana gelen 
şekle vefk ve bunun yapılışını öğreten bilgi şubesine ilm-i vefk denir.

37 Ucu yassı ve demirden ince şişlere ve bilhassa ucundaki yassı kısma gül denir. Rufailer bu yassı kıs-
mı ateşte kızdırırlar ve yalamak suretiyle bunu söndürürler, bu suretle keramet göstermiş olurlar 
ki buna burhan göstermek denir.
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ve hattâ bu tarikatin, fütüvvetle yoğrulup âdeta o yolun bir kolu haline gel-
diğini göstermesi bakımından çok değerlidir.

Rufâîlik erkânını gösteren eski bir yazmaya tesadüf edemediysek de da-
ha XII. yüzyılda ve Mevlânâ’nın hayatında Rufâîliğin Anadolu’ya yayılmış bu-
lunduğunu ve Ahmediyye de denen bu tarikatin, sonradan Anadolu’da Mev-
levîlikle boy ölçüşecek kadar yaygın olduğunu ve yine bu yüzden Bektâşî 
an’anesine de girdiğini bildiğimiz cihetle Rufâîliğe fütüvvet erkânının o za-
manlardan itibaren tesir ettiğini kat’iyetle söyleyebiliriz ki bu suretle tarikat 
erbabı arasındaki “Her Rufâî şeyhinin tacı altından bir Bektâşî fahri çıkar” 
darbı meselinin meydana gelmesine sebeb olan aşırı Alevîlik de kendiliğin-
den izah edilmiş olur.

fütüvvet ve melâmet
Daha ilk zamanlardan itibaren Melâmiyyenin, fütüvvet ehliyle kaynaştığı-
nı, melâmet erbabının fütüvveti de kendilerine şiar edindiklerini ve bir çok 
Melâmî büyüğünün ayni zamanda fütüvvet yolunda bulunduğunu yukarılar-
da izah etmiştik. Halktan ayırd edilmeleri için hususî kisve, muayyen evrad, 
zikir ve merasim kabul etmiyen, halkı olduğu gibi alan, hattâ din ve mezhep-
lerin bile üstüne çıkarak herkesi bir gören, Vahdet-i vücudda ileri bir telâk-
kiyi benimseyen melâmet ehli, esas inanış bakımından fütüvvet ve mürüv-
veti şiar edindiklerinden bu kaynaşma pek çabuk ve özlü bir halde husule 
gelmişti. Melâmîlerde, sâlikin bir işle, bir sanatla meşgul olması icab eder ki 
bu fütüvvet erbabının esnaf teşkilâtını temsil etmesi, daha doğrusu esna-
fı teşkilâtlandırması esasına pek uygundur. Hacı Bayram (833 h. 1429-1430) 
dan sonra, Bayramîlîğin melâmeti kabul eden Emîr Sikkînî (880 h. 1475-1476) 
kolu da ilk Melâmîler gibi fütüvvet ehliyle kaynaşmıştı. Sarı Abdullah (1071 
h. 1660) “Semerât-al-fuâd”ında bilhassa sâlikin meşrû bir işle meşgul olma-
sı lüzumunu söyler (İstanbul, Matbaa-î Âmire, 1288, s. 76 ve müteakip) ve 
Peygamber’in “Tanrı, çalışıp kazanan ve bir alış verişle, bir sanatla uğraşan 
mü’mini sever. Her peygamberin, bir sanatı vardır; benim de iki sanatım var: 
Yoksulluk, savaş. Bu ikisini seven beni sever, bunlara buğzeden, bana buğ-
zeder…” mealindeki hadîsini zikrederek peygamberlerden Zekeriyyâ’nın dül-
ger, Davûd’un gençliğinde ekinci, sonra zırhçı, Süleyman’ın zenbilci, İdris’in 
terzi olduğunu, İbrahim ve Musâ’nın çobanlık ettiklerini, Sâlih ve Circîs’in 
de ticaretle meşgul olduklarını kaydeder (s. 80-81). Melâmî-Hamzavî mü-
messillerinden İdrîs-i Muhtefî (1024 h. 1615), ticaretle uğraşır, ondan son-
ra Melâmîliği temsil eden Hacı Keyven Kabâyî (1037 h. 1628), bedestan’da 
elbise satar, Sütçü Beşir Ağa (1073 h. 1662-1663) adından anlaşıldığı veçhile 
mandıra sahibi olup süt satardı (Bakınız, Abdulbâki Gölpınarlı: Melâmîlik ve 
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Melâmîler, İst. Üniversitesi, Türkiyat Enstitüsü yayınlarından, 1931-Devlet 
Matbaası). Bu, daha Hacı Bayram zamanından beri böyleydi. Hacı Bayram 
ve dervişleri, ziraatla uğraşırlardı (ayni eser, s. 37). Hamzavîlerde bilhassa 
İdrîs-i Muhtefî devrinde fütüvvet erbabının teşkilâtına uygun bir tarzda teş-
kilâtlanma başlamıştı. Melâmî büyükleri, umumiyetle peştemalcılıkla uğraş-
maktaydı. İdrisî Muhtelifi’nin, Sultanselim’deki konağının altındaki varoş-
larında bulunan dükkânlarda Melâmî büyükleri, ticaretle meşgul oldukla-
rı gibi Fatih’te Atpazarı civarında, Kırkçeşme’deki Peştemalcılar hanı, Melâ-
met erbabının merkeziydi. Bu handa kırk tane peştemalcı ustası bulunurdu. 
Hamzevî ricalini teşkil eden bu kırklardan biri vefat ederse yerine Eğrikapı 
civarındaki, İvaz Efendi camiine yakın ikinci Peştemalcılar hanında çalışan-
lardan biri alınır, bu suretle kırklar tamamlanır, derecesi yükselenin yerine 
de hariçten biri alınarak yetiştirilirdi. 1264 te (1848) vefat eden ve Melâmîler-
ce kutup tanınan ve İbrâhim Bâbâ-yi Velî diye anılan Sipah Silâhdar kalemi 
kâtipliğinden mütekait İbrahim Efendi peştemalcılar kâhyasıydı (ayni eser, 
s, 179). Bu teşkilât gittikçe sönerek 1908 inkilâbına kadar devam etmiştir. 
Hattâ son zamanlarda Kırkçeşme’deki Peştemalcılar hanında sâliklerin ka-
bul edildiği oda (Hamzavîler, bu odaya Divan derler), Hamzavî muhipleri ta-
rafından bir ziyaretgâh halini almıştı. Çırçır yangınından sonra bu teşkilâtın 
izleri, ancak hâtıralarda kaldı.

fütüvvet ve masonluk
Masonluğun kökleri ve esasları nelerdir? Türkiye’ye hangi asırda ve ne gibi 
şerait altında girmiş ve burada ne çeşit mahallî bir renge boyanmıştır? Bun-
ları ben bilmiyorum. Onun için fütüvvet ehliyle Masonlar arasındaki yakın-
lık, yahut Masonluğun fütüvvet erkânından aldığı şeyler hakkında kat’iyetle, 
hattâ tahminle benim için söz söylemiye imkân yoktur. Ancak Masonluğun 
da fütüvvet ehli gibi gizliliğe ehemmiyet vermesi, merasimi gizlemesi, dere-
celeri ihtiva etmesi, bu derecelerin çırak, kalfa, üstat, üstad-ı âzam gibi esnaf 
ve binaenaleyh fütüvvet ehli ıstılahlarından alınması, hele Masonların önle-
rine bağladıkları önlüğün şedde pek çok benzemesi, gerçekten dikkate değer 
ve bu mevzu, ehemmiyetle incelenecek bir mevzudur.
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V
—

fütüvvetin tarihçesi ve yayıldığı yerler
—

en eski kaynaklara göre ayyarlar ve cüvan-merdler, sâsânîler, 
abbasoğulları ve selçuklular devri
Hicrî 475 te (1082-1083) Ziyaraoğullarından Emîr Unsur-al-maâlî Keykâvûs 
tarafından oğlu Giylan Şah’a yazılan (Ziyaroğulları için bakınız: Lane-poe-
le-Halil Edhem: Düvel-i İslâmiyye, İstanbul, Devlet Matbaası, 1345-1927, s. 
183-184) ve İran nesrinin en eski ve en güzel nümunelerinden biri olmakla 
beraber Sâsâniler devrinin birçok örf ve an’anelerini de tespit eden “Kaa-
bûs-nâme”de, kırk dördüncü bap “Cüvan-merdlik”e ayrılmıştır. Keykâvûs, 
bu bapta bütün insanların akıl, doğruluk ve erlikle sıfatlandıklarını, bunların, 
hattâ birinden mahrumum diyene rastlanamıyacağını, fakat herkesin bu gü-
zel sıfatlardan aynı derecede nasibi olmadığını anlatmada, halkın bir kısmı-
nın yalnız bedene bir kısmının hem bedene, hem de cana, bir kısmının hem 
bedene, hem cana, hem duyguya, bir bölüğününse hem bedene hem cana, 
hem duyguya, hem mânalara mazhar olduğunu bildirmededir. Onca bede-
ne mazhar olanlar, ayyarlar, sipahiler ve pazarcılardır ki halk, bunlara cü-
van-merd adını verir. Tene ve cana mazhar olanlar, zâhirî bilgi sahipleriyle 
tasavvuf ehlidir. Tene, cana ve duygulara mazhar olanlar, hakîmler, peygam-
berler ve temiz kişilerdir. Bedene, cana, duygulara ve mânalara sahip olan-
larsa, ruhânîler (melekler) ve şeriat sahibi peygamberlerdir. Cüvan-merdliğe 
sahip olanlar, hakıykati bilirler. Cüvan-merdliğin aslı üç şeydir:



87islâm ve türk illerinde fütüvvet teşkilâtı ve kaynakları

1  Dediğini yapmak
2  Sözünde durmak
3  Sabırlı olmak
Ayyarların en cüvan-merdi, yiğit, er, sabırlı, sözünde durur, namuslu, 

özü temiz, kimseye ziyan vermez, dostların faydası için kendi ziyanına razı 
olup katlanır, tutsaklara el uzatmaz, çaresizlere ihsanda bulunur, kötülükten 
çekinir, belâyı rahat sayar kişidir ki dikkat edilirse bu sıfatların aslı, söylenen 
üç sıfattır. Unsur-al-Maâlî, burada bir hikâye nakletmededir:

Bir gün Kuhistan’a birisi gelip ben der, Merv ayyarlarının elçisiyim, size 
Merv ayyarlarının bir suali var: Cüvan-merdlik ve aksi nedir, aralarında ne 
fark vardır? Bir de ayyarın biri, bir yerde otururken oradan birisi geçse, biraz 
sonra da ardından eli kılıçlı biri çıka gelip ona, buradan biri geçti mi diye sor-
sa, ayyar ne cevap vermeli? Geçmedi dese yalan söylemiş olacak, geçti dese 
koğuculuk edecek. Yalancılık da ayyarlığa sığmaz, koğuculuk da. Merv ayyar-
ları, Kuhistan’lılar, ya bunlara cevap versinler, ululuklarını tasdik edelim, ya-
hut bizim ululuğumuzu tasdik etsinler diyorlar. Ayyarlar, cevaptan âciz ka-
lıp birbirlerine bakışırlarken içlerinden Fazl-ı Hemedânî adlı birisi, müsaade 
ederseniz ben cevap vereyim der. Müsaade ederler. Der ki: Cüvan-merdliğin 
aslı, sözünde durmaktır, aksi sabırsızlıktır ve aralarındaki fark sabretmek-
tir. Öbür meseleye gelince: Bu yolda oturan ayyar, oturduğu yerden bir adım 
yukarı tarafa geçer ve ben der, buraya oturalı hiç kimsecik geçmedi. Bu su-
retle de doğru söylemiş olur. Unsur-al-maâlî, bu hikâyeden sonra sipahilerin 
cüvan-merdliğini de anlatmada, sipahilerle ayyarların aralarındaki farkları 
belirtmededir (Saîd Nefîsî’nin ön sözü ve haşiyeleriyle, Tahran, 1312 şemsi 
h. Matbaa-i Meclis, s. 179-183). Pazarcıların cüvan-merdliği de kitabın otuz 
üçüncü babında anlatılmaktadır (s. 177- 178). “Kaabûs-nâme”de ayyarlara 
aid bir hikâye daha vardır (s. 103). Bütün bu izahat, aşağı yukarı, fütüvvetin 
evsafına aid izahatın aynıdır. Esasen fütüvvet ehline Farsçada, cüvan-merd 
dendiğini biliyoruz. Hasılı alimlik, şairlik, nedimlik, kâtiplik, vezirlik, asker-
lik, padişahlık, ziraat ve esnaflık, cüvan-merdlik ve sufîlik edeplerini anlatan 
bu kitap, mevzu bakımından tam bir mürüvvet ve fütüvvet kitabıdır ve bu 
kitabı, ilk yazılan fütüvvet-namelerden saymamızda hiç bir mahzur yoktur.

Bu suretle Abbasoğulları devrinde ayyarların cüvan-merd, yâni fütüvvet 
ehli sayıldıklarını ve her halde seyfî fütüvvet kolunun ve bilâhara “Alp Eren-
ler”in meydana gelmesinde, bunların âmil olduklarını ve bunların Horasan 
ve Kuhistan’da temerküz etmiş olduklarını anlıyoruz. Burada, Kuhistan’da 
İsmâîlî bâtınîlerinin, çok eski bir zamandan beri bulunduklarını ve XII. yüz-
yılda, ellerinde şehirler bile olduğunu (Taberî, Mısır, 1290, c. XI, s. 79), aynı 
yüzyılın sonunda Bağdad’da da kuvvetlendiklerini kaydedelim (c. XII, s. 82). 
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Böylece cüvan-merdlik an’anesi, Sâsânîler devrine kadar gitmededir. Zaten 
ileride anlatacağımız veçhile fütüvvet ehlinin şiarı olan, şedd, hattâ tasavvuf 
ehlindeki hırka, Zertüştilikten geçen ve İslâmîleşen an’anelerdendir. Şeyh 
Şihap-al-dîn Sühreverdî-i Maktul “Mecmûatun fi-l-Hikmet-al-İlâhiyye”de 
“Husrevlere (Sâsânî şahlariyle onların zamanlarındaki ululara) ait maya ve 
seciyyeye gelince: Bu Bistâm seyyarına (Sühreverdî’nin kabul ettiği istilâha 
göre seyyar, ârif ve kâmil demektir) ulaştı, ondan sonra Beyzâ fetâsına (Hu-
seyn-ibn-i Mansûr-al-Hallâc), onlardan sonra da Âmül ve Harrakan seyyar-
larına (XIV-XV. yüzyıllarda yaşıyan Abu-l-Abbâs Kassâb-ı Amülî ve 425 h. de, 
1033, vefat eden Abu-l-Hasan Harrakaanî) erişti” demesi de çok dikkate de-
ğer (Henrigus Gorbin basması, İstanbul, Maarif matbaası, 1945, s. 503). Bu 
suretle Sâsânîler devrinden sonra İslâmîleşen fütüvvet an’anesi Melâmetiy-
ye inanışlariyle de gelişerek Horasanîler tarafından temsil edilmiye başla-
mıştır.

Daha hicretin II. yüzyılında fütüvvet ehline rastlamakta olduğumuzu, 
makalemizin başlarında bildirmiştik. Fütüvvete ait söz söyliyen Sûfîlerin 
memleketlerini göz önünde tutarsak, hicrî III. yüzyıldan itibaren bu zümre-
nin Horasan, Bağdad, Irak ve Şam ülkelerinde temerküz ettiklerini anlarız. 
Bunlar arasında Ahı Ferec-i Zincânî gibi doğrudan doğruya “ahı” diye anılan-
lar da vardır. Hicrî V. yüzyılın meşhur sûfîlerinden olup 457 recebinin ilk gü-
nü ölen (8.IV.1065) bu zâtın adı, “Kaabûs-nâme”de de geçer (s. 185, haşiye, 
s. 289-290, Nafahât terc., İst. 1289, s. 198). Kendisine kendisinin yazdığı hal 
tercemesinden fütüvvete mensup olduğunu anladığımız Alâ-al-Devle (1336) 
nin halîfelerinden, Ahı Aliyy-i Mısrî de bu zât gibi “ahı” adiyle anılan sûfî-
lerdendir (Nafahât tercemesi, s. 500-501). Bezm-ü Rezm’de Kadı Burhân-al-
dîn’e, daha çocukken taç giydiren Şeyh Aliyy-i Mısrî’nin bu zât olduğunu sa-
nıyoruz (Bk. Türkiyat Enstitüsü basması, İst., Evkaf Matbaası, 1928, s. 59-61).

Abbasoğullarının son zamanlarda muhtelif unsurlarla imparatorluğu 
kuvvetlendirme teşebbüsleri arasında fütüvvet ehlinin reisliğini de almala-
rı, bu zümrenin kudretini ve her halde esnaf teşkilâtı vasıtasiyle halk taba-
kasının mühim bir kısmını elde ettiklerini gösterir. Evvelce söylediğimiz gibi 
İmâmiyye mezhebini kabul etmiş olan al-Nâsır-li-dîn-Allâh, kendisini fütüv-
vet ehlinin imâm ve muktedâsı ilân etmiş ve her taraftaki fütüvvet ehline, 
kendi adına şalvar giydirilmesi, şedd kuşatılması, şerbet içilmesi ve ok atıl-
ması hakkında emirler göndermişti (Meselâ bakınız, İbn-al-Esîr, Mısır, 1302, 
c. XII, s. 181, Abu-l-Fidâ, Matbaâ-i Âmire, 1286, c. III, s. 142-143, İbn-i Tıktafâ: 
Kitâb-al-Fahrî, Mısır, 1317, s. 287). Aynı Halîfe’nin zamanında, Anadolu Sel-
çuk hükümdarı İzzeddin Keykavus, Melik Eşref’in bir turnayı, Halîfe adına 
vurup tuzlıyarak hediyelerle Halîfe’ye gönderdiğini, Halîfe’den de kendisi-
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ne at, katır ve elbise geldiğini duyunca Şeyh Mecd-al-dîn İshak’ı hediyeler, 
köleler, cariyeler, katırlar, kumaşlar, iğdiş ve Arab atları, develer ve bir çok 
altın ve gümüşlerle Bağdad’a Halîfe’ye göndermişti. Mecd-al-dîn, Bağdad’a 
varınca ağırlandı ve dönerken Halîfe’nin, Padişah’a gönderdiği fütüvvet icâ-
zetiyle fütüvvet şalvarını bir çok hediyelerle Konya’ya getirdi (İbn-i Bibi, M. 
Th. Houtsma basması, Liden, E.J. Brill, 1920, s. 139-141). Halîfe Nâsır, Sultan 
Alâeddin Keykubad’a meşhur sûfî ve “Âvârif-al-maârif” ve “Kitâb-al-Fütuv-
va” sahibi Şihâb-al-dîn Sühreverdî’yi yollayıp Rum, Ermeni, ve Diyarıbekir 
saltanat ve hükûmet menşuruyla kılıç ve yüzük ve sair hediyeler gönderdi. 
Şihâb-al-dîn, Padişah’la ulemâ ve meşayih tarafından Aksaray’da karşılan-
dı. Padişah, Şihâb-al-dîn’in elini öptü. Şihâb-al-dîn Konya’da büyüklerin hu-
zurunda Padişah’a külâh ve hırka giydirdi, öğütler verip tahta oturmasına 
müsaade etti. Ata binileceği vakit Alâeddin, halkın önünde halîfe tarafından 
gönderilen atın tırnağını öptü. Bir çok kişiler Şeyh’ten hırka giydiler, tıraş ol-
dular. Bunlar arasında Celâl-al-dîn Karatay da vardı. Padişah, Emîr Celâl-al-
dîn Karatay ve Necm-al-dîn Tûsî’yle Halîfe’ye Rum ve Ermenilerin haracın-
dan yüz bin akça, beş bin altın, bir çok at, katır, köle vesaire gönderdi. Ken-
disi de Zincirli köyüne kadar Şeyh’i uğurladı (ayni kitap s. 220-227). Bir kere 
de Muhy-al-dîn-ibn-i Cevzî, yine Halîfe tarafından elçilikle Anadolu’ya gel-
di. Padişah’ın oturduğu sofanın önüne kadar atıyla girdi. Padişah, tahtından 
inip hilâfet yedeğinin ayağını öptü. Muhy-al-dîn, Halîfe tarafından gönderi-
len elbiselerle imameyi Padişaha giydirdi. Onu tahta oturttu. Halîfe, Padi-
şah’tan Muhammed Harezm-şâh’a karşı koymak üzere iki bin atlı istiyordu. 
Padişah, küçük düşmemek için beş bin atlı gönderdi. Gönderilen asker, Mu-
sul’a vardığı zaman Halîfe, lüzum görülmediğinden, orduyu geri yolladı ve 
Padişah’a bir çok hediyeler gönderdi (Ayni kitap, s. 360-371). Bütün bunlar, 
Halîfe al-Nâsır zamanında fütüvvetin ne kadar yayıldığını göstermektedir. 
Al-Nâsır’dan sonra hilafete geçen Al-Zâhir bi-emr-Allâh’ın (hilafeti 622-623 
h. 1225-1226) fütüvvet ehliyle nasıl geçindiğine ait elimizde bir vesika yok-
sa da al-Mustansır-bi-llâh’ın (hilâfeti. 623-640 h. 1226-1242) fütüvvet ehlin-
ce al-Nâsır gibi mukteda tanındığını Sühreverdî’nin “Risâletu İdâlat-al-ayân 
âlâ-l-Burhân”ından anlıyoruz ki bunu evvelce zikretmiştik. Buna nazaran 
Abbasoğullarının inkirazlarına kadar al-Nâsır’ın izinden gittiklerine hükme-
debiliriz. “Ümdat-al-tâlib” sahibi İbn-i Muhennâ, 776 da ölen (1374) hocası 
Tâc-al-dîn Muhammed-ibn-i Nessâbe’den bahsederken38 zamanındaki fütüv-
vet ehlinin ulusu olduğunu, fütüvvet elbisesi ve tasavvuf hırkası giydirdiğini, 

38 Yalnız nesep bilgisinde değil, bütün bilgilerde pek üstün ve ileri olan ve bir çok kitapları bulunan 
bu zatın hal tercemesi için “Umdat-al tâlib”e bakınız; Necef-i eşref basması, 1918, s. 158-159.
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bu makamın, bu soya Halîfe al-Nâsır’dan kaldığını, hattâ Nakıyb Fahr-al-dîn-
ibn-i Muayye’yle Nâsır-al-dîn-ibn-i Kureyş-ibn-i Muayye’nin onunla rekabete 
giriştiklerini, bu yüzden Irak’ta halk arasında ihtilâf zuhur ettiğini, fakat bu 
ikisinin ölümünden sonra fütüvvet reisliğinin Nakıyb Tâc-al-dîn’de kaldığını 
yazmaktadır ki bütün bu izahat, al-Nâsır’ın ölümünden bir buçuk asır sonra 
da Mogol akınına rağmen fütüvvetin Irak’ta ne kadar yayılmış ve kökleşmiş 
olduğunu göstermektedir (s. 158-159).

Zaten bu asırlarda yazılan kitaplarda ahıların ve fütüvvet ehlinin adları-
na sık sık rastlanmaktadır. Meselâ aslen sûfî olup Melâmetiyyeyi sûfîlerden 
aşağı gören İmâd-i Fakıyh (733 h. 1332-1333), Sohbet-nâme’sinde yedinci ma-
kaleyi fütüvvet ehlinin edeplerine hasretmiştir (İstanbul Üniversitesi Kütüp-
hanesi, Farsça yazmalar, 275, 67.b-69.b). Bu bapta Rum ülkesinde ahı olan bir 
gencin, Şeytana uyup hırsızlık eden arkadaşı yerine bir düzene baş vurarak 
kendi elini kestirmesi hikâyesi, fütüvvet ehlinin fedakârlığına pek güzel ve 
parlak bir delildir.

“Safvat-al-safâ”da Şeyh Safıyy-al-dîn Ardabîlî’nin dervişleri arasında 
Ahı Mirmir (Adı Muhammed), Ahı Emîr Ali, Ahı Şihâb-i Tebrîzî, Ahı Ali, Ahı 
Bedel-i Halhâlî, Ahı Aliyy-i Dluzî, Ahı Melik-şâh, Ahı Cebrâîl, Ekmekçi Ahı Şa-
di, Ahı Ebû-Bekr gibi ahıların bulunduğunu öğreniyoruz ki (İstanbul, Bele-
diye Kütüphanesi nüshası, 215.b, 271.b, 233.b, 241.b, 476.b, 561.b, 728.a, 881.b) 
bu da hicrî VIII. yüzyılda (XIV) fütüvvet ehlinin İran’da ne kadar yayıldığı-
nı gösterir.

Fütüvvetin Anadolu’da yayılışı, Abbasoğullarının son devirlerine rastla-
maktadır. Mogol istilası, tabiatiyle bir çok fütüvvet erinin de Anadolu’ya akı-
nını intac etmiştir ki bu suretle bu yayılma, hem sahasını genişletmiş, hem 
de Anadolu’da fütüvvet erbabının yerleşmesini ve nüfuzunu kuvvetlendir-
miştir.

Sultan Veled divânında, Ahı Ahmed Zekiyy-al-dîn adlı birisine bir med-
hiye olduğu gibi (Feridun Nafiz Uzluk basması, Uzluk basımevi, 1941, s. 370-
371) Kayseri büyüklerini sayan ve öven bir şiirde de Ahı Emîr-Hac adlı birisi 
anılmaktadır (s. 453). Mevlânâ derecesinde görülen Ahı Muhammed Seydâ-
verî’nin vefatı dolayısile yazılan terci’de de bu zâtın oğlu ve halefi olduğunu 
sandığımız Ahı Muhammed Şah övülmede, ayni terci’de Yûsuf, Ahı Çoban ve 
Ahı Kayser’in adları geçmededir (s. 150). Eflâki’de Mevlânâ muhiblerinden 
Ahı Natur, Ahı Muhammed-i Seyyid-âbâdî, Ahı Çoban, Ahı Kayser, Kazzaz 
Ahı Ahmed Şah, Ahı Ahmed-i Bayburtî, Ahı Ahmed’in oğlu Ahı Ali, Ahı Mus-
tafa, Ahı Ahmed Dîvâne, Ahı Muhammed, Ahı Mûsâ, Ahı Muhammed Big ve 
Mevlevîliğe muarız olup Sultan Veled zamanında Karamanoğlu Yahşı Han 
tarafından maiyetindeki rindlerle Konya kalesinin kapısına asılan Ahı Mus-
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tafa ve yine Mevlânâ’ya muteriz Ahı Ahmed ve Ahı Pulad gibi Konya, Niğde, 
Sivas, Bayburt ve diğer yerlerdeki ahılar, Şems’i, ikinci gelişinde karşılayan-
lar arasında ahıların da anılması ve yine ayni kitapta yer yer anılan gürbüz-
ler ve rindler, ayni asırda Yunus Emre’nin “Ahı” redifli on iki ve altı beyitlik 
iki şiirinin bulunuşu (Bakınız; Abdülbâki Gölpınarlı: Yûnus Emre Divanı, Ah-
med Halit Kütüphanesi, İstanbul, 1943, s. 117-118) ve yine ayni şâirin

Sûfîlere sohbet gerek ahılara ahret gerek
Mecnunlara Leylâ gerek bana seni gerek seni

beytinde ahıların zikredilmesi (ayni kitap s. 132), İbn-i Batûta’nın, Alâiye, Lâ-
dik, Bercin, Niğde, Bolu, Kastamonu, Sinop, Sivas, Erzurum, Gümüşhane, 
Erzincan, Tire, Bursa ve sair yerlerde ahı zaviyelerinin bulunduğunu, Kay-
seri’de şehir hâkiminin ahı olduğunu, Aksaray’da ihvanı pek çok olan ve za-
viye sahibi bulunan Şerif Huseyn’in Mogol umumî valisi Er-tenâ’ya naiplik 
ettiğini bildirip bu zaviyelerin ahılarının adlarının Ahı Sinan, Ahı Tuman, Ahı 
Ali, Ahı Caruk, kundura dikicisi Ahı Emir Ali, Bıçakçı Ahı Çelebi, diğer bir 
Ahı Tuman, Ahı Mecd-al-dîn, Ahı Nizam al-dîn, Ahı Muhammed, Ahı Şems-
al-dîn, İzz-al-dîn Ahmed Çelebi olarak tesbit etmesi ve her birinin kendisi-
ni nasıl ağırladığını izah eylemesi (c. I, s. 312-314, 318-319, 332, 325-329, 334, 
339-340, 344, 349, 354), Aziz İbn-i Ardşîr’in Kadı Burhân-al-dîn için yazdığı 
“Bezm-ü Rezm”de Kadı Burhân-al-dîn’in mahremi Ahı İsa ile Ahı Rükn-al-
dîn, Ahı Âdil-şah ve Kadı Burhân-al-dîn’in muhaliflerinden Nâsır-al-dîn ve 
Ahı Muhammed gibi siyasî hayata da karışmış ahıların adlarının sık sık geç-
mesi (Türkiyat Enstitüsü basması, İstanbul, Evkaf matbaası, 1928, endekse 
bakınız), fütüvvetin Anadolu’da ne kadar yaygın ve nüfuzlu olduğunu gös-
terir. Yine ayni devirlerde Antalya’da Ahı Yûsuf adlı birinin, kitabesinde 647 
yılını gösteren türbe ve mescidini (Süleyman Fikri: Antalya Tarihi, 1338-1340, 
s. 124), Ankara’da Ahı Sinan, Ahı Elvan, Ahı Ya’kub, Ahı Tura, Ahı Şeref-al-
dîn, Yeşil Ahı, Ahı Husâm-al-dîn, Ahı Husâm-al-Huseynî, Ahı Yûsuf, Ahı Ali, 
Ahı Hasan gibi bir çok ahıların mevcudiyetini, bunların camileri, mescidleri 
bulunduğunu (Mübarek Gaalib: Kitâbeler, birinci kısım, İst. Devlet matbaa-
sı, 1341, s. 13-16, 19-21, 35, 37, 48-50, c. II, 8, 13, 15, 19, 22, 40, 41, 42), Niksar’da 
690 da ölen Ahı Pehlevan’ın yattığı bir tekkenin (bu tekkeye Işık39 tekkesi 
de denmesi dikkate değer),40 Tokad’da 911 de ölen Abd-al-Rahmân-ibn-i Ahı 
Edâ’nın mezarının varlığını biliyoruz (ayni kitap, s. 33). Ankara’da Ahı Şeref-

39 Şîî-batınî zümrelere ve bilhassa Hurûfîlere verilen ad.
40 İsmail Hakkı: Kitâbeler. İst. Millî matbaa, 1345-1927, s. 68-69.
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al-dîn camiinin minberini de 689 da iki kardeş ahının tamir ettirdiğini, min-
ber kapısındaki kitâbeden anlamaktayız (Halil Edhem: Ankara Ahılarına ait 
iki kitabe, Târîh-i Osmânî Encümeni Mecmuası, sene VII, cüz. 41, Kânunuev-
vel, 1332, s. 212). Konya Aksaray’ında Ervah mezarlığında 752 tarihini taşıyan 
Has Melek bint-i Seyyid-al-futuvva Ahı Ramazân’a ait bir mezar taşıyle yine 
ayni mezarlıkta 764 tarihli ve Seyyid-al-fityân Şeyh Hasan-ibn al-merhum 
Emîr Alâ-al-dîn Alî’ye ait bir merkad (Yûsuf Akyurt: Türk Âbideleri II, henüz 
basılmamıştır) ve yine Feridun Nafiz Uzluk’un M. Cevdet’e haber verdiğine 
göre bu mezarlıkta Ahı Mahmud-ibn-i Hacı’nın 735 tarihli mezariyle Akşe-
hir’de Ahı Ahmed’in 730 da yaptırdığı hamam (Zeylun alâ fasl-al-Ahıyyat-al-
fityân-al Turkiyyeti fî kitâb-al-Rahlati li-İbn-i Batûta, s. 175), yine Akşehir’de 
741 ve 743 tarihli, Ahı Yâdgâr ve Ahı Yâdgâr’ın oğlu Ahı Huseyn’e ait mezar 
taşlariyle aynı yıllara ait olmaları icabeden ve Ahı Osman, Ahı Muhammed, 
Ahı Yûsuf, Ahı Radıyy-al-dîn, Ahı İbrâhîm, Ahı Alâ-al-dîn, Ahı Şems-al-dîn, 
diğer bir Ahı Yâdgâr, Ahı Alâ-al-dîn ve Ahı Yûsuf’un tarihsiz mezar taşları 
(Rıfkı Melûl Meriç: Akşehir türbe ve mezarları, Türkiyat Mecmuası, c. V, İst. 
Devlet Basımevi, 1936, s. 161-162, 164, 166-167, 171, 173, 182, 197), 703-834 ara-
sında Kastamonu, Niksar, Malatya, Çorum, Tokat, Vize, Denizli, Amasya ve 
Ankara’da ahılara ait M. Cevdet’in gördüğü dokuz vakfiye (aynı kitap s. 179), 
ahıların nasıl ve ne derece kuvvetle Anadolu’da temerküz ettiklerini bildiren 
vesikalardır.

osmanoğullarının kuruluş ve yayılış devirlerinde fütüvvet
Osman Gazî’nin kaynatası, Ede Balı’nın kardeşi Şems-al-dîn’le yeğeni Ha-
san’ın ahılığı da (Âşık Paşazâde, Matbaa-i Âmire, 1332, s. 124, Neşrî, İst. Üni-
versitesi Kt. Türkçe yaz. 2438, 39.a, Mehmed Ata: Hammer tercemesi, c. I, 
s. 77, 115) bize Orhan’ın Bursa fethinde bulunan Ahı Hasan’a gösterdiği say-
gının sebebini izah eder. Ahı Hasan’ın camii Bursa’da saray yanındaydı. Or-
han, camiin yakınlarına Ahı Hasan adına bir mescid ve bir zaviye yaptırmıştı 
(Ayni kitap, s. 29, 36; Neşrî. 38.a). Osman’ın kaynatası, Ede Balı ve onun ak-
rabasından olup Bilecik’e Kadı tayin edilen Candarlı Karaca Halil de ihtimal 
fütüvvet erbabındandı (Âşık Paşazâde, s. 40). Çanakkale’ye tâbi Ezine’de Ahı 
Yûnuslar tekkesinde yatan Ahı Yûnus da Şehzade Süleyman Paşa’nın savaş 
arkadaşıydı (Mehmet Ziya: Âsâr-ı atıyka, Şehbâl mecmuası, 1328, sayı. 58, s. 
194). Zaten Âşık Paşazâde’nin, Rum erenlerini Abdâlân-ı Rûm, Ahıyân-ı Rûm, 
Gaaziyân-ı Rûm, Bâcıyân-ı Rûm diye dörde ayırması, bu zümrelerin kaynaş-
masını gösterdiği gibi Rûm Gaazîleri denen zümrenin, fütüvvetin seyfî ko-
lunu temsil ettiği de bizce muhakkaktır (Âşık Paşazâde, s. 205). Ankara’yı 
Ahılardan alan Murad I. in “Sâhib-al futuvvatı va-l-muruvva Ahı Mûsâ” ya, 
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kendisinden sonra erkek ve kız evlâdına kalmak ve nesiller boyunca kimse 
tarafından dokunulmamak şartiyle Malkara’da bir miktar yer vakfettiğini de 
biliyoruz ki bu vakfiyede “Hısımım Şeydi Sultan’ın kızcuğazın alıvirdüm ve 
ahılarumdan kuşandığum kuşağı Ahı Mûsâ’ya kendü elimle kuşadub Maal-
kara’da ahı dikdüm” sözleri bilhassa dikkate değer ve bu vakfiyeye bir ahı 
icâzet-nâmesi mahiyetini verir (Tarih Vesikaları, Maarif Vekâleti, c. I, sayı: 17, 
s. 241 ve devamı. Vakfiyenin fotoğrafyası da eklidir). Bu suretle Murat I. in 
hem ahılığını, hem de bir ahıyı herhangi bir yere zaviye-dar etme ve ahı ta-
yin eyleme salâhiyetini haiz ve binaenaleyh ahıların riyasetini kazanmış bu-
lunduğunu anlıyoruz.

Murad II. zamanında da Kadem Ahı ve Ahı Ya’kub, ileri bir mevki sahi-
biydiler (Ayni kitap, s. 101). Yıldırım zamanında da Ankara ahıları aynı nüfu-
za sahiptirler. Hattâ dükkânlarını kapamak ve silâha sarılmak suretiyle âde-
ta bir grev yapmışlar ve yirmi gün süren bu grev sonunda haklarını elde et-
mişlerdi (İlhan Tarus: Ahılar, Çalışma Bakanlığı yayınlarından, Ankara-Ulus 
Basımevi, 1947, s. 42). Burgaazî, fetânın önce Kavlî, sonra Seyfî olacağını, 
ahısı memnun olursa belini bağlayıp destur ve çerağ vereceğini, ahısı ölür-
se halîfesine varıp belini bağlatacağını, yahut bu salâhiyeti kendisinin kaza-
nacağını, halîfe bulunmazsa şehirdeki fütüvvet ehlinin tanıklığiyle fetanın 
belini o iklimin padişahının veya kadısının bağlıyacağını ve çerağ vereceğini 
yazmakla (v. 29.b) ve İbn-i Batûta, bir memlekette sultan bulunmazsa şeh-
rin ahısının hâkim olup padişah gibi hüküm sürdüğünü ve gelip gidenlere 
ihsanlarda bulunduğunu kaydetmekle (terceme, c. I, s. 312-314) ahıların tesir 
ve nüfuzlarının derecesine işaret etmiş oluyorlar. Ahmed-ibn-i Aliyy-al-Kal-
kaşendî (756-821 h. 1355-1418), “Subh-al A’şâ”sında “Remy-i bunduk” bahsin-
de fütüvvet hakkında kısaca malûmat verdikten sonra padişahların, emirlere 
fütüvvet şalvarı giydirdiklerini yazmada ve iki tane de fütüvvet fermanı su-
retini kaydetmededir (Kahire, 1336-1918, cüz. XII, s. 269-273). Bütün bunla-
rın al-Nâsır’dan kalma birer gelenek olduğu şüphesizdir. Târîh-i Güzîde’den 
Ahı Şucâ’-al-dîn’in Bem kalesi kötüval ve hâkimi (E.J.W. Gıbb vakfı yayınla-
rından, Edward Browne basması, Londra, 1910, s. 633 ve müteakip), Emîr 
Ahı Cuk (?) un Tebriz Emîri olduğunu öğreniyoruz (s. 677-678). Ayni kitapta 
adı geçen Ahı İkce de ümeradandır (s. 685). XV. yüzyılda Seyyid Gaybî oğ-
lu Huseyn de Fütüvvet-nâme’sindeki fütüvvet şeceresinde Pîr Ömer-i Hal-
vetî’nin (800 h. 1397-1398) zamanının padişahından fütüvvet aldığını söyler. 
Tebriz’de vefat eden Ömer-i Halvetî’nin yaşadığı devirlerde Azerbaycan ül-
kesi, zaman zaman Akkoyunlulardan Kara Muhammed Turmuş (792 h. 1389-
1390) la oğlu Kara Yûsuf (823 h. 1420) ve Cılayır’lı Ahmed’in (813 h. 1410) el-
lerine geçmişti. Seyyid Huseyn’in rivayeti doğruysa bu padişahlardan biri-
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nin de ahılıkla alâkası olduğu muhakkaktır. Burada, İbrâhîm Zâhid-i Giylânî 
halîfeleri arasında da ahıların bulunduğunu kaydetmemiz lâzımdır. Meselâ, 
Ömer-i Halvetî’nin kardeşinin oğlu Şeyh Muhammed-i Harezmî de (870 h. 
Herat, 1378-1379) Ahı diye anılırdı (Lemezât, İst. Üniversitesi, Türkçe yaz. 
1894, 124.b-126.b). Zâhid-i Giylânî’nin halîfelerinden olup Niğde’ye gelerek 
orada tavattun eden Şeyh Ahı Yûsuf-ı Halvetî (708 h. 1308-1309) ve Ömer-i 
Halvetî halîfelerinden olup Timur fetretinde Kırşehr’e gelerek yerleşen ve 
bir rivayete göre Ahı Evren soyundan olan Ahı Miyrem (812 h. 1409-1410) de 
adlarından anlaşıldığı gibi ahılardandır (ayni kitap 123.a-124.b, 132.b-134.a). 
Halvetîlerce Ortakol ve Ahmediyye denen şubenin müessisi Ahmed Şems-
al-dîn de (910 h. 1504) fütüvvette yiğitbaşılık derecesine ermiş ve Fetâ-l-fit-
yân, Abu-l-fityân diye anılmış ahılardandır (Terceme-i hali için bakınız, Ta-
hir: Osmanlı Müellifleri, İstanbul-Matbaa-i Âmire, 1333, c. I, s. 197-198. M. Sa-
dık Vicdânî, Tûmâr-i turuk-ı aliyyeden Halvetiyye silsilesi, İst. Evkaf matba-
ası, 1338-1341, s. 91-92).

Anadolu’da ahı ile başlıyan bir adla anılan yahut da ahılar adını taşıyan 
köylerle ahılara ait evkaf ve vakfiyeler hakkında, fütüvvet ehlinden olmıyan-
ların adları ve vakıfları da karışık olmakla beraber M. Cevdet’in kitabında 
pek değerli vesikalar vardır (s. 214-306). Bütün bunlardan anlaşılıyor ki ahı-
lık ve fütüvvet, Anadolu’da hakikaten pek yaygındı.

Seyyid Gaybî oğlu Şeyh Huseyn’in Fatih devrinde yazdığı Fütüvvet-nâ-
meyle Seyyid Muhammed’in “Miftâh-al-dekaayık fî beyân-al futuvvatı va-l- 
hakaayık”ı, “Menâkıb-al-esrâr Behçet-al-ahrâr” ve zaman zaman bilhassa Bek- 
tâşîler tarafından yazılan küçük fütüvvet-nâmeler ve Evliya Çelebi’nin esnaf 
hakkında verdiği malûmat, fütüvvet erbabının XV.-XVII. yüzyıllardaki kud-
retini gösterir. Evliya Çelebi, İstanbul’da ahılığın ne kadar köklü bir halde 
bulunduğunu uzun uzadıya anlatmakta (İkdam Matbaası, 1314, c. I, s. 474-
487) ve bu arada debbağlardan bahsetmekte (ayni cilt, s. 391-392), Piyale Pa-
şa tekkesi teferrücgâhını vasfederken orada sanat ehlinin halîfeleri bulun-
duğunu söylemekte, yine debbağları anlatırken Ahı Evren’in menkabelerini 
zikredip debbağların, kendilerine sığınan kaatili bile hükûmete vermedikle-
rini, yedi yüz kâr-hanesi bulunan ve üç bin kişiden ibaret olan bu sanat er-
babının, o kaatile, ıslah oluncaya kadar iş gördürdüklerini bildirmektedir (s. 
594-595).

Hasılı fütüvvet, VIII. yüzyıldan itibaren Horasan, İran, Irak ve Şam ül-
kelerinde temerküz etmiş, XII. yüzyılın ikinci yarısında Anadolu’ya, Suri-
ye’ye ve Mısır’a yayılmış, XIII. yüzyılda, Konya ve Ankara’da yerleşmiş, bil-
hassa Bektâşîlik ve Alevîlikle kaynaşmış, Osmanoğullariyle Rumeli’ye de geç-
miş, Rufâîliği aşırı Alevî bir tarikat haline getirmekle kalmamış, âdeta bir 
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fütüvvet kolu haline sokmuş, XVII. yüzyılda aslî karakteri, Hamzavîler ta-
rafından temsil edilmiş, fakat medresenin tesiriyle yavaş yavaş inanışındaki 
Şîî-bâtınî vasıflardan sıyrılmış yalnız şekle bağlı ve teşkilâta sadık bir teşek-
kül haline gelmiş, XVIII. yüzyıldan sonra ise, iktisadî tesirlerle yavaş yavaş 
gerileyip sönmeye başlamış, nihayet 1908 inkılâbı ve Cumhuriyet devresi, bu 
mistik-ekonomik teşekkülü tarihe mal etmiştir.
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 VI
—

fütüvvet erkânı hakkında 
bâzı mülâhazalar

—

zertüştîlikten geçtiğini sandığımız bâzı esaslar
Fütüvvet ehlindeki şedd’le Zertüştîliğin şiarı olan “kustî” arasındaki benzer-
lik, hakikaten dikkate değer. Zertüştîler, kustî’ye, din bağı mânasına, “bend-i 
dîn” derler. Bu adla Bektâşîlerdeki tıyg-bend adı arasındaki benzerlik de ga-
riptir. Her Zertüştî, kustî bağlamak mecburiyetindedir. Eski Hint ve İran’da, 
Zertüşt dininden önce de bu an’ane vardı ve ihtimal bu, gençlik çağının baş-
ladığına bir alâmetti. Hintlilerde berehmenler sekiz, askerler on bir, reisler 
on iki yaşında kustî kuşanırlardı. Onlarda yalnız erkeklere kuşatıldığı halde 
Zertüştîlerde kızlara da kuşatılırdı.

Zertüşîlikte kustî, on ikişer iplikten meydana gelen altı parçanın örül-
mesiyle yapılan ve bele üç kere dolandıktan sonra uçları aşağıya sarkacak 
kadar uzun olan bir kuşaktır ki bu suretle yetmiş iki iplikten dokunmuş olur. 
Kustî’nin bir mubid tarafından örülmesi şarttır. Kustî kuşanma merasimi, 
çocuk yedi yaşındayken yapılır. Bazıları altı ile on iki yaş arasında kuşatı-
lacağını söylemişlerdir. Kızlara altı yaşından dokuz yaşına kadar kuşatmak 
lâzımdır. Bir mâni çıkarsa, kustî kuşanma töreni, çocuk on beş yaşına girin-
ceye kadar geri bırakılabilir. Zaten Avesta ve diğer dinî kitaplarla Pâzend, 
bu merasimin on yaşında olmasını kabul etmiştir. Kustî, beyaz bir koyunun 
yününden örülür. Keçi veya deve yününden de olur. Pamuktan örülmesi de 
câiz görülmüş, fakat ipekten örülmesine cevaz verilmemiştir.
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Çocuk merasimden önce yıkanır. Merasimde akrabaya ve dostlara bir 
ziyafet verilir. Onlar da çocuğa armağanlar sunarlar. Çocuk, dinî esasları ik-
rar ettikten sonra mubid, çocuğa sedre denen kısa kollu gömleği dualarla 
giydirir. Bu dualara mecliste bulunanlar ve diğer mubidler de iştirâk ederler. 
Ondan sonra çocuğun arka tarafında durur ve öğleden evvelse her ikisi de 
doğuya, akşama yakınsa batıya, geceyse çerağa veya aya dönerler. Sedre’nin 
üstüne kustî’yi çocuğun beline üç kere dolayıp bağlar. Bu sırada yine mubid-
ler ve çocuk hususî dualar okurlar.

(Mazdayasna’nın 248. sahifesine ek resimden yapılmıştır.)

Kustî’nin yetmiş iki ipliği, Avesta’nın en mühim kısmı olan “Yasna”nın 
yetmiş iki faslına, on ikişer iplikten meydana gelen altı parça da yılın oniki 
ayıyla bu aylardaki altı dinî bayrama, üç kere dolanması, Zertüştîliğin aslı 
olan “menîş-i nîk–iyi düşünce, gûş-i nîk–iyi söz, kuniş-i nîk–iyi iş”e işarettir. 
Kustî’nin ikinci dolamında öne iki düğüm üçüncü dolamında arkaya iki dü-
ğüm vurulur ki ilk düğüm, tek Tanrının varlığına, ikincisi Zertüşt dininin hak 
din olduğuna, üçüncüsü, Zertüş’ün peygamberliğine, dördüncüsü de meniş-i 
nîk, gûş-ı nîk ve kuniş-i nîk esaslarına remizdir.

Kustî bağlandıktan sonra çocuk, “bih-dinler–iyi dinliler” zümresine gir-
miş ve yeniden doğmuş sayılır.



fütüvvet ve fütüvvetname: makaleler98

Uykudan uyanınca, abdest ettikten ve yıkandıktan sonra ve yemekler-
den önce kustî’yi çözüp bağlamak lâzımdır. Bu sıralarda Tanrıyı anmak, Ah-
rimen’e lânet etmek ve dua okumak icap eder. Kustî bağlanırken ilk bağlan-
dığı zamanki gibi vakte göre doğuya, batıya, çerağa, yahut aya dönmek lâ-
zımdır (Dr. Muhammed Muîn: Mazdayasna ve te’sir-i an der edebiyyât-ı pâ-
risî. Tahran Üniversitesi yayınlarından, Tahran Üniversitesi matbaası, 1326 
şemsi hicrî, s. 242-252).

Zertüştîlikteki kustî ile fütüvvet ehlindeki şedd’deki düğümler, Bektâşî-
lerdeki, tıyg-bend,41 tıyg- bend’in düğümleri, bu düğümlerini ele, dile ve bele 
işaret oluşu, Rufâîlerin şedd’i ve diğer tarikatlardaki kemer arasındaki ben-
zerlik, cidden dikkate değer. Sedre’yle hırka arasında da biz büyük bir yakın-
lık görmekteyiz.

Bu bahse bir şey daha eklemek lüzumunu duyuyoruz:

nusayrîlikte fütüvvet şiarı
1250 hicrîde (1834-1835 M.) Antalya’da doğduğunu, sonradan mensup olduğu 
Nusayrî mezhebinin yanlış olduğunu anlıyarak Hıristiyanlığa girdiğini anla-
tan ve Nusayrîlerin inanış ve erkânını, 119 sahifelik “Kitâb-al-Bâkûrat-al-Sü-
leymâniyye fi keşfi esrâr-al-diyanât-al-Nusayriyye” adlı bir kitapla açıklıyan 
Adana’lı Süleyman, eserinde Nusayrîlerde de imâm vekîline nakıyb dendiği-
ni, erkânlarında şarap içildiğini (s. 3-4, 41-49) anlatmaktadır ki bu, bize fü-
tüvvet ehlinin, müslümanlıktan önce Abu-cehl’in şarap içerek erkân yürüt-
tüğü hakkındaki inanışını hatırlattı.42

şedd ve peştemal
Fütüvvet ehlinde yün bir kuşak olan şedd yerine sonraları peştemal kullanıl-
dığını Evliya Çelebi’den öğreniyoruz. Halbuki ilk Fütüvvet-nâmelerde şedd 
başka, peştemal başkadır. Peştemal, tâlibe şalvar giydirilirken kuşatılmakta-
dır. Bektâşîlerin bir kısmında tâlip, beline bir peştemal kuşatılarak meydana 
alınır ve tıyg-bend, baba tarafından, huzurda beline bağlanır.

tuz geleneği
Tuzun, eskidenberi mukaddes olduğu malûmdur. Romalılar ve Yunanlılar, 
âyinlerinde mabudlara en makbul bir şey olmak üzere tuz sunarlar, ziyafet-

41 Kılıç bağı mânasına gelen tıyg-bend, Bektâşîlerde nasib alma, yâni Bektâşîliğe girme töreninde, 
tâlibin boynuna takılan ve sonradan beline bağlanan yün bir iptir ki bu, merasim münasebetiyle 
kesilen kurbanın yününden örülür ve şedd’de olduğu gibi bunda da dü ğümler vardır. Alevîlerde 
bunun yerine çevre kullanılır.

42 Bu çok mühim kitabın basılış yeri ve tarihi belli değildir.
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lerinde, sofralarında tuz bulundururlardı. Homer, tuza, “İlâhî” sıfatını verir. 
Romalılarda tuz, dostluk remzidir. Düğünlerde, gelinin önünde tuzlu ekmek 
götürürlerdi ki sonradan bu ekmek konuklara dağıtılırdı. Yahudilerde krala 
sadakat yemini edenler, kıral huzurunda tuz tatmak mecburiyetindeydiler. 
Araplarda ve Yahudilerde tuz, Romalılarda olduğu gibi dostluk remziydi. Bir-
likte tuz tadan iki kişi, en mukaddes bağla birbirine bağlanmış olurdu. Matta 
İncili’nde İsa’nın, kendisine inananlara “siz, yerin tuzusunuz” dediği kayıtlı-
dır. Bütün bunlar ve bilhassa birlikte tuz tadarak birbirine bağlanmak, tuzun 
mânevi ehemmiyetini gösterir (Kitab-ı Mukaddes, 1787, İst. Boyacıyan Agop 
matbaası, Matta İncili, beşinci bab, s. 5, âyet 13. Grand dictionnaire universel 
du XIX siècle, Paris. c. XIV, s. 500-501).

Bizde de tuz, aynı tarzda mukaddestir. Hak, bereket ve lezzet remzidir. 
Azerîlerde “tuz çörek yedik”, garp türklerinde “tuz ekmek hakkı” gibi örf 
mecazları vardır. Bilhassa tarikatlerde tuz, pek mukaddestir. Sofrada mut-
laka tuz bulunur. Yemeğe tuzla başlamak ve tuza parmak banıp tadarak bi-
tirmek sünnettir.

Fütüvvet ehlindeki Şerbet-i Murazaa’yla bu an’anelerin yakınlığı ve ben-
zerliği dikkate değer.

ahı zaviyeleri ve fütüvvet ehlinin kıyafeti
Ahı zaviyeleri hakkında Nâsırî’nin Fütüvvet-nâme’sinde ve İbn-i Batûta’da, 
az da olsa bazı malûmata rastlamaktayız. Nâsırî, fütüvvet erbabının toplu-
luk yeri olan ahı zaviyesine âstâne dendiğini, âstânenin dört taraflı, yâni baş-
ka bir yapıya bitişik olmayıp avlu içinde bulunması gerektiğini, kapısının ve 
avlusunun iyi bir şekilde yapılması icap ettiğini, aydınlık olması için duvar-
larının beyaz olması lüzumunu bildirmededir. Zaviyenin temiz tutulması lâ-
zımdır. Mutlaka suyu olmalıdır. Kapısına hayvan bağlanmaması için kapıya 
bakan birisi bulunmalıdır. Zaviye, ağır halılarla, yahut güzel kilimlerle döşen-
melidir. Ancak ahının kapısında perde bulunmaz. Çünkü bu, ululuk alâme-
tidir. Bir de zaviyede kadın bulunamaz. Çünkü, kadın bulunursa töhmetten 
kurtulmak güçtür. Ahı, erlerle sohbet etmeli ve zaviyede temiz kişiler mih-
man edilmelidir (der ançi âstâne-i ahı ber çi nesak bâşed, 104.a).

İbn-i Batûta da, ahı zaviyesinden bahsederken, zaviyenin Rum ülkesi 
halılariyle döşeli olduğunu, Irak camından bir çok avizelerle bezenmiş bu-
lunduğunu söyler ve misafir odasında bir kaç çerağ yandığını anlatır. Bu çe-
rağlar, bakırdan ve üç ayaklı olup üstünde yine bakırdan ve ortasında fitil 
konacak yeri bulunan genişçe bir bakır kandilin bulunduğunu, buraya eri-
miş içyağı doldurulduğunu, çerağların yanlarında yağla dolu kaplar ve fiti-
li düzeltmeye yarayan bir de makas durduğunu, yağ bittikçe kandilliğe yağ 
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konduğunu, icap edince fitilin makasla düzeltildiğini, ve fütüvvet ehlinden 
birinin çerağcılık hizmetinde kullanıldığını yazar. Fütüvvet ehli, gündüzkü 
kazançlarını ikindiden sonra zaviyedeki ahıya getirirler. Bu parayla yemek 
ve meyva alınır. Misafir gelirse zaviyede konuklanır. Esasen zaviyedeki top-
luluk odasında misafirler için ayrı bir peyke vardır. Fütüvvet ehli, yemekle-
rini hep beraber yerler. Sonra sohbet, semâ’ ve müzikle vakit geçirirler. Ahı-
lar, çok cömerttirler. Bu cömertliği, misafiri ağırlamak ve konuklamak için 
birbirleriyle çekişecek kadar ileri götürmüşlerdir (terceme, c. I, s. 312-313).

Ahıların ve fütüvvet ehlinin libas ve kıyafetleri hakkında İbn-i Batûta’ya 
ve Burgaazî’ye istinaden “fütüvvet erkânı” bahsinde biraz malûmat vermiş-
tik. Anlaşılıyor ki fütüvvet ehlinin libaslarında tekellüf ve diğer tarikatlerde 
olduğu gibi hususiyet yoktur. Siyah, beyaz ve yeşil renkte sof elbise giymek, 
ve bıçak taşımak, bir hususiyet sayılamaz. Yün serpuş ve taylasan bariz bir 
hususiyeti haiz değildir. Esasen bütün esnafı kavramış olan ve hele hususî 
bir kisve ve libasın tamamiyle aleyhinde bulunup herkesi, olduğu gibi kabul 
eden Melâmetiyye’yle kaynaşan fütüvvet yolunun böyle bir kayıt ve külfete 
düşmesi de aklen caiz olamaz. Bu bakımdan giyime ait olan izahat, umumî 
mahiyettedir. Ancak İbn-i Batûta’nın müşahedesine göre ahıların başlarına 
giydikleri tepesinde iki parmak enliliğinde, bir zirâ uzunluğunda bir taylasan 
bulunan külâhın, yeniçeri üsküfüne çok benzediğini burada bilhassa kaydet-
memiz lâzımdır ki bu da yeniçerilerin, Hacı Bektâş’ı pîr tanımalarında ahılı-
ğın ve fütüvvet an’anesinin tesiri olduğuna dair evvelce işaret ettiğimiz nok-
ta-i nazarımızı teyid eder kuvvettedir sanırız. Ayrıca topluluk yerlerindeki 
üç ayaklı çerağın, Alevîlerde kullanılan çerağın ayni olup Bektâşîlerin kanun 
çerağına43 çok benzemediğini de yazalım.

43 Bektâşîlerde üç oluklu ve bir kaide üzerinde duran bir kaba kanun çerağı denir. Bunun Bektâşî 
tacı şeklinde bir kapağı vardır. Kaba zeytinyağı konur ve oluklarındaki fitiller yakılır. Bu suretle 
bir kapta üç şûle bulunur ki bu, Allah, Muhammed ve Alî’ye işarettir. Alevîlerde bunun yerini bir 
kaideye raptedilmiş olan demir bir çubuk üstünde demir, yahut pirinç bir kap tutar, bunun içinde 
kurbanın içyağı yakılır.
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 VII
—

fütüvvet ve esnaf teşkilâtı
—

hırfet ve sanat, esnaf
Hırfet, alelitlak iş mânasına geldiğinden harif, sanatkâr yahut tacir, yahut da 
her hangi bir işle meşgul olan mânalarını ifade eder ve bu bakımdan mâna-
sında şümûl olan hırfet ve harif kelimelerinde sanat ve sanatkâr mânaları da 
dahildir. Sanatsa güzel işlemek, meharetle bir şey meydana koymak mâna-
sına gelir ki bu tarif ihtisası ifade etmektedir. Esnaf tâbiri, esnâf-ı bezzâzan, 
esnâf-ı neccâran gibi ekseriyetle terkip halinde kullanılır ve bir sanat erbabı-
nın muhtelif sınıflarını gösterirken sonradan halk tarafından terkipler kaldı-
rılarak her hangi bir iş güçle ve her hangi bir sanatla uğraşanların, yani ehl-i 
hırfet ve ehl-i sanat olanların hepsine birden “esnaf” sözü kullanılmıştır.

ahı, bir sanat ehlidir
En eski Fütüvvet-nâmelerde bile ahının bir sanat ehli olması, fütüvvet şart-
ları arasında zikredilmektedir. Kaabus-nâme’de ayyarlara, sipahilere ve pa-
zarcılara cüvan-merd dendiğini de söylemiştik. Esasen, Seyfî fütüvvet ehli, 
Selçuk devrinin son ve Osmanoğullarının ilk zamanlarında daha ziyade alp-
lar, alp erenler tarafından temsil edilmekteyken Şürbî ve Kavlî fütüvvet eh-
liyse doğrudan doğruya ehl-i hırfet ve ehl-i sanattı. Bu bakımdan fütüvvet 
ehlinin sanat teşkilâtını benimsemesi, yahut daha doğrusu sanat ehlini teş-
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kilâtlandırması, pek eski devirlerden ve belki de Sâsânîler zamanından iti-
baren başlar.

Tarikatlerde olduğu gibi zikr, vird, hususî kisve, libas vesaıreyle tema-
yüz etmiyen bu zümre, varlığını bilhassa şekle verdiği ehemmiyetle muha-
faza etmiştir. Merasim en basit işlerde bile mutlaka uyulması ve yapılması 
icab eden bir fariza mahiyetindeydi. Bugün bize pek lüzumsuz ve ehemmi-
yetsiz görünen bu şekilcilik, fütüvvetin en bariz ve lâzım karakteriydi. Fütü-
vvet ehli, bu karakterle teşkilâtındaki dereceleri muhafaza edebilmiş, sanat 
sırrını elden ele ve ferdden ferde intikal ettirmiş, tesanüd ve teavünü mü-
himsemiş, içine karışan ehliyetsiz, yahut yaramaz unsurları tasfiyeye mukte-
dir olmuş ve hemen daima dinî ve mistik olup tam siyasî bir vasfa sahip ola-
madığı halde sırası gelince bünyesindeki şövalyelik kabiliyetiyle bir devletin 
kuruluşunda, sırası gelince yine bünyesindeki yapıcılık kudretiyle iskân ve 
taazzide mühim roller oynamıştır. Bu cümleden olarak fütüvvet ehlinin Os-
manoğulları devletinin kuruluşundaki büyük rolü, hakikaten ayrıca tedkike 
değer (bu hususta Friedrich Giese’nin “Osmanlı İmparatorluğunun teşekkü-
lü meselesi” adlı makalesine bakınız; Köprülüzâde Ahmet Cemal tercemesi, 
Türkiyat mecmuası, İstanbul–Matbaa-i Âmire, 1925, c. I, s. 151-171). Bu zümre, 
Devlet kuruluşunda olduğu kadar, hattâ belki ondan da ehemmiyetli olarak 
köylerin kuruluşunda ve iskân işinde de rol sahibidir. Bu hususta ilk ciddî 
ve vesikaya dayanan orijinal ve değerli tedkiki, bugün İstanbul Üniversitesi, 
İktisat Fakültesi Dekanı bulunan Prof. Ömer Lûtfi Barkan yapmıştır. Gıpta 
edilecek bir çalışma mahsulü olan bu tedkikte yurdun her yanında rastlanan 
ahı zaviyeleri, ileri sürülen fikirlerin delilleridir (İstilâ devirlerinin koloniza-
tör dervişleri ve zaviyeleri”, Vakıflar dergisi, sayı. 2, Ankara-1942, s. 278-386).

Ana umdelerinden biri olan tesanütle yapıcı bir unsur olan fütüvvet 
ehli, yine bu tesanüt ve inanıştaki hususiyet yüzünden devlet nüfuzundan 
uzak kalmış, bu nüfuza baş eğmemeye çalışmış, ihvanın resmî mahkemelere 
müracaatını bile tecviz etmemiş, kendi hususî teşkilâtiyle daima devlet için-
de bir devlet halinde yaşamış, hattâ bazan devlete bile nâfiz olabilmiştir. Yıl-
dırım Bayâzıt zamanındaki esnaf greviyle Mehmet IV. zamanında 1061 deki 
(1651) esnaf ayaklanması, bunun en canlı delillerindendir. Esnaf, her ikisinde 
de muvaffak olmuş, hele ikincisinde vezir Melek Ahmet Paşa bile azledilmiş-
ti. Hattâ Kösem Sultan’ın boğulmasiyle, Bektâş Âğa’nın öldürülmesi de bu 
ayaklanmayla ilgilidir (Bakınız, Naima, İstanbul–Matbaa-i Âmire, 1280, c. V. 
s. 97 ve müteakip, Evliya Çelebi, c. III. s. 278-289).

Fütüvvetin tarikatle müşterek esası, mistik oluşudur. Fakat aradaki en 
mühim ve esaslı fark, fütüvvet ehlinin dünyaya verdiği ehemmiyettir. Helâl 
kazanmak ve bir sanat ehli olmak, herkesi kendisine tercih ederek ihvana 
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yardımda bulunmak ve tesanüt, fütüvvet yolunun ana şartlarındandır. Ta-
rikatlerin çoğu, müntesibini dünyadan çekerken fütüvvet, salikini dünyaya 
ve dünyalık kazanca sevk eder. Ancak bu sevkte gaye, ferdî menfaat değildir, 
halka ve ihvana yardımdır.

Mistik inanış, fütüvvet ehlinde de kanaati ön plana almıştır. Ahının on-
sekiz dirhemden fazla birikmiş parasının bulunmaması şartı, bunun elle tu-
tulur bir delilidir. Fakat bu kanaatte de yine sosyal düşünce hâkimdir. Ahı, 
on sekiz dirhem kazanacak değildir. Bu kayıt ve miyar kazanca ait olmadı-
ğından ne kadar elde edebilirse o kadar kazanır. Hattâ ne kadar kazanırsa ih-
vana yardımı o nisbette olacağından çok kazanmaya çalışır. Yalnız kazancı, 
ortanındır. Kendisi, kendisi için ancak on sekiz dirhem saklıyabilir.

Fütüvvette esnaf teşkilâtiyle mistik inanış ve merasim, tamamiyle kay-
naşmıştır. Şüphesiz zaman zaman değişiklikler arzeden çırak, usta, yiğitbaşı, 
ahı, nakıyb, nakıyb-al-nukaba, halîfe, şeyh, şeyh-al-meşâyih, yahut duacı, ça-
vuş, kethüda (kâhya) gibi sınıflar, derecelerine göre aynı zamanda fütüvvet 
yolunun salikleri ve ulularıdır. Bir dereceden üstün bir dereceye geçmek için 
ehliyet şart olduğu gibi sanatta meharet ve sabır da şarttır. Bu bakımdan fü-
tüvvet yolu, disipline fevkalâde ehemmiyet veren bir ihtisas yoludur. Esnaf-
lığa sülûk eden gencin, meharet sahibi olmadıkça, hele zamanını bekleme-
dikçe yükselmesine ve dükkân açmasına imkân yoktur. Kaynaklardaki malû-
mattan anlaşıldığına göre, XVII. yüzyılda, peştemal kuşatma suretiyle ustalı-
ğa yüceltme ve dükkân açmıya ruhsat verme merasimi, bâzı esnaf zümrele-
rinde beş ve altı yılda, kuyumculardaysa yirmi yılda bir kere yapılırdı ki, bu 
müddet, sanattaki titizliği ve ilerleme güçlüğünü gösterdiği gibi çokluğun ve 
başı boşluğun sanata vuracağı darbe düşüncesiyle konan bu tahdit, ihtisasa 
hürmeti de göstermektedir.

Genç, intisap ettiği sanat veya mesleğin sırrını öğreninceye kadar us-
tasına hizmete mecburdur. Bir yol atası ve yol kardeşi edinerek fütüvvete 
intisap etmiş ve fütüvvet şartlarına uyacağına söz vermiş olan salik, hayatı 
boyunca yol atasiyle yol kardeşine hürmet ve yardım edeceği gibi onların da 
sevgisine, hürmetine ve yardımına mazhar olacaktır. Onlar ve ihvanı, loncası 
ve lonca sandığı, mesleğe ve sanata, yola ve ihvana ihanet etmedikçe onun 
hayatını ve geleceğini tekeffül etmiştir. Onun en mühim vazifesi, önce yol 
atasına, yol kardeşine, ustasına, mesleğine ve sanatına, alelûmum ihvana, 
yani fütüvvet ehline, sonra da aralarında hiç bir fark gözetmeksizin insan-
lara yardım etmektir. Fütüvvet yolunda herşey, sıralıdır ve kanuna tâbidir. 
Velevki bu yolun en büyüğü olsun, hiç kimse keyfî hareket edemez. Bu ba-
kımdan fütüvvette bir demokrasi ve düzen hüküm sürmededir. Yeni ve ciddî 
vaziyetler, ancak bu yol ehlinin umumî kararlariyle karşılanır. Bu yüzden de 
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fütüvvet ehli, mümkün olabildiği kadar zamana ve zamanın icaplarına inti-
bak ederek yollarını yürütmiye muvaffak olmuşlardır.

Bir şehirdeki esnaf teşekkülleri, esnaf şeyhleri, kâhyalar meclisi ve top-
lantılar vasıtasiyle birbirleriyle temasta bulundukları gibi ayrı şehirlerdeki 
esnaf teşekkülleri de birbirlerine helva göndermek suretiyle teması temin 
etmişlerdir. Böylece bu teşekküller ayrı ayrı çalışan, fakat aralarında sosyal 
bir birlik bulunan ihtisas teşekkülleriydi.

esnaf zümreleri ve pîrler, on yedi kemer-beste
Fütüvvet yolunda esnaf zümrelerinden her biri, zümreye tarihî ve mevcut, 
yahut muhayyel ve uydurma bir veliyi pîr sayardı. Şedd, onun adına bağla-
nır, dükkân onun adına açılır, dualarda ve gülbanklerde onun adı anılır ve o 
pîr, o sanatın hâmisi tanınırdı. Veliyeddin Efendi Kütüphanesinde 3225 nu-
marada kayıtlı mecmuadaki küçük bir Fütüvvet-nâme (46.b-48.b), bizi bu 
hususta pek güzel aydınlatmadadır. Bu Fütüvvet-nâmeye göre esnaf zümre-
leri ve pîrleri şunlardır:

Çullahlar: Abu Nasr Abd-Allah, Kasaplar: Abu-l-Muhcin, Ekmekçiler: 
Ömer-i Berberî, Bakkallar ve yemiş satanlar: Adiyy-ibn-i Abd-Allah, Sakalar: 
Selmân-i Kûfî, Sünnetçiler: Ubeyd-i Mısrî; Natırlar: Muhsin-ibn-i Abd-Allah, 
Hamamcılar: Mansûr-ibn-i Kaasım-i Bağdâdî, Debbağlar: Ahı Evren, Terzi-
ler: Davud-ibn-i Abd-al-Rahmân-ı Berberî, Okçular: Abu-Saîd, Hafızlar: Akıy-
le, Muarrifler: Mansur-ibn-i Abd-Allah, Şâirler: Hassân-ibn-i Sâbit, Hub-ne-
fesler: Bu-Habib Muhy-al-dîn, İğneciler: Abu-l-Kaasım Mubârek, Nalbantlar: 
Abu-Süleyman-ibn-i Kaasım, Kuyumcular: Nâsr-ibn-i Abd-Allah, Helvacılar: 
Huseyn (Hasan?) Bısrî, Attarlar: Husâm-ibn-i Abd-Allah-ı Kûfî, Kazzazlar: 
Abd-Allah-ibn-i Ca’fer-i Tayyâr, Tâcirler: Saîd-ibn-i Abu-Ubeyde, Paşmakçılar: 
Muhammed-ibn-i Ekber-i Yemenî, Saraçlar: Bun-Nasr-ibn-i Hâşimiyy-i Bağdâ-
dî, Penbe-duzlar: Ammâr-ibn-i Yâsır, Kılıççılar: Esîr-i Hindî, Bıçakçılar: Abu-l-
Feth-ibn-i Abd-Allah, Hayme-duzlar: Nasr-ibn-i Abd-Allah-al-Mekkî, Ferraş-
lar: Nasriyy-i Hindî, Siper Duzlar: Hasan-ı Kattâl, Çavuşlar: İmrân-i Huzâî, 
Balıkçılar: Nasr-Allah Semmâk, Cerrahlar: Abu-Ubeyde-i Cerrâh, Neccarlar: 
Abu-l-Kaasım Abd-al-vahidî, Çıkrıkçılar: Abd-Allâh Habîb-i Neccâr, Taşçılar: 
Kaasım-ibn-i Nasr-Allâh, Okçular: Sa’d-ibn-i Abû-Vakkâs, Yapıcılar: Abu-Mu-
hammed-ibn-i İmrân-al-Kavsî, Boyacılar: Ömer-ibn-i Abd-Allâh-i Sebbâğ, Ki-
rişçiler: Ömer-ibn-i Nasr-al-Vesarî (?), Bardakçılar: Abd-al-Fahhâr-al-Medenî, 
Çiftçiler: Gıyâs-al-Harrânî, Bahçıvanlar: Abu-Zeyd Baba Reten-i Hindî, Börek-
çiler: Varaka; Hurda-füruşlar: Avn-ibn-i İmrân, Çobanlar: Abu-Şârib-i Irâkıy, 
Dellallar: Tayfûr-ı Mekkî, Dökmeciler: Vaîd-Allâh-al-Bahrî, Sabuncular: Ah-
med-ibn-i Abd-Allâh, Şerbetçiler: Muhammed-ibn-i Abd-Allâh.
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Bunlardan başka on yedi Kemer-beste ve pîri oldukları esnaf taifesi de 
şunlar:
1 – Selmân-ı Fârisî: Berberler, 2 – Ömer-ibn-i Ümmeyye: Peykler, 3 – Bilâl-i 
Habeşî: Müezzinler, 4 – Bürîde-i Eslemî: Sancaktarlar, 5 – Zü-n-Nûn-ı Mısrî: 
Tabipler, 6 – Suheyb-i Rûmî: Ahılar, 7 – Hasan Bısrî: Şeyhler, 8 – Kanber: Se-
yisler, 9 – Kümeyl-ibn-i Ziyâd: Bâzı şeyhler, 10 – Abd-Allâh-ibn-i Abbâs: Mü-
fessirler, 11 – Mâlik-al-Eşter: Beğler, silâhtarlar, 12 – Muhammed-ibn-i Abu-
Bekr: Mimarlar, 13 – Cömerd Kassâb: Kasaplar, 14 – Câbir-i Ansârî: Nakıybler, 
15 – Abû-Zerr-i Gifârî: Palan-duzlar, 16 – Abu-l-Derdâ: Riyazat ehli, 17 – Abu 
Ubeyde: Reisler.

Görüldüğü veçhile bu adamların çoğu muhayyel ve meçhûl, bir kısmı, 
birbirinin zıddı, bir kısmı da Peygamber’den hayli sonra yaşamış kişilerdir. 
Bazılarının adı da bir kaç kere geçmekte. Kitapçı Raif Yelkenci’ye ait bir mec-
muada, Tosyalı Şeyh Hacı İbrahim oğlu Hacı Baba adlı birisinin altı yaprak-
lık küçük bir Fütüvvet-nâmesinde de sanatlar ve pîrleri yazılmıştır. Bunların 
içinde saraçların pîri olarak Abu-Nasr-ı Serrâc (378’de, 988-989, vefat eden 
ve al-Luma’ adlı ve tasavvufa ait bir eseri bulunan zat) gösterilmede fakat 
adının sonuna bir de “Ansârî” kelimesi eklenerek sahabeden sayılmada, ahı-
ların pîri olarak da Suhayb yerine Alî’nin oğlu ve İmâm Huseyn’in kardeşi 
olup 61 hicrîde (680) İmâm Huseyn’le beraber Kerbelâ’da şehit olan Abu-l-
Fazl Abbâs ve onun oğlu Ahı Evren kaydedilmededir. Fazla olarak bu Fütüv-
vet-nâmede şu sanatlar vardır:

Âbidler: Abd-Allâh Tayyâr, Gemiciler: Haccaş Beîr, Mücellitler: İbn-i 
Ömer, Hallaçlar: Mansûr-ı Hallâc ve onun vasıtasiyle İmrân Beşîr, Hoş-hon-
lar: Rahmân Yetîm (Hoş-honlar için 974 te, 1566-567; ölen Kalkandelen’li Fa-
kıyrî’nin “Ta’rifât”ına bakınız. Ün. Türk. Y. 3051, v. 7.a).

Bu mecmuada pabuççulara (7.a-8.b) ve saraçlara (9.a-10.a) ait birer Fü-
tüvvet-nâme de vardır. Evvelce yeniçeri sakalarına ait bir fFütüvvet-nâme-
ye de rastladığımızı söylemiştik. Anlaşılıyor ki esnaf zümrelerinden her biri 
hakkında, esas ayni olmak şartiyle bir Fütüvvet-nâme yazılmıştır. Her sınıfın 
an’anesini, inanışlarını vesair hususiyetlerini mümkün olduğu kadar öğrene-
bilmek için ele geçenlerinin neşrinin ilim âlemine büyük bir hizmet olacağını 
söylemiye bile lüzum yoksa da kim arayacak, kim bulacak, kim bastıracak, 
kim basacak? Burasını Allah bilir!

Bir de bu sınıflar arasında riyazat ehli, yahut âbidler gibi bir sanat ehli 
olmıyanların da anılması, yahut da riyazat ve ibadet gibi mânevî vasıfların da 
bir sanat sayılması, şâirlerin de bunlar arasına alınması dikkate değer, İstan-
bul’da Karaağaç’ta Hasip Baba Bektâşî dergâhında aynen
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Allah bes bâki heves
şuaralar kethüdası

muhibb-i Âl-i abâdan
merhum ve mağfur
âşık Hayri’nin ruhu

şadola
1 2 8 8
sene

kitabesini havi mezar taşı bu hususiyeti canlı bir şekilde ıspat etmededir. 
Şüphe yok ki, Nef’î, Nâilî, Nedim gibi şâirler, bir kethüdaya tâbi değildiler ve 
bu yüksek zümre şâirlerinin loncaları yoktu. Burada “Şuaralar”dan maksat, 
“âşık” sözünden de anlaşıldığı veçhile halk ve saz şâirleridir. Görülüyor ki 
fütüvvet, mânevî vasıf ve seciyeleri bile ihmal etmemekte ve hemen her sınıf 
halkı, sultasına almaktadır.

Evliya Çelebi’nin (1094 h. 1682-1683) Seyâhat-nâme’sinde verdiği malû-
mat, XVII. yüzyılda fütüvvet ehlinin İstanbul’daki kudretini göstermesi ve 
esnaf hakkında az da olsa, bir bilgi vermesi bakımından pek değerlidir. Ev-
liya Çelebi, “Min beyân-ı Imâm Ca’fer-al Sâdık” başlığı altında Bektâşîlerin 
ellerindeki Fütüvvet-nâmeleri hülâsa etmede, Şedd bağlama erkânını bildir-
mede ve bu arada dervişlerin giyimlerinden ve şekillerinden de dem vurma-
da (İkdam Matbaası, 1314, c. I, s. 487-505) ve nihayet Murat IV. zamanında İs-
tanbul’daki geçit resmini, tafsilâtiyle anlatmada (c. I, s. 505-674) ve Mısır’da-
ki alayı bildirirken devrinin esnafını ve pîrlerini saymadadır (İstanbul, Dev-
let Matbaası, 1938, c. X, s. 358-381).

Evliya Çelebi’nin, birinci ciltte saydığı esnaf zümreleri, bir zümreye da-
hil sınıflar istisna edilirse tam dört yüz seksen tanedir. Ancak Evliya, geçit 
resmine iştirak eden vezirler, mîr-i mîranlar, âyan, mollalar, muhzırlar, ha-
tipler gibi dinî vazife sahipleriyle alay çavuşları, gılmanlar, acemi oğlanlar, 
asesler, cellâtlar, subaşılar gibi askerî ve idarî vazife sahiplerini, hattâ yanke-
sicileri, gayrimeşru münasebette bulunan delikanlıları, diyaseti iş edinenle-
ri bile saymakta, yalnız cemiyet ahlâkı bakımından kötü görülenlerin pîrleri 
olmadığını söylemektedir. Evliya Çelebi’nin izahatından orduya dahil sınıflar 
anlaşıldığı gibi bugün artık tarihe karışmış olan muarrifler, na’t-hanlar, pa-
dişah, vezir ve âyan meddahları, müneccimler, remmaller, cenaze peykleri, 
tutyacılar, ma’cuncular, akkâmlar, aslancılar, ayıcılar, ok ve yay yapanlar, zır-
hcılar, kum saatçıları, sorguçcular, sedef işliyenler, oymacılar, nakl-bendler, 
suyolcular, arabacılar, Eyüp oyuncakçıları, kaşıkçılar, hakkâkler, kalpakçılar, 
mürekkepçiler, divitçiler, hilâlciler vesaire de bize çocukluğumuzu hatırlatan 
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ve bugün izi kalmamış bir hale gelen zümreleri bildirmededir. Bu zümreler 
arasında seyyar satıcılar, dilenci şeyhleri, bozacılar, seyyar meyhaneciler gi-
bi bir kısmı da cemiyetin hususiyetlerini belirtmededir. Aynı geçit resmin-
de Yahudi kasaplar, Yahudi attarlar gibi Müslüman olmıyanlar da var. Tabiî 
bunlar fütüvvet erkânına dahil olamazlardı. Zaten XVII. yüzyıldan itibaren 
Osmanoğulları ülkesinde fütüvvet, evvelce de arzettiğimiz gibi medresenin 
tesiriyle, Şîî-bâtınî karakterini kaybetmiş, inanışta yine o izleri taşımakla be-
raber sırf esnaf teşkilâtı haline gelmiş, bu aslî karakter, yalnız Hamzavîler-
de ve Hamzavîlerin temsil ettikleri peştemalcı esnafında kalmış, bir yandan 
da Bektâşîlik, fütüvvet erkânını benimsemişti. Bu bakımdan gayri müslim 
esnaf zümreleri de loncalara dahil olmuşlar, onlar da ayni disipline uymuş-
lar ve aynı an’aneler içinde mümkün olduğu kadar erimişlerdi. Netekim ya-
kın zamanlara kadar İstanbul’daki kapalı çarşı açılırken çarşı esnafı şeyhinin 
ve son zamanlarda Çarşı camii imamının dua ve gülbangine çarşıdaki gayri 
müslim esnaf da iştirak eder, çarşı sandığına onlar da para verir, iktiza edin-
ce sandıktan ödünç para alırlar, yahut yardımdan faydalanırlardı.

osmanoğulları devrinde fütüvvet erbabı arasında ahı evren geleneği
Yine Evliya Çelebi’de fütüvvet ehli arasında Ahı Evren’in büyük bir mevkii ol-
duğunu anlıyoruz. Şakaayık-ı No’mâniyye, bu zâtın debbağların pîri olduğu-
nu söylemesine rağmen (Şakaayık tercemesi, Matbaa-i Âmire, 1269, s. 33) şe-
hirlerdeki ahıbabalara icazat verenler, ahıbabası olmıyan yerlere, hattâ Bos-
na-Hersek ve Bulgaristan gibi uzak illere bile gidip oralarda kalfalık, çıraklık 
imtihanları yapanlar ve peştemal kuşatanlar, Kırşehir’deki Ahı Evren tekkesi 
şeyhleriydi. Ahıbabanın, mutlâka esnaftan olması şart değildi. Memleketin 
ileri gelenlerinden ve âlimlerinden de olabilirdi.

Ahı Evren’in Bektâşî an’anesindeki yerini de “Hacı Bektâş Menâkıbı”n-
dan anlıyoruz. Bu kitaba nazaran “Fütüvvet-darların serveri ve ser-çeşmesi” 
olan Ahı Evren, “Her kim bizi şeyh edinse onun şeyhi Hacı Bektâş Hünkârdır 
ve her kim bizi görmek ister, Hacı Bektâş Hünkârı görsün” demiştir (120.a). 
Vilâyet-nâme de denen ayni kitapta bir de menâkıbı olduğu söylenen (123.b) 
Ahı Evren’in vakfiyesi, M. Cevdet’in “Zeylun alâ-l-Ahıyyat-al-Fityân”ında 706 
(1306) tarihini taşımaktadır (s. 279-282). Cevat Tarım, “Tarihte Kırşehri-Gül-
şehri” adlı kitabında bu vakfiyenin suretini pek bozuk bir tarzda yazar. Bu 
suretteki tarihse 676 hicrî yılını göstermede (1277) ve aynı yıl, hem yaziyle, 
hem rakamla kaydedilmededir (Kırşehir, Vilâyet Matbaası, 1938, s. 174-176). 
Aynı kitabın 1948 basımında bu Arapça vakfiyenin Türkçeye naklinde de ay-
nı tarih var (İst. Yeniçağ Matbaası, s. 83-85). Halbuki iki metinde ve terce-
mede, vâkıf şartları arasında, türbeye bitişik camide şeyh tarafından Cuma 
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ve Pazartesi geceleri sabah namazından sonra Yâsîn sûresiyle Şeyh Hâmid-i 
Velî’nin evrâdının okunması var (M.C. s, 281, Tarihte K. s. 175, terc. s. 84). 
833 h. de (1428-29) vefat eden Hacı Bayram’ın şeyhi olan Hâmid-i Velî’nin 
706 da, yahut 676 da ölmüş bulunması, hattâ doğmuş olması mümkün de-
ğildir. Hâmid-i Velî’nin, aşağı yukarı 805 te (1402) öldüğü hakkında bir riva-
yet var (Müstakıymzâde Süleyman Sa’deddin: Macallat-al-nısâb gi-l-nasabi 
va-l-kunayı va-l-alkaab, İst. Süleymaniye, Hâlet ef. K. 628, 191.a). Bu bakım-
dan vakfiyenin tarihinde mutlaka bir yanlışlık var. İhtimal 806 tarihli 706 
ve 676 okunmuştur. Bu takdirde Hâmid-i Velî’nin hakkında “kuddise sırra-
hu” dendiğinden vakfiyenin tanziminden önce öldüğü de anlaşılır. Cevat Ta-
rım’ın ahı evlâtlarından emekli maliyeci Musa Kardeşler çilingir Salih Us-
ta’dan ve kardeşi polis memurlarından Hayri’den aldığı bir fütüvvet şecere-
sinde Ahı Evren’in an’anevî hüviyeti tespit edilmektedir (Şecerenin fotoğra-
fisi 1938 basımındadır). Bu şecereye göre Ahı Evren, Hz. Muhammed’in am-
cası Abbas’ın oğludur. Adı Mahmud’dur. Bir savaşta Peygamber tarafından 
kendisine bir sancak verilmiş ve “Ahı, evrensin” denmiş, bu yüzden Ahı Ev-
ren adiyle anılmaya başlanmıştır. Savaştan sonra sahabeden her biri, ona bir 
sancak vermiş, Peygamber de kızı Rukayye’yi nikâhlamıştır. Peygamber, ken-
disine şedd kuşatmış, o da Peygamber’in izniyle otuz iki esnaf zümresi pîr-
lerinin bellerini bağladıktan sonra Rûm ülkesine gelip Kırşehri’ni yurt edin-
miş, oradaki ejderhayı tutup boynuna zincir takarak kâr-hanesinin kapısına 
bağlamış, bütün bu vak’alardan sonra da yine doksan üç yaşında ölmüştür. 
Bu hurafevî hüviyetin tespitinden sonra iman ve islâmın şartları anılıp fü-
tüvvet hakkındaki âyetler yazılıyor ve âstâne kapısını açmak, kandil yakmak, 
terbiye (mürit) edinmek, gelip gidenlerle sütle şeker gibi kaynaşmak, bel 
bağlamak ve açmak, fütüvvet şartlarından birini eksik etmemek, Tanrının, 
Peygamber’in ve bütün müslümanların hürmetini korumak şartiyle icazet 
verildiği ve bu icazet-nâme sahibi, Ahı Sinan’a irâdet getirenlerin, onun eli-
ni “Sultan-al-fütüvveti ve-l-mürüvve Ahı-i cihan Nâsır-al-dîn Evren”in eli ve 
kabulünü, onun kabulü bilmeleri lüzumu bildiriliyor ve kendisinden itibaren 
fütüvvet şeceresi Muhammed’e kadar şu suretle sıralanıyor:

Ahı Sinan – Ahı Muhammed – Hacı İn’âm – Ahı Turud – Ahı Şeref-al-dîn 
– Hâce Osman – Sinân-al-dîn Aksarâyî – Ahı Emirci Karahisârî – Ahı Nâsır-
al-dîn Evrân – Ahı Ahmed Kayser – Ahı Başara – Ahı Kaplan – Ahı Husâm-al-
dîn Sûzenger – Ahı Abd-Allâh – Ahı Ferec-i Zengânî – Ahı Aliyy-i Uryân – Ahı 
Muhammed hasır-bâf – Ahı Muhammed Buhârî – Ahı Reşîd-i Kübrâ – Alî – 
Hamza – Muhammed.

Bu şecerede adı geçen Ahı Ferec, evvelce de söylenildiği gibi hicrî beşin-
ci yüzyılın sûfilerindendir. Ahı Evren’in şeyhi Ahı Kayser, Sultan Veled tara-
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fından öğülen Ahı Kayser olsa gerektir (Divan, s. 150, beyit. 10). İcâzet-nâme, 
876 muharremin sonlarında (1471) yazıldığı için nispet silsilesindeki Şeref-al-
dîn Osman, ihtimal 789 da (1387) ölen Ahı Şeref-al-dîn’dir (Mübarek Gaalip: 
Ankara, Kitâbeler, ikinci kısım, s. 19). İcazet sahibi Sinan, yahut nisbet silsi-
lesinde yazıldığı gibi Sinân-al-dîn de ihtimal yine Ankara’da mezarı bulunan 
Ahı Sinan’dır (Ayni kitap, birinci kısım, s. 12). Bu nisbet silsilesi, bilhassa, Ahı 
Evren’in zamanını tesbit bakımından pek mühimdir. İcazet-nâmenin sonun-
daki ahı gülbangi, Sünnî bir karakter taşımaktaysa da aşağı yukarı icâzet-nâ-
meyle ayni tarihte yazılmış olan Seyyid Gaybî oğlu Şeyh Huseyn’in Fütüv-
vet-nâmesiyle bu icâzet-nâmeden elli beş yıl sonra yazılan Seyyid Muham-
med Razavî’nin Fütüvvet-nâmesindeki gizlenemiyecek ve Belgrad’lı Münîrî 
tarafından şiddetle intikada tâbi tutulacak kadar açık Şîî-bâtınî esaslar ve 
muahhar Fütüvvet-nâmelerdeki ayni temayül nazarı dikkata alınırsa bunu 
takıyye’ye hamletmek doğrudur sanırız. Nitekim Bektâşîlerin icazet-nâme-
leriyle Alevîlerin Çelebi kolunda, vekillere çelebiler tarafından verilen vekâ-
let-nâmeler de ayni karakteri taşır. Halbuki Bektâşî ve Alevîler, salike Ca’ferî 
olduğunu telkıyn ederler ve inanışları, tamamiyle bâtınî esaslara dayanır.

Ahı Evren hakkında Gülşehrî’ye isnat edilen “Kerâmât-ı Ahı Evren tâbe 
serâh” adlı bir mesnevî vardır ki F. Taeschner tarafından bu mesnevînin fo-
tokopisi, Hamburg’ta 1930 yılında bastırılmıştır. Kitapçı Raif Yelkenci, bu ki-
tabın uydurma olup Gülşehrî’nin “Mantık-al-tayr”ından alınan beyitlere bazı 
ilâveler yapılarak meydana getirilmiş olduğunu söyledi (Gülşehrî’nin Man-
tık-al-tayr’ı Attâr’dan terceme değildir. Attâr’ın Mantık-al-tayr’ı esas tutula-
rak yazılmış ayrı bir kitaptır. Bu hususta Mantık-al-tayr tercememizin mu-
kaddimesine bakınız, Şark-İslâm Klâsikleri, 6, Maarif Vekilliği, İstanbul-1944, 
Maarif matbaası, s. XII-XIV). Eseri, Raif Yelkenci’nin delâletiyle Gülşehrî’nin 
Mantık-al-tayr’iyle karşılaştırdık, hakikaten bazı yerleri ve bilhassa “Altı şar-
tı var fütüvvet yolunun” mısraından itibaren on bir beyti aynen bir beyti bi-
raz değiştirilerek ve aralara başka beyitler eklenerek meydana getirilmiş ve 
Mantık-al-tayr’daki fütüvvet bahsi uzatılıp Gülşehrî adına böyle bir mesnevî 
meydana getirilmiş. Yalnız 844 te (1440-1441) yazılmış olan Hacı Bektâş Vilâ-
yet-nâmesi’nin Ahı Evren’in bir menakıbı olduğunu bildirmesine bakılırsa, 
böyle bir kitabın mevcudiyeti muhakkaktır. Ancak yine Vilâyet-nâme’de, Ahı 
Evren bahsinin başlarında “ve dahi ma’lûm ola ki Ahı Evren sultân’ın aslın 
neslin, mevlûdın ve mekânın kimse bilmez, zira gaaib erenlerdür. Anı Şeyh 
Sadr-al-dîn Semerkandî izhâr eyledi, andan mukaddem kimse bilmezdi ve 
sırrına vâkıf değildi” dendiğine göre (120.a) bu menakıb, Gülşehrî’nin değil, 
henüz kim olduğunu bilmediğimiz Sadr-al-dîn Semerkandî’nindir. Hasılı gö-
rülüyor ki, Ahı Evren, Osmanoğulları zamanında ve XV. yüzyıldan itibaren 
fütüvvet ehli arasında büyük bir değer kazanmıştır.
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Seyyid Vehbi (1149 h. 1736) nin “Sûr-nâme”si de çiftçiler, değirmenciler, 
ekmekçiler, kasaplar, debbağlar, mumcular, berberler, saraçlar, eski ve yeni 
bedesten esnafı, pabuççular, bakkallar, tulumcular, yaş yemişçiler, kavukçu-
lar, takkeciler, yorgancılar, yeni bedesten tellallârı, esirpazarı tüccarı, hallâç-
lar, marangozlar, kuyumcular, kazazlar, bezzazlar, aşçılar, terziler, nalburlar, 
bakırcılar, tacirler, kemankeşler, kalemciler, kalaycılar, sırma-keşler, nalbant-
lar, sandalcılar, serâserciler, semerciler gibi esnaf zümrelerinin geçişlerini, 
bunların bir kısmının çöğür de çaldığını, aşağı yukarı Evliya Çelebi gibi, fa-
kat tabiî daha sanatkârane ve mustalah bir şekilde tesbit eder ki bu kitap, bu 
bakımdan Evliya Çelebi’nin verdiği malûmatı tamamlar ve Evliya Çelebi’nin 
devrinden sonraki yüzyılda böyle bir geçit resmini canlandırır (Bakınız, İs-
tanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Türkçe yazmalar, 3974, 47.b-53.a, 72.b-76.b, 
81.a-85.b, 89.a-92.a, 99.b-102.a).

esnaf zümrelerinde teşkilât
Kaynaklardaki malûmattan anlaşıldığına göre, XVII. yüzyılda bir sanata inti-
sap eden gence, bir müddet sonra peştemal kuşatılır ve bu suretle genç, us-
talığa yücelmiş ve dükkân açmak hakkını kazanmış olur. Bu tören, ekseriyet-
le bir mesire yerinde ve muayyen vakitlerde yapılırdı. Çırak çıkarma merasi-
miyle, şedd bağlamaktan ibaretti. Zümrenin şeyhi, yeni ustaya, sanatına göre 
makas, iğne, iplik, bıçak, ustura, tennûre, terazi gibi bir şey verir, öğütlerde 
bulunurdu. Yeni usta, ihvana, zümre şeyhine, orta sandığına bir miktar para 
verir, merasimde hususî adap ve erkânla helva da pişirilirdi.

Her esnaf zümresinin şeyhi, nakıybi, yiğitbaşısı, duacısı, çavuşu, ket-
hüdası vardı. Şeyh ve ona vekâlet eden nakıyb, o zümreyi temsil ederlerdi 
ki bunlar, fütüvvetin daha mistik ve bâtınî temayüllere sahip olduğu zaman-
dan kalmıştı. Yiğitbaşı, esnaf arasındaki ihtilâfı halleder, iktiza ederse, ha-
kemlik yapar, mahkemeye başvurmalarına mâni olurdu. Duacı, merasimde 
dua eder, gül-bank çeker, sanatın pîrini ve ulularını anardı. Kethüdalık, ya-
hut halk tarafından söylendiği gibi kâhyalık sonradan diğerlerinin vazife ve 
selâhiyetlerini de almış ve seçimden sonra vazifesinin tasdiki bakımından 
yarı resmî bir vazife olmuştu. Her zümrenin kâhyası, o zümre ustalarının 
en kıdemlilerinden seçilirdi. Kâhya olabilmek için temiz ve dürüst olmak ve 
en az üç usta yetiştirmiş bulunmak şarttı. Sonradan mütevellilik de denen 
kâhyalık, 1908 e kadar devam etmiştir. Fakat son zamanlarda kâhyalık, saray 
nüfuzu altına girmişti. Saray, asıl kâhyalığı “ekmek sahibi” denen ve saray-
ca tutulan kimselere verir, onlar da bu mevkii, esnaftan birisine kiralardı. Bu 
yüzden ekmek sahibi, daima kâhyadan üstündü (Meslek Mecmuası, mazide 
esnaf işleri, sene. I, sayı 2, 23 Kânunuevvel 1925, s. 5-6).
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Fütüvvet ehlinde her esnaf zümresi bir loncayla birleşmişti. Loncanın 
bir orta sandığı vardı ki sermayesi, ihvanın teberrularından, çıraklıktan kal-
falığa, kalfalıktan ustalığa yücelenlerin ustalara verdikleri paralardan, haf-
tada ve ayda bir esnaftan toplanan hisseden, tenezzühler için toplanan pa-
ranın artan kısmından meydana gelirdi. Sandık, evlenme, hastalık, ölüm ve-
saire gibi ihtiyaç zamanlarında esnafa faizsiz borç para verirdi. Ayrıca ra-
mazanlarda, bedeli sandık tarafından ödenmek üzere mukabele okutulurdu. 
Loncanın demirbaş eşyası da vardı. Bütün bu hususlar, lonca idare heyeti 
tarafından düzene konurdu. Loncanın idare heyeti, o zümrenin seçimiyle bu 
vazifeyi alan beş kişiden mürekkepti. Sandık, kâhyanın mes’uliyetine devre-
dilmişti. İdare heyeti, kâhyanın malî işlerini kontrol vazifesiyle vazifelenmiş-
ti. Heyet, dilediği zaman sandık mevcudunu sayabilirdi. Kâhya (mütevelli) 
ayrılırsa, yahut ölürse ertesi gün esnaf toplanır, lonca idare heyetine dahil 
olmıyanların en kıdemlisi, sandık defterini tesellüm eder, sandık mevcudu, 
deftere göre sayılır ve o mecliste mütevelli seçilirdi.

Ayrıca yirmi dört esnaf zümresinin kâhyalarından mürekkep bir kâhya 
meclisi vardı. Bu meclis her arabî ayın son cuma günü toplanırdı. Kâhyalar 
meclisine riyaset eden kâhyabaşı, kâhyalar arasından kaydı hayat şartiyle 
seçilirdi. Kâhyabaşı, mütevellileri kontrol eder, şikâyetleri dinler, hükûmet 
müdahalesine meydan vermeden esnaf arasındaki ihtilâfı halle çalışır, suçu 
olan esnafı cezalandırırdı.

Yılda bir kere ve üç gün süren umumî toplantı, yahut fevkalâde haller-
de memleket içtimaı ile esnafın vaziyeti düzene konduğu gibi senede bir ke-
re yapılan bir gezintiyle de esnaf arasında tesanüt kuvvetlendirilir, neş’e ve 
istirahatle işçilerin enerjisi arttırılmış olurdu.

Her zümrenin bir sancağı, bir de alemdarı vardı. Bu sancakta alış veri-
şi ve iş hayatını öven âyet ve hadîslerden başka o zümrenin alâmeti de bu-
lunurdu. Umumî eğlentilerde bu bayrak da mesire yerine götürülür ve her 
zümre toplu olarak giderdi.

Dükkân açma disiplini, son zamanlarda gedik usûlünü meydana çıkar-
mıştı. O zamanın tâbirince havaî gedikler, şahsa aitti ve sahibi, dilediği yerde 
sanatını icra edebilirdi. Müstekar gediklerse bir mahalle mahsustu. Orada ic-
rayi sanat edebilmek için oranın gediğine sahip olmak, yahut bu gediği satın 
almak lâzımdı. İktiza ederse gedik adedi arttırılırdı.

İstanbul’da ve büyük merkezlerde bu teşkilât, gittikçe sönerek ve disip-
lin, gittikçe gevşeyip bozularak aşağı yukarı 1908 inkılâbına kadar devam et-
mişti. Son zamanlarda bütün bu teşkilâttan kalan hâtıra İstanbul’daki Kapa-
lı çarşının merasimle açılışından ibaretti. Her sabah esnaf çarşının sahaflar 
kapısında toplanınca çarşı imamı gelir, kapı besmeleyle, dualarla açılır, imam 
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tarafından gülbankle benzer bir dua okunur, fatiha verilir, ondan sonra es-
naf çarşıya girerdi.

Suriye’de XIX. yüzyılda esnaf teşkilâtı hakkında Hollanda’nın Şam kon-
solosu Abd-Allâh oğlu İlyas tarafından 1883 te Leyden Müsteşrikler Cemiye-
tine sunulan rapor, bu teşkilâtın o asırdaki kudretini göstermek bakımından 
pek değerli bir vesikadır (Zeylun alâ-l-fasl-al-Ahıyyat-al-Fityân, s. 324 ve de-
vamı. Makalemizin bu son kısmında bilhassa şu iki kıymetli kitaptan fayda-
landık: Osman Nuri: Mecelle-i Umur-ı Belediye, birinci cilt, Târîh-i Teşkilât-ı 
Belediye, İstanbul, 1338-1922, altıncı bap, s. 479-768, İlhan Tarus: Ahılar, T.C. 
Çalışma Bakanlığı yayınları, sayı: 7. Ankara-Ulus Basımevi, 1947).

esnaf teşkilâtında inhitat ve sebepleri
Fütüvvetin sağladığı esnaf teşkilâtının gittikçe sönüşü ve esnaf zümreleri 
arasında bu teşkilâtın meydana getirdiği disiplinin kalkışı, yerli küçük sanat-
larla el tezgâhlarının yerini Avrupa büyük sanayiiyle fabrika mamullerinin 
alışıyle mütenasip olarak yürür. Bu tabiî seyre askerin esnaflıkla uğraşma-
sı da bir hız vermiştir diyebiliriz. Esnaf hükûmete vergi verdiği halde asker, 
vergi vermezdi. Bundan dolayı asıl esnaf, bir yandan loncasına verdiği aidat, 
bir yandan da zaman zaman haklı şikâyetler, hattâ isyanlar meydana getire-
cek kadar ağır olan hükûmet vergisi altında ezilmede, esnaflıkla uğraşan as-
kerse, esnaf disiplinine karşı bir başı bozuk alayı halini almadaydı. Kolaylık 
ve ucuzluk da bu aslî âmillere katılınca oymacılık, sedef, gümüş, tel veya fil 
dişi işlemeciliği vesaire gibi yerli sanatlar sönmüş, bu sanatların hattâ kö-
tü nümuneleri bile antika mahiyetini kesbetmiştir. Bir yandan da Avrupa ile 
kaynaşmamız, yaşayış ve düşünüşlerimizle itiyadlarımıza tesir etmiş, bu da 
meselâ uzun el emeğine dayanan ve eski devrin dinî fantazileriyle beslenip 
gelişen tespihcilik gibi sanatları ortadan kaldırmıştır. Son zamanlarda bu çe-
şit sanatlarla uğraşan ve bugün çoğu göçüp giden sanatkârları ancak birkaç 
kolleksiyon meraklısı beslemeye çalışıyordu.

fütüvvet ve esnaf teşkilâtından halka geçen sözler ve âdetler
Fütüvvet ve esnaf teşkilâtı, halka bâzı âdetler, dilimize de bâzı kelime ve 
tâbirler vermiştir. Bu âdetlerin başında, tahta geçen Osmanlı padişahlarının 
kılıç kuşanma töreni gelir. Kılıç kuşanmayla şedd bağlanma arasında büyük 
bir benzerlik vardır. İlk Osmanlı padişahlarının fütüvvet ehliyle müspet mü-
nasebetleri düşünülürse kılıç kuşanma töreninin, bu münasebete dayandığı-
nı söylemek mümkündür sanırız. Evlenen kızın beline ailenin büyüğü tara-
fından bir kuşak bağlanması ve bu arada aile ocağının kutsiyetine dair söz-
ler söylenmesi, kocasiyle iyi geçinmesi için öğütler verilip dua edilmesi de 
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fütüvvet ehlinden kalma bir âdettir. Anadolu’da ve İstanbul’da riayet edilen 
bu âdete “kuşak bağlama” denir (Bu iki noktayı bize hatırlatan sayın Osman 
Ergin’e teşekkür ederiz). Çocuğu olmıyan kadınların bir türbeye götürülüp 
türbedar tarafından beline bir kuşak, yahut yün ip bağlanması ve kadının ço-
cuğu oluncaya kadar bu kuşağı belinden çözmemesi, çocuğu olunca adağiy-
le beraber o türbeye gitmesi ve kuşağın türbedar tarafından çözülmesi âde-
tinde de fütüvvet ehlinin tesiri meydandadır. Beli bağlanan kadının çocuğu 
da o yatana bağlı sayılır, onun evlâdı nazariyle bakılır. “Bel bağlamak” sözü-
nün hizmete, bağlılığa, azme ve güvene delâlet etmesinde de fütüvvetin ve 
şedd’in tesiri meydandadır.

Fütüvvetten kalma tabirlerin en mühimmi harif ve esnaf tâbirleridir. İş 
eri ve bir işin ehli mânalarını kazanan ve mecazen “sen benim harîfim ola-
mazsın” cümlesinde olduğu gibi denk, eşit, eş ve bir işte rakıyb mânalarını 
alan “harif” kelimesi, zaman geçtikçe devlet kapısına kapılanan zümre tara-
fından, alış veriş gibi bir işle uğraşanların aşağı görülmesi yüzünden bu mâ-
naları tamamiyle kaybederek bir hakaret sözü haline gelmiştir. Bugün herif 
tarzında kullanılan bu sözün bu son tahkir mânasına XVIII. asırdan itibaren 
Türk divan edebiyatında rastlamaktayız. Yalnız eski mânasını da bu edebiyat 
çerçevesi içinde muhafaza eden harif kelimesi, halk arasında artık tamamiy-
le bir hakaret sözü olarak herif tarzında kullanılmaktadır. İş ehli türesince, 
esnafça mânasına gelen “harîfâne” sözü de halk arasında “ârifâne” şekline 
girerek her hangi bir gezintiye herkesin kendi masrafını, kendi cebinden ve-
rerek iştirâkini ifade etmektedir ki yakın zamana kadar ve bilhassa kadınlar 
tarafından kullanılagelen bu sözün esnaf tenezzühlerinden kaldığı meydan-
dadır.

Esnaf sözü de yine memurların işle, sanatla ve alış verişle uğraşan halk 
tabakasını aşağı görmeleri yüzünden bayağı bir mâna kazanmış, hattâ ma-
razî aşk sermayeliği yapan ve gayri meşru münasebette bulunan gençlere 
“esnaf, esnaftan” denmesi âdet olmuştur.

Buna mukabil bu söz, hâlâ esnaf tarafından “ben esnafım, hile bilmem, 
yalan söylemem”, “ben esnafım, alnımın teriyle kazanıyorum”, yahut “ben 
bildiğin esnaftan değilim” tarzında tefahür makamında kullanılır.

“Nursuz, pirsiz adam” tâbiriyle “pirsiz sanatı” sözü de bilhassa esnaf 
arasında kullanılırdı. Yakın zamanlarda bile bu son sözü duyardık. Meselâ 
halka ve esnafa nazaran arabacıların pîri yoktu. Bu tarzda bir söze muhatap 
olan arabacı fevkalâde kızar ve bu yüzden bazı muzipler, hassaten arabacı-
ları kızdırmak için bu sözü söylerdi. Bir sanatı veya sanatkârı öğerken, “pîri 
büyük”, “pîri tutuyor” gibi sözler söylenir, güç bir işi başaran veya bir işte 
üstün gelen hakkında “pîri kuvvetli” denirdi. Güç bir işi başardığını anlatan 
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da “pîrime güvendim”, yahut “destur yâ pîr deyip işe giriştim” gibi tâbirler 
kullanırdı.

Hâlâ İstanbul’da eski sanatlarla uğraşanların eski dükkânlarında, me-
selâ, bir berber dükkânının duvarında

Her seherde besmeleyle açılır dükkânımız
Hazret-i Selmân-ı pâkdir pîrimiz üstadımız

tarzında kafiyesi ve hattâ bazan vezni bozuk levhalar da eski esnaf teşkilâtı 
zamanlarından ve her zümrenin bir pîri olduğu inanışından kalmadır. Ana-
dolu’da ve Rumeli’de de bazı dükkânlarda rastladığımız bu levhalardaki pîr 
adı yerine her zümre, kendi pîrinin adını yazardı ve eskiden her dükkânda 
bu çeşit bir levha bulunurdu.

Halk ve bilhassa kadınlar arasında kaba saba, hantal ve iri yapılı adam-
lar hakkında söylenen “ahubaba” tâbirinin de “ahıbaba”dan bozma olduğu 
muhakkaktır. Frenk üzümüne ahu dudu dendiği malûmdur, fakat frenk üzü-
münde bir irilik bulunmadığı düşünülürse, evvelce İstanbul ahılarının, bu 
güzel kokulu meyveye düşkün oldukları, meclislerinde bu meyvenin şurup 
ve şerbetini içtikleri ve bu yüzden frenk üzümüne “ahu dudu” dendiği ihti-
mali hâtıra gelir.

Yine bir dükkân alınırken dükkân sahibine, yahut dükkânı devreden ki-
racıya verilen ve son zamanlarda “hava parası” adiyle anılan paraya da ev-
velce “peştemallık” denirdi ki bu tâbirin, peştemal kuşatma merasiminde 
verilen paradan kalma olduğu anlaşılmaktadır.
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 —
bibliyografya

—

Metinde gösterilmiştir. Hermann Thoming’in fütüvvet hakkında verdiği 
malûmat dolayısiyle Prof. H. Ritter’in intikadı, fütüvvet ehli ve dereceleri 
hakkında muhtasar, fakat özlü malûmatı ihtiva eder (Zur Futuvva, Der İslâm, 
c. X, s. 244-250). Ancak bu makalenin kaynağı, zannımızca yalnız Âmulî’nin 
“Nefâis-al-fünûn fî arâis-al-uyûn”udur. Paul Kahle’nin aynı mecmuadaki ya-
zısı da fütüvvet hakkında muhtasar bilgi verir (c. VI, s. 149 ve müteakıp ve 
bilhassa 163 ten itibaren). Franz Taeschner’in “Der Anteil des Sufismus an 
der Formung des Futuvvaideals” adlı makalesinde de değerli malûmat vardır 
(Der İslâm, c. 24, 1937, s, 43-47). Dr. Abu-l-Alâ-al-Afîfî’nin “al-Malâmatıyyatî 
va-l-Sûfiyyati va ahl-al-Futuvva”sı da (Mısır, 1945-1364) fütüvvet ve melâ-
met ehli hakkında değerli bir etüddür. Ancak müdekkik, Sülemî’nin “Risâ-
lat-al-Futuvva”sını görmemiştir. Yabancı kaynakları da tahlil eden bu eseri, 
pek az eklentilerle Türkçeye çeviren Ömer Rıza Doğrul, “Melâmet” ismiyle 
kendi adına izafeten bastırmıştır (İnkilâp Kitabevi, 1950). Bizce tâli olan di-
ğer ecnebi ve yerli değerli mehazlar için İslâm Ansiklopedisi tercemesinde 
C. Van Arendonk ve Bicher Faris’in Fütüvvet (Futuvva) maddesinin bibliyog-
rafyasına bakınız (cüz. 37, 1947-İstanbul, Millî Eğitim Basımevi, s. 700-701).
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—
metinler*

—

Fütüvvet hakkındaki bu incelemeye biri Arapça, biri manzum olmak üzere 
beşi Farsça, altı tane Fütüvvet-nâme metnini ekliyor ve Türkçeye nakillerini 
sunuyoruz. Bizce bunlar, hem eskilik, hem de fütüvvet erkânı bakımından en 
ehemmiyetli Fütüvvet-nâmelerdir. Fütüvvet-nâmelerden bahsederken bun-
lardan daha eskileri olduğunu söylemiştik. Fakat neşrettiğimiz metinleri, es-
kilik bakımından değil, fütüvvet erkânını ihtiva etmeleri bakımından seçtik. 
Bu beş metinden Arapça “Tuhfat-al-Vasâyâ” ile Farsça “Kitâb-al-Futuvva”, 
Ayasofya Kütüphanesinde 2049 numaralı mecmuadadır.

23,2 x 15,5 ebadında olan bu mecmuanın yazı kısmı 18 x 11,5 tur. Sonra-
dan mukavva ciltle ciltlenmiştir. 245 varaktır. Her sahifede, başlıklı olanlar 
müstesna, 25 satır vardır. Aharlı ve filigramsız bir kâğıda okunaklı bir yazıyla 
yazılmıştır. Ekseri yerleri nesihle, bâzı yerleri talikledir. Yazan belli değildir. 
Ancak 17.a-b, 118.a, 237.b-239.b ve 240.a-b sahifelerinde, Nâsırî’nin 689 da ya-
zılan manzum ve Farsça Fütüvvet-nâmesinden kendince ehemmiyetli gör-
düğü yerleri, mecmuanın boş kalan sahifelerine yazdığına bakılırsa mecmua, 
689 yılından önce yazılmış ve tertiplenmiştir.

Bu çok değerli mecmuada Aliyy-ibn-al-Hasan-ibn-i Ca’dveyh’in “Kitâbu 
Mir’ât-al-muruvvât”ı, meşhur Selçuk veziri ve “Siyaset-nâme” sahibi Nizâm-
al-mülk (485 h. 1092) adına yazılmıştır. Mecmuanın 35.a-77.b varaklarını iş-
gal eden bu kitabın başında “Kitâbu Mir’ât-al-muruvvât ellefehu Aliyy-ibn-

* Bahsedilen fütüvvetnamelerin faksimilelerine bu kitapta yer verilmemiştir. -y.n.
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al-Hasan-ibn-i Ca’dûyeh rahmet-Allâhi aleyh” kaydı var (35.a). Aynı yaprakta 
Alî’den rivayet edilen ve fütüvvetten bahseden bir hadisle bir fütüvvet hut-
besi yazılı ki bunlar, zannımca bu kitaba ait değil. Asıl kitap, 35.b de besme-
le ve dibaceyle başlamaktadır. Müellif, dibacede, kitabını “Mevlânâ-l-sâhib-
al-acall-al-sayyid-al-âlim-al-âdil Nizâm-al-mülk Kıvâm-al-dîn gıyâs-al-davlati 
sayyid-al-vuzarâi sadr-al-islâm radıyyu Emîr-al-mu’minîn” adına yazdığını, 
onun adiyle tanınmasını dilediğini, onun, akranı arasında eşi, dengi bulun-
madığını söylemede, Nizâm-al-mülk’e pek derin ve sonsuz saygılarla bağ-
lı olduğunu anlatmadadır (36.b). Aynı dibacede Peygamber’in “Ben ve Alî, 
Âdem yaratılmadan on iki bin yıl önce bir nurdan yaratıldık” hadisi anılma-
da ve bu on iki bin yılın her bin yılının bir imâma ve bu suretle de Peygam-
ber’in sıbtları olan On iki İmâm’a işaret olduğu kaydedilmededir (36.a). Ki-
tapta “Kale sâhib-al-kitâb Aliyy-ibn-i Ca’dûyeh” kaydından, sahibinin Aliyy-
ibn-al-Hasan-ibn-i Ca’dveyh, yahut Arap okuyuşuna göre Ca’dûyeh olduğu 
kesin olarak anlaşılıyor (56.b). Kitap 41 baptır. Bu bapların ihtiva ettiği ba-
hisleri yazıyoruz:

1) Mürüvvetin, lafzı anılmaksızm Kur’an’da zikredilişi, 2) Mürüvvet hak-
kında ve fütüvvet mânalarına ait söylenen sözler, 3) Mürüvvet hakkında pa-
dişahların sözleri, 4) Vezirlerin sözleri, 5) Akıl ve akıllı kişinin mürüvveti, 6) 
Güler yüz, tatlı söz, 7) Huy güzelliği ve bu hususa ait şeyler, 8) Cömertlik, 
bağış ve bu husustaki mürüvvet, 9) Evet demenin öğülüşü, hayır demenin 
kınanışı, 10) Cömertliği öğüş, nekesliği kınayış, 11) İyilik ve bu hususta mürü-
vvet, 12) İstemeden bağışlama ve mü’mini sevindirme, 13) İyiliği sevme ve bu 
husustaki mürüvvet, 14) Vâde vefâ ve iyi söz söylemek, 15) Ehline ve müsta-
hak olana iyilikte bulunmak, 16) İyiliği hemencecik yapmak ve bu husustaki 
mürüvvet, 17) Kullarla ve hizmetçilerle iyi geçim, 18) İyiliğe karşılıkta bulun-
mak ve şükretmek, 19) İnsanlarla iyi geçinmek, onlara yumuşak davranmak, 
suç işlerlerse özürlerini kabûl etmek, 20) Affetmek, suçtan geçmek ve bu 
husustaki mürüvvet, 21) Güzel koku sürünmek ve bu husustaki mürüvvet, 
22) Elbise ve buna ait mürüvvet, 23) Yemek, içmek mürüvveti, 24) Nikâh ve 
kadınları evermek, 25) Kadınların mehri, 26) Büyüklerle, ulularla sohbet, 27) 
Ağır kişilerle ve aşağılık adamlarla sohbetten kaçınmak, 28) İhvana bağış, 29) 
Halkın geçip gidişi, nerde o gidenler? 30) İçki ve içki müptelâlarını kınayış, 
içmemekteki mürüvvet, 31) Kerem ve cömertlik, 32) Kanaatin yüceliği, tama-
hı terkediş, 33) Nâmahreme bakış ve onlardan göz yumuş hakkında söylenen 
sözlerle bu husustaki mürüvvet, 34) Ziyafet, ziyafetin fazileti ve ziyafet vere-
ne ait ziyafet mürüvveti, 35) Büyükler, yüceler ve mürüvvetleri, 36) Hediye 
ve bu husustaki mürüvvet ve mertebeleri, 37) Lâtife, lâtife ederken kötü söz 
söylemek, 38) Anılması kötü, söylenmesi çirkin sözlerin fenalığı, 39) İnsan-
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ların sınıfları ve mertebeleri, 40) Fütüvvet ve fütüvvete ait sorulara verilen 
cevaplar, 41) Dua ve güzel dualarda söylenen sözler.

Her bap, hadis ve âyetlerle başlamada, ondan sonra sahabenin yahut 
Hasan Bısrî, Seriyy-i Sakatî, Dâvûd-ı Tâî, Şiblî, İbrahim-ibn-i Edhem, Cü-
neyd, Fuzayl-ibn-i İyâz, İbn-i Mübârek, Mâlik-ibn-i Dînâr, Sa’dûn-al-Mecnûn, 
Abû-Saîd gibi sûfîlerin, Şâfiî, İbn-i Hanbel gibi fakıyhlerin, Abd-al-Melik, 
Emîr Kaabûş, Mahmud-ı Gaznevî, Süleyman-ibn-i Abd-al-Melik, Ömer-ibn-i 
Abd-al-Aziz, Hârûn, al-Ma’mûn gibi padişahların, Büzürc-mihr, Yahyâ-ibn-i 
Hâlid-i Bermekî, Abd-Allâh-ibn-i Tâhir, Abu-l-Hasan-ibn-i Muhammed-ibn-i 
Mûsâ, Abu-al-Fazl-al-Bal’amî, Fazl-ibn-i Sehl, Aliyy-ibn-i İsâ, Fazl-ibn-al-Ra-
bî’, İsmâîl-ibn-i Hammâd gibi vezirlerin, Arap ve İran büyüklerinin o baba 
ait sözleri nakledilmede, arada Alâ, Nâbıga, Lebîd, Sâhib-ibn-i Abbâd, İbn-
al-Mu’tezz, al-Ahtal, Esmâ’-ibn-i Hârice, İbn-i Arîz, Abû-Bekr-al-Hârezmî gibi 
şairlerin şiirleri anılmaktadır. Bu suretle kitap, gerçekten büyük bir edebî de-
ğeri haizdir. Ancak incelememizde de söylediğimiz gibi fütüvvet erkânına ait 
hemen hiç bir şey yoktur. Bu bakımdan cidden değerli bir edebî kitab olan, 
Nızâm-al-mülk’e ithaf edilmesi yüzünden değeri büsbütün fazlalaşan ve hat-
tâ “Kaabûs-nâme” gibi devrini, ondan önceki zamanları gösteren “Kitâbu 
Mir’ât-al-muruvvât”tan şimdilik ilk sahifelerle son sahifeyi ve müellifin adı 
geçen yaprağı nümune olarak sunuyor ve bu kitabı ileride ayrıca basıp ince-
liyeceğimizi umuyoruz.



§ Fotoğrafisini sunduğumuz ilk metin, Ahmed-ibn-i İIyâs-al-Hart-
burtî’nin “Tuhfat-al-Vasâyâ”sıdır ve mecmuanın 108.a-117.b kısmını kaplar. 
İncelememizde söylediğimiz gibi Nakkaş Ahmed, bu kitabı al-Nâsır-li-dîn-Al-
lâh’ın oğlu olup 611 de (1215) ölen Abu-l-Hasan Ali adına ve birçok kitaptan 
faydalanarak, fakat bilhassa Abu-l-Hasan Alî’nin “Umdat al-Vasîle” adlı ese-
rini ihtisar ederek yazmıştır. “Tuhfât-al-Vasâyâ”da Abu-l-Hasan Alî, “Tanrı 
rahmet etsin” diye anılmada ve yer yer, bu sözle başlıyan cümlelerin, onun 
“Umdat-al-Vasîla”sından alındığı açıkça anlaşılmaktadır. Şu halde Nakkaş 
Ahmed, kitabını, Abu-1-Hasan’ın ölümünden, yâni 1215 ten sonra yazmıştır 
ki bu bakımdan bu metin, XIII. yüzyılın başlarına aittir, fakat hemen hemen 
“Umdat-al-Vasîla”nın bir hülâsası olmak bakımından XII. yüzyıla ait bir met-
ni bize nakletmededir. Nakkaş Ahmed, kitabında başka teliflerden de fay-
dalandığını söyler (108.a). Netekim 113.b de “Yetîmat-al-dahr fî mahâsin-al-
asr” sâhibi Abû-Mansûr Seâlibî’nin (430 h. 1038) “Yavâkıyt-al-mavâkıyt”in-
den bir söz alır ki bunu tercememizde işaret ettik. 117.a da anlattığı hırka 
ananesini, aynı mecmuadaki Farsça “Kitâbun fî Bahr-al-Futuvva va zikru Şa-
carat-al-Favz”da aynen almadadır. Esasen bu kitap, adını da “Tuhfa” veya 
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“Umda”dan almış ve bu kitaplardaki ağaç resmini, pek az bir değişiklikle ki-
tabına resmetmiştir (183.a). Böylece Şihâb-al-dîn Suhreverdî’nin risalelerin-
den de faydalanan “Bahr-al-Futuvva”nın kaynaklarından birinin “Tuhfa” ya-
hut “Umda” olduğu anlaşılıyor.

§ İkinci metin de yine aynı mecmuada olduğuna göre XIII. yüzyıla, ya-
hut daha öncelere aittir. Bu Farsça “Fütüvvet-nâme”, mecmuanın 235.b-237.a 
yapraklarını kaplar. Pek kısa olmakla beraber erkân bakımından “Tuh-
fat-al-Vasâyâ”yı tamamlıyacak kadar değerlidir. Maalesef ne başında, ne 
içinde müellifinin kim olduğuna dair küçük bir işaret bile yoktur. Yalnız bu 
risâlenin Arapça dibacesinin, mecmuanın dokuzuncu risâlesi olan ve maale-
sef yine müellifine dair bir kayıt ve işaret bulunmıyan Arapça “Kitâb-al-Fu-
tuvva”nın dibacesinin aynıdır (118.b). Bu Arapça “Kitâb-al-Futuvva”da Abû-
Abd-al-Rahmân Sülemî’nin “Kitâb-al-Futuvva”sından aynen nakiller var.

§ Üçüncü metin, yine aynı mecmuadadır. Farsça olan bu risâlenin ve 
müellifinin adı yazılı olan sahife, ihtimal araya konan bir kâğıda yapışıp bo-
zulmuş. Ancak şu sözler okunabiliyor: “Kitâb-al-Futuvva tasnîf-al ….. kık ….. 
lemîn ….. b rahmet-Allâhi aleyh” B harfinin baş tarafını “Zar-kûb” 
okumak istemiştik. Gerçekten de sonra gördük ki müellif, mecmuanın 222.a 
yaprağında, adının “hâdım-al-fukarâ Zacm-ı Zar-kûb” olduğunu açıklıyor 
(satır. 10-11). Yine aynı risâlede “Sohbet-nâme” adlı bir kitabı bulunduğu-
nu söyleyip o kitaptan iki beyit almadadır (221.b, satır. 5-7). Aldığı beyitle-
re nazaran bu tasavvufî kitap, mesnevî tarzındadır ve Mevlânâ’nın “Mes-
nevî”sinin veznindedir. Zaten adından da manzum ve mesnevî tarzında bir 
eser olduğu anlaşılmaktadır. Nacm-ı Zar-kûb, 220.a da bir kasidesinden üç 
beyit nakletmede. 222.b-223.a da fütüvvet hakkında kırk üç beyitlik bir şi-
ir var ki 229.b de bunun kendisinin bir kasidesi olduğunu açıklıyor, esasen 
şiirde adı da geçmede. 233.a daki rubâînin de kendisine aid olduğunu söy-
lüyor. Bunlara nazaran eserdeki diğer şiirlerin de kendisine aidiyetini bir 
ihtimâl olarak serdedebiliriz. Aynı zamanda bu “Fütüvvet-nâme”nin, evvel-
ce yazdığı bir başka “Fütüvvet-nâme”nin kısaltılmışı olduğunu da eserinde 
zikreden (227.a) ve mecmuanın 218.b-235.a yapraklarını kaplıyan bu “Fütüv-
vet-nâme”nin müellifi Nacm-i Zar-kûb kimdir? Mevlânâ malik-al-ulamâi va-
l-fityân İmâd-al-milleti va-l-dîn-i Urumavî dâma fazlahunun, cihan halîfesi 
Nâsır Halîfe’den fütüvvet yoluna girmiş bulunan Şihâb-al-dîn Sühreverdî’nin 
elyazısiyle yazılmış bir yazısını gördüğünü rivayet ediyor ki (226.b) bu bakı-
ma göre kendisi, ya İmâd-al-dîn’e mensuptur, yahut da pek hürmet ettiği bu 
çağdaşiyle aynı şeceredendir, yâni fütüvvet nisbeti, Şihâb-al-dîn’e ulaşma-
dadır. İmâd-al-dîn, Şihâb-al-dîn şeceresine mensubiyetini müellife söylüyor, 
fakat “el yazısiyle gördüm” dediğine bakılırsa onun da Şihâb-al-dîn’e ulaştığı 
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şüphelidir. 232.b de yine Şihâb-al-dîn’den bir rivayet var. Kim olduğunu anlı-
yamadığımız İmâd-al-dîn’i 632 de (1234) vefat eden Şihâb-al-dîn’e ulaşmamış 
saysak bile onun devrinden pek uzak olmadığını sanıyoruz. Bu bakımdan 
Nacm-i Zar-kûb, her halde nihayet hicrî VII. yüzyılın sonlarında (XIII.) yaşa-
mış bir ahı olacak. “Rıyâz-al-ârifîn”de “Zar-kûb-ı Tebrîzî” adlı birisi var. Hâl 
tercemesini aynen türkçeye naklediyoruz:

“Tebriz’li Zar-kûb. Yüce adı Şayh Nacm-al-dîn’dir. Ariflerin büyüklerin-
dendir. Âteş-kede’de bâzı şiirleri Şayh Nacm-al-dîn Râzî adına tesbît edilmiş-
tir. Fakat yoksul, kitaplardan bu şiirlerin ona aid olduğunu ve Âteş-kede’nin 
şüpheye düşüp yanıldığını anladım. Bu yüzden onun şu bir kaç beytiyle bir 
kaç rubaisi yazıldı. Şiirlerinden:

Düşmanımıza kutluluk dost olsun. Gece gündüz yücelikle, adla, sanla 
anılsın. Bize kâfir deyen, îman sahipleri arasında din-dâr olsun. Yolumuza 
tiken koyanın yolunda o tiken güllük, gülüstanlık kesilsin. Yolumuza kuyu 
kazanın kazdığı kuyu, onun geçeceği yolda düzelsin, dümdüz bir hâle gel-
sin. Malımıza, mülkümüze hased edenin dünyada malı, mülkü çoğalsın. Zar-
kûb’un sarhoşluğunu dileyene söyle: Biz sarhoşuz, o ayık olsun.

Rubâî. Dokuz kubbeyi bezedikleri, cihan bahçesini süsledikleri vakit ti-
keni çoğalttılar, gülü eksilttiler. Böyle istediler, diledikleri gibi yaptılar.

Rubâî. Zuhur eden bütün eşyanın varlığı, yokluğu hakkında gönüle, ca-
na ferahlık veren bir söz söyliyeyim: Eşyanın varlığı, bir varlıktan, yahut da 
yok olduğu halde bir görünüşten ibarettir. Varlığı, tamamiyle Hak’tır, görü-
nüşü tamamiyle halk.

Kıt’a. Ben Zar-kûb’um, sanattan elime geçense ancak bir feryattan, bir 
sesten ibaret. Daima altın içinde oturmadayım ama bir pulum bile yok.” 
(Tahran, 1305, Ravza-i evvel, s. 81)

Bizce Sohbet-nâme’yle iki Fütüvvet-nâme sahibi olan Kuyumcu Nec-
meddin, işte bu zattır. Âteş-kede’de Nacm-i Zar-kûb yok, fakat altı beyitten 
ibaret olan ilk şiirin üç beyti, Nacm-al-dîn Dâye’ye izafe edilmiştir (Bombay, 
1299, s. 222). Nacm-al-dîn Dâye’nin XIII. yüzyılda yaşadığı düşünülürse za-
manı hakkında Rıyâz-al-ârifîn’de bir kayit olmamasına rağmen tahminimizin 
gerçeğe uygun olduğu kanaatine varmadayız.44

44 Edward G. Browne, A. History of Persian Literature’de şairlerden ziyade şeyhlerden bahseden ve 
bir nüshası Londra yazmaları arasında bulunan Şîrâz-nâme sahibi Şayh Fahr al-dîn Abu’l-Abbâs 
Ahmed-i Şîrâzî’den kısaca bahsederken bu zâtın, Şayh Zar-kûb-ı Şîrâzî’nin torunu olduğunu söyler 
ve Şîrâz-nâme’nin 744 hicrîde (1343-1344 M.) yazılmış olduğunu bildirir (Kembriç, 1920, c. II, s. 
490, c. III, s. 360-361). Bu Zar-kûb-ı Şîrâzî’nin, bizim Necm-i Zer-kûb olmadığı, bizim Zer-kûb’un, 
Tebrizli Zar-kûb olduğu kanaatinde yiz.
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§ Sunduğumuz dördüncü metin, Farsça mensur bir “Fütüvvet-nâme”-
dir. Bu Fütüvvet-nâme, fütüvvet ehlinin felsefî inanışlarını gösterme bakı-
mından şimdiye kadar söylediklerimizden üstün bir değer taşımadadır. İs-
tanbul’da Murad Molla K. nin Abdülhamid I. kitapları arasında 1447 No. lu 
mecmuanın 352.a-362.a yapraklarını kaplar. Bu mecmua, Ayasofyadaki mec-
mua gibi bir hâzinedir âdeta. Cildiyle 17,5 x 33 ebadında bulunan bu çok de-
ğerli mecmuanın sahifelerinde, metin kısmından başka kenarlarda haşiye 
tarzında yazılmış çeşitli risaleler var. Bütün yazı kısmı 15 x 28, iç kısmı 12,5 x 
20,5 ebadındadır. Hâce Nasîr-al-dîn Tûsî’nin (672 h. 1273) bir çok risaleleriyle 
mektuplarından, Sa’dî’nin (694 h. 1294) bâzı risâlelerinden ve çeşitli küçük, 
büyük risâlelerden başka Ahmed oğlu Muhammed oğlu Abd-Allâh oğlu Yah-
yâ’nın oğlu Abd-Allâh tarafından 753 yılının son ayında (1353 Ocak) istinsah 
edilen “Nuzhat-al-arvâh va Ravzat-al-afrâh’la Reşîd-al-dîn Vatvât’ın (573 h. 
1177) 744 yılı ilk ayının sonunda (24 Haziran 1343) istinsah edilen “Hadâık-al 
sihr”ini de ihtiva eden mecmua, meşin, ortası zahriyeli ve mıklaplı İran tarzı 
bir ciltle ciltlenmiştir. İçindeki elliden fazla risalenin ikisinde 754, Hadâık al-
sihr’de 744, diğer risalede 753, bir başkasında 746, bir diğerinde de 753 tarih-
leri bulunduğundan mecmua 744 le 754 arasında tertib edilmiştir. Yazı talik, 
nesih ve celîdir ve çeşitli hattatların mahsulüdür. Fütüvvet-nâme’nin yazısı, 
okunaklı ve güzelce bir taliktir. Yazarı, Kâşân’lı Husayn oğlu Suhayl-Allah’ın 
oğlu Ma’sûm’dur. Bir iki rivayet istisna edilirse içindeki hadislerin doğru-
luğu, üslûbundaki edebî karakter ve bilhassa fütüvvet ehlinin inanışlariyle 
a’mâlini tahlil bakımından da bu kadar mazbut bir fütüvvet-nâmeye rastla-
madık. Gerek kitabın metninde, gerek mecmuanın fihristinde müellifin adı-
na ait bir kayıt yok. Ancak müellif, dibacede fütüvvete dair Arapça bir risâle 
yazdığını ve o risâleye “Tuhfat-al-ihvân” adını verdiğini, fakat bulunduğu di-
yar ihvânının Arapçayı iyi anlamadığını gören dostlarının dileğiyle bu risâle-
yi, kısaltmak suretiyle Farsçaya çevirdiğini ve böylece bu risâlenin meydana 
geldiğini söylüyor (352.a). Müellifini anlamamıza imkân bulunamadığından 
incelememizde bu hususta bir şey söyliyememiştik. “Tuhfat-al-ihvân”ı Keşf-
al-zunûn’da da bulamadık. Esasen Şîa-i İmâmiyye kitaplariyle ortodoks müs-
lümanlığa uymıyan taifelerin kitaplarını yazmamayı bir prensip ittihaz eden 
Kâtip Çelebi, bu kitabı görmüş olsa bile yazmazdı. Bağdat’lı İsmail Paşa’nın 
(1920) Keşf-al-zunûn zeyli “İzâh-al-maknûn fi-1-zayli alâ Kaşf-al-zunûn”un-
da da bu kitap yok (İst. Milli Eğitim Matbaası – 1945, c. I). Metinleri takdim 
ettiğimiz şu sırada “al-Zarîa ilâ tasânîf-al-Şîa” imdadımıza yetişti. Mütebah-
hir allâme Muhammed Muhsin’in (Şayh Ağa Buzurk-i Tahrânî), çok değer-
li kitabının üçüncü cüzünde 1491. madde olan “Tuhfat-al-ihvân” hakkındaki 
izahatını aynen türkçeye naklediyorum:
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“(Tuhfat-al-ihvân) fi hasâis-al-fityân. Fütüvvete ve îmanın hakıykatle-
rine ait bir risaledir. 730 (1329), yahut 735 te (1334) vefat eden45 mavlâ-l-ârif 
Kemâl-al-dîn Abd-al-Razzak-ibn-i Calâl-al-dîn-al-Kâşânî’nindir. Evveli “Ham-
dolsun Tanrıya ki fetaların nefislerini üstünlüklerin zînetleriyle bezedi….. 
Rahmet, kabîlelerin en yücelerinden seçilmiş olan ve halkı apaçık delillerle 
hidayete sevkeden Muhammed’e keremlerle sonra gelenleri ve önce gelen-
leri geçen soyuna ve hasseten istenmeden bağışlarda bulunan Arap fetası, 
Tanrının üstün arslanı Abû-Tâlib oğlu Alî’ye. Öylesine bir rahmet ki o, gönde-
rilen rahmetlerin en üstünüdür” cümleleridir. Bu risâleyi, geçmişlerden arta 
kalan büyük Şayh Şihâb-al-dîn Sühreverdî oğlu Muhammed oğlu Yahyâ’nın 
oğlu Alî adına telif etmiş, risâlesini bir mukaddime, on bab ve bir hâtimeden 
ibaret olarak tertib eylemiştir. Bu risâleyi, Tahran’da mütekellimler sultanı 
rahmetli Hacı Şayh Muhammed’in kitapları arasında ve müellifin tasnifleri-
ni muhtevi bir mecmuada görmüştüm. Bir nüshası da Necef’te, Husayniy-
ye’de Mavlâ Ali Muhammed-al-Nacaf-âbâdî’nin kütüphanesindedir” (Necef, 
1357, s. 415-416).

Bu satırları okuduktan sonra Fütüvvet-nâmenin Ta’vîlât, Istılâhât-ı Sû-
fiyya, Şarhu Fusûs-al-Hikam, Şarhu Manâzil-al-sâirîn sâhibi Abd-al-Raz-
zak Kâşânî’nin olduğunda hiç bir şüphemiz kalmadı. Hele başlangıçtaki ay-
niyetle kitabın bir mukaddime, on bap ve bir hatimeden meydana gelmiş 
olması, îmanımızı büsbütün kuvvetlendirdi. Aynı zamanda Abd-al-Razzak 
Kâşânî’nin ölüm tarihinin 736 oluşuna, risâleyi istinsah edenin Kâşân’lı, yâni 
müellifin hemşehrisi bulunuşuna ve mecmuanın 744 le 754 arasında ve bina-
enaleyh müellif hayattayken tertib edilişine göre bu nüsha, doğrudan doğru-
ya otantiktir. Risâlede Şîa-i İmâmiyye ve Hukemâ inanışları açıkça görülme-
dedir. Bu bakımdan Abd-al-Razzak Kâşânî’nin diğer eserlerindeki ve bilhas-
sa Ta’vîlât’taki fikirleri ve bütün bunların sonucunda da mezhebî hüviyeti de 
meydana çıkmadadır.

§ Beşinci metin, İstanbul’da, Bayazıt’ta Veliyeddin Efendi K. de 1796 No. 
da kayıtlı mecmuadaki “Risâlât-al-Futuvva”dır. Bu mecmua da Murad Mol-
la’daki mecmua gibi bir hazinedir. 26 x 18 ebadında olup üstü ebrîli kâğıtla 
kaplanmış, kenarları ve sırtı meşinlenerek pekiştirilmiş yeni bir ciltle ciltlen-
miştir. Yazı ebadı 22,5 x 12,5 olan ve okunaklı oldukça güzel bir talikle yazıl-
mış bulunan mecmua 181 varaktır. Her risâlenin başlangıcı altınla yazılmış, 

45 Câmî, Nafahât al-üns’te Kâşânî’nin ölüm yılını yazmıyor. Prof. Calâl al-dîn Humâyî, Abd al-Razzak 
Kâşânî’nin çağdaşı ve pîrdaşı İzz al-dîn Mahmûd İbn-i Aliyy-i Kâşânî’nin Mısbâh al-hidâya va Miftâh 
al-kifâya’sının önsözünde 736 yılı muharreminin üçüncü günü (23 Ağustos 1335) vefat ettiğini tas-
rih etmededir (Tahran, 1323, Çâp-hâne-i Maclis, s. 13).
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ekseriyetle ilk ve ikinci ve bâzan son sahifeleri altın, diğer sahifeleri surh 
cedvellidir. Risâleler hakkında Fütüvvet-nâmelerden bahsederken malûmat 
verdiğimizden burada onları tekrarlamıyoruz. Ancak bu risâlelerin çoğunun 
Alâ-al-Devle-i Semnânî’ye (736 h. 1335) aid olduğunu ve ekserisinin, Şeyh’in 
elyazısiyle yazılmış nüshalardan kopya edildiğini kaydedelim.

Biz, bu risâlelerin çoğunun Alâ-al-Devle’ye aidiyetini görerek metin-
de hiç bir suretle ve hiç bir münasebetle müellifinin adı geçmiyen bu Fü-
tüvvet-nâme’nin de Alâ-al-Devle’nin olması ihtimalini serdetmiştik. Tuh-
fat-al-ihvân’ın Farsçaya tercemesinin Abd-al-Razzak Kâşânî’ye aidiyeti, yu-
karıda anlattığımız gibi meydana çıkınca bu ihtimal büsbütün kuvvetlendi. 
Çünkü Alâ-al-Devle’ye Abd-al-Razzak Kâşânî’nin çağdaş olduklarını ve hat-
tâ “vahdet-i vücûd”u şiddetle benimsemiş olan Kâşânî’nin, bu inanışa zıdd 
olan Alâ-al-Devle’ye bir mektubu, onun da Kâşânî’ye bir cevabı bulundu-
ğunu biliyoruz (Bakınız, Lâmiî-Câmî: Nafahât terc. İst. 1289, s. 537-547). Fi-
kir ayrılığı dolayısiyle Alâ-al-Devle’nin, Kâşânî’nin bir risâlesini kaynak itti-
haz edemiyeceği, itiraz sadedinde serdedilemez. Çünkü bu fikir ayrılığı, vah-
det telâkkisindedir. Yoksa ikisi de sûfiyyedendir. Hele Alâ-al-Devle’nin, ken-
di yazdığı hâl tercemesinde, mürüvvet ve fütüvvette Abû-Hafs-al-Haddâd’ın 
mânevî müridi olduğunu söylemesi (aynı mecmua, 113.a-b), müritlerinden 
Ahı Aliyy-i Mısrî’nin “ahı” adını taşıması ve bir ahı olması (Nafahât terc. s. 
500-501), yine müritlerinden Abd-Allâh-ı Gurcistânî’nin müridi Ahı Ali Kut-
lukşah’ın da bir ahı olması (aynı kitap, s. 505) düşünülürse bu münasebet ve 
ihtimal daha da kesinleşir.

“Risâlat-al-Futuvva”nın aslî kaynağı, Abd-al-Razzak Kâşânî’nin “Tuh-
fat-al-ihvân”ıdır. Dibaceden itibaren bütün kitap, ibareler, âyetler, hadisler, 
beyitler, hikâyeler ve tertib kısaltılmak suretiyle aynen Tuhfat-al-ihvân’dan, 
yahut Farsçaya tercemesinden alınmıştır. Ancak müellif, kitaba pek mühim 
ilâveler yapmış, bilhassa “Fetâların kullandıkları terimler” kısmını tamamiy-
le kendisi ilâve etmiştir (172.a-b). Esasen kitaba büyük bir değer veren de bu 
fasıldır ve bu risâlede olduğu gibi târifli, tam ve toplu olarak bu terimler, hiç 
bir fütüvvet kitabında yoktur. İncelememizde söylediğimiz gibi “Nafâis”in 
tek mehazı bu Fütüvvet-nâmedir.

§ Altıncı ve şimdilik son metnimiz, Nâsırî’nin manzum ve Farsça “Fütüv- 
vet-nâme”sidir. Bu Fütüvvet-nâme, İstanbul, Köprülü K. de 1597 No.lu mec-
muadadır. Aharlı ve filigramlı kâğıttan meydana gelen ve üstüne ebrî yapıştı-
rılmış, kenarlariyle sırtı meşinle sağlaştırılmış yeni ve mukavva bir ciltle cilt-
lenmiş bulunan bu mecmua 21 x 14,5 ebadındadır. İçinde yedi risâle vardır. 
İlk risâle, eli titriyen bir adam tarafından okunaklı bir nesihle yazılmış olan 
Arapça “Hulâsat-al-adillat-al-mavkıfa alâ tahsîli libâl-al-ma’rifa”dır ve “Kara-
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man kazalarından Akşehir’de 909 yılında yazılmıştır. İkinci risâle Nâsırî’nin, 
başlıkları mensur, Farsça manzum “Kitâb-al-İşrak”ıdır. Bu risâle,

Sâl çün ber hî vu sâd-u tî resîd
İn lâtâyıfrâ temâmî şud bedîd

beytinden anlaşıldığı gibi 699 da yazılmıştır (82.b). Üçüncü risâle Nâsır-ı Hus- 
rev’in “Rûşenâyî-nâme”si, dördüncü risâle, Nâsırî’nin “Fütüvvet-nâme”si, be- 
şinci risâle, yine aynı müellifin “Hâmûş-nâme” adlı manzum risâlesidir. Bu da, 

Çu kerdenı in hikâyet hatm zûdeş
Be tâ vu sâd-u hâ târîh bûdeş

beytinden anlaşıldığı gibi 699 da yazılmıştır (104.b). Altıncı risâle, kimin 
olduğu bilinmiyen manzum, Farsça “Farz-u sünnet” risâlesidir. Son risâ-
le mensurdur. Sualli cevaplı tertib edilmiştir. Taçtan, dervişlikten, tıraştan, 
bel bağlamadan, hırkadan ve saireden bahseden bu risâle, Rufâîlere aittir ve 
Rufâîlerin hicrî VII. yüzyılda fütüvvet ehli tarafından nasıl temsil edildikleri-
ni anlamak bakımından çok mühimdir.

Fütüvvet-nâme, mecmuanın 89.a-100.a yapraklarını kaplar. Emîr Ahı 
Muhammed adına yazılmış olan bu manzum risâle, 689 da yazılmıştır 
(100.a). İlk Arapça risâleden sonraki risâleler, hep aynı okunaklı, fakat çirkin 
talikle yazılmış olup yazan, Fütüvvet-nâme’nin sonunda adının Bayburt’lu 
Seydî Hasan oğlu Ahı Ali olduğunu ve risâleyi 840 yılı Cumâdelâhırasının 
yirminci Pazartesi günü yazdığını kaydetmededir. Aynı ketebeyi son yaprak 
olan 117.b de de görüyoruz. Ahı Ali, bu yaprakta, mecmuayı 840 Şabanında 
Bayburt’ta bitirdiğini bildiriyor.

Bu Fütüvvet-nâme’nin bâzı yerleri, incelememizde işaret ettiğimiz gibi 
Ayasofyadaki mecmuaya da yazılmıştır. Fütüvvet-nâme’nin bâzı beyitleri ke-
narlardadır.

Nâsırî’nin Fütüvvet-nâme’si, fütüvvet an’anelerindeki değişmeleri yahut 
çeşitli rivayetleri (meselâ tuz ve su, 93.b-94.a, bel bağlama kimden kaldı? 94.a 
gibi), ahı zaviyesinin şeklini (90.b), fütüvvet ehlinin giyim tarzını (98.a), ha-
sılı bu çeşit hususiyetleri tesbit bakımından değerlidir. Bu Fütüvvet-nâme’de 
Hâtem-i Tayy’a atfen söylenen hikâyenin (91.b) Kuşayrî’de fetalardan birine 
atfedildiğini görmekteyiz (Mısır, Matbaat-al-Osmaniyye-1304, s. 136). İmâm 
Ca’far-al-Sâdık’a ait hikâye de (97.b) yine Kuşayrî’de (aynı sahife) ve Aya-
sofyadaki mecmuada Hâce Abd-Allâh-ı Ansârî’ye ait Fütüvvet-nâme’de var-
dır (154.a-154.b). Esasen bu Fütüvvet-nâme’nin baş tarafında, fütüvvete ait 
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târifler arasında Cüneyd’in sözünü (89.b) Kuşayrî, Abû Abd-al-Rahmân Sü-
lemî’den naklen yazmadadır (s. 134). Fuzayl (Kuşayrî’de Fazl), Abû-Bakr Va-
raak ve Hâris-i Muhâsibî’nin sözleri de aynı risâleden alınmıştır (s. 134-135).



Tavsif ettiğimiz Fütüvvet-nâmelere nazaran artık bu ana kaynakların bir 
şeceresini yapabiliriz. Verdiğimiz izahattan da anlaşılmaktadır ki Abû Abd-al- 
Rahmân Sülemî’nin (412 h. 1021-1022) Risâlat-al-Futuvva’sı, şimdilik bildiği-
miz en eski ana kaynaktır. Bundan sonra Kuşayrî’nin (465 h. 1072), Risâla’sın-
da verdiği malûmatla Hâce Abd-Allâh-ı Ansârî’nin (481 h. 1088-1089) Fütüv-
vet risâlesi gelir ki her ikisi de Abû Abd-al-Rahmân Sülemî’den faydalanmış-
lardır. Ansârî, aynı zamanda Kuşayrî’den de nakillerde bulunur (Karşılaştırı-
nız: 154.a-b, s. 135 -136).

Maalesef al-Nâsır-li-dîn-Allâh’ın oğlu Abu-l-Hasan Ali’nin (611 h. 1215) 
“Umdat-al-Vasîla”sı henüz bulunamamıştır. Fakat bunun hülâsası olan ve 
aynı devre ait bulunan “Tuhfat-al-Vasâyâ”, halîfe al-Nâsır’ın ölümünden 
(622 h. 1225) önce, oğlunun ölümünden sonra yazılmıştır. “Umdat-al-Vasî-
la” elimizde olmadığından kesin olarak bir şey söylememize imkân bulun-
mamakla beraber “Tuhfat-al-Vasâyâ”ya nazaran bu kitabın da, bilhassa ilk 
kısımlarda Sülemî’den faydalandığını sanıyoruz.

Şihâb-al-dîn Sühreverdî de (632 h. 1234) her iki risâlesinde Sülemî’den 
faydalanmıştır. Ayasofyadaki mecmuada Ahı Ahmed-al-Muhibb-ibn-i Şayh 
Muhammed-ibn-i Mîkâîl-al-Ardabîlî’nin Arapça “Kitâb-al- Futuvva”sının baş-
langıcı, aynen “Tuhfat al-Vasâyâ”nın başlangıcıdır (100.a). Ancak burada söz, 
Alî’ye gelince “Tuhfat-al-Vasâyâ”dakinden biraz daha fazla övülmededir. Bu 
kitapta Kuşayrî’den (102.a) ve yer yer Sülemî’den (meselâ 102.b, 103.a, 104.a-
b) nakiller olduğuna göre Ahı Ahmed, Sülemî’den ve Tuhfa’dan faydalanmak 
sûretiyle kitabını meydana getirmiştir. Aynı mecmuada 118.b-137.a yaprak-
larını kaplıyan müellifi meçhûl Fütüvvet-nâme’de de Sülemî’den ve Kuşay-
rî’den rivayetler bulunmakla beraber dibacesi, aynen “Tuhfat-al-Vasâyâ”nın 
dibacesidir. Bu bakımdan müellif, bu son kitaptan, yahut bunun kaynağı olan 
“Umda”dan da faydalanmıştır. Bu risâlenin en mühim değeri, 133.b-135.b yi 
kaplıyan kısımda Ahı Farac-al-Zincânî’nin fütüvvete ait sözlerini ihtiva etme- 
sidir.

Aynı mecmuadaki “Kitâbun fî Bahr-al-Futuvva va zikru Şacarat-al- 
favz”, hem fütüvvet ağacını resmederken, hem bu ağaca ait tarifatta “Tuh-
fat-al-Vasâyâ”yı, yahut “Umdat-al-Vasîla”yı kaynak ittihaz etmiştir. Aynı ki-
tapta Şihâb-al-dîn Sühreverdî’nin fütüvvet risâlelerinden alınan yerler de 
açıkça görülüyor. Müellifin, Mevlânâ’nın bir rubâîsini aldığını da tesbit ettik 
(198.b).
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Sunduğumuz metinlerin ikincisi olan ve müellifi meçhûl bulunan Fars-
ça Fütüvvet-nâme’nin Arapça dibacesi, Sülemî’den, Kuşayrî’den ve Tuhfat-al-
Vasâyâ’dan faydalanmak sûretiyle yazılmış olan ve Ayasofyadaki mecmuanın 
118.b-137.a kısmını kaplıyan ve maalesef müellifi bilinemiyen “Kitâb-al-Fu-
tuvva”nın dibacesinin aynı olduğunu görerek bu kısa Fütüvvet-nâme’nin, 
mezkûr Kitâb-al-Futuvva’dan sonra yazıldığını sanıyoruz. Verdiğimiz bu hü-
küm, “Kitâb-al-Futuvva”nın, bu Fütüvvet-nâme’ye nazaran daha etraflı ve 
mufassal oluşuna göredir. Fakat Kitâb-al-Futuvva, dibaceyi bu kısa Fütüv-
vet-nâme’den de almış olabilir. Burada bu ikinci ihtimali de kaydetmeliyiz.

Nacm-ı Zar-kûb’un Farsça “Kitab-al-Futuvva”sı, bilhassa Şihâb-al-dîn 
Sühreverdî’nin risâlelerinden istifade edilerek meydana getirilmiştir. Abd-
al-Razzak Kâşânî’nin “Tuhfat-al-ihvân” tercemesi de ana kaynaklardan isti-
fade edilerek yazılmış ve Veliyeddin Efendi K. deki Alâ-al-Devle’ye ait bulu-
nan Fütüvvet-nâme’nin aslî mehazlerinden biri olmuştur. Nâsırî de “Fütüv-
vet-nâme”sinde ana kaynaklardan faydalanmış ve devrindeki âdet ve anane-
leri tesbit etmiştir.

Türkçe Fütüvvet-nâmelerden Burgagarî’nin Fütüvvet-nâme’si, dibace-
de ve ön-sözde doğrudan doğruya “Tuhfat-al-Vasâyâ”ya uymadadır. Hattâ 
ön-söz, hemen hemen “Tuhfa”nın tercemesidir. Ayrıca “Tuhfa”nın kaydetti-
ği kaynakları da zikretmektedir. Ondan sonra fütüvvetin esasını anlatırken 
“Tuhfat-al-ihvân” tercemesiyle Veliyeddin Ef. K. deki Fütüvvet-nâmede ka-
yıtlı hikâyeyi biraz değiştirerek alır. Fütüvvet şeceresi de “Tuhfat-al-Vasâyâ”-
daki şecereye pek yakındır. Fütüvvet hutbesi, “Tuhfat-al-Vasâyâ”dakinin ay-
nıdır. Diğer kısımlarda Şihâb-al-dîn’in risâlelerinde, Nacm-ı Zar-kûb’un Fü-
tüvvet-nâme’sinde, hattâ Nâsırî’de bulunan parçalar var. Böylece bir Fütüv-
vet-nâme’de, muhtelif Fütüvvet-nâme’lerden istifade edildiği açıkça anlaşıl-
maktadır.

Seyyid Gaybî oğlu Şayh Husayn da Fütüvvet-nâme’sinde bilhassa Bur-
gaazî’den faydalanmıştır. Fakat bu kitap, artık teessüs etmiş olan Ardabil 
Sûfîlerinin ananelerini de tesbit etmede, Alevî ve Bektâşî tesirlerini tama-
miyle göstermededir. Bısâtî’nin “Manâkıb-al-asrâr”ına bile mehaz olmuş-
tur. Razavî’nin Fütüvvet-nâme’sinin aslî kaynağiyse Şayh Husayn’in Fütüv-
vet-nâme’sidir.

Dinî ve iktisadî tarihimizde esaslı ve sürekli izler bırakan fütüvvet eh-
linin husûsiyetlerini gösteren bu metinlerin neşrine, sunduğumuz bu altı 
metnin, tercemeleriyle neşrini ilk adım saydığımızı ve sırasiyle diğerlerinin 
de neşri lüzumunu bildirdikten sonra fütüvvet-nâmeler şeceresini veriyo-
ruz:
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Abu Abd-al-Rahmân 
Sülemî 

(Kitâb-al-Futuvva)

İmâm Kuşayrî 
(al-Risâlat-al-
Kuşayrıyya)

Nacm-ı Zar-kûb 
(Fars. Futuvvet-

nâme)

Abd-Allah-al-Ansârî 
(Risâlat-al-Futuvva)

Abu-l-Hasan Alî 
(Umdat-al-Vasîla)

Nakkaş Ahmad 
(Tuhfat-al-Vasâyâ)

(Fars. Müellifi meçhul F.)

Müellifi meçhul Kitâb-al-F. Ayasofya 
2049 (119.b-137.a)

Ahı Ahmad
-al-Muhibb 
(Kitâb-al-F.)

Şihâb-al-din Suhravardî (II 
tane Farsça Kitâb-al-F.)

Alâ-al-Davla 
(Risâlat-al-Futuvva)

Nâsırî 
(Futuvvat-nâme)

Burgaazî 
(Futuvvat-nâme)

(Kitâbun fî Bahr 
-al-Futuvva)

Razavî 
(Miftâh-al-dakaaık)

Seyyid Gaybî oğlu Şayh Husayn 
(Futuvvat-nâme)

Abd-al-Razzak Kâşânî 
(Tuhfat-al-İhvân 

terc.)
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TERCEMELER

Metinlerini sunduğumuz altı Fütüvvet-nâmeyi sırasiyle Türkçeye çevirdik. 
Tercememizde asla sadık kalmayı ve metne söz eklememeyi esas tuttuk. Lü-
zum gördüğümüz yerlere notlar ilâve ettik. Metinde geçen âyetleri, hangi 
sûrenin kaçıncı âyetiyse parantez içinde gösterdik. Ayrıca metinle mukaye-
seyi kolaylaştırmak için metne ait yaprak numaralarını, tercemede, rastladı-
ğı yerlere koyduk. Mürüvvet erbabının, hatalarımız varsa hoş göreceklerini 
umarız.

Va ayn-al-rızâ an kulli aybın kelîlatun
Va lâkinna ayn-al-suhtı tubdi’l-masâviyâ

A. G.
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I
—

harput’lu nakkaş ilyas oğlu ahmed
tuhfat-al-vasâyâ

—

(İst. Ayasofya K. Mecmua, No. 2049, 108. a-117. b)

(108. a)
RAHMAN VE RAHÎM TANRI ADIYLE

Hamd Tanrıya ki dostlarının kalblerini fütüvvet maârifinin inceliklerine ait 
nüktelerle nurlandırdı; içlerini mürüvvet armağanlarına ait eşsiz güzellik-
lerle arıttı; sırlarını rahmet ve esirgeyiş gerçeklikleriyle bezedi; nefislerini 
şüpheli nesnelerin isteklerinden tertemiz bir hale getirip Tanrıdan çekinme 
ve temizlik ilhamını verdi. Fütüvveti, yolların en selâmeti, en aydını yapıp 
gidilecek caddelerin en açığı, en kurtarıcısı kıldı. Fütüvvet ehli, ona varır-
lar, ona ulaşırlar, onunla Tanrıya erişirler. Ruhları, Tanrı melekûtunda üns 
kanatlarıyle uçmada, nefisleri, onu tanıyarak kutluluk bahçesinde hayrete 
varmadadır. Bedenleri, iştiyakın artmasıyle erimede, kalbleri ayrılık elemiy-
le yok olmadadır. Sırları, âşıkların bulundukları meydanlarda gezmededir. 
Şevk denizinde garkolmuşlardır da ulaşma gününe istidat kazanmışlardır. 
Ulaşma ehli, var olmak için yok olmuştur. Lezzetli ve sâf vefa şerbetini fü-
tüvvet (eliyle) içmişlerdir de gönül alçaklığına sahib olmuşlardır, mürüvvet 
ve arılık da fütüvvettendir. Onların kadehleri nurlarla doludur. Hür kişiler, 
onların huylariyle ışıklanırlar. Onlar, ulaşan ve heva ve hevesten doğan ve-
himlerin en cüz’î ve ehemmiyetsizlerinden bile ayrılıp kurtulan erin yolu-
na girmişlerdir. Hepsi de içilecek şeylerin en tatlısını içmiş, hepsi de ihsan 
ve kerem sahiplerine ihsan eder olmuştur. Tanrıyı bilmelerine vesile olan 
şeyi bilip anlamışlar ve bu hususta bilgisizlik göstermemişler, birbirleriy-
le bîatleşmişler, Tanrı için ahitlere girişmişlerdir. Fütüvvet yolunda gayret 
etmişler, ululanmışlardır. Canlariyle, mallariyle cömertlikte bulunmuşlardır. 
Eserleri meydandadır, huyları tertemizdir. Sıfatları, Tanrıdan çekinenler için 
uyulacak, edinilecek sıfatlardır. İşleri, âlemlere rahmettir. Onlar, kardeşler-
dir, “Birbirlerine karşı tahtlarda otururlar.” (Sûre. XV, al-Hıcr, âyet. 47). Ulaş-
tıkları zaman onları Tanrı ulaştırır. Tanrı için ulaşırlar da ayrılmazlar. Aldı-
larsa Tanrıdan almışlardır. Yöneldilerse Tanrıya yönelmişlerdir. Men’ettiler-
se yine Tanrı için men’etmişlerdir. Fütüvvette onlar için Tanrıdan başka bir 
mâna ve dilek, Tanrıdan gayri için bir maksat ve istek yoktur. Öyle kişilerdir 



131islâm ve türk illerinde fütüvvet teşkilâtı ve kaynakları

ki “Rablerine inandılar, biz de onların hidayetlerini arttırdık.” (Sûre. XVIII, 
al-Kahf, âyet. 13).

Bilirim, bildiririm, Tanrıdan başka yoktur tapacak, ortağı da yoktur 
onun. Bu biliş ve bildiriş, tamamiyle Tanrıya yönelen ve hidayet yoluna gi-
ren kulun biliş ve bildirişidir. Yine biliriz, bildiririz ki Muhammed, şüphe-
siz onun seçilmiş kuludur, seçkin elçisidir, rızasını kazanmış habercisidir. O, 
fütüvvet kıblesidir, son varılacak durak da odur. Geceler yayılıp varlığı giz-
ledikçe, gündüzler ışıyıp herşeyi aydınlattıkça Tanrı, ona ve Tanrıdan çeki-
nen soyuna ve pek büyük ve ulu, pek yüksek ve temiz Peygambere mensup 
kutlu ve yüce duraklar mesabesinde olan mü’minler emîri al-Nâsır-li-dîn-Al-
lâh’a rahmetini ulaştırsın, Tanrı, mahlûkattan her hangi bir duâcı dua ettikçe 
onun ululuğunu arttırsın, yeryüzüne gölgesini yaysın, Tanrı onlara çok çok 
esenlik versin.

Bundan sonra şunu arzedeyim: Fütüvvet bölükleri, şaşkın bir halde çöl-
lere düşmüş, haktan sapmıştı. Bâtıllara sarılmışlardı. Dileklere yapışmışlar-
dı. Azgınlık yollarına girmişler, hidayet yollarından ayrılmışlardı. Fitneler-
de bulunmak, bid’atlere sarılmak, hileler yapmak, düzenler düzmek için te-
villere koyulmuşlardı. Onlara kötülük üstolmuştu. İçlerine sapıklık hâkim 
kesilmişti. Hileleri artmıştı, fütüvvet hükümlerindeki bilgileri azalmış, bil-
gisizlikleri sağlamlaşmış, pekişmiş, ululanmıya, cedelleşmiye meyilleri kuv-
vetlenmişti. Bu hal; ulu Tanrının, (108. b) efendimiz, ulumuz, imâmet şe-
ceresine mensup, peygamberlik bahçesinin (gülü), Abbas soyundan Tanrı 
halîfesi, mü’minler imâmı, âlemler rabbinin halîfesi, mü’minler emîri İmam 
al-Nâsır-li-dîn-Allâh vasıtasiyle fütüvveti yüceltip büyütmesine, alâmetlerini 
yükseltmesine ve ulu bir hale getirmesine dek böylece sürüp gitti. O, doğu-
larla batıların imâmıdır. Müslümanlara ondan başka imâm, dîne ondan özge 
kıble yoktur. Tanrı rahmeti ona ve soyuna sopuna ulaşsın. Fütüvvetin yapı-
sını kuvvetlendirdi, direklerini kudretlendirdi, bölüklerini topladı, fütüvvet 
dileyenlere doğru yolu gösterdi, nurlarını meydana çıkardı, delillerini açıkla-
dı. Onun kuvvetlendirip yaptığından başka evler kapanıp körlendi, onun se-
çip ayırdığı şu şerefli şeylerden özgesi boşlandı, sönüp gitti. Tanrı kudreti-
ni daimî etsin, efendimiz, müminler emîridir, fütüvvet şeceresinin sahibidir, 
rahmet imâmı. Ulaştı, ulaştırdı, güzelleştirdi, bezedi. Tanrı rahmeti de ona 
ulaşsın. O, fütüvvet sahibi olmıya en müstahak erdir ve buna ehildir. Çünkü 
fütüvvet, imâmetin arı ve temiz şeceresinden bir daldır ki, müminler emî-
ri al-Nâsır-li-dîn-Allâh’a aittir ve fütüvvet bilgisi, âdetâ yok olduktan son-
ra onun sayesinde yayılmış, fütüvvet bölükleri, fırka fırka dağıldıktan sonra 
onun himmetiyle diğer bölüklerden temeyyüz etmiştir.
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Bu yüzden yoksul kul, Harput’lu Nakkaş İlyas oğlu Ahmed’e, efendimiz 
ve ulumuz, büyük padişah, ümmetlere hüküm sahibi, arab ve gayri arabın 
kıblesi, büyüğümüz ve yücemiz müminler emîrinin oğlu Abu-l-Hasan Ali’nin 
yoluna uyup fütüvvet ehline, fütüvvet hükümlerini bildirmek suretiyle yar-
dım etmek ve mürüvvet sıfatlariyle sıfatlanmada onlara bir yardımda bulun-
mak için bu tezkireyi meydana getirmek, mücevherlerle incilere benziyen 
ve eşsiz örneksiz, görülmemiş ve duyulmamış teliflerden seçmeler yaparak 
şu eseri yazmak farzoldu. Abu-l-Hasan Ali, öyle bir erdir ki hakkı meyda-
na çıkarmış, onu alem gibi yüceltmiş, gerçek dini kılıciyle, kalemiyle koru-
muş, kuvvetlendirmiştir. Kulların padişahıdır, şehirlerin mâliki. Şirki ve ilha-
dı mahvedendir, pek büyük bir padişah. Fütüvvet hükümlerine yardım etme-
si, halka mürüvvet sıfatlariyle yardımda bulunması için Tanrı onun saltana-
tını daimî etsin. Onun devletinin bakasiyle fütüvveti yüceltsin, kâinatı, ona 
ve güvendiği kişilere ram etsin, minberleri onun hutbesiyle nurlandırsm. Bu 
kitabı, onun “Umdat-al-Vasîla” adlı kitabından seçerek meydana getirdim ve 
eline geçip okuyanı yakınlığa eriştirmesi, bellenişinin kolay, okutuluşunun 
hafif olması için kısa ve özlü yazmıya, uzatmayı ve tekrarı terketmiye gayret 
ettim ve bu kitaba “Tuhfat-al-Vasâyâ - Vasiyetler armağanı” adını koydum. 
Kitap, beş faslı havidir. Başarı, Tanrıya dayanmakla elde edilir.

Birinci fasıl: Fetaların alâmetlerini anış,
İkinci fasıl: Kurtuluş ağacını anlatış ve ağacın resmi
Üçüncü fasıl: Fütüvvet şartları
Dördüncü fasıl: Fütüvvet nakıybini bildirme.
Beşinci fasıl: Tanrı esenlik versin, Âdem’den Tanrı rahmet etsin, müel-

life dek fütüvvet nisbeti. Müellif, nail olduğu bol bol kerem ve ihsanı şükret-
mede, ziyade ve noksan hususunda da Tanrının yargılamasını dilemededir.

BİRİNCİ FASIL
(109. a)

fetaların alâmetleri
—

Kardeşler, bilin ki fütüvvet, yerli bir köktür, gelişen dal, budak. Lezzetli mey-
vedir, ince nükteler ve gizli mânalar. Başlangıcı Tanrıdandır, sonu Tanrıya 
varır. O, Tanrı sıfatlarından bir sıfattır. Tanrı, onu kalblere yerleştirir, onun-
la suçları arıtır. Tanrı, fütüvvet libasını giydirmek, o sıfatla sıfatlandırmak, 
o yola yürütmek ve meyvesini yedirmek için gerçeklere ait mânaların ince 
nükteleriyle ona işaret etmiştir. O, yüksek bir derecedir, yerli ve lâtif mâna-
lardan ibarettir, kadri yüce ve yüksek bir duraktır, latif mânalardır. Meyvesi, 
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ancak çalışıp yorulduktan sonra devşirilebilir, yoluna ancak kerem ve haya 
sahibi olduktan sonra girilebilir. İnsan, o sıfatla, doğruluk ve vefa sahibi ol-
duktan sonra sıfatlanır. Libasını, varlığı terkedip yokluğa ulaşmadan kimse 
giyemez.

Ulu Tanrı, fetaları, fütüvvetle yedi yerde anmış ve her birerini bir fazi-
letle, bir yücelikle öğmüştür. Bunların biri Yûsuf sûresidir. Orada otuzuncu 
âyetten sonra ulu Tanrı “Şehirdeki kadınların bir bölüğü, Azîz’in karısı deli-
kanlısına gidip gelmede dediler” (Sûre. XII, Yûsuf, 30) buyurup fütüvveti, te-
mizlik ve çekinmekle övmüştür. Netekim Tanrı rahmet etsin ve esenlik ver-
sin, Yûsuf peygamber de temizliği, heva ve hevese uymıya tercih etmiştir de 
bu yüzden Tanrı, ona “feta” adını vermiştir. İkincisi, aynı sûrede altmışıncı 
âyetten sonra “Tanrı, onların emin ve dindar olduklarını bilip fetalarına, on-
ların aldıkları şeylere karşılık bize verdikleri yükleri arasına koyun dedi” de-
miş (âyet. 66) ve onlara “fetalar” adını vermiştir. Üçüncüsü Kehf sûresinde 
(XVIII) beşinci âyetten sonra ulu Tanrı, Ashab-ı Kehf’in, îmanı kâmil erler 
olduğunu ve Tanrıyı dileyip “Rabbimiz, göklerin ve yeryüzünün rabbidir” 
dediklerini (âyet, 14), Tanrının, onların gizledikleri şeyi bildiğini, içlerinin te-
miz olduğunu ve güzel bir surette Tanrıya döndüklerini anlatıp onlara “fe-
talar” lakabını vermiş ve “Yiğitler, mağarayı yurd edindiler” buyurmuştur 
(âyet. 10). Dördüncüsü, aynı sûrede sekizinci âyetten sonra “Onlar bir bölük 
fetalardı ki rablerine inandılar, biz de hidayetlerini arttırdık” buyurmuştur. 
Beşincisi yine aynı sûrede elli sekizinci âyetten sonra ulu ve yüce Tanrı, “An 
o zamanı ki Mûsâ, yanındaki fetâya dedi” buyurmuş ve onu, huyunun güzel-
liğiyle, sevgisinde vefa göstermekle hususiyetlendirmiş ve ona “feta” adını 
vermiştir. Altıncısı, yine aynı sûrenin altmışıncı âyeti de dahil olduğu halde 
“Fetasına kuşluk yemeğimizi getir dedi” buyurmuş ve Mûsâ’nın arkadaşının 
esirgeyici ve güzel edeplere sahib olduğunu bilip ona “feta” lakabını vermiş-
tir (âyet 62. 60. âyette de feta sözü geçer). Yedincisi Enbiyâ sûresinde (XXI) 
elli sekizinci âyetten sonra “Dediler ki bir feta duyduk, adına İbrahim deni-
yordu, putları kınamadaydı” buyurmuştur. Tanrı, Halîl’ine kerem, vefa, doğ-
ruluk ve Tanrıdan çekinme sıfatlarını ihsan ettiğinden ona bu adı vermiştir. 
Peygamber de (Muhammed), Tanrı ona esenlik versin, “Ben fetayım, feta 
oğluyum, feta kardeşiyim” demiştir. Feta olan babası, Tanrı yoluna kurban 
olanın babası, doğru din ve alımlı, güler yüz sahibi, dini düzeltip yayan, şe-
riat sahibi peygamberlerin babası ve âlemlerin imâmı olandır ki (İbrahim) o, 
dini olgunlaştırıp kuvvetlendirmiş, ateşlere atılmış, Rahmân’ın Halîli laka-
biyle lakaplanmış ve “Sizi de müslimler diye adlandırmıştır.” (Sûre. XXII, al-
Hac, âyet. 78). Fütüvvet kardeşi de Huseyn’in babası, iki kılıç sahibi, iki çeşit 
sadaka veren, ana ve baba tarafından yüce soy sop sahibi olmakla yücelmiş 
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bulunan, kâfirlerin kökünü kıran, kırılanları onarıcı Tanrının rızasını kaza-
nan, konuğu ağırlıyan, kendisini sevenleri ateşten kurtaran, (109. b) güçlük-
lere tahammül eden kahraman, dünyadan kesilmiş, vazgeçmiş Fâtıma’nın 
zevci, Peygamber’in amcasının oğlu, kılıçla vuran, konuğa ikram eden, yazın 
oruç tutan, sevimli yüze, vefalı ahde sahib olan erdir ki Peygamberlerin ulu-
su ve efendisi, Tanrı ona rahmet etsin ve esenlikler versin, onu övmeyi göz-
lemiş, başkalarına karşı onunla övünmüş ve hakkında “Zülfekar’dan başka 
kılıç yok, Alî’den başka er yok” demiştir. Bunu önce gelen ve işi tahkıyk eden 
kişiler anmışlar ve fütüvvet hakkında etraflı ve büyük kitaplarında bir çok 
sözler söylemişler, uzun uzadıya anlatmışlardır.

Bilin ki, fütüvvet hükümleri, şeriatten seçilmiştir; yolu da hakıykate da-
hildir. Hükümleri, anlayışa taallûk eder. Gidilen yolu, âlemin nizamına aittir. 
Akıl sahipleri, ona döner, edepliler ona yapışır. Fetalara, anlayışla bakmak, 
âlemi nizama sokma yoluna yapışmak gerektir. Fetanın, ahlâk bakımından 
yüce, vadinde doğru, şalvarı temiz (namuslu) olması, hükümlerinde insa-
fı elden bırakmaması, malı haram olanın malına hiyanet etmemesi, iki yüz-
lü, iki dilli olmaması lâzımdır. Fetanın üç şeyi bağlanır, üç şeyi açılır: Gözü 
haram olan şeylere, ağzı günah olan sözlere, eli zulümlere bağlanır. Kapısı 
konuklara, kesesi kardeşlerden ihtiyacı olanlara, sofrası bütün açlara açılır. 
Kardeşlerim, üç şeyden sakının: Yalan, hırs, tamah. Yalan, fütüvvetin âfe-
tidir. Hırs, rahatın âfetidir. Tamahsa zengini alçaltır ve gizli olan ayıplarını 
açığa vurur. Feta, huyları güzel olan, namaza devam eden, zekâtını veren, 
babasına ihsanda ve itaatta bulunan, komşusunu ağırlıyan, eline geçeni ve-
ren, işlerini güzelleştiren, sözlerinde doğru olan, amellerini en güzel bir ha-
le getirmiye çalışan, sırlarını saklıyan, ahdi koruyan, sevgiye riayet eden, 
doğrulukla, arılıkla muamelede bulunan, yalanı ve riyayı atan, helâl kazanca 
koyulan, ulaşmak için arılaşan, haramı bırakan, halka ihsan eden, kendisin-
den çekilenleri dolaşan, ona vermiyene veren, zulmedeni bağışlıyan, kötülük 
edene iyilik eden, şerîate mülâzemette bulunan, hakıykate giren, kardeşleri-
nin haklarını eda eden, komşularına karşı müsamahada bulunan, ihsanlarla 
keremler eyliyen, onlardan uzakta olanı soran, yakındakini dolaşan, hastayı 
ziyaret edip halini, hatırını soruşturan kişidir. İçlerinde ihtiyacı olanların ih-
tiyacını giderir, yokları bir tutar, onlarla hayâ, temizlik ve Tanrıdan çekinme 
yoluyla muamelede bulunur. Büyüğü ağırlar, küçüğe acır. Kendi aybını açık-
lar da başkalarının aybını örter.

Bilin ki, fetanın daha başka şartları da gözetmesi gerektir. Çünkü fütüv-
vet ağır bir libastır, son bir sığınaktır, apaçık bir bilgidir, şerefli bir yoldur. 
Fetanın halka şükretmesi, ilgilerini kesmiş olması, gerçeklere yapışması, gö-
zünü yumması, ırzını koruması, huyunu güzelleştirmesi, rabbine itaat eyle-
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mesi, selâm vermesi, az söylemesi, halkı doyurması, herkes uyurken gecele-
ri kalkıp namaz kılması gerekir. İşaret ettiğimiz mânalarla helâl kazançtan, 
(110. a) mal bağışlamadan, işlerini düzenlemeden, isteklerin tapısı olan ve 
cismaniyetten münezzeh bulunan Tanrıya ait sözler söylemiye koyulduktan 
ve “Sevdiğiniz şeylerden ayırıp yoksulları doyurmadıkça, ihsanda bulunma-
dıkça kerem ve ihsan sahibi ve hayırlı olma derecesine kat‘iyen erişemezsi-
niz” (Sûre. III, Âl-i İmrân, âyet. 92) âyetinde bildirilen sıfatla sıfatlandıktan 
sonra insan, fetalar zümresiyle haşrolur, onlardan sayılır da Tanrı yargılama-
sını kazanır, cennetlerde ebedî olarak kalmıya ve cehennemlerden kurtulmı-
ya hak kazanır, Tanrı’nın “İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir?” âye-
ti (Sûre. LV, al-Rahmân, âyet. 60) mucibince bu haklara sâhib olur.

Bilin ki bize seçilmiş İmâm’dan, muhâcirlerle ansâra, kâfirlere döne dö-
ne hücum etmek, çekilip çekilip saldırmak suretiyle yardım edenden, sınık-
ları onarıcı Tanrı arslanı Abû-Tâlib oğlu Alî’den kalan libas, âlemlerin rab-
binden inmiştir ki, Tanrı, onu peygamberimiz ve babamız Âdem’e, düşma-
nı olan Tanrı müstahakkını veresice İblîs’le cennetten yeryüzüne indiği za-
man lûtfetmiştir. Kim, babası Âdem’in fütüvvetine uyarsa kurtulanlara katı-
lır, İblîs’in yoluna gidense helâk olanlardan olur. Ulu Tanrı “Şeytanın izinden 
gitmeyin, o, size apaçık düşmandır” buyurmuştur (Sûre. II, al-Bakara, âyet. 
168) ve Tanrı, söyliyenlerin en doğrucusudur.

Tanrı sizi doğru yola irşad etsin, bilin ki bu libas, size kıyamet gününde 
tanık olacaktır, inanıyorsanız çekinin Tanrıdan. Fütüvvet libasının bize gök-
ten indiğine delil, ihsan ve kerem sahibi Tanrının “Ey Âdemoğulları, şüphe 
yok ki biz, size edep yerlerinizi örtmek için libas ve yumuşak ibrişimden el-
bise indirdik. Takva libasiyse daha hayırlıdır” buyurmasıdır (Sûre. VII, al-
A’râf, âyet. 26). Avreti örten libas gömlek ve benzerleridir. İbrişim, ipektir ki 
şeriat bunu nehyetmiştir. Takva libasiyse fütüvvet libasıdır ki o da beş şey-
den, yani doğruluktan, emânetten, Tanrıdan çekinmeden, namaz kılmadan 
ve zinayı terketmeden ibarettir. Kim ona bürünürse yüce durağa yükselir. O, 
şeriatte müekked sünnettir, fütüvvette gerekli bir farz. O, fütüvvetin aslıdır, 
Ahiretin temelidir, mürüvvetin ağacıdır. Bu beş hükme uymıyandan fetalar 
libası soyulur, o, ihvanla görüşmeden kesilir, dostlarla sevişmek ona haram 
olur, ona öğüt verenler, kardeşleri olur, kendisi de rahmeti şâmil Tanrının 
gazabına düşer.



fütüvvet ve fütüvvetname: makaleler136

BAŞLANGIÇ

peygamberlerin makamı ve 
tanrıdan çekinenlerin sıfatı

—

Bilin ki, bu sıfatı dileyen yorgunluktadır, ona erip kurtulan, korku içinde-
dir, o yola girense tehlikededir. Şart koştuğumuz şeyleri yapmıya gücümüz 
yeterse, anlattığımız şeylere vefa ederseniz, kardeşlerinizin haklarını canla, 
malla eda eylerseniz onlar için toplanın, temizliklerle öğülmüş ümmetlerin 
eteklerine yapışın, halkı yaratan ve kalemi yürüten Tanrıdan yardım dileyin 
de hep beraberce “Hamdolsun Tanrıya ki bize bu yolu gösterdi. O gösterme-
seydi biz bulamazdık” (Sûre. VII, al-A’râf, âyet. 43) deyin. Andığımız, Tan-
rı emirlerine uyan, nehiylerinden kaçan kişiye yeter. Şimdi gözleri nurlarla 
doldurup ışıklandıran, gönülleri sevinçle yenileyen fütüvvet şeceresini an-
latmak ve resmini yapıp fetaların bâzı şartlarını bildirmekle söze başlıyoruz. 
Tanrı diler ve izin verirse bununla başlıyacağız.

Tanrı sizi doğru yola ulaştırsın, bilin ki fevz (kurtuluş) ağacı, yani fü-
tüvvet şeceresi, kökü yerinde duran, dalları, budakları göklere yücelen bir 
ağaçtır.46 Kim ona yapışırsa kurtulmuşlardan olur, (110. b) kim yapışmaz, ay-
kırı davranırsa helâk olanlara katılır. Onu koruyan, kurtulanlardandır. Çünkü 
damarları doğruluk ve emniyet, Tanrıdan çekinme ve zinayı terkediş, nama-
zı kılış üzerine durmadadır. Bu, islâmın hükümleridir ki, fütüvvet libasından 
ibarettir ve keremle mürüvvet buna dayanır, temel bunlardır. Bu iki sıfat, 
dünyada temizliktir, ahirette kurtuluş. Kim buna aykırı davranırsa fütüvvet 
ona haram olur, mürüvvet libasına uymaz harekette bulunur, kardeşlik lez-
zetini kaybeder.

Tanrı rahmet etsin, der ki:47 İmanın medarı şu beş hüküm üzerindedir: 
Doğruluk, emniyet, takva, namaz kılmak, zinayı terketmek. Doğruluk dile 
aittir, anış buna tâbidir, zevk, tatmak duygusuyla duyulur. Emniyet ruha ait-
tir, fikir buna uyar, bunun kokusu duyulur. Takva kalbe aittir, akıl ona uyar, 
görüş duygusuyla duyulur. Namaz, âzâya aittir, hareketler ona uyar, doku-
nuş duygusuyla duyulur. Zinayı terkediş nefse aittir, iradeler ona uyar, ku-
lakla duyulur. Bu beş hükmün medarı ruha ve akla aittir. Dil âzâya, nefis ru-
ha uyar. Kalble aklın sureti birdir. Kalb derken bir et parçasını değil, varlığın 

46 “Görmezmisin, Tanrı nasıl örnek getirir? Temiz söz, temiz bir ağaca benzer ki kökü sabittir, dalları, 
budakları gökte.” (Sûre. XIV, İbrâhîm, âyet. 24)

47 Umdat-al-Vasila sahibi Abu’l-Hasan Alî. Müellif bu zattan hep böyle bahsediyor.
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incelikler âlemindeki mânasını kastetmekteyiz. Artık göğüste bulunan ve hi-
dayet nuruna mahal olan sırrı48 nice anlatabiliriz?

İnsanın insanlığı ancak üç şeyle olgunlaşır: Ruhun ruhaniyeti ki buna 
“nefs-i mutmainne” denir. Nefsaniyetin ruhu ki buna “nefs-i levvâme” de-
nir. Hayvaniyetin ruhu ki bu da “nefs-i emmâre”dir.49 Akıl ikidir: Eşyanın 
keyfiyetini, mahiyetlerini olduğu gibi bilip anlıyan akıl. Ulu Tanrı “Kimin kal-
bi varsa” demiştir ki (Sûre. LV, al-Kaaf, âyet. 37) bu, akıl demektir. İkincisi, 
duygularla duyulan şeylerin mahiyetlerini, zatları itibariyle bilip anlamıya 
yardımcı olan akıl. Ulu Tanrı “Şüphe yok ki gözleri kör değil ama gönül göz-
leri kör olmuştur” buyurur ki (Sûre. XXII, al-Hac, 46) buna işarettir işte. Bu 
hususta çok sözler söylenmiştir.

Fütüvvet ağacının aslı, doğruluktan, temizlikten, emanetten, takvadan, 
keremden, mürüvetten ve hayâdan çıkar, gelişir. Bu da îmanın vasfıdır ki kim 
bu sıfatlardan dışarıysa Tanrı, ondan ayrıdır, uzaktır.

Bilin, Tanrı size rahmet etsin, bu ağacın aslı, üstünlükler yeryüzünden 
çıkmıştır. Gövdesi, kerem ve ihsana bağlı olan fütüvvettir. Budakları, ululuk 
nuruyla birleşmiştir. Dalları takvadır, îmandır, hidayettir. Yaprakları ihsan-
dır, çiçeği tevhiddir, arılıktır. Meyvesi marifettir, büyüklüktür. Suyu rahmet-
tir, esirgemedir ki Tanrı dileği ve kudreti kaynağından coşup akar. Fetanın 
kalbi, onun altındaki nur ve ışık tahtlarına kurulmuş, oturmadadır. O ağa-
cın üstüne yücelikler hazinelerinden ihsan yağmuru yağar. Vuslat şevkinin 
baharı güzelleştikçe güzelleşir. Doğruluk şimşeği çakar, vefa gök gürültüsü 
gürler; sonra fütüvvet şerefi, onunla kaim olsun, inayet ve mürüvvet onun-
la tamamlansın diye ona, sona ait hazinelerden ezele mensup nurlardan ru-
bubiyet yeli gönderilir. Feta da bu ağacın altında oturmadadır. Ona âlemler 
rabbinden yardımlar, azıklar iner. Altında oturup durdukça, etrafında salı-
nıp gezdikçe fütüvvet bölüklerinden esip gelen rüzgârın sırrıyla coşup nâra-
lar atar, (111. a) îman himmetleri çevresinde sevinçle dönüp dolaşır. Böylece 
hayâ dallarını harekete getirir de sevgi meyvesi meydana çıkar, şevk gülü, 
kokularını yaymıya başlar. Feta, yoksulluk ayağıyle ona varır, düşünce elle-
rini uzatır, ibret parmaklariyle meyvelerini devşirir, güzelim bir bekleyişten 
sonra rağbet ve korku nimetlerini yer. Derken iştiyak susuzluğu büsbütün 

48 Sır, kalbdeki gerçeği görüş kabiliyeti.
49 Sûfîler, nefis, yâni insanın mâneviyeti için yedi makam kabul ederler. Kötülüğe meyleden nefis 

“emmâre”dir. Kötülükte bulununca kendisini kınarsa “levvâme”, iyilikleri yapmayı sahibine ilham 
ederse “mülhime”, kötülük yapmaz, imanı sarsılmazsa “mutmainne”, Tanrıdan razı olursa “râzıy-
ye”, Tanrı rızasını kazanırsa “marzıyye”, Tanrıdan gayrı her şeyden arınırsa “sâfiyye” ve “zekiyye” 
denir.
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artar, ayrılık elemi ona üst olur, şevk denizinden gelen yanış gözyaşlarına 
garkolur, murazaa şerbetini gönül doğruluğu kadehinden içer, öylesine bir 
sarhoş olur, öylesine kendisinden geçer ki görüş çağına dek ayılmaz, ancak 
müşahede vaktinde kendisine gelecek ve uyanacak bir halde bütün halktan 
gafil olur gider.

Tanrı rahmet etsin, der ki: Ulu ve yüce Tanrı, kadim kelâmında ağaçla-
rı anmış ve her birini bir faziletle, bir mucizeyle hususiyetlendirmiştir. Aziz 
Tanrı “Şüphe yok ki Tanrı, ağaç altında seninle bîatleşen îman sahiplerin-
den razı oldu” buyurmuştur (Sûre. XLVIII, al-Fath, 18) ki burada Tanrı, ağa-
cı bîatleşme akdinde dilenen şeyin topluluk yeri kılmıştır. Yine ulu ve yüce 
Tanrı “Görmezmisin Tanrı nasıl örnek getirir? Temiz söz, temiz ağaca ben-
zer” buyurarak (Sûre. XIV, İbrâhîm, 24) güzel sözü temiz ağaca temsil etmiş, 
örnekler getirmiştir. Yine “Tanrı nuru bir kandilliğe benzer ki, orda kandil 
var. Kandil de sırçada. Sırça, apaydın, inci gibi parıl parıl parlamada, müba-
rek zeytin ağacından yakılmış” demekle (Sûre. XXIV, al-Nûr, 35) hidayet nu-
runu mübarek bir ağaca benzetmiştir. Ulu Tanrı yine “Tûr dağının sağ ya-
nındaki kutlu yerde bulunan ağaçtan, yâ Mûsâ, şüphe yok ki ben Tanrıyım 
diye ona nida geldi” demiş (XXVIII, al-Kasas, 30) ve ağacı yüceltip Kelîm’iy-
le konuşmasında hitabına mahal kılmıştır. Ben de ondan kerem ve mürüv-
vet meyvelerinin toplanması, üstünlükler ve büyüklüklerle peygamberlerin 
duraklarını, onların derecelerini, îman sahiplerinin işledikleri işleri, Tanrıyı 
bir bilenlerin sıfatlarını ve Tanrının, kendisinden korkup çekinenler için va-
zettiği dinin hükümlerini göstermiye yardım etmesi için bir ağaç yapmak is-
tedim, bu sevgiyle işe giriştim. Fakat bu temiz ağaç için üstünde hiç bir çer 
çöp ve pislik bulunmıyan tertemiz bir yer lâzımdı. Bilgiden daha temiz bir 
yer bulamadım. Çünkü bilgi, peygamberlerle erenlerin ve bilginlerin geliştiği 
yerdir ki, bu şeref, bu soy sop yüceliği de yeter ona. Sonra bilgi, dünya ve din 
edeplerini şamildir. Şeriatin farzı, nafilesi onunla bilinir, uygun şeyler, bozuk 
şeylerden onunla ayırdedilir. Bilgiden daha üstün övünülecek bir şey, ondan 
daha nefîs bir şeref, ondan yüce bir soy ve ondan daha ziyade adamı kurta-
rıp üst edecek bir amel yoktur. Ulu ve yüce Tanrı, “Söz ancak budur, bun-
dan ötesi yok, Tanrıdan bilgin kulları korkar” demiştir (XXXV, al-Fâtır, 28). 
Peygamber de, Tanrı esenlikler versin, “Bilgisiz ibadette bulunan ve iş gö-
ren kişinin bozgunluğu, düzgünlüğünden daha fazladır” buyurmuştur. Yine 
“Bilginler, peygamberlerin vârisleridir” demiştir ki bu, meşhur bir hadistir. 
Tanrı razı olsun, Emîr-al-mü’minîn Alî de “İlme bu şeref yeter ki ona men-
sub olmıyan bile ona sahib olduğunu iddia eder. Birisini ilme nisbet ederler-
se sevinir, ferahlar. Bilgisizliğe bu şerefsizlik yeter ki ona sahib olan bile on-
dan kaçınır. Birisini ona mensup sayarlarsa kızar, öfkelenir” buyurmuştur.
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Ahmed-ibn-i ilyâs-al-Nakkaş-al-Hartburtî: Tuhfat-al-Vasâyâ 112.a
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Tanrı rahmet etsin, demiştir ki: Helâlla haramın arası ancak bilgiyle 
ayırdedilebilir. İslâm şeriatine ait hükümler onunla anlaşılır. Bilgi, yeryüzün-
de korunma ve temizlik, ahirette de bezeniştir. Bilgi, îmanın aslıdır. İslâm 
hükümleri ona dayanır. Bu yüzden fütüvvet ağacını bilgiye dikmek bence za-
ruri oldu. Ben de bunu yaptım ve bir daireyle (111. b) ona, yâni ilmin aslına 
işaret ettim. Bu dairenin ortasına bir dört köşe resmettim. Onunla da bilgi-
nin fer’ine işaret etmiş oldum. Çünkü dinde fıkıh asıldır, bilgide fıkıh feridir. 
Bu dört köşenin dört dıl’ından her biriyle din imamlarından birini kasdettim. 
Fevz (kurtuluş) ağacını bu dairenin üstüne resmeyledim ve onu, haberleri 
anış, sırlar mahzeni, ibadette bulunanların imamı, amellerin kıvâmı kıldım 
ki, fütüvvet, ona döner, uhuvvet, o temele dayanır, sebepler onunla düzene 
girer ve edepler ona rücu eder.

Bilin ki edep iki kısımdır: Şeriat edebi, fütüvvet edebi. Şeriat edebi, 
Kur’an emirleriyle hareket etmek, fütüvvet edebi, ihvanın haklarını eda ey-
lemektir. İkisi de takvaya râci’dir ki, selâmet ve îman, onunla kaimdir. Bu re-
simde sözleri, ince mânaları derleyip topladım ve onu örnek tarzına döktüm, 
bir ağaç şeklinde yaptım. Böylece de topladığım şeyleri kısaltmayı, işin esa-
siyle iktifa eylemeyi diledim, naklinin kolay, şeklinin güzel olmasını istedim. 
Ona Fevz şeceresi adını verdim. O ağaca islâm esaslarına uygun olarak beş 
kök yaptım ve onları, ilme işaret olduğunu söylediğim daireye dayadım ve 
bunları fütüvvet libasından ibaret olmak üzere yaptım. Bu kökleri, asıl ola-
rak yapıp bunlarla fütüvvet hükümlerini gösterdim. Onu îmanın kısımlarına 
göre yedi makama böldüm ve ondan yedi dal çıkardım. Tanrı rahmet etsin 
ve esenlikler versin, Peygamber “Cömertlik cennet ağaçlarından bir ağaçtır, 
nekeslik de cehennemde bir ağaç. Bunların dalları dünyaya sarkmıştır. Cö-
mertlik dallarından birini tutanı o dal, cennete götürür. Nekeslik ağacının 
dallarından birini yakalayanı da o dal, cehenneme ulaştırır” buyurmuştur, 
doğru söylemiştir Tanrı elçisi. Böylece bununla fütüvvet yoluna işaret ettim 
ve her dalı bir meyveyle bezedim ve bunlarla da fetaların duraklarını anlat-
tım. Yapraklar yaptım, bunlarla fütüvvet şartlarını göstermiş oldum. (112. A. 
Bu yaprakta şacarat-al-favz var. 112. b).

Fevz şeceresini yediler üzerine kurdum. Yedi, yedi içindedir ve yediden 
meydana gelmiştir. Çünkü ulu Tanrı, dünya günlerini yedi yaratmıştır, in-
sanı yedi esastan halketmiştir, rızıklarımız yedidendir, üstümüzde yedi kat 
gök, altımızda yedi kat yer yaratmıştır. Tanrı rahmetler ve esenlikler versin, 
Peygamber’e, daima tekrarlanan sûreyi yedi ayet olarak vermiştir, kadîm ki-
tabında yakınlardan yedisinin nikâhını haram etmiştir, yine kitabında mira-
sı yedi esas üzere taksim eylemiştir. Tanrı rahmet etsin ve esenlikler versin, 
Tanrı elçisi, Kâ’beyi yedi defa tavaf etmiştir. Safâ ile Merve arasında sa’y ye-
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didir. Hacda yedi taş atılır. Ulu ve yüce Tanrı, bin aydan hayırlı olan kadir 
gecesini ramazan ayının son ve tek yedi gecesinin birinde gizlemiştir. Îman 
yedi kısımdır. Tanrı hayırlı ve iyi işlerin sevabını yedi kat olarak arttırır. Tan-
rı rahmet etsin, Mısır’a padişah olan Yûsuf-ı Sıddıyk, yedi yıl zindanda kal-
mıştır, Ashâb-ı kehf yedidir.50

Bilin ki fütüvvet şeceresi yedi dala ayrılmıştır. Tanrı saltanatını daimî ve 
ebedî kılsın, efendimiz, zikri geçen yedi evi yüceltmiş, yedi evi de yıkmıştır. 
Yücelttikleri, fütüvvet imamları, kurtuluş ve mürüvvet yolunun mehdîleridir 
ki onlarla Mustafâ’nın amıcası oğlu, Hasan-al-Rızâ’nın ve Kerbelâ’da şehid 
edilen Huseyn’in babası, havuz ve sancak sahibi51 mü’minler emîri Abû-Tâlib 
oğlu İmâm Murtazâ Alî’ye ulaşırlar, Tanrı ondan razı olsun. Bunlar, tamam 
olarak asıl kitapta adam akıllı anlatılmıştır ki, evvelce zikredildi.52

Fütüvvet hükümlerini anlatmak için yaptığım ağacı bildin ya, bir de o 
ağaçta fütüvvet makamlarından her birinin son harfini aldım. “Sıdk”tan kaf, 
“safâ”dan elif, “emânet”ten nun, kaf ve te, “kerem”den mim, “mürüvvet”ten 
he, “hayâ”dan ye ve elif gibi.53 Bunu da fevz şeceresinin gizli kalan sırlarının 
bilinmesi için yaptım. Bundan sonra ulu Tanrı izin verirse fütüvvet şartlarını 
anlatmıya başlıyacağım.

50 İsnâ-aşerî olan al-Nâsır-li-dîn-Allâh’ın oğluna ait “Umdat-al-Vasîla”dan telhis edilen bu kitapta şu 
yedili tasnif, pek dikkate değer. Hassaten yedili şeyler bulunduğu gibi îmanın kısımlarını yediye 
çıkarmak, yahut Tanrı’nın bir iyiliğe karşılık on sevap vereceği âyetle sabitken (Sûre, VI, al-An’âm, 
160) bunu yediye indirmek gibi zoraki şeyler de yapılmıştır. İsmâîlî kitaplarında, meselâ Nâsır-ı 
Husrev’in Hân-al-ihvân’ında (Dr. Yahyâ-al-Haşşâb basımı, Mısır - Kahire, 1940-1359), yahut Vech-i 
dîn’inde (Berlin - 1343, Gâvyânî Matbaası), Câvidan ve Câvidan’ı esas ittihaz eden diğer Hurûfi 
kitaplarında, Bektâşîlere ait kitaplarda hep bu yedili tasnifi buluruz ki, bütün bunlar bize, İsmâîliy-
yenin islâm tefekküründe, bilhassa tasavvuf sahasında bıraktığı derin tesirleri göstermededir.

51 Kıyamette Alî’nin, Peygamber’in sancağını taşıyacağı ve yine Peygamber’e ait Kevser havuzunun 
sâkisi olacağı hakkında hadisler vardır. Bunlara işaret edilmektedir.

52 Maalesef “Umdat-al-Vasîla” elimizde olmadığı için bu kurulan yedi ev, yâni, anladığımıza göre fü-
tüvvet yolunda reislikleri tanınan, yahut kendilerine reislik verilen yedi kişi ve bunlara mensup 
olanlarla yıkılan yedi evin kimler olduğunu bilemiyoruz. Halbuki bunları ve bu işi öğrenmek, fütüv-
vet tarihi bakımından pek ehemmiyetli bir şey olacaktı.

53 Burada metin biraz hatalı. Bu kitaptan ve aslı olan “Umdat-al-Vasîla”dan istifade eden Burgaazî, 
sıdk’tan kaf, safâ’dan nun, tuka’dan te, kerem’den mim, mürüvve’den he, hayâ’dan ye olarak tas-
rih ediyor (İncelememize bakınız, s. 31). Şihâb-al-dîn’in Fütüvvet-nâmesiyle adını bile Umde’den, 
yahut bu kitaptan alan “Bahr-al-Futuvva va zikru Şacarat-al-favz”da da “fütüvvet” kelimesinin 
harflerine mânalar verilmededir. Kelimelerin harfleriyle oynayış, onlara mâna veriş ve adedi de-
ğerlerinden istidlâllerde bulunuş da İsmâîlî metodlarından olup sonradan Hurûfîler tarafından 
benimsenmiştir.
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ÜÇÜNCÜ FASIL

fütüvvet şartları
—

Kardeşlerim, Tanrı size ihvânın haklarını eda hususunda başarı versin, az-
gınlık yollarını bırakmayı hidayet etsin, hayır ve ihsan işleriyle sizi rızıklan-
dırsın, kalblerinizi îman nuruyla ferahlandırsın, özlerinizi isyan bulanıklığın-
dan arıtsın, âhır zaman fitnelerinden korusun, ihvânın vasiyetlerini yapma-
da size yardım etsin. Ulu Tanrının ihsanlarına şükrederiz. Ziyade ve noksan 
yüzünden onun yarlıgamasını dileriz. Zamanın değişmesi, yeni yeni şeyle-
rin meydana gelmesi ve şaşılacak hâdiselerin zuhur etmesi ânında ondan 
yardım isteriz. Size fütüvvet ırmağından içmek, mürüvvet libasını giymek, 
kardeşlikte doğruluk huyuyla huylanmak, güzel sıfatlarla sıfatlanmak, içinizi 
sevgi arılığıyle arıtmak ve fütüvvet duraklarında durmak gerektir. Ulu Tan-
rıya karşı iyi bir zan, ondan korkmak, ona ricada bulunmak da şartlarından-
dır. Tanrı esenlik versin, Peygamber, mü’minin korkuyla reca arasında bu-
lunduğunu söylemiş ve Tanrıdan haber vererek onun “Ben, kulum beni nasıl 
sanırsa, kuluma karşı öyleyim. Beni hayırlı sanırsa ona hayırlı olurum. Şer 
sanırsa zannı gibi muamelede bulunurum” dediğini bildirmiştir (113. a). Lok-
mân da oğluna, oğulcağızım demiştir, Tanrıdan recada bulun, ondan iyilikler 
um ama bu, seni Tanrıya isyan etmiye çekmesin. Ondan kork, fakat bu korku 
da seni Tanrı rahmetinden meyus etmesin.

Fütüvvetin şartlarından biri namazı bırakmamaktır. Namaz, her farz-
dan üstündür, bütün ibadetlerin temelidir. Ulu Tanrı, “Şüphe yok ki namaz, 
mü’minlere vakitli bir farzdır”, yâni her namaz, vakti girince farz olur demiş-
tir (Sûre, IV, al-Nisâ’, âyet. 102). Yine ulu Tanrı “Şüphe yok ki namaz, insanı 
kötü ve kabûl edilmiyecek şeylerden men’eder” buyurmuştur (XXIX, al-An-
kebût, 45). Tanrı, namaz kılmıyanları veyl ve helâkle tehdîd ederek “Veyl o 
namaz kılanlara ki namazlarında gaflet ederler” demiştir (CVII, al Mâûn, 
4-5). Tanrı rahmet etsin ve esenlikler versin, Peygamber’in “Mü’minle kâfir 
arasındaki fark namazdır. Namaz kılmıyan Tanrıya karşı kâfirdir” buyurdu-
ğu rivayet edilmiştir. Namaz kılmıyan hakkında din imamları ayrı ayrı hü-
kümler vermişlerdir. Müslüman olduğunu kabûl edenler vardır ki bu, asıl 
kitapta54 anlatıldı.

Hayâ da fütüvvet şartlarındandır. Peygamber, Tanrı rahmet etsin, “Hayâ, 
îmanın bir şubesidir” ve “Hayânın her çeşidi hayırlıdır” buyurmuştur. Bâzı 

54  Umdat-al-Vasîla.
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hakîmler “Hayâya ait bir libas giyen kişinin ayıpları, halkın gözünden örtü-
lür” demiştir. Arıstatâlîs’e oğlu, insanda en güzel şey nedir dediği, onun da 
hayâdan yüzünde meydana gelen kızarmadır diye cevap verdiği rivâyet edil-
miştir. Bâzıları, hayâ, mahrûmiyetle eş bile olsa hayırlıdır demişlerdir.

Dünyayı, insanı alan ve ilgilendiren, bağlıyan şeyleriyle beraber ter-
ketmek de fütüvvet şartlarındandır. Ulu Tanrı, Peygamberine “De ki dün-
yâ faydası azdır, ahiretse takva sahibine daha hayırlıdır” buyurmuştur (IV, 
al-Nisâ’, 77). Merfû’ hadiste de “Dünya, mü’minin zındanı, kâfirin cenneti-
dir” sözü vardır. Tanrı esenlik versin, Peygamber “Dünya bir andan ibarettir, 
onu da ibadetle geçir” demiştir. Bâzıları “dünyanın hayrı hasret, şerri neda-
mettir” demişlerdir. Yahyâ-bn-i Maâz55 “Dünya, Şeytanın şarabıdır. Onu içen 
sarhoş olur, bir daha ayılmaz. Ancak ölüm zamanında nadim ve mahrum bir 
halde kendisine gelir” der.

Tanrının nehyettiği şeylerde nefis dileğine aykırı harekette bulunmak 
ve Tanrı tâatine rağbet etmek de fütüvvet şartlarındandır. Söyliyenlerin en 
doğrucusu olan Tanrı “Ama kim Tanrı durağından korkar, nefsini dileğinden 
men’ederse şüphe yok ki cennet, onun yeridir” (LXXIX, al-Nâziât, 40-41) ve 
“Şüphe yok ki, nefsini arıtan kurtuldu, isyâna uyup onu gizliyense mahrum 
oldu, ziyan etti” buyurmuştur (XCI, al-Şams, 9-10). Tanrı razı olsun Emîr-al-
mü’minîn Abû-Tâlib oğlu Alî, “Nefsin doğru yola girişi, onun isteğine karşı 
aykırı hareketledir” buyurmuştur. “Al-Kalâid” de56 “Nefsine karşı kuvvetle-
nen kuvvette57 ileri gider. Şehvetine sabreden, mürüvvete ulaşır” sözü var-
dır.

Bilin ki, nefsin düşmanı şehvet, ruhun düşmanı dilek, aklın düşmanı 
hasret, marifetin düşmanı fitne, kalbin düşmanı gaflet, sırrın düşmanı ulu 
Tanrıdan özgeye dönüştür. Nefisle savaş, tövbekârların işidir. Ruhun savaşı 
Tanrıdan korkanların, aklın savaşı recacıların, mârifetin savaşı âriflerin, kal-
bin savaşı muhiblerin, sırrın savaşı sâdıkların, bütün bu savaşlarla savaşa 
girişmekse peygamberlerin işidir. Tövbe eden, rağbet ve korku kılıcıyla öl-
dürülmüştür, gönül alçaklığı kapısına atılıp serilmiştir (113. b). Korkan, açık-
lanma kılıcıyla öldürülmüş, vaîd kapısına atılmıştır. Recacı, kerem ve hilim 
kılıcıyla öldürülmüş, rıza ve vaîd kapısına atılmıştır. Ârif, tâzim ve heybet kı-
lıcıyla öldürülmüş, minnet kapısına atılmıştır. Muhib, şevk ve fikir kılıcıyla 
öldürülmüş, keramet kapısına atılmıştır. Sıddıyk, murakaba kılıcıyla öldürül-

55 Rey’lidir. 258 de (871-72) Nişabur’da öldü.
56 Alî’nin sözlerinden meydana gelen “Kalâid-al-hikem ve Farâid-al-kelim” olsa gerek. Bakınız: Keşf-

el-zunûn, İst., 1362-1943, s. 1353.
57 Metinde “fi-l-kuvva”. Fakat mürüvvetle beraber anıldığına bakılırsa “fi-l-futuvva - fütüvvette” ol-

ması ve hattatın yanılmış bulunması daha doğru.



fütüvvet ve fütüvvetname: makaleler144

müş, müşahede kapısına atılmıştır. Âsîye gelince: O, nefis ve heva esiridir, 
hırs ve istek hapishanesinde mahpustur, bilgisizlik ve zenginlik bağlariyle 
bağlanmıştır. Ulu Tanrıdan bizi gaafiller uykusundan uyandırmasını dileriz.

Helâl kazanç da fütüvvet şartlarındandır. Ulu Tanrı “Ey inananlar, te-
miz şeylerden yeyin, iyi amelde bulunun” demiştir (XXII, al-Mu’minûn, 51). 
Kur’an tercemanı olan İbn-i Abbas,58 Tanrı razı olsun, ulu Tanrının kitabın-
daki temiz şeylerden maksat helâldır der. Tanrı esenlikler versin, Peygamber 
de “Helâl olan, kişinin eliyle, çalışmasiyle kazandığı şeyden yediğidir” bu-
yurmuştur. Lokmân, oğluna öğüt vererek demiştir ki: “Oğulcağızım, helâl ka-
zançla yoksulluktan kurtulmaya çalış. Çünkü yoksul olana mutlaka üç sıfat 
ârız olur: Dininde,59 aklında şaşkınlık hasıl olur, bir de mürüvveti gider. Hal-
kın onu aşağılamasiyse bu üçünden de daha büyük bir gaflettir. Al-Kalâid’de, 
yoksulluğun sıkıntılarına işaret edilerek ona küçük ölüm, halktan bir şey is-
temeyeyse büyük ölüm denmiştir.

Fütüvvetin şartlarından biri de ihvandan muhtaç olanlara malını bağış-
lamak, onlarla yumuşaklıkla muamelede bulunmak, onlara, güzel sözle bile 
olsa ihsan ve kerem etmektir. Ulu Tanrı, bağışlayanları överek “O mala ken-
dileri muhtaç bile olsalar ihtiyaçta olanları kendilerinden üstün tutar, onlara 
bağışlarlar” buyurur (LIX, al-Haşr, 9). Merfû’ hadiste de “Kendisine aid ola-
rak tanıdığı hakkı senin için de tanımıyan, seni de ona müstahak bilmiyen 
kişinin sohbetinde hayır yoktur” denmiştir. “Al-Yavâkıyt”te bâzı hakîmlerin 
“Cömertlik, zahitliğin, zahitlik de cömertliğin sonudur”60 ve geçmiş erlerin 
bâzılarının “Rubûbiyete benzer bir şey olsaydı cömertliktir derdim” dedikle-
ri yazılıdır. Peygamber de, Tanrı esenlik versin, “Dünyada insanların uluları 
cömertlerdir, ahirette Tanrıdan sakınanlar” buyurmuştur. Al-Kalâid’de “Hal-
ka ihsanda bulunmak amellerin üstünüdür, halkla hoş geçinmek, huyların en 
güzeli” denmektedir.

Tanrı rahmet etsin, der ki: İhvâna ihsanda bulunmak, onlarla mülâye-
metle geçinmek, müstahak oldukları şeyleri vermek, onlar kendisine ister 
iyilikte bulunsunlar, ister kemlikte, buna hiç aldırış etmemek, fütüvvetin ke-
malindendir. Çünkü ihvâna yakın olan kalbler ve ruhlar, nasıl olur da mah-
rumiyete müstahak olur? Bâzıları da demişlerdir ki, Şiir:

58 Muhammed’in amıcası Abbas’ın oğlu Abd-Allah. 68 de (687 M.) ölmüştür.
59 Burada bir kelime atlanmıştır.
60 Meşhur “Yatîmat-al-dahr fî Mahâsini ahl-al-asr” sahibi olan ve 430 da (1038) Nişabur’da ölen 

Abû-Mansur Seâlibî’nin “Kitâbu Yavâkıyt-al-mavâkıyt fî madhi külli şey’in va zammuhu” adlı küçük 
kitabıdır. Bu kitap, İst. Üniversitesi K. Arapça yazmaları arasında 1218 No. da kayıtlıdır. Bu nüshada, 
metinde geçen söz, “Bâzı hakîmler dediler ki: Cömertlik, zahitliğin sonu, zahitlikse cömertliğin 
önüdür” tarzındadır ve tabiî bu, doğrusudur. Bundan sonraki söz de aynı kitapta ve ilki gibi “Ma-
dh-al-cûd” faslındadır (28. a). Bu kitap, Keşf-el-zunûn’da yoktur.
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Dost sıkıntıdayken ferah, geniş bir halde görünmeden utanırım, Tanrı-
dan hayâ ederim. Dostlara ihsan ve keremi terketmek, bence zulümdür, on-
lara karşı haksızlıktır.

İyiliği buyurmak, kötülükten nehyetmek de fütüvvet şartlarındandır. Bu 
ikisi, kadın, erkek, her müslümana farzdır. Ulu Tanrı, biz unuttuğumuz za-
man onunla bizi hayra yormada, işlediğimiz zaman onunla bizi övmede (114. 
a) ve “Onlar, mârufla emredenler, münkerden nehyedenler ve Tanrı sınırla-
rını koruyanlardır. Îman sahiplerini muştula” demededir. (IX, al-Tevbe, 112). 
Cebriyye61 bunu görmezler ve “Siz hidayete nail olduktan sonra azıp yoldan 
çıkan size zarar vermez” âyetiyle ihticac ederler (V, al-Mâide, 105). Fakat bu, 
kutluluklarının azlığından ve sapıklıklarındandır. Çünkü âyet, zararın nefyi 
hususundadır. Bu bapta deriz ki: Zarar, şüphe yok ki âsinin isyânına dair-
dir ve “Kimseye, bir başkasının suçundan dolayı azab edilmez” âyetiyle (VI, 
al-An’âm, 164, XVII, al-İsrâ, 15, XXXV, al-Fâtır, 18, XXXIX, al-Zumar, 7) âsî-
den başkasına aidiyeti yoktur. Mârufla emir ve münkerden nehiyse bir baş-
ka âyetle farzedilmiştir ki o da “Siz, insanlar için meydana çıkarılan en ha-
yırlı ümmetsiniz. Mârufla emreder, münkerden nehyeylersiniz” âyetidir (III, 
Âl-i İmrân, 110). Merfû’ haberde de “Büyüğü ağırlamıyan, küçüğe acımıyan, 
mârufu emretmiyen, münkeri nehyetmiyen benden değildir” denmededir.

Tanrı rahmet etsin, der ki: Mârufla emir, münkerden nehiy de dört kıs-
ma ayrılır: Himmetle, gönülle emrediş. Buna, Tanrının iç işlerini kendileri-
ne tahsis ettiği erenler memurdur. Dille emir. Bunu islâm dîninin alâmetleri 
olan bilginler yaparlar. Elle emir. Bu, yeryüzünde Tanrı gölgesi olan padişah-
larla valilere aittir. Kalble emir. Bu da bilginlere uyan ve sözlerini dinliyen 
bütün müslümanların hakkıdır.

Tanrı rahmet etsin der ki: Fetalara ait Tanrının bildirdiği bâzı şartları 
âyetlerle, hadislerle, hikmetlerle ve eserlerle delilli, açık bir tarzda bildirdik. 
Bundan sonra Tanrı izin verirse nakıybe ait edepleri söyliyeceğiz, böylece de 
Tuhfat-al-Vasâyâ’nın, fetalara ait vasıflarla şartları ve hükümleri şamil olma-
sı sağlanmış olacaktır.

61 Kulun yaptığı işler, Tanrı zoruyladır inanışını besleyip irade ve ihtiyarı kabul etmiyenlerin mezhe-
bine Cebriyye, yahut Ceberiyye denir.
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nakıybe ait edepler
—

Tanrı rahmet etsin der ki: Nakıybin temiz, namuslu, sözünde doğru, ihvanın 
haklarına vefalı, fetaların haklarını korur, onları azgınlıktan, zulümden, düş-
manlıktan hıfzeder, hallerini düzene kor, sırlarını gizler, güzel işlerini yayar, 
kötülüklerini görmez, onlar hakkında iyi bir zan besler, halkla geçimlerini 
güzelleştirir, hürmetlerini vacip sayar ve bunları ancak öbür dünyaya göçün-
ce bu sıfatlarla Tanrıya yaklaşmak için yapar, ihvânla düşmanlıktan çekinir 
bir zat olması, onların düşkünlüklerini gözetmemesi gerektir. Aynı zamanda 
fütüvvet hükümlerini ve yolunu, fütüvvetin farzlarını ve sünnetlerini, fütüv-
vete yarar ve yaramaz kişileri bilmesi icab eder ki, bütün bunlar, asıl kitapta 
adamakıllı ve etraflıca anlatılmıştır.

“Deskere” de62 şerbeti aldığı sırada istiğfar etmesi, içmeden selâm ver-
mesi, çok besmele çekmesi, “tukaa”dan63 önce ulularla Tanrıya sığınması, 
“tekfiye”de64 şeddi alması, deskere topluluğuna girmeden abdestli bulunma-
sı, murâzaa65 ânında susması da fütüvvet farzlarındandır. “Cedd”e66 alırken 
besmele çekmek, üç kere selâm vermek, içerken sükût etmek ve ihram guslü 
almış bulunmaksa sünnetlerindendir.

Bilin ki, fütüvvet libası, libasların en hayırlısı, ehli de insanların en ha-
yırlısıdır.67 Çünkü o, Tanrıdan çekinmek şartiyle murazâaya söz vermiştir. 
Bundan daha yüce bir durak, (114. b) bundan daha aziz bir dilek olur mu? Fe-
talara da bu duraklarda ancak temiz olarak durmak gerektir.

62 Deskere, köy, rahiplerin ibadet yurdu, düz yer, İranlılara mahsus ve içinde şarap ve müzik olan 
mahal, meyhane, kasır şeklinde ve çevresinde evler olan yer ve varoş mânâlarına gelir (Kamûs 
terc., 1268, c. I, s. 856). Ahı zaviyesine ve bilhassa zaviyenin fütüvvet töreni yapılmıya mahsus 
yerine bu adın verildiği anlaşılıyor. Bektâşîler ve Mevlevîler, tören yapılan odaya “meydan”, Ham-
zavîler, “dîvan” derler. Fütüvvet ehlinin tören mahalline bu adı vermesi, yukarıdaki çeşitli mânaları 
düşünülürse dikkate değer bir şeydir. İran edebiyatındaki deyr, harâbât, savmaa, deyrı-i mugan, 
âteş-kede... gibi bunda da Zertüştî bir tesir görmek kabildir zannındayız.

63 Tukaa, şedd bağlamak olsa gerek.
64 Tekfiye, tekmîl, yani şalvar giydirme yerine kullanılan bir terim olacak. Netekim biraz aşağıda 

“şedd bağlanması, fakat tekfiyesi caiz olmıyanlar” sözünden de bu anlaşılıyor.
65 Murâzaa, “şerbet-i murâzaa” denen tuzlu su ve bu suyu içmektir ki aynı ahı adına içenler hasseten, 

bütün fütüvvet ehli de umumiyet bakımından süt kardeşi gibi birbirlerinin kardeşi olduklarından 
bu şerbete murazâa şerbeti denmiştir.

66 Cedd, incelememizde geçti.
67 İncelememizde kaydettiğimiz fütüvvet ehli ve fütüvvet aleyhine verilen fetvada, fütüvvet libasına 

en şer libas olduğu halde ehli tarafından en hayırlı libas dendiği söyleniyordu (Bakınız, s. 65). Aca-
ba fetva sahibi bu kitabı, yahut Umda’yı mı gördü?
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Tanrı rahmet etsin, der ki: Bu yola giren ve kıble ehlinden olan her ki-
şiye ulu Tanrının emirlerini tutmak ve Tanrı esenlikler versin, Peygamber’in 
sünnetine uymak gerektir. Fütüvvet sahibi, padişahın yardımcılarındansa ve 
kılıç sahibiyse onun fütüvveti sâbittir, çünkü din yardımcılarından ve müs-
lümanlara huzur verenlerdendir.68 Ancak, Tanrı rahmet etsin, Peygamber’in 
“Ümmetimden on bölük, tövbe etmedikçe cennete giremez” buyruğunda bil-
dirilen on taife, bu hükümden dışarıdır ki asıl kitapta bunlar anlatılmıştır. 
Şedd bağlanması, fakat tekfiyesi caiz olmıyanlar, çocuklardır ki bunlar er-
genlik çağına girinciye dek tekfiye edilmezler, fakat şedd kuşatılması caizdir. 
Köle de ancak azad edildikten sonra tekfiye edilir. Köleye, efendisinin izni 
olmadıkça şedd de kuşatılamaz. Şeriatte fâsık olanlara da, islâm oldukların-
dan şedd kuşatılabilir, fakat fâsık oldukları cihetle tekfiyeleri caiz değildir. 
Şedd kuşatılması da tövbe etmesi ve tâata dönmesi ümidiyledir. Kadınla er-
keği buluşturana gelince: Onun fütüvveti esasen sahih olamaz. Bedeninde 
bir kusuru olanla kızıl saçlı, kaşlı ve kirpikli, gök gözlü ve yüzünde benekler 
bulunan kimseye de fütüvvet verilemez ve bu, Tanrı rahmet etsin ve esen-
likler versin, Peygamber’den rivayet edilen merfû’ hadisle sabittir.69 Bid’atı 
benimsemiş olanla kötülük eden er, kadın ve müşrik de fütüvvete kabûl edi-
lemez. Ulu Tanrı’nın, fütüvvet mânalarının incelikleriyle hususiyetlendirdi-
ği muhakkık şeyhlerimizce bunların fütüvveti, fütüvvet mezhebinde doğru 
değildir.

Nakıyb, fetalar karşısında durur, eûzü besmele çeker, sonra fütüvvet 
hutbesini okur ve hutbeye Kur’an’dan yedi âyeti ekler. Ben Benî-İsrâîl sûre-
sinin (XVII) otuz birinci âyetinden sonraki şu yedi âyeti seçtim: “Zinâya yak-
laşmayın, çünkü zinâ, gerçekten kötü bir yoldur. Tanrının kanını haram etti-
ği kişiyi öldürmeyin, hak ederse o başka”. Âyetin sonuna kadar. “Yetim malı-
na ancak iyi bir şekilde dokunun”. Âyetin sonuna kadar. “Ahidlere vefa edin, 
çünkü ahidler surulur. Bir şey tartarken doğru tartın.” Âyetin sonuna ka-
dar. “Bilgin olmadığı şeyde durup ısrar etme.” Âyetin sonuna kadar. “Yeryü-
zünde böbürlenerek yürüme.” Âyetin sonuna kadar. “Tanrıyla beraber baş-
ka bir Tanrı kabul etme” sözüne kadar bu âyeti de tamamlar. Ondan sonra 
Tanrı rahmet etsin ve esenlikler versin, Peygamber’i anar, mü’minler emîri-
ni, âlemlerin rabbi Tanrının halîfesini öğer, deskereyi akdettiği padişahın da 

68 Asker taifesi, tabiî padişahın da fütüvvet ehli olduğuna nazaran doğrudan doğruya fütüvve-
te müntesip sayılıyor ki, bu, al-Nâsır-li-dîn-Allâh zamanının canlı bir karakterini göstermede ve 
Anadolu’da Osmanoğullarının kuruluş devresindeki “alp-erenler” (Gaaziyân-ı Rûm) zümresinin 
ehemmiyetini belirtmektedir.

69 Bektâşîlerde de bunlara riayet edilir.
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adını anıp ona, iyi işler işlemesi, doğru yolda yürümesi hususunda dua eder. 
Çünkü ulu Tanrı, kendisine ve Tanrı esenlikler versin, elçisine itâati, padi-
şaha itâate eş etmiş ve “Tanrıya, elçisine ve sizden buyruk sahibi olanlara 
itâat edin” buyurmuştur (IV, al-Nisâ’, 59). Peygamber de, Tanrı esenlik ver-
sin, “Sultan, yeryüzünde Tanrı gölgesidir, kullarından her zulüm gören, ona 
sığınır” demiştir. Tanrının kabûl edeceği bir duam olsa ve duamın geçeceğini 
bilsem padişaha dua ederim. Çünkü kendime ettiğim duanın başkasına bir 
faydası yoktur. Halbuki halk, padişahın adaletiyle, onun düzeniyle geçinme-
de, huzur içinde yaşamadadır.

Sonra, nakıyb, sağ eliyle tuzu alır, su da sol elindedir. Der ki: “Ulu Tanrı 
suyu temizleyici, tuzu da oldurucu kıldı ve yüce buyruğuyla bu tatlı ve içile-
cek su, (115. a) öbürü de tuzlu ve acı buyurdu (XXV, al-Furkan, 53). Onu, ahid, 
borç ve mîsak kıldı. Tanrı lânet etsin ahdini bozana.” Sonra tuzu suya dö-
ker. Tâlib, sol yanında durur. Bilin ey hazır olan seyyitler der, fütüvvet yolu-
na rağbet eden bu tâlib, cedde yaklaştıran ve ulaştıran fütüvvet şeddi husu-
sunda size baş urmada ve sizinle, pek büyük Tanrıya tevessül etmede, filanı 
şeyh, yahut filan uluyu kardeş ve refıyk olarak kabûl etmek ve onun tarafın-
dan kabûl edilmek için delâletinizi dilemededir. Bundan sonra dilenen kişiye 
niyabetle tâlibin belini bağlar ve ayakta olarak ona murâzaa şerbetini içirir. 
Tâlib, şedd kuşanmış da tekfiye istiyorsa der ki: Bilin ey fetalar topluluğu, 
fütüvvete rağbet eden bu tâlib, fetalardan bir topluluğa geldi, aralarında has-
ret çekip dileme durağında durdu. Doğruluğuna ve fütüvvetine tâlib, takva-
sına ve mürüvvetine râgıb olarak filanı diler ve sözü doğru, işi temiz, ihsanı 
bol şeyh filanın, kendisini kardeş ve refıyk olarak kabûl etmesi için tek, ih-
tiyaçsız, pek büyük ve hain bakışlarla gönüllerde gizlenenleri bilen Tanrıyla 
fütüvvet erlerine tevessül eder.70 Topluluk, bu söz üzerine onu, bu mertebe-
ye ehil görüp rıza gösterir, dileğine şefaatcı olur. Fakat bu, onu iyice anladık-
tan, sınadıktan sonra olur, nakıyb de ona, fetayı cedde ulaştıran şeddi verir. 
Bir müddet, ona hak kazanmıya imkân vermek üzere onu meşdûd olarak bı-
rakır. Ehil olduğu anlaşılır, onun ahvalini haber veren, ehliyetine tanıklıkta 
bulunur, onda zekâ ve kabiliyet görürse onu, zamane hâdiseleri yüzünden 
zayi olmasından korkarak fetalara katmayı uygun bulur. Sonra nakıyb de tâ-
libden şeddi alır ve biz der, onda bulunan hakkımızı aldık. Bu hususta söyli-
yecek sözü, edilecek itirazı olan varsa tekfiyeden önce söylesin, dile gelsin. 
Çünkü tezkiye71 ıkrardır. Tezkiyeden sonra kınamaysa inkârdır. İkrar, inkârı 

70 Son sözler XL. sûrenin (al-Mu’min) 19. âyetinden alınmadır.
71 Bektâşîlerle Alevîlerde de yıldan yıla “tezkiye töreni” vardır. Bektâşîler, buna “baş okutmak”, 

Alevîler, “görülmek” derler. Rehber de rehberlik ödevinden önce tezkiye edilir. Tezkiyede okunan 
terceman da, meâl bakımından bu sözlerin aynıdır.
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batıl kılar ve ikrardan sonra inkâr, doğru değildir. Şeriat de buna hükmet-
miştir. Şu halde sözü olan söylemelidir.

Tanrı rahmet etsin demiştir ki: Tekfiye halinde meşdûddan şeddi al-
mak vaciptir. Şundan dolayı ki meşdûd, fütüvvet alâmetiyle alâmetlenmiştir. 
Nakıyb, onu fetalar topluluğuna gösterince artık onlara söz söyleme imkâ-
nı kalmaz. Çünkü o, fütüvvet alâmetine sahib olmuş, o damgayla damgalan-
mıştır. Feta, fetayı kınayamaz. Fakat tekfiye sırasında nakıybin meşdûddan 
şeddi alınca meşdûd, o anda fetalar topluluğundan çıkmış sayılır ve böylece 
hakkında söz söylenebilir. Şeyhlerimiz, şedd hususunda çeşitli sözler söyle-
mişlerdir. Bu, asıl kitapta anlatılmıştır. Sonra nakıyb, tâlibe dönüp der ki: Ey 
rağbetli tâlib, ne istediğini anladın mı? Hangi gelini istiyorsun, biliyor mu-
sun? Kebîrine uygun bir sâhib olman, münafık gibi iki yüzlü olmaman ge-
rektir. Doğru sâhib, gerçekler âleminde bulunan en hayırlı kişidir. Uygun re-
fıyka, canını, malını bağışlaması gerektir. Netekim Halîl, canını Rahmân’ın 
itâatına, malını konuklara, bedenini ateşlere, oğlunu da kurban olmıya ba-
ğışladı da Tanrı, onu öğdü ve ona, hükmü değişmiyen Kur’ân’ında feta lâ-
kabını verdi. (115. b) Kendi zamanından sonra da bize bâki bir ziyafet olsun 
diye gözyaşlarından tuzu meydana getirdi. Senin de refıykın, sana yüklerini 
yüklerse yüklenmen, seni emin sayıp sırrını söylerse onun sırrını saklaman, 
yanında bulunmuyorsa hukukunu, aynı yanındaymış gibi koruman, o seni is-
temiyor, dolaşmıyorsa, hatta sana zarar bile veriyorsa senin onu dolaşman, 
onu bırakmaman lâzımdır. Sakın sakın! Tanrı seni kötülükten nehyettiği gibi 
yaptıklarını da görür. Yûsuf-ı Sıddıyk’ın nefsini Azîz’in karısından koruması 
gerekti. Fakat heva ve hevesine uyan kadının, onun kötülüğünü bildirmesi, 
Yûsuf’u hapse attırdı, zindanlarda bıraktı. Ulu Tanrı da ona bu yüzden fetâ 
lâkabını verdi.

Bundan sonra nakıyb, istenen kişiye dönüp der ki: Ey istenen seyyid, 
sana da sâhibinin aybını örtmek, kusurlarından geçmek, suçlarını affetmek 
gerekir. Ona en güzel bir sâhib ve en hayırlı bir musâhib olman lâzımdır. 
Darlıkta, genişlikte, şiddet ve tehlike anlarında ona yardım etmeli, yardımını 
dilerse ona yardıma koşmalı, haktan ayrılırsa onu uyarmalı, onu doğru yola 
sevketmelisin.

Nakıybin, bir başkasını vekil etmemişse tekfiyeyi bizzat yapması ge-
rektir. Tâlib, fütüvvet libasını giyince nakıyb, onu sol tarafından sağ tarafı-
na geçirir ve ona şerbeti içirir. Bu şerbete “muâhede şerbeti” denir. Sonra 
topluluğa şerbet sunar. Tekfiye edilene de onlardan sonra içirir. Bu şerbe-
te de “murâzaa şerbeti” derler ki, asıl kitapta etraflıca anlatılmıştır. Nakıyb, 
hepsinden sonra içer ve Tanrı esenlik versin, Peygamber’in “Bir kavme sâki 
olan, onlardan sonra içer” sözüne uyar. İşte bu, özlü ve kısa olarak nakıybe 
ait edeplerdir.
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Tanrı rahmet etsin, der ki: Bundan sonra ulu Tanrı izin verirse gücü-
müz yettiği, elimiz erdiği kadar tarih ehli olan bilginlerin kitaplarından fü-
tüvvet nisbetlerine dair topladığımız şeyleri ayrı bir fasılda anlatmıya başlı-
yacağız.

BEŞİNCİ FASIL

İnsan cinsinin atası Âdem’den itibaren fütüvvet nisbeti;
Tanrı ona ve öbür peygamberlere esenlik versin, bizim

peygamberimize de üstün rahmetler kılsın, ona ve
hepsine esenlikler. Bilin ki “Tuhfe”, bu şecerede yoksul

bir kul olan müellifini de şamildir.
—

Tanrı rahmet etsin der ki: Topluluk içinde, Tanrı esenlik versin, Peygam-
ber’den başlayıp, Tanrı esenlik ihsan eylesin, Âdem’e kadar atalarını saymak 
suretiyle fütüvvet şeceresi bildiklerini iddia edenler gördüm ki bu, fütüvvet 
hükümlerindeki bilgisizliklerinden, fütüvvet nisbetine cahil oluşlarındandır. 
Bu baba nisbetini nasıl fütüvvet nisbeti olarak tesbite kalkışabilirler ki, ger-
çeğine erdiğimden, adam akıllı bildiğimden bu, bence caiz değildir. Çünkü 
fütüvvet mezhebinde daimî bir esas olarak söylenegelmiştir ki, oğlun fütüv- 
veti, babadan olursa doğru sayılmaz.72 Asıl kitapta bu, etraflıca anlatılmış-
tır. Bu yüzden Peygamber’in, Tanrı rahmet etsin ve esenlikler versin, baba 
cihetinden soyunu doğru bir surette bildirmeyi gerekli buldum. Kitabımın, 
bu anlatacağım şeye ihtiyacı olmamakla beraber ihvan, onun yüce soyunu, 
temiz huylarını ve arı sıfatlarını bilmediğimden anlatmadığımı sanmasınlar 
diye buna mecbur oldum, maksadım, ancak onların iyice bilgi edinmeleridir. 
Bundan dolayı da, Tanrı rahmet etsin ve esenlikler versin, Peygamber’in iki 
taraflı nisbetini zikrediyorum:

Tanrı rahmet etsin, esenlik ihsan eylesin, ata tarafından Abu-l-Kaa-
sım Muhammed’in nisbeti şudur: O, Abd-Allâh oğludur. (116. a) Abd-Allâh, 
Abd-al-Muttalib’in, o, Hâşim’in, o, Manâf’ın,73 o, Kusayy’ın, o, Kilâb’ın, o, 
Murra’nın, o, Kâ’b’ın, o, Luvayy’ın, o, Gaalib’in, o, Fahr’in, o, Mâlik’in, o, Na-
dır’ın, o, Huzayma’nın, o, Mudrika’nın, o, İlyâs’ın, o, Nezâr’ın, o, Mu’ad’ın, o, 

72 Bektâşîlerle diğer tarikatlerin çoğunda da baba, oğlunu derviş yapamaz, başka birisine teslim 
eder.

73 İsmâîl’e kadar olan bu şecere Arap nessâbelerinin an’aneye göre tertipleridir. Adnân’a kadar olan 
kısım doğru olsa gerektir. Abd-i Manâf’ın adı Mugayra’ydı. Anası, Kâ’be’de Hacer-i esved’in bulun-
duğu köşede duran Manâf adlı puta nispetle ona Abd-i Manâf adını verdi.
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Adnân’ın, o, Udad’ın, o, Alyasa’nın, o, Salmân’ın oğludur ki Salâmân da der-
ler. O, Lays’ın, o, Hamda’nın, o, Kaydâr’ın, o, İbrâhim Halîl-al-Rahmân oğlu 
İsmâîl’in oğludur.74 Tanrı esenlik versin, Peygamber’le İbrâhîm Halîl arasında 
yirmi sekiz ata vardır ki, yirmi biri Araptır, yedisi Arap değildir. Halîl-al-Rah-
mân, Âzer’in,75 o, Târıh’ın o, Nâhûr’un, o, Şârih’in, o, Aşrûg’un, o, Ar’uvâ’nın, 
o, Fâlığ’ın, o, Âbir’in, o, Şâlih’in, o, Arfahşad’ın, o, Sâm’ın, o, Nûh’un oğludur, 
Tanrı esenlik versin.76 Nûh, Malâk’in, o, Matûşalih’in oğludur ki, bu zât, Ya-
rid oğlu Uhnûh’dur.77 Yârid, Bâbîl’in, o, Kaynân’ın, o, Abhûş’un oğludur ki, 
bu, Îdrîs’tir, Tanrı esenlik versin. Îdrîs, Anûş’un, o, Şît’in, Tanrı esenlik ver-
sin, o, Âdem’in oğludur. Tanrı esenlik versin, Âdem de toprak oğludur.78

Anası da Arap kavmindendir ve adı Abd-i Manâf oğlu Vahab’ın kızı Ay-
mana’dır.79 Dokuz amıcası vardır ki adları, Hâris, Zubayr, Hacal, Mukavvim, 
Abû-Lahab, Abû-Tâlib, Abbâs ve Hamza’dır.80 Altı halası vardı. Adları Ayma-
na, Bayzâ’, Vabira, Âtikâ, Safıyya ve Arvâ’ydı. Altı büyük anası vardı ki üçü-
nün adı Âtikâ’ydı. Biri Vahab’ın anası Vakkaas kızı Âtikâ olup Peygamber, 
Ben Âtikâlar oğluyum diye onlarla övünürdü. Üç tanesinin adı Fâtıma’ydı 
ki bunların biri Kusayy’ın anası ve Saîd’in kızı Fâtıma, öbürü Asad’ın ana-
sı ve Ömer’in kızı Fâtıma, öbürü de Tanrı razı olsun, Abû-Tâlib oğlu Alî’nin 
anası ve Asad’ın kızı Fâtıma’ydı. Sekiz evlâdı oldu. Dördü erkekti, dördü kız. 
Dört erkeğin ilki Kaasım, İkincisi Abd-Allâh, üçüncüsü Tayyıb, dördüncü-
sü İbrâhîm’di. Üçü Tanrı razı olsun, Hadîcat-al-Kübrâ’dan, dördüncüsü Mâ-
riye-i Kıbtıyye’dendi. Kızların birincisi Fâtıma, İkincisi Zeyneb, üçüncüsü 
Rukayya, dördüncüsü Ümm-i Külsûm’du. Hepsi de Tanrı razı olsun Hadî-
cat-al-Kübrâ’dandı. On beş karısı vardı, hepsi de Kurayş’dendi. İlki Huvay-
ld kızı Hadîca’ydi. Sonra Zam’a kızı Savda, Tanrı razı olsun mü’mînler emîri 
Hattab oğlu Ömer’in kızı Hafasa, Huzayma kızı Zeyneb, Umayyat-al-Mah-
zûmî kızı Umm-i Salma, Cahş kızı Zeyneb, Hâris kızı Huvayda, Tanrı razı ol-

74 Buraya kadar olan şecerede de çeşitli rivayetler vardır. İlyâs’la Nezâr arasında Mudar, Adnan’la 
Udad arasında Add, Alyasa’la Salamân arasında Al-Humaysa’ olduğu gibi Lays, bâzı şecerelerde 
Salamân’dan öncedir ve bâzı şecerelerde Hamda, Hamal şeklinde kayıtlıdır. Etraflı ve fazla malû-
mat almak için bakınız: Umdat-al-Tâlib fî ansâb-ı Âl-i Abî Tâlib, Nacaf, 1918-1337, s. 7-14.

75 Meşhur rivayete göre Azer, İbrâhim’in amıcasıdır. Babası Târıh’tır.
76 Buraya kadar gelen şecerede Şârıh, Sârû’ diye kaydedildiği gibi Ar’uvâ, Arguva, Varaû şekillerinde, 

Fâlığ, Kaalı’ ve Fâlic şekillerinde de kayıtlıdır.
77 Malâk, bâzı şecerelerde Mâlâk, bâzılarında Lâmâk’tır. Şecerelerde Uhnuh, Matûşâlıh’ın babasıdır.
78 Bâbîl, şecerelerde Mahlâîl tarzında kayıtlıdır ve çoğunda Anûş, Şît, yahut Şîs’in oğludur. Um-

dat-al-Tâlib’e bakınız (s. 14-15) ve bu şecereyi, İbrâhîm’e kadar olan kısmiyle İbrâhîm’in oğulları 
kısmı için Tevrât’la karşılaştırınız. Tekvin, bap 4-25).

79 Doğrusu, Âmine.
80 Dokuz diyor, sekiz ad veriyor. Siyer ve tarih kitaplarına bakınız.
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sun Sıddıyk kızı Âyişa, Hayy-ı Ahtab kızı Safiyya, Hâris kızı Maymûna, Hu-
zayma’nın kızı ve Zayd’in kızı Umra’ydı.81

Üç zırhı vardı ki biri Câlût’la savaşta, Tanrı esenlik versin, Dâvud’un 
giydiği zırhtı. Cebrâîl, Bedr savaşı günü o zırhı Peygamber’e getirmişti. Üç 
kılıcı vardı. Birisi Zül-fekaar’dı ki fütüvvet verdiği gün onu, Tanrı razı olsun, 
Emîr-al-mü’minîn Alî’ye bağışlamıştı. Bir kamçısı, bir asâsı, kenarı gümüşlü 
bir cımbızı, üç oku, Kâfur adını verdiği bir okluğu, Yasbûğ denen bir miğfe-
ri, adları Vard, Tuhayf, Tarak, İzâr, Keseb82 ve Duldul olan altı atı, Yardâ ad-
lı bir katırı, Gafîr adlı bir eşeği, Gadbâ, Harûâ ve Fuzûl adlı üç devesi vardı. 
(116. b) Yenleri dar atlas bir cübbesiyle yenlerinin ucu dar ve yakası atlasla 
sincap yünü kaplı başka bir ferecisi, daima giydiği Yemen kumaşından başka 
bir cübbesi, atlas bir elbisesi, pamuklu kumaştan bir gömleği, abdest alırken 
giydiği bir başka gömleği, yünden beyaz bir ihramı, ipekle karışık yünden si-
yah bir imâmesi, yüksek bir ak kisası, dört tane küçük takkesi, pamuklu bir 
örtüsü, beş tane su tulumu, kendisini övdüğü zaman şâir Hassân’a verdiği 
Yemen kumaşından bir elbisesi vardı ki bu, şimdi Abbasoğulları halîfelerin-
dedir. Dört tane tarağı, dört tane bıçağı, bir sürmedanı ve bir aynası vardı ki 
bakınca hamdolsun Tanrıya, yaratılışımı da güzel yapmış, huyumu da güzel-
leştirmiştir derdi. Üç yerinden gümüşle kenetlenmiş orta boyda bir çanağı, 
topraktan bir kâsesiyle sırça bir bardağı, iki kara mesti, bir gümüş yüzüğü 
vardı. Bu yüzüğün üstünde üç satır hakkedilmişti. Birinci satırda “Muham-
med”, İkincide “Rasûl” üçüncüde “Allâh” kelimeleri mevcuttu. Tanrı razı ol-
sun Abû-Bekr’e, ondan Ömer’e, ondan da Tanrı razı olsun Osmân’a kaldı. Os-
mân, günün birinde Arîs denen kuyunun başında otururken o yüzüğü kuyu-
ya düşürdü. Emretti, kuyunun suyunu boşalttılar, fakat bulunamadı. Tanrı 
rahmet etsin ve esenlikler versin, Peygamber, Abû-Vakkaas oğlu Abd-Allâh, 
Mâlik oğlu Anas ve Abû Hurayra’nın rivâyetlerine göre, Tanrı hepsinden ra-
zı olsun, yirmi beş kere savaşa gitmişti. İlk savaş, hicretten bir yıl, iki ay, on 
gün sonra oldu. Bu savaşta müslümanlar, üçyüz on üç kişiden ibaretti. Sa-
vaşlarının sonuncusu Tabük savaşıydı. Bu savaşta Müslümanlar, yetmiş bin 
atlı, bir yayaydı. Bu savaş, hicretten dokuz yıl, on bir ay, on gün sonra oldu. 
Bu yıl haccetti ki bu hacca “Huccat-al-vidâ” derler. Sonra Mekke’den Medî-
ne’ye yöneldi. Tanrı razı olsun Âyişe der ki: Peygamber, hicretten dokuz yıl, 
on bir ay sonra Rebîülevvel ayının ilk günü bir cenaze namazından döndü ve 
yanıma geldi. Ben, kendisine başımın ağrıdığını söyleyip şikâyet ettim. Vay 
başım diyordum... Tanrı rahmet etsin, sen vay başım deme, vay benim ba-

81 Bunları da tam saymadı.
82 Sakab diye de rivayet vardır.
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şım, dedi. Ağrıdan başını sallamada, ıztırabını belirtmedeydi. Ağrı büsbütün 
şiddetlendi, öğle namazına kadar sürdü. Namaz vakti gözlerini açtı, ağrısı bi-
raz geçmişti. Babana söyle dedi, halka namaz kıldırsın. Kendisini kaldırmamı 
emretti ve sıcak su istedi. Getirdim. Kendisini yatağa oturttum, üstüne sıcak 
su dökmeye başladım. Ben bununla meşgulken Bilâl ezan okudu ve namaz 
ey Tanrı elçisi, namaz diye seslendi. Tanrı rahmet etsin, Peygamber, evden 
çıktı. Alnını bir bezle bağlamıştı. Abbâs’a dayanmadaydı, mü’minler emîri 
Alî de koltuğuna girmişti. Böylece mescide gitti, oturarak namaz kıldı. Tanrı 
razı olsun Abû-Bekr, ayaktaydı ve Peygamber’e uymuştu, mü’minler de ona 
uymuşlardı. Diğer bir rivayette Abû-Bekr tekbir getirmedeydi, Müslüman-
lar, Peygamber’e uymuşlardı. Bilin ki Tanrı rahmet etsin ve esenlikler versin, 
Peygamber’in, bütün ömründe sahabeden birisinin ardında namaz kıldığı ri-
vâyet edilmemiştir. Ancak bir defa, Abd-al-Rahmân-ibn-i Avf’ın ardında bir 
rikât namaz kılmıştı. Nakledilen hadisler içinde doğrusu budur. Sonra, Tanrı 
rahmet etsin ve esenlikler versin, namazı bitirip minbere çıktı, vidâ’ hutbesi-
ni okudu. Orada insanı ağlatacak, kalbleri ürpertecek sözler söyledi. Minber-
den inip hücresine girdi. Zât-al-cenb denen hastalık belirdi ve bu hastalıktan 
dünya evinden âhıret yurduna göçtü. Tanrı razı olsun Âyişe der ki: Hastalık 
şiddetlenince benden soğuk su istedi. Getirdim, önüne koydum. Elleriyle su 
alıp yüzüne serpmede ve “Allahım, ölüm sekeratında sen bana yardım et” 
demedeydi. Hâli değişince Tanrı razı olsun, Fâtıma gelip yüksek sesle ağla-
mıya başladı. Peygamber, Tanrı rahmet etsin ve esenlikler versin, gözlerini 
açıp kızcağızım dedi, bu günden sonra bana mihnet yok. Tanrı rahmet etsin 
ve esenlikler versin, Peygamber, sık sık nefes alıyordu. Son sözü “Namaz ve 
elinizin altındakilere iyi muamele” sözü oldu. Sonra ruhunu teslim etti. Bu 
vak’a Rabiulevvel ayındaydı, ayın yirmi günü geçmişti ve bir Pazartesi gü-
nüydü. Erler ağlamaya, kadınlar feryad etmiye başladı. Tanrı razı olsun Fâtı-
ma, ağlıyor ve “Ah baba, dünya karardı bize. Vah baba, melekler, ölümünden 
hüzünlendi. Vah baba, vahiy kesildi (117. a) konaklarımızdan. Vah baba, sen-
den sonra başımıza geleceklerden vah” diyordu. Sonra Tanrı razı olsun Abû-
Bekr, Peygamber’in yüzünü açıp gözlerini öptü ve ey Tanrı elçisi dedi, diri-
likte de temizsin, ölümde de. Amıcası Abbas, yıkamıya ve kefenlemiye koyul-
du,83 Alî su döküyor, Abbas’ın oğlu Fazl, su getiriyordu. Onu gömleği üstünde 
olarak üç kere yıkadılar. İlki sâf suyla, İkincisi sedir suyuyla, üçüncüsü kâ-
furla karışık suyla.84 Yıkanırken üstündeki gömleği çıkartmadılar ve o göm-

83 Bütün hadis kitaplarında Peygamber’i Alî’nin yıkadığı kayıtlıdır. Burada Abbasoğulları adına vak’a 
tahrif ediliyor.

84 Şîâ’da ölü önce sedir, sonra kâfur suyuyla, sonra da sâf suyla üç kere yıkanır.
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leği kefen yaptılar, sedirin üstüne koydular. Müslümanlar gelip bölük bölük 
namazını kılmadaydı. Önce bütün Hâşim oğullariyle Abbas namazını kıldı.85 
Sonra Tanrı razı olsun, Âyişe’nin hücresine gömdüler. Lahde, Tanrı razı ol-
sun, mü’minler emîri Alî ile Fuzayl86 ve Kusam indirdi. Fâtıma babasından 
sonra üç ay yaşadı, üç ay sonra ahirette babasına kavuştu. Tanrı rahmet et-
sin yoksul der ki: Peygamber’in, Tanrı rahmet etsin ve esenlikler versin, ba-
ba cihetinden nisbeti tamam olarak ve kemaliyle işte budur.

Fütüvvet nisbetine gelince: Adaletle tanınmış güvenilir kişiler, doğru 
olarak şu rivayeti nakletmişlerdir: Rahmet olsun ve Tanrı esenlik versin, 
Peygamber, miraç gecesi göğe çıkınca cennete girdi. Orada nurdan bir san-
dık gördü. Nurdan bir kilitle kilitlenmişti. Kardeşim Cebrâîl dedi, bu kimin? 
Tanrı esenlik versin, Cebrâîl, Yâ Muhammed dedi, ben de senin gibi kulum 
ve memurum. İçinde ne var bilmiyorum. Noksandan münezzeh ulu Tanrı, 
Cebrâîl’e, sevgilim için aç sandığı, içindekini de kendisine ver diye vahyet-
ti. Cebrâîl sandığı açtı. İçinde nurdan bir hülle vardı. Peygamber, Kardeşim 
Cebrâîl dedi, bu hülle nedir? Cebrâîl, Yâ Muhammed, bu fütüvvet hırkası-
dır. Ulu Tanrı, senin için ve ümmetinden takva sahipleri için halketti. Sonra 
hülleyi Peygamber’e giydirdi. Diğer rivayette Cebrâîl, Peygamber’e, yanın-
da kırmızı yollu bir hülle olduğu halde geldi ve onu teslim etti. Peygamber, 
onu alıp giydi. Bir müddet sonra onu Huneyn savaşı günü, Tanrı razı olsun, 
mü’minler emîri Alî’ye teslim etti. Mü’minler emîri Alî, Selmân-ı Fârisî’ye ve 
Sıffeyn savaşı günü Safvân-ibn-i Umeyye’ye fütüvvet verdi. Tanrı razı olsun, 
mü’minler emîri Alî’nin bu iki kişiden başkasına fütüvvet verdiğine dair bir 
rivayet duymadım.

Sonra Selmân, Huzayfat-al-Yemânî’ye, Huzayfa, Mıkdâd-ibn-al-Esved-
al-Kindî’ye, Mıkdâd, Abu-l-İzz-al-Navbî’ye, Abu-l-İzz, al-Aşacc-al-Bısrî’ye, 
Bısrî, Hâfız-al-Kindî’ye, o, Avf-al-Kattânî’ye, o, Abû-Müslim-al-Horâsânî’ye, 
o, Şerîf Abu-al-İzz’e, o, Hîlâl-al-Nehbânî’ye, o, Behrâm-al-Deylemî’ye, o, Rûz-
beh-al-Fârisî’ye, o, Emîr Hassân-ibn-i Rabîat-al-Mahzûmî’ye, o, Cevşen-al-
Fezârî’ye, o, Reîs Abû-l-Hasan-al-Naccâr’a, o, Abû-l-Fazl-ibn-al-Tarhân’a, 
o, Nefis Selmân’a, o, Âid Şibl’e, o, Fazl-ibn-i Zeyyâd-al-Fârisî’ye, o, Melik 
Abû-Kâlincâr’a, o, Emîr Âvî’ye, o, Nâsır-al-dîn-ibn-i Abû-Na’ca’ya, o, (117. b) 
Seyyid Abû-Aliyy-al-Sûfî’ye, o, Miheniy-al-Alevî’ye, o, Nu’mân-ibn-al-Bunn’e, 
o, Şeyh Abu-l-Kaasım-ibn-i Abû-Habbe’ye, o, Nefîs-ibn-i Abd-Allâh’a, o, Ba-
kaa-bn-i Tabbâh’a, o, Abu-l-Hasan-ibn-al-Şâribân’a, o, Abû-Bakr-al-Cahîş’a, o, 
Zaîm-al-Şehîd Umar-al-Rahhâz’a, o, Ubayd-Allâh-ibn-al-Kıyr’a, o, Emîr Aliyy-

85 Bu da Abbasoğulları adına uydurulmuştur.
86 Fazl olacak.
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ibn-i Dagıym’e, o, fütüvvet muktedâsı Abd-al-Cabbâr-ibn-i Sâlih’e fütüvvet 
verdi. Şeyh Sâlih Abd-al-Cabbâr, efendimiz, sâhibimiz, canımıza malımıza 
hâkim, yeryüzünde Tanrı halîfesi ve Tanrı emriyle kaaim, Tanrı ahdini koru-
yan, halkı arasında hüküm sahibi olan mü’minler emîri Abu-l-Abbâs Hasan 
oğlu Ahmed al-Nâsır-li-dîn-Allâh’a fütüvvet verdi, Tanrı ondan razı olsun. 
Şeyh, efendimiz ve ulumuz çok büyük şeyh Abû-Aliyy-ibn-al-Emîn’e de fü-
tüvvet verdi, Tanrı ona rahmet etsin. Al-Emîn de seyyidimiz ve ulumuz, bü-
yük padişah, Arap ve gayri Arabın kıblesi Abu-l-Hasan Aliyy-i Nahlî’ye fütüv-
vet verdi. Seyyidimiz ve mevlâmız mü’minler emîri de kitabın müellifi yoksul 
kul Nakkaş Ahmed-al-Hartburtî’ye fütüvvet verdi.

Tanrı rahmet etsin, der ki: Fütüvvet imamlariyle bu ilimde muhakkık 
olanlarca fütüvvet nisbeti, doğru ve kemâliyle budur işte. Libas ve libasın 
ulu Tanrı tarafından halkının hayırlısına indirilişi, onlarca doğru olarak ka-
bûl edildikten, bu rivayetlerin doğruluğu, onlarca tahakkuk eyledikten son-
ra zikredilmiştir ki, alâmetler faslında bunlar anlatıldı. Arı ve ulu Tanrı-
nın, o libası, Tanrı rahmet etsin ve esenlikler versin, sevgili Peygamberine 
Cebrâîl’den başka birisiyle göndermemesi de fütüvvetin şerefindendir. Tan-
rı esenlik versin Cebrâîl, bu getirişte nakıyb vazifesini yapmış oldu. Bundan 
dolayı da nakıyb bulunmadıkça fütüvvet libası giyinmek caiz değildir. Ancak 
nakıyb seferde olursa zaruret dolayısiyle olabilir ki asıl kitapta bu da anla-
tılmıştı.

Ey bu kitabımı okuyup anlıyan gerçek kardeş, pek yüce ve suçları ör-
tücü hüküm sahibi Tanrıya and içer ve onu tanık tutarak sana haber veri-
rim, mübâyaa ahdinin hakkına ve murâzaa hürmetine yemin ederim ki ben, 
ancak Tanrıdan, dilime gelen yanlışları bağışlamasını, ziyade ve noksandan, 
sürçmeden, kusurlardan ve düşmanlıktan dolayı kusur ettimse affetmesini 
dilemedeyim. Çünkü bu tezkireyi gareze müstenit bir bilgiyle, herşeyi ayırıp 
düzene koyan bir hikmete, yahut üstün ve ergin bir fasahata sahib olduğu-
mu iddia ederek toplamadım. Ancak bu taifeyle şereflendiğimden ve bu doğ-
ru yola bağlandığımdan bilginlerin eteklerine sarıldım, edep sahiplerinin işa-
retlerine yapıştım, üstün kişilerin sözlerinden sözler topladım, mücevherler 
döktüm ve böylece güzel sırları şâmil, hayırlılara enîs olan, zıd olan şeyleri 
bir araya toplamıyan ve insanı doğruluğa, düzgünlüğe irşad eden bir kitap 
meydana getirdim. Bundan dolayı da ancak Tanrıdan sevap dilemedeyim ve 
bu işi, ancak onun için yaptım. Doğruyu daha iyi bilen Tanrıdır.
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II
—

müellifi meçhûl fütüvvet-nâme
—

İst. Ayasofya K. Mecmua, No. 2049, (235. b-237. a)

(235. b)
RAHMAN VE RAHÎM TANRI ADIYLE

Hamd Tanrıya ki çeşitli hikmetleri eşsiz örneksiz yarattı, kemâle gelmiş, ta-
mamlanmış nimetler ihsan etti. Rahmet bütün şerîatleri neshedene, bütün 
dinleri fesheyliyene ve yaratılmışların hayırlıları, hidayetin alâmetleri olan 
soyuna. Bundan sonra bil ki bu su ve tuzu, başka şeyleri bırakıp seçmemiz 
boş değil, onları tahsis kılmamız batıl sayılmaz. Çünkü hakîmler, faydasız 
bir şey yapmazlar. Bu da, her şeyin helâkinden sonra suyla hayat bulmasın-
dan ve herşeyin bozulduktan sonra tuzla düzelmesinden ileri gelmiştir. Su-
da ve tuzdaki bozuş ve zehir gibi acılık, insana ayrı ayrı olunca zarar verirse 
de bunlar birbirine karıştı mı aralarında, zevk hususunda bir ortalama mey-
dana gelir ve bu kötülüğü giderir. Mizaçların itidâliyle itidâl peyda eder ve 
bu muadele, cesetlerin birleşmesiyle, ruhların uzlaşmasiyle, sevginin arılı-
ğıyle, kardeşliğin bakasiyle sonuçlanır. Böylece de insanların huyları güzelle-
şir, hayrı arayıp dilemede reyleri toplanır, birleşir. Su, kin ve haset hararetini 
söndürür, tuz da kalpteki hiddetle inadı düzeltir. Ulu ve kutlu Tanrı “Bu tatlı 
ve içilecek su, bu da acı ve tuzlu su” buyurur (Sûre XXV, al-Furkan, 52). Su-
yun arılığiyle her dertten, her afetten arınırlar, onu içerek bütün meşakkat 
ve korkulardan temizlenirler. Doğru yola başarı veren Tanrı’dır.

Cemaat toplanınca terbiye yetiştirmek istenirse şart şudur:
Nakıyb, kürsüyü getirip kıbleye karşı koymalarını buyurur, kürsü ge-

lince kalkıp üstüne oturur ve emredip der ki: Kim şalvar giymişse yukarıya, 
şalvar giymemiş olanlar onların alt tarafına, ahısı olmıyanlar da hepsinin al-
tına otursun. Toplulukta bulunanların mertebelerini bilmiyorsa emreder, bir 
mikdar ufalanmış tuz getirir. Tuzu sağ avucuna (236. a) alıp birer birer her-
kese götürür. Herkes tuza parmak banıp ahısının adını söyler. Kimin mer-
tebesi daha yüksek ve nispeti yüceyse onu daha üste, ahısı içkiye düşkün, 
yahut fâsık olanı herkesin alt tarafına oturtur. Sonra yerine gidip su barda-
ğını ister ve sol eline alır, yüzü kıbleye ve cemaata karşıdır. Herkesin istiğ-
far etmesini emreder ve der ki: “Rabbimiz, şüphe yok ki sen, gizlediğimiz 
şeyleri de bilirsin, açıkladığımız şeyleri de. Yeryüzünde, gökyüzünde hiç bir 
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şey yoktur ki Tanrıdan gizli kalsın. Hamdolsun Tanrıya ki gökleri parlak yıl-
dızlarla ve aydın burçlarla bezedi. Öyle lâtiftir ki bol bol akan su vasıtasiy-
le (Sûre LXXVIII, al-Naba’, 14) ovaları terütaze çiçeklerle diriltti. Herşeyden 
öylesine haberi olan Tanrıdır ki sevgililerin adım atacakları yere atlasa ben-
zer, nur renkleri döşedi, eğinlerine güzelim ve eşsiz fütüvvet ve mürüvvet li-
baslarını, başlarına en yüce tacı giydirdi, onları “İbrahim denen bir yiğit var, 
pultarı kötülükle anıyordu” (XXI, al-Enbiyâ, 60) ve “Onlar öyle yiğitlerdir ki 
rablerine inandılar” (XVIII, al-Kehf, 13) ve doğru harekette bulundular hey’e-
tiyle bezedi. Sonra da onları, mizacı cennetin yücelerinden dökülen Tesnîm 
ırmağiyle (LXXXIII, al-Mutaffıfîn, 27) karışık ve bu suretle pek güzel koku-
lu olan yakınlık şerbetini kutluluk bahçelerinde sunarak suvardı, onlara üns 
ve ülfet şerbetini içirdi. Onlar da böylece tertemiz bir hale geldiler, neşelen-
diler, coştular, zevklendiler, çalıp çağırmıya koyuldular. “İki denizi birbirine 
kattı (XXV, al-Furkan, 52), bu, içimi güzel tatlı su. Bu da acı, tuzlu su” (XXV, 
al-Furkan, 12) ilâcını dileyerek nâralar attılar”. Sonra tuzu sağ eliyle sol elin-
deki suya döküp “Hamdederim Tanrıya ki o, kalplerle ruhların karanlıklarına 
aydın bir ışık mesabesindedir (LXXVIII, al-Naba’, 13). Bilirim, bildiririm Tan-
rıdan başka yoktur tapacak. Tektir, ortağı yok. Bu, kopup irkilmiyen bir bil-
me ve bildirmedir. Bilirim, bildiririm Muhammed Tanrı kuludur, insanlara ve 
cinlere, dinlerin en doğrusuyla, yolların en sağlamını bildirmek için gönde-
rilmiş Tanrı elçisidir. Rahmet ona ve tertemiz soyuna, aparı boyuna. Onlar-
dır kurtuluş gemileri, onlardır karanlık gecelerin ışıkları. Yücelmiştir, ululan-
mıştır, büyütülmüştür, yükseltilmiştir o Peygamber” der. Ondan sonra “Kim 
fütüvvet istiyorsa Tanrı adiyle gelsin” diye topluluğu çağırır. Terbiye olmak 
isteyen kişiye söyler, gelip nakıybin sol yanında, (236. b) namazda olduğu gi-
bi sağ elini sol elinin üstüne koyup “Selâm olsun size ey fetalar, selâm olsun 
size ey fetalar, selâm size ey fetalar” der. Hadiste vardır, Rasûl aleyhisselam, 
dinliyen iyice anlasın da cevap versin diye sözü tekrarlardı. Selâmdan sonra 
der ki: “Sizden şunu dilemekteyim, siz de filân ahıdan dileyin de Tanrı için 
beni terbiyeliğe ve hizmetçiliğe kabul etsin.” Cemaat, yüzünü o şahsa döner, 
terbiye olmak istiyenin istihkakı varsa kabul edilmesini diler. Kabul ettik di-
ye cevap verirse terbiyeyi getirirler, ahının elini tâzimle öper, belini bağlar. 
Bundan sonra nakıyb, yine sol eliyle onun sağ elini tutarak kürsü yanına ge-
tirip durdurur. Suyu iki eline verip “Tanrı için, Mustafâ hanedanının dost-
luğiyle kaimim. Fütüvvet şerbetini, ikrarımda durmak ve dönmemek şartiy-
le filân ahıdan içiyorum” demesini telkin eder. Terbiye bu sözleri söyleyip 
Bismillâh der ve biraz içip Elhamdülillâh der. Üç kere bu tarzda içip şerbeti 
elinden bırakır. Nakıyb terbiyenin gidip ahısının elini öpmesini söyler. Re-
fıykleri de onu kucaklarlar, onunla musafaha ederler, bu suretle de onu ta-
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nımış olurlar. Büyüklerden bir topluluk varsa terbiye, ahısının elini öpünce 
ahı da onun tepesini öptükten sonra onların da böylece ellerini öper, yoldaş-
larıyle de kucaklaşır.

Birisine şalvar giydirmek istenince evvelâ ahısının şeddini can ve gö-
nülden beline bağlamasını emrederler. Bağlayıp düğümler, sol tarafını yu-
karıdan aşağıya salıverir, sağ tarafını aşağıdan yukarıya doğru atar. Ondan 
sonra peymançeye87 durması emredilir. Peymançede dilekte bulunur. Sonra 
nakıyb, gidip oturmasını söyler. Gidip yerine oturduktan sonra yine kalkma-
sını emreder, kalkar. Nakıyb, arapça “Saygı için oturttum, hizmet için kaldır-
dım. Şedd, (237. a) fütüvvet şeddidir, açılması, mürüvvetin olgunluğundan-
dır” der ve “Bize ait olup onda bulunan şeddi açtık, onu hayriyle, şerriyle bı-
raktık. Kimin söyliyecek bir sözü varsa, kimin onda bir hakkı mevcutsa söy-
lesin, dilesin. Çünkü bundan sonra söz söyliyenin sözü dinlenmez” der. Top-
luluk onun halini biliyorsa tekmile lâyiktir, ululanmaya değer diye tanıklıkta 
bulunurlar. Bunun üzerine nakıyb ahısının tapısına götürür, yoldaşlarına da 
onun çevresinde ayakta durmak üzere halka olmalarını emreder. Kendisi, 
terbiyeye karşı ve yüzü topluluğa gelmek üzere durur, kendi şalvarım çıka-
rır, ona giydirir, Elem neşrah sûresini (XCIV) okur. “Şüphe yok, güçlükle be-
raber bir kolaylık var. İşten kurtuldun mu dayan rabbine ve rağbet et” âyet-
lerine gelince (6-7) yine nakıyb, onun çıkardığı eski şalvarını bir şeye sarar. 
O şalvar ve şedd nakıybin hakkıdır. Onu tekrar yerine götürür, iki eliyle şer-
bet bardağını almasını söyler. Bu defa mükemmel olunca ahının adını, kendi 
ahısını, yahut halifenin adını anar. Topluluğun hepsi onu kutlarlar, mübarek 
olsun derler. Sonra nakıyb, fütüvvet dileyen gelsin der. Nakıyb, umumî na-
kıybse kendisi, kim diliyorsa gelsin, biz buradakilere hâdimiz, gaiplere hiz-
metkâr der. Kim dilerse anlattığımız çeşitte şerbet içer, ahısının adını anar. 
Dilerlerse hepsi izin verir, nakıyb umumun yerine kendisi içer ve der ki: “Du-
ruşum âlemlerin rabbi Tanrı için. Sevgim Yâsîn’in ehl-i beytine (Yâsîn, riva-
yetlere göre Muhammed’in adlarındandır. Kur’an’ın XXXVI. Sûresi de bu adı 
taşır). Bu şerbeti, efendim ahı filândan aldım, o, filândan aldı” diye halifeye 
kadar her birinin adlarını anar ve her adı andıkça Tanrı rahmet etsin der ve 
değerince bir duada bulunur, “ben, Tanrı halkından her fetanın kuluyum” 
sözlerini söyleyip Bismillâh der. İhtiyacı olanlar, yahut dileyenler mayalı ha-

87 Doğrusu “Pây-ı mâçân”. Kapı eşiği, pabuçluk ve odanın şeref bakımından en geri ve aşağı yeri mâ-
nasına gelir, Farsçadır. Dervişlerin, sağ ayaklarının baş parmağını sol ayaklarının baş parmağı üstü-
ne koyup sağ el üste gelmek ve parmaklar düz, açık ve omuzlara gel mek üzere ellerini çaprazvârî 
göğüslerine koymalarına ve başlarını biraz öne eğerek bu vaziyette özür dilemelerine, yahut bir 
niyazda, dilekte bulunmalarına “Peymançeye durmak” denir. Peymançe yeri, eşik yanı, yahut oda-
nın ortasıdır. Eskiden, Kalenderîler, peyman çede elleriyle kulak yumuşaklarını tutarlarmış.
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mur yapıp o toplulukta sarfederler. Bu mânaların her birerinin bir hakıykati, 
bir hassası, bir delili vardır ki bunlar söylense söz uzar gider. Biz, okuyana 
usanç gelmesin diye aslını anlatmakla iktifa ettik.
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III
—

fütüvvet-nâme
necm-i zer-kûb

—

İst. Ayasofya K. No. 2049, (219. a)
(219.a)

RAHMÂN VE RAHÎM TANRI ADİYLE

Önce bil ki noksan sıfatlarından arı, ulu ve kutlu Tanrı, halkı gizli yokluk yur-
dundan varlık sahrasına getirdi ve var olan şeyler arasından Âdem’i, Âde-
moğulları arasından peygamberleri, peygamberler arasından da Tanrı elçi-
si Muhammed’i seçti. Peygamberler, görünüşte ondan önce geldi amma iç-
yüzden, rahmeti umumî olan Tanrı ona rahmet etsin ve esenlikler versin, o, 
hepsinden önceydi. Netekim kendisi de “Ulu Tanrı, önce benim nurumu ya-
rattı” buyurur. Bir başka yerde de “Ben peygamberken Âdem suyla toprak 
arasındaydı” der. Böylece var olan herşey, onun kutlu varlığıyle düzelmiştir. 
Peygamberliğin başlangıcı, görünüşte, Tanrı esenlik versin, Âdem’ledir, son 
buluşu, Tanrının rahmeti ve esenliği ona olsun, Muhammed Mustafa iledir. 
Peygamberliğin sonu onunla olduğundan dolayı da vilâyet kapısı onunla açıl-
mıştır. Tanrı rahmet etsin ve esenlikler versin, Mustafa’nın vilâyet mânasına 
bir yerde hakıykat derler, bir mertebede tarikat adını verirler, bir makamda 
şerîat derler, bir surette de onu fütüvvet sayarlar.

Örnek: Hani şeker kamışı asıl bakımından tektir, fakat ondan bir şeyler 
yapıldı mı, her çeşidine başka bir ad verirler. Birinin adına ağda derler, bir 
çeşidinin adına nebat derler, bir çeşidinin adına şeker derler, bir çeşidinin 
adına şerbet derler.

Şerîat, doğru söylemek ve doğru gitmektir. Bu durak, sözle tamamla-
nır. Bu mertebe sahiplerine “avâm” derler, onlarda ilm-el-yakıyn vardır. Ta-
rikat, doğru görmek ve doğru hareket etmektir. Bu mertebe, işle olgunlaşır, 
Bu durak sahiplerine “havâs” derler. Onlar ayn-el-yakıyn mertebesindedir. 
Hakıykat, doğru olmak, doğru bulunmaktır. Bu, halle aydınlanır, bu mertebe 
sahiplerine “hâss-ül-hâs” derler. Onlar, hakk-el-yakıyn mertebesindedir. Her 
üç makamda da doğruluğu göstemeğe fütüvvet derler.

Şimdi, Kelâm-i mecîd’de erlikle öğülen topluluğu anlatmağa geldik. Ön-
ce bil ki fütüvvet, cüvan-merdlik mânasına gelir. Erlik tamamlanmadıkça 
(219. b) cüvan-merdlik meydana gelmez. Ulu ve yüce Tanrı, erleri Kelâm-i 
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mecîd’inde bunca yerde anar. Onlardan biri şudur ki buyurur: “Erler vardır 
ki, tertemiz olmayı severler ve Tanrı temizleri, temiz hareket edenleri sever.” 
(Sûre IX, al-Tevbe, 108). Fakat temizlik de iki çeşittir: Dış temizliği, iç temizli-
ği. Dış temizliği, bedeni, elbiseyi, oturulan yeri ve kullanılan şeyi pisliklerden 
korumaktır. İç temizliği, gözü namahremden, dili kötü söylemeden, gıybette 
ve bühtanda bulunmadan ve bütün âzayı bu çeşit kötülüklerden korumaktır, 
aynı zamanda gönlü de şerîata aykırı düşüncelerden muhafaza etmek, her-
kes hakkında iyi düşünceli olmak, insanları elinden, dilinden emin bulun-
durmaktır ki, Tanrı rahmet etsin ve esenlikler versin, Peygamber “Müslü-
man, müslümanların elinden, dilinden emîn oldukları adamdır” buyurmuş-
tur. Halkın, elinden ve dilinden zahmete düştüğü kişi, Tanrı esenlikler versin 
ve rahmet etsin, Pegamber’in bu sözüne göre Müslüman olamaz. Bir yerde 
de ulu Tanrı “Erler, Tanrının verdiği üstünlükle kadınlardan üstündür” bu-
yurmuştur (IV, al-Nisâ’, 34). Yâni erler, kadınlara karşı kudretlidir. Fakat bu 
erlik de iki çeşittir: Biri dış erliği, biri iç erliği. Görünüşte er, kadınlar kime 
üst olmazsa ve kim kadınların buyruğu ile iş görmezse odur. Amma gönül-
lerini yapmak için güzel huyluluğundan er, onlarla görüşür, danışır, onlar ne 
derlerse aksini yapar. Tanrı rahmet etsin ve esenlikler versin, Peygamber 
“Onlarla meşveret edin, ne derlerse aksini yapın” buyurmuştur. Er, ay yüzlü 
bir kadın, şehvetle kendisini çağırırsa nefsini korur. Netekim Tanrı rahmet 
etsin ve esenlik versin, Yusuf’a Zelihâ’nın çağırışı tesir bile etmedi.

Hikâye: Naklederler, Tanrı azîz ruhunu kutlasın, Şeyh Cüneyd’in zama-
nında Bağdad şehrinde temiz huylarla bezenmiş, beğenilmiş sıfatlarla süs-
lenmiş, fütüvvet sahibi bir genç vardı. (220. a) Tanrının da pek beğendiği bir 
erdi, halkın da. Bir kaç kerre Tanrı rahmet etsin, Şeyh Cüneyd’in tapısında 
onun kerem, fütüvvet ve mürüvvetini hikâye ettiler. Şeyh onu görmek istedi. 
Delikanlı, Şeyh’in tapısına geldi, edep vazifesi neyse, yerine getirdi. Şeyh, ona 
bakınca gördü ki, gözü kör, Tanrı azîz ruhunu kutlasın, Şeyh, oğul dedi, bu 
gözün anadan doğma mı kör, yoksa sonradan mı oldu? Çünkü kimin uzvunda 
anadan doğma bir kusuru varsa fütüvvet yoluna alınmaz. Genç sıkıldı. Fakat 
Şeyh’in maksadını anladı, dedi ki: Ey âlemin kıblesi ve zamanede kendisine 
uyulan er, müsaade edersen bu gözümün hikâyesini anlatayım, nasıl kör ol-
duğumu bildireyim. Şeyh, söyle dedi. Genç dedi ki: İyi huylu bir terbiyem var-
dı. Çaresiz kalıp borçlandı, borcunu vermede âciz kaldı, şehirden gitti, ayalini 
alacaklıların eline bıraktı. Tanrının hiç bir kulu borca giriftar olmasın. Alacak-
lılar, ayaline zahmet vermiye başladılar. Buna vicdanım razı olmadı, borcunu 
ben kabullendim. Her gün ayalinin nafakasını evine götürmede, kapıdan ver-
medeydim. Bir gün bir kız, kapıyı fazlaca açtı. Gözüm kıza düştü ve şeytan, 
gönlüme bir vesvese saldı. Fakat hemencecik fütüvvetimi hatırladım, gayrete 
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düştüm, kendi kızına kötü nazarla mı bakıyorsun dedim. Parmağımı gözüme 
sokup çıkardım. İşte gözümün hikâyesi bu, artık hüküm Şeyh’indir. Şeyh ona 
ihsanlarda bulundu ve git dedi, fütüvvet senin hakkındır. Maksat şu ki erler, 
kadınlarla sohbet etmemeli. Kadın erkeğe hâkim olur, istediğini yaptırırsa o 
erkek, kadından daha aşağıdır. Bu zayıflık, bir kasidede geçer:

Uzaktan bir kadın gördün mü, iki ayağın gevşer.
Bıı noksandan, bu isyandan dolayı Tanrıdan utanmazsın.
Şu kadınlar, yılanlara benzerler. Yumuşaklıkta, renklilikte
Hepsi de Çin ülkesindenmiş gibi görünürler amma gerçekte 
     Hindistan’lıdır onlar.
O yumuşaklığa, o güzelliğe kapılma. Yılanların
Gizli dişleri vardır, zehirleri de dişlerinin dibindedir.

İnsandaki aklın nefs-i emmareye üstün olması gerektir ki, (220. b) “Er-
ler kadınlara üstündür” âyetinin hususiyetine sahip olsun. Ulu ve noksan-
dan arı Tanrı, üçüncü defa olarak: “Erler vardır, Tanrıya ahdettikleri şeyde 
sadakat gösterirler” buyurur (XXXIII, al-Ahzâb, 23). Ahıd da iki türlüdür: 
Halkla ahıd, Ulu Tanrıyla ahıddır. Yâni zâhirde halkla iyi geçim, bâtında Tan-
rıyla iyi iş. Tanrı rahmet etsin ve esenlik versin, Peygamber “Tanrı buyruğu-
nu ululamak, Tanrı halkını esirgemek” buyurmuştur. Ulu Tanrıyla ahıd şu-
dur: “Ben sizin rabbiniz değil miyim?” hitabı geldiği gün “Evet” dediler. (VII, 
al-A’râf, 172). Yaratıp geliştireni rububiyet sıfatiyle kabul edince artık tama-
miyle ona yönelmek gerek. Hiç bir hayrı, şerri başkasından bilmemeli, dile-
diği gibi işleyenin o olduğunu bilmeli, ulu ve mukaddes Tanrıyı hâkim ve rab 
saymalı. Hakdan inen lûtuf, kahır, her sıfatı kabul edip razı olmalısın.

Tanrı senden o vakit razı olur ki,
Sen Tanrının işine razı olursun.

Netekim Tanrı esenlik versin, İbrahim Halil de tamamiyle Ulu Tanrı-
ya yöneldi, “Şüphe yok ki ben, yüzümü gökleri ve yeri yaratan Tanrıya dön-
dürdüm, şirk koşanlardan değilim ben” âyeti hükmünce (VI, al-An’âm, 79) 
artık halka yüz çevirmedi ve hiç kimseden korkmadı. Bir dereceye kadar ki, 
mancınıkla onu ateşe attılar da Tanrı esenlik versin, Cebrâîl, gök yüzünden 
görünüp “Bir ihtiyacın var mı?” dedi. O, “Var amma, sana değil. Halimi bil-
diğinden dilememe hacet de yok” dedi. Hasılı ateş, ona güllük, gülüstanlık 
kesildi ve “Ey ateş, İbrahim’e karşı soğu ve selâmet ol” mucibince selâmet 
buldu (XXI, al-Enbiyâ, 69). Kimden bir selâm almış, kiminle buluşup konuş-
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muş, tuz ekmek yemişse, onunla bir ahda girişmiş sayılır insan ve onun ken-
disinde hakkı (221. a) vardır. O hakkı zayedenler, insanlığın kemâlini ve şe-
refini zayi etmiş olurlar. Hukuk sahipleri, orada bulunmasa bile onların hak-
kını korumak ve onlar yokken onlara vefâ göstermek gerektir. Çünkü soh-
betin kemâli ve dostluğun şerefi, dostu orada değilken hakkını gözetmektir. 
Ulu Tanrı “Onlar gaybe inanırlar” buyurur (II, al-Bakara, 3). Sevgiden nasibi 
olanlar, o erlerdir ki, dostların gıyabında haklarını korurlar, onlara vefâ gös-
terirler. Hele şeyhliğe ve sahipliğe lâyık birisiyle pîrlik, müridlik, yahut sahip-
lik ve terbiyelik, yahut kardeşlik, babalık, oğulluk ahdına girişmişse, yahut 
da filân hayırlı işi yapalım, feşman kötü işi yapmıyalım diye ahdetmişse insa-
nın mutlaka bu ahdi gözetmesi gerektir. Ulu Tanrı “Ahdıma vefâ edin de ah-
dınıza vefâ edeyim” buyurmuştur (II, al-Bakara, 40). Netekim rabbânî imâm, 
müslümanlık pişevası Hanbel oğlu İmâm Ahmed’e, Tanrı razı olsun, Kur’an 
mahluktur demesi için dörtyüz sopa vurdular, temiz inancından dönmedi, 
bu zulme dayandı, o cevri çekti, kıpırdamadı bile. Kim erlikte ve ahidde vefâ 
gösterir, sebat ederse, “Erler vardır, Tanrıya ahdettikleri şeyde sadakat gös-
terirler” âyetiyle (XXXIII, al-Ahzab, 23) vasıflanmış olur. Yüce ve büyük Tan-
rı, “Erler var ki, onları ticaret ve alım satım, Tanrıyı anmadan alıkoymaz” 
buyurur (XXIV, al-Nûr, 37).

Birisi, Tanrı azîz ruhunu kutlu etsin, Mansur-ı Hallâc’a, “Bana bir vasi-
yet et” dedi, Mansur buyurdu ki: “Nefsini Tanrı ile meşgul etmezsen nefis, 
seni Tanrıdan başka şeyle meşgul eder. İnsan odur ki, bütün dünyayı su bas-
sa, bütün dünya ateşe yansa, yine ulu ve mukaddes Tanrı zikrini bırakmaz. 
Hattâ bir söz söylese bile sözünü kutlu ve ulu Tanrı zikriyle karıştırır. Ya-
ni söz söylerken her vakit Lâilâhe İllâllah, Sübhanallah gibi şeyler der. He-
le sözün önünde ve sonunda mutlaka Tanrıyı anar, söze onunla başlar, onu 
anmakla bitirir. Çünkü ulu Tanrıyı anış kimyaya benzer, öbür sözlerse bakır 
gibidir. Kimya bakıra taalluk edince nasıl onu altın cevheri haline getirirse 
ulu Tanrının zikri de gönülde yerleşti ve hatır, Tanrı zikrinin rengine boyan-
dı mı (221. b) akla ne gelirse gelsin Tanrı anışının rengine boyanır, doğruluk-
la ihlâsla, Tanrı zikri olur. Çünkü her an Tanrı üstündür, mukaddes ve ulu 
Tanrının zikri diğer sözlere nisbetle çok suyun içinde kalıp eriyen ve dağılıp 
giden kana benzer. Şu:

Yüzlerce kan deresi denize aksa
Hemencecik deniz kesilir gider

Beyti, buna delildir. “Sohbet-nâme” de bunu nazma çektik ve ulu Tanrı 
sıfatlariyle sıfatlanmayı şöyle bir örnekle anlattık:
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Demir, nihayet karadır, soğuktur, serttir.
Bunu anlatmıya hacet yok, zaten meydanda.
Fakat ateşte ısındı mı
Ateşle sohbet yüzünden sıcaklaşır, kıpkırmızı olur, yumuşar.

Bunun gerçekten mânası şudur ki insan ne söyler ve ne yaparsa ulu 
Tanrı için söylemeli, yapmalı. Hattâ bir dereceye kadar ki yalan bile söylen-
se, maksat iki kardeşin arasını bulmaksa o yalanın büyük sevapları vardır. 
Er odur ki bütün dünya eline geçse sevinmez. Ulu Tanrının sözüdür: “Eliniz-
den çıkana meyus olmayasınız, elde ettiğine sevinmeyesiniz.” (LVII, al-Ha-
dîd, 23).

Hikâye: Vaktiyle bilgin olmuş, bir çok kişilerin sohbetine ulaşmış bir 
seyyaha, bütün âlemi gezdin, kaç er buldun diye sordular. Tanrı erlerinden 
çoğunun kapısına ulaştım, fakat bir kişinin erliğine tam olarak inandım. Bu 
er, ulu Tanrı âfetlerden saklasın, Bağdad’da Nizamiye Medresesinde fakıy-
hti. Dindar, emin bir kişiydi. Onunla konuştum, görüştüm. Halîfenin veziri 
ölmüştü. Kabiliyetli, bilgi sahibi ve emin bir kişi arayın da vezirliğimizi ona 
verelim diye emretmişti. O fakıyhi vezirliğe lâyık gördüler, alıp götürdüler, 
vezir yaptılar. O halde de onu sınadım, fakat baktım, gördüm ki ne yemeni-
sini değiştirmiş, ne giyinmesini. Eski halini hiç bozmamış. Bu yüzden onun 
adamlığını ikrar ettim. En aşağı mertebeden en yukarı durağa ulaştı da aldı-
rış bile etmedi. Nefisteki emanet ve diyanet sıfatı, insanın gönlünü cehenne-
me mensupken cennet bahçesine kavuşturur, adamı Tanrı ile oturup kalkar 
bir hale getirir.

Hayatını kutlu bir hale getirirsen
Kendine halkın rağbetini arttırmış olursun.

Tanrı esenlik versin ve rahmet etsin, Peygamber “Tanrı emrini ulula-
mak, (222. a) Tanrı halkını esirgemek” buyurdu. Bu hadîs, bütün şerîat, ta-
rikat, hakıykat ve fütüvvet mânalarını şâmildir. Netekim Tanrı razı olsun, 
Ca’fer-i Sâdık, atası Emîr-al-mü’minîn Ali’nin, Tanrı yüzünü ululamıştır 
onun, Rasûl aleyhissalâtü vasselâmın “Ümmetimin fetâlarının onbir alâmeti 
var” buyurduğunu, Ali’nin “Ey Tanrı elçisi, ümmetinden fetâlar mı var?” so-
rusuna “Evet, sen ümmetimden ilk fetâsın” dediğini, Ali’nin “Bu alâmetler” 
nedir sorusuna da “Sözü doğru söylemek, ahda vefâ etmek, emaneti sahibi-
ne vermek, yalanı terketmek, yetîme acımak, isteyene vermek, ele geçeni faz-
lasiyle ihsan eylemek, yaptığı iyilikleri günden güne fazlalaştırmak, konuğu 
toylamaktır. Bu alâmetlerin başı da hayâdır” dediğini rivayet etmiştir. Yine 
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Şeyh Ebu Şencî, Tanrı rahmet etsin, demiştir ki: Fütüvvet, cömertlikte tekel-
lüfü terketmek ve huyda irfan sahibi olmaktır.

Bu sözleri söyliyen zayıf kul, yoksullar hizmetçisi Necm-i Zer-kûb, Tan-
rı rahmet etsin, der ki: Fütüvvet üç kısımdır: Birincisi dili kötü söz söylemek-
ten, gıybet ve bühtandan korumak ve bunları bıraktıktan sonra da ulu Tan-
rıyı çok anmak, beş vakit namazda virde devam etmek ve bütün halka dua 
eylemektir. İkincisi gönül fütüvvetidir. O da gönlünü Tanrı için sınık bir hale 
getirmek, nekesliği bıraktıktan sonra çok cömertlik etmek, halka bol bol ba-
ğışta bulunmak, mukaddes ve ulu Tanrının sanatlarını daima ibretle düşün-
mektir. Üçüncüsü göz fütüvvetidir. O da haram yüzleri görmekten, onlara 
bakmaktan gözü korumak, önde, ardda bakılmaması gereken ve görülmesi 
lâyık olmıyan şeylerden gözü saklamak, gözünü böylece koruduktan sonra 
da göklerde ve yerlerde bulunanlara bakıp herşeyde önce Tanrı varlığını gör-
mektir. Ulu Tanrı “Onlar öyle kişilerdir ki Tanrı, kötülüklerini iyiliklere dön-
dürmüştür” buyurur (XXV, al-Furkan, 70). Birisinin kötü sıfatları, iyi sıfatla-
ra döndümü ona, ulu Tanrının bu âyette bildirdiği gibi kötülüklerini iyiliklere 
döndürdüğü kavimden, yâni abdâl’den derler. Bu zayıfın sözlerinden biri de 
şudur: Fütüvvet, varlığını ya Tanrı taatına, yahut halkın rahatına sarfetmek-
tir. Fütüvvet üç kısımdır: Birincisi Tanrı buyruğunu tutmak, ikincisi (222. b) 
Tanrı elçisinin sünnetini korumak, üçüncüsü Tanrı ehliyle sohbet etmektir. 
Fütüvvetin hakıykatı ise, Tanrıdan başka herşeyi terkeylemektir sözü de bu 
zayıf kulundur.

Fütüvvet, kimin koruyucusu olursa, o kişi, her işte maksadına ulaşır.
Fütüvvet bir gönüle eş oldu mu bildiğin bütün âfetlerden emniyettedir.
Fütüvvet, her edebsizin yolu yordamı değildir. Fütüvvet, peygamberle-

rin sanatıdır.
Fütüvvet nedir? Tâlip, o anlatılan şeyleri anlamağa müstaitse, bilgisini 

sarfedip anlatmaktır.
Fütüvvet nedir? Bilgisizliği terketmek. Çünkü bilgisiz kişi, fütüvvet hak-

kında kötü sanıda bulunur.
Fütüvvet, kendiliğinden insafa geliştir. Çünkü insafı olmayan kişi, dai-

ma feryadü figan içindedir.
Fütüvvet nedir? Mâna pazarında iyi huylulardan düzülmüş bir kervan.
Fütüvvet, aklın, kalbin inanışı, fütüvvet, bedenle canın denk oluşudur.
Mâna bakımından yaratılış, bir varlıktan ibarettir. Fütüvvet de yaratılışa 

ağızdır.
Fütüvveti bir ağız farzetsek, mürüvvet, o ağızda dile benzer. Fütüvvet 

güzel bir adama benzer, mürüvvetse onun güzelliğinin alımıdır.
Fütüvveti bir ayna farzet. Mürüvvet, o aynanın yüzünü silmek, arıtmaktır.
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Fütüvvet insanın ihtiyacı olan şeylerdir, mürüvvetse onlara serpilen 
tuzdur.

Fütüvveti, manevî mal mülk bil. Mürüvvet, o malın, o mülkün ziynetidir.
Fütüvvet gündüzün güneştir, geceleyin ay. Mürüvvetse onların nuru ve 

ziyasıdır.
Fütüvveti baştan başa bir gül bahçesi bil, mürüvvetse o gül bahçesin-

deki güle benzer.
Fütüvveti hilim olarak alırsan künyesi yer olur, adına heybet dersen, 

gök kesilir.
Can gözü açık olan kişi görür ki fütüvvet, herşeyde yürüyüp durmaktadır.
Herşeyde varlığı şöyle dursun, onda öyle bir hâssa vardır ki güneşe ben-

zer, herşeyi aydınlatır.
Herşeyi gösterme hassası bakımından herşeyde fütüvvetten bir nişa-

ne var.
Fütüvvet bir bahçedir, şerîat o bahçedeki tohuma, tarikat da o bahçe-

deki ağaca benzer.
(223. a) Hakıykat, fütüvvet bahçesinde ebedî olarak kalan taze, güzel ve 

tatlı meyvelerdir.
Herkese fütüvvet ehli demezler. Her mânada fütüvvete dair bir hak gö-

zeten fütüvvet ehlidir.
Herkesi fütüvvet ehli bilmezler, mâna bakımından fütüvvete iş eri olan 

fütüvvet sahibidir.
Her yere yer derler amma dikenlik var, güllük var.
Her ikisi de taştır amma, inciyle kara boncuğun arasındaki fark mey-

danda.
Fütüvvet incidir, lâaldir, yakuttur. Fütüvvetdar da denize, madene benzer.
Fütüvvet sahibi, iki âlemde de beline yücelik ve hizmet kuşağını kuşan-

mıştır.
Fütüvvet sahibinin eğninde mâna bakımından ululuk elbisesi, başında 

büyüklük taylasanı vardır.
Fütüvvet sahibi o kişidir ki malı mı var, canı mı, hepsini ortaya koyar.
Fütüvvet sahibi kimdir, bilir misin? Fütüvvet sahibi, halka acıyan, onla-

rı esirgeyen kişidir.
Fütüvvet sahibi, ayıpları örten, erlerle hoş bir surette atbaşı beraber gi-

den erdir.
Fütüvvet sahibinin sıfatı herkesin gönlünü hoş etmektir. Fütüvvet sa-

hibi gönül alan kişidir.
Fütüvvet sahibi yen gibi ayıpları örten; fütüvvet sahibi, eşik gibi ayak-

lar altına döşenendir.
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Fütüvvet sahibi yarım ekmeği bile olsa ev sahipliği yapan, konukları 
ağırlayan erdir.

Fütüvvet sahibi, asla kötü söylemez. Eğer söylerse bütün kârı zarar ke-
silir.

Fütüvvet sahibi, asla kötü görmez. O, iyi görmede gözcüdür.
Bütün dünya halkını bir sürü farzeder. Fütüvvet sahibi, çobana benzer.
Fütüvveti öğrenmek istiyorsan Necm-i Zer-kûb’dan sor, öğren. Çünkü 

onun fütüvvete ait destanları vardır.
Bu mânaya ait neler söyledimse onlara, ancak, bu yolda kahraman olan 

kişi sahiptir.
Anlattığımız şeyleri fütüvvet yolunda anlayan kişi, ne mutlu, ne kutlu 

erdir.
Bir de fütüvvet, can bakımından mü’minler emiri Ebû Bekr’e aitti. Mağ-

raya girdiği gün ayağını, duvarın deliğine koydu. Yılan, kaç kere ısırdı da hal-
kın en iyisi, uyanmasın diye yerinden bile kıpırdamadı. Mala ait de fütüvveti 
vardı. Bağış günü seksen (223. b) bin dinarı birden bağışladı, sırtına bir ki-
lim aldı. Peygamber, “Tanrı esenlikler versin, ayaline ne bıraktın” deyince, 
Tanrıyı ve Tanrı elçisini dedi. Mal fütüvveti, Tanrı yüzünü şereflendirmiştir 
onun, mü’minler emîri Ali’ye de aittir. Dört dirhemi vardı, birini gizli, öbü-
rünü aşikâr, birini gece, öbürünü gündüz verirdi de nihayet “Mallarını gece 
gündüz, gizli ve aşikâr olarak verip yoksulları doyuranların ecirleri, rableri 
indindedir ve onlara ne korku vardır, ne hüzün” âyetinde bildirilen mertebe-
ye ulaştı (II, al-Bakara, 274). Tanrı yüzünü ululasın mü’minler emîri Ali, aya-
liyle üç gün üç gece iftar etmemişti. Biri Emîr-al-mü’minîn’e, öbürü Hasan’a, 
öbürü Huseyn’e, biri Fâtıma’ya, bir tanesi de hizmetçilerine ait olmak üzere 
beş parça arpa ekmeği pişirmişlerdi. Derken kapıya bir yoksul geldi. Emîr-al-
mü’minîn, kendi payını verdi. Fâtıma da nasibini verdi. Hasan ve Huseyn de 
verdiler. Hizmetçi kadın da verdi, Tanrı hepsinden razı olsun.

Azımsalar bile sen iyilik et.
Çünkü yaptığın azıcık iyiliği çoğa sayarlar.
Kuyudan su çektiğin o sağlam ip de
Tel teldi, bir araya geldi, adına ip diyorlar.

Şimdi geldik fütüvvet kısımlarına: Fütüvvet üç kısımdır. Ulu Tanrının 
veliyleri de üç kısımdır: Bir kısmına “avâm” derler, bir kısmına “havâs”, bir 
kısmına da “hâss-ül-hâs”. Avâma ait fütüvvet, herşeyden hakkını almak ve 
herşeyin hakkını bilmektir. Çünkü hiç bir şey yoktur ki insanın onda hakkı 
olmasın. Ekmek gibi. Ekmeğin insanda bir hakkı vardır. İnsanın kuvvetlen-
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mesine ve hayatta kalmasına sebeptir. İnsanın da ekmeğe karşı bir hakkı 
var. Ekmekten meydana gelen kuvveti Tanrıya taat ve ibadete ve Tanrı ma-
rifetini elde etmiye sarf etmelidir. Şu halde ekmeği bilgi ve marifet haline 
getiren, yahut bundan daha umumî bir hale sokan, insandır. İnsan ekmeği 
yedi mi o ekmek, (224. a) insanlık mertebesine erişir ve insan olur. Bundan 
daha büyük bir hak olabilirmi ki bir nebat, insan mertebesine ulaşmadadır. 
Demek ki ekmek, bu mertebeye ulaşmak için insana muhtaçtır. Fakat insan 
da kuvvet bulmak için ekmeğe muhtaçtır. Öyleyse fütüvvet, ekmeğin hakkı-
nı ekmeğe vermen ve ekmekte olan hakkını almandır. Herşeyi buna kıyas et. 
Bir de Tanrı rahmet etsin ve esenlikler versin, Muhammed şerîatı hükümle-
rine uymaktır ki bu mertebe, ancak şerîatla tamamlanır. Ayni zamanda, iba-
detini Tanrı elçisi Muhammed’in sünnetini gözeterek yapmaktır. Fütüvvet, 
bu mertebede kemâle erişince insanda peygamberlikten bir hassa meydana 
gelir. Ulu Tanrıdan kula gelen nimeti, nübüvvet sıfatının vasıtasiyle gelir. Bu 
makam, söz doğruluğu ile tamamlanır. Ulu Tanrı doğru sözlüleri sever ve on-
larla beraberdir. Ulu ve kutlu Tanrı “Şüphe yok ki Tanrı tasadduk edenleri 
sever” buyurmuştur.88 Diğer bir yerde de “Sâdıklarla beraber olun” buyurur 
(IX, al-Tevbe, 119).

Havâssın fütüvvetine gelince: Bu, sözde, işte ve halde peygamberlerle 
erenlerin haklarını gözetmek ve âdetlerde, ibadetlerde, huylarda ve sıfatlar-
da Peygamber’e uymak, Tanrı rahmet etsin ve esenlikler versin, Mustafa’nın 
izinde, ulu Tanrının “Eğer İslâm yolunda halk doğru yürüseydi, onları bol 
bol yağmurlarla sulardık” buyruğunca (LXXII, al-Cînn, 16) doğru olmaktır. 
Fütüvvet nedir? Şerîat kisvesinde tarikat erkânına çalışmak, o erkânı görüp 
gözetmek, tamamlamak ve böylece de şânı ulu ve yüce Tanrının sevgilisi ol-
mak, erenlerin edep yollarına riayet etmektir ki bu mertebe tarikatla tamam-
lanır, ibadeti, nafilelerle tam bir hale gelir. Bu mertebede fütüvvet tamamlan-
dı mı mütabaatın kemaliyle vilâyet sıfatı meydana çıkar, sonucu budur. Ser-
mayesi, işte doğruluktur. Bu makam sahibine feyiz, vilâyet kisvesiyle gelir.

Hâssü’l-hâs’ın fütüvvetiyse ulu Tanrının hakkını gözetmek, hakkı hakka 
ulaştırmak ve ulu Tanrının buyruklarını yerine getirmek, kendisine ait hakkı 
ulu Tanrıdan almak, “Tanrı huylariyla huylanın” hükmü mucibince ulu Tan-
rının huylariyle huylanmak, lûtuf olsun, kahır olsun, ulu ve kutlu Tanrıdan 
her hususta gönül hoşluğuyla razı olmaktır. Bu da hakikatla tamamlanır. Bu 
makamın ibadeti (224. b) farzlara müdavemet etmektir. Fütüvvet, bu ma-
kamda kemâle ulaşınca sonucu, rububiyet sıfatının zuhurudur. Sermayesi 

88 Böyle bir âyet yoktur. XII nci sûrede (Yûsuf) “Tanrı tasadduk edenlere sevap verir” mealinde bir 
âyet varsa da (88) meal bakımından buraya uymaz.
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de haldir. Bu fütüvvet, mücerret bir fütüvvettir ve fütüvvet makamlarının 
en yücesidir ve ulu ve kutlu Tanrı ile nisbeti vardır. Tanrı, daimî olarak her-
kese ömür vermede, rızık bağışlamadadır. Bu yüzden bu fütüvvet, Tanrıya 
nisbetle daimî ve umumî keremdir, halka nisbetle bu makamın adına fütüv-
vet derler. Herşey, bu fütüvvetle durmadadır. Feyiz ve tecellî bu makamdan 
gelir ve bu mertebe, rububiyet ve ulûhiyet âlemindendir. Ana bile oğluna bu 
fütüvvetle süt vermededir.

FASIL

sahibin şartları ve ahlâkı tebdil
—

Bu şartların birincisi, fütüvvet sahibinin hür olmasıdır. İkincisi ergenlik ça-
ğına gelmiş bulunmalıdır. Üçüncüsü akıllı olmalıdır. Dördüncüsü bir genci 
yetiştirecek kadar bilgisi bulunmalıdır. Fazla bilgisi olmazsa zarar etmez. Be-
şincisi yetîmi yetiştirir, yoksulun gönlünü hoş eder bir zât olmalıdır. Altıncı-
sı ahlâkı güzel olmalı, yedincisi emîn olmalı, sekizincisi salih ve namaz kılar 
bulunmalı, dokuzuncusu Tanrı kullarına hayırdan başka söz söylememeli, 
onuncusu hilim sahibi olmalı, onbirincisi hayâsı çok bulunmalıdır. Çünkü 
hayâ, insanın halalzadeliğine alâmettir. Onikincisi, şeklen de güzel olmalı. 
Öyle ki hiç bir uzvunda anadan doğma bir kusur bulunmamalı. Onüçüncüsü 
bu yolun pîrlerinden muteber senetlerle şecere ve icazet sahibi bulunmalı ve 
böylece nisbetini, Tanrı rahmet etsin ve esenlikler versin, Muhammed Mus-
tafa’ya, doğru bir surette ulaştırmalıdır.

Fütüvvet sahibinin, ahlâkını da değiştirmesi gerektir. Öyle ki, nefis, kırk 
pis sıfattan arınıp kırk iyi sıfata sahip olmalıdır. Kötü sıfatlar hırs, haset, kin, 
buğuz, tekellüf, tasannu, iğrenmek, tezvir, bilgisizlik, aptallık, nifak, ululan-
mak, zulüm, fısık, hiyanet, kötülükte bulunmak ve kötü söz söylemek, baya-
ğılık, nekeslik, tenbellik, şehvette taassup, garezle sohbet, alçaklık, kötü huy-
luluk, vefâsızlık, hayâsızlık, utanmazlık, hile, düzen, söz götürme, pis şeylere 
alışma, bulanıklık, yalan, (225. a) iyiliğe şükretmemek, halkı incitmek, kendi-
sini büyük görmek, vergisizlik, usanmak, mahrem olmayış, halkın gönlünü 
kırış, gıybet ve iftiradır. Bu kırk kötü sıfatın kırk iyi sıfata dönmesi gerektir 
ki onlar da bilgi, halimlik, yücelik, kerem, cömertlik, yiğitlik, sebat, ağır baş-
lılık, vefâ, utanmak, esirgemek, zahitlik, takvâ, lûtuf, salâhiyet, varını bağış-
lamak, iyi huy, eminlik, dindarlık, hak tanıma, tekellüfsüzlük, alçak gönüllü-
lük, doğruluk, yürek temizliği, duâ, acımak, yoksula nimet vermek, ihsanda 
bulunmak, sabretmek, şükretmek, teslim olmak, razı olmak, Tanrıya dayan-
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mak, kanaat, herkesle güzel geçinmek, Tanrıya inanmak, müslümanlık, sev-
gi, hizmet, mahremlik ve bunlara benzer sıfatlardır. Bu da kırk yılda tamam-
lanır. Netekim onbeş yılda ergenlik çağına gelinir. Onbeş yılda ergenliğe gel-
mek, yol erinin de onbeş yılda tamamlanacağına delâlet eder. Peygamberse, 
ona kırk yaşında peygamberlik gelir, velî ise, vilâyete ulaşır. Velî bu anlattı-
ğımız kırk güzel sıfatla sıfatlandığı zaman vilâyet sahibi olur. Netekim bir 
yerde kırk müslüman toplanırsa vilâyet hasıl olur derler. Çünkü biz, bu kırk 
sıfatı nefsinde toplamış birini bulamazsak kırk kişi, bir araya toplandı mı el-
bette her birinde bir güzel sıfat vardır, böylece de kırk kişi bir araya gelince 
bu kırk sıfat herhalde toplanmış olur ve vilâyet meydana gelir. Peygamber, 
Tanrı rahmet etsin ve esenlikler versin, “Topluluk rahmettir, ayrılık azap” 
buyurmuştur.

FASIL

fütüvvet sınıfları
—

Fütüvvet ehli üç sınıfa ayrılır. Birincisi kavlî, ikincisi seyfî, üçüncüsü şür-
bî’dir. İnsanlığın zuhurundaki kavlin aslı, ulu ve kutlu Tanrının, Tanrı esen-
likler versin, Âdem’i yaratınca insan zerrelerine “Ben sizin rabbiniz değil 
miyim?” diye hitap edince hepsinin “Evet” demeleridir (VII, al-A’raf, 172). 
Bunların bazısı o sözde durdular, bazıları sözlerinden döndüler ve sabit ka-
lamadılar, bazıları da o sözden yüz çevirdikten sonra tekrar (225. b) o söze 
geldiler ve ikrar ettiler. Verdikleri sözde sebat edenler, peygamberlerle velî-
ler ve sâlihlerdir. Yüz çevirip inkârda kalanlar kâfirlerle müşriklerdir. Yüz 
çevirdikten sonra tekrar ikrar edenlerse, fasıklardır ki kötülükte bulunurlar, 
sonra döner, tövbe ederler. Böylece herhalde peygamberlikte de, ümmetlik-
te de, şeyhlikte de, müritlikte de, sahiplikte de, terbiyelilikte de bu üç bölük 
vardır. Bu sözün gerçeği şudur ki kavil verip şartların başında söylediğimiz 
gibi bilgin, istidatlı ve hak sahibi mürebbîden aldığına vefâ etmek, güzel, ya-
hut fena hiç bir iş dolayısiyle o sözü reddetmemek gerektir. İlkten bir nisbet 
sahibi olur, yahut bir sahibe intisap etmiş bulunur da o sahip bilgisiz çıkar, 
yahut bir başka şey zuhur eder, yahut da o sahibin doğru bir nisbeti veya dü-
rüst bir yaşayışı olmadığı anlaşılırsa, hasılı herhangi bir suretle o işe lâyık ve 
müstahak değilse, lâyık ve müstahak bir kulunun huzurunda teberrük yoliy-
le fütüvvet libasını yeniler, onun nisbetine ulaşır, ondan şecere ve icazet alır. 
Fakat ilkini de yüce sayıp sahip bilmesi ve ona hizmet etmesi gerektir. Çün-
kü nihayet bu yola onun vasıtasiyle girmiştir. Sonra baş vurup nisbetini doğ-
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rulttuğu sahibe gelince o, terbiyenin tamamlanmamış işini tamamlamıştır. 
İlk sahip fısık, zulüm, nefsinde mevcut bir kötülük, nisbetsizlik veya bir ayıp 
veyahut da bunlara benzer bir şeyle vasıflanmışsa, o vakit ilk nisbet esasen 
bâtıldır. Doğru nisbet, sonradan intisap ettiği ve bu suretle nisbetini doğrult-
tuğu sahibin nisbetidir. Peygamber’in dâvetine ihtiyarlardan ilk icabet eden 
Ebu-Bekr-i Sıddıyk, gençlerden Emîr-al-mü’minîn Ali idi, Tanrı ikisinden de 
razı olsun. Kadınlardan ilk icabet eden Hadicet-al-Kübrâ idi, kullardan Bilâl-
i-Habeşî. Tanrı hepsinden razı olsun. Bunlar, Tanrıya verdikleri sözde sebat 
ettiler, ayak dirediler. Hasılı birisine verilen sözden hiç bir suretle dönme-
mek, o adamın dinde temiz olmayışı, meselâ namaz kılmayışı, yahut kötü-
lükte bulunuşu (226. a) veya gıybet, iftira, fısık, şerîat buyruğunu yerine ge-
tirmemek, fitne çıkarmak, müslüman kardeşlerinin ziyanına çalışıp durmak 
gibi fütüvveti bâtıl eden dinî bir özrü ve bu hususa ait bir fetvâ olmadıkça 
sözünde durmak gerektir. Bu çeşit işlerin hepsi de fütüvveti bâtıl eder.

Seyfî fütüvvet ehli, o kişilerdir ki kılıçla İslâmı kabul etmişler, müslü-
man olmuşlar, nihayet islâmın tadını almışlar, Tanrı yüzünü tekrim etsin, 
Emîr-al-mü’minîn Ali’nin hizmetini kabul edip onun refiykliğini seçmişlerdir. 
Bunlar savaş ehli olmuşlardır. Surette kâfirlerle savaşırlar, mânada kendi ne-
fisleriyle savaşırlar. Peygamber, Tanrı rahmet etsin ve esenlikler versin, “Kü-
çük savaştan büyük savaşa döndük” buyurmuştu da Ey Tanrı elçisi, büyük 
savaş hangisi? diye sordukları zaman “Nefisle savaşmanızdır” demiştir. Bu 
fütüvvetin yolu şudur: Terbiye, sahibe söz verir, yahut onun adına tuzlu şer-
bet içerse ona kılıç verirler. Netekim Tanrı rahmet etsin ve esenlikler versin, 
Peygamber, Emîr-al-mü’minîn Ali’ye Zülfekar verdi.

Şürbî olanlar, kalkıp sahibin adına tuzlu şerbet içer. Bunun aslı şuradan 
gelmedir: Tanrı rahmet etsin ve esenlikler versin, Peygamberimize peygam-
berlik gelmeden önce fütüvvet sahiplerinde sahip adına şarap içilirdi. Ebû-
Cehl o zamanlar fütüvvet sahibi olmakla tanınmıştı. Dörtyüz kişi onun adına 
şarap içmişti. Peygamber o vakit gençti. Gençlerden kırk kişi, Peygamberde 
çağdaştı ve daima beraber bulunurlardı. Tanrı rahmet etsin, Mustafa’ya ya 
Muhammed dediler, zâhir ve bâtına ait her hususta kutlu ayağınızın bastı-
ğı toprak bile Ebû-Cehl’in varlığından daha yücedir, daha iyidir. Sizin cana 
canlar bağışlıyan vücudunuz varken o, fütüvvet sahipliği süsünü takınmada. 
Biz de sizin kutlu adınızla fütüvvet yoluna girmek istiyoruz. Tanrı rahmet 
etsin ve esenlikler versin, Peygamber aramızda şarap kullanmamız doğru 
değil buyurdu ve tuzlu suyu koydu. Onlar da Peygamber’in kutlu adına tuz-
lu şerbet içtiler. Bu haber Ebû-Cehl’e ulaşınca (226. b) kızdı, coştu ve benim 
babam dedi, arap kabîlelelerinin ulusudur, oysa Ebû-Tâlib’in yetimi. Nasıl 
olur da o benimle baş koşar? O dört yüz terbiyesini yolladı, gidin dedi, Mu-
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hammed’i sahabesiyle beraber kırın. O dörtyüz kişi, bu kırk kişiyle savaşa 
geldiler. Ulu Tanrı yardım etti, kırk kişi, o dörtyüz kişiyle başa çıktı. Hepsi 
de bozulup kaçtılar. O zamandan beri Ebû-Cehl’in gönlüne kin düştü, ada-
makıllı kinlendi. Bundan böyle de fütüvvet sahipliği iki bölüğe ayrıldı. Şarap 
içenler Ebû-Cehl’e mensup oldular, tuzlu su içenler Muhammed Mustafa’ya 
mensup oldular. Tanrı rahmet etsin ve esenlikler versin. Hasılı bu müna-
sebetle de “Şu, tatlı, içilecek bir sudur, bu, tuzlu, boğazı yakar içilmez su” 
âyeti geldi (XXXV, al-Fâtır, 12). Mi’raç gecesi Peygamber, Tanrı rahmet etsin 
ve esenlikler versin, Mescid-i-Aksâ’ya geldi, içeri girip iki rikât namaz kıl-
dı. Burak’ı Mescid kapısına bağladı. Dışarı çıkınca Tanrı rahmet ve esenlik-
ler versin, Cebrâîl geldi, iki kadeh sundu. Birinde süt vardı, öbüründe şarap. 
Tanrı rahmet etsin ve esenlikler versin, Peygamber, süt kadehini aldı, içti. 
Cebrâîl, fıtratı seçtin dedi. Bu bakımdan sahabe, ulu Tanrının “Ağaç altında 
sana bîat ettikleri zaman, Tanrı o bîatta bulunan îman sahiplerinden razı ol-
du” buyurduğu gibi (LVIII, al-Feth, 18) bîat ettikleri zaman Peygamber, sa-
habeye süt verdi. Efendimiz, bilginler ve fetâlar Padişahı Urumyalı şerîat ve 
dîn İmâd’ından (İmâdeddin) duydum, Tanrı faziletini daim etsin, dedi ki: Şe-
ceremizde, yâni Tanrı azîz ruhunu kutlasın, Şeyhler şeyhi, kutupların kendi-
sine uydukları, yol erlerinin mürebbisi saygı değer Şeyh Şihâb-al-milleti va-
l-din (Şihâbeddin) Sühreverdî’nin şeceresinde şöyledir. Şeyh, tarîkat, şerîat, 
hakıykat ve fütüvvette kemâl sahibiydi. Fütüvvette de nisbeti cihan halîfesi 
Nâsır Halîfe’ye ulaşır. Kendi eliyle şöyle yazmıştır: Tanrı yüzünü tekrim et-
sin, Emîr-al-mü’minîn Ebû-Tâlib oğlu Alî, tuzlu su verirdi. Bu zayıfın zannı 
şudur ki, Tanrı razı olsun, Ebû-Derdâ’, buna kızdı, Tanrı rahmet etsin Resûl, 
bîatta süt verirken sen neden bu bid’atı koydun? dedi. Emîr-al-mü’minîn za-
rarı yok buyurdu, güzel bir bid’at. Her yerde süt bulunamaz, halk mahrum 
(227. a) kalır. Fakat sunulursa süte birazcık tuz atılması da gerektir ki, bu su-
retle her iki kavil yerine gelmiş olur.

Tuzlu su içmenin şartı şöyledir: Temiz suyun pişmiş topraktan yapılma 
bir kadehte, yahut testide bulunması lâzımdır. Ulu Tanrı da “Sizi balçıktan 
yarattım” der (XV, al-Hıcr, 28, LV, al-Rahmân, 14). Kadehin geniş olması ge-
rektir. O kadehi, tâzim için ortaya konmuş olan temiz ve güzel bir kürsünün 
üstüne koyarlar. Biri yün, öbürü ak pamuklu bezden, öbürü de sırımdan bi-
rer kuşak, o kadehin yanına konur. Pamuklu yerine keten de câizdir. Bu çe-
şitli kuşakların konmasının sebebi şudur: Kavlîler, bellerini bezle bağlarlar, 
şürbîler yünle, seyfîler kayışla. Bu da Tanrı rahmet etsin, Âdem Peygamber-
den kalmıştır. O, ilk olarak pamuklu dokudu, tohum ekti ve yapı yaptı. İlk 
yaptığı işler bunlardı. Çünkü insana yemek, giyinmek, içinde oturmak için de 
bir yapıya sahip olmak zarurîdir. Bundan dolayı giyinmek için bez dokudu, 
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yemek için tohum ekti, oturmak için de yapı yaptı. Yeryüzünde giyilen ilk el-
bise pamukluydu. O, hem dirilerin elbisesidir, hem ölülerin. Şürbîler, belleri-
ni yün kuşakla bağlarlar. İlk olarak, Tanrı rahmet etsin, İbrâhîm, İsmâîl’e be-
del olarak gönderilen koyunun yününden kuşak ördü ve Kâ’be’yi yaparken o 
yün kuşakla İsmâîl’in belini bağladı. İbrâhîm de konuk konuklamağa başladı-
ğı gün bütün koyunlarını vakfetti, belini de yün kuşakla bağladı. Şerbet sun-
mayı da söylediğimiz gibi Tanrı rahmet etsin ve esenlikler versin, Peygambe-
rimiz koymuş ve sahabeye süt sunmuştur. Seyfîler, bellerini kayışla bağlar-
lar. Çünkü onlar savaş ehlidir. Askere de hem yumuşak, hem de kuvvetli ol-
duğundan kayış daha münasiptir. Şartlar, şu düzene göredir. Dostlar, zayıfın 
hakkını bilsinler, hayır duâ ile ansınlar diye çok çalıştım. Başka kimse bu ri-
vayetleri yazmamıştır. Bunlar da evvelce yazdığım asıl “Fütüvvet-nâme” den 
seçtiklerimdir. Ulu ve mukaddes Tanrı bizi hak tanır kılsın. Bu üç çeşit şeddi 
kadehin etrafına korlar. Ayağa kalkan, nisbetini sahibine ulaştırıp onun adını 
anarak hangi koldansa kendisine ait olan şeddi beline bağlar. (227. b) Sahi-
binin adını anan, tekrar o şeddi çözüp kadehin yanına bırakır. O büyük ka-
deh, Tanrı rahmet etsin ve esenlikler versin, Peygamber’le Emîr-al-mü’minîn 
Alî’nin kadehidir. O şedleri önce onlar için bağlarlar. O kadeh de kürsü üstü-
ne konur, kadehte süt varsa, Tanrı yüzünü ululasın, Emîr-al-mü’minîn Alî’ye 
nisbetini korumak ve onun sünnetine uymak için içine biraz tuz atılır. Süt 
bulunamazsa tuzlu su yaparlar. Suyla karışık sütün inek ve koyun sütü ol-
ması daha uygundur. Birisine terbiye olan kimse, o Mustafâ ve Murtazâ şed-
dini alır, bağlar, tekrar kadehin yanına kor. Şerbet içip sahibinin adını anınca 
sahibinin yanına gelir, elini öper, belini sahibi bağlar. Kadehin yanından alıp 
nisbetini doğrultmak için, Tanrı rahmet etsin ve esenlikler versin, Mustafâ 
ile Tanrı yüzünü tekrim etsin, Murtazâ adına bağladığı şed, ilk şeddir. O, ka-
dehin yanında kalır. Sahibin bağladığıysa sahibin malıdır. Çünkü O, terbiyeye 
hizmet buyurmak ve onu hizmet dairesinde sabit kılmak alâmetidir.

ayakta durmak ve şerbet içmek şartları

Terbiyenin her şeyden önce abdestli olması şarttır. Bu, büyük bir temeldir. 
Aynı zamanda Nasuh tövbesiyle tövbe etmiş olması, başı açık bulunması, 
kalben, kendisini fütüvvet ve mürüvvet sıfatlariyle bezemesi için ulu ve kut-
lu Tanrıya yalvarması lâzımdır. Ondan sonra ortaya gelir, fütüvvet sahipleri-
ne birer birer selâm verir, şerbet kadehini eline alır. Hâdimi, şu sözleri ken-
disine telkıyn eder, o da teker teker ve kelime kelime açıkça söyler. Önce der 
ki: “Selâm, Tanrı rahmeti ve bereketleri size. Rahmân ve rahîm Tanrı adiyle. 
Hamd, âlemlerin rabbi Tanrıya. Hayırlı son, Tanrıdan çekinenleredir. Tanrı 
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rahmeti, esenliği, kutluluğu peygamberlerin efendisi, Tanrıdan çekinenlerin 
imamı, habercilerin sonu Muhammed’e ve bütün soyiyle tertemiz ehli beyti-
ne, şerîatta ve tarîkatta halkı doğru yola irşad eden, hakıykatle sabırlı, doğru, 
itaat sahibi, yoksulları doyuran, istiğfar eyliyen halifelerine ve öğüt verme-
de ona uyanlara. Fütüvvet erbabından, mürüvvet esbabına, kardeşlikte yü-
ce olanlara, Selâm size (228. a) ey terbiye sahipleri, sohbet kapıları, fütüvvet 
erbabı, Tanrı rahmetiyle bereketleri sizlere. İstiğfar ederim Tanrıya ki, on-
dan başka yoktur tapacak, diridir, daimî olarak Tanrılık eder. Ona tövbe ede-
rim, Tanrıya bütün suçları, yanılmaları, noksanları örtmesi için yalvarırım 
ve bunu dilerim ondan. Rabbimiz, sensin suçları örten, bağışlıyan, dönüp 
gelinecek yer de sensin. Kudret de ancak yüce ve pek büyük Tanrının, kuv-
vet de. Selâm size, Tanrının rahmetleri ve bereketleri size. Durdum, sayısız 
günahlarıma istiğfar etmiye, ulu ve kutlu Tanrının emrine ve nehyine uyup 
kulluk eylemiye. Muhammed Mustafâ’nın tertemiz davetine ve halvetine uy-
mıya, peygamberlerle erenlerin huylarında ve yollarında olmıya, teslim ve rı-
za ehline refıyklik etmiye, takvâ ve safâ, sahiplerine taraftarlığa, cömertlik, 
vefâ, hilim ve hayâ sıfatlarına yardıma, anaların, babaların emirlerine muti’ 
olup Kaabe kavseyni ev ednâ (LIII, al-Nacm, 9) sahibinin fütüvvet senetleri-
ni korumıya, Tanrı arslanı, Mustafâ’nın amıcası oğlu, Hel Etâ (Sûre, LXXVI) 
sıfatiyle övülen Emîr-al-mü’mînin Alî Murtazâ’nın fütüvvet bîatını teslime, 
yücelik cüvan-mertlerinin huzuruna evmiye, sâlihlerin hizmetine koşmıya, 
yoksullar hizmetçisinin vasiyetini kabûle söz veriyorum ve Tanrı fütüvveti-
ni daim etsin ve mürüvvetini arttırsın, ondan ve îman edenler topluluğunun 
erkek, kadın hepsinden, islâma gelmişlerden, onların dirilerinden ve ölüle-
rinden razı olsun, bu tatlı suyla acı ve tuzlu suyu fütüvvet sadrı, mürüvvet 
sahibi, kardeşlik dolunayı filân ahının adına içiyorum, rahmetinle kabul et ey 
merhametliler merhametlisi.”

Kavlîyse hutbeyi “Yoksullar hizmetçisinin” cümlesine kadar okur ve 
“Tanrı fütüvvetini daîm etsin ve mürüvvetini arttırsın, fütüvvet sadrı, mü-
rüvvet sahibi, kardeşlik dolunayı filân ahının adına” der. Bütün bunları söy-
lemeden âcizse “Hamd âlemlerin rabbi Tanrıya. Rahmet ve esenlik Muham-
med’e ve tertemiz ehli beytiyle bütün sahabelerine. Durdum, sonsuz gü-
nahlarıma istiğfar etmede, Tanrının emrine ve nehyine uyup kulluk etmiye, 
Mustafâ’nın sünnetine uymıya, analarla babalara muti’ olmıya, Murtazâ yo-
lunu korumıya, yücelik cüvan-mertleriyle sâlihlerin arasında ve kapısında 
fütüvvet sadrı, mürüvvet bedri, Tanrı başarısını daîm etsin, filân ahı adına” 
der ve gidip onun elini öper.
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fütüvvet libası nasıl giyilir?

Buna gelince: Fütüvvet kardeşi olanlar halka olurlar (228. b). Sahiple terbi-
ye de, kalktıkları zaman dönmeleri ve kıbleye karşı uçkur bağlamamaları için 
kıbleyi sol yanlarına almak şartiyle halkanın ortasında yere otururlar. Kıb-
leye karşı otururlarsa şalvar giyerken kıbleye saygısızlık göstermemek için 
ayakların uzatılmaması ve ayak tabanlarının yere dayanması gerektir. Önce 
sahip, terbiyenin beline, şalvarının üstünden bir peştemal kuşatır. Ondan 
sonra oturup kendi şalvarının önce sol ayağını çıkarır ve üstüne sol ayağını 
kor. Sonra sağ ayağını çıkarır ve o şalvarı, önce sağ ayağını, sonra sol ayağı-
nı paçasından tutarak terbiyeye giydirir. Bundan sonra tebriye kalkar, kıb-
leye döner. Sahibi de elini peştemalın altına sokup onun uçkurunu bağlar. 
Terbiyenin evvelki şalvarı, diğer armağanlarla beraber sahibe aittir. Sahibin, 
şalvar giydirirken kendi şalvarını çıkardığı zaman iç doniyle kalmaması için 
birbiri üstüne iki şalvar giymesi münasiptir. Sahip, terbiyeye şalvar giydirip 
fütüvvet icazeti verdiği zaman terbiyenin de kudreti yettiği kadar ona arma-
ğanlar sunması gerektir. Şalvar ne pek bol olmalı, ne de pek dar. Öyle ki, pa-
çasından abdest bozmak imkânı olmamalıdır. İlk şalvar giyen, Tanrı rahmet 
etsin, İbrâhîm Halîl’di. İlk konuk ağırlıyan da oydu. Tanrı rahmet etsin ve 
esenlikler versin, Peygamber “ilk olarak konuk konuklıyan ve ilk şalvar gi-
yen İbrâhîm’di” buyurmuştur. “Fetâlık, cüvan-mertlik, ancak şalvarla olur” 
denmiştir. Mânası da şalvar emanetini korumalarını ve harama uçkur çöz-
memelerini tenbihtir.

FASIL

fütüvvetin kimlere erişeceğine, 
kimlere verilemiyeceğine ait şartlar

—

Ey doğruyla eğriyi ayırd eden azîzler, bilin ki namazda nasıl rükünler var-
sa, fütüvvette de şartlar ve rükünler vardır. Fütüvvet ehlinin, ulu ve kutlu 
Tanrıdan, peygamberlerle erenlerden utanmıyacak bir tarzda hareket etme-
si gerektir. Tanrı ruhlarını kutlasın, şeyhler rivayet etmişlerdir ki, tarîkatta 
üç çeşit şeyh vardır: şeyh-i temessük, şeyh-i tahallûk, şeyh-i teberrük. Bu, üç 
hırkadır, amma asıl olan şeyh-i temessüktür, senedi mevcut ve nisbeti doğ-
ru hırka ondan giyilir (229. a). Teberrük ve tahallûk hırkası, sohbet şerefine 
ulaşmak içindir ve bunlar, ilk pîri kuvvetlendirir. Fütüvvette de kavlî, şürbî 
ve seyfî pîr vardır. Her üçü de kaville, söz vermeyle kaimdir. Birisi bin kere 
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şerbet içse de kavlî fütüvvete girmese, söz vermese fütüvveti doğru ve sa-
hih değildir. Şu halde fütüvvetin iki kısmı şeref ve teberrük hükmünde olup 
senetleri kuvvetlendirme mahiyetindedir. Sahip, gerçekte ilk sahiptir, eğer 
fütüvvete müstahaksa ve fütüvvet şartlarını anlatırken söylediğimiz şartla-
rı haizse. Fakat bir kimse, esasen fütüvvete müstahak birisinin terbiyesiyse 
ve sonra gidip bir başkasına terbiye olursa eğer o ikinci sahip, onun başka 
birine intisabı olduğunu bildiği halde kabul eder ve bunu câiz görürse terbi-
ye de merduttur, ikinci sahip de. Bu sahip, başkalarının mülkünde tasarrufa 
kalkıştığından fütüvvetten düşer. Başkalarının mülkünü tasarruf zulümdür, 
zâlimse fütüvvete lâyık değildir. Fakat birisi öldüğü, yahut ortadan kaybol-
duğu takdirde bir başkası onun terbiyesini yetiştirir, tamamlanmamış işini 
tamamlarsa o zatın ruhunu, mâneviyatını şâdetmiş sayılır. Ancak sahiplik 
edâsı takınıp onu kendi terbiyesi saymak ve mülkü bilmek caiz değildir. Sa-
hiplik hükmü, fütüvvete müstahaksa ilk sahibe aittir. Hattâ müstahak değil-
se bile o adam, onun vasıtasiyle fütüvvete girdiğinden onda bir hakkı vardır. 
Hakkı zayi etmekse fütüvvetten değildir. Sahipten, kendisini fütüvvetten dü-
şürecek bir iş sadır olursa terbiyenin o sahibi bırakması câizdir. Amma bun-
da bile sabretmek gerektir. Belki sahip tövbe eder, ibadete koyulur da sonu 
hayırlı olur ve yine fütüvvet adına hak kazanır.

Bir de fütüvvet sahipleri üç sınıftır: Sened ve zaruret sahibi, itikat ve 
mahabbet sahibi, ikbâl ve himaye sahibi. Zaruret sahibi, kendisine bir fayda 
edinmek, yahut bir mazarratı def’etmek için fütüvvete girmiş olanlar. İtikat 
ve mahabbet sahibi, birisinden bir hareket görür, bir söz duyar, yahut onun 
bir işine rastlar, anlar. Hiç bir menfaat gözetmeksizin ona âşık olur, o şahsa 
kapılır. Bunda aşk ve iradet hâkimdir, ihtiyar ve meşveret değil. İkbâl ve hi-
maye sahibi de şudur: Birisi, halk arasında saygısı çoğalsın, yahut vakti ge-
lince kendisini herhangi bir vak’a’da korusun diye bir padişahın, yahut bir 
beyin terbiyesi olur. (229. b) Fakat esnad sahibi, dışı ve içi güzel huylara be-
zenmiş, lâyık bilgiyle, amelle tanınmış, emniyetle şöhret kazanmış olandır. 
Esnad, sahipten sahibe, tâ Peygambere kadar ulaşır. Kendilerinden bahse-
dilirken bütün tanınmış erlerce bel bağlamak ve açmak, fütüvvet libası ver-
mek, icazetle şecere yazmak ve vermek, esnad sahibinin hakkı ve vazifesidir, 
başkalarının bunları yapması doğru olamaz. Fakat bir bey, yahut padişah, 
güzel huylarla huylanmakla beraber doğru ve aslî senede de sahip olursa bu, 
nur üstüne nurdur.

mürüvvet babı

Büyükler şöyle demişlerdir: Mürüvvet, fütüvvetten bir daldır. Bu söz, esa-
sen güzeldir amma bu zayıf der ki: Fütüvvet cüz’ülerinden hiç bir cüz’ü yok-
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tur ki, mürüvvet hassasiyle sıfatlarına nisbeti olmasın. Fütüvvet ağacından 
maksat zaten mürüvvet meyvesini elde etmektir. Evvelce yazdığım fütüvvet 
kasidesinde de bir kaç örnek vermiştim. Mürüvvet bâzı şeylerde ulu Tanrı-
nın hakkını, bâzı şeylerde meleklerin, bâzı şeylerde peygamberlerle erenle-
rin, bâzı hususlarda dostların, bâzı hususlarda ehil ve ayalle akrabanın, bâzı 
hususlarda da bütün halkın hakkını gözetmektir.

Ulu ve kutlu Tanrı hakkını gözetmek şudur: Tanrı buyruğuna uymak, 
ulu Tanrının buyurduklarını yapmak, nehyettiğini yapmamak, her şeyde ger-
çek bakımından onu mutasarrıf bilmek, herşeyi ondan ummak, ondan iste-
mek ve herhalde ona sığınmaktır.

Peygamberlerin hakkını gözetmek, ona uymak, yâni âdetlerde, ibadet-
lerde, huylarda onun izini izlemek, onun gittiği yola gitmek, ona hakkiyle 
tâbi’ olmak ve rahmeti umumî Tanrı rahmet etsin ve esenlikler versin, Pey-
gamber’i sevmek, davet ve sohbetinin hakkını tanımak, ona ve ehli beytine 
daima salâvat getirmek, muhacirlerle ensara inanmak, islâm ehlinden onun 
sohbetine erişenlere ve ona yardım edenlere Tanrı rızasını dilemek, hepsiyle 
uzlaşıp doğru olmaktır.

Erenlere ait hak da onların tapısına ulaşmak, edeplerini öğrenmek ve 
yapmıya çalışmak, sözlerine kulak vermek, işleriyle hallerine dikkat etmek, 
bunu kendisine daimî olarak vazife edinmek, (230. a) onlara gücü yettiği ka-
dar bedenle, malla, canla hizmet etmeyi vacip bilmek, onlarla ulu ve kutlu 
Tanrı için hususî sohbet etmek, onların iyi olan veya kötü görünen hallerini 
inkâr etmemek, onlardan herhangi bir vakitte küçük bir suç sâdır olursa onu 
iyiliğe yormak, sohbetlerinden faydalanabilmek için onlardan özür dilemek-
tir. Sohbetten yüzlerce iyilik elde etsen azıcık bir şeyle hepsini kırıp geçir-
miş, elden çıkarmış olursun. Mürüvvet, onun bir kötülüğüne karşı sohbetiy-
le elde ettiğin yüz iyiliği düşünmen, hatırlamandır. Nihayet iyilik, kötülükten 
iyidir ya. Fakat kötü tabiatli kişi, bin iyiliği bırakır da bir kötülüğü görür, bin-
lerce kötülüğü de bir iyiliğe karşı sayar.

Meleklere ait haklar, onları temiz bir inançla sevmek, onlara salâvat ge-
tirmektir. Çünkü onlar, Tanrı rahmet etsin ve esenlikler versin, Muhammed 
ümmeti için daima ulu Tanrıdan yarlıgama dilerler, duâ ederler, onları temiz 
bilmek, ulu ve kutlu Tanrının azîz ve seçkin kullarından saymak gerektir.

Ehil ve ayale ait haklar da onların nafakasını temin etmek, giyimlerini 
hazırlamak, bunları halâlinden kazanmağa çalışmak, onlarla iyi huyla mua-
melede bulunmak, onlara dinî vazifeleri, beğenilmiş işleri öğretmek, küstah-
lıkta bulunmalarına meydan vermemek, kötü sözler söylemekten çekinmek, 
elinden geldiği miktarda onlara hizmette bulunmak, onlardan ayrılmamak, 
yoksul akrabadan arlanmamak, onları töhmet gelecek yerlerden çekmek, sır-



fütüvvet ve fütüvvetname: makaleler178

rını dostlara açmak, komşuyu da elinden geldiği kadar gözetmek, onları yü-
ce tutmak, hele yoksul komşusu varsa onu büsbütün görüp gözetmektir. 
Komşu vardır, bir hakkı var. Komşu vardır, iki hakkı var. Komşu vardır, üç 
hakkı var. Bir hakkı olan komşu, kâfir komşudur ki, bunun tek hakkı komşu-
luk hakkıdır. İki hakkı olan, müslüman komşudur. Onun bir komşuluk hakkı 
vardır, bir de müslümanlık hakkı vardır. Üç hakkı olansa, akrabadan bulu-
nan komşudur. Onun bir komşuluk hakkı, bir müslümanlık hakkı, bir de ya-
kınlık hakkı var.

Bütün halka karşı olan haklar da şunlardır: Bütün halka duâ etmek, her-
kesin ne halde olduğunu halince anlamak, elinden ne gelirse bedeniyle, ma-
liyle, bilgisiyle, ameliyle, sözüyle halka yardımda bulunmak, onları islaha, 
birbirleriyle uzlaştırmıya çalışmak, işinde herkese karşı doğru, esirgeyici ol-
mak (230. b) ve onları sevmek, her işte insaf sahibi bulunmak. Bizzat insaf 
sahibi olmak mürüvvettir, insaf etmek, fakat kendisine insaf edilmesini iste-
memek, bunu gözetmemek fütüvvettir. Tanrıdan ve halktan utanmak, zayıf-
larla elinin altında bulunanlara riayette bulunmak ve kusurlarını bağışlamak, 
herkesin mertebesini gözetmek ve herkese mertebesince hizmet etmek, say-
gı göstermek, ihtiyarları üstün tutmak, işlerinde itidali gözetmek, kendisine 
dilediğini Tanrı halkına da dilemek, hattâ onlar için daha da iyisini istemek, 
herkesten ancak yapabileceği şeyi ummak, kimseye karşı sert davranmamak 
ve asık suratlı olmamak, herkesin halini güzellikle, tatlılıkla, iyilikle anlamak, 
tatlı dille, güler yüzle herkesin yarasına merhem olmak, dostları gam ve neşe 
zamanında aramak, sormak gerektir.

Anaya, babaya ait haklar hakkında ne diyebilir insan? Canını, bedenini, 
malını onların uğruna fedâ etmek, onları, Tanrıyı ve elçisini sayar gibi say-
mak, daima ayaklarını öpmek, yüzüne gözüne sürmek, dileklerini yerine ge-
tirmek, onlara yumuşaklıkla söz söylemek, buyruklarına uymak ve teslim ol-
mak, rızalarını Tanrı ve Peygamber rızası bilmek gerektir. İşte mürüvvet eh-
linin yaşayışı böyledir. Artık ötesini sen, anlattıklarımıza kıyas et.

İKİNCİ FASIL

uluların mürüvvet hakkındaki sözleri
—

Tanrı razı olsun, Hâce Hasan Bısrî buyurmuştur ki: Mürüvvet en doğru sözü 
söylemek, kardeşlere tahammül etmek, onların zahmetlerini çekmek, elden 
gelen gönül alçaklığını ve iyiliği onlardan esirgememek, halka hiç bir suretle 
eziyet ve zahmet vermemektir. Tanrı yüzünü tekrim etsin, Emîr-al-mü’minîn 
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Ali oğlu Emîr-al-mü’minîn Hasan, mürüvvet iffettir, kendini tutmaktır, zen-
gin olsun, yoksul düşsün, her halde bağışta bulunmaktır buyurmuştur. Bir 
pîr de, mürüvvet dört şeydir. Biri ulu Tanrıya aittir ki o da, farzları yerine 
getirmek ve haramdan sakınmaktır. İkincisi Peygamber’e aittir, Tanrı rah-
met etsin ve esenlikler versin. O, sünnetleri gözetmek, yoksulluğu seçmek, 
halka karşı gönül alçaklığında bulunmaktır. Üçüncüsü, dine aittir. O da, dini 
gözetmek, halka insaf etmek, fakat kimseden insaf beklememektir. Dördün-
cüsü, insanın kendi nefsine aittir ki o da açığa vurulunca utanılacak hiç bir 
şeyi gizlememektir demiştir. Muhammed Said, Tanrı rahmet etsin, der ki: 
Mürüvvet, kardeşlere ikramda bulunmak, iyi huy sahibi olmak, halka muh-
taç olmamak için malına ait işleri düzene koymak (231. a) ve zaruret mikta-
rını böylece düzene koyduktan sonra fazlasını halka vermek ve dilini koru-
maktır. Bir de haberde gelmiştir ki, Tanrı rahmet etsin ve esenlikler versin, 
Peygamber, mürüvvet ehli, kıyametten emindir buyurmuştur. Doğru söyle-
miştir Tanrı elçisi.

su vermek

Su hizmetini görenin elbisesi ve endamı temiz olmalı, kendisi güzel, iyi huy-
lu, güler yüzlü, tatlı sözlü bulunmalıdır. Önce belini temiz bir şeyle bağlar, 
sonra sağ eline testiyi alır, sol elini sağ elinin altına kor, su içenin sağ eliyle 
testiyi alabilmesi için kulbunu kendi sol elinin bulunduğu tarafa çevirir. Ön-
ce makam sahibinden başlar. Sağ ayağının baş parmağını sol ayağının baş 
parmağı üstüne koyar. Suda çerçöp varsa bir parçacık beyaz kâğıtla, yahut 
buna benzer temiz bir şeyle arıtması için evvelâ su kabına bakar. Ansızın su 
dökülürse kurutmak için yanında bir bez parçası da bulundurur. Ayni za-
manda testiyi üstüne koymak için elinde bir havlu bulunur. Makam sahi-
binin sağ eline kabı sunar. Sol tarafında diğer bir büyük varsa ona da verir. 
Sonra yine bu tarafa gelir, suyu tamamiyle dolandırıp herkesi suvarır. Ge-
ceyse ve birisi uyumuşsa üç kere parmağiyle testiye vurur, uyanmazsa geçer 
gider. Sâkıy topluluktan gözünü ayırmamalı ve daima ashabı gözetmelidir. 
Su içtiler mi su hizmetini bırakır. Su içenin de suyu üç kerede ve tek olarak 
üç nefeste, yahut beş, yahut yedi nefeste, yâni fasılayla içmesi ve her defada 
bir kere zikirde bulunması, kırık kaptan su içmemesi, yatarken, yan üstün-
de, boynunu eğmiş bir halde, yahut da herkes içerken içmemesi, onlardan 
fazla içmemiye dikkat etmesi, kabı sol eliyle almaması gerektir. Su içerken 
boynunu düz tutması, kabın altına bir mendil koyması, yahut elini tutması, 
yahut ayakta su içmemesi icabeder. Tanrı rahmet etsin ve esenlikler versin, 
Peygamber’le Tanrı yüzünü ululasın, Emîr-al-mü’minîn Ali’nin ayakta su iç-
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tiklerini gerçi bir kitapta gördüm amma uluların bunu men’ettiklerini de gör-
düm ve Peygamber’in, ayakta su içmeyi men’ettiğini (231. b) ve “Hayvanların 
işidir” buyurduğunu duydum. Geğirmesi gelirse yüzünü su kabından çevir-
mesi ve kaptan suyun dökülmemesine dikkat etmesi, yavaş içmesi, pek kana 
kana içmemesi, evvelce Bismillâh, sonunda Elhamdülillâh demesi gerektir. 
Su hizmetine bakan er, suyu herkese verdikten sonra bir kere daha döner 
ve sonunda kendisi de susamışsa topluluğa karşı oturur, kabın kulbunu sağ 
eliyle tutar, orada kendisi de içer.

yemeğe ait yedi edep

İlk edep sofra sermektir. Önce söylediğimiz gibi temiz elbiseli, bedeni temiz, 
huyu hoş hizmetçi kalkar. Sofra hizmetine bakanın sevabı, anlatılabilecek 
ve söze sığacak derecede değildir. Tanrı rahmet etsin ve esenlikler versin, 
bunu Peygamber buyurmuştur. Hâdimin kimseyle arasında bir geçmişi ol-
maması, herkese karşı temiz yürekli bulunması gerektir. Yoksa hizmetinden 
hiç bir fayda elde edemez. Hizmeti Tanrı rızası için görmesi lâzımdır. Sofra 
yaymak isteyince önce yemeğin ve ekmeğin ne kadar ve kaç kâse olduğuna 
dikkat etmelidir. Evvelâ hatırından, topluluğa karşı yemeği nasıl böleceğini 
tasarlar, diğer arkadaşına sofrayı kurmasını ve düzenlemesini söyler. Ondan 
sonra hamamda olduğu gibi beline bir peştemal kuşanır, biri sağ tarafa, öbü-
rü sol tarafa sarkmak üzere beline iki temiz havlu asar. Böylece bir kimse el 
silmek isterse sağ tarafındakine sağ yanındaki havluyu verir, sol tarafınday-
sa sol yanındaki havluyu uzatır. Kendisi de ellerini yıkar. Önce sofra örtüsü-
nü iki elinin üstüne alır, kolunun üstüne kor, iki eliyle sofranın kenarlarını 
tutar, makam sahibinden izin ister ve yaygıyı yere koyup sonuna dek yayar. 
Ondan sonra başka sofralar yayılacaksa onları da tertip üzere yayar. Bundan 
sonra parça parça hazırlanmış ekmekleri alıp makam sahibinden başlar, sağ 
yana doğru dizer. İki makam sahibi varsa iki, yahut üç yana otururlar. İki, 
yahut üç hâdim sofrayla gelip birden o sofraları yayıp düzerler. Ondan sonra 
sofranın çevresine yeşillikler konur. Tanrı rahmet etsin ve esenlikler versin, 
Peygamber, yemeklerinizi yeşillikle bezeyin. Çünkü yeşillik besmeleyle bera-
ber şeytanı kovup sürer buyurmuştur. Sofraya (232. a) sirke ve tuz koymak 
da sünnettir. Çünkü Tanrı rahmet etsin ve esenlikler versin, Peygamber “Ye-
meğe tuzla başlayıp tuzla bitiren kişiden ulu ve kutlu Tanrı üçyüz otuz çeşit 
belâyı def’eder ki bu dertlerin en ehemmiyetsizi cüzzamdır” buyurmuştur. 
Bu mânada bir hadis daha vardır. Hâdim, salâ verip yemeği de sofraya ko-
yunca ekmeğe saygı için önce ona el uzatırlar ve yemeğe ekmekle başlarlar. 
Yemeklerin en iyisi ve Tanrıya en fazla sevgilisi, fazla el uzananı, yeyenleri 
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çok olanıdır. Tanrı rahmet etsin ve esenlikler versin Peygamber, küçük tabak 
ve toprak çanakta bir şey yememiştir, ancak sofrada yemiştir. Sofra yayılın-
ca sâkıy de öylece ayakta durur, su testisi elindedir, yüzü topluluğa karşı-
dır. Hizmet edenin, hizmet şerefinden kalmaması için ayakta bir şey yemesi 
doğru değildir, yakışmaz. Fakat büyüklerden biri ona bir lokma sunarsa onu 
yer. Başkaları verirse o da başkalarına bağışlar. Çünkü topluluktaki büyük-
ten başkasının lokma sunmaya hakkı yoktur. Lokma sunmanın iki şartı var-
dır: Birincisi, lokma sunmıya pîrlerin izni, ikincisi lokmayla yoldaş olarak bir 
şey verebilme kudreti.89 İçinde bulunduğumuz zamanda bu ihtiyata riayet 
eden ve bunu farkeyliyen yok amma edebin ortadan kalkması, istidat sahip-
lerinin ona göre hareket etmesi ve tarikat ve fütüvvet edeplerinin nasıl oldu-
ğunu bilip anlaması için hak neyse onu söylüyoruz. Ancak bir dostun, yağlı 
veya tatlı bir lokmayı, yemek azsa bir dosta bağışlaması ve onun ağzına ver-
mesi caizdir. Ulu bir kişinin yemeği hizmet ve himmet yoluyla bir yoksulun 
önüne koyması da caiz bir harekettir. Hele zengin ve büyük biri, yoksula da-
ha makbule geçecek bir yemeği göndermesi, kerem etmek demektir. Hâdim, 
yemek nerde fazlaysa oradan alıp az olan yere ulaştırır, mutfakta kalmışsa 
oradan ister ve nereye lâzımsa oraya koyar. Birisi, kendisine lâyık olan yer-
den daha aşağıya oturmuşsa onu, oradan kaldırıp lâyık olduğu yere, (232. 
b) güzel bir surette oturtur, bunu kendisi yapamazsa topluluğun büyüğüne 
söyler, o yapar.

ikinci kısım edepler: yemek yemeğe aittir

İslâm ehline, hele tarikat ve fütüvvet erbabına vacip olan şeylerin biri, halâl 
yemektir. İbadet kuvvetle olur, kuvvet de yemek ve uyumakla elde edilir. 
Tanrı rahmet etsin ve esenlikler versin, Peygamber, “İlim ikidir: Beden ilmi, 
din ilmi” buyurmuştur. Önce bedeni söylemiştir. Çünkü ten yerinde olmazsa 
din işine nice çalışılabilir? Ulu ve mukaddes Tanrı “Temiz şeylerden yeyin ve 
iyi işlerde bulunun” buyurmuş (XXIII, al-Mü’minîn, 51) ve halâl yemeğe gay-
ret edin diye emretmiştir. Halâl, şüpheli olmıyan şey, temiz de insanın eli-
nin emeğiyle kazandığı nesnedir. Yâni onda kimsenin minneti olmamalıdır. 
Tanrı rahmet etsin ve esenlikler versin, Peygamber, “İbadet yetmiş tanedir, 
en üstünü halâl rızık kazanmaktır” buyurmuştur. Çünkü bilgiye ve ibadete 

89 Alevilerde de hizmet edenlere, yahut sofradakilerden birine dede tarafından lokma sunma âdeti 
vardır. Lokma sunulurken “filânın olsun” diye bir azizin adı anılır ve bu sunulan lokmayla dede 
tarafından himmet edildiğine inanılır. Burada da lokmayla verilen şeyin mânevî feyiz veya maddî 
himmet olduğunu sanıyoruz.
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kuvveti fazlalaşsın ve ahiret yoluna gitmiye kudreti olsun diye yemek yiye-
nin yemesi halâldır, bu çeşit hareket eden kişinin uykusu ibadettir. Netekim 
Tanrı rahmet etsin ve esenlikler versin, Peygamber de “Âlimin uykusu iba-
dettir” buyurmuştur. Nişanesi de şudur ki onlar, yemeği din için yerler, fazla 
yemezler, ihtiyaç nisbetinde ve halâl yerler, edepleri yerine getirirler. Edep-
ler de halâl yemeleridir. Demişlerdir ki: Yemekte dört farz, dört sünnet, dört 
edep, iki mendup, iki de mekruh vardır. Dört farzın biri halâl yemek, ikincisi 
nimeti ulu Tanrıdan bilmek, üçüncüsü bulunanı hoş görüp beğenmek, dör-
düncüsü o yemekten hasıl olan kuvvetle ulu Tanrıya isyan etmemektir. Dört 
sünnetin birincisi “Bismillâhir rahmânir rahîm – Rahmeti umumî ve merha-
metli Tanrı adiyle” demektir. Şeyhler şeyhi milletin ve dînin şihâbı Şihâbed-
dîn Sühreverdî, Tanrı aziz ruhunu kutlasın, rivayet etmiştir, ilk lokmada Bis-
millâh, ikincide Bismillâhir rahmân, üçüncüde Bismillâhir rahmânir rahîm 
demelidir. İkinci sünnet, yemeğin sonunda Elhamdülillâh demek, üçüncü-
sü el yıkamak, (233. a) dördüncüsü sağ ayağını dikip solunu yere koymaktır. 
Dört edebin birincisi önünden yemek, ikincisi küçük lokma almak, üçüncüsü 
iyi çiğnemek, dördüncüsü başkalarının lokmasına bakmamaktır. İki mendu-
bun biri sofradan düşeni alıp yemek, ikincisi yemeğin sonunda kâseyi temiz-
lemektir. İki mekruhun biri şaşkıncasına yemeği koklamak, ikincisi de yeme-
ğe üflemektir. Rahmet ve esenlikler olsun, Peygamber, “Yemeğe üflemek, be-
reketi giderir” buyurmuştur. Âdem oğluna karnını fazla doyurmaktan beter 
bir şey yoktur. Bu bilgiye sahip olanlar, fazla yemekten meydana gelen dert-
ler, fazla ilâçla iyileşir, fakat az yemekten meydana gelen dert, az ilâçla iyi 
olur demişlerdir. Aynı zamanda ulu Tanrı üç kişiye düşman olur demişlerdir; 
biri nekes, ikincisi kendini büyük görüp ululanan, üçüncüsü de fazla yiyen. 
Bu mânada güzel bir rübaimiz var:

Çok yeme, fikirlerin katılaşır, körleşir.
Az ve temiz ye de uyanık ol.
Bütün horlanman, çok yemendendir.
Az yersen az horlanırsın.

Tanrı rahmet etsin ve esenlikler versin, Peygamber, “Halkın en kötü-
sü, bir şeyi yalnız yiyendir” buyurdu. Yemekten evvel ve sonra el yıkamak 
gerektir. Tanrı rahmet etsin ve esenlikler versin, Peygamber, “Yemekten ev-
vel el yıkamak, yoksulluğu giderir. Yemekten sonra yıkamak deliliği giderir 
ve küçük günahları defeder” buyurdu. Yemekte dayanmamak, acıkmadıkça 
yememek, ne varsa ona razı olmak ve tekellüf etmemek icab eder. Tekellüf 
şomdur. Ekmeği, yemek getirmek için bekletmemek de gerektir. Konukla-
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ma, yoğurtla tamamlanır. Birisi, bütün nimetleri konuğun önüne yığsa, fakat 
yoğurt bulundurmasa konuğu konuklamamış sayılır. Amma yalnızca yoğurt 
bulundursa konuğu ağırlamış, saygıyı yerine getirmiş olur demişlerdir. Ye-
mek yiyenin daima ulu Tanrıyı hatırlaması, yatarken yemek yememesi, ek-
meği bıçakla kesmemesi, bir elle koparmaması da gerektir. Çünkü Tanrı rah-
met etsin ve esenlikler versin Peygamber, bir eliyle ekmeği koparana (233. 
b) yetmiş çeşit yoksulluk kapısı açılır buyurdu. Bir elini ekmeğe basıp öbür 
eliyle de koparmamalı. Ekmeği yerden alıp iki eliyle koparmalı, sol elinde-
ki kısmı sofraya koymalı, sağ elindekini yemelidir. Eti de bıçakla kesmeme-
li. Hadiste bu da vardır. Elini ekmeğe silmemeli, bıçağı ekmekle temizleme-
mek, elinden lokma düşerse alıp temizliyerek yemek ve sofrada faydalı söz-
ler müstesna çok konuşmamak ve çok gülmemelidir. Çeşitli yemekler varsa 
her an elini bir başka kâseye uzatmamalı, yemekte dostların hakkına teca-
vüz etmemeli, hele gözü görmez birisi varsa onun hakkına hiç tecavüzde 
bulunmamalı, kendi yediği on lokmadan iki lokmayı başkalarına bağışlama 
kaydında olmalıdır. Çünkü bağış cüvan-mertler sıfatıdır. Birisi ağzına şeker 
alsa, geceye dek şeker yese, ayni lezzetten başka bir şey alamaz. Yüz tane şe-
ker yese ancak ağzının tadı fazlalaşır, başka bir faydası olmaz. Fakat doksan 
dokuz tane şekeri doksan dokuz kişinin ağzına verseler, doksan dokuz ağız 
tatlılaşmış olur ki elbette bu, ağzın tatlanmasından faydalıdır. Adamın ken-
disi yese yediği sona varınca tadı kesilir, fakat onu bağışlasa tadı kesilmez, 
dünyada da kalır, ahrette de. Dünyada iyi ad sahibi olur ve adı kalır, ahrette 
de ecri bâki olur. Lezzeti, lezzeti terketmekte bilirsen artık şehvetine lezzet 
demezsin. Yemeği bitirince yemekle bulaşık olan parmaklarını yalar. Tanrı 
rahmet etsin ve esenlikler versin Peygamber böyle yapardı. Birisinin iştahı 
varsa, elini sofradan çekmemek gerektir. Sofrada su içileceği zaman önce eli 
ve ağızı temizlemek, ondan sonra içmek lâzımdır. Pilâv yeniyorsa elde kalanı 
yememek ve tekrar kaba dökmemek gerektir. Bu pek ayıptır. Meyve yendiği 
zaman çekirdeğini meyve tabağına koymamak ve ağziyle atmamak icabeder. 
Boğazda su kalır, burundan gelir ve insana zahmet verirse çıkarmak ve ra-
hatlaşmak gerektir. Mekruhlar da sofrada ölülerden, hastalardan, yaradan, 
kötü, şom ve iğrenilir şeylerden (234. a) bahsetmek ve halkı iğrendirmektir 
ki bunları da yapmamak icabeder. Çünkü bu takdirde yemek, adama sinmez. 
Sofradan başını, vücudunu kaşımamak, pek zorda kalırsa elle kaşımayıp bir 
şeyle kaşımak, geğirme, aksırık gibi bir şey gelirse ağzına bir mendil tutmak, 
yahut yenini dayamak gerektir. Bazı gönül ehli erler kaşıkla yemek yememiş-
lerdir. Çünkü kaşıkla yemek, yemeğin lezzetidir amma elle yenirse hem ye-
meğin lezzeti duyulur, hem elin lezzeti. Bir de elle yemek, gönül alçaklığına 
daha yakın, tekellüften ve ululanmaktan daha uzaktır. Yalnız çorba kaşıkla 
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yenebilir. En ulu, yemekten el çekmedikçe yiyenlerin el çekmemesi, büyük 
kendisiyse başkalarını bekletmemesi, en iyi şeyleri dostların önüne koyması, 
refiyki yavaş yiyorsa daha hoş yemesini sevgiyle, lütufla, gönül alçaklığıyla 
tekit etmesi gerektir. Fakat üç kereden fazla söylememelidir. Olur ya, belki 
yemek istemiyor. Yemek yiyenin ağzını kâseye götürmemesi, lokmayı dişiy-
le koparmaması da lâzımdır. Lokmayı dişle koparmak ve tekrar kâseye at-
mak ve bulaşık ekmeği sirkeye banmak mekruhtur. İki yemeği birbirine kat-
mak icabederse dostlardan izin almak lâzımdır. Nevaleyi, sofrada bulunan 
ve kendilerine ait olan topluluğun izniyle vermesi icabeder. Çünkü o yemek, 
sofradaki topluluğun hakkıdır.

El yıkamak için leğen getirilince önce pîre, sonra büyük dostlara gidilir. 
Ağız yıkandığı zaman ağza alınan suyu âleme karşı leğene açıkça dökmemek, 
sol eli ağzın önüne tutarak defetmek lâzımdır. Ellerin ayrı ayrı yıkanmaması, 
hoşgörmiyenlerin ve ululananların zıddına aynı leğende el yıkanması gerek-
tir. El yıkayanların ellerinde kalan ıslaklığı gözlerine sürmeleri müstehaptır. 
Tanrı rahmet etsin ve esenlikler versin, Peygamber’den rivayet edilen hadî-
se göre yemek yenince sofradan düşen kırıntıları toplayıp yemek, büyük bir 
hayırdır ve pek büyük sevabı vardır. Sofraya el uzatınca orada olmıyanlara 
fâtiha okumak, yemekten sonra da ihsanın umûmî olması için bütün şeyh-
lere fâtiha vermek gerektir. Sofra serilince sofrada bulunanlar, zaten orada-
dırlar. (234. b) Bulunmıyanların sofralarını da fâtihayla açarlar. Sonunda da 
sofra yaymak hakları olan ve bizim kendilerine tâbi bulunduğumuz şeyhlerle 
azizler için bir kere daha fâtiha verirler. Böyle yapılınca sofra, herkese açıl-
mış olur. Yemek yenince dua edilir. Bir kavle göre önce serilen sofrayı evvelâ 
devşirirler. Fakat bir kavle göre de önce serilen sofrayı ihvan kaldırır. Sebe-
bi de sofrada kalan ekmekleri, halkın rahatça yemesini temindir. Sofra kal-
dırılınca herkes elini çeker, hâlbuki belki doymamış biri vardır, onun için o 
sofrayı ihvan kaldırır. Bir de o aslî sofranın evvel, âhir bütün sofraları muhit 
olması lâzımdır. Yemek bitince şeyhlere, bir de nimet sahibine bu yemeğin 
hayır, tâat ve ibadete sebep olması niyetine fâtiha okurlar. Üçüncü defa ola-
rak padişahın adalet ve ihsan sahibi olması ve halkın huzur ve emniyette bu-
lunması için bir fâtiha verilir ki böylece üç fâtiha verilmiş olur. Hâdim sofrayı 
devşirirken kalan ekmekleri sofranın ortasına toplar, sonra sofrayı devşirir, 
Halîl sofrasının tekbir edilmesini ve şeyhlerin ruhlarının kutlanmasını diler. 
Sofranın, konuklardan yemeğin kalıp artması, artanın da hesapsız olması 
şartiyle döşenmesi gerektir. Konuklar dışarıya çıkmayı diledikleri zaman ev-
sahibinin ayağa kalkması, onları geçirmesi, gönül alçaklığı göstermesi, zah-
met edip geldiklerinden dolayı özürler dilemesi gerektir.
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FASIL

abdest yerine ait edepler
—

Abdest yerine gidenin, yanında Tanrı adı bulunan şeyleri çıkarması, oraya 
başı açık, yalınayak gitmemesi lâzımdır. İbriği sol eliyle tutacağı cihetle ön-
ce sol yenini sıvar. Oraya sol ayağiyle girer ve “Erkek ve dişi şeytanlardan 
Tanrıya sığınırım” der. Kıbleye karşı, yahut kıbleye arkasını dönerek otur-
maz ve zaruret mikdarınca açılır, sol yanına eğilir. İstinca taşını da beraber 
götürür. İstinca, ardını taşla, (235. a) kesikle, yahut da bezle temizlemektir. 
İstibra, zekeri temizlemiye derler. İstinca, üç taşla temizlenmektir. Üç köşeli 
bir taşla da caizdir. Orada söz söylememek, bir şey yememek, ağızdan oraya 
bir şey atmamak, başı göğe tutmamak, aşağısına bakmamak, dağınık şeyler 
düşünmemek, orada fazla durmamak lâzımdır. İş bitince “Şükür Tanrıya ki 
bize faydası olanı bıraktı, zararı olanı bizden ayırıp defetti” der ve oradan ay-
rılır. İstinca ederken taşı üç kere makadın önünden ardına doğru çeker, on-
dan sonra suyla temizlenir. Sağ eliyle suyu döker, sol eliyle yıkanır. Küçük 
parmağıyle orta parmağının arasındaki parmağı küçük ve orta parmağının 
üstüne kor ve sürer, sonra temizlendiğini bilmek için su döker ve “Tanrım, 
gönlümü nifaktan, dilimi yalandan, önümü ve ardımı kötülüklerden temiz-
le” der. Ovadaysa taşı beraber götürür, yumuşak bir yerde hacetini defeder, 
su dökerken bir katreyi bile sıçratmamaya dikkat eder. Yüzünü aya, güne-
şe, yahut rüzgâra, yahut da kıbleye dönmemesi, yılan, yahut fare deliklerine 
abdest bozmaması, ayakta def’-i hacet etmemesi, derelere, yahut da halkın 
bakacağı, göreceği yerde, evlerin arasında, yıkık duvarların yanında abdest 
bozmaması lâzımdır. Üstünde Tanrı adı bulunan yüzüğü varsa ağzına alır. 
Yanında altın veya gümüş varsa işi bitinceye dek onları memelerinin üstüne, 
yahut boynuna bağlar. Bırakacak bir yer bulamazsa unutması ihtimaline gö-
re emin bir dosta bırakır. Ayakta abdest bozmaz. İstincadan sonra parmağını 
duvara sürer ve temizce yıkar. Tanrı daha iyi bilir.
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IV
—

abd-al-razzak kâşânî
tuhfat-al-ihvân terc.

—

(İst., Murad Molla, Abd-al-Hamîd I, 1447)
(352. b)

RAHMÂN VE RAHÎM TANRI ADIYLE

Çok çok hamd ve senâ insan cevherinin hülâsasını can âleminde en güzel 
bir tarzda eşsiz örneksiz meydana getiren ve yaratılış tavırlarını birer birer 
yürüterek onu en güzel bir surette varlık sahasına ulaştıran, yaratılışının zâ-
hirinde, meydana gelişinin bâtınında nevilerce şaşılacak, çeşitlerce eşi olmı-
yacak şeyler gösteren, iki âlemin sırlarını onun varlığında yaratan eşsiz ve 
örneksiz yaratıcıya. Sonsuz övüş, bu nev’in arılığını güzel huyların yüce ni-
metlerine mahsus kılan, “Size görünen, görünmiyen nimetlerini tamamladı” 
(Sûre XXXI, Lokman, Âyet, 20) lûtfundan sonra da onları başarı ve doğru yo-
lu buluş caddesine olgunlukla ulaştıran, bilgi nakışlarını, hikmet tarzlarını, 
edep rakamlarını, ahlâk güzelliklerini, onların nefisleri levhine nakşeden, cü-
van-mertlik huy ve sıfatlarını, hürlük âdetlerini onlara ihsan eden ve böylece 
onları, o olgunlukların zâhiri yüzünden hal diliyle öğülmüş, fütüvvet kademi 
yüzünden âlem ehlinden öndülü kapmış bir hale getiren nimet sahibi Tanrı-
ya. Ucu bucağı bulunmıyan rahmet ve esenlik fazîlet eshabı olanların önde 
gidenine, güzel ve yüce huyları tamamlıyana, geçmişlerin önderine, Tanrı ya-
kınlarının uydukları Muhammed Mustafa’ya, evlâdına, sehabesine ve husu-
siyle fetâlar serveri iki cihanın kerem sahibi Tanrının üstün arslanı Ebû-Tâlib 
oğlu Alî’ye, aleyhisselâm.

Bundan sonra bu beyaz sahifeleri karalıyan ve bu kara yazıları yazan, 
yaşadığı çağdaki bazı büyüklerin dileklerine uyup fütüvvet hakkında bir ri-
sale yazmış ve mânalarını arapçayla edâ etmiş ve ona “Tuhfat-al-İhvân” adı-
nı vermişti. Fakat bu yerin isteklilerinden ve bu diyarın fetâlarından olan ih-
vân-ı-safâ ve erbâb-i vefânın çoğu arap dilini pek o kadar anlamadıkları hal-
de Fars dilinde at koşturdukları cihetle o sözler, onların arasında zayi olan 
bir ganîmet ve o kârın eşsiz örneksiz güzellikleri kesada uğramış bir mata’ 
halindeydi. Bunun üzerine bazı sadık dostların dileğiyle tercemesi yapıldı ve 
kisvesi, arap ehlinin şivesinden acem ehlinin libasına büründü. Hakıykatle-
rin ve temellerin anlatılmasında kısalığa uyuldu, fazlalıklardan ve ferilerden 
kaçınıldı. Böylece de süslü ibarelerle ağır istiarelerden çekinildi, padişahlara 
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lâyık elbiseden çıkarıldı, yoksulların libaslariyle kanaat edildi, zaruret mik-
dariyle iktifa edilip kısaltıldı, mühim ve gerekli sözler yazıldı, lüzumsuz ve 
beyhude lâflar atıldı. Risale, bir mukaddime ile on bab ve bir hatimeden iba-
rettir. Doğru yolu gösteren Tanrıdır, başlangıçlar onda son bulur.

MUKADDİME
Bir kaç faslı vardır.

BİRİNCİ FASIL

fütüvvetin hakıykati
—

Bil ki fütüvvet, yaratılış nurunun zuhurundan ve meydana geliş karanlığını 
kaplayıp aydınlatmasından ibarettir ki böylece bütün üstünlükler, nefiste zâ-
hir olur ve aşağılıklar giderilir. Çünkü insanın yaratılışı, âfetlerden ve eğreti 
sıfatlarla nefse ait dâiyelerden kurtuldu, tabiat perdelerinden ve cismanî il-
gilerin bağlarından çözüldü mü sâf ve aydın olur, olgunluğa istidat kazanır, 
kemale müştak bir hale gelir, adî isteklerden çekinir, aşağılık sıfatlarla kö-
tü huylardan vazgeçmeyi lâzım sayar, dünyaya ait menfaatlere koşmadan, 
asabî ve şehvete ait kuvvetlerden ayrılır, yüce himmetle geçici işlerden ileri 
gider, yüceliklere, büyüklüklere yönelir, tab’ında mevcut olan fazîletlerle ol-
gunluklara düşer, onları elde etmiye çalışır ki bu hale mürüvvet derler. İn-
san, bu işlere düştükçe de sonuna ulaşır ve böylece nefsin hırsını, kahrını, 
kuvvetini ve şerrini kırmayı, onun kötülüklerinin, düzenlerinin kökünü kazı-
mayı meleke haline getirir. Nihayet nefis, arılığı, aydınlığı, nurânîliği ve leta-
fetiyle sabit kalır, bütün ve çeşitli iffet ve şecaat onda kökleşir, yerleşir, çe-
şitli hikmet ve adalet hassaları ondan bilfiil meydana çıkar. Buna da fütüv-
vet derler. Şu halde mürüvvet, yaratılışın kurtuluşu ve arılığıdır, fütüvvetse 
onun nuru ve düzenliği. Netekim mürüvvet, fütüvvetin temeli ve esasıdır, fü-
tüvvet de vilâyetin temeli ve esası. Mürüvveti olmıyanın fütüvvetinin olması 
mümkün değildir. Fütüvveti olmıyan da asla vilâyete erişemez. Çünkü mürü-
vvet, kulun, yaratılışının doğruluğu vasıtasiyle Tanrıya ulaşması alâmetidir, 
Bundan dolayıdır ki Emîr-al-mü’minîn Alî aleyhisselâm, “Mürüvvet sahiple-
rinin hatalarından geçin. Çünkü hiç bir mürüvvet sahibi yoktur ki eli, Tanrı 
elinde olmasın. Tanrı derhal onu doğru yola getirir” buyurmuştur. Mürüvve-
tin medârı iffettir. İffet tamamlandı mı mürüvvet tamamlanır. Fütüvvet, (352. 
b) Tanrıya yakınlık alâmetidir. Fakat Tanrıya bağlanan herkes Tanrı yakın-
larından değildir. Netekim padişahın kapısında ve hizmetinde olanların da 
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hepsi padişah yakınlarından olamaz. Tıpkı bunun gibi her mürüvvet sahibi 
de fütüvvet sahibi değildir. Fütüvvetin medârı şecaattir. Şecaat kemale eri-
şince fütüvvet tamamlanmış olur. Fakat şecaatin kemali, ancak gerçek emni-
yeti mucip olan yakıyndir. Çünkü şüphede olanın mutlaka ürküp korkması 
gerekir. Bu yüzdendir ki ulu Tanrı fütüvvet erbabını hidayetle, emniyetle ve 
imanla anmış ve “Onlar bir bölük yiğitlerdir, rablerine inandılar, biz de hida-
yetlerini arttırdık. Kalkıp rabbimiz, göklerin ve yeryüzünün rabbidir, ondan 
başkasına Tanrı diyemeyiz, dersek doğrudan çok, pek çok uzak bir söz söy-
lemiş oluruz, dedikleri vakit kalplerini bize bağladık, kuvvetlendirdik” bu-
yurmuştur (XVIII, al-Kehf, 13-14). Yani onlar öyle cüvan-mertlerdir ki ezelî 
istidat arılığı ve ilk yaratılış selâmeti ve fıtratın doğruluğunun lâzimesi olan 
aslî hidayet nuruyla iman ettiler. Biz de yakıyn dileği ve yoksulları doyurma 
nurunun teyidi tevfikiyle hidayetlerini arttırdık ve yakiyn nurundan fayda-
lanmakta olan gerçek emniyetle gönüllerini kuvvetlendirdik, onları yiğitleş-
tirdik. Bu suretle vakitlerindeki cebbarlara karşı tevhid kelimesini izhar hu-
su sunda cesaret buldular, onların tapısında iman hakıykatlerinde ayak dire-
diler, tehdidlerine aldırış etmediler. Rabbimiz, göklerin ve yeryüzünün rab-
bidir dediler, vatanlarından, kardeşlerinden ayrıldıkları, nimet sebepleriyle 
büyük lezzetlerden geçtikleri halde hepsine de sabrettiler, sefer meşakkat ve 
zahmetlerini hazardaki huzurdan üstün tuttular.

Rivayet edilmiştir ki İncil ehli fısk ve küfran yolunu tuttular. Padişahla-
rı azgınlıkta aşırı bir hâl aldı. Hak dininden çıktılar, puta tapmayı kendileri-
ne din ve mezhep edindiler, halkı da zorla bu yola yürüttüler. Hele onlardan 
Dikyanos, bu hususta pek ileri gitti, bütün halkı çağırdı. Kavminin yücelerin-
den bir kaç yiğit iyi bir yol tutmuştu. Onları da puta taptırmak istedi ve çağı-
rıp tehdit etti, türlü türlü ve çeşitli tehditlerde bulundu. Onları öldüreceğini 
söyledi, işkenceler etti. Onlar kabul etmediler, imanı ve Tanrı birliğini açıkla-
dılar ve bunu açıklamayı arttırdılar. Kavimleri arasından ayrılmayı göze aldı-
lar, mağaralardan birine sığındılar. Hikâyeleri tarih kitaplarında meşhurdur.

Vilâyet, beşeriyetin yok olması ve ahadiyette istiğrak, sevgi kudretinin 
zuhuru ve cevherinin ayrılık pasından arınmasıdır. Bu âyetin tefsirinin ha-
kiykati, vilâyet mertebesine göre şöyledir: Rablerine iman ettiler. Bu, mükâ-
şefe yoliyle ilm-al-yakıyn’den ibarettir. Hidayetlerini arttırdık. Bu, ayn-al-ya-
kıyn mertebesi ve müşahede makamıdır. Kalplerini bağladık, kuvvetlendir-
dik. Yâni Tanrı sevgisiyle nefs-i emmâreye rağmen tevhid kelimesini izhara 
ve onu tekrara kalkışsınlar, Dikyanos’un cismanî puta ve nefis isteği tanrısı-
na davet etmesine inkârla karşı dursunlar, geçici lezzeti ayak altına alsınlar, 
onun tehditlerine, korkutmalarına karşı ölümü bile gözlerine alıp aldırış et-
mesinler, ihlâs ve tevhid muktezasından geçmesinler diye gönüllerini, müca-
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hedede sabretmek, alıştıkları şeylerle hissî lezzetlerden huzur ve mürakaba 
makamında ayrılmak, dilek ve hazlarından geçmek, ağyara bakmamak, gök 
ve yer ehlinden emin olmak hususunda kuvvetlendirdik. Şeytanla savaşta ve 
nefis isteklerine aykırı hareket etmekte onlara yiğitlik, erlik verdik. Ondan 
başka bir varlığa Tanrı demeyiz, dersek yalan söylemiş, hata etmiş oluruz 
sözünün mânası da şudur: Tevhid hükmünden döner ve Hak’tan gayrıya ba-
kar ve ondan başkasının müessir olduğuna kail olursak doğrudan uzak bir 
söz söylemiş, doğru yoldan azmış, dosdoğru caddeden çıkmış, zulüm ve ce-
virde ileri gitmiş oluruz, halbuki “Şüphe yok şirk, pek büyük bir zulümdür.” 
(XXXI, Lokman, 13).

İKİNCİ FASIL

fütüvvetin kaynağı ve mazharı
—

Fütüvvetin, vilâyetin temeli ve esası olduğu ve başlangıcının vilâyetin kaide-
si bulunduğu anlaşıldı ya; şu halde nerede vilâyet zâhir olursa orada fütüv-
vet kemâl bulmuş demektir. Çünkü fütüvvetin sonu vilâyetin önüdür. Nete-
kim mürüvvetin sonu da fütüvvetin başlangıcıdır. Çünkü vilâyet yolu, ahlak, 
muamelât, ahval, mükâşefat, bilgiler ve müşahedelerdir ki halkın, ayn-ı-ha-
kıykatte yokluğuna ulaşır. Fütüvvet yoluysa ancak ahlak ve muamelelerdir. 
Yaratılışın, tabiat kayıtlarından kurtulmasına varır. Yaratılış, meydana geliş 
lekelerinden arınıp kurtuldu mu maksat hasıl olur. Çünkü bütün fâziletler 
insan yaratılışının, zâtî lâzimelerindendir. Aşağılıklarsa bir kaç eğreti ve ga-
rip şeylerden ibarettir ki bunlar, (353. a) tabiat perdeleri yüzünden insana 
ârız olur. Bundan dolayı da “Kazandığı hayrın sevabı da nefse aittir, iktisap 
ettiği günahın cezası da” denmiştir (II, al-Bakara, âyet ). Çünkü kisip’le ikti-
sap arasında fark vardır. İktisap, kasıt ve niyetle bir şeyi elde etmek, bir şeyi 
kazanmaktır. Halbuki kisip, ne yolla olursa olsun kendiliğinden bir şey elde 
ediştir. Çünkü hayırlar ve olgunluklar, bu yaratılışın iktiza ettiği şeylerdir. 
Hangi yolla olursa olsun, bunlardan bir kısmı ele geçerse sevabı ve faydası 
insana aittir. Zira bunlar, zaten onda gizliydi, zuhur etti. Elbette eseri de on-
da mevcuttur. Halbuki şer işler, ona yabancı ve eğreti bir kaç şeydir. Onlar, 
nefis âleminden uzaktır. Uzaklığı da nurla zulmet arasındaki uzaklık kadar-
dır. Onlar nefis âleminden ve pislik madeninden çıkıp ona yücelmiştir. Şu 
halde o kötülüklerde rüsuh kazandıkça ve o pislikler, insanda birikmedikçe 
vebali ve günahı da insana lâhik olamaz. Rüsuh ve teraküm, kasıtla, niyetle 
o kötülüklere yönelmekle ve onlarda ısrar etmekle sabit olur. Yoksa tövbe ve 
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istiğfarla ve o kötülükleri yapmayı terketmekle yine arınır, tekrar kendi tab’ı-
na, kendi arılığına döner. Hani su gibi. Suyun tabiatı souk olmasını mukta-
zidir. Onu ne kadar ısıtsalar ateşten uzaklaştırılınca o tabiat suyu kendisine 
döndürür, su soğur. Fakat bir çok defalar alışınca, kükürt kaynağının suyu 
gibi, artık ondan o ıssılık, o kükürt tabiatı giderilemez.

Vilâyetin ilk noktası ve onu ilk açan, yâni vahdet mânası kendisinden 
yayılan, fütüvvet ve vilâyet, onunla zuhur eden, İbrahîm Sallâllahu aleyhin 
mukaddes nefsidir. Çünkü ilk olarak tecrit yoluna ayak basan, dünyadan ve 
lezzetlerinden ayrılan, onun zînet ve şehvetlerinden uzaklaşan, babasından, 
anasından, kavminden, kabilesinden ayrılıp ehlinden, azizlerinden ve alıştığı 
lezzetli şeylerden, yurtlarından hicret ederek Tanrı sevgisiyle çeşitli belâ ve 
meşakkatlere katlanan, gurbete ve savaşa sabreden, putları kırmağa ve ce-
bir sahiplerine aykırı harekete kalkışan ve bu hususta yiğitlik gösteren odur. 
Öylesine ki düşmanları bile İbrahîm aleyhissalâtü vesselâmın futüvvetine 
tanıklık ettiler, netekim ulu Tanrı onların sözlerini “Bir fetâ duyduk, putla-
rın aleyhine söylenmedeydi, ona İbrahîm diyorlardı” diye hikâye eder ( XXI, 
Enbiyâ, 60).

Üstünlük, düşmanların tanıklıkta bulunduğu üstünlüktür. Böylece fü-
tüvvet kaynağı ve mazharı zâhir ve bâtın bakımından onun zatıdır, Sallâllahu 
aleyhi ve sellem. Bu yüzden ziyafet törenini o koydu, mürüvvet temelini o at-
tı, yalnız yememeyi nezretti, oğlunu boğazlamıya fütüvvet kuvvetiyle kalkış-
tı, kurbanı sünnet haline getirdi. Vakti, sevgilinin adını duymakla hoş bir ha-
le gelince bütün malından, mülkünden geçti, o adın tekrarlanmasını istedi. 
Malı her ne kadar çoksa da zevk halinde Tanrı adının ululanması için malını 
hor gördü. Rivayet ederler, Cebraîl aleyhisselâm, Tanrı tapısından yarabbi, 
İbrahîm’in bu kadar çok malı mülkü varken dostluk ve seçkinlik derecesini 
nereden buldu diye sordu. Tanrıdan, onun gönlü bizimledir, malla değil. Di-
lersen sına diye hitap geldi. Cebraîl, bir insan suretinde İbrahîm’in bulun-
duğu yerde bir tepenin üstünde göründü ve pek güzel bir sesle “Sübbûhun 
kuddûsun rabbul melâiketi verrûh” dedi. İbrahîm neşelendi, Cebraîl’in yanı-
na gelip o sözlerin tekrarlanmasını diledi. Cebraîl, malının üçte birini bana 
bağışla da yine okuyayım dedi. İbrahîm bağışladım dedi. Cebraîl tekrar oku-
du. Bunun üzerine İbrahîm dedi ki: Diğer üçte birini de al, bir kere daha tek-
rarla. Cebraîl bir daha okudu. İbrahîm, bunun üzerine bütün malım mülküm 
senin olsun, bir daha tekrarla dedi. Beyit:

Ey gönlümü heyecana veren, sözünü tekrarla. Çünkü sevgilinin sözü, 
ona ulaşma demektir.

Kutup İbrahîm’di, fütüvvetle cüvan-mertlik yolu onunla doğruldu, te-
melleri sabit bir hale geldi, ferileri kuvvetlendi, derecesi yüceldi. Emîr-al-
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mü’minîn Ali aleyhisselâtü vesselâm’da takvâ ve zahidlikle ulaştığı dereceye 
ulaştı, erlik ve yiğitlikte bulduğu mertebeyi buldu. Nihayet üç günlük oruç-
tan sonra da kifaf mikdarı yemeğini ihsan etti de şânında “Tanrı sevgisiy-
le yiyeceklerini miskine, yetime ve esire verir, onları doyururlar” âyeti indi 
(LXXVI, al-Dehr, 8). Aziz canını, din düşmanlarının savaşında iman kuvve-
ti ve yakıyn olgunluğuyla bağışladı. Hicret gecesi nefsini, Rasul’e fedâ etti, 
onun yerine yatıp uyudu, kendisini eli bağlı bir halde kanını dileyene teslim 
etti, nihayet “Ali’den başka fetâ yok” sıfatiyle havas ve avam arasında tanın-
dı. Son zamanda da fütüvvet kutbu Mehdî aleyhisselâmdır. Netekim pey-
gamberliğin ilk noktası Âdem’dir, kutbu İbrahîm, sonuncusu da Muhammed 
aleyhimüssalâtü vesselâmdır ve her biri Safiyy-Allah, Halîl-Allah, Habîb-Al-
lah gibi bir lâkapla lâkaplanmıştır ki bu da ona delâlet etmededir. Muham-
med’le diğer peygamberlerin İbrahîm’e uymaları, onun kutupluğuna da ta-
nıktır. Ulu Tanrı “İbrahîm’in doğru ve düzgün şeriatine uydu” demiştir (IV, 
al-Nisâ, 125). Şu halde Emîr-al-mü’minîn Ali aleyhisselâmın fütüvvet nisbeti 
İbrahîm salâvatullahi aleyhedir, İbrahîm’in nübüvvet nisbetinin Âdem’e raci’ 
olduğu gibi. (353. b) Kim fütüvvet yoluna ayak basar, o yolda yürür, yahut fü-
tüvvet isteği kendisinde üstün bir hale gelirse, onun feyzinden bir saçıntıya 
mazhar olmuştur, onun nurundan bir ışık ona vurmuştur. O kişiye, ona uy-
mak, onun hidayetine ve ahlâkına iktidâ etmek ve onun kutlu nefsinden me-
det dileyip onun tertemiz ruhundan feyiz istemek vaciptir. Bu suretle sevgi 
kuvvetiyle, onun izini izlemek iradesi ve bereketiyle, ona tâbi olmakla onun 
nefsiyle bir münasebet peydâ eder ve bu münasebet yüzünden onun kemal 
feyzine kabiliyet istidadı elde eder ve ahvalinden bir kısmına sahip olur, ma-
habbetin rüsuhu ve inkiyadın çokluğu derecesinde de Tanrı izin verirse kad-
rince olgunluk istidadına ulaşır, başarı veren Tanrıdır.

ÜÇÜNCÜ FASIL

fütüvvetin mehazı ve bu yolun başlangıcı
—

Haberde gelmiştir, Peygamber aleyhissalâtü vesselâm, bir gün bir topluluk-
la otururken içeriye adamın biri girdi ve “Yâ Rasulallâh”, dedi, filân evde bir 
erkekle bir kadın kötülükle meşguller. Peygamber, onları çağırmak ve işi so-
rup anlamak gerek buyurdu. Sahabeden bir kaç kişi onları getirmek için izin 
istediyse de Peygamber, hiç birine izin vermedi. Nihayet Emîr-al-mü’minîn 
Ali alayhisselâm içeriye girdi. Peygamber, Yâ Ali buyurdu, sen git de bu hal 
doğru mu, değil mi, anla. Emîr-al-mü’minîn Ali, yola düşüp o eve vardı. Kapı-
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ya gelince gözlerini yumdu ve içeriye girdi. Elini duvara sürterek evin çevre-
sini dolaştı, dışarı çıktı. Peygamber’in huzuruna gelince Yâ Rasulallâh dedi, o 
evin çevresini dolaştım, orada kimseyi göremedim. Peygamber Aleyhissalâtü 
vesselâm, peygamberlik nuruyla anladı ve Yâ Ali buyurdu, sen bu ümmetin 
fetâsı, yani cüvan-merdisin. Ondan sonra bir kadeh su ve bir az tuz istedi. 
Selmân-i Farisî, getirdi. Rasûl aleyhissalâtü vasselâm bir avuç tuz alıp bu şe-
riattir diyerek kadehe döktü. Bir avuç daha alıp bu da tarikat deyip onu da 
döktü. Bir avuç daha aldı, bu da hakıykat deyip onu da kadehe attı, Ali’ye ve-
rip bir az içirdi ve sen benim refîkımsın, ben Cebraîl’in refîkiyim, Cebraîl de 
ulu Tanrının refîkidir dedi. Ondan sonra Selmân’a emretti, Ali’ye refıyk oldu 
ve ondan kadeh aldı, tuzlu su içti. Huzeyfe’ye buyurdu, o da Selmân’a refıyk 
oldu ve ondan kadeh alıp içti. Bundan sonra Peygamber, şalvarını Ali’ye giy-
dirdi, belini bağladı, Yâ Ali, seni tekmil ediyorum dedi. Fütüvvetin alındığı 
yer ve bu yolun aslı işte bu hadistir. Bugün cüvan-mertler arasındaki usul 
ve fütüvvet yolunun dayandığı temel ve refıyklik ve kardeşlik yolunun esa-
sı budur, nisbet ve şecerelerini bu esasa göre düzüp koşarlar. Bunların her 
birinde güzel bir sırra, yüce bir mânaya işaret vardır ki o suret, o mânanın 
libasıdır ve ona remz olarak konmuştur. Önce tuzlu su içmek var ya, bil ki 
bu yolun başlangıcı bilgi ve ahlâk, feyz almak ve faydalanmaktır. Her ikisi de 
kâmil bir nefis vasıtasiyle meydana gelir. Bu bakımdan su, bilgiye ve hikme-
te işarettir ki onlar ilk istidadın arılığı ve ezelî inayet takdiri ile insana bağış-
lanmış ve onlara kabiliyet kuvveti, insanın tabiatına verilmiştir ki kâmil bir 
nefsin feyziyle zuhur eder, kuvveden fiile gelir, gerçek yaşayışa sebep olur. 
Çünkü kalplerin yaşayışı bilgiyledir, netekim bedenlerin yaşayışı da suyladır. 
Her şey su ile dirilir. Bu mâna, insanın tab’ında bulunmasa hiç bir kâmil onu 
izhar edemez. Netekim, su da demiri ve taşı diriltemez. Bu yüzden Peygam-
ber “Hikmet müminin kaybolmuş malıdır” buyurmuştur. İnsanın tabiatinde 
bu istidat varsa onu olgunlaştıracak bir kâmil gerektir ki onun feyziyle fiile 
gelsin. Bu sebeple bu şerbetin, bu yolu bilen ve feyzi ve nisbeti Peygamber 
aleyhissalâtü vesselâma ulaşan bir pîş-kadem’den içilmesi lâzımdır. Çünkü 
bütün kalplerin diriliği ve bütün bilginlerin bilgisi Peygamber’dendir. Tuz, 
üstün huyların kemâli olan adalete işarettir. Çünkü insanın nefsindeki kuv-
vet ancak üstün huylarladır. Hiç bir huy da adalet olmaksızın düzelmez, doğ-
rulmaz, olgunlaşmaz. Netekim beden de çeşitli yemekle, içmekle sıhhat ve 
kuvvet bulur. Fakat hiç bir yemek tuz olmadan lezzet vermez, sinmez. Ahlâk 
da istidattan sonra Peygamber’e uyma yolunu düzeltmiş bir kâmile uyulma-
dıkça fayda vermez. Çünkü Peygamber, onun için gönderilmiştir. Netekim 
kendisi de “Ben yüce huyları tamamlamak için gönderildim” buyurmuş, ulu 
ve yüce Tanrı, onu, “Sen şüphe yok, büyük bir ahlâka sahipsin” diye övmüş-
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tür (LXVIII, al-Kalem, 4). Rasûl aleyhissalâtü vesselâmın işaret buyurduğu 
üç durağın aslı adalettir. Çünkü şeriat, ancak Hak ve halkla muamelelerde 
adalet suretinden ibarettir. Tarikat da (354. a) Tanrı emanetine hıyanetten 
çekinmek, yaratılışı nefsanî sıfatların kaplayışiyle kötü kuvvetlerin cevir ve 
zulmünden kurtarmaktan ve aslî durağına ulaştırmaktan ibarettir ki bu su-
retle bir şey, yerinden başka bir yere konmamış ve zulüm edilmemiş olur. 
Tarikat, bütün kuvvetleri ve melekeleri ifrat ve tefritten koruyup itidale ulaş-
tırmaktır, böylece insan, azgınlığa ve düşmanlığa mensup olmaz, taksire ve 
yokluğa düşmez. Tarikatin sonu hakıykate ulaşmadır. Hatta adalet, ancak 
kesret âleminde vahdet hakıykatinin suretiyle mümkündür. Bu bakımdan 
şeriat, adaletin sureti ve görünüşü, tarîkatsa içyüzü ve aslının varlıkta sere-
yanı ve butundan zuhura hareketidir. Hakıykate gelince: O, adaletin mânası 
ve bâtınıdır. Adalete dayanan üç makamda tahakkuk olmadıkça kalpler, kö-
tülüklerden kurtulamaz, ileri gidemez ve olgunlaşamaz. Bedenlerin sıhhati, 
gelişmesi ve kuvveti de yemekle olur, fakat yemeklerin lezzeti ve düzgünlü-
ğü tuzladır. Şalvar giydirmek, iffetin üstünlüğüne işarettir. Çünkü iffet, av-
reti örtmenin ve ferci şehvetten menetmenin suretidir. İffetin esası budur. 
Sonra gelen fütüvvet ehli, fütüvvet talibinin kademine güvenmezlerse önce 
beline bir peştemal kuşatırlar. Ondan sonra fütüvvet hukukuna riayet eder 
ve güvenilecek bir dereceye gelirse şalvar giydirirler. Bel bağlamak, yiğitlik 
üstünlüğüne, hizmete kiyam etmiye, esası şecaat olan ve yiğitliği mündemiç 
bulunan tevazua işarettir. Bilginin olgunluğu amelle olduğundan bu makama 
ulaşmıya tekmil denir. Fütüvvet erbabı amelsiz ilme hiç bir değer vermezler. 
Amele kadem derler, ilme nazar. Kadem sahibini muteber tutarlar, nazar sa-
hibini ondan aşağı sayarlar. Şu halde malûm oldu ki, bunlar remizlerdir ve 
bu remizlerle fütüvveti tamamlıyan ve sahibinde vilâyet salâhiyetini meyda-
na getiren şeylere işaret olunmadadır. Bu da aşağılıklara aittir. Halbuki ta-
savvufta ilk iş yücelmedir, buysa yüce âlemlere aittir. Tasavvufta baş tıraş 
etmek de sünnettir ki bu, fütüvvette yoktur. Çünkü baş tıraşı, yücelmiye mâ-
ni olan şeyleri gidermiye ve tasavvuftan maksud olan yokluğun başlaması-
na işarettir. Fütüvvet sahibi olmaksa varlık muktezası olan üstünlükleri ve 
güzel huyları kazanmaktır. Bu yüzden de aydınlanmıştır ki fütüvvetin sonu 
vilâyetin başlangıcıdır. Netekim anlattığımız gibi fütüvvet nasıl tasavvufun 
cüzüyse vilâyet de nübüvvetin cüzüdür. Tanrı daha iyi bilir.
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DÖRDÜNCÜ FASIL

fütüvvetin başlangıçları ve temelleri
—

Aydınlandı ki fütüvvet, yaratılış nurunun zuhuru ve o nurun mümkün olan 
kuvvet âleminden fiil sahasına çıkışıdır. Şu halde başlangıcı da nefsi arıtmak, 
gönlü temizlemek olabilir. Güzel edepler, temiz ameller, beyenilmiş âdetler, 
takdir edilmiş sıfatlar, doğru niyetler, yerinde fikirler, düzgün reyler, terte-
miz işler, insanı hayra sevkeden ve hasenata yönelten şeyler, insanları aşa-
ğılık huylardan, kötü fiillerden alıkoyan, canavarlarla hayvanların işlerinden 
uzaklaştıran şey ve karanlık perdelerinin kalkmasına, nuranî hakıykatlerin 
açılmasına, nefis sıfatlarının kökünden giderilmesine, ruhanî ışıkların doğ-
masına, hasılı maksadın husulü neye bağlıysa ve yolda yürümenin şartı ney-
se onun meydana gelmesine ve bütün bunların husulüne aslî sebep hayâdır. 
Hayâ, istidat arılığı kitabının ünvanıdır. Nefis cevherinin kurtuluşuna, yara-
tılışın ve aslın selâmetine delildir. Güzelle çirkinin ayırd edilmesine kuvvet, 
insanın kötülüklerden çekinip güzelliklere ve iyiliklere yönelmesine kuvvet 
ondadır. Çünkü hayâ, nefsin, kendisinden çirkin ve ayıplanacak şeylerin çık-
masından korkmasıdır. Böylece tabiatında, noksanın âdiliğine, üstünlüğün 
olgunluğuna, kötülüklerden kaçınmanın vücubuna bir şuur peydâ olmazsa 
bu mâna onda zâhir olamaz. Bu yüzdendir ki Peygamber aleyhisselâm “Hayâ 
imandandır”, Emîr-al-mü’minîn Ali aleyhisselâm da “Kim hayâ libasını giyi-
nirse, halk onun ayıbını göremez”, yâni ondan ayıp sâdır olmaz buyurmuş-
tur. Mürüvvette esas ve kaide olan iffet faziletinin menşei hayâdır. Fütüvve-
tin dayancı ve temeli olan kaideler, sekiz tanedir ki bu yolun esası ve bu fa-
ziletin medârı bunlardır. Emîr-al-mü’minîn Ali aleyhisselâm, bunlara işaret 
buyurarak demişlerdir ki: (354. b) “Fütüvvetin aslı vefâ, doğruluk, emniyet, 
cömertlik, tevazu, öğüt, hidayet ve tövbedir. Bu huylarla huylanmıyan fü-
tüvvete ehil olamaz.” Fütüvvetin kemal alâmeti de oğlu Hasan aleyhisselâ-
mın fütüvvet nedir diye sorularına verdikleri şu cevapta belirmededir: “Fü-
tüvvet, kudreti varken affetmek, devleti varken tevazu göstermek, darlık za-
manında cömertlik etmek ve minnetsiz ihsanda bulunmaktır.” Bunları elde 
eden, bütün üstün huyları elde etmiş olur. Zaten bütün bu faziletler dört fa-
zilete münhasırdır: İffet, şecaat, hikmet, adalet. Sekiz aslın her ikisi, bu dört 
aslın cinsleridir. Tövbe ve cömertlik iffetin, tavazu ve emniyet şecaatin, doğ-
ruluk ve hidayet hikmetin, vefâ ve nasihat adaletin ferileridir. Her cinsten 
asıl mesabesinde olan, o cinsteki bütün nevilerin başlangıcıdır, fakat gaye ve 
nihayet makamında olan seçilmiş ve hassaten anılmıştır. Çünkü ilki, hepsi-
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nin zikrini icap eder, ikincisi hepsini toplar ve böylece ikisinin varlığı, diğer 
nevilerin varlığını mucip olur. Biz, Tanrı izin verirse bu sıfatların her birerini 
ayrı bir bapta anacağız.

BİRİNCİ BAB: TÖVBE

Tövbeyi iffet babında asıl ve temel olduğundan, mürüvvet ve ihsanın başlan-
gıcı bulunduğundan öne aldık. İffet akla ve şeriat buyruğuna uyup heva ve 
hevese uymamak için şehvet kuvvetini sarfetmek, hürlük ve yüceliğin mey-
dana gelmesi ve âdilikle aşağlığın giderilmesi için nefse ibadeti bırakmak, if-
rat ve tefritten çekinmektir. Bu suretle hırsa ve şehvete düşkünlük kalmaz 
ve tövbe, insanı hayvanlık sıfatlarının zuhurundan meneder. Ne hırs ve şeh-
veti tamamiyle yok eder, ne de insanı ona düşkün bir halde bırakır. Böyle-
ce de insan hem ona düşkün olmaz, hem de cemat mertebesine düşmekten 
kurtulur. Nefis kuvvetlerinden ilki şehvet kuvvetidir. Üstün olursa insanı 
heva ve heves kuvvetiyle cehenneme çeker, hırs, tamah, cimrilik ve haset 
sebeblerini meydana getirir, insanın azmini zayıflatır, tenbelliğe, ihmale ve 
fütura düşürür; eri, kadın mesabesine koyar. İnsana âr libasını giydirir, ha-
miyet ve gayretini giderir, istek hevesiyle yüzünün suyunu döker. Tövbeyse, 
nefse ait kabahatler görülünen kutluluk nurlarının parıltısıyla kalbe gelen 
bir kuvvet ve hararettir ki insan, onunla Tanrının nehyettiği şeylerden dille, 
işle ve niyetle dönmeyi gerekli sayar, akıl ve şeriat bakımından kötü olup kı-
nanan şeyden mürüvvet göstererek çekinmeyi vacip bilir, zâhirde, bâtında 
onlardan kaçınır. Netekim Tanrı razı olsun, İbn-i-Abbas “Tanrıya Nasuh töv-
besiyle tövbe edin” (LXVI, al-Tahrîm, 8) âyetini tefsir ederken buyurmuştur 
ki: “Nasuh tövbesi, öylesine bir tövbedir ki sahibi, tövbesinde doğrucudur, 
kalben tamamiyle nadim olur, dille istiğfar eder, kötülüğü kökünden sökmi-
ye niyetlenir ve bir daha onun benzeri bir şey yapmamayı azmeder.” Töv-
be, fütüvvet adımlarından ilk adımdır. Tarikatin başlangıcıdır, bu yolu dile-
yenin temelidir. Bir şeyden dönmeyi niyetlenip ondan yüz çevirmeyi kurdu 
mu artık bir daha ona dönmiyen, hattâ dönme imkânını bile gönlüne getir-
miyen adam fütüvvete sahip olabilir. Çünkü fütüvvet için zarurî ve gerekli 
olan şeylerden biri, ercesine azim, sabırda kuvvet ve işlerde sebattır. Bu ol-
madıkça fütüvvette hiç bir durağa ulaşma imkânı yoktur. Hattâ bunsuz bir 
adım bile atmak mümkün değildir ve doğru da olmaz. Nasuh tövbesi, şehvet 
ve lezzete ait olup vazgeçtiği şeyleri yapmamıya ve tövbeden önce heva ve 
hevese uyularak işlenen ve evvelce insana sevimli gelen, rağbet edilen şeyle-
ri işlememiye sabretmeyi ve bu yolda ayak diremeyi icap ettirir. Bu durakta 
sabır, heva ve hevese itaati terketmek, nefsi bunlara uymadan meneylemek 
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ve uyuş sebeplerine karşı durmaktır. Emîr-al-mü’minîn Ali aleyhisselâm bu-
yurmuştur ki: “Ben bunu gördüm, bunu anladım, zaten yaşla da tecrübe el-
de edilir ya, sabrın sonu iyidir.” Tövbe, cüvan-mertlerin sahip oldukları sı-
fatların başlarındandır ve sükûn ve vekar huzurunu meydana getirir. Sükûn, 
şehvetlerin coşkunluğu anında oturamakla olmak, lezzetleri dileme husu-
sunda taşkınlık ve tezlik göstermeyip sâkin bulunmaktır. Vekarsa, dilekle-
ri elde etmede yavaşlık göstermek, kazançları ele geçirmede ileri gitmemiye 
riayet etmektir. Peygamber aleyhisselâm, “Yavaşlıkla hareket eden doğruya 
ulaşır, yahut neredeyse ulaşacaktır. (355. a) Acele eden hatâ eder, yahut et-
mek üzeredir” buyurmuştur. Bu iki sıfattan, nefiste ahlak yüceliği ve takvâ 
meydana gelir. Çünkü huy yüceliği nefsin uygunluğunu ve kalbin yüceliğini 
icabettiren şeylerdir. Takvâ da kötü işlerden çekinmek ve iyi işlerde bulun-
mayı âdet edinmektir. Nefis huzuru ve topluluğu meleke edinir, kendisinde-
ki dağınıklık giderse mutlaka bâtınında bir arılık meydana gelir, bulanıklığı 
gider, can gözü açılır, güzellikleri kötülüklerden ayırd eder ve onda arılığı 
mikdarınca olgunlukta sevgi meydana gelir, onları elde etmek için çalışmıya 
başlar, noksanı icabeden şeylerden kaçar, nurla zulmet nasıl bir araya gele-
mezse, o da kötülüklerden öylece nefret eder. Takvâdan kanaat ve tahammül 
meydana gelir. Kanaat geçim sebeblerine fazla sarılmamak, geçinecek mik-
darla iktifa etmektir. Tahammül, istiğna göstermek, giyim ihtiyacını ve geçim 
yokluğunu bildirmemektir. Çünkü kifaf, geçimde muayyen bir haddi gözet-
mektir. Bu haddi gözetmeyince isteğin sonu yoktur, insanı hırs kaplar, tak-
vâyı bozar. Halka yokluğunu bildirirse bile Tanrının izni ve takdiri olmadıkça 
hiç bir kimse ona çare bulamaz. Oysa hırsa ve tamaha mensup olur. İstiğna 
gösterecek, tahammül edecek olursa, mukadder olan pay ona ulaşır, rahat 
ve huzur bulur, övülür ve iyi ad kazanır. Kanaatta da düzenden çıkmamak 
gerektir. Düzen, işleri ihtiyaca göre hesaplamak, sebepleri sıraya koymaktır. 
Emîr-al-mü’minîn Ali aleyhisselâm “Hesaplı harcet, fakat darlığa düşme, eli 
dar ve nekes olma” buyurmuştur. Kanaatin sonu hürriyettir. Hürriyet, malı 
korkusuzca ve aşağılıklara, âdiliklere düşmeden kazanmak ve riyasız, min-
netsiz iyi yerlere sarfetmektir. Hürriyet, fütüvvetin sermayesi, mürüvvetin 
ünvanı, hizmet mantıkasının şemsesi, inciye benziyen iffet huylarının dizi-
si ve kardeşlik yüzüğünün taşıdır. Bu yolun esas temeli ve cüvan-mertlerin 
aslî huyudur. Hürriyet sahibi, şehvete tapmayı revâ görmez, lezzeti istemede 
kimseye karşı alçalmaz. Yüce nefsini bir lokma için satmaz, âdîlik ve aşağı-
lık libasına bürünmez, dünyaya ait faydaları elde etmek için canla başla ça-
lışmaz, heva ve heves bağlarına tutsak olmaz, nefsin ve şehevî kuvvetlerin 
isteklerine uyup horlanmaz, Tanrının verdiğine kanaat eder, nasibi olmıyanı 
elde etmek için yüzünün suyunu dökmez, başkalarının payına düşene bakıp 
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haset etmez, karnının ve belinin lezzetine tutulmaz, mal toplamada, elinde-
kini vermemede vebale uğramaz, nefsin hırsına itaat etmez. Çünkü, nefse 
tapan, erlikten çok uzaktır, o, âdeta kadındır. Hürriyet, mürüvvetle son bu-
lur. Lezzeti terketmek, halka ihtiyacını bildirmeyip istiğna göstermek, hal-
kın sahip olduğu şeyleri istememek, yüzünün suyunu korumak, kendisine 
gerekli olup elde ettiği ve elinden çıkarmak istemediği şeyi severek, gönülle 
halka ihsan eylemek, mürüvvetin gerekli sıfatlarındandır. Ulu ve yüce Tanrı, 
Davûd Peygambere, aleyhisselâm, vahyetmiş ve “Ya Davûd, dinde ve mürü-
vvette olgunluğa ulaşmamış kişiyle konuşma” buyurmuştur. Mürüvvetin ol-
gunluğu da cömertliktedir. Çünkü iffet sıfatının sonu ve gayesi, cömertliktir. 
Tanrı cüvan-mertlere başarı verir ve onların dostudur, Tanrı daha iyi bilir.

İKİNCİ BAB: CÖMERTLİK

Cömertlik, verilmesi gereken şeyi, vermek icabeden kişiye nasıl verilmesi lâ-
zımsa, öylece, onu minnet zahmetine düşürmeden, yahut övüşten ibaret bi-
le olsa bu verişe bir karşılık beklemeden ve bir maksat gütmeden vermektir. 
Cömertlik, iffet derecelerinin en üstünü, mürüvvet mertebelerinin en yüce-
si, cüvan-mertlerin attıkları adımlardan son adım ve onların zâhitlikte ulaş-
tıkları duraklardan en şerefli duraktır. Onunla vasıflanan ve cömertliğin hak-
kını gereği gibi yerine getiren kişi, bütün iffet nevilerini ayağının altına al-
mış, iffetin her derecesine ulaşmış ve iffet ehlinin üstü olmıya ve bu sıfatla 
övülüp ululanmıya hak kazanmıştır, Peygamber aleyhisselâm, “Cömert câ-
hil, bana nekes ibadet ehlinden daha sevgilidir” buyurmuştur. Cömertliğin 
en aşağı derecesi müsamahadır. Müsamaha, terk edilmesi gerekmiyen hak-
kı ve malı, bağışlama yoliyle terketmedir. Ulu Tanrı “Güçlüğe düşmüş kişi, 
bir kolaylık elde edinciye dek borcunu vermede sıkıştırılmaz. Eğer tasadduk 
ederseniz, biliyorsanız bu, sizin için hayırlıdır” buyurmuştur (II, al-Bakara, 
280). Bundan sonra semahat gelir ki o, verilmesi vacip olmıyan şeyi üstün-
lük yoluyla ihsan etmektir. Emîr-al-mü’minîn aleyhisselâm “Semahat sahi-
bi ol, fakat israfta ileri gidici olma” buyurmuştur. Bu sıfata, cüvan-mertlerin 
en hususî sıfatı olduğundan ve onsuz fütüvvetin olmasına imkân bulunma-
dığından bâzıları “cüvan-mertliğin nefsi” adını verirler ve fütüvvet erbabı-
nın huylarının çoğunu, bu huya münhasır bilirler. Yâni bu yolda cömertlik 
o derecede lâzımdır ve o olmadı mı cüvan-mertliğin vücudu kalmaz. (355. 
b). Fakat bu, cömertlik oldumu fütüvvet de olur, yahut cömertlik fütüvvetin 
olgunluğunu icabettirir demek değildir. Üçüncü mertebe müvasâttır ki bu, 
sevgililerle dostlara yardım için malını vermek, kendisine ait ne kadar malı 
varsa bu aidiyette hiç bir rüçhan gözetmeksizin o mallara onları da iştirâk 
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ettirmektir. Ondan sonra kerem gelir. Kerem, büyük işlerle yüce maksatlar 
uğruna malını, kolayca ve güzellikle bağışlamaktır. Emîr- al-mü’minîn aley-
hisselâm “Kadir ve mertebeler, ihsanla büyür, yücelir” buyurmuştur. Bun-
dan sonra ihsan gelir. O, mal vermekle insanın sevinmesi, neşelenmesidir. 
Bu huyların en yücesi ve üstünü bağışlamaktır ki o da ihtiyacı olduğu halde 
malını vermektir. Ulu Tanrı “Tanrı sevgisiyle miskini, yetimi ve esiri doyu-
rurlar” buyurmuştur (LXXVI, al-Dehr, 8). Bu huy, fütüvvet ehlince cömertli-
ğin en yüce mertebesi ve en yüksek zirvesi ve güzelliklerin güzelliğidir. Çün-
kü kadirlerinin üstünlüğü ve derecelerinin tefavütü bu huyla meydana çıkar. 
Birbirlerinden üstün oluşları bununla anlaşılır ve bu huy, sınama vaktinde 
cüvan-mertlerin mehengi ve insan kadir ve cevherinin miyarıdır ki kuru dâ-
vada bulunan, dâvasında doğru olandan, haklı bulunan, yalancıdan bu huy-
la ayrılır. Nefsin tecerrüdüne bundan daha kuvvetli bir delil yoktur. Çünkü 
malı, ona bağlıyken, onu severken bağışlamıya imkân yoktur. Bundan dola-
yı bu huya nazaran bütün huyları hor sayarlar ve hiç birini bu değerde bul-
mazlar, bunu hepsinden üstün tutarlar. Bu huya sahip olanı yüce ve büyük 
sayıp ihvanın üstünü görürler. Geçmişler, bu huyu elde etmiye pek çalışmış-
lar ve kadrini pek büyük tutmuşlardır. Huzeyfe-i Advî’den rivayet edilmiştir, 
demiştir ki: Amıcamın bir oğlu vardı. Yermük savaşında onu bulamadım. Sa-
vaştan sonra biraz su aldım, onu aramıya koyuldum. Henüz ölmediyse ağzı-
na birazcık su damlatayım, yüzüne birazcık su serpeyim diyordum. Nihayet 
onu ölüm halinde buldum. Biraz su vereyim dedim. Ver diye işaret etti. O sı-
rada birisinin, ah yandım sesi kulağına erişti. Önce ona götür diye işaret et-
ti. Onun yanına vardım, o adam, Âs oğlu Hişam’dı. Tam su vereceğim sırada 
başka birisinin ah dediğini duydu, önce ona götür dedi. Yanına gittim, bak-
tım ki ölmüş. Hişam’a döndüm, onu da göçmüş buldum. Amıcamın oğluna 
koştum, baktım ki o da ruhunu teslim etmiş. Beyit:

Din erlerinin türesi, Tanrıdan yakıyne sahip olanların âdeti böyledir.
Bağışlamanın kemâli, bâki hayırları ve ahirete ait kutlulukları da ihsan 

etmektir. Çünkü cüvan-mertlerce geçici hayırlarla zevali olan şeylerin ihsan 
edilecek kadar bir değeri yoktur. Emîr-al-mü’minîn salavatullahi aleyhten ri-
vayet edilmiştir ki tam kırk yıl rastladığına önce selâm verir, kimsenin ken-
disinden önce selâm vermesine meydan bırakmazdı. Sebebini sordular, bu-
yurdu ki: “Peygamber salavatullâhi aleyhten duydum, önce selâm vermenin 
pek büyük bir sevabı var. Bundan önce o sevabı elde etmek için evvelâ ben 
selâm veriyordum. Fakat şimdi o sevabı halka bağışlamadayım.” Yine rivayet 
edilmiştir, Hasan ve Huseyn aleyhimesselâmın arasında şiddetlice bir şey 
olmuş, ikisi de birbirlerine küsmüşlerdi, yüzlerine bakmıyorlardı. Huseyn, 
barışmak için Hasan’ın gelmesini bekledi. Nihayet Hasan geldi, onu kucakla-
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dı, gönlünü aldı. Huseyn dedi ki: Sen büyük ve benden üstün olduğun halde 
neden şimdiye kadar ben sana gelmedim de senin gelmeni bekledim biliyor 
musun? Hasan, neden diye sorunca dedi ki: İki kişi birbirine kızıp küserse 
önce barışıp öbürünün rızasını alanın ne derecede sevaba gireceğini ceddim 
Tanrı elçisi Muhammed sallallâhu aleyhten duydum, o sevaba senin girmeni 
istedim, yoksa daha önce ben gelir, senden hoşnutluk dilerdim. Başarı ve-
ren Tanrıdır.

ÜÇÜNCÜ BAB: TEVAZU

Bu, şecaat mertebelerinin ilkidir. Şecaat, korkulu vakitlerle darlık ve musibet 
zamanlarında asabî kuvveti apaçık akla ve doğru reye muti’ etmektir ki bu da 
hayvanlık kudretinin itidali ve kemalidir. Çünkü bu kuvvet bazan ifrata varır, 
mevki, kahır ve saltanat isteğine kalkışır, ululanma, kendini görme, haset ve 
hiddet gibi şeyleri meydana getirir. Bazan da tefrite varır, korkaklık, yürek-
sizlik, ürkeklik ve gevşeklik meydana getirerek insanların yüceliğini, aydınlı-
ğını ve alımını giderir, kadrini, değerini azaltır, yok eder, akıllılara karşı insa-
nı hor bir hale sokar, akıl azlığına, re’y düşkünlüğüne mensup eder. Tevazu, 
üstünlük ehliyle dostları ve sevgilileri ağırlamak, ululamak, mal ve mevki ba-
kımından kendisinden düşkün, fakat üstünlükte ve yücelikte kendine eş, ya-
hut kendisinden ileri olanları büyük saymak, onları yüceltmek ve kendisin-
den aşağı bile olsa, münkür olmadıkça, kendisinden aşağı bile olsa herkese, 
değerini ve mevkiini vermektir. Ulu Tanrı “Îman edenlerden sana uyanlara 
karşı mütevazı ol” buyurmuştur ( XXVI, al-Şuarâ’, 215). Bu huy, nefsin, kendi 
hakkında itinası azalmadıkça, kendi değerine iltifat etmesi ortadan kalkma-
dıkça olgunlaşmaz. Bu huydan hilim meydana gelir. Hilim, nefsin huzur ve 
sükûnudur, kızgınlık zamanında kınamayı, ayıplamayı ve hiddeti bırakmak, 
kavga ve düşmanlıklarda yumuşaklık ve yavaşlıkta bulunmaktır ki hepsi de 
tevazuun sonuçlarıdır. Böylece bu huyun zıddı olan kabalık, sertlik ve nob-
ranlık, nefisten çıkar, tezlikle acelecilik yok olur, elemlerle belâlara karşı kuv-
vet ve sebat, meleke haline gelir, bu husustaki sebatsa istenen şeylere sab-
retmektir. Bundan dolayıdır ki Emîr-al-mü’minîn Ali aleyhisselâm “Sabır iki 
kısımdır: İstemediğine sabır, sevdiğin şeye basır” buyurmuştur. Bu sebattan 
da tahammül, yâni bedenî yorgunluklarla meşakkatlere, insana gelip çatan 
zahmetlere dayanmak, azâ ve cevarihi hayrat ve hasenat kazanmak ve kalı-
cı iyi işleri biriktirmek hususunda yormak, incitmek ve yıpratmak ve buna 
sabretmek meydana gelir. Ulu Tanrı “Bizim için savaşanlara yollarımızı gös-
teririz” buyurmuştur (XXIX, al-Ankebût, 69). Bu âyet gereğince bu huydan 
da şehamet doğar. Şehamet, insanı iyilikle andıran ve bir çok sevaplara nâil 
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eden büyük işlerle yüceliklere nefsin düşkünlüğüdür. Çünkü nefis ne kadar 
riyazat çeker ve bu suretle arınırsa kalb o derecede kutluluk âlemiyle müna-
sebet peydahlar ve bu münasebet yüzünden de yüce işlerle üstün maksatları 
aramıya koyulur. Bundan dolayı Peygamber aleyhissalâtü vesselâm “Tanrı, 
yüce işleri ve onların yükseklerini sever, kötü işlere buğzeder” buyurmuş-
tur. Çünkü yüceliklerle güzel ve temiz şeyler ancak arılıkla, kalbin nurlu olu-
şuyla istenir. Aşağılık ve âdi şeylerse, ancak nefsin karanlık oluşu ve bulanık 
bulunuşu yüzünden dilenir. Şehametten nefis ululuğu ve himmet yüceliği 
meydana gelir, nefis ululuğundan da afiv doğar. Çünkü nefis ululuğu, çoğu 
hor görmek ve büyüğe, küçüğe tahammül kuvvetine sahip olmaktır. Bu sıfa-
tın varlığıyle hiç bir kimsenin suçu ve cürmü, insanın nefsine tesir etmez ve 
insan başkalarının eziyetinden incinmez, böylece de kudreti varken öc alma-
yı kurmaz, suçtan geçmek ve bağışlamak, ona güç ve ağır gelmez. Affetmek, 
fütüvvet ehlinin ana huylarından ve büyük sıfatlarındandır. Onlar, bu huyda 
da birbirleriyle yarışırlar. İhvanın cevherlerinin arılık derecesini bununla sı-
narlar. Erlerin değerlerini ve mertebelerini onunla tanırlar. Bu sıfatta rikka-
ti, yâni kendi cinsinden olanlara bir eziyet edilirse kendisine elem ve ıztırap 
vermediği halde teessür duymayı ve incinmeyi meydana getirir. Böylece rik-
kat sahibi, hemcinsini incitmekten çekinir, onların suçlarına karşılık kısas 
istemez, hatalarından geçer. Ne suretle olursa ve nasıl kolayına gelirse öyle-
ce onların derdini, belâsını, düştükleri sıkıntıyı ve zararı gidermeyi kendisi-
ne vacip bilir. Rikkat, itidâl derecesine geldi mi hamiyete eş olur. Hamiyyet, 
kendisinin ve ihvanın dinini ve hürmetini töhmetten korumak, ehil ve aşire-
tini zulüm görmeden ve aşağılığa düşmeden muhafaza etmektir. Peygamber 
aleyhissalâtü vesselâm “Töhmet yerlerinden sakının” buyurmuştur. Bu, on-
ların huy ve âdetlerinin en hususî olanı, ahlâk ve vasıflarının en yücesidir. 
Bu hususta elemlere ve korkulara tahammül ederler, tehlikelere atılırlar, şe-
reflerini koruma hususunda mallarını, canlarını bağışlamayı kolay görürler, 
onun azlığına ve yokluğuna aldırış etmezlikten gelemezler. Bunun sonu da 
himmet büyüklüğüdür. Himmet büyüklüğü, âhıret kutluluğuna karşı dünya 
kutluluğuna, yahut kutsuzluğuna aldırmamak, cüz’î dileklere karşı hakarete 
düşmekten çekinmek, hemcinsinin hayatı karşılığında ebedî hayata nâil ola-
cağını bilse bile canını fedâ etmektir ki böylece onlar, tehlikeli şeylere pek o 
kadar kıymet vermezler ve büyük maksatlara ulaşabilmek için muhatarayı 
düşünmezler bile. Küllî dilekleri aradıklarından o dilekler uğruna canlarını 
da terkederler, tenlerini de ve candan geçmeyi pek ehemmiyetsiz görürler. 
“Zararı yok dediler, biz rabbimize dönmedeyiz” (XXVI, al-Şuarâ’, 50) âyeti, 
onların vasfıdır. Bu mânada ancak şecaat faziletinin sonu olan gerçek emni-
yetle tahakkuk edilir ve tevazuun kemâli, emniyet tahakkuk etmedikçe elde 
edilemez, buna imkân yoktur. Yardımı dilenen Tanrıdır.
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DÖRDÜNCÜ BAB: EMNİYET

Emniyet, korku ve musibet anlarında bağırıp elemlenmemek, büyük vak’a-
larla tehlikeli şeylerde gönlünü bozmamak üzere nefsin dayanması ve it-
mi’nan sahibi olmasıdır. Netekim ulu Tanrı, “Onlardır ki emniyet onlar için-
dir ve onlardır doğru yolu bulanlar” demiştir (VI, al-An’âm, 82). Buna nec-
det de derler ki (356. b) şecaatin en üst derecesi, gayesi ve nihayetidir. Bu da 
kader sırrını iyice anlamadan ve yüce, ulu Tanrının korumasına tam olarak 
ve adamakıllı dayanmadan nasip olmaz, yakıyn kuvveti, bütün kudretlerin 
Tanrı kudretinde mahvolduğunu anlamadıkça ve halkı kuru odunlar mesa-
besinde görmedikçe meydana gelmez ve şecaat fazileti kemale ermez. Çün-
kü insan, Tanrıdan gayrıda bir tesir ve kuvvet görüp halkın, onun varlığına 
rağmen bir varlığı ve eseri olduğunu sandıkça ve onun koruması oldukça hiç 
bir yaratılmışın, kendisine kötülük edemiyeceği ve hiç bir âfetin ona ulaşa-
mıyacağı hususunda şüphe ettikçe korku ve iztırap çeker, bu zarurîdir, em-
niyete ve itmi’nana ulaşmasına imkân yoktur. Gönlü yakıyn nuruyla aydın-
lanmıyan, şüphe ve bilgisizlik karanlıklarından kurtulmıyan, ister arabın ileri 
gelenlerinden olsun, ister türkten bulunsun, daima ürker, korkar, gönlü kö-
tüleşir, dağılır. Havassın emniyeti, şiddet, kuvvet ve yiğitlik demlerinde ayak 
diremektir ki bu da inanışta yakıyn kuvvetine sahip oluştan başka bir şeyle 
mümkün değildir. Yoksa insan her arıktan korkar, her tikeni bir kılıç, her dı-
varı bir adam sanır. Fakat ecelin mukadder olduğunu ve ömür miktarının ta-
yin edilmiş bulunduğunu düşünse, her olacak şeyin ezelden takdir edildiğini 
anlar ve istediği kadar kuvvet sahibi olsun, istediği kadar sayı bakımından 
üstün bulunsun, hiç bir düşmanından korkmaz. Emîr-al-mü’minîn Ali sala-
vatullâhi aleyh, Handak savaşında Abd-i-Vüd oğlu Amr meydana gelip ken-
dini övmiye başladığı, elinde ölen arap yiğitlerinin adlarını birer birer andığı, 
halkın onun cüret ve fasahatından korkup herkesin, bu adamın dili böyle, ya 
kılıcı nasıl dediği zaman hiç aldırış bile etmedi, onunla savaştı. Savaştan son-
ra Ali’ye, ondan korktun mu diye sordular. Tanrıdan başka kimseden kork-
mayandan herkes korkar, fakat o, kimseden korkmaz. Amma Tanrıdan kork-
mıyandan kimse korku duymaz buyurdu.

Hikâye: Hâtem-i Asam’dan, Tanrı rahmet etsin, rivayet edilmiştir, de-
miştir ki: Ben Horasan savaşlarının bazısında Şakıyk-ı Belhî ile beraber bu-
lunmuştum. Savaş meydanında Şakıyk’a rastladım. Bana, gönlün nasıl, ne 
âlemde dedi. Zifaf gecesindeki heyecanı duyuyorum, ondan hiç farkı yok 
dedim. Ben dedi, bütün tehlikelere rağmen eminim. Kalkanını attı, silâhı-
nı çıkardı, yatıp kalkanına başını koydu, uykuya daldı ve horlamaya başladı. 
İşte emniyet ve gerçek itmi’nan budur. Bu öyle bir şeydir ki sahibinden ya-
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kıyn nuruyla perde kalkmıştır, o insanın gözü açılmıştır, gönlünü bozmaz ve 
bir şeyden korkmaz. “Bize Tanrının takdir etmediği şey erişemez” sırrı (IX, 
al-Tevbe, 51), ona açılmıştır, onu açıkça görür ve takdirinde olan şeyden çe-
kinmenin bir fayda vermiyeceğini anlar. Tanrı dilediğine kadirdir.

BEŞİNCİ BAB: DOĞRULUK

Doğruluk, hikmetin temeli ve dayanağıdır. İlk basamağıdır. Hikmet, söyle-
mek kudretinin üstünlüğü ve olgunluğudur. Söylemenin faydası, kişiye bil-
mediği şeyi haber vermektir. İnsanlar, bu hassayla öbür canlılardan ayrılır 
ve bununla hepsine üstün olur. Tanrı inayetiyle insan, bu sıfatla yücelmiş-
tir. Fakat haberler, vakıa uygun düşmezse, sözün hassası zuhura gelmez ve 
sözden maksat neyse meydana çıkmaz. Bundan dolayı da insan, hayvanlar-
la müsavi bir dereceye düşer. “Onlardır hayvanlar gibi” âyetine uyar ve bu 
yüzden ondan umulan şey meydana gelmediği ve kendisinde olandan aykırı, 
hattâ daha aşağı bir şey zuhur eylediği cihetle, “Hattâ onlar, hayvanlardan 
da daha azgın ve sapıktırlar” hükmüne girer (VII, al-A’raf, 179). Şüphe yok ki 
bu çeşit adamı, gerçekten adam saymıya imkân yoktur. İşte bu yüzden Emîr-
al-mü’minîn Ali aleyhisselâm “Yalan söyleyende mürüvvet olamaz” buyur-
muştur. Bu durakta hikmetten maksat, eşyayı, olduğu gibi anlayış, işlerdeki 
doğru ve gerçeğe uygun şeyleri, nasılsa öylece buluştur. Bu suretle söz ve 
iş doğruluğu meleke haline gelir. Doğruluk ya niyette olur, ya sözde, ya işte. 
Niyette doğruluk her başlanan işte Tanrı tapısına doğru bir maksatla yöne-
liştir. Netekim Tanrı “Ona doğrulukla gidin, yürüyün, yolunda doğru hare-
ket edin” buyurmuştur (XII, al-Secde, 6), öylesine ki o işte, Tanrıdan gayrı 
bir şey bulunmasın, ondan başka bir maksat güdülmesin. Kişi ne yaparsa 
Tanrı için ihlâsla, riyasız ve nifaksız yapsın. (357. a) Onda halk görsün, ya-
hut sevap kazanayım, karşılığında bir şeye erişeyim, yahut da şöhret ve ad 
san sahibi olayım, beni övsünler gibi bir maksat bulunmasın. Çünkü bunla-
rın her biri, mürüvvette ayıptır, onu bozar ve fütüvveti kirletir. Bu bakım-
dan insanın her yapacağı işte, her bulunacağı harekette adam akıllı düşün-
mesi, Tanrının, o işte kendisini hakka ulaştırmasını dilemesi ve o işte başka 
bir maksat beklememesi gerektir. Böylece Tanrı ona başarı verir. Şunu da 
bil: Hiç bir iş yoktur ki o işte Tanrının, kul üzerinde bir hakkı olmasın. O iş, 
ancak o hakla durur, bedenin canla durduğu gibi. Şu halde o hakka riayet 
etmezse, o iş murdarlaşır, pisleşir ve haram olur. Doğruluk, Kur’an’da, ma-
lın, nefsin telefini bile mucip olsa sözü doğru söylemek diye tarif edildiğin-
den yalan söz söylememektir. Hele şeriate ait haklara taallûk eden sözde hiç 
yanlış olmamalı. Çünkü yalanın en kötüsü, Tanrıya ve Peygamber’e iftirada 
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bulunmaktır. Cüvan-mertlik yolunda yalandan beter bir şey yoktur. Hattâ o 
dereceye kadar ki “Erlik, doğruluktan ibarettir” derler ve yalana “Erkeklerin 
hayız görmesi” adını verirler, ondan daha büyük ayıp ve cüvan-mertliğe ay-
kırı bir şey tanımazlar. Ancak küllî bir iş veya dinî bir şey, onunla olabiliyor-
sa bâzı târiz ve tasrihlerle yalan ve yanlış söz söylenmesi, bu hükümden dı-
şarıdır. Emîr-al-mü’minîn aleyhisselâmın fütüvvetin esasını anlatırken bah-
settiğimiz sözü, yahut İbrâhîm aleyhisselâmın putları kırmak için “Ben has-
tayım” (XXXVII, al-Saffât, 89), yine “Büyükleri yapmıştır” (XXI, al-Enbiyâ’, 
63) demesi ve bunlara benzer şeyler gibi. İşteki doğruluğa gelince: Her hak 
sahibinin hakkını büyük tutarlar, şeriatte, yahut örfte çekinilmiyen çeşitli ve 
cüz’î kötülüklerle fenalıklardan bile kaçınmayı vacip bilirler. Fütüvvet sahi-
bi, açıklayınca utanacağı bir işi gizlice de yapmıyan kimsedir. Fütüvvet sahi-
binin dışı, hiç bir suretle içine aykırı olmamalı, gizliliği, açıklığı müsavî bu-
lunmalıdır. Öylesine ki onun bütün işlerini, sözlerini, düşüncelerini ve niyet-
lerini bir tabağa koysalar da âlemdekilere gösterseler o tabaktaki şeylerden 
hiç birinden çekinmemesi ve küçük bir şeyin bile gizlenmesini istememesi 
gerektir. Hasılı bu hususta doğruluk, ulu bir asıl, büyük bir adım ve yüce bir 
kademdir. Doğru olmıyanların fütüvvetten hiç bir hazzı, hattâ mürüvvetten 
hiç bir payı yoktur. Doğruluğu şiâr ve âdet edinen kişiye bütün hayır kapıları 
açılır, bütün şer yolları kapanır, bütün kutluluklarla olgunlukları elde etmi-
ye istidat kazanır, bütün noksandan ve şekavetten korunur. Çünkü hayırlar-
la kutlulukların ve olgunlukların mayasının hamuru odur. Hepsi onunla yol 
bulur, ondan meydana gelir. Doğruluktan arılık zuhur eder ki o da gayb sure-
tini kabul için gönlün nurlanması ve kalbin açılmasıdır. Ulu Tanrı “Tanrının, 
gönlünü İslâm için açtığı kişi, rabbinden nura nâil olmuştur. Tanrı sözünü 
kabul hususunda gönlü dar kişiye benzer mi?” buyurmuştur. (XXXIX, al-Zü-
mer, 22). Arılık, anlayış, zekâ ve buluş kabiliyetinin çoğalmasıdır. Anlayışın 
içi, vehim ve hayâl perdeleriyle kötülüklerden ayrılmış olan aklın özüdür ki 
o, Elest ahdini anış ve kutluluk âlemini hatırlayıştır. Ulu Tanrı “Ondan ancak 
akıl sahipleri öğüt alır” buyurmuştur (XIII, al-Ra’d, 19). Anıştan ezberleyiş 
ve koruyuş meydana gelir, gönül kulağı açılır, insan ezel ve edeb sırlarını gö-
zetir. Netekim Tanrı “Onu, unutmıyan, belliyen kulakta korur, unutmaz” bu-
yurmuştur (LXIX, al-Hâkka, 12). Abd-Allâh-ibn-al-Hasan’dan rivayet edilmiş-
tir ki bu âyet inince Peygamber aleyhissalâtü vesselâm, Emîr-al-mü’minîn 
Ali aleyhisselâma, “Ya Ali, Tanrıdan senin kulağını belliyen, unutmıyan kulak 
yapmasını diledim” buyurmuştur ki, Emîr-al-mü’minîn aleyhisselâm, ondan 
sonra hiç bir şeyi unutmadım ve bir şeyi unutmama imkân kalmadı buyurur. 
Belleyip unutmamanın özünden de hidayet doğar. Hidayet, hikmetin sonu-
dur. Tanrı, dilediğini doğru yola sevkeder.
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ALTINCI BAB: HİDAYET

Hidayet, başarı yardımiyle can gözünün açılması ve teyit nuruyla sürmelen-
mesidir ki, böylece insan, dilediğini açıkça görür. Ulu Tanrı “Onlardır ki kalp-
lerine Tanrı imanı yazdı ve onları ruhla kuvvetlendirdi” buyurmuştur (LVIII, 
al-Mücâdele, 22). Bu durakta hidayetle müşahededen maksat ilm-al-yakıy-
ndir ve kalbin görmesidir ki fazla arılık dolayısiyle nazar ve istidlâl yoluy-
la, yahut hicabın açılması suretiyle kula nasib olur. Fakat bu, ayn-al-yakıyn 
(357. b) ve cemâl tecellisiyle mabudu şühud kabiliyetini meydana getiren 
ruhî müşahede değildir. Çünkü hikmetin sonu bu sınırı geçemez ve ayn-al-
yakıyn ve hakk-al-yakıyn mertebelerine erişemez. Zira bu iki mertebe, ayn-
i-cem’-i ahadiyette istiğrak ve küllî fena vakitlerinde tahakkuk edebilir ve 
vilâyet sahibinden başka kimse bu mertebelere ulaşamaz, çevrelerinde do-
laşamaz. Hidayet iki kısımdır: Birincisi, ulu ve yüce Tanrıyı marifete, varlığı-
nı tasdika, tevhid bilgisine, ihlâsa, Tanrı sıfatlarını ve işlerini tanımıya, pey-
gamberlerle velileri, havassı ve temiz kişileri bilmiye yol bulmaktır. İkincisi 
tanrı hükümlerini bilmiye, vaciplerle sünnetleri ve mübah olanları, mekruh-
larla çekinilmesi icabeden şeyleri, iyi ve üstün sıfatlarla güzel ve iyi huyları 
ve bunların karşılığı olanları, din ve mürüvvette kötü olan ve fütüvvet sahip-
lerine ayıp sayılan kötü huylarla çirkin işleri, fena olan ve reddedilen âdet-
leri, cüvan-mertleri bezeyen, güzelleştiren, yücelten ve olgunluğa ulaştıran 
beyenilmiş ve güzel huy ve âdetlerle temiz sıfatları ve iyi vasıflarla seçilmiş 
edepleri tanımıya, bilmiye yol bulmaktır. Bundan fikir isabeti, rey düzgün-
lüğü, söz doğruluğu, amel iyiliği meydana gelir. Bütün bu doğru ve iyi işler, 
Peygamber aleyhissalâtü vesselâmın memur olduğu doğruluğa ait olup pek 
çoktur. Kur’an’da “Emredildiğin gibi doğru ol” buyrulmuştur (XI, Hûd, 112). 
Çünkü, o, vilâyet durağına ait olan ahval ve müşahedattan bir çoğuyla be-
raber bütün bunları yapmıya memurdu. Netekim ulu ve yüce Tanrı, bu hu-
susta onu doğrulukla vasfederek “Gözü, görmiye memur olduğu şeylerden 
ne kaydı, ne de onları aştı” buyurdu (LII, al-Necm, 17). Aynı zamanda pey-
gamberlik durağına ait olan şeriat kurmak ve halkı yakıyne ulaştırmak hu-
suslarına taallûk eden bir kaç fazla şeyleri de işlemiye memurdu. Netekim 
Tanrı “Onlar arasında, adaletle hükmet, şüphe yok ki Tanrı adaletle hareket 
edenleri sever” buyurdu (V, al-Mâide, 42). Böylece fütüvvet sahibi, işi Tanrı 
için ve Tanrı uğruna yapmıya ve doğrulukla hareket etmiye memurdur. Vilâ-
yet sahibiyse işi Tanrı için, Tanrı uğrunda ve Tanrıyla yapmıya ve bu husus-
ta doğru harekete memur olmuştur. Nübüvvet sahibineyse, bütün bunlarla 
beraber işi Tanrıdan alarak ve Tanrıya ait olduğunu bilerek hareket etmesi 
emredilmiştir. Onun Tanrıdan halka dönmesi, cezaları düzene koymak ve 
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hükümleri tayin etmekle uğraşması, Tanrının elçiliğini yapması ve halkı Tan-
rıya çağırması lâzımdır. Bundan malûm olur ki fütüvvet babında doğruluk, 
nübüvvet durağındaki doğruluğun üçte biri, vilâyet durağındaki doğruluğun-
sa iki sülüsüdür. Eğer ulu ve yüce Tanrı fütüvvet ehline hidayet nimetiyle 
nimet ihsan etmeseydi, başarı ve inayet ihsaniyle onlara hususiyet verme-
seydi, fütüvvet erbabından hiç kimse, onların huylarından bir huya bile nail 
olamaz, şecaat ve iffete kuvvet bulamaz, cömertlik nasiyesine sahip buluna-
mazdı. Çünkü bu huyların temeli, doğru inanış ve açık yakıyndir. İnanış gev-
şek olursa, adamın ayağı sürçer. Hattâ yakıyn, amelin ruhudur. Nasıl beden 
ruhsuz dirilemez, hareket edemez ve kalamazsa amel de yakıyn olmadıkça 
kabul olmaz, doğrulmaz, düzene girmez. Bu hidayet, mutlak olarak hidayet 
bağışlıyan Tanrının bir vergisidir, Tanrı cömertliğinin bir keremidir, kimi di-
lerse, onu inayet ve meşiyetiyle bu vergiye, bu kereme sahip kılar. Hidayet 
Tanrının kula eğreti olarak verdiği bir lutuftur ki kulların ileri gelenlerinin 
canlarında mîsak vakti eşsiz örneksiz olarak yaratır, kendisine ulaşacakları 
zaman tekrar geri alır ve kul, iki hal arasında o dileklere düşer ve böylece 
Tanrıya bağlanır, ona erişir. Peygamber aleyhisselâm buyurmuştur: “Şüphe 
yok ki Tanrı, halkı karanlıkta yaratmıştır da sonra onlara nurundan bir sa-
çıntı saçmıştır. Bunun saçıntısı kime değdiyse doğru yolu bulur, kime değ-
mediyse yoldan sapar.” Başarı veren Tanrıdır.

YEDİNCİ BAB: NASİHAT

O, adalet nurunun zuhuru, sadakatin temeli ve esasıdır. Adalet, bütün üs-
tünlüklerin toplanması ve kuvvetlerin birbirleriyle uyuşması ve uzlaşması 
yüzünden nefiste hasıl olan vicdanî bir haldir. Bu bakımdan huy üstünlük-
lerinin en yücesi ve cüvan-mertlik sıfatlarının en üstünüdür. Bundan dola-
yıdır ki Emîr-al-mü’minîn aleyhisselâma cömertlikle adaletten hangisi daha 
üstündür diye sorulduğu zaman adalet, (358. a) eşyayı yerlerine koymak, cö-
mertlikse, onları her hangi bir suretle yerlerinden çıkarmaktır. Adalet, ikisi-
nin yücesidir ve üstünüdür buyurmuştur. Yâni adalet, bâtında nefsanî kuv-
vetler ve olgunluklar, zâhirde cismanî haller ve işlerden ibaret olan eşyayı, 
yerli yerine koymak, cömertlikse onları yerlerinden çıkarmaktır. Çünkü her 
şeyin gayesi, kemâlidir ki o da onun istikamet yolunca seyri ve birlik gölgesi-
ne girişidir. Birlik gölgesi, adalet olmadıkça var olamaz. Cömertlikse kemâli 
tercih ediştir. İtidal, diğer kuvvetlerin kemâlâtına bir de behîmî kuvveti ek-
ler ve bunu fazilete döndürür, yâni diğer üstünlüklere ilave olarak bu kuv-
veti iffet haline kor, böylece de nefis ve kuvvetler, onu vahdet gölgesinden 
çıkarmış olurlar.
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Adalet, umumî bir tedbircidir ki, bütün kuvvetleri yerli yerinde tutar ve 
en güzel bir surette düzene sokar. Faydası da bütün halka şâmildir. Cömert-
likse bir kuvvete ârız olan bir olgunluktur, faydasıysa, diğerleri hariç, hal-
kın bir kısmına aittir. Bundan dolayı adalet daha yüce ve üstündür. Peygam-
ber aleyhissalâtü vesselâm, güzel huyları tamamlamak için gönderildiğinden 
ona “De ki Tanrının kitabından indirdiği şeylere inandım ve aranızda adalet-
le hükmetme hususunda emredildim” (XL, al-Şûrâ, 15) demesi vahyedilmiş-
tir. Nasihat, Tanrı halkının iyiliğini istemek, onları takvâ ve salâh yoluna git-
mek için uyarmak, dünya ve ahıret için hayır işlemiye, faydalı işler yapmıya, 
zararlı işlerden ayırmaya teşvik etmektir. Nasihatin tahakkuku için de emin-
lik, dindarlık ve esirgeme gerektir. Eminlik, insana tevdi edilen şeyleri koru-
mak, onları ehline vermek ve halkın sırlarını ağyardan saklamaktır. Dindar-
lık Tanrı ve kul haklarını korumak, halkın işlerini düzgün bir şekilden başka 
bir şekle sokmaktır. Esirgemek, himmetini halktan kötü şeyleri gidermiye, 
zahmetlerle belâları onlardan def’e sarfetmektir. Refet ve rahmet, şefkatin 
gerekli sıfatıdır ki o da halkın hayrını ve rahatını dilemek, hayrat ve hasena-
tı olanlara ulaştırmak, onların kutluluğunu, olgunluğunu meydana getirmiye 
çalışmaktır. Refet ve rahmetin gerekli sıfatı sılairahimdir, yâni kendisine ait 
olan dünyevî hayırlara yakınlarını da ortak etmek, onlarla bu hususta mü-
vâsâtta bulunmaktır. Sılairahmin üstünlüğü ve halkı ona teşvik hususunda 
bir çok âyet ve hadisler vardır. İki kişinin arasını bulmak, yâni kavga ve sa-
vaşta halk arasına girip onları uzlaştırmak, iki tarafa da uygun bir tarzda ol-
mak şartiyle onları barıştırmak, aralarından nefreti ve düşmanlığı gidermek 
bahsine gelince: Bu huy, fütüvvet ashabına mahsus huyların en hususiyeti 
hâiz olanıdır. Bunu, önemlilerin en önemlisi bilirler. Onların bu hususta iyice 
rüsuhları ve adam akıllı gayretleri vardır. Bir dereceye kadar ki birbirleriy-
le düşmanlık edenleri razı etmek ve onların rızasını kazanmak için bir çok 
diyetleri, cinayetleri üzerlerine almışlar ve nice yükler yüklenmişler, sayısız 
mallar harcemeyi kabullenmişler, neleri varsa hepsini ihsan etmişler, ellerin-
dekini oynayıp kaybetmişler, ellerinde olmıyanı vermeyi borç edinmişlerdir. 
Böylece de halk arasından nefret ve düşmanlık kalkmış, ülfet ve sevgi mey-
dana gelmiştir. Çünkü buğzun, düşmanlığın şeytan sıfatlarından olduğunu 
ve tek Tanrı tapısından pek fazla bir uzaklaşma bulunduğunu bilmişlerdir. 
Halkı uzlaştırma üç huyla olur. İnsan, o huylarla huylanmadıkça ve o sıfat-
larla tahakkuk etmedikçe halkı uzlaştırmıya kudret bulamaz ve bu hususta 
sözü geçmez, çalışması bir sonuca varmaz. Çünkü işle doğrulanmıyan her 
söz beyhudedir, özden bir neşesi olmıyan her iş herzeden ibarettir. Bu üç 
huyun ilki güzel ortaklıkta bulunmaktır ki bu, kendi faydasını başkasının 
zararında görmemek ve kendisini iş arkadaşından üstün tutmamak üzere 
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adaletle muamelede bulunmaktır. Böylece nasıl kendisi için ihtiyatla hare-
ket ediyorsa, öbür taraf için de böylece ihtiyatla hareket eder. İkincisi, mala, 
mevkie, söze ve işe dair hakları müstahakkına vermede insaf sahibi olmaktır. 
Üçüncüsü, kendisinin birisinde hakkı varsa onu alırken de insafa riayet et-
mektir. Fütüvvette, kendi hakkını, ne kadarsa almak ve zulümden kaçınmak 
ayıp değilse de affetmek ve bağışlamak, cüvan-mertlere daha yakışır. Bu üç 
sıfata gerekli iki huy vardır: Birincisi mükâfattır ki o, ihsana onun misli ka-
dar, yahut ziyadesiyle, buna kudreti yoksa övüş, güzellikle anış, duâ, nimet 
ve ihsanı izhar gibi elinden ne gelirse onunla karşılıkta bulunmaktır. (358. b) 
Peygamber aleyhisselâm, nimeti söylemek şükürdür demişti. İkincisi, hüs-
nü kazâdır ki bu, mükâfatta minnet ve nedameti terketmek, kendisini nok-
san sahibi bilmek ve yaptığı iyilikle sevinmek ve ferahlanmaktır. Bu iki huy 
da teveddüdü meydana getirir. Teveddüd, akran ve emsaliyle fazilet ehlinin 
sevgisini kazanmayı istemek, fazilet ehliyle istidat sahiplerini, doğru yolda 
gidenlerle nefis cevherlerinde yücelik olanları her vesileyle sevmek, onların 
huzuruyla sevinmek, neşelenmek, onların varlığıyla muştulanmak, onlarla 
uzlaşmak, onlarla yeyip içmek, düşüp kalkmak, onlara armağanlar gönder-
mek gibi şeylerle sevgilerini kazanmaktır. Peygamber aleyhisselâm “Birbiri-
nize armağanlar verin de sevişin” buyurmuştur. Bu da ülfete dayanır. Ülfet, 
reylerin birleşmesi, dünyaya ve ahirete ait geçim işlerini tedbir hususunda 
birbirlerine yardım, maksada yönelişte gönül dileklerinin birliği için zâhiren 
de bir araya geliştir. Peygamber aleyhisselâtü vesselâm, “Mü’min ülfet edi-
cidir, kendisiyle de ülfet edilir” demiştir. Ülfet, sadakati meydana getirir. Sa-
dakat, arılık ehlinin ruhları arasındaki ezelî tanışmıya ve zatî uyuşmıya da-
yanan gerçek bir sevgidir. Buna kardeşlik de derler. Kardeşlik, fütüvvet kapı-
larının en büyüğü ve bu yolun temeli ve dayanağıdır. Bu sebeple pîş-kadem’e 
“ahî” derler ve kardeş tutunmadıkça fütüvvetin aslı bağlanamaz, fütüvvet 
işleri düzene giremez. Fetâlar İmamlarının İmamı, cüvan-mertler kutupla-
rının kutbu Emîr-i- mü’minân Ali aleyhisselâm “İnsanların en âcizi kardeş 
edinmede aczi olandır. Ondan âcizi de bir kardeş edindikten sonra onu kay-
bedendir” buyurmuştur. Bu hususta demişlerdir, beyit:

Dostu az olanı kötü kişi bil. Fakat dostu olduğu halde elinden çıkaran, 
ondan da beterdir.

Gerçekten de halkın en güzel yolu, kardeşlik yoludur. Çünkü din ve 
dünyanın mühim işleri onunla düzene girer, küllî ve cüz’î yollar ona bağlıdır, 
herkesin maksadı onunla meydana gelir, iki âlemin kutluluğu da onunla ko-
layca elde edilir. Kasdedilen her yüce maksada, her büyük dileğe, gönülleri 
bir kardeşlerin yardımiyle, elleri uygun dostların uygunluğuyla ulaşılır. İnsa-
nın uğradığı her büyük ve ehemmiyetli vakayla her şiddetli iş, onların arka 
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oluşlariyle, onların menedişleriyle defolur, her güçlük kolaylığa döner, kolay-
laşır. Gerçekten âlemde ihvan-ı safâ ile buluşup onları görmekten ve erbab-ı 
vefanın yüzlerini seyretmekten daha hoş bir nimet ve lezzet yoktur. Bunun 
yüceliğini, kadrini, ululuğunu hadis-ı kudsîde gelen şu söz anlatır ve bu bü-
yüklüğe bu söz kifayet eder: “Sevgim, benim için sevişenlere vacip olmuştur. 
Sevgim, benim için buluşanlara vacip olmuştur.” Adalete ait şeylerin en sonu 
vefadır ki kardeşlik direkleri onunla tamamlanır ve “Tanrı eli toplulukladır” 
sözünün mânası onunla tahakkuk eder. Birlik nuru, kardeşlik penceresinden 
vurmadıkça ve gerçek ülfet suret bağlamadıkça bu, tahakkuk etmez. Kardeş-
lik, gerçekten büyük bir nimet ve güzel bir vergidir. Ulu Tanrı “Tanrının si-
ze verdiği nimeti anın. Düşmandınız, kalplerinizi bir araya getirdi, birleştirdi 
de o nimetle kardeş olarak sabahladınız, kardeşliğe ulaştınız” buyurmuştur 
(III, Âl-i-İmrân, 103).

SEKİZİNCİ BAB: VEFÂ

Vefâ, fütüvvet kademlerinin sonu ve yaratılış kuvvetinin kemalidir. Çünkü 
fütüvvet ancak yaratılış arılığıyle ve temizlikle mümkündür. Kul, kadîm ah-
dına vefâ göstermedikçe nefis, tabiat pisliğinden, yaratılış, cibillî karanlıktan 
arınamaz. Vefâ gösterdi mi arılık tamamlanır, hicap kalkar, fütüvvetin vücu-
du için gereken bütün yüce seciyeler ve faziletlerle büyük huylar ve sıfatlar 
meydana çıkar. Arılık, insan cevherinin letafeti ve nuraniyeti, ilk istidat mu-
cibince onun kabiliyetidir. Temizlik de o cevherin neşet muktezalarından 
kurtulup hilkat ve âdet pasından sıyrılması ve cilâlanmasıdır. Buna ikinci 
arılık denir. Yaratılışın, ilk istidat arılığı dolayısiyle zuhura gelmesi icabeden 
insanî olgunluklarla ruhanî üstünlüklerin bir kısmı, ikinci arılık âleminde de 
kuvvede kalır, fiile gelmezse insan, kullardan alınmış olan ezelî Tanrılık ah-
dine vefa edemez ve kullara vacip olan rububiyet haklarını edâ eyliyemez, bu 
suretle de fütüvvet tamam olmaz. Bu yüzdendir ki (359. a) ulu ve yüce Tanrı 
cüvan-mertlerin başı Halîl-al-Rahmân aleyhissalâtü vesselâmı “İbrahim ah-
dine vefâ etti” diye övdü (XLIII, al-Necm, 37) ve kardeşlik ashabının serveri 
Emîr-al-mü’minîn Ali’yi “Nezirlerine vefâda bulunurlar” diye bu vasıfla me-
dih buyurdu (Sûre LXXVI, al-Dehr, âyet 7). Vefâ, şimdiki bağlantıyla ezelî 
ahdin uhdesinden çıkma, müsâvât yolunun melâmetine katlanarak ihvanın 
ahidlerini koruma, ihsanda bulunma, sadakat ehlinin haklarına riayet etme 
ve kardeşlik şartlarından gerekli olan her şeyi yapmıya çalışmadır. Ulu Tanrı 
buyurmuştur ki, “Söz budur, bundan ötesi yok, bundan ancak akıllı olanlar 
öğüt alırlar. Onlar öyle kişilerdir ki, Tanrı ahdine vefâ ederler, mîsakı boz-
mazlar. Tanrının buluşmayı, uzlaşmayı emrettikleriyle buluşup uzlaşırlar ve 
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buna riayet eylerler.” (XIII, al-Ra’d, 19-21). Ezelî ahit, Tanrının kendini tanı-
ma ve birliğini bildirme kuvvetini insanın yaratılışında eşsiz, örneksiz olarak 
meydana getirmesi ve aklî delilleri onun tabiatına ihsan etmesi, insanın da 
bu yaratılışı kabul eylemesidir. Şimdiki bağlantı da ulu Tanrının Tanrılığını 
ve birliğini tasdik etmek, islâm şerîatinin hükümlerine uymak, kulluk vazife-
lerini yapmak, Tanrılık hukukunu eda eylemektir. Ulu Tanrı “Ey inananlar, 
bağlandığınız şeylere vefâ edin” buyurmuştur (V, al-Mâide, 1). Tanrıyı tanı-
mak ve bir bilmek kuvvetiyle Tanrıya ait gerçekleri bilmek, ancak iman bağ-
lantılarının hükümlerine uymakla bilfiil zuhur eder. Bu, Tanrıya vefâ göster-
menin mânasıdır. Halka vefâ göstermiye gelince: Bu, sevginin sağlam, me-
veddetin çözülmez ipine yapışmaktır ki, ruhanî münasebet ve ezelî ulaşma 
dolayısiyle yaratılışın ilk zamanında bağlanmıştı. Fakat neş’et perdelerinin 
örtülmesi ve seferin uzunluğu yüzünden ayrılığa uğradı, yabancılığa ve uzak-
lığa düştü, böylece gerçek ünsiyet, nefrete döndü, birlik yabancılıkla netice-
lendi. Tekrar o durağa ulaşmaksa, ancak dostuna ve arkadaşına istemeksizin 
nefsi için hiç bir şey istememek, yokluk zamanında eline geçeni ona bağış-
lamak, ihtiyaç vaktinde onu tercih etmek, dostlara verdiği vaidleri tutmada 
gevşek davranmamak, kardeşlik şartlarında zayıflık göstermiye yol verme-
mek, dostların dileklerini elde etmiye adam akıllı çalışmak, onlara gelecek 
kötülükleri elinden geldiği derecede defetmiye uğraşmak, tehlikeye düştük-
leri ve halleri bozulduğu zaman onlara nefsini ve malını feda eylemek ve 
gönlünden de bu yaptıklarını değersiz görmek şartiyle dostluk ve kardeşlik 
hükümlerine sadakat ve refıyklik haklarına riayetle olabilir. Bunları yapmaz-
sa gadretmiş olur ki ulu Tanrı Medînedekilerle civarında bulunan arapların, 
“Tanrı elçisinin buyruklarından dönmelerine ve kendi nefislerini ona tercih 
etmelerine yol yok” buyurmuştur (IX, al-Tevbe, 120). Böylece vefâ sahibi, 
fütüvvetin en üstün derecesine varmış, en son mertebesine ulaşmış, gadre-
dense mürüvvetin en üstün yerinden kınanmanın, bayağılığın en aşağısına 
düşmüş, aşağılık ve horluk çukurunda kalakalmış, cüvan-mertlik kapısından 
kovulmuş, iyi bahtlı oluş kapısından sürülmüş, horluğa, alçaklığa lâyık ol-
muş, dinden ve şeriatten çıkmıştır. Peygamber aleyhisselâm “Ahdi olmıya-
nın dini de yoktur” buyurur.

DOKUZUNCU BAB: FÜTÜVVETİN ÂFETLERİ VE 
MÜRÜVVETE MÂNİ OLAN ŞEYLER

Fütüvvet âfetlerinin en büyüğü dâvadır, heva ve hevesin kalışı yüzünden 
nefsin, kendi üstünlüğünü görmesidir. Çünkü onların yolları nefsin bağların-
dan kurtulması ve insanı yolda koyacak şeylere iltifat etmemesi esası üzeri-
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ne kurulmuştur. Bu da ancak beşerî vasıfların yokluğuyla ve mevki, büyük-
lük sevgisi, üstünlük ve saltanat isteği, tabiate ait dileklerle heva ve heves-
ten meydana gelen şeylerin zevaliyle mümkündür. Başka bir suretle mey-
dana gelemez ve nefiste heva ve hevesin birazcığı kaldıkça ve nefis sıfatları 
yerli yerinde durdukça insan bu makama ulaşamaz. Gönül yaratılış nuriyle 
üstünlük kazanma yoluna girer, güzel huylarla huylanır, yüce sıfatları seçer-
se nefis, bunun tesiri altında kalır ve o üstünlüğü huy edinir, onun nurlulu-
ğunu ve arılığını kazanır, dâvaya kalkışır, azgınlığa girişir, kendisini görmiye 
başlar, zatı dolayısiyle kendisinde sabit olan en lâtif ve en arı vasıf, gönlü de 
kaplar, böylece yüceliği dilemeyi seçer, mertebesini ve güzelliğini düşünerek 
kendisini mahcup kılar, ucüple, kibirle vasıflanır, derken fazilet, rezîletin ta 
kendisi olur ve bu hal, yaratılışı gayeye ve olgunluğa ulaşmadan meneder, 
nefis, kendi güzelliğine ve olgunluğuna mağrur olur, (359. b) sahibine, fazi-
lete lâyık olduğu zannını vererek aldatır. Halbuki fazilet, hiç bir vakit, ondan 
mahcup olmamak ve sahibinden yerinde ve mahallinde tabiatı dolayısiyle, 
düşüncesiz ve tekellüfsüz olmak şartiyle, iyi ve güzel bir işin zuhur etmesi-
dir ki bu da gönül nurunun doğup nefsi aydınlatmasından meydana gelir ve 
yerli bir melekedir. Bundan dolayı, arada bir fazilet sıfatiyle sıfatlanmak ve 
adamdan bâzı zamanlar iyi bir iş zuhur etmek, fazilet değildir ve sahibinin 
olgunluğuna delil olamaz. Fazileti kasdeden ve bu suretle onu kazanan kişi, 
fazilet yoluna ne kadar giderse gitsin, fazilet sahibi sayılmaz. Fazilet sahibi 
sayılması için faziletin, kendisine meleke olması ve ona sahip bulunması ge-
rektir. Bu yüzden kendisinde fazilet bulunduğunu vehmedip dâvaya kalkı-
şan adam, kendisini görür ve benliğe düşer. Benlikse âfetlerin en büyüğüdür. 
Peygamber aleyhisselâm “Günah işlemeseniz de sizin günahtan daha büyük 
bir şeye uğramanızdan korkarım. O da benliktir, benliktir, benlik” demiştir. 
Bu çeşit adam, kendisinde fazilet olduğunu sanarak başkalarına karşı ulu-
lanır. Ululuksa huyların ve sıfatların en çirkinidir. Peygamber aleyhisselâm 
“Tanrı kibirleneni alçaltır” buyurmuştur. Böyle adam yine ucüp dolayısiyle 
fazilet sahibiyim diye kendisine, ululanması dolayısiyle de başkalarına yalan 
söyler durur, halbuki vehmettiği fazilete sahip değildir. Böylece de “Her dâ-
vaya kalkışan yalancıdır” sözünün doğruluğu meydana çıkar. Mürüvvetteyse 
yalandan beter bir şey yoktur, onun derecesine hiç bir kötü huy ulaşamaz. 
Mürüvvetin temeli yıkıldı mı fütüvvet yapısı da çöker. Fakat nefsinde ger-
çekten bir fazilet hasıl olsaydı yaratıcının kendisine karşı inayetinin eserini, 
besleyip yetiştiren Tanrının kendi hakkındaki refet ve rahmetinin kemâlini 
görürdü. Önce ona feyzi akdesinden, o fazileti kabul etme istidadını verdi-
ğini ve yaratılışını kaba ve kabiliyetsiz yapmayıp lâtif ve sâf kıldığını, ondan 
sonra da temizlenmeyi, arınmayı nasip ettiğini, ikinci arınmada bu suretle 
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kulu Tanrıya yaklaştıran şeylere ulaşıp çeşitli güzel ve iyi işlere yaklaştığı-
nı ve böylece Tanrı sıfatlarının nurları tecellî edince de bu olgunlukları ona 
lutfeylediğini can gözüyle görür de son derecede hayâsından, huzurundan 
alçalır, nimete fazlasiyle şükürler edip ulu Tanrının büyüklüğünü ve kudre-
tini tasavvur eder, buna karşılık kendi aczini, horluğunu ve hiç bir şey olma-
dığını anlar, gerçek hidayet nuruyla nefsin, şer ve karanlık yuvası, pislik ve 
bulanıklık kaynağı olduğunu bilirdi. Çünkü nefis imkân sahasıdır. Şerler, çir-
kin huylar ve işlerle bulanıklıklar ve aşağılıklar, hepsi de yokluğa ait bir kaç 
şeyden ibarettir ki imkân sahasında görünür. Buna karşılık hayırlı ve güzel 
şeylerle nurlar ve faziletler, rahmeti umumî ve şâmil Tanrıdan meydana ge-
len ve varlığa ait olan şeylerdir. Var olan her mümkün de, kendi zatı itibariy-
le ancak yokluktan ibarettir ve zatı bakımından ondan, yokluktan başka bir 
şey meydana gelmez. Artık fazilete nasıl sahip olur, olgunluğu nerden bulur?

Fütüvvetin âfetlerinden biri de israftır, israfta ileri varmaktır. Çünkü fa-
zilet yolu pek güçtür ve ortada olan ana yoldan ayrılmamak pek müşküldür. 
Cömertlikte, nekeslik bayağılığından adam akıllı kurtulmak için biraz ifrata 
varmak ve böylece ihtiyatlı bulunmak gerektir. Çünkü nekeslik herkesçe kö-
tüdür, fütüvvete aykırı olduğu bizzarur malûmdur. Çok olur ki fütüvvet sahi-
bi bu bayağılıktan kaçar ve kaçışında öyle aşırı davranır ki ifrata düşer, fazi-
leti bilmiyenler, yahut âdî kişiler, onun israfta ileri gitmesinden faydalanırlar, 
onu överler, ulularlar. Bunda rüsuh sahibi olur, âfete düşer de yaptığını bir 
türlü anlamaz, cüvan-mertlik yapıyorum diyerek bu vehimle nesi varsa te-
lef eder ve fütüvvet durağından adam akıllı uzaklaşır. Ulu Tanrı “İsrafta ile-
ri gidenler, şüphe yok ki şeytanların kardeşleri olurlar” buyurmuştur (XVII, 
al-İsrâ, 27).

Kızmak ve taşkınlıkta bulunmak da bunun gibi büyük bir âfettir. Buna 
düşmek de tıpkı demin söylediğimiz gibidir. Çünkü korkaklığın bir noksan 
olduğunda, bir bayağılık bulunduğunda kimsenin şüphesi yoktur. Fütüvvet 
dileyen, ondan kaçınır, övülüş emeliyle bilgisizlik yüzünden büyük tehlike-
lere atılır, güçlüklere katlanır. Fakat bu, şeriati, yahut dini gerçek bir hami-
yetle korumak, yahut da ehlini, aşiretini hıfzetmek, kavminden, kabilesinden 
şerri defeylemek için ve bilerek yapılmış bir şey değildir. Kendisini tehlikeye 
atar ve onu büyüklük sayar, halbuki gerçek büyüklükten ayrılmış ve o tapı-
dan kovulmuş olur.

Fütüvvetin âfetlerinden biri de gevşeklik, yumuşaklık ve kızmazlıktır. 
Çünkü iffet, tavazu ve adalet hususunda tefrite meyletmektir. Gurur, kibir ve 
zulmün çirkin ve noksan sıfatlarından olduğu hiç kimseye gizli değildir. Ne-
fis, daima bu aşağılıklara mâildir. Binaenaleyh nefsi kırmak, ona aykırı dav-
ranmak, onun kötülüğünü kökünden söküp çıkarmak ve kahretmek müm-



fütüvvet ve fütüvvetname: makaleler212

kün ve bunlarda (360. a) ifrattan çekinmek gerekse de bu hususta fazla ih-
tiyat, insanı acze, miskinliğe, gevşekliğe, aşağılığa uğratır, zâlimlere alay ko-
nusu yapar, korkaklığa düşürür. Böylece de faziletten uzaklaştırır ve insanı 
aşağılığa ve kötülüğe düşürmüş olur. Netekim “Bilgisizlikle alçalmayı kabul 
edip hilim göstermek kötülüktür” demişlerdir.

Yine fütüvvete âfet olan küllî işlerden biri övünmektir. Bu, dâvaya gi-
rişmiye yakın bir şeydir, yalnız ondan biraz daha aşağı ve zayıftır. Bu hu-
yun meydana çıkmasına sebep de nefsin bilgisizlik sıfatiyle zuhur etmesidir. 
Böyle olmasa her nefse mahsus bir sıfat olduğunu ve bunda hiç kimsenin 
ortaklığı bulunmadığını bilirdi. O sıfat, sahibinin vücudunda Tanrı nazarının 
mahallidir ve o hasiyet olmasaydı o şahıs varlık âlemine gelemezdi. Bu bi-
linince başkalarına karşı övünmenin imkânı yoktur ve nefis, haddi zatında 
mütevazı olur, alçalır, küçük ve hor bir hale gelir. Bu yüzden de hiç bir kim-
seyi, herhangi bir bakımdan kendisinden üstün bulmamasına imkân buluna-
maz. Fütüvvet âfetlerinin ana sıfatları kısaca bunlardır. Bu kadarını anlamak 
da tafsilâtını ve ferilerini anlamayı kolaylaştırır. Doğru yolu gösteren Tanrı-
dır, başarı ihsan etmek onun elindedir.

ONUNCU BAB: FETÂ, FETÂLAŞAN VE DÂVACI

Fetâ, cüvan-merttir. Cüvan-mert, ahlâk üstünlüklerinde olgun, nefse ait aşa-
ğılıklarla kötülüklerden çekingen olan, yüce ve ulu Tanrıyı tanıyıp bilmede 
açık bir yakıyne sahip ve haline karşı can gözü açık, sahip-kadem oluşta rü-
suha mâlik, itmi’nanda oturamaklı bulunan kişidir. Böylece dört fazilet, ne-
vileriyle nefsinde meleke haline gelmiştir. Öylesine ki değişmesine, bozul-
masına yol bulunamaz. Renkten renge girmesine ve tekellüfe düşmesine im-
kân yoktur. Fütüvvet âfetlerinin incelikleri, kötülüklerin çeşitleri ona malûm 
olur, hepsini görür. Nifak ve riya, yanılma ve hataya düşme arızalarının en 
ehemmiyetsiz görünen noktalarında bile uyanıktır, onlardan çekinir, Nefsi-
nin şerefini, mertebesini gözetmez, fakat bilir. İnkiyat sahibi bir nefse mâ-
liktir. Her yaptığı iş güzeldir, fakat o işi, o güzel şeyi düşünmeksizin, tasar-
lamaksızın yapar. Muti’ bir tabiati vardır, her huyu, her sıfatı uludur, fakat 
bu sıfatı elde etmek için tekellüfe düşmez. Fazilet huylarından haberdardır, 
uyanıktır. Olgunluk yolunu görür ve o yolda iş işler, Tanrıyla doğrulukla, 
halkla şefekatla muamelesi vardır.

Fetâlaşan, fütüvvet talibidir. Fütüvveti elde etmiye çalışır ve bu husus-
taki huylara riayet eder. Faziletler yolunda koşar, yüce maksatları arar. Ga-
yelerine iştiyak çeker ve bu husustaki darlıkları zorla aşar. Nefis sıfatları zu-
hur eder de renkten renge girmiye düşerse kendisini bu sıfatların varlığın-
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dan dolayı kınar, onların üst olması yüzünden nefsini muahezede bulunur, 
onu yok edip kahreylemeye uğraşır. Büyük ve yüce huylarda tam bir kuvvet 
sahibi değildir, onları meleke haline getirememiştir, heva ve hevesten tama-
miyle arınamamıştır. İstidat suyu akar durur, istek ve çalışma harareti parla-
yıp yanar. Ne o donmuştur, ne bu sönmüş. Fakat zamandan zamana daima 
yücelmededir ve her ân nefsine aykırı hareketle uğraşmadadır.

Dâvacıya gelince: O, kendisini cüvan-mertler libasiyle bezemiş ve fetâ-
lar vasfına bürümüştür. Fakat ne onların huylarına sahiptir, ne yollarına bir 
adım atmıştır. Zaman gelir, bir çok mallar verir, fakat cömertlikle değil. Va-
kit olur, tehlikelere, korkulu şeylere atılır, fakat yiğitlikle değil. Bunları ancak 
ihvana üstünlük, akrana yücelik gösterme kasdiyle yapar. Gizlilik âleminde 
uygunsuz huylara, aykırı işlere sahiptir. Halbuki bunları alenen yapmaz, bu 
bakımdan da dışı içine uymaz. Halleri, korkaklıkla kızgınlık arasında değiş-
mede, âdetleri, nekeslikle israf arasında bocalamadadır. Bazan ayyarlar ve 
rintler önünde pek korkulu ve adam akıllı tehlikeli işler başarmıya girişir, 
büyük bir topluluğa saldırır, ağır bir orduya karşı durur, fakat yiğitliğini gös-
termek, övünmeyi istemek için ve böylece de onları hükmü altına almak, 
heybet ve kudretini gönüllerine salmak, onların başlığını elde etmek, onların 
önüne geçmek ister. Bazan bu büyük işlerin yüzde biri karşısında ve küçü-
cük bir vakadan korkar, pek azlık bir düşmandan kaçıverir. Çünkü şeriati ko-
rumak ve saymak, kavminin ırzını muhafaza etmek gibi ahirete ait faydalarla 
aklî menfaatlar olsa bile bu işte kendisinin bir umduğu yoktur. Dünyaya ait 
bir fayda ve tabiatine uygun bir lezzet düşünüp bulamaz. Fakat riyaya lüzum 
görüldü mü, halka görünmek, yahut diğer bir dâvacıyla muarazada bulun-
mak için bir çok mal verir, istihkak mahalli olmasa bile kendisini böylece cö-
mert gösterir. (360. b) Amma bu çeşit bir maksat gütmezse, cömertlikte bu-
lunmaz, o sıfatın onda birini bile göstermez, isterse yeri gelmiş olsun, bunda 
Tanrı rızası, yahut da halkı razı etmek kaygusu bulunsun, aldırış bile etmez. 
Açıkta halktan utanır, iffet sahibi değildir diye zemmetmelerinden çekinir 
de zahitlik yolunu gözetir, takvâ yolunu izler. Fakat gizlice kötülüklerde, is-
yanlarda bulunur, Tanrıdan korkmaz ve nefsine hiç bir ululuk bırakmaz. Gü-
cü yetince zulmeder, halkın zemminden, yaratıcının cezasından ürkmez, bu 
hususta korkmaz. Mazlûm, zayıf ve yoksul bile olsa acımaz. Zaman gelir ki 
nefsindeki aciz yüzünden, yahut tahammül ediyor görünsün diye, yahut da 
iffet ve takvâ sahibi desinler maksadiyle mazlûm görünür, kendisini zulme 
uğratır, fakat garezsiz hiç bir vakit zulümden kaçınmaz. Bu çeşit insanlar, 
fütüvvetten uzak kalırlar, safâ ve mürüvvet ehlinin mertebelerine erişemez-
ler. Fütüvvet sahibinin bunlardan çekinmesi vaciptir, sohbetlerinden ve on-
lara karışmaktan kaçınması gerektir. Çünkü onlar, öldürücü zehirden daha 
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ziyancıdır. Onlarla karışmak, çobansız koyun sürüsünün içine giren yırtıcı 
kurttan daha ziyade ziyan verir. Koruyan Tanrıdır.

Hâtime. Üç fasıldır.

BİRİNCİ FASIL

fütüvvet sahibi olmanın yolu
—

Fütüvvet sahibi olmayı gönlüne koyan ve bu yola sülûk etmeyi içinden ge-
çiren ve bu niyete düşen kişiye, yaratılış kurtuluşuna erişeceği, vilâyet salâ-
hiyetini elde edeceği için müjdeler olsun. Çünkü dileğin doğruluğu, isteğin 
kuvveti, istidat ve kabiliyete alâmettir. Şeyh-al-İslâm Abd-Allâh-ı-Ansarî, 
Tanrı rahmet etsin, buyurmuştur: Seni dilemeseydi sen dileyemezdin. Şu 
halde bu güzel nimet ve bu yüce vergi dolayısiyle Tanrıya şükretmesi ve di-
leyip aramada ciddî davranıp savaşması gerektir. Çünkü isteğin doğruluğu 
buluş nişanesidir. İstekle buluş ikizdir demişlerdir. Fütüvvet sahibi olma-
yı dileyenin önce yalan, bühtan, gıybet, hırs, tamah, nekeslik, kızgınlık, ha-
set, garez, gadir, cinayet, cefâ, alçaklık, himmet aşağılığı, bayağılık, lafazan-
lık, utanmazlık, heva ve hevese uymak, alçaklarla ve âdilerle düşüp kalk-
mak, adam olmıyanlarla ve aşağılık kişilerle arkadaşlık etmek, fısk ve fücur 
ehliyle, fenalıkta ve töhmette bulunanlarla ve şer işleyenlerle dost olmak, 
alaycılarla konuşmak, malda nefsaniyete ve aşağılıklara düşmek, muamele-
lerde şiddet ve muzayakaya uğramak ve bu hususta nekes davranmak gibi 
mürüvveti bozan, hürriyeti yok eden şeylerden tamamiyle çekinmesi, onlar-
dan kaçınmayı bilmesi gerektir. Çünkü bu çeşit huylar, mürüvvetin temelini 
rahneler, esasını yıkar. Hasılı din ve şeriatte kötü olan, ırz ve hamiyete ayıp 
getiren, alçalmayı ve aşağılanmayı mucip olan her şey mürüvvete aykırıdır. 
Mürüvvetin kaidesi gevşerse, hükümlerinin aslında kuvvet bulunmazsa fü-
tüvvet yapısı yıkılmıya yüz tutar. Onu tâmir için verilen emek de zayi olmaz. 
Bir hakîm oğluna vasiyet ederek demiştir ki: Oğul, daima mürüvvet ehli ol-
mıya bak. Tanrı hakkı için eğer ben soğuk suyun mürüvvetime zarar vere-
ceğini bilsem, sıcak sudan başka bir su içmezdim. Aynı zamanda fütüvvete 
gençlikte girmek, türelerini meleke edinmek, buna alışmak, çeşitli ihsan, cö-
mertlik, güzel huy, zarafet, dostlarla tanıdıklara yardımda bulunmak, yakın-
lara ve akrabalara karşı sılairahmi gözetmek ve buna benzer işleri âdet edin-
mek gerektir. Yaş ilerledikçe bunlar adama güç gelir. Netekim arap fetâların-
dan birisi der ki, beyit:
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İnsan gençken mürüvvette âciz olur, onu elde edemezse orta yaşa ge-
lince elde etmesi pek güçtür.

Ondan sonra fütüvvette kemal sahibi, gerçeklerini iyice bilir ve ona gö-
re harekette bulunur, üstün huylarla vasıflanmış, ayak diremeyle ve huy gü-
zelliğiyle tanınmış, fütüvvet ehlinin edebleriyle edeblenmiş, onların vasıfları 
ve hususiyetleriyle telkin sahibi olmuş, bir pîş-kademi arayıp ona ulaşması, 
ihtiyarını ona teslim etmesi, ahvalindeki tasarrufu ona bağışlaması icabeder. 
Çünkü kutuptan ayrılan ve topluluktan ayrı düşen kişi, şeytana aldanır, fetâ-
lar dairesinden çıkar, cüvan-mertler halkasından (361. a) hariçte kalır. Sevgi-
sinin ve iradesinin de içten olması lâzımdır, yoksa ondan bir fayda bulamaz. 
Çünkü hayrı sevmesini iktiza ettiren yaratılış dolayısiyle feyiz alabilmesi, 
ancak onunla mümkündür. Sevgi hasıl olunca da onun güzelliklerini düşü-
nerek sevgisinin çoğalmasını dilemesi ve buna çalışması, onun işlerine, huy-
larına, edeblerine uyması, sözlerini dinlemesi, emirlerini, nehiylerini yerine 
getirmesini gerekli bilmesi, elini onun eteğine atması, ona yapışması, buy-
ruğuna baş koyması, tamamiyle kendi ihtiyarından çıkıp onun hükmünü ve 
ihtiyarını kabul etmesi, nefsin isteklerinden, nefsin azdırmasından, onun ko-
ruması ve yetiştirmesiyle kurtulmıya çalışması gerektir. Çünkü kemâle ulaş-
mıya mâni olan ve murada erişmiye hail bulunan, ancak nefsin dilekleri ve 
şeytanın istekleridir. Ondan sonra da fazilet kazancından başka bir gayret-
leri olmıyan, fütüvvet yolunda dosdoğru yürüyen, tarikatte ona yoldaş olan 
ve sırrını bilip anlıyan, ahlâkta kendisine uygun, maksatta bir bulunan bir-
kaç refıyk seçmeli, onlardan başkalariyle konuşmamalı, onlardan başkasiyle 
kardeşlik ve sadakat yolunda yürümemeli. Böylece de nefsi, onların sohbe-
tiyle fazilet edeblerini kazanır, onların âdetlerini âdet edinir ve bunu mele-
ke haline kor. Çünkü önde gidene uymaktan ve sohbetten fazla nefse tesir 
eden, yoldaştan başka ruh açan hiç bir şey yoktur. Bundan dolayı da buyur-
muşlardır, şiir:

İnsanı sorma, ona eş olana bak.
Çünkü her eş, kendisine eş olana uyar.

Şunu da bilmek gerektir ki fütüvvet sahibi olmanın aslı, esası, kötü ve 
pis şeylerden kaçınmaktır. Çünkü nefse, huyları terk etmek, amelden daha 
kolay gelir. Nefis, pislikleri bırakır ve arınırsa gönül, bulanıklıklardan temiz-
lenir, cilâlanır, faziletler, külfete ve zahmete düşmeksizin hasıl olur. Ulu Tan-
rı “Kim malını verir, takvâ sahibi olur, kötülüklerden kaçınır ve güzelliği tas-
dik ederse, kolay olan şeyi, ona kolaylaştırırız” buyurmuştur (XCII, Velleyl, 
5-7). Tanrı her gücü kolaylaştırandır.
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İKİNCİ FASIL

fütüvvet esbabının sıfat ve huylarıyle gidişleri ve yolları
—

Onlara ait sıfatların en yücesi vefâ, ahde ve vaade sadakattir. Bu yüzden yü-
ce ve ulu Tanrı, onları bununla övmüş ve peygamberleri bununla medhet-
miş ve “İman edenlerden öyle erler vardır ki Tanrıya ahdettikleri şeyde doğ-
ru hareket ederler” (XXXIII, al-Ahzâb, 23), İsmâîl aleyhisselâmın vasfında da 
“Şüphe yok ki o, vaadinde sâdıktır” buyurmuştur (XIX, Meryem, 54). Emîr-
al-Mü’minîn Ali aleyhisselâm, fütüvvetin vasıflarını anarken son sıfat olan 
vefâyı hepsinden önce, ilk sıfat olan tövbeyi en sonra zikretmiştir. Çünkü 
kutup, kemâl durağından bakar ve yüce mertebeden iner. Tekmil hususunda 
kemâle ulaşmak üzere müntehînin seyri, müptedînin seyrinin aksidir. Bu ba-
kımdan kendi mertebesi dolayısiyle ilk sıfat vefâdır, son sıfat tövbe. Halbuki 
müptedînin mertebesi bakımından ilk olan tövbedir, son olan vefâ.

Onların sıfatlarından biri de ağyardan sırları korumak ve gizlemekte 
pek ileri varmalarıdır. Hattâ onlardan birini kılıçla tehdit etseler, ateşlere 
atıp azaba soksalar sırrı gizlemeden başka bir şey yapmaz. Arap fetâlarından 
biri bu hususta demiştir ki, şiir:

Doğrulukla yürüyen fetâlar öyle bir taifedir ki bir araya gelirler amma 
herhangi birisinin sırrını öbürü bilmez. Kendileri şehirlerde ayrı ayrı gezer-
ler amma sırları öyle bir kaya içindedir ki erler, o kayayı yarmadan acizdir. 
Herkesin yüreğinden ayrılan bir işi vardır amma o yürekten çıkan sırrı gizli-
ce konuştukları yeri anlayıp bilmiye imkân yoktur.

Onlara ait sıfatların biri de tekerrüm, yâni aşağılık ve âdiliklere karşı 
büyüklük göstermek, töhmet ve şüphe mevkileriyle horluk ve alçaklık yerle-
rinden çekinmek şartıyle saygıya ve yüceliğe riayet etmek, alçak ve sersem 
kişileri cezalandırmaktan vazgeçmek ve şereflerini korumak için adam olmı-
yanlarla ve şerefsizlerle karşılaşmadan kaçınmaktır. Gönül genişliği de onla-
rın sıfatlarındandır ve bunun hakıykati, en yüce himmete ve nefis ululuğu-
na racidir, bu makamdan bilinir. Nefisler, dünyaya ait bilgilerden ayrıldı ve 
geçici hazlardan yüceldi mi artık dilekler ve istekler, onları aldatamaz, tezce 
geçip gidecek şeyler onları yerlerinden tepreştiremez. Bundan dolayı da hiç 
bir istenen şeyin elden çıkmasından dolayı gam yemezler ve böyle bir şey 
ellerine geçse sevinmezler. İnsanların kınamasına, kötülemesine aldırış bile 
etmezler, başlık ve yücelik elde etmek için yardım dilemiye, öc almıya kal-
kışmazlar. Emîr-al-Mü’minîn aleyhisselâm “Başlığın, reisliğin âleti gönül ge-
nişliğidir” buyurmuşlardır.
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Düşmanlara ve nefsi kötü kişilerle inatçılara karşı yücelik ve sertlik, 
dostlara, yoksullara, eli dar olanlara karşı yumuşaklık ve müdarâ da onla-
rın sıfatlarındandır. Ulu Tanrı (361. b) “Mü’minlere karşı alçaktırlar, kâfirlere 
karşı yüce” buyurmuştur (V, al-Mâide, 54). İzzet iki kısımdır: Birincisi düş-
mana, yahut servet sahibi leim kişiye karşı aşağı düşmemek, alçalmamak için 
yücelik göstermek ve izzeti nefsini korumak, alçalmamak ve noksana düş-
memek için hamiyyet ve gayret zamanında kahir kuvvetini kullanmaktır. Ulu 
Tanrı “Sizde sertlik bulmaları gerek” buyurmuştur (IX, al-Tövbe, 123). İkinci-
si, dünyaya ait şeyler ve tezce geçecek hazlar için noksana düşmemek, şere-
fini gidermemek, yahut karın lezzeti veya bel şehveti için nefsi zelîl etmemek 
ve bunun için de nefsin kadrini, değerini büyültmek, yüceltmektir. Hasan’a, 
sen nefsin bakımından pek büyüksün dedikleri vakit, büyük değilim demiş-
tir, fakat yüceyim. Bunun sonucu tahammüldür çünkü yoksulluğu ve derde 
düşmüş olmayı bildirmek, alçalmak ve bayağılaşmaktır. Emîr-al-Mü’minîn 
aleyhisselâm, “Uğradığı zarar ve ziyanı açıklıyan alçalmıya razı olmuştur” 
buyurmuştur. Bunu gizlemek zenginliğini ve genişliğini bildirmekse, Tanrıya 
dayanmak ve ondan zenginlik ve ferahlık dilemek alâmetidir ki bunsuz izzet 
olamaz. Ulu Tanrı “İzzet, Tanrının, Rasûlünün ve mü’minlerindir” buyur-
muştur (LXIII, al-Münaf’ikuun, 8). Rıfık, gerçekten düşmanın nefsine gönül 
kuvvetiyle karşı durmak ve onun sıfatının zuhurunu defetmek, bunun ışığıy-
la onun karanlığını gidermektir ki böylece düşmanın nefsi, ona karşı duranın 
nefsi üstün olmaksızın kırılmış, altedilmiş olur. Bu öyle bir huydur ki hiç bir 
kimse onun değerini bilemez ve rütbesine eremez. Sahibine fazilet veren ve 
düşmanından kötülüğü gideren şereften daha iyi hangi şeref vardır? Onun 
içindir ki Peygamber aleyhisselâm “Rıfkı haram eden hayrı da haram etmiş 
olur. Ona nail olamıyan buna da nâil olamaz” buyurmuştur. Peygamber aley-
hisselâmın hoş geçinmesi bir derecedeydi ki hiç bir yemeği asla kötüleme-
miş ve kendisine hizmet eden hiç bir kimseyi paylamamıştır. Tanrı razı ol-
sun; Mâlik oğlu Enes der ki: On yıl Peygamber aleyhisselâma hizmet ettim, 
aslâ bana sert bir söz söylemedi ve yapmadığım bir şey için neden yapma-
dın demedi. Böylece haberde gelmiştir ki Rasûl aleyhissalâtü vesselâm “Ebû 
Zamzam gibi hareket edebilir misiniz” buyurmuştur. Ebû Zamzam ne yaptı 
diye sorulunca “Her sabah, Allahım, bugün şerefimle bana zulmedene tasad-
duk ediyorum. Kim beni döverse dövsün, ben onu dövmiyeceğim. Kim beni 
söverse sövsün, ben onu sövmiyeceğim. Kim bana zulmederse ben ona zul-
metmiyeceğim, derdi” demiştir. “Emîr-al-Mü’minîn Ali aleyhisselâm buyur-
muştur ki, “Rasûl salavatullâhi aleyhten ahlâk güzelliğini sordular. Bir şeyi 
sana vermiyene ihsanda bulunman, seni arayıp sormıyanı dolaşman, sana 
zulmedeni affetmendir dedi.” Bu, cüvan-mertliğin kemâline ait bir sıfattır. 
Kur’an’da da “Suçu afivle, kötülüğü ondan daha iyisiyle defet, bu takdirde 
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seninle onun arasında düşmanlık olan kişi, öyle bir hale gelir ki, sanki o, ya-
kınlarından bir dosttur” denmiştir (XLI, al-Secde, 34).

Ebu Bekr oğlu Abdullah’tan rivayet edilmiştir ki bir arap dedi, Huneyn 
savaşında Rasûl aleyhissalâtü vesselâmın yanıbaşında gitmedeydim. Aya-
ğımda kaba ve kalın bir ayakkabı vardı, Peygamberin ayağına bastım. Bis-
millâh, canımı acıttın diyerek bana hafifçe kamçıyla dokundu. Bütün gece 
kendimi kınadım, Tanrı elçisini gafletle incittin dedim. O geceyi öyle geçir-
dim ki ne halde olduğumu ancak Tanrı bilir. Sabahleyin biri gelip filân adam 
nerde diye bağırdı, Ben, vallahi dedim, dün yaptığım şey yüzünden aranıyo-
rum. Korkarak, titreyerek Rasûl’ün tapısına vardım. Dün ayakkabınla ayağı-
ma basmış, canımı incitmiştin de ben de sana bir kamçı vurmuştum. Onun 
karşılığı olarak şimdi şu seksen koyunu al buyurdu ve koyunları bana verdi.

Yine onların huylarından biri gayrettir. Gayret, utangaçlığı mucip ola-
cak, yahut ağyarın, kendisinden üstünlüğünü, ileriliğini temin edecek şey-
den çekinmektir. Bu huy, takdir edilen ve fütüvvet ehlince seçilmiş olan bir 
huydur ki nefsin, tabiatlerin pisliklerinden ayrılması, anasırın kötülüklerin-
den arınması, heyulâya ait maddelerin murdarlığından uzaklaşması, Tanrı 
tapısına yaklaşması, gerçek birlikte münasebet peydahlaması yüzünden cev-
herindeki arılığa ve kendisinin şerefine ve büyüklüğüne şuurundan meyda-
na gelir. Böylece nefis, kendinin olgunluklarda ve kutluluklarda tek olmasını 
ister, ağyar ortaklığından utanır. Nurânî arılığı üst oldukça gayreti de artar. 
Peygamber aleyhisselâm “Sa’d gayurdur, ben Sa’d’dan da gayretliyim. Tan-
rıysa benden de gayretlidir” buyurmuştur.

ÜÇÜNCÜ FASIL

hizmet ve ziyafet
—

(362. a) Fütüvvete gerekli şeylerden biri daimî olarak hizmete girişmek ve 
ziyafet sünnetine devam etmektir. Çünkü fütüvvetin, vilâyetin zâhiri ve baş-
langıcı bulunduğu, vilâyetin de fütüvvetin bâtın ve nihayeti olduğu artık an-
laşıldı. Vilâyet sahibi, birlik gözüyle bütün halkı, kendi vücudunun cüzleri 
görüp onları, uzuvları mesabesinde bilir. Umumî varlık ve tam rahmet do-
layısiyle de hayrı ve kutluluğu herkese yayar. Binaenaleyh fütüvvet sahibi, 
herkesi kardeşi ve akrabası gözüyle görüp asıl bakımından onlarla bir oldu-
ğunu iyice bilmeli, gerçek kardeşlik ve candan gelen esirgeme duygusunun 
muktezası olarak da fayda ve rahatı herkese saçmalı ki dışı içine uygun ol-
sun, başlangıç sona uysun, suret mânaya uymuş bulunsun. Netekim vilâyet 
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sahibi de halkı sapıklıktan kurtarmak ve kemâle ulaştırmak için kendi kemâl 
derecesinden nâkıslar derecesine iner. Fütüvvet sahibi, konukları ağırlamak 
ve eshâba hizmette bulunmak için kendisini horlar, zahmet ve meşakkate 
tahammül eder, böylece onları huzur ve istirahate ulaştırır. Yokluk zamanın-
da kendisine gerekli olanı onlara saçar, kendi ihtiyacını gizler, yokluğa sab-
reder, huzurları bozulmasın diye onlara bu hususta bir şey duyurmaz. Böyle 
olmazsa dâvası lâftan ibarettir, kendisi fütüvvetten uzak düşer. Rivayet et-
mişlerdir ki kıtlık ve darlık zamanında birisi, Peygamber aleyhisselâmın ya-
nına geldi. Peygamber aleyhi efdalissalât, hücrelere birisini yolladı, sizde hiç 
bir yiyecek var mı diye sordu. Hepsi de seni halka Peygamberlikle gönderen 
Tanrıya and olsun, sudan başka bir şeyimiz yok dediler. Rasûl aleyhisselâm, 
eshaba “Bu gece onu konuk edecek kimdir ki Tanrı ona rahmet etsin” bu-
yurdu. Ensardan biri, Ya Rasûlallâh, ben onu konuklarım dedi ve adamı evi-
ne götürdü. Kadınına bu, Peygamber’in konuğudur, onu ağırla, ondan hiç 
bir şey esirgeme dedi. Kadın, çocukların yiyeceklerinden başka bir şeyimiz 
yok dedi. Adam, kalk dedi, çocukları bir bahaneyle avundur, yemek yeme-
den uyusunlar. Sonra ışığı yak, ne varsa konuğun önüne getir. Yemeğe baş-
layınca ışığı düzelteyim diye kalk ve düzeltirken söndür ve gel. Biz de ağzı-
mızı oynatalım, şapırdatalım da hep beraber yiyoruz sansın, karnını doyur-
sun. Kadın kalktı, bir bahaneyle çocukları uyuttu, kocasının buyruğunu yeri-
ne getirdi. Konuk, onlar da kendisiyle beraber yiyorlar sanarak iyice doydu. 
Onlar aç olarak uyudular. Sabahleyin Peygamber’in yanına geldikleri zaman 
Peygamber, yüzlerine bakıp gülümsedi ve buyurdu ki: “Ulu Tanrı dün gece 
filânla filâna şaştı ve bu âyet indi: İhtiyaçları olsa bile onları kendi nefislerin-
den üstün tutarlar” (LIX, al-Haşr, 9). Yine böyle rivayet edilmiştir ki bir gece 
dervişlerle cüvan-mertlerden otuz şu kadar kişi Bülhasen-i Antakî’nin yanı-
na toplandılar. Onunsa ancak iki üç parça ekmeği vardı, beş kişiye bile güç 
yeterdi. Bütün ekmekleri parçaladılar, mumu söndürdüler, yemek için sofra-
ya oturdular. Her biri, öbürleri yiyor sansınlar diye ağzını şapırdatmadaydı. 
Sofrayı kaldırdıkları zaman gördüler ki ekmekler öylece durmada. Başkaları 
yesin diye hiç biri yememiş.

Bu hususta onlara ait rivayet ve hikâyeler çoktur, şaşılacak ve görülme-
miş şeyleri sayısızdır. Hepsini anlatmak, kısa yazma esasına aykırı olur, di-
leyen, onlardan uzun uzadıya bahseden kitaplar aramalı, eserleri, haberleri 
tetebbu etmeli ki onların sıfatları, huyları, kendisine aydınlansın. Kutluluk 
ehline bu kadarı yeter, sözü uzatmıya hacet yoktur. Tanrı, bu huyları elde et-
mek istiyenlere başarı verir, doğru yolu gösteren odur.

Kitabın yazılışı, Tanrı halini düzeltsin, Ulu Tanrının rahmetine 
muhtaç zayıf kul Kâşân’lı Huseyn oğlu Süheyl-Allâh’ın oğlu
Ma’sûm eliyle bitti.
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V
—

alâ-al-devle-i semnânî 
fütüvvet hakkında risâle

—

(İst. Bayezid, Veliyyeddin efendi Kütüphanesi, Mecmua, No. 1796)
(170. b-174. a)

(170. b)
RAHMÂN VE RAHÎM TANRI ADİYLE

Hamd hakkıyle Tanrıya, rahmet yarattıklarının hayırlısı Muhammed’e ve se-
habesine. Bundan sonra bu risâle, ahlâk üstünlüğünün tamamiyle meleke 
haline gelmesi ve aşağılıkların tamamiyle giderilmesi vasıtasiyle insana ait 
yaratılış nurunun zuhurunu ve nefsanî karanlıkları kaplamasını bilmekten 
ibaret olan fütüvvete dair bir risâledir ki biz, onun hülâsasını yedi fasılda 
anlatacağız:

Fütüvvetin hakıykati hakkında Musa aleyhisselâmdan şöyle nakledil-
miştir: Musa, ulu Tanrıdan fütüvvet nedir diye sordu. Tanrı, nefis, tabiatin 
zorlamalariyle ve beşeriyet bulanıklığiyle pislenmiyecek ve bedenî hey’etle 
hayvanî ve yırtıcılık sıfatlariyle sıfatlanmıyacak surette yaşamaktır buyurdu 
ki böylece nefis, nasıl ilk yaratılışta iyi sıfatlara ermişse beşeriyet mertebe-
sine ulaştıktan sonra da öylece tertemiz ve aparı Tanrı tapısına döner. Bu, 
ulu Tanrının da sözüdür: Tanrı “Ey itmi’nan sahibi nefis, rabbine ondan razı 
olarak ve onun rızasını kazanarak dön de kullarımın arasına katıl, cenneti-
me gir” demiştir (Sûre LXXXIX, al-Fecr, 27-30). Tanrı ikisinden de razı olsun 
Muhammed oğlu Ca’fer al-Sâdık, fütüvvet, fısk ve fücur değil, hazırlanmış 
yemeği yoksullara vermek, elde edileni dağıtmak, herkese güzel ve güleryüz 
göstermek, güzelliği kabul edilmiş huylarla huylanmak ve kimseyi incitme-
mektir buyurdu. İyâz oğlu Fuzayl’e fütüvvet nedir diye sordular. Halkla iyi 
huylarla geçinmektir dedi. Fütüvvet, taat ve fazilette ısrar ve sebattır den-
diği gibi fütüvvet, haram yemek ve günahlarda bulunmak değildir, rahmeti 
umumî Tanrıya ibadet, Şeytana muhalefet, Kur’ana uymaktır da denmiştir. 
Fütüvvet bir bilgidir ki onu Hak’la mevsuf olan fatanet ehlinden başkası bi-
lemez. Onu görmiyen nerden bilecek? Gözü olmıyan güneşin ışığını nasıl an-
lar? Feta, lügatta delikanlı demektir, fakat mâna bakımından fıtratın kemâli-
ne ve kemâli olan sonuna ulaşana denir. Şu halde bir kişiye heva ve hevesle 
tabiat üstünü olur ve onda beşeriyet bulanıklığı görünür durursa o, çocuk 
mesabesindedir. O duraktan ileri geçer, yaratılışı nefsanî âfetlerle hastalık-
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lardan ve Şeytana mensup aşağılık tabiatlerden kurtulursa feta olur. Çünkü 
insan sözünün mânasında gizlenmiş olan fütüvvet, onda olgunluğa ulaşır, fa-
ziletler, fi’len hasıl olur. Netekim delikanlıda da surî kuvvetler meydana gelir, 
bedenî olgunluklar zuhur eder. Cüvan-mertde gönül sahibi derler. Çünkü in-
sanın yaratılışı, olgunluğa ulaşınca gönül adını alır. Tanrı bu makama işaret 
ederek “An onu ki rabbine selim bir kalple geldi” buyurmuştur (Sûre XXX-
VII, al-Sâffât, âyet 84). İnsan, gönül durağından ileri geçer, Tanrıya ait sıh-
hatların tecellisiyle ondaki kalb sıfatları mahvolursa ruh durağına erişir ve 
müşahede sahibi olur, o vakit şeyh-ihtiyar mesabesinde sayılır. Çünkü şeyh, 
bedenindeki kuvvetleri zayıflayan, siyah saçları ağıran ve yokluğa yaklaşmış 
olan kişidir. Müşahede sahibi de ruh durağında yokluğa yaklaşmış, Tanrı 
nurlariyle sıfatlarının karalığı ağarmış ve aydınlanmıştır. Kuvvetleriyle sıfat-
ları, Hak sıfatlarının zuhuriyle zayıflamış, adeta yok olmuştur. Bu yüzden fü-
tüvvet nihayete ermedikçe vilâyet hidayeti meydana gelmez.

Fütüvvet mazharı: Fütüvvet mazharı İbrâhîm aleyhisselâmdır. Ulu Tan-
rı “Bir feta duyduk, putları kötülükle anıyordu. Adına İbrâhîm deniyordu” 
buyurmuştur (Sûre. XXI, al-Enbiya, 60). Ona fetalar atası derler. Çünkü dün-
yadan ve dünya tadlarından ilk ayrılan odur. Tanrının gayrisinden uzlet ih-
tiyar etmiş, ulu Tanrının sevgisindeki lezzete karşılık sefer yorgunluğuyla 
gurbet ve musibet vahşetini kolay görmüştür. Yurdundan, akranından yüz 
çevirmiş, putları kırmada ayak diremiştir. Ziyafet sünnetiyle topluluk töre-
nini âlemde o koymuştur. Fütüvvette öyle bir durağa erişmiştir ki ulu Tan-
rı emriyle İsmâîl’i boğazlamaya koyulmuştur. Sevgilinin adını duyum zevke 
gelince nesi varsa dağıtmıştır. Netekim rivayet ederler, ömrünün sonların-
da İbrâhîm’in bunca malı mülkü varken dostluk elbisesini ve Halîl lâkabını 
nerden kazandı? Tanrı, onun malı çoktur ama buyurdu, gönlü malda değil-
dir, bizdedir. Dilersen sına. Cebrâîl bir ihtiyar şeklinde İbrâhîm’in kapısına 
geldi. En güzel bir sesle “Sübbûhun kuddûsün rabbül melâiketi verrûh” de-
di. İbrâhîm zevklendi, onun kapısına gelip canım sevgilinin adına feda ol-
sun, bir kere daha söyle dedi. Cebrâîl, neyin varsa üçte birini ver de tekrar 
edeyim deyince İbrâhîm varının üçte birini ona bağışladı. Cebrâîl bu sözleri 
tekrarlayınca İbrâhîm daha ziyade coştu, neyim varsa senin olsun dedi, bir 
daha söyle.

Tekrar et ey gönlümü heyecana getiren,
Çünkü sevgiliye ait söz pek hoş ve güzel.

İkinci feta Yûsuf-ı Sıddıyk’tir. Peygamber (Muhammed) aleyhisselâm 
“Kardeşim Yûsuf, kardeşlerine, bugün benden size kınama yok dediği (Sûre 
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XII, al-Yûsuf, 25) ve onlar, babalarının kendileri için istiğfar etmesini diledik-
leri zaman, sizin için istiğfar edeceğim diye vaitte bulunduğu (aynı sûre, 98) 
ve zındanda, onlardan kendisini çıkarmıya teşebbüs etmelerini dilemeden 
rûyalarını yorduğu için fetaların fetasıdır. Ben olsaydım rûyalarını yormadan 
zındandan çıkmayı dilerdim. Hele rabbim bana ihsanda bulundu da beni zın-
dandan çıkardı dediği zaman (ayni sûre, 100) nimet sahibini anıp nimete al-
dırış etmeyişi ne de hoştur” buyurdu.

Ondan sonra fütüvvet, peygamberlerle sıddıyklerden an’aneyle Muham-
med Mustafâ’ya erişti, sallallâhu aleyhi vesselem. (171. a) Ulu Tanrı, onun fü-
tüvvetini bildirmek için “Şüphe yok ki sen pek büyük bir huy sahibisin” bu-
yurdu (Sûre LXVIII, al-Kalem, 4). Ondan Emîr-al-mü’minîn Ali aleyhisselâma 
erişti ki o, fütüvvetin kutbu ve medarıdır. Rasûl aleyhisselâm, Sizin en feta-
nız Ali’dir dedi. Ali, fütüvvet nedir ey Tanrı elçisi deyinde Peygamber, o bir 
şereftir ki yiğitlik ve cömertlik erbabı onunla yücelir, şereflenir. Ya Ali, sen 
feta oğlusun, feta kardeşisin buyurdu. Ali, babam kim, fetalardan kardeşim 
kim? deyince de buyurdu ki: Baban Halîl-al-Rahmân İbrâhîm’dir, kardeşin 
benim. Benim fütüvvetim babanın fütüvvetindendir, senin fütüvvetin ben-
den. Huneyn savaşı günü Cebrâîl, Ali’den başka feta yok, Zülfekar’dan başka 
kılıç yok diye bağırdı. Zahitlikte, takvada, yiğitlikte ve cömertlikte öyle bir 
dereceye ulaştı ki kimse onun mislini asla onun mislini görmedi de, işitmedi 
de. Üç gün iftar edeceği yemeği tam iftar zamanı bağışladı da sûrenin sonu-
na kadar “Onlar, Tanrı sevgisiyle miskini, yetimi, esiri doyururlar” şerefiyle 
şereflendi (Sûre LXXVI, al-Dehr, 8). Rükûda fırsat elden çıkar korkusuyla yü-
züğünü yoksula verdi de “Söz budur, bundan ötesi yok. Veliniz ancak Tanrı-
dır ve Rasulü ...” âyetinde (Sûre V, al-Mâide, 55) bu âyetin sonuna kadar olan 
hükümle bildirilen vilâyet hil’atı ona tahsis edildi. Yakıyninin kemâli yüzün-
den din düşmanlariyle savaşta ruhunu bağışladı. Onun fütüvveti, oğlunu bo-
ğazlamak suretiyle nefsini bağışlıyan İbrâhîm’in fütüvvetine bağlıdır. Sûret 
âleminde peygamberlik mazharı Âdem Safıy, kutbu İbrâhîm Halîl, hâtemi de 
Muhammed Mustafâ salâvüt-al-Rahmani aleyhi ve aleyhim ecmaîn olduğu 
gibi fütüvvet mazharı da İbrâhîm’dir, kutbu Emîr-al-mü’minîn Ali’dir, hâtemi 
Mehdî’dir. Şu halde bütün cüvan-mertler, Ali’ye tâbidirler ve ne bulurlarsa 
ona uyma yüzünden bulurlar. Ali’den oğullarına, Selmân ve Safvan’a ulaş-
mıştır. Rivayet edilmiştir ki Safvan, Sıffıyn savaşında bâzı vakitler yiğitlikler 
gösterince Ali, gel ya Safvan diye nida etmiş, Safvan, Ali’nin tapısına koşun-
ca Ali, bugün sen fetasın, fütüvveti sakın ehli olmıyana verme. Bu fütüvvet, 
o fütüvvettir ki Rasûl-Allâh sallallâhu aleyhi vesselem, beni onunla şereflen-
dirdi buyurmuştur.



223islâm ve türk illerinde fütüvvet teşkilâtı ve kaynakları

Fütüvvetin şerefi, üstünlüğü, gayesi, faydası, temelleri, asılları ve ol-
gunluğu: Bilki her bilginin şerefi, konusunun şerefine, gayesinin yüceliğine 
ve faydasının umumî oluşuna bağlıdır. Fütüvvetin konusu, insanın nefsidir. 
İnsanın nefsi, kendi yaratılış ağırlığiyle tertemiz kalacak olursa insan, kâi-
natın, hattâ eşsiz örneksiz bütün yaratılmışların en yücesidir. Artık elbette 
bu bilgi şereflidir, sağladığı fayda da ebedî varlık ve kutluluk, daimî seçkin-
lik ve büyüklük, büyük ve yüce Tanrının yakınlığı ve iki âlemde de iyi ad sa-
hibi oluştur. Çünkü fütüvvet, hakıykatte iyi ve temiz sıfatlarla sıfatlanmak, 
beyenilmiş huylarla huylanmaktır. Ulu Tanrının “Malını verene, çekinene ve 
güzel şeyi doğrulayana gelince, yakında ona kolay olanı ihsan edip kolay-
laştıracağız” buyruğunda (Sûre. XCII, al-Leyl, 6-8) işaret ettiği kolaylık yolu 
ve güzel huydur. Bâki Tanrıyı anış daima istenilen şeydir. Netekim İbrâhîm 
aleyhisselâm, ululuk ıssı Tanrıdan “Son gelenler arasında bana doğru bir dil 
ver” diye istekte bulundu (Sûre. XXVI, al-Şuarâ, 84). O durağın sonu, mer-
tebelerin en üstünü ve durakların en yücesi olan vilâyet durağıdır. Netekim 
Ashab-ı Kehf fetalarının vasfında “Hidayetlerini arttırdık” buyurulmuştur 
(Sûre XVIII, al-Kehf, 13). Fütüvvetin menfaatine gelince: Cüvan-mertin dai-
ma neşeli, gönlü hoş, esirgeyici olması, Tanrı halkına, din ve dünya işlerin-
de öğüt vermesi, onların önemli işlerini başarmıya çalışması gerektir. Öyle ki 
kendisi olgunlukları elde etmeye uğraştığı gibi refıykleriyle arkadaşlarını da 
ona sevketmeli ve bu hususta onlara yardım eylemelidir. Hiç kimse yoktur ki 
fütüvvet huylarına muhtaç olmasın. Çünkü o huyları elde etmezse dünyada 
aşağılık ve kötü, ahirette kovulmuş ve azgın olur. O huyları elde ederse bu 
dünyada övülmüş ve yüce, öbür dünyada makbul ve kutlu olur.

Fütüvvetin temeli ve aslı sekiz huydur ki bütün insanlık huyları da bun-
lara dayanır. Fütüvvet dairesinin kutbu Emîr-al-mü’minîn Ali aleyhisselâm, 
fütüvvetin aslı vefa, doğruluk, emniyet, cömertlik, gönül alçaklığı, öğüt, hida-
yet ve tövbedir. Bu huylarla bu amelede bulunmıyan kişi fütüvvete ehil ola-
maz buyurarak bu sekiz huya işaret etmiştir. Fütüvvetin kemâli de o huylar-
dır ki ondan, fütüvvetin kemâli nedir? diye sordukları vakit, kudreti varken 
affetmek, devleti varken tevazuda bulunmak, varı azken cömertlik etmek ve 
minnetsiz ihsan eylemektir buyurmuştur. Hasılı fütüvvetin esası güzel huy-
larla huylanmak, kötü ve aşağılık vasıflardan kaçınmak ve çekinmektir. Bü-
tün üstünlükler, dört şeye münhasırdır: İffet, şecaat, hikmet, adalet. Çün-
kü iffet, şecaat ve hikmet, hayvan, melek ve canavar kuvvetlerinin itidâli 
ve düzgünlüğüdür, adaletse herkesin olgunluğa ulaşmasında müsalemet ve 
muvafakat göstermektir. İtidâl, ifrat ve tefrikten ibaret olan iki tarafın ara-
sında bir ortalamadır. Şu halde bu dört faziletin her biri, iki aşağılık sıfat ara-
sındadır. Meselâ iffet, şehvetin üstünlüğüyle yatışması arasında, şecaat, kor-
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kaklıkla kızgınlık arasında, hikmet, cerbezeyle aptallık arasında, adalet, zul-
metmekle zulme uğramak arasındadır. Hepsi de adaletin altındadır ve ona 
tâbidir. Çünkü adalet, nefiste bir sükûn ve huzurdur. Netekim sevgi, onun 
gönüldeki gölgesidir. Fütüvvetin temeli olan sekiz huydan her iki huy, bu 
dört huydan birine raci’dir. Düşünülürse aydınlanmış olur ki tamamını kap-
lamak için her cinsin başlangıcını ve sonucunu seçmiştir. Çünkü bu başlan-
gıcın ve sonun elde edilişi, o huydaki bütün nevilerin elde edilmiş olmasını 
icabeder. Bir tanesi asıl ve başlangıç mesabesindedir ve bu, o asla raci bütün 
hususiyetlerini (171. b) kaplar. İkincisi, o aslın gayesi ve sonudur ki bu da o 
cinsteki bütün nevileri şamildir. Netekim tövbe ve cömertlik iffete, gönül al-
çaklığı ve emniyet şecaata, doğruluk ve hidayet hikmete, öğüt ve vefa adale-
te raci’dir. Fütüvvette ilk adım, iffettir ki onun başlangıcı tövbedir, sonu ada-
let. Adaletin sonu da vefadır. Emîr-al-mü’minîn aleyhisselâm, bu huyları ve 
sıfatları sayarken ilk olarak vefayı anmış, tövbeyi en son zikretmiştir. Çünkü 
kâmil, irşat ve terbiyede, kendi makamı olan en yüceden iner ve talibi teşvik 
için onun makamı olan en aşağı dereceye gelir. Bu yüzden Peygamber aley-
hisselâm da sözü doğru söylemeli ve vefayı öne almış ve bütün bunların ser-
mayesi olan hayayı sonra zikretmiştir.

Fütüvvet istidadı şartları: Bunlar yedidir. Birincisi erkek olmaktır. Çün-
kü fütüvvet şeref ve olgunluk sıfatıdır. Kadınlıksa noksanı ve aşağılığı istil-
zam eder. Ulu Tanrı “Erler kadınlardan üstündür” buyurduğu gibi (Sûre IV, 
al-Nisâ’, 34) Peygamber aleyhisselâm da “Kadınlar akıl ve din bakımından 
noksandır” buyurmuştur. İkincisi ergenlik çağına girmektir. Çünkü ergen-
lik, aklın ilk zuhur ettiği ve melek kuvvetlerinin meydana çıkarak fiile geldi-
ği çağdır ve başlangıç olmaksızın olgunlukta üstünlük elde etmenin imkânı 
yoktur ve bu yüzdendir ki çocuğa teklif kalemi yürümez. Çünkü ondan ger-
çekleri ve hükümleri anlayış, iyiyle kötüyü ayırd ediş beklenemez. Üçüncü-
sü akıldır. Zira kulun Tanrıya vesile ve olgunluk elde etmesinin vasıtası akıl-
dır. Bundan dolayı Peygamber aleyhisselâm, bir ibadet eden kişiyi duydu 
mu “Aklı nasıl?” derdi. Nakıstır denirse “Neredeyse aykırı harekete başlar 
ve ibadeti boşlayıverir” der, kâmildir denirse “Sonuna vardırır” buyurur-
du. Yine Peygamber aleyhisselâm “İnsanların en fazla ibadet edeni en akıllı 
olanıdır” ve “Biz peygamberler topluluğu, insanlara akılları derecesince söz 
söylemeyle emredildik. Kişiye kendisini hidayete götüren ve kötülükten men 
eden akıldan daha üstün bir şey verilmemiştir” buyurmuştur. Çünkü akıl bil-
ginin başlangıcıdır, fütüvvet sıfatlarını bilgisiz elde etmiye de imkân yoktur. 
Netekim Emîr-al-mü’minîn aleyhisselâm “Hiç bir hareket yoktur ki onda bil-
giye muhtaç olmıyasın” buyurmuştur. Zira hak tanınmadıkça ve fazilet bilin-
medikçe ne ona itikad edilebilir, ne bu elde edilebilir. Şerlerle batıl bilinme-
dikçe onlardan çekinmenin imkânı yoktur. Şiir:



225islâm ve türk illerinde fütüvvet teşkilâtı ve kaynakları

Şerri bildim amma işlemek için değil, çekinmek için.
Hayrı ve şerri bilmiyen, sonunda şerre düşer.

Şu halde akılsız fütüvvet olamaz, bilgisizse vebaldir. Bâzı hakîmler “Bil-
gi akılla elde edilir. Akıl bilgilerle olgunlaşır. Aklın başlangıç üstünlüğü, bil-
ginin olgunluk üstünlüğü vardır. Olgunluk olmadıkça başlangıç kaybolur gi-
der, fakat başlangıç olmadıkça da olgunluk elde edilemez. Şeref, her ikisine 
aittir” demişlerdir. Dördüncüsü dindir. Çünkü fütüvvet, dinin olgunluğudur. 
Her şeyin olgunluğu o şeyin aslından çıkar ve asılsız fer’ olamaz. Beşincisi 
niyette doğruluk ve suret hallerinde istikamettir. Öylesine ki fütüvvet ehlin-
de fazileti gideren kötü ve pis hiç bir şey bulunmamalı. İçinin kötü oluşu ve 
buna benzer şeylerle zahirinde baras, cüzzam vesaire gibi bir şeye müptelâ 
olmamalıdır. Altıncısı mürüvvettir ve bu, yaratılış sıfatlarının levazımından-
dır. Çünkü insanın yaratılışı nefis istekleriyle cismanî bağlardan arınır, tabi-
at perdeleriyle beşeriyet sıfatlarından kurtulursa yaratılış nurunun zuhuru 
dolayısiyle azaptan, şehvetten çaresiz ayrılır, aşağılık sıfatlarından utanmıya 
başlar, bayağı dilekleri dilemeye himmet etmez, tamamiyle yüce maksatlara 
yönelir ve elinden geldikçe kötülüklerden çekinir, iyiliklere üstünlüklere ko-
şar, onları elde eder. Bu da mürüvvetin ta kendisidir. Gerçekte erlik ve adam-
lık, vilâyetin dayanağı ve temelidir. Mürüvvet sahibi olmıyan fütüvvet sahibi 
olamaz. Fütüvvet sahibi olmıyan da vilâyete erişemez. Her fütüvvet sahibi, 
mürüvvet sahibidir de, fakat aksine her mürüvvet sahibi fütüvvet sahibi de-
ğildir. Ali aleyhisselâm “Kişinin, ahiretini koruması fütüvvetindendir, yüzü-
nün suyunu koruması mürüvvetinden” buyurmuştur. Yine onun “Mürüv-
vetin hazarda üç, seferde üç sıfatı vardır. Hazardakiler Tanrı kelâmını oku-
mak, Tanrı mescitlerini mamur etmek, Tanrı için kardeşlerle birleşmektir. 
Seferdekiler de azığını ihsan etmek, huy güzelliği ve Tanrıya isyan yolunda 
olmamak şartiyle eğlence ve alaydır” buyurduğu rivayet edilmiştir. Ulu Tan-
rı Davûd’a “Ya Davûd, mürüvette ve dinde olgunlaşmamış kişiyle konuşma” 
buyurmuştur. Yedincisi hayâdır. Hayâ, kemâle istidat alâmetidir, nefis cev-
herinin, ondan kötülükler çıkmasından korkulmıyacak bir derecede temizli-
ğine delâlet eder ki bu da güzelle çirkini ayırd etme kuvvetine delildir. Pey-
gamber sallallâhu aleyhi vesellem “Hayâ, imandadır” buyurmuştur.

Beşincisi90 fütüvvetin esası: Doğru olarak rivayet edilmiştir ki bir gün 
Peygamber aleyhisselâm sahabeden bir toplulukla otururken kapıdan biri-
si girdi ve ey Tanrı elçisi dedi, bir erle bir kadın yakışmıyacak bir harekette 
bulunuyorlardı. Üstlerine kapıyı kilitledim, size geldim, ne buyurursunuz? 

90  Fasıl desek bu başlangıç, dördüncü oluyor, acaba nüsha eksik mi?
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Peygamber aleyhisselâm birisinin gidip anlamasını emretti. Sahabeden biri 
kalkıp gitmek üzere izin istediyse de Rasul icazet vermedi. Bir başkası kalktı, 
ona da izin vermedi. Böylece kim kalktıysa izin vermiyordu. Nihayet Emîr-
al-mü’minîn Ali geldi. Rasûl aleyhisselâm onun gitmesini ve o hali anlaması-
nı emretti. Ali, evin kapısına gelince kapıyı açtı, gözlerini yumdu, elini duva-
ra sürüp el yordamiyle (172. a) evin çevresini dolaştı. Sonra geri dönüp Pey-
gamber’in kapısına gelerek ey Tanrı elçisi dedi, kimseyi görmedim. Peygam-
ber aleyhisselâm Peygamberlik nuriyle onun nasıl araştırdığını anlayıp ya Ali 
dedi, sen bu ümmetin fetasısın. Ondan sonra bir kadeh su ve bir parça tuz 
istedi. O tuzdan bir tutam alıp bu şeraittir dedi, kadehe döktü bir avuç daha 
alıp bu da tarikattir dedi, yine kadehe attı. Bir tutam daha alıp bu da hakikat-
tir dedi ve onu da kadehe döküp Ali’ye verdi, içirdi ve sen benim refıykım-
sın, ben Cebrâîl’in refıykıyım, Cebrâîl de Tanrı refıykıdır dedi. Onun belini 
bağladı ve şalvarını ona giydirdi, seni kemâle ulaştırdım, tekmil ettim ya Ali 
buyurdu. Sonra Selman’a Ali’den kadeh içmesini emretti, Hazîfe-i Yemânî’ye 
de Selman’dan kadeh içmesini buyurdu. Bugün fütüvvet ehlinin süregeldiği 
erkân ve yollarının esasını dayadıkları şeyler, belbağlamaları, şalvar giydir-
meleri ve kadeh sunmaları, bundan alınmadır. Bu remizlerin her biri, ince 
bir mânaya ve yüce bir sıfata işarettir ki gerçekte o, bu mânanın sureti ve bu 
sırrın alâmetidir. Netekim tuzlu su içmek yaratılış bilgisine işarettir ki kulda 
ilk istidadın arılığıyle hasıl olmuş ve ezelî inayet takdirîyle subut bulmuştur. 
İlk yaratılış ulaşınca yine onu elde eder. Netekim “Hikmet mü’minîn kaybol-
muş malıdır” buyrulmuştur. Çünkü bilgi, kalb yaşayışının sebebi olduğu gi-
bi su da bedenlerin haytına sebeptir. Tuz adalete işarettir. Bütün üstünlük 
cinsleriyle yüce huylar, adaletle düzelir, iyileşir. Hattâ nefsi kuvvetlendiren 
ve mertebesinden ileriye götüren bütün aklî olgunluklar ve ahlâk üstünlük-
leri, itidâl sıfatı olmadıkça kemâl bulmaz. Böylece bedeni kuvvetlendiren bü-
tün yemekler de tuzsuz olgunlaşmaz, düzelmez. Belbağlamak, şecaat fazile-
tine, nefsin, tevazuun gayesi ve şecaatin esası olan hizmete alışmasına işa-
rettir. Şalvar giydirmek, ayıpları örtmek ve nefsi şehvetten menetmek sureti 
olan iffet faziletine işarettir ki bu asıldır, bütün öbür sıfatlar buna tâbidir ve 
bununla kaimdir. İlmin kemâli amelle olduğundan fütüvvette kademe itibar 
ederler, nazara değil, Şalvar giydirmeye tekmil derler. Amele kadem denir, il-
me nazar. Fütüvvet ehli kadem sahibini nazar sahibinden çok üstün tutar ve 
kademsiz nazara itibar etmez ve kadem sahibine “şest-kadem” derler. Hasılı 
anlaşıldı ki bunlar, bütün faziletleri nefiste toplama vücubuna işarettir ki fü-
tüvvet bunlarla tamamlanır ve bunlar kimde varsa vilâyet selâhiyetini kaza-
nır. Bu yüzden fütüvvet hırkası şalvardır, tasavvuf hırkası külâh. Çünkü fü-
tüvvette ilk adım temizliktir, bu da aşağılıklara aittir. Tasavvufun başlangıcı 
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ise yüceliklere ait olan nurlar âlemine terakkidir. Tasavvufta baş tıraş etmek 
sünnettir, fütüvvette ise yoktur. Çünkü fütüvvet, faziletleri ve yüce ve temiz 
huyları elde etmektir ki bu, varlık iktizasıdır ve benlikle sıfatlanmaktır. Hal-
buki tasavvuf, tecrit ve tefrittir ki yokluk iktizasıdır ve tasavvufun başlangı-
cı, yükselme mânialarının giderilmesidir. Bundan da malûm olur ki fütüvve-
tin nihayeti vilâyetin başlangıcıdır ve fütüvvet, tasavvuftan bir cüzdür, nete-
kim vilâyet de nübüvvetten bir cüzdür.

FETALARIN KULLANDIKLARI TERİMLER

Bunlar aşağı yukarı şu yirmi beş sözdür: Beyt, hızb, nisbet, kebîr, cedd, zaîm, 
refıyk, müsâil, bikr, değiş, nakıyl, vekîl, nakıyb, şedd, tekmîl, şürb, muhâzara, 
nakle, ta’bîr, ahz, remy, ayb, muhâkeme, vakf, hibe.

Beyt Bir sıfatla hususiyet kazanmış olan vesair feta bölüklerinden ayrıl-
mış bulunan taifeye denir. Filânın beyt’i, yahut filânın hanedanı dendiği gibi.

Hızb Bir şahsa mensup olanlardır. Hızb’la beyt arasındaki fark şudur: 
Hızb, beyt’e dahildir, batnın kabilede dahil olduğu gibi. Hızıblar müttefiktir-
ler, birbirleriyle muhazarada bulunurlar. Fakat beytler muhteliftir.

Nisbet Kebîr’i ve onun ced’leri vasıtasiyle cüvan-mertliğin sonudur. Ka-
bileler ve aşiretler vasıtasiyle doğum nisbeti gibi. 

Kebîr Vasıtasız olarak adına kadeh içilen zattır. Bizzat ondan içmeye lü-
zum yoktur. Kişi, ondan içebileceği gibi vekilinden de içebilir. Kebîr, doğum-
da baba makamındadır ve bu yüzden de ona baba derler. İçense oğul me-
sabesindedir. Kebîr, kavmin zaîmine denir ki “şeyh, mukaddem, kaaid, atît, 
eb, re’s-al-hızb” adları da verilir. Acem ona “pîş-kadem” der. Kavmin zaîm’i, 
kavmin kendisine uyduğu zattır. Ona daima fetalara öğüt vermesi, fütüvvet 
üstünlüklerini anlatması, şartlarını bildirmesi gerektir.

Cedd Kebîr’in kebîridir. Uzağa da denir, yakına da.
Refıykler Bir beyte mensup olanlardır. Bir babaya, yahut bir cedde men-

sup olan topluluğa da “rufaka” denir. Şimdi mutlak olarak oğula “refıyk”, pe-
dere de “sâhib” denmededir.

Müsâil Erkek kardeş mesabesindedir. (172. b) Yani birisinin babasından 
şerbet içmiş adamdır ki bunlara “bedîller” de denir. Müsâil, ecdad sayısında 
birbirine eşit olanlara da denir. Amıca oğlu gibi ki öbür amıca oğluna derece-
de eştir. Görülüyor ki müsâil, refıyk’a nispetle daha hususîdir,

Bikr Henüz fütüvvete gelmemiş, bu yola girmemiş kişidir. İster aslî ol-
sun, yani bir kişinin adına şerbet içmemiş bulunsun, ister fütüvveti batıl bi-
risinden şerbet içmiş olsun, ikisi de birdir.

Değiş Fütüvvet sahibiyken sonradan değişen kişiye denir.
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Nakıyl Esas bakımından bir baba veya atadan bir başkasına geçmiş kişi-
dir. Fakat bugün batıla dönen kişiye de denmektedir. Bir evden bir eve, bir 
hızıbdan bir hızıba, kebîrden cedde intikal olabilir. Hatta bütün bunlarda 
hakka intikal olabileceği gibi batıla da olabilir.

Vekîl Caiz olan bir işin kebîr tarafından birisine yaptırılmasına vekâlet, 
bu işi yapana vekîl denir. Vekîl’in, bu işi görmeğe salâhiyeti olması, akıl, bil-
gi ve kadem sahibi olup bütün fetaların en olgunu bulunması şarttır. Vekîl’in 
şedd kuşatmak gibi hususî bir işte vekâleti caiz olduğu gibi filân, benim ye-
rime kaimdir, şedd, tekmîl, ahz, remy, muhakeme ve saire gibi yapılması ba-
na caiz olan her şeyi yapabilir tarzında umumî ve mutlak bir vekillik de ve-
rilebilir.

Nakıyb Fetaların işlerini görmesi ve bu hususta çalışması için zaîm ta-
rafından dikilir ve o, fetalar arasında herşeyde vasıta olur, adeta terceman 
mahiyetindedir.

Şedd Sınama yönünden bel bağlamadır. Bu fütüvvet ahdinin ve fütüvvete 
bağlanışın başlangıcıdır ki şedd sahibinin, fetalar arasına girmesine sebeptir.

Meşdûd Sınanması için beline bağlamak üzere kendisine şedd verilene 
derler. Ondan sonra onu tekmîl ederler. Bele, zünnara benzememek şartiyle 
ne olursa olsun bağlanabilir.

Tekmîl Silâh, yahut şalvar vermektir. Kebîr, fetada liyakat görürse şed-
den önce de verebilir, sonra da. Kendisine şalvar, yahut silâh verilene “mü-
kemmel” denir.

Şürb Ona mensup sayılmak için birinin adına tuzlu su içmektir. Hızıbla-
rın tanışması ve birbirleriyle münasebeti bununla sabit olur ve ihvanın ülfe-
tini ve sevgisini bu temin eder.

Muhâzara Fetaların tuzlu su içmede birbirlerine uymalarıdır.
İçtimâ’ Kalplerin birleşmesi için bir mecliste toplanıştır.
Nakle Birinin adından bir başkasına geçiştir.
Ubur Babadan ataya geçmedir.
Ahz Kebîr’in, küçükte gördüğü bir ayıp yüzünden fütüvveti ondan al-

masıdır.
Remy Küçüğün, büyükte gördüğü bir ayıp yüzünden onu reddetmesidir. 

Bunların hiç biri muhâkemesiz ve aybı ispat etmeksizin olamaz.
Muhakeme Kavmin zaîminin, yahut iki hasmın razı olduğu bir hakemin 

huzurunda ayıbı iddia veya inkârdır.
Ayb Nehyedilen bir şeyi yapmaktır. Bu, ya büyük günahlar gibi fütüv-

veti batıl eder, yahut küçük günahlar gibi fütüvvetin noksanını mucib olur.
Vakf Töhmet altında bulunanı muhazaradan menetmektir. Bu suretle o 

kişi, suçunun sübutuna, yahut beraetine kadar toplantılara alınmaz.



229islâm ve türk illerinde fütüvvet teşkilâtı ve kaynakları

Hibe Kebîr’in refıyk’ı bir başka kebîr’e vermesidir. Bâzı kimseler, bunun 
hürde tasarruf demek olduğunu söyliyerek hibeyi caiz görmemişlerdir.

FETALARIN HUYLARI VE HUSUSİYETLERİ

Onlara mahsus huyların en yücesi ahde vefa etmektir. Ulu Tanrı “Mü’min-
lerden erler vardır ki Tanriyle ahde giriştikleri şeylere sadık olurlar” (Sûre 
XXXIII, al-Ahzâb, 33) ve “Takva, yüzlerinizi doğuya, batıya çevirmek değil-
dir. Takva sahibi, Tanrıya, ahiret gününe, meleklere, kitaba, peygamberlere 
inanan ve Tanrı sevgisiyle malını yakınlara, yetimlere, miskinlere, yolda kal-
mışa, isteyenlere, kullara veren, namaz kılan, zekât veren, bir şeyi ahdedince 
ahdine vefada bulunan, ferahlık ve darlıkta ve sıkıntı zamanında sabreden 
kişidir. İşte onlardır doğrular ve onlardır takva sahipleri” buyurmuştur (Sû-
re II, al-Bakara, 177). Onların huylarından biri de sırlarını gizlemede pek ile-
riye gitmek ve sırrı ağyardan korumaktır. Hattâ onlardan birini kılıçla, çeşitli 
döğüşlerle, eziyetlerle incitseler gene sırrını açıklamaz, sır vermesine imkân 
yoktur. Hadiste “Sırları açıklamak, hür kişilerin sünnetlerinden değildir” 
denmiştir. Kur’anda’da “Münafıklar, emniyete, yahut korkuya ait haber duy-
salar açıklarlar” âyeti vardır (Sûre IV, al-Nisâ’, 83). Rivayet edilmiştir ki Ha-
san-İbn-i Ali aleyhisselâma zehir verildiği vakit Huseyn aleyhisselâm, kardeş 
dedi, bunu kim yaptı sana, söyle bize. Hasan buyurdu ki: Böyle bir halde bile 
sır açmak ve gammazlık etmek hoşuma gitmiyor. Yine saygıyı gözetmek ve 
yüceliğe riayet etmek için töhmet ve suç mevkilerinde suç sahiplerini ağır-
lamak, onlara kötü muamele etmek, şereflerini korumak ve yüzlerinin suyu-
nu gidermemek için kötü ve akılsız kişileri cezalandırmaktan vazgeçmek de 
onların huylarındandır. Geniş görüşlü olmak ve müsamaha ile muamelede 
bulunmak da bu cümledendir ki insan, bu huyla diğerlerinden yüce olur. Ali 
aleyhisselâm “Bir işin başına geçmek gönül genişliği sahibi olmak demektir” 
buyurmuştur. Onların gönülleri, dünyaya ait bağlardan ve aşağılık maksat-
lardan ayrılıp ahirete ait yüce dileklere, ebedî ve küllî yollara yönelince di-
leklerle emellere aldanmazlar, hazlerle ve elde ettikleri şeylerle sevinmezler. 
Ellerinden bir şey çıkarsa elem, onlara yol bulamadığı gibi bir şeye nail olur-
larsa da hemencecik neşelenivermezler.

Nâzım: Ne nimetlerin husule gelişi beni yolumdan alıkor, ne sevdiğim 
şeyi elimden çıkarırsam elemlenirim.

“Tanrı, yakında bir kavim getirecek ki onları sever, onlar da Tanrıyı se-
verler. Onlar mü’minlere karşı aşağı, kâfirlere karşı yücedirler. (173. a) Tanrı 
yolunda savaşırlar, kınayanın kınamasından korkmazlar” (Sûre V, al-Mâide, 
54) âyeti mucibince yoksullara ve zayıflara, mü’minlere karşı yoksulluk yolu-
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nu gütmeleri, onlara gönül alçaklığı, yumuşaklık ve merhamet göstermeleri, 
kâfirlerin güçlüklerine ve başı dik kişilere sert davranıp şiddet ve kuvvet iz-
har etmeleri, Tanrı yolunda kınanmadan korkmamaları, başkalarının sözü-
ne uyup yollarından dönmemeleri de onların sıfatlarındandır, Enes der ki: 
Yıllarca ömrümü Tanrı elçisinin hizmetinde geçirdim de Allah hakkı için bir 
kere bile beni azarlamadı, horlamadı, bana öf bile demedi. Ne yaptığım bir 
şey için neye yaptın dedi, ne yapmadığım bir şey için neye yapmadın dedi. 
Emîr-al-mü’minîn Ali’den rivayet edilmiştir ki buyurur: Rasûl sallallâhü aley-
hi vesellemden güzel huy nedir diye sordum. Buyurdu ki: Sana vermeyene 
ihsanda bulunman, seni aramayanı arayıp sorman, sana zulmedeni affetmen 
ve sana kötülük edene iyilikte bulunmandır. Gerçekten de bu bir huydur ki 
hiç kimse onun künhüne ve yüceliğine ulaşamaz, kadrini ve vasfını bilemez. 
Çünkü bu huyu elde eden fazilet sahibi olur, nefsi bulanmaksızm düşman-
dan aşağılığı giderir ve ona üst olur, gönül kuvvetiyle hasmının nefsini kırar. 
İzzet iki kısımdır. Biri, bir düşmana, yahut aşağılık ve âdi birisine, yahut da 
bir mal sahibine zenginliği yüzünden zelil davranmaktan nefsin yücelmesi-
dir. Ca’fer-ibn-i Muhammed-al-Sâdık aleyhisselâma ey Tanrı rasulünün oğ-
lu dediler, biz sende kibir görmedeyiz. Buyurdu ki: Ben kibirli değilim amma 
nefsimin sıfatları, ulu Tanrı sıfatlarında yok olduğundan benim kibrimin ye-
rini onun kibriyası kapladı. Hakla olan ululuk izzettir. Sonra şu âyeti okudu 
“Yakında yer yüzünde haksız olarak ululananları âyetlerimden, buhranla-
rımdan döndüreceğim, onları aşağılatacağım” (Sûre VII, al-A’râf, 146) Çünkü 
bu âyet haklı ululanmanın makbul olduğuna delildir. İkinci kısım izzet, insa-
nın kendi kadrini, mertebesini bilmesidir ki Tanrıya sığındık, kişi kadrini bil-
mezse dünya faydalarını elde etmek için alçalmaya razı olur.

Nâzım: Yiyecekleri gördüğüm halde onlara yüz çevirir, onları açlığın 
karnında terkederim.

Onların huylarından biri de gayrettir. Gayret, insanı utandıracak ve ağ-
yarın öne geçmesini icabettirecek şeylerden çekinmektir. Bu huyun menşei, 
nefsin şerefini, büyüklüğünü, aslının arılığını ve güzelliğini bilmesi, heva ve 
hevesten arınması, tabiat pisliğiyle cismanî kirlerden temizlenmesi ve Tanrı 
yakınları arasına katılmış bulunmasıdır. Bu huy, izzeti nefse yakındır. Yine 
huylarından biri güzelleşmek ve bezenmektir ki, bu zenginliği, darda olma-
mayı izhar etmek, şiddet ve belâyıysa gizlemektir. Bunun sonucu izzeti ne-
fistir. Meyvası adamakıllı inanış durağına ulaşmak, yoksulluğunu, ihtiyacını 
bildirmeden, şikâyetten, zayıflık, acizlik ve aşağılık göstermeden çekinip ulu 
Tanrıdan ganilik dilemek ve ona dayanmaktır. Yine huylarından biri ihvanla 
sohbet, rağbet ve iştiyak besleyip herkese güleryüz göstermek, kendi zevkı-
nı onların hakları için bırakmaktır. Emîr-al-mü’minîn Ali aleyhisselâm, tam 
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kırk yıl rastladığına önce selâm verirdi, bu hususta kimse onu geçemez, ön-
liyemezdi. Kırk yıl sonra bundan vazgeçti. Herkes, önce ona selâm verme-
ye başladı. Sebebini sordular. Buyurdu ki: Peygamber aleyhisselâmdan önce 
selâm vermenin pek büyük bir sevap olduğunu duydum. Bundan önce o se-
vabı kazanıyordum, şimdi ise başkalarına bağışlamadayım. Fütüvvet ehlinin 
sıfatlarından biri de Tanrı dostlarını sevmek suretiyle Hak sevgisini kazan-
maktır. Rivayet ederler, birisi, Tanrı sırrını kutlasın, Abû-Yezîd-i Bistamî’ye, 
bana bir bilgi öğret, bir şey bildir ki onunla Tanrıya yaklaşabileyim dedi. Bâ-
yezîd, Tanrı dostlarını sev ve onların sevgisini kazan da Tanrı seni sevsin. 
Ulu Tanrı, her gün, her gece, dostlarının gönlüne yetmiş bin kere nazar et-
mektedir. Belki sen de onun dostlarından birinin gönlünde olursun da sana 
da nazar etmiş olur ve böylece işin tamamlanır gider, buyurdu. Onların huy-
larından biri de tevekkül başlangıcı tahakkuk etmedikçe kazancı terketme-
mektir. Bir huyları da Tanrının saygılı şeylerini ululamaktır. Rivayet ederler, 
fetalardan birinin bir gümüş dirhemi ayakyoluna düştü. On üç dinar sarfede-
rek o dirhemi çıkarttı. Sebebini sordular, dedi ki: Üstünde Tanrı adı yazılıydı. 
O dirhemin ayakyolunda kalmasını reva görmedim. Bu hürmette büyük fay-
da vardır amma insanların çoğu bunu bilmezler. Meşhurdur. Tanrı rahmet 
etsin, Bişr-i Hâfî, önce Tanrıdan hiç korkmazdı, bir çok kötülükler yapardı. 
Bir gün sarhoş bir halde ve sarhoşların âdetince hay huy ederek meyhane-
ye giderken yolda, üstünde “Allah Muhammed” yazılı bir kâğıt parçası gör-
dü. Kendi kendine şimdiye kadar çok saygısızlıklar ettim, günahta pek ileri 
vardım amma sevgilinin adından geçmek namertliğin tâ kendisidir deyip o 
kâğıt parçasını aldı, öpüp yüzüne gözüne sürdü. Cebinden bir parçacık misk 
çıkardı, ona sürüp bir mescide gitti, imama verdi. Geceleyin ruyasında, Tan-
rı rahmet etsin, Hasan-ı Bısrî’ye, Bişr’in yanına git, ona, bizi ululadın, biz de 
seni ulu ettik. Adımızı arıttın, biz de seni arıttık de dendi. Hasan, sabah olun-
ca Bişr’i sordu, meyhanede olduğunu söylediler. Hasan, meyhane kapısına 
gelip Bişr hanginiz diye seslendi. Bişr sızmış uyuyordu. Uyandırıp Hasan-ı 
Bısrî kapıda seni istiyor dediler. Bişr kalkıp korkarak, titriyerek Hasan’ın ta-
pısına vardı. Hasan, onu kucaklayıp ruyada kendisine söylenen sözleri an-
lattı. Bişr duyunca bir nâra atıp başını aldı, ovalara düştü. Kırk yıl yalınayak 
savaşlara katıldı, her yıl haccetmedeydi. Ona niçin yalınayak yürüyorsun de-
diler. Yeryüzü dedi, Tanrı yaygısıdır, Bişr kim oluyor ki (173. b) ayakkabısıyla 
o yaygıya bassın?

Fetaların huylarından biri de fetanın halkın kendisine yapmasını diledi-
ğini halka yapması ve halkla bu tarzda muamelede bulunmasıdır. Hattâ in-
sanlar, ona kötü muamelede, hilelerde bulunsalar bile onun iyi muamele et-
mesi icabeder. Peygamber aleyhisselâm “Kendine sevgisi gelen şeyi insanlar 
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için de sev ve işle de mü’min ol” buyurmuştur. Yine feta sıfatlarından biri, 
kendi ayıbını görmek, halkın aybiyle meşgul olmamaktır. Peygamber aleyhis-
selâm “Kendi aybiyle meşgul olup bu yüzden insanların aybiyle uğraşmıyana 
ne mutlu” buyurmuşlardır. Huylarından biri de Tanrı halkına karşı iyi ahlâk-
lı olmak ve onlara saygı göstermektir. Ashabı, Cüneyd’e dedi ki: Bir topluluk 
lâf olsun diye sana soru soruyorlar, onlara cevap vermeye lüzum bile yok. 
Cüneyd dedi ki: Ben onlara sizin gibi bakmıyorum. Umuyorum ki sözlerimin 
bir kelimesine takılırlar da kurtuluşlarına sebep olur. Gine fütüvvet ehlinin 
huylarından biri, halka, lâyık olduğu veçhile daima mülâyim davranmak ve 
ihtiyaçları olunca onlara ihsanda bulunmaktır. Yine gerekli şeylerden biri, 
hallerini, vakitlerini gözetmektir. Öylesine dikkat lâzımdır ki fütüvvet eh-
linin hiç bir anı zayi olmamalıdır. Sehl-ibn-i Abd-Allâh, vaktin pek azizdir, 
onu en aziz şeyle geçir demiştir. Yine lâzım olan şeylerin biri, onları isteyeni 
kabul etmek, istemeyeni dilememektir. Fütüvvet ehlinin, hataları ve suçları 
yüzünden müridi kapısından uzaklaştırmaması, yabancıyı hizmete yaklaştır-
maması gerekir. Rivayet edilmiştir ki Davûd, Süleyman aleyhisseâma “Ken-
disinden fayda gördüğüm, faydasını dilediğim eski kardeşini, doğruluktan 
ayrılmadıkça değiştirme sakın. Değiştirirsen sana ihsan edilen Tanrı nimeti-
ni değiştirmiş olursun. Biri az görme, bin dostu da çok görme. Bin dost çok 
değildir, fakat bir taneyle çoğalır” demiştir. Fütüvvet ehlinin, ihvanla güzel 
geçinmesi, onlara hoş muamele etmesi, her hususta edebe riayeti lüzumlu 
sayması gerektir. Onlar zenginin yoksula hizmet etmesini caiz görürler. Cü-
neyd, adamlariyle beraber bir mesciddeydi. Pek yoksul bir hale düşmüşlerdi. 
Dostlarından biri mescide girdi, aç olduklarını görünce dervişlerden birine 
kalk dedi, benimle gel. Onu pazara götürdü, bir şeyler aldı, yükledi, getirdi. 
Cüneyd, o yemeği yemedi. Adamları da yemediler. Cüneyd, yemek sahibi-
ne, senin gözünde paranın o derece bir değeri ve ululuğu var ki dervişi ye-
mek hammalı yapıyorsun dedi. Fetanın, dünya sebeplerinden hiç bir sebeple 
dostlara karşı değişmemesi, onları mazeretlerle muztar bir hale düşürme-
mesi, hiç kimseye noksan isnad etmemesi, kimseyi kötü görmemesi, haset-
te bulunmaması, itaat edenle isyan edeni bir görüp her ikisini de eşit olarak 
esirgemesi gerektir. Ma’rûf, dervişlerden bir toplulukla Dicle kıyısında otu-
ruyordu. Delikanlılar kayıkta çalıp çağırmadaydılar. Ma’rûf, Yarabbi dedi, di-
lerim senden, onları dünyada nasıl ferahlandırdıysan ahirette de ferahlandır. 
Dervişler, onlara ilenmek gerekti, halbuki sen dua ediyorsun dediler. Ma’rûf, 
dostlar dedi, Tanrı onları ahirette sevindirirse dünyada tövbe nasib eder.

Onların huylarından biri de ihvana yapılan iyilikleri unutmak ve onların 
her birerinin değerlerini bilip gözetmektir. Şeyh Abu-l-Kaasım der ki: Abû-
Bekr-i Varrak’tan ayrılırken ona, kiminle konuşayım, kiminle düşüp kalka-
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yım dedim. Dedi ki: Sana yaptığı iyiliği unutan kişiyle konuş. Senin sevinç 
vaktini unutmayıp sırası gelince yaptığını sayıp dökenle sakın konuşma. Sa-
na ihtiyacı ne kadarsa seni o derecede tutan, değerini ihtiyacına göre ayarla-
yan kişiyle de konuşma sakın.

Huylarından biri de dış yüze dikkat ve riayetten ziyade içe dikkat ve ria-
yet etmeleridir. Çünkü bâtın, Hak nazargâhıdır, zahirse halk nazargâhı. Abu-
Ya’kub-ı Sûsî der ki: Şaşarım insanlara, elli yıl dillerini korumıya savaşırlar 
da gönüllerini korumıya hiç savaşmazlar. Aldanmış o kişiye derler ki bu sı-
fata sahiptir. Abu-Muhammed-i Harîrî’den rivayet edilmiştir, yalnızken asla 
ayağını uzatmamıştır. Hakka karşı edebe riayet, halka karşı edebe riayetten 
daha ileridir. Huylarından biri de bütün mallara, mülklere, Tanrıdan gayri 
her şeye ehemmiyet vermeyip Tanrıyı, Tanrı rızasını seçmektir. Nazım: Bize 
cennet mi istersin, huri mi derler. Vuslat kadehimizde çerçöpün ne işi var?

Rivayet ederler ki bir gün Me’mûn, hazinesine gitti ve kullarına, kim bu-
radan bir şey alırsa onun olsun dedi. Herkes birbirine girdi, hazinedeki gü-
zelim şeylerden herkes birini kaptı. Kullardan biri, edebe riayet ederek öyle-
ce durmada, hiç bir şeye bakmamadaydı. Me’mûn dedi ki: Sen niçin bir şey 
almıyorsun? Kul, herkes dedi, bir şey istiyor, bense seni istiyorum. Me’mun, 
bu sözü pek beğendi ve o kulu herkesten üstün bir hale getirdi.

Yine huylarından biri, ihvanın ihtiyaçlarını gidermek, hallerini sorup so-
ruşturarak öğrenmektir. Derler ki iki kişi birbiriyle kardeş olmuştu. Bir tane-
sinin malı, mülkü vardı, zengindi, öbürü yoksuldu, ayali fazlaydı, sıkıntıday-
dı amma sabretmedeydi. Nihayet bir miktar borçlandı. Halini o zengin dos-
tuna açtı. Zengin, eve girip bir kese çıkardı, yoksula verdi, yetmezse dedi, ne 
kadar gerekse iste. Çünkü ben, bu mala senden ziyade lâyık değilim. Dostu 
gidince eve girdi, ağlamıya başladı. Ev halkı, sana güç gelecekti de ne diye 
verdin dediler. Ben altın için ağlamıyorum, neden onun halini anlıyacak bir 
halde dostluk etmedim, neden onu (174. a) istemek alçaklığına düşürdüm, 
yoksulluğunu açmıya muhtaç bir hale getirdim diye ağlıyorum dedi. Yoksul-
larla dervişlere karşı gönül alçaklığı göstermek, dostlarla ihlâsla geçinmek, 
zâhire ve bâtına kulak asmak; dinde daha üstün, dünyada daha aşağı olanla 
konuşup görüşmek de onların huylarındandır. Netekim dinde senden üstün, 
dünyada senden aşağı olanla sohbet et. Çünkü dinde senden üstün olanla 
sohbet edersen ibadetini, gözünde küçültür. Dünyada senden aşağı olanla 
sohbet edersen ulu Tanrının nimetlerini gözünde büyültür denmiştir. İhva-
nın yüceliğini kendi yüceliğinden üstün tutmak, eziyete sabretmek, ihvanı 
aşağılatmadansa kendisini aşağılatmak, dileyeni mahrum etmemek, onlar-
dan usanmamak, karşılık ummaksızın kardeşlere ihsanda bulunmak sure-
tiyle kardeşlik haklarına riayet etmek, dostlarla buluşmadan zevk ve sevinç 
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duymak, ihvana, hele kötülüğü giderene ve bir yardımcıya sahib olmıyana 
zulmetmeği terketmek, bilgide ileriye geçmiş olanın hakkını tanımak, hak di-
lemeyi boşlamak ve saire gibi temiz huylardan ve beğenilmiş işlerden nicele-
ri, onların huylarındandır, onların sıfatlarındandır ki Tanrı izin verirse bun-
lar, ahlâk bilgisinde etraflıca anlatılacaktır.
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VI
—

fütüvvet-nâme nüshası
nâsırî

—
(İst., Köprülü K. Mecmua. No. 1597, 89.a -100.a)

(89. a)

1. Şu gökkubbenin padişahı, halkı Kâf ve Nûn’dan meydana getirdi.91

 Kudret sahibidir, vericidir, tektir, ihtiyaçsızdır; vasfı “Söyle, o Tanrı tek-
tir” âyetidir.92

 Kâinat davet yurdunu yaratınca sevgilisiyle aşk oyununa girişti.
 Ona mâna kapılarını açtı “Levlâke” tacını başına giydirdi.93

5. Mustafâ, gökte de yerde de ancak “Âlemlere rahmettir.”94

 O, cinlerin, insanların, ileri gelenlerin ve halk tabakalarının elçisi olan 
Peygamber, yoluna şeriat adını taktı.

 Şeriatten de iki yol meydana geldi ki her bir yolun konağı, Tanrı tapısıdır.
 O yollardan birine tarikat adını verdiler, öbürüne hakıykat.

Kitabın yazılış sebebi
 Şeriatte müftüler nice şeker gibi tatlı kitaplar düzdüler.
10. Hakıykatte de nice sırlar bilindi, nice saçılmış (mensur) inciler dizildi.
 Fakat kimse tarikate ait şiir söylemedi. Bu çeşit şiirler, zaten sihre ben-

zemez.
 Kalb sahiplerine bir armağan olması için bu kula şu güzel nazmı mey-

dana getirmek vacib oldu.
 Bu yola ayak bastımsa da umarım, suçlarım olursa ârif kişiler, kerem 

ederler, mâzur görürler.

91 Kâf ve Nûn, Arapça’da “ol” mânasına gelen “kün” kelimesini gösterir. Kur’an’ın II. sûresinin 117. 
III. sûresinin 47. XVI. sûresinin 40. XIX. sûresinin 35. XXXVI. sûresinin 82. ve XL. sûresinin 68. 
âyetlerinde Tanrı’nın bir şeyi dileyince “ol” dediği, o şeyin de olduğu söylenmede, VI. sûrenin 73. 
âyetindeyse göklerle yerlerin bu sözle yaradıldığı anlatılmadadır. Kün, Tanrı iradesinin ifadesidir.

92 CXII. sûrenin 1. âyeti.
93 “Levlâke”, sen olmasaydın mânasına gelen arapça bir sözdür. “Sen olmasaydın, sen olmasaydın 

gökleri yaratamazdın” ve “Sen olmasaydın dünyayı da yaratamazdım, ahreti de” mealinde iki ha-
dis-i kudsi, yani Kur’an’da olmıyan, fakat Peygamber tarafından nakledilen Tanrı sözü vardır. Bun-
ların bilhassa ilkinin uydurma olduğu söylenirse de pek meşhurdur.

94 Sûre. XXI, âyet 107.
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Fütüvvet beyânında
 O Nebi, fütüvvete dair “Lâ fetâ illâ Alî” (Alî’den başka er yok) dedi ya;
15. Bu suretle Alî’ye cömertlik maloldu. Bil ki cennet, cömertler yurdudur.
 Mustafâ, bir gün Alî’den, sana yiğitlik ne vakitten beri huy oldu,
 Birisi, pek aptallık eder, şaşkınlığından sana kötülükte bulunursa
 sen ona ne yaparsın, diye sordu.95

 Alî dedi ki: Ben karşılık olarak ona iyilik ederim. Kötülüğe karşı kötülük-
te bulunursam buna garez96 derler.

 O, kötüydü, ondan kötülük meydana geldi. Ben iyi olduğumdan benden 
iyilik zuhur eder.

20.  Mustafâ buyurdu ki; Peki, o kötü kişi kötülüğünü arttırırsa ne yaparsın 
ey akıllı er?

 Alî, ben de dedi, ona daha fazla iyilikte bulunurum; her an bir başka lû-
tufta bulunurum ona.

 Bunun üzerine Mustafâ, tekrar Alî’den pekâlâ ey varlığı tamamiyle lû-
tuftan, safadan ibaret olan,

 Boyuna kötülüğünü arttırır, sonucunda canını, gönlünü kana döndürür-
se ne yaparsın, diye sordu.

(89.b) Alî dedi ki: Bana yüz kere kötülükte bulunsa bil ki gerçekten o, kendi-
sine kötülük etmededir.

25. Karşılığında ben yine iyilikte bulunur, zerre kadar bile gönlünü kırmam.
 İşte bunun üzerine o gönül sahibi de “Lâ fetâ illâ Alî” dedi.
 Böylece fütüvvet, tamamiyle iyilikte bulunmak, dostuna rahat ve huzur 

vermektir.

Fütüvvet hakkında herkes hoş ve ince bir şey söylemiştir
 Âlem şeyhi, o temizliklerle dopdolu Cüneyd, müridine, ey vefalı er dedi;
 Tanrı, dünya işlerini düzene koyunca, Şam ülkesini fütüvvet yeri kıldı.
30. Sözden zevk almak istersen Irak’a gitmen gerek.
 Doğruluk yüzünü görmek istiyorsan Horasan ülkesini sevmen, oraya 

bağlanman lâzım.

Tanrı yarlıgasın, Fuzayl buyurdu:
 O dini temiz ulu er, yâni Fuzayl, fütüvvete meyledince
 Dedi ki: fütüvvetin tefsiri şudur; fetâya göre herkes birdir.

95 Burada bir beyit daha olmalı, fakat yok.
96 Bu Fütüvvet-nâme’nin ilk 22 beyti, Ayasofya Kt. 2049 No. daki mecmuada var, orada bu kelime 

“maraz”dır (118.a).



237islâm ve türk illerinde fütüvvet teşkilâtı ve kaynakları

 Halkın önderi olmak istersen yürü, kendini başkalarından üstün tutma.
35. Kardeşinin suçunu affedersen, onun cürmünden geçersen onun utan-

masından sen utanmalısın.

Tanrı yarlıgasın, Ebû-Bekr Varrak buyurdu:
 Tanrıya pek müştak olan Ebû-Bekr Varrak adlı er
 Dedi ki: Bence en âdi ve değersiz işi, can vermek olan kişiye cüvan-merd 

derler.
 Cüvan-merd, bütün Tanrı mahlûkatına iyilik eder, nefsinin dileğinden 

başka hiç bir mahlûkun dileğini reddetmez.

Tanrı yarlıgasın, Hâris buyurmuştur:
 Fütüvvet sahiplerinden biri, cömertlik ve ihsan ıssı Hâris
40. Dedi ki: Fütüvvet nedir, bilirmisin? Fütüvvet sahibi kim olabilir, tanır 

mısın?
 Hizmete adamakıllı belini bağlıyan, herkese insafla muamele eden, fa-

kat kimseden insaf beklemiyen.

Tanrı yarlıgasın, Nasrâbâdî buyurmuştur:
 Dini sağlam pirlerden biri de âlem şeyhi Nasrâbâdî’dir.
 dedi ki: Bu fütüvvet bir ağaca benzer. Kökü, ârifin canına iyice dikilmiştir. 

Dallarından birinin adına mürüvvet demişlerdir. Tarikatte böyle rivayet 
edilmiştir.

45. Mürüvvetten bir nişan istersen bil ki, şu iki cihanı da terketmekten ibaret. 
Dalı bu kadar yüce olursa ağacını var, sen kıyas et.

Tanrı’nın Kur’an’da fetâ diye andığı bazı erler
 Dokuzuncu kat göğün hâkim ve kahramanı, sözünde bazı erleri fetâ diye 

anmıştır.
 İbrahim, halkı doyurma kapısını açtığından Tanrı da İbrahim’e fetâ de-

miştir.
 Çünkü İbrahim, putları kırmış, onlara asla hizmet ve ibadet için belini 

bağlamamıştır.97

50. Gözü yıldıza düşünce bu, bizim ve senin Tanrındır demiş,
 Parlak ay doğunca kendine gel, o kudret ve kahır sahibi diri Tanrı bu demiş, 

Bundan sonra da nurlar saçan güneş, şu menekşe renkli köşkte peydah- 
lanınca

97 Sûre. XXI, 60.
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(90. a) Ona bakıp bu daha büyük, Tanrı budur demiş,
 Fakat gün de yere batınca ben demiştir, batanları, geçip gidenleri sev-

mem.98

55. Yüzünü Tanrı tapısına çevirmiş, canını Tanrıdan âgâh etmiştir.
 Onun işi, yıllarca, aylarca oruçtu. Tanrıyı anmadan özge dostu yoktu.
 Sık sık konuğu gelmeyiverirse konuk bekler, gelinciye dek üç dört gün 

orucunu bozmaz, ancak konuk gelince iftar ederdi.
 Konuk geldi mi sofrasını yayar, konuğun bütün hizmetini kendi görürdü, 

Artık ihsan sahibi, açıcı ve tek Tanrı da İbrahim’in adını fütüvvetle anar- 
sa değer elbette.

Onlardan biri de Yûsuf aleyhisselâmdır
60. Hür kişilerin yüzlerini bezeyen, düşkünlerin ellerini tutan Tanrı,
 Yûsuf’u kuyudan âzad edince onu fetâ adiyle andı.
 Çünkü genç çağında, güneş bile Yûsuf’a secde etti.
 Yüzüne kimin gözü düşse hemencecik hâşâ derdi, bu insan değil.
 Yüzü, bir bucaktan görünür görünmez görenler, turunç yerine ellerini 

kestiler99

65. Fakat bu güzellikle, bu alımla yine de bir adım bile zahitlikten dışarı çık-
madı.

 O, ilk gençlik çağındaydı, Zelîhâ vasfedilmez derecede güzeldi.
 Ev bomboştu, berrak su akmadaydı, kendisi de susuzdu. Zelîhâ artık 

dedi, bundan öte sabr olamaz.
 Elini Yûsuf’un eteğine attı. Öyle bir sarıldı ki Yûsuf’un gömleği yırtıldı100

 İş böyleyken Yûsuf, Zelîhâ’ya hiç meyletmedi, doğrulukta sebat etti.
 Ne hür kişi bu.
70. O gün nefsine eş olmadığından Tanrı da ona fetâ dedi101

Ashâb-ı kehf de onlardandı
 Eski çağlarda Dıkyanos, taşlanmış şeytanın sözüne uydu,
 O lânetlenmiş, tanrılık dâvasına kalkıştı. Yeryüzünde bir gök kurdu.
 Halkı birçok kere çağırdı, tapısında herkes secdeler etti.
 Tanrılığını inkâr edenin hemen kanını dökmelerini buyurdu.
75. Devrinde bulunanlardan birkaç kişi, gönüllerini berkittiler.

98 VI, 76-79.
99 XII, 31.
100 XII, 23-28.
101 XII, 30.



239islâm ve türk illerinde fütüvvet teşkilâtı ve kaynakları

 Her biri, maksadına ulaşmayı, mâbudunu anlamayı kurdu.
 Bir köpek de bunlara yoldaş oldu, Hak yolunda onlara uydu.
 O lânetlenmişten yüz çevirdiler. Dağda bir mağara buldular.
 O birkaç kişi ve bu köpek, mağaraya girdiler, yokluk âleminde yok oldular.
80. Mağarada yıllarca uyudular. Bu sırada zaman halden hale girdi, 
 devir değişti.
 Böylece bâtılı terkedip hakkı aramak, gerçekten fütüvvettir.
 Hasılı halleri anlaşıldı, sözleri yayıldı, yaptıkları iş duyuldu.
 O uyudukları mağarada göz yaşlariyle dağın kayalarını delmişlerdi.
 Ulu Tanrı da onların sırlarını saklamış, onlara fetâlar demişti.

On kişiye fütüvvet verilmez, birincisi kâfir102

85. Kâfir, gerçek dini bırakıp kendi bâtıl dinini hak sandığından
 Ona, mal çokluğuyla başı göğe erse bile yine fütüvvet verilemez.

İkincisi münafıktır
 Münafık da çirkin, kutsuz, kötü damarlı, görünüşte insan, fakat 
 nefsi bakımından köpek,
 Namaz kılmaz, tenbel ve haylâz olup yeri, cehennemin en aşağı
 tabakası bulunduğundan
 Böyle kişinin fütüvvetten nasibi yoktur. Öyle bir adamın, Tanrı 
 katında bulunmaya liyakati olamaz.

Üçüncüsü kâhin
90. Kâhin de böyledir. Hesaplar düzer, kendi hesabına uygun kitaplar yazar. 

Gece gündüz halka yalan söyler. Artık fütüvvetin ışığı nereden vuracak 
ona?

(90. b)  Dördüncüsü içkiye düşkün olan
 İçkiye düşkün olan; daima içen, yüzünün suyunu gideren,
 Tanrının emrini, nehyini bir yana atan, Tanrıyı ve Mustafâ’yı inciten kişidir. 

Böyle kişiye fütüvvetten nasib yoktur. İçkiye düşkün olan, Tanrı rahme-
tinden meyustur.

Beşincisi dellâk
95.  Dellâk, kerem sahibi bile olsa hamama ayak basınca

102 Bu kısım “Lâtife” başlığını taşıyan iki parça hariç, Ayasofyadaki mecmuada 148. beytin sonuna 
kadar vardır (240.a).
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 Yanında gâvur da birdir, müslüman da. Onun huyuna göre küfürle
 imanın ikisi de aynı şeydir.
 Halkın kirini, aybını, gözünün önüne atar, döker. Fütüvvette bu, iyi bir 

yol değildir.

Altıncısı tellâllar
 Tellâl da böylece vefasızdır. Halkın malını satarken cefada bulunur.
 Kendisinin azıcık kârı için bir çok halkı ziyana sokar.
100. Kârı, ziyanla biliş olduğundan işi gücü de fütüvvetten ayrıdır, onun.

Yedincisi çulhadır
 Bil ki çulha da halka yalan ve düzen vaadlerde bulunur.
 Fütüvvete yolu yoktur. Çünkü böyle huy cürümdür, günahtır.

Sekizincisi kasaptır
 Kasapların işi, daima kan dökmektir, her an canlılarla karışmaktır.
 Canlıyı zarı zarı öldürür durur. Böyle adamın fütüvvetle ne işi var?

Dokuzuncusu cerrahtır
105. San’atı cerrahlık olanların düşüncesi de yaralardır, berelerdir.
 Yaralarla huzur bulandan halk rahat olur mu hiç?
 Onun fütüvvetten hiç nasibi yoktur. Çünkü onun ancak taş gibi katı bir 

gönlü vardır.

Onuncusu avcıdır
 İşi daima avlanmak olan, kurdu kuşu tutmak için fak kurar.
 Kuşcağızların boğazına bıçak dayar, yavrularını aç susuz keser.
110. Hasılı avcı, daima kutsuzdur. Böyle adamın fütüvvetten ne nâsibi olabilir? 

Lâtife
 Hâtem-i Tay, zamanında kullarından bir kaçını huzuruna çağırdı.
 Her birine bir katar deve verdi. Sonra da anbarların kapılarını açtırdı.
 Hadsiz hesapsız ceviziçi çıkartıp o Tanrıyı tanıyan er, cevizleri develere 

yükletti.
 Kullarına, bunları dedi, ovalara, yazılara götürün. Oralarda her yana bakın.
115. Nerede karınca yuvası varsa, nerede konaklamışlarsa
 Yuvaların önüne cevizleri yığın yığın bırakın da
 Böylece soframızdan mezelensinler, bir ancağız konuğumuz olsunlar.
 Çünkü gönül alıcı ârif bir er, karıncaların ceviziçi sevdiklerini söyledi.
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 Şu adamın lûtfuna, mürüvvetine bak. Gözünü aç da fütüvvetini gör.
120. Dünyadaki vahşî hayvanlara, kurda, kuşa her an yiyecek yollar dururdu.
 Bir onun cömertliğine bak, bir de avcıların cevrini gör. Elbette öyle ola-

cak, çünkü onların fütüvvetten haberleri yok ki.

On birincisi vergi memurudur
 Vergi toplayan, her an bir vergi kor ve o yeni vergiye tereddüt bile etme-

den bir ad takar.
 Bu suç, bu günah, kıyametedek o tatsız tutsuz adamın boynunda kalır.
 Böyle kötü işli, kötü huylu ve habis kişiye fütüvvet sözü nereden ulaşa-

cak?

On İkincisi muhtekirdir
125. Muhtekir, evine buğday götürür, yığar, erzakı, pahalılık olsun diye alır.
 Onun hareketi yüzünden kıtlık olur. Tuh böyle adama tuh!
 Çünkü o, mutlak olarak ancak dünyaya tapmadadır. İşi batıldır, fütüv-

vetse hakka aittir.

Lâtife
(91. a)
 Birkaç kişi, bir gemiye binmişti. Yelken açılmıştı, gemi yoluna düzülmüştü, 

Gemi, su üstünde akıp giderken balıklarda bir dert, bir mihnettir pey-
dahlandı.

130. Öylesine ki gemiye saldırıyorlar, birbirlerini yeyip duruyorlardı.
 Bu hal, artıp durmadaydı. Ermiyâ Peygamber de gemideydi.
 Dedi ki: Gemiye bir bakın. Her halde bir muhtekir olacak. Onu atın suya!
 Çünkü o murdarın yüzünden şu denizde bir kıtlık meydana gelmiştir.
 Varlığı yüzünden bu kadar derd ve mihnet meydana gelen kişiye fütüv-

vet verilmesi lâyık mı?
135. Şu andığım kişiler, tövbe ederler, tövbe, onların feryadına erişirse
 Hepsi de o vakit mürüvvet ehli olurlar, kereme uğrayıp fütüvvet sahibi 

olabilirler.

Fütüvvet sahibi nasıl bir adam olmalı?
 Ahı’nın iki âlemde de candan, gönülden cömert olması gerek.
 Çünkü fâsık, cömertlikle cennete girer de zâhid, nekesse çirkinleşir kalır. 

Fakat yüreğinin tertemiz olması lâzımdır. Bilgi sahibi de olursa iyimi 
iyidir.

140. Bilgisi yoksa bilgi sahibi olmayı dilemeli de sonra işinde üst olmalı.
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 Yahut da uyanık bir canı dost tutmalı, bilgi sahipleriyle, öğreticilerle 
dost olmalı.

 Çünkü bilgi sahibi olmayı dilemek, her müslümana farzdır. Dile de bil-
giye hemdem ol.

 Bilgisi olmıyan, gerçekten eşeğe benzer isterse başında mücevherle be-
zenmiş taç olsun.

 Dünyada bilgisizlik gibi bir ayıb yoktur. Kardeş, böyle bir ayıb da kolay 
iş değil ha!

145. Fakat ey hüner sahibi, bilgi, kârı, zararı, hayrı, şerri tanıtan bilgidir.
 Bilgi, karalıkta, beyazlıkta değildir; nerede lûtuf ve ahlâk, nerede hilim 

varsa ilim oradadır.
 Fütüvvet sahibinin bu çeşit olması, daima salâhını, zühdünü arttırması,
 Her an kadrini yüceltmesi, tabiatini, huyunu itidale ulaştırması icap 

eder.

Terbiyeye ait edepler
 Yine böylece terbiyeye, canını, gönlünü arıtması gerektir.
150. Terbiye, ahı’nın tapısında kul olmalı ki onun yetiştirmesiyle dirilsin.
 Ahı’ya da hünerlerle kuvvetlenmesi için terbiyeyi yetiştirmek farzdır.
 Onu fesatlardan, fitnelerden uzaklaştırmalı, salâh ve zühütle mâmur bir 

hale getirmeli.
 Mustafâ, nefse ait edebler, derse ait edeblerden daha iyidir, daha hoştur 

buyurmuştur.103

 Tarikata ait edeblerden ne söylenmişse o sözlerin mânalarında inciler 
delinmiştir.

155. Terbiyeyi öğretmek, yetiştirmek, önünde bilgi çırağını yakmak, onu ay-
dınlatmak gerektir.

 Yetiştirme, toprağı mercan haline kor, taşı la’li Bedahşan yapar.
 Dağ meyvasının ne rengi vardır ne kokusu. Ne tadı vardır, ne hoş bir 

lezzeti.
 Fakat yetiştirildi mi renklenir, güzelleşir, sevimli ve tatlı bir hale gelir.
 Dağ ağacını şehre getirdiler de aşıladılar, yetiştirdiler mi halk, onu şeker 

yer gibi yer.
160. Terbiyeyle yapraktan atlas yapılır. Adam olmıyan, terbiyeyle adam olur.
 Hızır Peygamber, âb-ı hayât’la yetişti, gelişti de âcizleri kurtarmıya me-

mur oldu.
 Muhammed, Tanrı terbiyesiyle yetişti de iki cihanın sahibi oldu.

103 Ayasofya nüshasında, burada olan beyit, Köprülü nüshasında, bir beyit sonradır.
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 İnsan oğlu terbiye edilmese hiç kimse onu öküzden, eşekten fark ede-
mez.104

Âdem aleyhisselâmın fütüvveti
 Yeryüzünde yaşıyan şu topluluğun önünde gideni, göktekilere önder 

olanı,
165. Tanrının toprağını yoğurduğu er, esma bilgisini bir derste ezberliyen 

server,
 Altı taraflı kemere önce ayak basan, önce yokluktan var olan Âdem...
(91. b) Tanrı, ona ruhundan ruh üfürünce “Âdemoğullarını yücelttik” sözü-

nü duydu.105

 Cennetlerde hûrilerle, gılmanlarla yaşar, köşklerde, bahçelerde ömür 
sürerken

 “Şu ağaca yaklaşmayın” âyeti hatırından çıkmış olmalı ki yaklaştı da106

170. “İnin” buyruğunu duydu, cennetten şu âleme indi.107

 Gece gündüz o hali dönmüş er, suçuna yanıp yakıldı, tam üç yüz altmış 
yıl ağladı.

 Ağlayışı, halini anladığındandı. Dereler gibi gözyaşları dökmesi, insafın-
dandı.

 O zaman bu derece infas makamına gelen bu kadar kendi suçunu bilen 
kişi, elbette dünyada fütüvvet sahibi olur.

Nuh aleyhisselâmın fütüvveti
 O bilgi ve amel hümâsı, o zevali olmıyan tapının elçisi...
175. İşi gece gündüz feryat edip ağlamaydı da o yüzden ona Nûh lâkabını tak- 

tılar.
 Daima o çeşit düşman bir kavme “Tanrıdan başkasına tapmayın” dedi.
 Kavmiyse ona cevap olarak bütün bu senin öğütlerin doğrudan uzaktır.
 Senin, bize hiç bir üstünlüğün yok. İş böyle iken bu davetin, bu dâvan 

nereden derdi.
 Herkes, ona cefa etmede, bir çok mihnetlerle, eziyetlerle onu sıkıştır-

madaydı.
180. Nihayet “Bir gemi yap” hitabı geldi, o ülkede tufan alâmeti zuhur etti.108

 O, bütün mihnetlere dayandı, onları davetten yüz çevirmedi.

104 149. beyitten 162. beytin sonuna kadar Ayasofyada var (240 a).
105 Sûre. XVII, al-İsrâ,  70.
106 Sûre. VII, al-A’râf, 19.
107 Sûre. VII, al-A’râf, 24.
108 Sûre, XI, Hûd, 39.
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 Halka, Tanrıya gidilecek yolu göstermede, eziyeti, cefayı ne kadar arttı-
rırlarsa arttırsınlar, onları davete devam etmedeydi.

 Gece gündüz cevrü mihnetlere, bütün o azaplara, zararlara, yoruşlara 
rağmen Nûh, Tanrı tapısından yüz çevirmedi, o yüzden ona, fütüvvet-
ten yüzlerce kapı açıldı.

Dâvud aleyhisselâmın fütüvveti
185. O huyu iyi, yaratılışı güzel elçi, Zebur okumak için ağzını açtı mı
 Bütün kuşların, balıkların akılları başlarından gider, insanlara da bir 

coşkunluktur düşerdi.
 Tanrı kelâmında adı Dâvud olarak geldi. Kulu gökyüzüydü, kölesi âlem.
 Ârifti, kâmildi, tövbe edendi. “O, şüphesiz Tanrıya dönendi” âyeti, onun 

sıfatlarındandı.109

 Tanrı, ona, ey emin, ben seni yeryüzüne halife yaptım,
190. Halk arasında hükmet, onları Tanrı katına çağır.
 Heva ve hevesine uyma, unsurun dördüncüsü gibi toprak ol, tevazuda 

bulun, dokuzuncu kat göğe çıkmıya çalışma.
 Bundan sonra âlemlerin rabbinin ihsan ve lûtfuyla yeryüzünde halife 

olunca
 Güneşin nurlar saçan cirmi batıda görünmez olduğu çağda
 Kavmini tapısına çağırdı; dinde, mezhepte kendisine uyanları topladı.
195. İsrail kavminden iyi tevil bilenleri huzuruna toplayıp
 Ey dostlarım, sahabem, ey kardeşlerim, ey aklı erenler,
 Sizden ricam şu: Ayıbımı kerem edin, bana söyleyin de
 Onu kendimden atmıya çalışayım. Bu suretle de Tanrıya lâyık olayım, 

dedi.
 Hepsi de hiç bir ayıbın yok. Gayb sırları, senin şanında geldi.
200. Ancak kazancını yemelisin de ondan sonra ibadete himmet etmelisin 

dedi.
 Bunu duyunca o Tanrı elçisi, o savaş eri, Tanrıya niyazda bulundu.
 Böylece demir, elinde mum gibi yumuşadı. O da, demirden güzel zırhlar 

yapmıya başladı.110

 Bu suretle kazancından ekmek yemeyi âdet edindi ve bundan böyle bu 
san’ati düşünmeye koyuldu.

 Ayıbını arayıp buldu, onu kendisinden uzaklaştırdı; yaşayış bağını mâ-
mur bir hale soktu.

109 Sûre, XXXVIII, Sâd, 17.
110 Sûre, XXXIV, al-Saba’, 10.
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205. Hasılı böyle er, hem fütüvvet sahibi olur, hem vilâyet, hem de nübüvvet.

(92. a) Süleyman aleyhisselâmın fütüvveti
 Hem cinlerle insanların padişahı hem de Peygamber. Yel, ona bineklik etti. 

Devletinin çırağları yandı, parladı. Tanrı, ona kuş dilini öğretti.
 Gökyüzüne alemler yüceltti, tahtını seher yeli kaldırıp götürdü.111

 Kâh karıncaya konuk olurdu. Çünkü karıncanın da dilini bilirdi.112

210. Kâh, vesveseler veren şeytanın rağmine Belkıys’i tapısına getirirdi de
 Billûr, ona su gibi görünürdü, o da bu yüzden ayaklarını sıvardı.113

 Sahip olduğu yüzükle vahşileri, kuşları, insanları, devleri, perileri hük-
mü altına alırdı.

 Tanrı, kime bu sıfatı verirse elbette o, halka mutlak hâkim kesilir.
 Yedi ıklim hükmündeydi ama ekmeğini yine zahmetle yerdi.
215. Yüz binlerce fili vardı ama rızkını zenbil örmekle kazanırdı.
 Fütüvvette bir işe iyi sarılmamak tenbellikten, talihsizlikten ve kötülük-

ten ileri gelir.
 İşsiz adam, nasıl olur da akıllı sayılır? Aklı olan nasıl olur da gaflete düşer? 

Bu yüzden o, zenbil örer, gece gündüz çalışır, savaşırdı.
 Bundan dolayı da bu fütüvvet, Süleyman’a lâyıktı ve hem mürüvvet sa-

hibiydi hem nübüvvet sahibi.

Ahı’yı fütüvvetten düşüren birkaç şey114

220. Zamanede fesada ait birkaç şey vardır ki onlar din pazarını kesada verir.
 Onları yapan ahı, fütüvvetten düşer. Cennetlik bile olsa cehennemlik 

kesilir.

Birincisi içki içmektir
 İlki içki içmek ve sarhoşluk etmektir. Çünkü bu, tarikatta gevşekliktir.
 O ahı, fenlere sahip bile olsa içki, onu ters çevirir, yatalak eder, delirtir.

İkincisi zina eden
 Zina eden kötü bir iş işlemektedir; şehvet elinde çaresiz kalmıştır.
225. Tanrı zina edene “Dövün onu” dediğinden o düşman, fütüvvetten uzak-

laşır.115

111 Sûre, XXI, al-Enbiyâ’, 81.
112 Sûre, XXVII, al-Naml, 18.
113 Sûre, XXVII, al-Naml, 44.
114 Bu fasıl Ayasofya’da var (240.b).
115 XXIV, 2.
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Üçüncüsü livata eden
 Livatayı iş edinenin tepesine kazmayı hemencecik vuruver.
 Lût kavmine neler oldu, duydun ya… O belâ, Tanrıdan o kavmin üstüne 

nasıl indi.

Dördüncüsü gammazlıkta bulunan
 Gammazlık eden, pek kötü kişidir. Canavar gibi kötü işlidir o.
 Halk, gece gündüz onun yüzünden zahmete düşer, böyle adam rahmete 

lâyık mı olur?

Beşincisi münafıklık eden
230. Gönlünde zerre kadar nifak olan kişide zerre kadar topluluk, düzen olamaz.
 Özü, daima adamlıktan ayrıdır. Hasılı her an Tanrı hışmına uğrar durur.

Altıncısı kibirlenen
 Sakın, daima ululuktan uzaklaşmıya gayret et, gönül alçaklığından ayrıl-

ma, halkla gönül alçaklığiyle deril.
 Ululuk, vücutta İblis işidir. Secde etseydi lânete uğrarmıydı hiç?

Yedincisi haset sahibi
 Gönlünde hased olanın boynunda “Hurma lifinden ip vardır.”116

235. Hased sahibi, kendisini zahmete sokar. “Hasetçi fayda göremez” sözü-
nü duydun ya.

(92. b)  Dokuzuncusu kin tutan
 Buğzu üstüne saldırma. Canını rızadan hâli kılma.
 Ey server, gönül levhine “Gayzını yenenler” âyetini nakşet117.

Onuncusu yalancı
 Ârif kişi, doğru sözden başka bir söz söylemez. Gerçekten de doğruluk, 

Tanrı vasıflarındandır.
 Yalandan sakınmak gerek ki sinek gibi ayran içine düşmeyesin.

On birincisi vaadde durmıyan
240. Vaadinde durmazlık etmemek gerek. Söğüde bu yüzden hilâf derler.
 

116 CXI, 5.
117 III, 134.
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 Çünkü âdeti şudur: Yapraklanır, meyva vermez.
 Tanrı da “Vaadinden dönmez.” sözü doğru olan hürdür118

On İkincisi hâin
 Hâinlikten daha çirkin iş nerede? Hâinlik korkusu, daima ricasızdır.
 Emanete hiyanet edersen şüphe yok ki diyaneti terkedersin.

On üçüncüsü nâmahreme bakan
245. Dileyerek, isteyerek nâmahremin yüzüne bakma; o ay yüzlü ister kadın 

olsun ister güzel bir oğlan.
 Çünkü şehvet ateşe benzer, kadın pamuğa. Nefis kurt gibidir, güzelse 

kuyruk.

On dördüncüsü ayıb arayan
 Ayıb aramak, kötü kişilerin kârıdır. Fakat o ayıb, dostlardan zâhir olursa 

hüner sayılır.
 Kendi ayıbını görene ne mutlu. O, erkeğin ayıbına da aldırış etmez, ka-

dının ayıbına da.

On beşincisi nekes
 Mustafâ buyurdu ki: Nekes kişi, ne cennetin yüzünü görür ne selsebîl’in.
250. Keremin varsa himmet sahibisin, cennete ayağını bas, gir içeriye güzelce. 

On altıncısı gıybette bulunan
 Dostunun arkasından kötülüğünü söyleme de iyilikten başka bir söz 

söylememiş olasın,
 Akılsız kişi gıybet edip durdukça âdeta “Kardeşinin etini yer”119

On yedincisi bühtan
 Hiç kimseye iftira etme, kimseye işlemediği suçu isnat eyleme.
 Taşlanmış şeytanın sözünü duymayın. Onun sözü “Bu, pek büyük bir 

bühtandır” sözünden ibarettir120

On sekizincisi hırsızlık
255. Tanrı eri olmak istersen elinle koymadığını yerinden alma.

118 II. 80, XXII. 47, XXX. 6, XXXIX, 20.
119 XLIX, 12.
120  XXIV, 16.
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 Hırsız ister ayık olsun ister sarhoş, şeriatte eli kesilmesi vacip bir kişidir121 

On dokuzuncusu haram yemek
 Fütüvvette ev sahibi olan, daima haramdan çekinmelidir.
 Yoksa hiç şüphe yok ki fütüvvetten düşer. Mürüvvetten de az bir şeye 

bile sahip olamaz, elinde ne varsa gider.

Yirmincisi öğüt
 Adam olmak isteyip duruyorsan adamlık et, adamlık et, adamlık.
260. Bütün bunlar; bir sözle tamamlanır: Kötülükten sakın vesselâm.
 Cömertliği ve iyi sözü san’at edin. Kendine yapılmasını istemediğin şeyi 

kimseye yapma.
 Nâsırî’nin öğütlerini kabullenirsen bu sözler, kulağına taktığın inciden 

de iyidir, güzeldir.
 Onun sözünü inci gibi kulağına tak da ondan sonra sedef gibi sus.

Lâtife
 Reyi uygun, tertemiz, ârif, mahbup, güzel, gönül alıcı bir er vardı.
(93. a) 265. Derecesi gökkubbeye ulaşmıştı. Bütün sermayesi fütüvvetten iba- 

retti.
 Ancak samsaların dudağını öperdi, sirkesi kâselere dolardı.
 Gönül verdiği güzel, dostların yüzüydü. Canı, konukların didarıydı.
 Nekeslik, ondan fersahlarca uzaktı. Cömertlik, onun katında neşelenir, 

coşardı.
 Eteği de temizdi, özü de, yüzü de. Sîreti de güzeldi, sûreti de, yüzü de.
270. Kullukta bulunan bir gençti. Diriliği, alnında görünüp durmadaydı.
 Daima ashaba hizmet eder, büyüğe, küçüğe, hüre, köleye tapı kılardı.
 Bir gün sofrasını dışarıya çıkarıp yaymıştı. Dönmeye azmettiyse de gecikti. 

Bir iki saat sonra dönüp geldi. Dediler ki: Ey güzel dost,
 Söyle, geç gelmene sebep nedir? Seni geciktiren kimdi, anlat.
275. Vallah dedi bir iki karınca vardı, sofraya gelmişlerdi.
 Koşup durmada, derip devşirerek dışarıya çıkmaya savaşmadaydılar.
 Karıncacağızları sofradan dışarı atmak kereme yakışmaz dedim.
 Bir müddet sabrettim. İkisi de kendiliklerinden dışarı çıktılar.
 Bu sözü duyanların hepsi de o gencin cömertliğini ve lûtfunu tasdik ettiler.
280. Kim fütüvvet sahibi olup cömertlikte, erlikte bulunmak ve mürüvvet 

ehli olmak dilerse.

121 V, 38.
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 Bir karıncanın bile lûtfedip hatırına riayet etmesi, kendisinden sertliği, 
kabalığı gidermesi gerektir.

 Yoksa varlığından âlem halkı belâya uğrıyan kişiye fütüvvet nereden ya-
raşacak?

 Öyle adam bir lokma elde etmek için bir ev yapar, adetâ örümcek gibi 
sinek avlamak üzere ağ kurar.

 Onun türesi arıya benzer, ağzında bal vardır, kuyruğunda iğne.
285. Böyle kişinin altınla dolu yüz küpü olsa malı yılandır, buğdayı akrep.
 İnsanlara faydası dokunan ot ve taş, sofrası açık olmayan mal sahibin-

den yeğdir.
 Buğday gibi kılıçla göğsünü yarar da yine bir arpayı bile halktan esirger.
 Gümüşle küpleri doldurur, ağızlarını kapar, kendisi de geçer, yılan gibi 

definenin üstüne çöreklenir.
 Dünya devletine bir bak, karasinek de çok zaman pisliğin üstüne konar.
290. Halk, kimden huzur ve rahat buluyorsa onun lûtfu, bütün âlemi bezer.
 Her an ilkbahar yeli gibi bağı, lâleliği tazeler.
 Eteği altınlarla doludur, kendisi gül gibi güler durur. Hasılı her bülbül 

onu sever.
 Selvi gibi yeşillikte hürdür. Topluluk ona şükretmededir.
 Böyle kişi şüphe yok ki erenlerdendir. Çünkü Tanrı sıfatlariyle sıfatlan-

mıştır.
295. Onu buldun mu hemencecik ayağına baş koy ki lûtfa eresin, erlik bulasın. 

Seyfî hangisi, Kavlî hangisi? 
 Ey refıyk, bütün fütüvvet sahipleri yolda iki kısma ayrılagelmiştir.
 Bir kısmı seyfîdir, bir kısmı kavlî. İki kısmı da marifet kaplamıştır.
 Kavlî, ahı’ya doğrulukta varıp bu kula aşk düştü de
 Canla, gönülle terbiye oldum; onun benim gibi daha nice terbiyesi var;
300. Fütüvvette onun adını anmada, sonra da onun canına and içme deyim;
 Benim gibi bir terbiyeye ahı odur. Çünkü o, hem esirgeyicidir hem cö-

mert deyendir.
(93. b) Yalnız bu sözle terbiye olur, canını bilgiyle, irfanla bezer.
 Ey velî, sahabeden o iki gönlü sâf er, yâni Ebu-Bekr’le Alî, kavliydi.
 Çünkü ikisi de korkmadan, ürkmeden küfürden ayrılıp doğru yola geldi.
305. Peygambere imanları malûm oldu. Her ikisi de mallarını, canlarını ter-

kettiler.
 Fakat ey re’yi güzel er, seyfî, kılıçla Tanrı yoluna girip
 Alî gibi gece gündüz erlik, yiğitlik yolunu açan,
 Adamakıllı çalışıp terbiye sahibi olan, hür kişiyi kendisine kul eden kişidir. 
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Ahı’nın seyfî oluşuna şaşılmaz. Mustafâ, kendisine “Kılıç sahibi pey-
gamber” dedi.

Seyfî olan ahı
310. Halkın ileri gelenlerinden, yahut geri olanlarından seyfî olan kişiye 

şart, önce ikrar vermek, sonra ayakta durmaktır.
 Sonra da tuzlu şerbet içmek, onun kârıdır. Ondan sonra belini bağlama-

sı doğrudur, yerindedir.
 Beli bağlanan kişi, bir müddet geçip yolunda sevilirse
 Ahısı belini açar, ona izin verir, der ki: Ey genç,
 Bundan sonra senin ashap sahibi olman gerek. Terbiye sahibi olman ya-

raşık alır bir hal.
315. Sonra da şalvarını çıkarıp o iyi adama giydirir.
 Bu söylediğim sekiz şarttır, unutma, sonra da gönlünü hoş tut, neşelen.

Kavlî
 Kavlî şudur: Terbiye, sahibe ulaşmak dileyince
 Filâna, can ve gönülden terbiye oldum. Onun sevgisiyle ayağım çamura 

saplandı der.
 Bundan önce kavlî fütüvvet şartını tam olarak söyledim. Bak da gör, ileri 

gidenler de halktan olanlar da hep onu söylerler.

Kıyam
320. Kıyam, terbiyenin topluluk huzurunda mum gibi bir müddet durmasıdır. 

Ondan sonra yücelik, şeref ve kutluluk bulmak üzere ahı’ya teslim olur.
 Durmak, hizmet içindir, sahibine bir saygı göstermedir.

Tuz ve su
 Yolda tuzlu şerbet içmek nasıldır, nicedir, ey refıyk, sana anlatayım.
 Âdem, mehr olarak Havva’ya tuz verdi. Tatlı su da Fâtıma’nın mehridir.
325. Tuzla zülâl gibi tatlı su, şüphe yok ki bütün âlem halkına helâldir.
 Su, Peygamber kızının mehridir. Tuz da anamızın nikâhındaki mehir.
 Tanrı dünyayı yaratıp Âdem’in canını orada geliştirdi.
 Onu yokluktan varlığa getirdi, melekler ona secde ettiler.
 Ondan sonra ona bir munis gerekince Âdem’in sol böğrünü yardı.
330. Havva’yı oradan çıkardı. Bunca halkı da onlardan meydana getirdi.
 O kudret ve kahır sahibi tek Tanrı Havva’yı Âdem’e nikâhlayınca
 Mehri, bunu iyice bil, yeryüzünde bulunan tuzdu.
 Bu bakımdan tuz, ana mehridir, tatlı su da kız kardeş mehri.
 İki âlemin efendisi olan, ayakkaplariyle arşın yücesine basan,



251islâm ve türk illerinde fütüvvet teşkilâtı ve kaynakları

(94. a) 335.  İman sahiplerine mutlak olarak baba makamındadır. Kızı Fâtma’yı, 
Alî’ye verdi. Tanrı, arılıkla, yücelikle, kadirlerince, lûtuflar ederek nikâh-
larını kıydı.

 Yeryüzünde ne kadar tatlı su varsa can yaratan Tanrı, hepsini Fâtı-
ma’nın mehri kıldı.

 Hasılı o makamda durunca terbiye, Tanrı’ya secde eder.
 Ondan sonra neşeli bir halde ve aşkla der ki: Bu helâl suyu,
340. Topluluğun safasına ve bu ahı’nın adına içiyorum. Çünkü onu cömert bir 

er gördüm.
 Birazcık içince oradakiler de iç, sıhhatler âfiyetler olsun derler.

Bel bağlamak kimden kaldı? Bel bağlamanın mânası
 Bu incileri delenler, bel bağlama hakkında çok mânalar söylemişlerdir.
 Evvelâ, terbiyenin tasfiye makamına ermesi için belini bağlarlar.
 Nihayet âlemde onun da terbiye edinmesi için belini açarlar.
345. İkincisi bel bağlamak hizmet için, yücelik ve şeref içindir.
 Fakat bunun sonu da sohbettir, varlığından halka huzur gelmesidir.
 Bir seher çağı, sabah rüzgârı bu âleme kadem bastı.
 Âlem, onun varlığından kutlandı, herkes gamından halâs oldu.
 Güzel yüzlü güneş, hacılar gibi Kâbenin etrafında, miraç edenlerle bera-

ber tavafa koyuldu.
350. Bu âlem, zâtiyle nurlandı, toprak sahası, onun kudumiyle mâmur oldu.
 O anda İsa’nın doğum yeri, Mustafâ’nın durağı, onunla lûtfa erdi, safalar 

buldu.
 Böyle bir çağda İbrahim, derhal yapı yapmaya koyuldu.
 Kâbeyi yapmada, küfrün ve kâfirliğin kökünü kazmadaydı.
 Kâh orada can ve gönül feda ediyor, kâh toprak ve balçık taşıyordu.
355. Bazan duvarı yapmak için taş atmada,
 Bazan Zemzem kuyusundan su çekmedeydi. Gözleri uyku görmüyordu.
 İbrahim, işiyle uğraşmadaydı. Pazarına bir revaçtır vermişti.
 Bu sırada yüce tapıdan, vahiy eminine, yâni Cebrâîl’e nida geldi:
 Ey yüce tapımızın elçisi, tezcek yüce cennetimize var.
360. Benim küçücük bir gül bahçem olan cennette, hûrilerin dokudukları bir 

bez vardır.
 Onu alıver, İbrâhîm’e götür, kemer yerine beline kuşat.
 Cebrâîl, o Tanrı tapısının çavuşu, hemen o bezi aldı, o re’yi güzel, onu 

İbrâhîm’in beline bağladı.
 O zamanın peygamberinin beline kuşattı, bu işi bitirince de
 Tekrar belinden çözdü, çünkü Tanrı böyle buyurmuştu.
365. Hasılı bel bağlamak ondan kaldı. Ey iyi er, bunu anla, mânasını idrâk et.
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 Bu toplulukta bel bağlayan kişinin de kârdan, ziyandan geçmesi,
 İbrâhîm gibi toprakla uğraşması gerekir. Fakat gönül yapmak, taştan, 

topraktan Kâbe yapmaktan yeğdir.
 Gönül yapmak, toprakla uğraşmadan yeğdir, çünkü topraktan Kâbe 

yapma altındır, gönül yapmaksa inci.
 Yıkık gönülleri yaparsan bütün mahlûkatı sevindirmiş olursun.
370. Gönül, niteliksiz neliksiz Tanrının durağıdır. Hele kanlarla dolan gönüle 

ne mutlu!
 Gönül, kaza taşiyle kırılır, kanlara bulanırsa böyle gönülden Tanrı ayrı-

lırmı hiç?
 Gönül, şimdilik şu yeryüzünde yurd tutmuştur ama değer bakımından 

arştan da üstündür.
 Gönlün düşüncesi hep bezenmedir, düzenmedir. İman sahibinin gönlü 

Tanrı’nın iki parmağı arasındadır.
 Gönlüne Kâbeyi tavaf etme geldiyse gönlü tavaf et, haccetmiş olursun.
375. Zemzem kuyusu hevesine düştünse gözyaşın zemzem suyudur, bu ye-

ter sana.
 Safa dağında sa’y etmek istiyorsan nerede çalışırsan çalış, orası safadır.
 Minaya varmak istersen kendinden benliği gider, Yahudiden de razı ol, 

Ermeniden de razı ol.
 İstek, dilek sahiplerine lebbeyk de nefis şeytanına taşlar fırlat.
 Ey dilekleri veren Tanrı, başı dönen Nâsır’ı kapından sürme.
380. Rahmetinden ihsan et ona da kulluğunda kemer bağlasın.
 Ona öyle bir gönül ver ki sana ibadet etsin, her an tapında toprağa yüz-

ler sürsün.

(94b) Bel açmanın sırrı
 Bel bağlamak, hizmete, talibin bütün ashaba saygı göstermesine delâlet 

eder.
 Tekrar açmak da ona başkalarının hizmet etmesi mânasını bildirir.
 Talibin belini açmak gerekince bu, onun iki elini de vergi hususunda aç-

mak demektir.
385. Ondan sonra onun işi cömertliktir, bağışlamaktır, böylece de onu gör-

mek, onunla buluşmak, daima yücedir, şereflidir.
 Artık kapısı daima açık olmalı, gümüşü, altını varsa saçmalıdır.
 Yol ehliyle daima hoş geçinmeli, hakıykat sahiplerini hoş tutmalıdır.
 Yüzü her zaman gülmeli, sonra da kapısını ve sofrasını açmalıdır.
 Böylece hüner sahiplerince yüce olması için üç şeyi bağlamak gerektir.
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390. Önce erkeğe, kadına dileyerek bakmaması için iki gözünün kapanması,
 Sonra dilini tutması gerekir. Çünkü dilden halka ziyan gelir.
 Üçüncü olarak da tarikatte doğru bir er olması için hemen şalvarını 

bağlaması lâzımdır.
 Tez, çevik, lâtif ve mânevi bir tarzda dinlersen sana bir başka öğüt de 

vereyim:
 Sana baştan başa ve tamamiyle fütüvvet gerekse az ye, az söyle, az uyu 

oğul.
395. Yazıklar olsun ki Nâsırî, ne şaşılacak şey, gece gündüz, söylediğini ken-

disi tutmamakta.
 Tanrı, ona başarı ver de aşkınla belini bağlasın.
 Böylece sana dalsın, sana âşık olsun, sevginle can versin.
 Ömür geçti gitti de elde bir şey yok. Sevginin kadehile sarhoş olmıyan 

kimdir ki?
 Fazilet ve akıl erbabına göre şu iki günlük ömür nedir? İster iyi geçsin 

ister kötü!

İzin verme
400. Kişi tarikaatte çevik bir er bile olsa önce ahı’dan izin alması gerektir.
 İzinsiz işe girişen kişi, işini akıllı erler önünde aşağılamış olur.
 Tanrıdan sana izin olmadıkça nasibin ibadet olmalıdır.
 Böylece her şeyhin pirinden izin alarak şeyhlik etmesi lâzımdır.
 Bu takdirde mürit edinirsen yerinde bir iş etmiş olur, değeri de her lâh-

za artar durur.
405. İzinsiz kim ahı olmuştur? Hiç bir kimse. Fermansız kim vilâyete ermiş-

tir? Hiç bir kimse!
 Padişah tapısına kul olan, candan, gönülden kul olur.
 Bunun için de ömürlerce kulluk etmesi, can vermesi, düşkünlük göster-

mesi gerektir.
 Padişaha yaklaşmak gerekse buyruksuz işe girişenin eline hiç bir şey gi-

remez.
 Böylece her irfan sahibi ve makbul kişinin işi, izinsiz oldukça faydasızdır. 

Lâtife
410. Hac yolunda şaşılacak bir derviş, yalın ayak, başı kabak, susamış bir 

halde
 Gece gündüz, düşe kalka koşmada, yorgun argın, aç biilâç yol almadaydı. 

Kâh ayağı taşa çarpıyordu, kâh yeri dikenlikler oluyordu.
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 Çöl ortasında başı dönmüş bir halde koşmada, canını, bedenini toprak-
lara, kanlara bulamadaydı.

 Günün birinde bir deve üstünde, başına bir taç giymiş zengin birisini 
gördü.

415. Uyku için güzel bir hödüç yaptırmıştı. İki yanında sularla dolu testiler 
vardı.

 Önüne peksimetleri, gülbeşekerleri birbiri üstüne yığmıştı.
 Kâh onları yemedeydi, kâh o yüce yerde yatıp uyumadaydı. Hicaz yo-

lunda böylece gitmedeydi.
 Bu derviş, çabucak onun yanına gidip gönlünden bir ateşli ah çekti de
 Dedi ki: Ben yaya yol almadayım, kazaya gönül verip yürümedeyim.
420. Sense murada ermiş bir halde deve üstünde daima neşeli, hoş ve gönlü 

rahat bir halde gitmedesin.
 Ben gece gündüz aç ve şaşkınım, yolda başı dönmüş bir haldeyim.
 Sense şekerler, börekler yiyorsun, nereden helvaya dönüp bakacaksın?
 Ben açlıktan hilâle dönmüşüm, sen de zülâl gibi suları içmedesin.
(95. a) Benim yolum güç, seninki kolay. Benim haccımla seninki bir olur mu 

hiç?
425. Zengin tacir bu sözleri duyunca mânevî dilini açtı da
 Dedi ki: A gönlü yaralı garip derviş, mâdemki hekime derdini söyledin,
 Şu inci gibi nükteyi dinle. Benim haccım, seninkinden daha üstün.
 Çünkü sen davet edilmemiş bir konuksun. Ev sahibi, davetsiz misafiri 

az ağırlar.
 Sen Kâbeye izinsiz gitmede, çölleri abes yere aşmadasın.
430. Ben deveye binmişim amma nefis dileğini tamamiyle bir yana atmışım.
 Tanrı evine konuk olarak neş’eli, güzel bir halde salına salına gitmedeyim. 

Çünkü kâinat sayvanının mimarı, Kâbeyi altı yanda da göstermiştir.
 Sonra da sözünde bunu anmış, yakıyn ehlinin gönlünü şâdetmiştir.
 Kimin yol aşmaya kudreti varsa demiştir, yüce tapıya gelsin.
435. Bu bakıma göre Tanrı bize izin vermiş, hattâ o evi bizim için kurmuştur.
 Halbuki sen, boş yere ve izinsiz gitmedesin, fakat aslâ haccetmeye me-

mur değilsin.
 Hasılı benim haccım, senin haccından bin kat iyidir. Artık kendini helâk 

etmeye kalkışma, bu yola ayak basma.
 Oğul, bu lâtifeden de aydınlandı ki her işte izin gerektir.

Şalvar giydirmenin mânası
 Bu kulun andığı incileri hatır hokkasına koyup saklayan kişi,
440. Âlemde hem tarikata ulaşır hem şeraitte tek olur hem hakıykatte.
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 Ey refıyk, sekizinci şart, yol ehlince türe olan şudur:
 Terbiye, keremde olgunlaşıp dostlarca kıdem sahibi olunca
 Ey akıllı er, ahı’nın ona şalvar giydirmesi vacip olur.
 Bundan sonra o terbiye ahı olur, ona bir kutluluk hasıl olur.
445. Fakat bağını pek sıkı bağlaması, güzellere iyi gözden başka tarzda bak-

maması gerektir.
 Çünkü şehvet, pek kuvvetli ateştir, güzellerse adam akıllı yumuşak pa-

muğa benzerler.
 Güzelle âşık, örnek olarak söyledikleri gibi testiyle taşa benzer.
 Güzellerle beraber bulunup onlara gönül vermeyen,
 Dudaklarını öpmek, yahut elma gibi çene topaklarından meyva devşir-

mek istemeyen kişi yoktur.
450. Böyle kişi, serverlik makamına ulaşmıştır. Zatında peygamberlik kuvveti 

vardır.
 Kâfir nefsi öldürdünse gazisin, öldüremezsen çocuklar gibi oyun oyna-

madasın.
 Kâfiri öldürmek küçük savaştır, nefsi öldürmek büyük savaş.
 Çünkü o cennet bahçesinin bülbülü, Bedir savaşından Mekke’ye döner-

ken böyle demiştir.
 Düşmanı yumruklamak erlik değildir. Nefsini kırabilirsen er olursun.
455. Bir an nefsin heva ve hevesinden uzaklaş da ondan sonra Keyhüsrev ol, 

Fagfûr kesil.
 Niceyedek birçok kıssalar söyliyeceğim? Tekrar sırlarımı anlatmaya dö-

neyim.
 Şom nefis, buyruk altına girdi mi şalvarın mânası ve şalvar giyme izni 

meydan geldi demektir.

Fütüvvette şalvar giydirme kimden kaldı?
 Mel’ûn Nemrut, devrinde bütün yeryüzünün padişahlığına sahip ol-

muştu.
 Bütün mallar, tapısına toplanınca yıllarca tanrılık dâvasına girişmişti.
460. O zamanlarda kendisine ait bilgileri bilmede bütün dünyaca tanınmış 

üstad bir müneccim vardı.
 Onu çağırıp dedi ki: Söyle bakalım, ölmem kimin elinden olacak?
 Müneccim yıldızlara bakıp Padişahım dedi, ömrün pek uzun olsun.
 Elinden öleceğin kişi, daha dünyaya gelmemiştir,
 O nâbekâr laîn, bunun üzerine doğan çocukların zarı zarı öldürülmesini 

buyurdu.
465. Yüce Tanrı takdiriyle bir gece Halîl anasından doğdu.
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 Anası, onu alıp bir mağaraya götürdü, sınıkları onaran Tanrıya sığındı.
 İnsanların, cinlerin, açık ve gizli olarak rızklarını veren,
 Kuzgunun yavrularını doyuran, kırk güne dek gökyüzünden lokma ih-

san eden Tanrı,
 Ey bahtı iyi kişi, deniz dibinde katı bir taş içindeki mahlûkun bile rızkını 

ulaştırır.
470. Cebrâîl’ine de o mağarada bulunan Halîl’ine
(95. b) Cennet ırmağından süt götürmeyi buyurdu. Öyle bir iyi çocuğu, öyle 

bir yaratılışı güzel yavruyu beslemedeydi.
 Hâsılı bir müddet geçince onda bilgiler, hikmetler belirdi.
 Nihayet güneşe, yıldızlara gönül verdi, ondan sonra da Tanrı’ya dön-

düm sözünü andı.122

 Yeryüzünde mucizeler görünmeye başladı. Mel’ûn Nemrut bu sözü du-
yunca

475. İbrahim’i, talim edilmeden üstad olan öyle bir eri huzuruna getirtti,
 Ululuk ve kuvvet sâhibi Mel’ûn, dağ gibi odun yığmalarını buyurdu.
 Onu mancınığa koyup göğe fırlatarak ateşe attılar.123

 Gökyüzünün bütün kapıları açıldı, melekler seyre geldiler.
 Bu sırada İbrahim, eteğini koparıp atmak diledi. Tanrıdan Cebrail’e nida 

geldi,
480. Bu nidaya göre Cebraîl, Cennetten bir şalvar çıkardı, derhal ona giydirdi. 

Böylece bir kimsenin, onun bedenini görmemesi temin edildi. Bedeni 
görülerek adına bir kötülük eklenmesine mâni olundu.

 Böylece ey refıyk, şalvarın esası ve bu türe, İbrahim’den kaldı.

Şalvar ve kuşağın aslı
 Halkın, buyruğuna uyduğu, ay Türkünün, sayvanının kapısında Hintli 

bir kul olduğu padişah.
 Sabahın ve güneşin nuru, onun yüzünden ışıklanır. Gecenin rengi, saç-

larının siyahlığının aksidir.
485. Ayın parlaklığı, güzelliğinden eğreti olarak alınmıştır. Zengibar, Çin zül-

fünden bir nüshadır.
 Zâtında nelik, nitelik yoktur. Tapısında bütün varlık, azdan da az bir 

şeyden ibarettir.
 Anlayış, vasıflarında şaşkındır. Akıl, lûtuflarından âcizdir.
 Kendi mest gözüyle aşka girişir. Her an kendi kendine gönül verir.

122 Sûre VI, al-An’âm, 75-79.
123 XXXI, al-Enbiyâ’, 68-69.
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 Dudaklarından öpücükler kapar, çene topağından elmalar, ayvalar dev-
şirir.

490. Kendisi, yanağını bezer. Âleme cemalini gösterip cilvelenir.
 İrade sahibi nefes alıp meydana çıkınca âşık da göründü, maşuk da, aşk da. 

Ayna gibi önüne bir mazhar aldı da kendi aksini kendisine gösterdi.
 Cana, bedene varlık verdi, birbiriyle uzlaştırdı, kâinata bir gölgedir saldı. 

Böylece binlerce nakışlar, renkler gösterdi, taşa, toprağa suret verdi.
495. Bir gün meleklere yakıyn âleminden dedi ki: Yeryüzünde bir halife yara-

tacağım.
 Hepsi, o kötülükler yapar, kan döker, bozgunluklar çıkarır.
 Biz seni noksan sıfatlardan arı bilmede, seni övmede, anmadayız. Dili-

mizde zatını takdis ve şükür var dediler.
 Bütün melek topluluğuna o bilgi sahibi, bilgisine had olmıyan Tanrı, ye-

dinci kat göğün yücesinden
 Dedi ki: A bilenler, ben daha fazla biliciyim. Her hususta sizin bilmedi-

ğinizi bilmedeyim.
500. Topraktan Âdem’i yarattı, ona tertemiz can verdi.
 Meleklere secde edin diye emretti. O düşmandan başka hepsi secde etti. 

Kibir, onun secde etmesine mâni oldu. Çünkü varlık âleminde kendisi-
ne eşit bir var görmemişti.

 Tanrı da onu Cennetten uzaklaştırdı, kendi bağının bahçelerinden ayırdı.124 
Âdem, öyle bir iyi yaratılışlı peygamber, cennette başgösterdi,

505. Her ne varsa hepsini ona bildirdi. Çünkü “Ruhumdan ona ruh üfür-
düm” sırrı ondaydı.125

 Nurlar saçan tezgâhtan, yine bir kumaş çıktı, altı cihetli âleme padişa-
hın geldiğini bildirdi.126

 Âdem’e buğdaydan yeme, onun başağından bir tanecik bile alma dedi.
 Sonra da takdiri böyle iktiza etti, bu sözü ona unutturdu, aklından çı-

kardı.
 Bir iki tanecik yedi ve tuzağa düştü. Âciz, şaşkın, isteğine ulaşmamış bir 

halde kalakaldı.
510. Seni de çok yemek, Tanrıdan uzaklaştırır, gece gündüz hasta bir hale 

sokar.
 Fazla yemek uyku getirir. Fisku fücur âletine kuvvet verir.
 Dünyayı gözüne karartır. Günaha da aldırış etmez olursun, sevaba da.

124 Sûre, II, al-Bakara, 30-34.
125 Sûre, XV, al-Hıcr, 29.
126 Bu beytin tercemesinde şüphemiz var.
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 Yemek yüzünden kuvvetli bir fil kesilirsin. Fakat az yersen Cebraîl’e 
benzersin, melekleşirsin.

(96. a) Yemek, sana baş ağrısı verir. Fazla yedin, mideni doldurdun mu şarap 
gibi köpürüp taşmaya başlarsın.

515. Nefse bu kadar otun ne lüzumu var? Zaten ne yiyorsan onu telef etme-
desin.

 Yalnız bir boğazı, bir hortumu olan kişi, erler önünde nefes mi alır, söz 
mü söyleyebilir?

 O, bir tanecik yemekle gama, eleme, yorgunluğa düştü. Ne şaşılacak şey ki 
Sen eşekler gibi yıllarca, aylarca yeyip durmadasın; Tanrı tapısında ha-
lin ne olacak?

 Tanrı, Âdem’in bu yanlışını görünce eğninden libasını soydu.
520. Âdem, Cennette çırçıplak kaldı. Alnımızın yazısı buymuş dedi.
 Kâh Rıdvandan giyecek bir libas istemede, kâh gılmandan, vildandan di-

lemedeydi.
 Kâh da kendi kendisine ey gönlün kabul ettiği güzel, lûtfet de Âdem’e 

ipekten bir örtünecek şey ver demedeydi.
 Tûbâ ağacının dalları yukarıya kalkmış, bir parçacık bile vermiyordu.
 Harirden, sündüsten, istebraktan ayrılmış, bir yapracığa muhtaç ol-

muştu.127

525. Hûriler, gılmanlar, bu hali görüp biz diyorlardı, kahır sahibi diri tan-
rı’dan daima korkmadayız.

 Nihayet Âdem, zayıf, kararsız bir halde bir ağacın dibine geldi. O ağaç, 
incir ağacıydı.

 Gördü ki her yaprağı yüz seksen arşın, pamuk gibi yumuşak, ipek gibi 
güzel.

 Ey incir dedi, Âdem’e bir iki yapracık ver.
 İncirin dalı havadan indi, Âdem bunu görünce kuvvetlenip dala doğru 

gitti.
530. Hemen dört yaprak kopardı. O sırada da incirden yere bir iki katre süt 

damladı.
 Şüphe yok ki pamuk ağacı bu sütten meydana geldi. Hûriler, pamuğu 

topladılar.
 O gül bahçeciğinde o pamuktan bir bezceğiz dokudular.
 Bir de şalvar yaptılar, ikisini de iyice sakladılar.

127 Harîr, ipek demektir. Sündüs, altınlı, yahut gayet ince ipek, istebrak da atlas mânalarına gelir. 
Cennet ehlinin giyimleri bunlardır, bakınız: Sûre, XVIII, al-Kehf,. 31, XXII, al-Hac, 23.
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 Vakit geçti, İbrahîm’in Tanrıya o çeşit teslim oluşunu gördükleri zaman,
535. Hani mancınıkla onu havaya fırlattılar, yolda refıykı Tanrıydı;
 İşte o zaman Cebrail’e Tanrıdan vahiy geldi, o şalvarı İbrahim’e götür-

mesi emredildi.
 Cebrail gidip cennetten şalvarı getirdi, o güzel huylu, iyi yaratılışlı er de 

onu giydi.
 Ondan sonra şalvar Hâşimoğullarına kaldı. Her biri ömür eteğini çektik-

çe öbürüne kalmadaydı.
 Nihayet Mustafâ, onun varlığiyle safalar bulsun diye ona ulaştırdılar,
540. Peygamber, o fütüvvet nişanesini gönül hoşluğuyla Tanrı Arslanına, yâ-

ni Alî’ye verdi.
 Alî’den Selmân’a kaldı, onun gibi iyi ve tam müslümana mal oldu.
 Selman, bu duraktan eşyasını denk edip kalkarak cennete gidip bir köş-

ke koyunca
 O şalvar, şunu hatırında tut, halifeden halifeye armağan kaldı.
 Fakat o bezceğizi Cebrail, tekrar güzelim cennete götürdü.
545. Yerin, göğün Tanrısı, lûtfu her an gelip duran Tanrı,
 Mahşer gününde hem eteği temiz hem de cömert olan ahı’nın beline
 Onu bağlayıp ona Cennette yol verecek, üns kemerinde bir eşik, bir ko-

nak, ihsan edecektir.
 Onun can gözlerini açacak, ondan sonra da cemalini gösterecektir.

Tanrı’nın inciri paylaması
 Bir gün Tanrı, incire hitap ederek buyurdu ki:
550. Sen nasıl oluyor da tapımda küstahlık ediyor, dalından âsilere yaprak 

veriyorsun?
 Cevrimizden, kahrımızdan nasıl korkmadın, su yerine zehrimizi içece-

ğinden nasıl ürkmedin?
 Sana ancak semum yeli eser, sen ancak zakkum meyvası verirsin.
 Bundan sonra seni mutfağa ateş yapar, cehenneme sermaye kılarım.
 Ben kimi sürmüş, düşürmüşsem, kimin dalını kökünden çekip atmışsam
555. Senin dalın gitti, onun elinden tuttu, ona kerem etti, onu esirgedi.
 Ben onun eğninden libasını soymuştum. Çünkü o libası, ona lâyık gör-

medim
 Sense gittin, ona libas verdin. Neden? Ona lûtf ettin, ihsanda bulundun, 

niçin?
 Ağaç, bu lûtfa ait sözleri Tanrıdan duyunca söğüt yaprağı gibi titremeye 

başladı.
 Tapısında alçalıp secde etti. Sonra hal dilini açıp dedi ki:
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560. Ey âsilerin feryadına erişen, bizden günah sâdır olur, fakat senden bir 
lûtuf yeter.

(96. b) Âdem’e ben iyilik ettim, iyiliğe karşılık hiç bir zaman kötülük yapıl-
maz.

 Çünkü ey garezsiz Tanrı, sen ezelde iyiliğin karşılığı iyiliktir buyurdun.128 
Bu da daha fazla şaşılacak bir şey ki bütün bunlar senin takdirinledir.

 Tedbirin olmadıkça yere bir yaprak bile düşmez.
 Bu sözler Tanrıya hoş geldi. Çünkü bu cevaplar, cana can katan cevap-

lardı.
565. O anda ona alemde âziz olması için üç şeyi hil’at olarak ihsan etti.
 Birincisi onu ateşe atmasınlar, odun olarak kullanmak üzere dallarını 

ateşe atmasınlar buyurdu.
 İkincisi o, her hususta marangozun keserinden emin olsun.
 Üçüncüsü onun tohumu yoktur. Tohumunu ekmek için belimiz eğil-

mez, yorulmayız.
Ey altı cihetten münezzeh Tanrı, affına karşı bütün kâinatın suçu
570. Denize nisbetle katreye benzer, yahut da güneşe nisbetle zerre gibidir.
 Nâsır, yüzlerce zahmete lâyıktır ama özrü “rahmetten ümit kesmeyin” 

sözüyledir.129

Ahı’nın âstânesi ne çeşid olmalı?
 Topluluğun yüz tuttukları, ashab zümresinin kandille, mumla toplan-

dıkları
 Yerin adına âstâne demişler, eşiğini ta göğe kadar yüceltmişlerdir.
 O yerin dört tarafı açık olması, Kâbe gibi pek iyi, pek güzel bulunması 

gerektir.
575. Havuzu da olur, oradan ibrik ve testi doldurulursa daha âlâdır.
 Ay ve güneş gibi aydın olması için bütün duvarlarının beyaz olması lâ-

zımdır.
 Bunda herkes ittifak etmiştir ki orayı iyice silip süpürmek, sulayıp arıt-

mak ve orada herkesi suvarmak gerekir.
 Kapısında da bir kapıcı bulunmalı ki kapıya kimse öküz, eşek bağlamasın. 

Oraya ya kilim, yahut yün geçe döşenmeli, her ikisi de iyidir.
580. Ahı yüceyse, şerefliyse halısının Kıbrıs halısı olması da caizdir.
 Fakat kapısına perde takmamalıdır. Çünkü bu ululuk alâmetidir, onun 

kapısına yaraşmaz.

128 Sûre, LV, al-Rahmân, 60.
129 Sûre, XXXIX, al-Zumar, 53.
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 Âstânede kadın oturmamalıdır. Çünkü bu takdirde töhmetten kurtula-
maz.

 Erlerle sohbet etmesi, böylece de daima kutlu ve güleç olması gerektir.
 Orada temiz erler konuk olmalı ki sohbet mübah olsun.

Sohbetin ve iyi arkadaşın faydaları
585. Sohbetten daha iyi hiç bir şey yoktur. Safa ehliyle sohbet aziz bir iştir.
 Ey güzel görüşlü, sirke bile balla düşüp kalkarsa baş ağrısına ilâç olur.
 Katra, gerçekten katraysa da yeşil denize eş olunca inci haline gelir.
 Ovanın yüzü, çiçeklerle, yeşilliklerle bezenir, döşenirse o zaman güzelleşir. 

Bahçe goncalarla bezenir, sünbülün saçları seher yeliyle süslenir.
590. Ashap meclisi kutludur ama şemi ve şahit (mum ve güzel) olmadıkça 

matemdir.
 Canımız bilgiyle kutluluk bulur. Bilgisiz kişi insan değildir.
 Kardeş, dimağın kuruduysa misk kokusuyla yetiştir, iyileştir.
 Sohbet, seni her hususta padişahlığa yüceltir. Fakat baykuşla sohbet 

edersen seni viraneye çeker.
 Sopa, Musa ile yoldaş oldu da ejderha kesildi, Tanrıyı duydu.
595. İğne İsa’nın sohbetine erişti de dengini aldı, dördüncü kat gökte yurt 

edindi.
 O ayakkapları, Ahmed’in sohbetinde bulundu da arşın yüzüne bastı.
 Ashâb-ı kehf’in de köpeği, onlarla hemdem oldu da bu yüzden bugün 

insan sayılmada.
 Bir müddet Tanrıyı diledi de nihayet gördün ya, mağarada onların dos-

tu oldu.

Lâtife
 Güçlü kuvvetli, iri yarı, boylu poslu bir yiğit er vardı.
600. Bir gün kalktı, bir dağa gitti, oturdu, kervanların gelip gitme yollarını 

kesti.
 Fitne çıkarmada, cevr etmede, gece gündüz insanların kanlarını dökme-

deydi.
 Buradan maliyle mülkiyle geçen malından, canından olur, onlara veda 

eder giderdi.
 Nihayet oradan kimsecikler geçmez olunca, dağlarda, bellerde avlan-

maya koyuldu.
 Oku, nesri tairi vurup düşürmede, gökyüzünün arslanı (esed burcu) 

ona avlanmadaydı.



fütüvvet ve fütüvvetname: makaleler262

605. Ceylân yavrularını tutuyor, kebap edip yiyor, ardından da bir iki tas şa-
rap içiyordu.

 Gece gündüz işi buydu. Canavarlarla kuşlar, onun yüzünden derde düş-
müşlerdi.

 Meryem oğlu İsa’nın yolu oraya düştü. Sırtında ottan örülmüş bir libası 
vardı.

(97. a) Hâramiye bir bakınca cevrini, cefasını tâ kökünden çekip çıkardı.
 Ona, insanların kanlarını dökme de kıyamet günü azaba düşme.
610. Kuş ve balık, sana karşı bir suç işlemedi ki, daima onları avlamaya do-

laşma.
 Şarap içmekse nefsi beslemek, halka, mahlûkata zahmet vermektir dedi. 

Bu sözden haramî bir hale düştü, bu söz, ona tesir etti. Yerinden sıçra-
yıp kalktı.

 İsa’nın elini tutup tövbe etti. Ondan sonra da zevk ve derd ehli oldu.
 Tövbe devletini sohbetle buldu, kötü işlerden yüz çevirdi.

Sohbete lâyık olmayanları zem
615. Fesad ehli olanların sohbetinden uzaklaş. Çünkü bu sohbet, dine ve 

inanca gevşeklik verir.
 Ağustos gülünü gördün ya, tikene eş olduğundan nihayet ateşe dost oldu. 

Nice dünya ehli vardır ki altın toplar, nice ateşler de vardır, onları kül 
yığını haline getirir.

 Kudretin oldukça iyilerin sohbetini seç. Su bile beraber düşüp kalktı-
ğından feryat eder.

 Nemli bulut güneşe karşı durursa ne olur? İşte doğru olmayan refıyk de 
sana onu yapar.

620. Sarı, önce atlas gibi kıpkırmızıdır. Adam olmayanların sohbeti yüzün-
den sararır.

 Taş yüreklilerle sakın düşüp kalkma. Sırça taş yarasiyla kırılır.
 Kötü kişiyle bir nefes bile yola düşme. Çünkü ayna bir nefesle kapkara 

olur.
 Kötü eşten İsa’ya bile zarar geldi. Gerçekten o zarar, kendisinden erişti 

ama sebep, kötü kişiydi.
 Alî de iyi olmayan kişiden kurtulmadı. Dara’nın ordusunu kötü vezir 

bozguna uğrattı, kırdırdı.
625. Zararlı kavmin adamlarından uzaklaş, güneş bile zeneb noktasına gelince 

kararır.
 Utaridin kara saçları yoktur ama kutsuzla kutsuzdur, kutluyla kutlu.
 Köpek, bekçiliğiyle, vefasıyla cefakâr adamdan yeğdir.
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 Kurtla bilişlikte bulunan düşmanını canla, başla beslemiş, yetiştirmiş 
demektir.

 Ya yılanla sohbete heveslenme yahut bir an bile zehrinden emin olma.
630. Sarhoş fille düşüp kalkan, kendi eliyle elini, ayağını kırar.
 Akla nefis engel oldu mu adamın kafasından akıl gider.

Lâtife
 Bir ayakkabıcının güzel, dilber, taş yürekli, gümüş bedenli bir karısı vardı. 

O kadın, fitne yolunda pek çevikti, fakat uçkurunun bağı gevşekti.
 Daima işvelenmek âdetiydi. Gece gündüz insanlara cilvelenir dururdu.
635. Bahçesi, herkes tarafından sulanır, pek çok defalar herkesin altında ya-

tar uyurdu.
 Öyle bir gümüş bedenli güzelin adı kötüye çıkmıştı. Halkın ileri gelenle-

rinin de mendili olmuştu, geri kalanlarının da.
 Her gece evden çıkıp giderdi. Seher çağına kadar geri dönmezdi.
 Yine kadın bir gece gidince ayakkabıcı, bu kadını bir kefene sarıp düre-

yim dedi.
 Kalkıp kapıyı iyice kapadı. Sevinerek gönlü hoş bir halde döndü, oturdu.
640. O kötü karı seher çağı gelince kapının iyice kapanmış olduğunu gördü.
 Kocasına kaltaban, gel, kapıyı aç, yoksa şimdicek
 Kendimi şu kuyuya atar, ansızın seni ateşte yakarım.
 Şahne de benim yüzümden senin kanını döker. Zehrimle helâk olur gi-

dersin diye bağırdı.
 Ve on batmanlık bir taşı tutup o alçak yomsuz karı kuyuya attı.
645. Ayakkabıcı, kadın düştü sanarak tezcek yerinden fırladı, kapıyı açtı.
 Kadın hemen eve girip kapıyı kapadı. İki eliyle yüzüne vurmaya,
 Yüzünü yırtıp bağırmaya başladı. Her an feryadını arttırıp duruyordu.
 Ey cemaat diyordu, böyle tuhaf şeyi kim gördü, bundan daha şaşılacak 

hali kim duydu?
 Kocam eve gelmez, asla evde yatmaz, bir de karısını boşamaya kalkıyor.
650. Artık yüreğimde kuvvet kalmadı. Gerçekten de pek müşkül bir durum-

dayım.
 Herkes feryadını, figanını duydu, lâle gibi kanlara bulanmış yüzünü gördü.
(97. b) Bir dereceye kadar ki şahne ve kadı, bunu işitti. Kadın, ayakkabıcıyı 

kadıya götürdü.
 İkisini de huzura çektiler. O zaman gökle ipin farkı anlaşıldı.
 Kadın, kadıya o yalanı söyledi. Fakat saçma olduğundan pek ileri gitmedi.
655. Ondan sonra da kocası halini anlattı. Hâkimler, bu hale şaşıp kaldılar.
 Ne vacipse kadına yaptılar, bir nefeste işini tamamladılar.
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 Sakın vefasız arkadaştan, uzaklaş ondan, yoksa cefalara uğrarsın.
 Gece gündüz sana senin ayıbını söyler de şaşırır, parmağını dişler du-

rursun.
 İnsanlar, birbirlerine aynadır. Sana bakan, yüzünde kendi aksini görür.
660. Kötü düşünceli ve akılsız kişinin yüzünde gördüğü, ancak kendi aksidir.
 Öküz ve eşek aynaya baksalar, öküz ve eşek sureti görürler.
 Ejderha ve arslan, akar suya baksa orada ejderha ve kükremiş arslan 

görür.
 O eşekti, onu görmek caiz değil. Âşinayı sormak gerek.
 Onun şerbetini, âşıkları tadar. Onun ihsanını, onun develeri yüklenip 

götürür.
665. Onun aşkı, kendi yüzünedir. Onun yüzünü, yine ondan başkası açmamıştır. 

Hak olan, ancak Ene-l-Hak der, Hak’tan başkasını mutlak olarak nefyeder.

Fütüvvet ehline verdiğini geri almak yaraşmaz
 Bir hacı, Medine’de yatmış uyuyordu. Sabahleyin gün doğduğunu görünce 

Uykusundan uyandı, feryada başladı. Halk, onun feryadını duydu.
 Kim sorduysa ağlayıp inleyerek belimden bin dinarımı almışlar diyor.
670. Feryadını arttırıp duruyor, gözlerinden kanlı yaşlar döküyordu.
 Gözü Ca’fer-i Sâdık’a düşünce onu temiz dinli, ileri bir er görüp
 Altınımı belimden sen aldın, böyle bir zulmü bana sen yaptın dedi
 Ve hemencecik fırlayıp yakasına yapıştı, ey kinle canımı yakan,
 Çaldığını bugün geri ver de benim gibi yanıp yıkılma diye bağırdı.
675. Ca’fer-i Sâdık erenlerdendi. Biraz benimle gel dedi.
 Onu derhal odasına götürdü, önüne bin dinar koydu.
 Hacı parayı alınca derhal yola düştü. Her an zevki, neş’esi artmadaydı.
 Böylece beş altı gün geçti. Derken hacı, gönlü tabiî hoş bir halde
 Tekrar gelip yerlere döşendi, Ca’fer’in huzuruna bütün o paraları koydu.
680. Paramı buldum dedi, hemencecik de kulluğuna koştum, bunları getirdim. 

Cafer-i Sâdık, ağzını açıp dedi ki: Dünyada rahat olan var mı?
 İnsan, şeytan, peri, hiç biri töhmetten kurtulamaz.
 Meryem oğlu İsa ruhallahken dünyada her Yahudiden cevir çekti durdu. 

Tanrı’nın kimseyle imtizacı yoktur amma ona bile izdivaç nisbetinde bu- 
lundular.

685. Peygamberlerin sonuncusu olan Ahmed-i Mürsel de ayağının bastığı 
toprak, erenler başına taçken

 O arı olmıyan kavim ona, bu Mustafâ, büyücüdür, delirmiştir dediler.
 Sen de bana bilgisizlikle bir töhmette bulundun, çünkü sonunda bu işin 

kolay olacağını bildin.
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 Şimdi sen, çalınanı buldun amma ben bağışladığımı almak istemem.
 Şu felek, insana ömür verir de sonra geri alır ya, onun için ona alçak 

derler.
690. Oğul, bulut, yağmur yağdırır, sonra yine geri alır da onun için eteği yaştır. 

Garezsiz bağışladın, verdin mi, karşındakinin minneti, onun karşılığıdır.
 Ey aykırılığa düşmiyen, dal, mim, ayın, hı, rı, ve kaf,130 artık onun geriye 

dönmesine mânidir.

Tarikat ashabının yemek yiyişindeki edepleri
 Ey adı güzel, şu kuldan duy, belle: Yemek yemede on beş şart var.
 Dördü farz, dördü sünnet, yedisi edep. Yorulmaksızın sana bir bir sayayım.
695. Birincisi helâl olmasıdır. Böylece yenmesi vebal olmamak gerek.
 İnsan, dünyada ölüm halinde bile olsa yenecek şeyin temiz olması lâ-

zımdır.
 Nimete adam akıllı şükretmek ve ayni zamanda hakkı tanımak icap eder.
(98. a) Ey refıyk, diğer dördü de sünnettir. Yolda böyle rivayet etmişlerdir
 İlki iki eli iyice yıkaman, ondan sonra da ey Hakk’a tapan, bismillâh de-

men lâzımdır.
700. Önünden yemek iyidir. Yiyen, yemekten sonra da elhamdülillâh der
 Ey aslı nesli belli er, yedi şart da yemek yemenin edeplerindendir.
 Evveli sol ayağının üstüne oturmak, sonra ey huyu güzel, lokmalara 

bakmamak gerektir,
 Kâsenin kenarından yemek icap eder. Yemekten sonra elin yıkanması 

lâzımdır.
 İnsanın yemekte tükürmemesi, başını kaşımaması, pire ve bit tutarsa 

kırmaması icap eder.
705. Ağzın yemekle doluyken sözün inci bile olsa söylememelisin.
 Bu anlattıklarım yemeğin edepleridir. Bunları hatırında tutarsan ulular-

dan olursun.
 Acemde, Arapta edepten daha hoş bir şey yoktur.

130 Bu harflerin terkibinden “adem-i hark” sözü meydana geliyor. Eskiler, göklerin hark kabul edip 
etmiyeceğini, yani yarılıp yarılmaya cağını ve iltiyam bulup bulmayacağını, yani yarılırsa tekrar o 
yarığın bitişip bitişmeyeceğini münakaşa etmişler, felsefe erbabı, yarıl mayacağını ve bitişmeye-
ceğini kabul etmişler, şeriatçılarsa Muhammed Peygamberin miracı, yani göğe çıkması dolayısile 
göklerin yarılıp bitişeceğini söylemişlerdir. İhsan sahibini bir göğe benzeten Nâsırî, onun yarılma-
yacağını söylemekle verdiği şeyin tekrar ona dönmesine imkân bulunmadığını anlatırken bu inancı 
telmih ediyor.
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Sofra ve sofrayı düzme
 Ahı’nın yuvarlak bir sofrası olmalıdır ki değeri, mevkii artsın.
 Hikmet ehlinin bir nüktesini hatırında tut: Şekillerin üstünü yuvarlak 

olanıdır.
710. Sofraya oturunca besmele çekmek, sonunda da hamdetmek icap eder.
 Sofra başında aksıracağın tutarsa, yahut öksürüğün gelirse
 Mendilini ağzına götür ki topluluğa karşı ayıpta bulunmayasın.
 Çişin gelir yahut burnun kanarsa mazeret dileyip kalk.
 İnsanların ağzından lokma alma. Ey huyu güzel, bu sözden öğüt al.
715. Hattâ zorlasalar, yemek yerken ona in’amda bulunsalar bile âlemin yi-

yeceğini yemek yakışık alır bir şey değildir.
 Yemek dolayısiyle özür dilemek avamdan olan kişinin işidir. Ahı’ya ye-

mek hususunda özür dilemek yakışmaz.
 Her zaman ahı, herkesin önüne ekmek komalı, elinden geldiği kadar da 

söz söylemelidir.
 Aynı zamanda sofrada daima sarmısak, soğan ve pırasa bulundurması 

gerekir.
 Çünkü Tanrı’dan İsa’ya gelen sofrada bunlar vardı.
720. Eti eliyle paralayınca parmakları yalamak da edebe aykırıdır.
 Bunlardan arta kalan şartlar meşhur olduğundan onları anmak usanç 

verecektir.
 İşe yarayanı söyledim, hepsini de kısaca anlattım.

Fütüvvet ehlinin kisvesi
 Salâh ehlinin elbisesini giyinen, fesad ehli bile olursa kurtulur.
 Eğnine giydiğin elbise, sana bir muhtesiptir, kötü söylemene mâni olur.
725. Amel defterini karartmak istesen bile elbisenden utanırsın.
 Libas, kötülük yerine gafletle, sarhoşça ayak atmana engel olur, seni bı-

rakmaz.
 Elbisenin temiz olması lâzımdır. Çünkü şeriat ehlinin hükmü zâhiredir.
 Tariykatte yol yürüyen her ahı’nın elbisesinin bir renkli kumaştan olma-

sı gerektir.
 Beyaz renk arılık ehlinin libasının rengidir. Siyah yahut yeşil olsa da ca-

izdir.
730. Elbisenin kollarını ve eteklerini kısa yap ve herkese bu sözü duyur, anlat. 

Sarı ve kırmızı renk, Fir’avn’ın elbisesinin rengidir ki o, Tanrı tapısından 
yardıma nâil olmamıştı.

 Bu bakımdan her gün aşkının, derdinin çoğalması için ahı’nın kırmızı ve 
sarı giymesi yakışmaz.

 Ey iyi adlı, libasını temiz tut, emret, her hafta yıkasınlar.
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 Ahı, fütüvvette eşsiz bile olsa ipek giymesi yaraşmaz.
735. Böylece altın yüzük de takınma. Bu sözü bize Mustafâ söylemiştir.
 Şeriatte doğru olmayandan tarikatte el yumak gerek.
 Ahı’nın sarığının yedi, yahut dokuz karış olması ve ipekten olmaması lâ-

zımdır.
 Doğru bir ersen başına bir de yünden külâh, yahut takke, yahut da zav-

rak giymen icap eder.131

 Ayakkabını temiz tutman, onda pislik bırakmaman lâzımdır.
740.  Ey refıyk, fütüvvette bu söylediklerimi tarikatte de rivayet etmişlerdir.

(98. b) Oturup kalkmanın, ulu ve arı Tanrı halkıyla geçimde 
 bulunmanın edepleri
 Havas ve avamdan kime rastlarsan önce senin selâm vermen gerektir.
 Lûtfu, ahlâkı, tevazuu âdet edin. Cömertliğe, erliğe dair düşünceye dal.
 Oğul, gönlünü, canını gözet. Üstadına, lalana, babana saygı göster.
 Önce kendini tanı, kimsin? Ondan sonra da ne yapıyorsun ne iştesin, 

onu düşün.
745. İki dünyada da rahatın, dilini tutmanladır.
 Dilden başka kimse sana bir ziyan veremez. Şu halde süsen gibi yüz dilli 

olma.
 Fakat süsen gibi daima sus. Dinleme vaktinde sedef gibi kulak kesil.
 Alaycı tabiat, sana düşman peydahlatır. Gönlündeki yaraya tuz basar.
 Sır saklamamayı, boşboğazlığı âdet edinirsen neş’eden, sevinçten uzak 

kalırsın.
750. Bilgiyi hazineden yeğ bil. Çünkü altın derdi, bir illettir.
 Aziz dost, kötülükten kötü bir şey yoktur, iyilikten iyi bir şey yok.
 Elinden geldikçe insanların gönlünü al, gönlünü kinden arıt.
 Dünya mülkü yarım arpaya bile değmez. Bir nefes bile ahretten gafil olma, 

Dışını içine uygun bir hale sokarsan Tanrıyla işin kolaylaşır.
755. Mânayı anlayan bilir ki riya ve gösteriş, ârifin yapacağı iş değildir.
 Gök kubbeyi yaratan Tanrı bildikten sonra sırrını halktan gizlemenin ne 

faydası var?
 Bu, avcı canına kasdedince geyiğin başını kara sokup gizlenmesine benzer. 

Geyik, böylece avcının onu görmemesini ister. Riyâ sahibinin hali de 
böyledir işte.

 Tanrıyı her yerde hazır bil, anla ki o, bütün işlerini görmededir.

131 Zavrak, zavraki, kayık şeklinde ve İran kalenderlerinin giydikleri bir külâhtır. Bakınız: Burhan terce-
mesi, İst. Matbaa-i Âmire - 1268, s. 226.
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Lâtife
760. Bir ahı, güzeli çirkinden, iyiyi fenadan ayırd etmek, tanımak istedi.
 Sınamak üzere birkaç kişi çağırdı, her birine bir kuş verip
 Dedi ki: Kimsenin bulunmadığı yerde bunu kes de ben de rahatlaşayım.
 Onlar, bu sözü dinleyip gittiler, kuşlarını kesip geldiler.
 Sonunda bir çocuk edeple gelip kendisine verilen kuşu diri olarak getir-

di. Şaşılacak şeydi bu,
765. Dedi ki: Ne yana gittiysem orada Tanrıyı buldum.
 Dünyada boş yer göremedim. Bu yüzden ey incelikleri bilen er, kuşumu 

kesemedim.
 Bunun üzerine ahı, onun gözlerini öpüp kâinat anası dedi, senin gibi ço-

cuk doğurmamıştır.
 Tatlılık şekerim de sensin, balım da sen. Ölümümden sonra da veliah-

dim sensin benim.
 Halelsiz, akıllı, bilgisi olan, her işin önünü de düşünür, sonunu da.
770. Geçici devlet zahmettir, yorgunluktur. Gece gündüz bâki nimet dileğin-

de ol.
 Hurman varsa bu kadar ferahlanma, hırsız gelir, alırsa gussaya dalar, 

neylersin?
 Sana sorulmayanı söyleme. Elinden çıkanı asla arama.
 Ölümü daima gözünün önünde tut, başkalarının ölümünden ibret al.
 Her nefes yol azığını düzmeye koyul. Ne vakit göç edeceksin? Ne bilir-

sin sen?
775. Kötü bir işte bulundun mu ondan uzaklaş, bir daha bulunmamaya gay-

ret et.
 Yemek üstüne yemek, adamın midesini bozar.
 Gerçekten iyi olmayan şeyi arzu çekerek isteme.
 Daima işle meşgul ol, hüner ashabı yanında makbul bir hale gel.
 İşsizlerin işi tamamiyle batıldır. Tenbel adamlar, hiç bir şey elde ede-

mezler.
 Kendini sebepsiz hülyalara daldırır, bugünkü işi yarına atarsın,
780. Düşmanının saldırganlığı olsa da sen onun devletinin zevalini bekle.
(99. a) Baharlarda bahçedeki gül gibi sen de dostlarınla sevinçli, güler yüz-

lü bir halde otur.
 Daima bucağında otur ki kimsenin karısına selâm yollamayasın.
 Yola hele görülecek bir yere tükürmeyesin.
 Bu pazarlarda yemek yemek, fütüvvette insana eziyetler getirir.
785. Ahı, suyu oturur da öyle içer. Hiç bir suretle tarikat erkânından şaşmaz.
 Ey iş eri, ahı’nın, sakalını berberin eline vermesi de yaraşmaz.
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 Fakat halvet bir yerde olur da sakalını düzene koyarsa olur.
 Eli temiz, kolu temiz olmayan insanlarla ahı, oturamaz.
 Fitnelerden emin olması, daima sonu düşünmesi ve bu hususa himmet 

etmesi lâzımdır.

Topluluk nasıl olur?
790. Âriflere semâ’ın lezzeti ve zevkı, değer yüceliğinden de hoştur, mevki 

yüceliğinden de.
 Semâ’, âşıkların ruhunda rahattır, gönül açıklıklarının sebebidir, hele 

seher çağı olursa.
 Can kuşu, güzel sesi duyar da merkeze doğru uçmaya koyulur.
 Yel, meleklerin seslerindeki nağmeleri, gökyüzünün daima duyduğu o 

güzel nağmeleri getirir.
 Tenin hareketi can içindir, cansa her an cananı arzular.
795. Zevk ve neş’e her adama lâyık değildir. Raks etmek âriflere bir gösteriş 

sayılmaz.
 Önce kulak gerektir, sonra semâ’. Cemaat olmadıkça içtimâ olmadığı gi-

bi hani.
 Develere yedenin sesi hoş gelir, canları aşkla ateşlenir.
 Bülbül, seher çağı, gülün yüzünü gördü mü feryada başlar.
 Semâ’dan zevka gelmiyen kişinin canında zerre kadar bile şevk yoktur.
800. O gönlü kör kişi, deveden de aşağıdır. Canı da cismi gibi balçıktandır.
 Felek, dolap gibi feryad etmededir, gözyaşları da ya yağmurdur ya çiy 

taneleri.
 Bulut ilkbahar zamanı güler de çınar, onun sesiyle raksa girer.
 Çiçek, bahçeye girmiye niyetlendi mi kulağından pamuğu çıkarır da
 Kuşun sesini dinler, zevklenir, kendisinden geçer.
805. Ey bahtı güzel kişi, söğüt bile rüzgârla oynar. Artık ağaçtan da aşağı ol-

mak yaraşmaz doğrusu.
 Ateşi parlatmak, aşkın işidir. Feleğin feryadı bile yanıp yakılmadandır.
 Duymuşsundur ya, bir gün Mustafâ, safa ehlinin nağmelerini duyup
 Harekete geldi, hallendi, neş’elendi de ridası eğninden düştü.

Lâtife
 Birisinin boğazında kemik kaldı, yere yıkıldı, dertten canı çıkmak üze-

reydi.
810. Orada su ve benzerlerinden hiç bir şey yoktu ki içip kurtulsun.
 Öyle bir kişi, salâh ehli bile olsa gerçekten ona şarap içmek mübah olur.
 Söylemek de insanın elindedir ama şunu duymuşsundur ki zararı da olur. 
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Tam bir zaruret hasıl olursa söylemek gibi semâ’da âriflere helâldir.
 Fakat avamdan olan kişiye, iyi duy ve anla ki haramdır.
815. Ebül-Kaasım Cüneyd, o can kuşunu avlayan er böyle buyurmuştur.

Lâtife
 Çölde suya müştak biri vardı. Âlem, onun gözü önünde serap kesilmişti.
 Yorulmuştu, âciz kalmıştı, terlemişti. Gözyaşları, şafak gibi kızarmıştı.
 Zayıflıktan hilâle dönmüştü. Ansızın sâf ve arı bir su kaynağı göründü.
(99. b) Adamcağız oraya varıp öylesine içti ki derhal oraya yıkıldı, can verdi.
820. Öyle bir halde ve o zamanda ona içmek revamıydı?
 Su, herkese can verirken vakitsiz içersen ölüme sebep olur.
 Şu halde semâ’ı da lâyık olan, Tanrıya ait sıfatlara âşık bulunan kişi ya-

pabilir.
 Balda huzur, zevk ve safa vardır amma sıtmaya tutulmuş olana verilebi-

lir mi?
 Mustafâ’nın nikâhı altında dokuz kadın vardı, halbuki sana ancak dört 

tanesi mübah.
825. Sopa, Musa’nın elinde ejderha oldu amma senin elinde ejderha sopa kesilir. 

Leylâ’nın yüzünde Mecnun’un gördüğünü herkes görebilir mi?
 Herkes dâvaya kalkışır, sözü uzatır amma Azrâ’nın âşığı ancak Vâ-

mık’tır.
 Eğer semâ’ın, raksın, hayu huyun, sana gelip çatan aşkındansa
 Daima aşkını, neş’eni arttırmaya bak ki her an Tanrı lûtufları sana gelsin.
830. Fakat Tanrı aşkına ulaşmadıysan raksa giriştiğin zaman ayı olursun132

 Çünkü bu aşk, Peygambere mahsustur ..................133

Lâtife
 Nübüvvet hokkasının mücevheri, vefa denizinin incisi, safa madeni 

Mustafâ ki
 Âlemin hülâsası, onun arı varlığıdır. Abıhayat, onun ayağının bastığı 

toprağa hasret çekmededir.
 Sözleriyle eşsiz iri inciler saçmış, parmağiyle ayı ikiye yarmıştır.
835. Bulut, onun yüzüne gölge salmadaydı. Tatar diyarının miski, saçından 

utanmıştı.
 O kutlu sâhibin tapısında bir bayram günü çalgıcının biri mizmar çal-

madaydı.

132  O vakit de ayı oynatılıyormuş.
133  Mecmua ciltlenirken yukarıda, kenara yazılmış olan bu beyit kesilmiş, iyi okunamıyor.
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 Bu sırada Ebû-Bekr geldi, bu hali görünce dedi ki:
 Ya Rasulallah, bu ne hal, senin kapında çalgıcı çalgı çalsın ha?
 Mustafâ, bu dedi, bizim bayramımız, bizce bundan başka türlü bayram 

olmaz.
840. Mustafâ’dan o lûtuf cihanından, o safa denizinden nakledilen diğer şeyler,
 Yâni neşelenmek için, ney ve def çalmak, yahut oynamak için el çırp-

mak gibi hareketler,
 Ey işin aslını inceden inceye bilen, hepsi de haramdır demesi de doğru 

amma meclislerde bunlar yapılagelmiştir.
 Gönlün faydalanması için söyleyene ve dinleyene bakmak gerek.
 Bu bakımdan ahı, semâ’ hususunda şeyhlerin törenini gözetirse toplu-

luk daha hoş bir hal alır.

Fütüvvet Sultanı için güzel bir tahallüs
845. Büyüklük göğünün güneşi, yıldızları kutlu oluş denizinin incisi,
 Ululuk ıssı Tanrı ihsanının nurundan bir ışık, lûtuf, yücelikler ve büyük-

lükler âlemi,
 Murada ulaşma ve ebedilik burcunun yücesi, devlet ve güzel ve iyi ulaş-

ma hokkasının incisi.
 Zâtının madeni, cömertlik ve kerem madeni. Cihan, onunla İrem bağına 

dönmüştür.
 Fütüvvette örneği, benzeri yoktur. Mürüvvette dolunaya benzer,
850. Cihanın övündüğü Muhammed; arılıkla Mustafâ’nın hem adına sahiptir 

hem huyuna.
 Cömertlikte, adalette, hilimde ve yiğitlikte Ebû-Bekr, Ömer, Osman ve 

Alî gibidir.
 Hem fakıyrdir hem emîr hem ahı. İki âlemde de kutluluğa ersin.
 Rahîm ve rahmân Tanrının bütün sıfatları, onun zâtındadır.
 Hem hüner sahibidir hem lûtuf sahibi hem de soyu sopu yüce. Hem ke-

rem ıssıdır hem kudreti yüce hem nesli büyük.
855. Güneş, yüzüne nisbetle bir zerredir, deniz, tab’ından bir katre.
 Gerçekten de o güzel huylu, o zâtı iyi erin lûtfunun vasfı, altı cihete de 

yayılmıştır.
 Kul Nâsır, bu eski ibadet yurdunda cömertlikten ve sözden daha iyi bir 

şey olmadığını gördü de
 Cömertliği kutlulukla beraber bulunduğundan kulluğuna armağan ola-

rak söz getirdi.
(100. a) Hâşâ, bu söz, şaşılacak bir söz. Ben, ancak Basra’ya hurma götürdüm.
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860. Söylediğim sözler de senin lûtfunun feyzinden. Bülbülün feryada gelişi, 
gülün elinden.

 Bülbülün coşup feryad etmesi, gülün renginden. Şeker olmadıkça dudu, 
nerden söze gelecek?

 Âdem bilgiyi neliksiz niteliksiz Tanrıdan alır. Bulut, suyu dereden çeker.
 Bu kul ne söylediyse hepsi de senin sözlerin, hepsi de nurlarının şûle-

sinden.
 O bakımdan da sevimli, güzel ve kutlu. Herkes de bilir ki böyle nazım 

azdır.
865. Hikmetleri düzüp koşan akıl da bilir ki bu dizi, o inci dizisinden aşağı 

değildir.
 Bu “Fütüvvet-nâme”yi meydana getirdim, adını da ona taç ettim.
 İyice gönül alan bir güzel getirdim ki onu gönül kanıyla yetiştirdim, ge-

liştirdim.
 Sözün gül rengli yanağını bezedim, nazmın misk gibi saçlarını taradım, 

süsledim.
 Yüzünden nikabını bir açtın mı latif gözlerinle bir sarhoş göreceksin.
870. Bu gelin bezeyen tab’ım, söz dudaklarına şeker lezzetini verdi.
 Hatt u hâlinde mâna gizli. Dünyada ona benzer bir dilber yok.
 Padişahın bütün edeplerini bilmede, gerçekten de bu tapıya lâyık.
 Eşiğine kadem basması mübarek olsun. İkbal goncan daima gülsün.

Kitabın bitimi ve tarihi
 Bu öğütlerin hepsi de altı yüz seksen dokuz yılında yüz gösterdi.
875. Hacmi küçüktür amma rütbesi pek yücedir, itibarı pek üstün.
 Her gözün ışığıdır, her gönlün neş’esi. Fazlalığı yoktur, varsa bile badem 

helvasıdır âdeta.
 Tanrı, bu güzel yüzlü gelini ayıb arayanın diline düşürme.
878. Lûtfunla, kudretinle Nâsırî’nin canına bir zerre rahmet ulaştır.

Fütüvvet-nâme bitti
Bunu Peygamber’in hicretinin sekiz yüz kırk yılı cümazelâhırasının yirmi 
ikinci günü zayıf, nahif, hakıyr ve fakıyr kul, insanların zayıfı, isyanı çok 
ve yarlıgayıp suçları örten Tanrı rahmetine muhtaç Seydi Hasan oğlu Bay-
burt’lu Ahı Ali yazdı. Tanrı onların, Ana ve babalariyle kadın, erkek, bütün 
Müslümanların suçlarını örtsün, bağışlasın.
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§ Topkapı Sarayı, Ahmet III. Kütüphanesinde, 2932 No. da makıtlı Abû-Bekr-
ibn-i Abdallâh-ibn-i Aybek-al-Davâdârî’nin Arapça “Kanz-al-durar va Câ-
mi’-al-gurar” adlı tarihinin 7. cildinde, 622 yılı vukuatı arasında şu sözleri 
okuyoruz:

“Zilkadenin evvelinde Sultan Celâleddin İmâm Al-Mustansır-billâh’tan 
fütüvvet libası giyinmeyi diledi. Bu sıralarda Celâleddin, Tanrı razı olsun, İmâm 
Alî’nin meşhedini ziyarete niyetlenmişti. O esnada Fütüvvet ehlinin nakıybi de 
Muhtâr oğlu Abd-Allâh’tı. Onlar da bu hususu istediler. Bunun üzerine Halîfe, 
dileğini yerine getirdi ve Fahr-al-dîn Abâ-Tâlib Ahmad-al-Damgaanî ile Şayh-
al-şuyûh oğlu Şayh Şams-al-dîn Abd-al- Rahîm’i, hediyeler ve libaslarla gön-
derdi, onlara Emîr Sa’d-al-dîn-al-Hâcib Alî’yi de yolladı. Bunlar, Sultan Celâled- 
din’e Ahlat’ı muhasara ettiği bir anda ulaştılar, ona fütüvvet libasını ve Halîfe’nin 
gönderdiği elbiseyi giydirdiler, böylece de Sultan Celâleddin de Halîfe’nin itâ- 
ati altına girmiş oldu.” (s. 240)

§ Rahmetli Prof. Malik-al-şuarâ Âkaa-yı Muhammad Takıyy Bahâr’ın 
“Sebk-şinâsî yâ Târîh-i tatavvur-ı nesr-i fârisî” adlı ve çok değerli kitabının 
3 üncü cildinde, tam bir nüshası, Britanya Müzesi Kütüphanesinde, noksan 
bir nüshası da, merhumun kendisinde bulunan ve Rieu’ye göre Molla Hu-
sayn Kâşifî’ye (Husayn-ibn-i Aliyy-al-Vâiz) (1510) aid olan “Fütüvvet-nâme-i 
Sultanî” adlı Farsça bir Fütüvvetnâme’den bahsediyor ve “Fütüvvet âdâbını 
ihtiva eden bu kitap ele geçmeseydi İrân’ın Ortaçağdaki içtimâî tarihine taal-
lûk eden ve daha eski bir ıstılâh olan “ayyarlar” adıyle anılan Fütüvvet yahut 
Cuvan-merdler teşkilâtını anlamak imkânı bulunamıyacaktı” cümleleriyle ki-
tabın ehemmiyetine işaret ediyor (s. 198-199). Yine aynı kitapta, Safavîler 
zamanında, İran’da sûfîlerin tamamiyle indirasa uğradığını, ancak “Halîfe-i 
Sultan” vasıtasiyle Fütüvvet elbisesi giyen ve Fütüvvet silsilesinden olup şa-
hın, şahsî fedâîleri bulunan bir taifenin kaldığını, aynı kitaba istinaden söy-
lemekte ve Mahmud Kaarî Yezdî’nin münşeatından da istidlâlde bulunmak-
tadır (s. 255). Safavî fedâîleri, Osmanlı tarihlerinde de “ayyar” adıyle anılır ki 
bu Fütüvvet-nâme, bunun da sebebini açıklamaktadır. Maalesef bu “Fütüv-
vet-nâme”yi görmek ve incelemek fırsatını henüz bulamadık.
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§ Köroğlu destanındaki,

Yürü zor bazergân şedler kuşan a
Kılıç çekip düşmanlara döşen e
Kavga bir bayramdır bey ne paşa ne
Yıktım kal’asın burçların şimdi

Dörtlüğüyle bunun diğer bir rivayetinde “şedd kuşanma” tâbiri geç-
mektedir (Pertev Naili: Köroğlu Destanı, İstanbul - Türkiyat Enstitüsü neş-
riyatından, 1931, s. 171, 173).



§ Hicrî yıllar, tek gösterilmişse ölüm yıllarıdır. Hicrîlerde çift gösteri-
lenler, hilâfet ve saltanat tarihlerinin başlangıç ve bitim yıllarıdır.

§ S. 32 de, aşağıdan üçüncü satırın son kelimesi “verilmelidir” ola-
cak. S.45 te, aşağıdan sekizinci satırda “219.a – 228.b”, “236.b-237.a”, s. 95 te, 
yirmi birinci ve yirmi ikinci satırlarda “Macallat-al-nısâb gi-l-nasabı, Macal-
lat-al-nısâb li-l nasabı” tarzında düzeltilmelidir. S.103 te ondozuncu satırdaki 
“önce kelimesi”, “sonra” olacaktır. S.109 da yirmi dördüncü satırdaki “müel-
lif hayattayken” sözü, “müellifin ölümünden pek az sonra”, S.113 te, yirminci 
satırdaki “Burgagarî” “Brgaazî” tarzında düzeltilmelidir.

Başka tertip hataları, karineyle anlaşılacağından kaydetmedik. 

       A.G.
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müellif
Yayınladığımız, tahlil ve intikadını yaptığımız Türkçe “Fütüvvet-nâme”nin 
müellifi kimdir?

Müellif, Ali Emîrî nüshasında, bir yerde adını “Yahya-bn-i Halîl ibn-i 
Çoban Feta-l-Bur’âvî” diye anmada (4. a), diğer bir yerde, kendisinden “ben 
zaîf” diye bahsetmede (29. b), bir başka yerde “bu zaîf kim Yahyâ’dur” di-
ye atasının adını ve nisbetini anmadan yalnız kendi adını, ikinci defa zikret-
mede (30. a) başka bir yerde de gene “ben zaîf kul” deyip geçmededir (31. 
a). Prof. Ömer Lûtfi Barkan nüshasında adı, “Yahya-bn-i Halîl aydur, çü ben 
Feta-1-Bur’âdî gördüm ki” diye geçer (s. 2). Bayazıt Umumî Kütüphanesin-
de 5482 No.da kayıtlı nüshada adı, “Yahya-bn-i Halîl Çoban Fetal-l-Burgâvî” 
dir (3. a). Fakat tuhaftır ki aynı nüshada “ve bu zaîf ayduram ki Muham-
med-ibn-i Hacı Magaltay-ibn-i Abdullâh-al-Rûmî’yem akall-al-ibâd ve kesîr 
(12. a) -al-zenb, Tenbîh-al-Gâfilîn kitabında gördüm ki Fütüvvet ana dirler 
ki...” cümlesine rastlamaktayız (12. b) Acaba adı, Muhammed Halîl midir ve 
babası olan Çoban’ın öbür adı Magaltay mıdır? Çoban, Emîrî nüshasındaki 
gibi, atasının adı mıdır, Ö. L. Barkan nüshasına göre bu kelimeyi “çü ben” mi 
okumalı, yoksa Bayazıt nüshasına uymalı da Çoban’ı, Yahya-bn-i Halil mi ka-
bûl etmeli? Kesin bir söz söylemiye imkân olmamakla beraber Emîrî nüsha-
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sını, hem eskiliği, hem tam oluşu, hem de diğer nüshalara, hele Bayazıt nüs-
halarına göre doğru bulunuşu bakımından doğru saymak ve müellifi, Çoban 
oğlu Halîl’in oğlu Yahya olarak kabûl etmek lâzımdır sanıyoruz.

Nisbeti, yukarda da söylediğimiz gibi “Bur’âvî, Bur’âdî, Burgâvî” şekille-
rinde yazılır. “Bur’â, Burgâ” ve “Bur’ad” adlı bir şehir bulamadık. Tarih En-
cümeni âzasından Ârif Bey’e ait bir nüshada bu nisbet, “al-Burgâzî” şeklin-
deymiş (Köprülüzade Mehmet Fuat: İlk Mutasavvıflar, İst-Mat. Âmire, 1918, 
s. 241, not 1). Bu takdirde müellif, eskiden Edirne’ye tâbi İslimye livasındaki 
Burgaz kazasına mensuptur (Butrus al-Bustânî: Kitâbu Dâirat-al-Maârif, c. V, 
Biyrût-1881, s. 336). Bu kelimeyi “Burgârî” şeklinde okumak da mümkündür. 
Bu okunuşa göre müellif, VII.-XV. yüzyıllarda yaşıyan Bulgar Türk devletinin 
başşehri olan “Burgar - Bulgar” şehrindendir (Şibâh-al-Dîn Yâkût-ibn-i Abd-
Allâh-al-Hamavî: Mu’cam-al-Buldân, c. II, Mısır-1906, s. 128-129, Akdes Ni-
met: İslâm Ansiklopedisi, c  II, İst. - 1944, s.781 ve devamı). Gene kesin ola-
rak birşey denemezse de bu kelimeyi, “Burgâzî” olarak kabûl etmek doğru 
olur sanıyoruz.

kitabın yazıldığı zaman
Müellif Ali Emîrî nüshasında, “Freng-i lâîn İskenderiyye’yi bağlamışıdı, ol vakt- 
de bir kaç pâre kitâb, Freng’den satun aldum. Andan yana Tanğrıya tevekkül 
kıldum, şükr ol Tanğrıya kim bilmeyenleri bildürür... Pes ben zaîf diledüm 
kim bir kitâb yazam, Fütüvveti beyân kılam...” satırlariyle “Fütüvvet-nâme”-
nin yazılış tarihi hakkında, müphem de olsa bize bir ipucu veriyor (5. a).

Umumî bir tabirle İslâm tarihlerinde “Freng” diye anılan Avrupalıların 
Mısır ve havalisini ılgar etmeleri bir kere değildir. 1167 de Kudüs kralı, İs-
kenderiye ve Mısır’ı istilâ etmişti (Al-Kâmil, IX, Corlus Johannes Tornberg 
basımı, E. J. Brill, 1851, s. 220-224). 1169 da Dimyat muhasara edilmişti (ayni 
cilt, s. 331-332). 1207-1208 de Şam ve Mısır illeri ılgar olunmuştur (XII, 1853, 
s. 181). 1218 de Dimyat kuşatıldı ve zaptedildi (Abu-l-Fidâ, III, Mısır, Mat-
baat-al-Huseyniyye-1325, s. 210-216). 1246 da Dimyat, gene Freng eline düş-
tü (aynı cilt, s. 138). 1250 de İskenderiye ılgar edildi. Mısır’a hücumlar oldu 
(Abu-l-Felâh Abd-al-Hayy-ibni İmâd-al-Hanbelî: Şezerât-al-Zahab min Ahbâ-
rı Men Zahab, c. V, Mısır-1351, s. 331-332). 1365 te Kıbrıslılar, yetmiş parça ge-
miyle İskenderiye’ye geldiler, bu şehri yağma ettiler, bir çok kişiyi öldürdü-
ler, esir ettiler, gittiler (aynı kitap, c. VI, s. 208).

Burgazî, acaba bu muhasaralardan, bu ılgarlardan hangisini kastediyor? 
Bunu kesin olarak tayin etmek için “Fütüvvet-nâme”yi biraz daha araştır-
mak lâzım. Kitapta Fütüvvet şeceresi yazılırken, Şam’a kaçıp bütün ısrarlara 
rağmen tâbi olmıyan ve bununla övünen İbn-al-Seft’ten başka (Abu-l-Fidâ, 
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III, s. 287) tekmil Fütüvvet mensuplarını kendisine bağlıyan Halîfe Al-Nâsır 
li Dîn-Allâh’tan (halîfeliği: 1179-1225) sonra Salâhaddîn-i Eyyûbî’nin oğlu Al-
Malik-al-Zâhir Gâzî’yi anıyor ve şecereyi onunla bitiriyor (64. b). Bu zat, Ha-
lep emîridir ve 613 cümâdelâhırasında ölmüştür (1216, Al-Kâmil, XII, s. 204).

Mâlik al-Zâhir’i, “gıyâs-al-dünya va-l-dîn, kâhf-al-İslâmı va-1-Müslimîn, 
abu-l-muzaffer” gibi lâkaplarla anması ve şecereyi bu zatla bitirmesi, kita-
bın yazıldığı tarihte, Gâzî’nin sağ olduğu hakkında bize, bir tahminde bu-
lunmak fırsatını veriyor. Bu takdirde bahsedilen Freng istilâsı, 1207-1208 de-
ki istilâdır ve kitap, bu yılla 216 yılı arasında yazılmıştır. Fakat biraz ilerde 
söyliyeceğimiz gibi kitapta, Nâsırî’nin 1290’da yazdığı manzum farsça “Fü-
tüvvet-nâme”siyle XIII. yüzyılda Necm-i Zer-kûb tarafından yazılan farsça 
mensur “Fütüvvet-nâme”den, yer yer, âdetâ tercemeler bulunması, 1329, ya-
hut 1334 te ölen Abd-al-Razzak Kâşânî’nin “Tuhfat-al-İhvân”iyle 1325 te ölen 
Alâ-al-Davla’nın “Fütüvvet Risâlesi”nde anlatılan bir hikâyenin, bu kitapta 
bulunması, bizi büsbütün şaşırtmadadır (Bütün bu kitaplar, İktisat Fakülte-
si Mecmuasında, tarafımızdan, tıpkıbasım olarak yayınlanmış ve Türkçeye 
çevrilmiştir. “İslâm ve Türk illerinde Fütüvvet teşkilâtı ve kaynakları, İstan-
bul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Mecmuası, İst. İsmail Akgün Mat. 1952, Cilt 
XI, Sayı 1-4, s. 3-354). Haydi, diyelim ki Fütüvvet ehlinde âdab, gelenekleş-
miştir, aynıdır; gerek erkân ve âdâb, gerek bunlarla ilgili hikâyeler, sohbet-
lerde ağızdan ağıza nakledilegelmiştir, kitaptan kitaba geçmiştir. Yalnız bizi 
şüphelendiren bir başka kayıt var:

Burgâzî, şecereyi, Malik-al-Zâhîr Gâzî’yle bitirdikten sonra derhal 
“Cümlesinün kavli ve hükmi şöyle buyurırdılar kim: Pes imdi bu azîz evliyâ-
lardan zikrolundı...” gibi bir söz söylüyor (64. b - 65. a). Türk diyarında, eski-
den de, şimdi de “velî” ve “evliyâ”, daha fazla, ölmüş, geçmiş kişiye ve kişile-
re denir. Şu halde eser 1216 dan sonra yazılmıştır. Şecereyi Gâzî’de bitirmesi, 
belki de kendisini, onun halefi, halîfesi saymasındandır. Ancak Freng istilâ-
sının 1365 teki istilâ olmasına imkân yoktur, çünkü 1216 yılıyle bu yıl arasın-
da, aşağı yukarı birbuçuk asır vardır. Bu istilâ, olsa olsa 1250 deki istilâdır.

“Alâmat-al-Vasîla kitabında aydur: Şimdi ol üsküf Rasûl’ün halîfesi Ab-
bâs hazînesi içindedür” sözü (62. b), kitap yazılırken Abbasoğulları İmpara-
torluğunun henüz yıkılmamış olduğunu gösterebilir.

Hâsılı bu eser, hem yukardaki karineler, hem de dil bakımından kesin 
olarak XIII. yüzyılda yazılmıştır.

yazıldığı yer
Burgâzî’nin, “Fütüvvet-nâme”sini nerde yazdığına dair kitapta bir kayıt yok. 
Yalnız yukarda da söylediğimiz gibi Freng’in İskenderiye’yi kuşattığını ve o 
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zaman Frenklerden bir kaç kitap satın aldığını anlatmasına (5. a), Fütüvvet 
şeceresinde, Salâhaddin’in oğlu ve Halep emîri Gâzî’yi anmasına (55. b) ba-
kılırsa bu kitap, her halde Anadolu’da, hattâ Anadolu’nun Mısır’a yakın yer-
lerinde, belki de Halep’te yazılmıştır sanıyoruz. Kitapta yer adı olarak İsken-
deriye’den başka yalnız Antalya geçiyor. Bunu da, Antalyalı Hoca Salâhad-
din’den okuduğunu anlatırken söylüyor (4. b). Antalya’yla Haleb’in yakınlığı, 
dikkati çekmekle beraber bu söze dayanarak Antalyalı bir hocanın mutlaka 
Antalya’da hocalık ettiğine hükmedemeyiz.

Müellif, “Anuniçün Türk dilince yazdum, okumağa genğez ola, netekim 
Kur’an da buyurur... Pes bu Rûm ili kavmi Türk dilin bilürler, biz dahı Türk 
dilince beyan kılduk” sözleriyle kitabının Türkçe yazılışının sebebini bildir-
diği gibi Anadolu’da yazıldığını da açıklamaktadır (5. b- 6. a). Zaten daha IX. 
yüzyıldan itibaren Fütüvvet ehlinin, Horasan, Bağdad, Irak ve Şam ülkele-
rinde temerküz ettiğini, Al-Nâsır zamanındaysa bu zümrenin, bir merkeze, 
Bağdad halîfeliğine bağlandığını biliyoruz (İktisat F. M. ndaki makalemiz, s. 
6-8 ve 76-78). Kitabın dilinin batı Oğuzca olması da eserin Anadolu’da yazıl-
dığını ispat eder.

müellifin bilgi kudreti
Müellif, yirmi yaşına kadar hiç okuyup yazma bilmediğini, fakat bilginlere 
karşı büyük bir sevgi beslediğini, aynı zamanda Fütüvvet erkânını bildiğini, 
yirmi yaşına girdikten sonra okumaya heves ettiğini, Antalyalı Hoca Salâ-
haddin’in mektebine devam ettiğini, üç aydan az bir müddette okumayı, yaz-
mayı bellediğini, hocasiyle halkın, buna şaşıp kaldığını, medreseye de devam 
ettiğini söylüyor (4. b- 5. a).

Medrese tahsîlini bitirip bitirmediğini bilemiyoruz. Ancak kitapta rast-
lanan yanlışlar ve meselâ 67. b- 68. a da bir âyetin nüzul sebebini tamamiyle 
yanlış ve saçma bir sûrette bildirmesi, 7. b de mevzû’ bir hadîsi hadis olarak 
ileri sürmesi düşünülecek olursa müellif, bilgide pek de ileri değildir. He-
le 5. a da, kitabını yazarken faydalandığı kitapları zikrederken, “Tuhfat-al-
Vasâyâ” daki التذكرة -cümlesindeki “müsem فانتخب من كتابه المّسمى عمدة الوسيلة ھذه 
mâ” kelimesini bir kitap adı sanması ve “Umdat al-Vasîla” yı “İlm-i Vasîla” 
diye kaydetmesi (5. a), bilgisinin derecesini göstermektedir. Hattâ bu kitap-
lar arasında anılan “Tazkirat-al-Avliyâ”nın, bu ibaredeki “al- tazkira” sözün-
den çıkarılmış olması bile hatıra gelebilir. Ancak şunu da söyliyelim ki burda-
ki Müsemmâ kitabı, yalnız Emîrî nüshasında var, fakat 41. b nin sonlarında 
gene bir “Müsemmâ” kitabından bahsediliyor ve bu kayıt, bütün nüshalarda 
mevcut. Bu bakımdan belki bu adla adlandırılmış bir kitap vardır ve müellif, 
bu kitabı görmüş, yahut duymuştur. Fakat âyetin nüzûl sebebi olarak göste-
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rilen uydurma olayla mevzû’ hadis hiç bir suretle tevil edilemez. Bizce Bur-
gâzî, İskenderiye’de, belki de Halep’te bulunduğundan, bu memleketlerden 
birinde, yahut Antalya’da okuduğundan arapçayı konuşma dili olarak bili-
yordu. Belki biraz farsçası da vardı. Çünkü Mevlânâ’nın “Mesnevî” sinden 
bir beyit almada (49. a), farsça bir kıt’ayı, yanlış olarak Mevlânâ’ya atfetmede 
(55. a-b), gene “Mesnevî” den bir hikâye nakleylemededir (47. a- 48.b, Bunlar 
için “Açılama”mıza bakınız).

Kitabına kaynak olarak andığı kitaplar arasında elimizde yalnız “Tuh-
fat-al-Vasâyâ” ve “Salvat-al-Ârifîn” var. “Tuhfat-al-Vasâyâ”dan adam-akıllı 
faydalandığı muhakkak. Eserinin birçok yeri, doğrudan doğruya bu kitaptan 
bir terceme hüviyetini taşıyor.

Hâsılı Burgâzî, bilhassa sohbetlerde yetişmiş, münteşir terbiyeyle bilgi 
elde etmiş, arapçayı, bulunduğu illerde bellemiş, bâzı kitapları karıştırıp mâ-
na çıkaracak kadar ilerlemiş bir adam olmakla beraber öyle kudretli bir bil-
giye sahip değildir.

fütüvvet-nâme nüshaları
Bu Fütüvvet-nâme’nin birçok nüshası vardır, fakat bu nüshalar, çok yeni 
yazmalardır. İçlerinde, bildiğimize göre en eskisi, Fâtih’te Millet Kütüphane-
sinde, Ali Emîrî Ef. nin Şer’iye kitapları arasında 1154/198 No. da kayıtlı olan 
nüshadır. Kahverengi âdî meşin ciltli olan bu kitap 20,5x14 eb’âdındadır. Ya-
zı eb’âdı 14,2x9,2 dir. Yazısı, okunaklı bir nesihtir ve harekelidir. Âyetlerle 
hadisler ve müstensihçe önemli görülen yerler, celî yazıyla yazılmıştır. Her 
sahifede dokuz satır vardır. Kitap, yetmiş yapraktır, l. a dan başlamakta. 70. 
b’de bitmektedir. Ketebesi şudur:

العالمين  الحمد هلل رب  اجمعين  وآله  توفيقه و صلي هللا علي سيدنا محمد  بعون هللا وحسن  “تمت 
Yazan belli değildir. ”تحريرا في اوايل رجب سنة ثلث وعشرين وتسعمائة

Bayazıt Umumî Kütüphanesinde 5481 ve 5482 No. larda kayıtlı iki nüsha 
var. 5481 No. daki nüsha âdî meşin ciltlidir. 21x15 eb’âdındadır. Yazı nesihtir. 
Her sahifede onbeş satır vardır. Kâğıdı filigranlı ve aharlıdır. Âyet, hadis ve 
başlıklar sürhla yazılıdır. Bu nüsha da harekelidir. Otuzaltı yapraktır. Sonun-
da, “۱۰۱۹ الكتاب سنة تسع عشر والف سه  .ketebesi vardır. Yazanın adı yoktur “تمت 
Kitap 1. b de başlar, 36. a da biter. Nüsha başlangıçtaki “hâlık-ı külle şey’ ve 
râzık-ı külle hayydür” den (Emîrî nüs. 2. a), “İbrâhîm aleyhisselâm korkdı” 
ya kadar eksiktir (17. a). 55. a da, “Mesnevi” den alınan beyitten sonraki kıt’a 
yoktur. “Döşekden durmak” edepleri anlatıldıktan sonra kitap bitmektedir, 
yâni nüshada ordan aşağısı yoktur (58. b). Bu nüsha, bu suretle hem baştan, 
hem sondan eksiktir.
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5482 No. da kayıtlı nüsha, 20x15.5 eb’âdındadır. Yazı nesihtir. Otuzdört 
yapraktır. Kitap, 34. a da bitmektedir. Her sahifede on beşer satır vardır. 
“Tanğrı taâlâ Kadr gicesini ramâzanun yiğirmi yidisinde kodı” dan (6. b), 
“anun kim şeyhi yokdur, anun şeyhi Şeytandur ve dahı delîl”e kadar yoktur 
(7. b). “Pes Sâre ayıtdı” dan (17. a), “hîç Mûsâ sözünden taşra çıkmadı, ış-
kıla Mûsâ’ya kulluk eyledi ve bu kıssa meşhurdur”a kadar eksiktir (20. a). 
Nüshada böylece yer yer noksanlar vardır. Sonu da “zîrâ kim evvel İslâm dî-
ninde Hamza şehîd oldı” cümlesiyle bitmektedir ki (54. a) bu suretle Emîrî 
nüshasına nazaran sondan onyedi yaprak eksiktir. Bu cümleden sonra kitap,  
 yazısıyla bitiyor. Ketebe olmadığı gibi tarih de yoktur. Ancak 7. a ”تمت الكتاب“
da, kenarda, “Bunu dahı okumuşdur Mustafa Çelebi (yahut “ç” de nokta ol-
madığına göre Halebî) 1149” kaydı var. Bu kayda göre nüsha bu tarihten ön-
ceye aittir, fakat ilk nüshadan da eksik bir nüshadır.

Görülüyor ki bu iki nüshadan faydalanmamıza imkân yok ve elimizde 
yalnız Prof. Dr. Ömer Lûtfi Barkan nüshası kalmaktadır. Bu nüsha, rahmet-
li Kilisli Rifat Hoca tarafından istinsah edilmiştir. Fakat kimden, yahut han-
gi kütüphaneden kopya edildiği kayıtlı değildir. Bu bakımdan bu elyazması 
nüshanın tam tavsifini yapamıyoruz. Ketebesi şudur:

“تمت ھذه الرسالة بعون هللا تعالي في وسط ربيع اآلخر من يد ابراھيم بن احمد الشهير بالسياھي 
بيض هللا تعالي وجهه ونور قبره وجميع المؤمنين والمؤمنات بحرمة شفيع العرصات غفر هللا لمن طالع ھذا 

الكتاب وال تنساني من دعاء المستطاب سنه ۱۱۹٤” 
Bu nüsha, gerçekten de tam ve sağlam bir nüshadır. Fakat kopya edil-

diği tarihin, Emîrî nüshasına nazaran çok yeni olması dolayısiyle biz, Emîrî 
nüshasını esas tuttuk. Yalnız burda, bu nüshanın, icab eden hususiyetlerini, 
öbür nüshalarla mukayese ederek bildirelim:                   

    Bu nüshanın başlangıcı, aynen şudur:
“بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل مزجي السحائب ومفيظها ومحي تالع االرض وحفيظها ذي القدر 
المقدور والباسط المحذور والناشر بقدرته من في القبور حاجب فطر العقول عن تكفيه وباھل اھل التحصيل 
بعجايب تأليف وموحد قلوب الخائفين من نقمته لشدة تخويفه باحجة جيحة االنس طائرة نفوسهم بمعرفته 
في حضرة القدس جائزة اشهد ان ال اله اال هللا وحده ال شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلي هللا 

تعالي عليه وسلم.”
Bayazıt Umumî Kütüphanesindeki her iki nüshanın dîbâcesiyse, bâzı 

nüsha farkları müstesna, şudur: 
الغرائب وتحف  الفتوة وطهر بواطنهم بلطايف  الذي نور قلوب اوليائه بنكة دقايق معارف  “الحمد 
والنعمة  التقي  والهمها  الشبهات  نفوسهم من ھوي  والرحمة وزكي  الرأفة  بحقايق  اسرارھم  المروة وزين 
وجعل الفتوة اسلم الطرق و ابينها واوضح المناھج وانجحها فهم اليها اتصلوا وبها الي هللا وصلوا ارواحهم 
في ملكوته باجنحة االنس طائرة و نفوسهم بمعرفته في حضرة القدس جائرة اشهد ان ال اله اال هللا وحده ال 

شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلي هللا عليه وآله واصحابه اجمعين”
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Şimdi de “Tuhfat-al-Vasâyâ”nın dîbâcesini yazalım: 
“بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هللا الذي نور قلوب اوليائه بنكة دقايق معارف الفتوة وطهر بواطنهم 
الشبهات  نفوسهم من ھوي  والرأفة وزكي  الرحمة  بحقايق  اسرارھم  المروة وزين  بلطايف غرايب تخف 
والهمها التقي والعصمة وجعل الفتوة اسلم الطريق و ابينها واوضح المناھج وانجحها فهم اليها اتصلوا1 خايره 
ابدانهم بالية ... و اشهد ان ال اله اال هللا وحده ال شريك له شهادة عبد اقبل علي هللا يسره فسلك منهج الهدي 
ونشهد ان محمدا عبده المصطفي ورسوله المجتبي ونبيه المرتضي فهو قبلة الفتوة واليه المنتهي صلي هللا 
عليه وآله اال تقيما ما جن ليل وابلج الضياء و علي المواقف الشريفة المقدس النبوية المعظمة المجدة المكرمة 
..... وخليفة  البسيط ظالله  المؤمنين فضاعف هللا جالله ومد علي  امير  لدين هللا  الناصر  الزكية  الطاھرة 
وامام  المشارق  امام  المؤمنين  امير  هللا  لدين  الناصر  االمام  العالمين  رب  وخليفة  المؤمنين  امام  الربانية 

المغارب ال امام للمسلمين سواه وال قبلة للدين اال اياه ...”
(İktisat Fakültesi Mec. daki makalemiz, metin s. 121, tercememiz, s. 205-

206).
Dikkat edilirse derhal anlaşılır ki Ö. L. Barkan nüshasındaki yanlışlar-

la dolu dîbâce de, Bayazıt nüshalarındaki dîbâceler de “Tuhfat-al-Vasâyâ”-
dan alındığı gibi Ali Emîrî nüshasındaki dîbâce de gene aynı dîbâcenin aşağı 
kısımlarından alınmıştır. Ancak dîbâcenin son kısımlarındaki dört halîfeyle 
Hasen ve Huseyn’e, Peygamberin amıcaları Hamza ve Abbâs’a, muhâcirlerle 
ansâra verilen selâm, müellifin ilâvesidir.

metni nasıl hazırladık?
En eski ve sağlam metin olan Ali Emîrî nüshasını esas tuttuk. Harekeli oldu-
ğu için telâffuz tarzlarını tayinde güçlük çekmedik. Bu metinde de bâzı ek-
siklikler var. Her halde bunlar, metni istinsah edenin dikkatsizliğinden ileri 
gelmiş olmalı. Bu eksikleri, Prof. Dr. Ö. Lûtfi Barkan’ın nüshasından tamam-
ladık, ancak aldığımız ibareleri not olarak değil de metin içinde, parantezle 
Emîrî metninden ayırarak aldık ve yerlerinde gösterdik, bu sûretle de metni 
bozmamış, sözün tamamiyetine dokunmamış, fakat Emîrî metninde olmayıp 
diğer metinden alınmış yerleri, yerlerinde göstermiş olduk. Bayazıt Kütüp-
hanesindeki iki eksik metinden faydalanmamıza imkân yoktu, imdadımıza 
bu metin yetişti.

bu fütüvvet-nâme’nin kaynakları
Burgâzî, Fütüvvet-nâme’sini hazırlarken bilhassa “Tuhfat-al-Vasâyâ”dan fay-
dalanmıştır. Dîbâce, yukarda da söylediğimiz gibi bu kitaptan alındığı gibi 
2. b de, “Bilün iy kardaşlar ve iy dustlar” diye başlıyan kısım, 3. a da “Am-
mâ sebeb gördüm ki...” diye başlıyan kısım da “Tuhfa”dan terceme edilmiş-
tir (Makaledeki metne bakınız, s. 121, 108. a). “Tanğrı taâlâ Kadr gicesini ra-

وبها الی الله وصلو ارواحهم فی ملکوته باجنحه االنس طائره ونفوسهم بمعرقه فی خطره القدس 1
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mazânun...” ibaresiyle başlıyan ve göklerin, yerlerin... hep yedi olduğunu bil-
diren kısım da (3. a) “Tuhfa” dan alınmadır (Metin, s. 126, 112. b, terceme, 
s. 208-209). 27. a daki harfler ve izahları, “Bahr-al-Futuvva va zikru Şaca-
rat-al-Favz” da olduğu gibi (makalemiz, s. 32) “Tuhfat-al-Vasâyâ”da da var-
dır (metin, s. 126, 112. b, terceme, s. 216). 28. b -29. b deki bahisleri, âyet-
leriyle, hadisleriyle gene “Tuhfa”da buluyoruz (metin, 126, 113. a ve deva-
mı, terceme, 217 ve devamı). 32. a da İbrâhîm Peygamberin tavsifleri, ay-
nen “Tuhfa”dan alınmıştır (metin 128, 115. a, sondan iki satır, terc. 224). 63. 
b den 64. b ye kadar süren Fütüvvet şeceresi de “Tuhfat-al-Vasâyâ” daki 
şecerenin aynıdır. Yalnız Abû-Müslim-al-Mahâzî, “Tuhfa”da, doğru olarak, 
Abû- Müslim-a-l-Horasânî’dir. Bahrâm, “Bahrâm-al-Daylâmî” diye alınmış-
tır. Emîr Hasen, “Emîr Hassân-ibn-i Rabîat-al-Mahzûmî” dir. Cevş-al-Ferâzî, 
“Cavşan-al-Farâzî”dir. Nefîs Süleyman, “Nefîs Selman”dır. Kail-al-Şibl, 
“Âid-al-Şibl”dir. Malik Abi Kancârî, “Malik Abû-Kalincâr”dır. Âvî, “Emîr Âvî”-
dir. Na’ca, “Ebî-Na’ca”dır. Seyyid-ibn-i Aliyy-al-Sûfî, “al-Seyyid Abû-Aliyy-al-
Sûfî”dir. Nefîs-ibn-i Abd-Allâh’tan sonra da Al-nâsır li-dîn-Allah’ın fütüvvet 
şeyhi Abd-al-Cebbâr’a kadar Baka-bn-i Tabbâh, Abu-l-Hasen-ibn-i Şâribân, 
Abû-Bekr-al-Cahîş, Zaîm-al-Şehîd Ömer-al-Rahhâz, Ubeyd-Allâh-ibn-al-Kıyr, 
Emîr Aliyy-ibn-i Dagıym adları vardır (metin, s. 130-131, 117. a-b, terceme, 230, 
Zâten metinde de, şecerenin “Tuhfa”dan alındığı açıklanmaktadır). 65. a dan 
itibaren anlatılan erkân, “Tuhfa”nın dördüncü faslını teşkil eder (metin, 127-
129, 114. a- 115. b, terceme, s. 220-225). 61.a dan 63. a ya kadar süren ve Pey-
gamberin soyunu sopunu, malını mülkünü bildiren kısım, gene “Tuhfa” dan 
alınmıştır (V. fasıl, metin, 129-130, 115. b-116. b, terceme, s. 225-230).

21. b-22. a da Cüneyd’in, Fazl’ın (yahut Fuzayl’ın), Abû-Bekr-i Varrak’ın, 
Hâris-i Muhâsibî’nin ve Muhammed-ibn-i Aliyy-al-Hakîm-al-Tirmizî’nin Fütü-
vvet hakkında nakledilen sözleri “Al-Risâlat-al-Kuşayrıyya”da, Fütüvvet ba-
bındadır (Mısır, 1284, s. 134-135. Bu sözler, Nâsırî’nin “Fütüvvet-nâme” sinde de 
vardır. Makalemiz, metin, s. 182, 89. b, terceme, s. 313-314). 50. a - 51 b de semâ’ 
 hakkındaki sözler de aynı kitaptan, Semâ’ babından alınmıştır (s. 199-205).

22. a dan itibaren Fütüvvet verilmiyecek kişiler bahsi, hemen hemen 
Nâsırî’den tercemedir. Yalnız Nâsırî’de oniki kişiye Fütüvvet verilmezken 
burda sayı, yirmiye çıkmaktadır. Sebebi de Fütüvvet verilmiyeceklerle insa-
nı Fütüvvetten düşüren sıfatların birleştirilmesidir (Makalemizdeki metin. 
183-184, terceme, 316-318). 27. b den başlıyan ve ahînin nasıl bir kişi olması 
gerektiğini bildiren kısım ve bu kısmın bilhassa başlangıcı, Nâsırî’nin “Der 
onçi sâhib-Fütüvvet çiğûne kesî bâşed” faslına pek benzer (metin, 185, 91. 
a, terceme, 318-319). 11. a dan itibaren başlıyan ve Âdem Peygamberin incir 
yaprağiyle edep yerini örttüğünü anlatan kısım da Nâsırî’nin Fütüvvet-nâ-
me’sinde var (metin, 194-196, 95. b - 96. b, terceme, 335- 339).
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42. a dan başlıyan yemek yemek edepleri, Necm-i Zer-kûb’un “Fütüv-
vet-nâme”sindeki izahata uyuyor (metin, 149 ve devamı terceme, 255 ve de-
vamı). 53. a dan başlıyan su verme edepleri de bu Fütüvvet-nâme’ye uymada 
(metin, 147, terceme, 255). 58. b deki su dökme edepleri de öyle (metin, 151, 
terceme, 260-261).

Bütün bu izahattan anlaşılıyor ki Burgâzî, kitabını hazırlarken bilhassa 
“Tuhfat-al-Vasâyâ”yı temel kaynak olarak almış, fakat daha birçok Fütüvvet 
kitabı da karıştırmış, şüphe yok ki duyduğu rivayetlerden, içinde yaşadığı 
geleneklerden de faydalanmıştır.

kitabın özeti
Burgâzî, “Tuhfat-al-Vasâyâ”da, Fütüvvet yolunun bozulduğuna aid olan bah-
si aynen tercemeyle işe başlıyor. Muhtasar yazıla yazıla Fütüvvet erkânının 
unutulduğunu anlatıyor ve Rûm ülkesinde türkçe konuşulduğu için kitabını 
türkçe yazdığını bildiriyor.

Ona göre her Müslümanın bir şeyhi olması gerektir. Şeyhi olmıyan, Şey-
tana mürittir. Yiğit, ahî ve şeyh, üçü birdir. Yiğitlik, Fütüvvet yoluna girmek, 
ahîlik, yola düşüp gitmek, şeyhlikse varılacak yere varmaktır.

Muhammed Peygamber, Ali’ye, sana kötülük edene ne yaparsın diye 
sormuş, o da iyilik ederim demiş. Peygamber, kötülüğünü arttırıp durursa 
ne yaparsın diye sormuş. Ali, bu soruyu, o kötülüğünü arttırdıkça ben de 
iyilik etmeyi arttırırım diye cevaplandırmış. Peygamber, bunun üzerine, pe-
ki demiş, hergün ciğerini kan ederse ne yaparsın? Ali, günde demiş, bin kere 
ciğerimi kan etse, bin kere gönlümü yıksa zerre kadar hatırını yıkmam. Bu-
nu duyan Peygamber, “Ali’den başka er yok, Zül-fekar’dan başka kılıç yok” 
demiş. Ali’nin dört akçası vardır; birini gündüz, birini gece, birini gizli, birini 
açık, yoksullara verir.

Tanrı, incir ağacını; Âdem Peygambere yaprak verdiği, onun aybını ört-
tüğü için, Adem Peygamberi; suçu kendisine isnad edip Tanrıyı tenzih ettiği 
için, Şît Peygamberi; Âdem’i konuk ettiği için, İbrâhîm Peygamberi; putları 
kırdığı, konukları doyurduğu, konuksuz yemek yemediği için, Yusuf Peygam-
beri; nefsine uymadığı için, Nûn oğlu Yûşa’ı; Mûsâ’ya uyduğu, onun emrin-
den dışarı çıkmadığı için, Ashâb-ı Kehf’i; puta secde etmedikleri için Fütüv-
vetle anmıştır.

Kâfire, münafıka, müneccime, içki içene, dellâke, tellâla, vaadinde dur-
mıyana, çulhaya, kasaba, cerraha, kötü türe koyana, avcıya, muhtekire Fü-
tüvvet verilmez.

İçki içen, zina eden, livâta eden, gammazlıkta bulunan, münafıklık eden, 
ululanan, gönlüne kötülük getiren, hased eden, kin güden, vaadinde durmı-
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yan, yalan söyliyen, hainlik eden, halka kötü gözle bakan, ayıp örtmiyen, ne-
keslik eden, gıybette bulunan, bühtan eden, hırsızlık eden, haram yiyen, ki-
birlenen kişi, Fütüvvetten düşer.

Fütüvvet, âdeta bir ağaçtır; doğruluk yerinden biter, gövdesi ihsanda 
bulunmaktır, budakları temizliktir, doğru yolu bulmaktır, yaprakları edeptir, 
hayâdır, kökü Tanrıyı tek bilmektir, yemişi evliyâ sohbetidir, suyu rahmettir. 
Bu ağaç, yiğidin gönlünde biter, yapraklanır, yücelir.

Ali, Fütüvvet yedi harftir demiştir: ق، ا، ن، م، ھ ، ى Birinci harf, doğruluk 
anlamına gelen “sıdk”tan, ikincisi arılık anlamına gelen “safâ”dan, üçüncü-
sü “emânet”ten, dördüncüsü, çekinmek, sakınmak anlamına gelen “takvâ”-
dan, beşincisi, ihsan etmek anlamına gelen “kerem”den, altıncısı, adamlık, 
erlik anlamına gelen “mürüvve”den, yedincisi de utanmak anlamına gelen 
“hayâ”dan alınmıştır.

Ahînin cömerd olması, dünyaya bağlanmaması, kendi emeğiyle geçin-
mesi, alçak gönüllülük etmesi, nekeslikten kaçınması, namazını kazaya bı-
rakmaması, hayâ ehli olması, helâl yemesi, helâlinden geçinmesi, helâlinden 
kazanması, bir sanatı, bir işi olması gerektir.

Ahînin onsekiz dirhem gümüşten fazla dünyalığı olmamalıdır, bundan 
fazla nesi varsa yoksullara vermelidir. Herşeyin tuzu vardır, yiğitliğin, ahîli-
ğin tuzu da ekmek kazanmak, yoksulu doyurmaktır.

Ahînin bilgi sahibi olması, bilginleri sevmesi, beylerin, uluların kapısına 
gitmemesi, aksine, padişahın bile onun ayağına gelmesi gerektir.

Terbiyenin, yâni Fütüvvet yoluna girmiş olan kişinin, ahîsine, şeyhine 
kul olması, onun her sözünü kabûl etmesi, ondan izin almadan hiç bir iş-
te bulunmaması, hattâ yanındayken tükürmemesi, sümkürmemesi, ahîsini, 
Kâ’be gibi tavaf etmesi, sabırlı olması, ahîsinden dönmemesi lâzımdır.

Terbiye, yiğidinden, ahîsinden, şeyhinden dönemez. Her yiğidi, her ahî-
yi, her şeyhi sever, fakat kendi yiğidinden, kendi ahîsinden, kendi şeyhinden 
edep, erkân öğrenir. Terbiyeye, önce bir yiğit gerektir. Yiğit, onu kötülükten 
korur, yetiştirir, sonra ahîsine götürür. Ahî, ona hizmet, edep, erkân öğretir, 
şeyhe ulaştırır, şeyh de onu, Tanrıya vâsıl eder.

Fütüvvet ehli, Kavlî, Seyfî olarak iki kola ayrılır. Kavlî, Abû- Bekr’den ge-
lir, Seyfî, Ali’den. Terbiye, önce Kavlî kola girer, yâni ahî ve şeyh görmeden, 
erkâna girmeden ahîye kul olur, bağlanır; sonra erkân görür, Seyfî olur. Ahî, 
ona çerağ verir, kemâle ulaştırır. Ahîsi ölen terbiye, onun yerine geçenden 
çerağ alır, belini, ona bağlatır. Ahî ve şeyhin kabri üstünde, o ahîye yakın bi-
risinin, terbiyenin belini bağlaması, ona çerağ vermesi de olabilir. Ahîsinin 
makamına geçene ulaşamazsa şehirlilerin tanıklığiyle o diyarın padişahı, ya-
hut kadısı, onun belini bağlar.
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Kitabın “Adâb” kısmı, bir muaşeret kitabıdır. Bu kısımda, yemek, içmek, 
su vermek, hizmet etmek, söz söylemek, elbise giymek, evden çıkmak, yol-
da, pazarda yürümek, birşey satın almak, eve birşey getirmek, eve girmek, 
oturmak, konukluğa çağırmak, konuk olmak, beyler katma varmak, hastanın 
halini, hatırını sormak, yasa gitmek, mezarlığa varmak, gezintiye gitmek, su 
dökmek, hamamda yıkanmak, hamamda hizmet etmek, hattâ yatmak, kalk-
mak edepleri anlatılmaktadır.

Bunlardan sonra Peygamberin amıcaları, halâları, evlâdı, zevceleri, zırh-
ları, kılıçları... daha sonra da Fütüvvet şeceresi yazılmakta ve tuzlu su iç-
me töreni bildirilmektedir ki bu kısım yukarıda söylediğimiz gibi, tamamiyle 
“Tuhfat-al-Vasâyâ”dan tercemedir.

Nihayet tıraş erkânı ve şeyhlik hakkında da bilgi verilmede ve kitap bit-
mededir.

bu fütüvvet-nâme’nin hususiyetleri
1. Sünnî karakter
Burgâzî’nin “Fütüvvet-nâme”sinde, bundan önceki Fütüvvet-nâmelere göre 
bâzı ayrılıklar var. Seb’iyye de denen “İsmâîliyye” den geçtiğinde hiç şüp-
he olmıyan ve “Tuhfat-al-Vasâyâ”dan alınan yedili tasniften, yâni yerin, gö-
ğün, tavâfın... hep yedi olduğundan bahsedilmesine ve Fütüvvetin yedi harf-
ten meydana gelmesi gibi kanaatlere (İktisat F. M. daki makalemize bakınız: 
s. 31-33), Ali’nin Fütüvvet eri olduğuna, “Ne Ali’den başka er var, ne Zül-fe-
kar’dan başka kılıç var” sözünün, eski Fütüvvet-nâmelerde olduğu gibi hadis 
olarak kabulüne, İmâmiyye mezhebine mensup olan Al-Nâsır li-dîn-Allâh’ın, 
Fütüvvet muktedâsı tanınmasına, onun şeceresinin kabûl edilmesine, hattâ 
Abû-Müslim’in benimsenmesine, yâni bâriz Şîîlik temayüllerine karşılık zâ-
hirî bile olsa bu Fütüvvet-nâme, Sünnî bir karakter de taşıyor.

Dîbâce, önce de söylediğimiz gibi “Tuhfat-al-Vasâyâ”nın dîbâcesinden 
alınmakla beraber Ali Emîrî nüshasında, ilk üç halîfenin adları anılmakta, 
bütün nüshalarda şeyhliğin Abû-Bekr’e aid olduğu, Abû Bekr ölürken şeyh-
liği Ali’ye verdiği bildirilmektedir. Fütüvvet ehlinin, mutlaka bir sanatı olma-
sı gerektiği anlatılırken Abû-Bekr’in savaşla uğraşmadığı zamanlar, bahçı-
vanlık ettiği kaydediliyor. Terbiyenin, ahîsine candan, gönülden bağlanma-
sı icab ettiği bildirilirken Abû-Bekr’in Tanrıya yakınlığı, Ömer’in Tanrıdan 
korktuğu, Osman’ın utandığı, Ali’nin hizmet ettiği bildiriliyor. Muâviye’nin 
adamlarından Abû-Derdâ’dan nakiller var. Elbise renklerinden bahsedilirken 
Abû-Bekr’in gök, Ömer’in yeşil, Osman’ın ak, Ali’nin kara renkli elbise giydi-
ği söyleniyor. Âyişe’den, “Ayişe anamuz” diye bahsediliyor. Tıraş âdâbı anla-
tılırken “Ammâ alnı yölümek, Ali’nin saçı yoğıdı, yölünmüş gibiydi... ve hem 
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Abu-l-Müslim’in eyleyidi, pes Sünnîler Abu-l-Müslim ışkına alınların yölüridi 
(tâ ki) Mervan’dan (Mervânîlerden) Müselmanlar belüriridi” denmektedir. 
Halbuki söylemiye hacet yok ki Abû-Müslim’in Sünnîlerle ve Sünnîlikle hiç 
bir müsbet ilgisi yoktur.

Bu Sünnîlik temayülünde, Salâhaddîn-i Eyyûbî’nin Mısır’ı tamamiyle 
hükmü altına alarak Şâfiî medreseleri yaptırması, Şîa-i İsmâîliyyeden olan 
Mısır kadılarını azlettirerek yerlerine Şafiî mezhebine mensup kadılar tayin 
ettirmesi, nihayet 1171 de Fâtımî halîfesi Al-Âdıd li-dîn-Allâh Abû Muham-
med Abd-Allâh’ın (ölm. 1171) yerine hutbelerde, Abbâsî halîfesi Al-Mustazî’ 
bi-amr-Allâh Abû-Muhammed Hasen’in adının okunmasını emretmesi (Abû-
l-Fidâ’, II, s. 53), 1174 te Fâtımîleri hilâfete getirmek istiyen ve hepsi de Mı-
sır’ın ileri gelenlerinden bulunan bir topluluğu astırması (aynı, s. 57-58), Şam 
ve Cezîre valisi Malik-al-Âdil Nûr-al-dîn Mahmûd’un (ölm. 1174) aynı yoldan 
giderek birçok Hanefî ve Şâfiî medreseleri yaptırması (s. 58-59), aynı yılda 
Salâhaddîn’in Şam’ı, Humus’u, Hama’yı ele geçirmesi (s. 59-61), bundan son-
raki yıllarda gene İsmâîlîlerle uğraşması (s. 62) ve 1183 te Haleb’i alması (s. 
70) gibi âmillerin büyük bir tesiri olduğu muhakkaktır.

Fakat bundan sonra, Fatih Mehmed zamanında (1451-1481), Seyyid Gay-
bî oğlu Şeyh Huseyn tarafından yazılan “Fütüvvet-nâme”yle 1524 te Sey-
yid Muhammed-al-Huseyniyy-al-Radavî tarafından Bursa’da yazılan “Fütü-
vvet-nâme” de, Şîî-Batınî karakter, apaçık görünmede, zâhirî ve nisbî bile 
olsa Sünnî temayülden hemen hiç bir iz bulunmamaktadır (İkt. F. M. daki 
makalemize bakınız, s. 57-63). Bunun sebebini de Erdebil tekkesinin kurulu-
şunda buluyoruz. Fütüvvet ehli, XV. yüzyıldan itibaren artık Safavî propa-
gandasının fa’âl bir elemanıdır. Necmeddin Zer-kûb’un farsça mensur “Fü-
tüvvet-nâme” sinden (aynı makale, s. 106-107, metin, 135-151), Kemâleddin 
Abd-al-Razzak Kâşânî’nin Farsça “Tuhfat-al-İhvân” tercemesinden (aynı, s. 
107-109, metin. 152-172), Alâ-al-Davlâ’nın “Fütüvvet Risâlesi”nden (aynı, s. 
109-110, metin. 173-180) faydalanılarak Huseyn al-Kâşifî (ölm. 1504) tarafın-
dan yazılan “Fütüvvet-nâme”, bize, bilhassa Safavîler devrinde Fütüvvet eh-
linin rolünü ve ehemmiyetini adam-akıllı bildirmededir.

2. Tanrı tarafından Fütüvvetle anılanlar
Burgâzî’nin “Fütüvvet-nâme”sinde, “Tuhfat-al-Vasâyâ”da Fütüvvetle anılan 
Yusuf, Ashâb-ı Kehf, Yûşa’ ve İbrâhîm’den başka Âdem ve Şît Peygamberler-
le incir ağacı da vardır.

3. Fütüvvet-ağaç
Fütüvveti ağaca benzetmek, gene “Tuhfat-al-Vasâyâ”dan ve “Kitâbun fî 
Bahr-al-Futuvva va Zikru Şacarat-al-Favz” dan alınmadır (aynı, s. 14 ve 134).
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4. Burgâzî de Fütüvvet ulularındandır
Uluların Fütüvvet hakkındaki sözlerinden sonra “Men ayduram kim Fütüv- 
vet, Tanğrıya ve peygamberlere ve evliyâlara yakın olmakdur, dahı âdemîler-
den ve canavarlardan (cân-verlerden) hiç kimesne andan incinmeye ve sâ-
hib-fütüvvet oldur kim gözsüz ve dilsiz ve sağır ola” diye kendisi de bir tâ-
rif yapıyor. Bu, yâni Fütüvveti târif etmek, Fütüvvet ehlinde bir gelenektir. 
Her Fütüvvet ulusu, Fütüvvet hakkında bir söz söyler, bu yolu, bir çeşit târif 
eder. Bundan anlıyoruz ki Burgâzî de zamanındaki Fütüvvet ulularındandır.

5. Fütüvvet dereceleri
Burgâzî, Fütüvvet ehlini “yiğit, ahî, şeyh” olarak üçe ayırıyor ve üçünün de 
bir olduğunu söylüyor. Ancak onca yiğitlik, yola girmektir, ahîlik yol yürü-
mektir, şeyhlik de menzile varmaktır. Buna nazaran anlaşılıyor ki bunlar, Fü-
tüvvet dereceleridir. Netekim bir yerde de insanın, yiğit olmadıkça ahî ola-
mıyacağı, ahî olmayınca da şeyh olamıyacağı bildiriliyor. Gene kitapta, Fütü-
vvet yoluna girenin önce bir yiğidi olacağı, yiğidin, onu, ahîye ve şeyhe ulaş-
tıracağı söyleniyor. Yiğit kelimesinin arapçası “fetâ”, farsçası “cuvanmerd” 
olduğuna göre müellifin, bu kelimeyle Fütüvvet yoluna girmiş, fakat ahî ol-
mamış kişileri kastettiği açıkça anlaşılıyor ki bunlara, umumî tabirle, “Tuh-
fat-al-Vasâyâ” da olduğu gibi “Terbiye” de diyor. Fütüvvet yoluna girenin 
bir yiğidi olması gerektiği söylenirken kardeşliğin lüzumu belirtilmektedir. 
Kardeş tutunduğu bu er, onu yetiştirecektir. Mevlevîlerde bu vazifeyi, çile 
çıkarmış, hücre sahibi bir dede yapar ve “nev-niyâz” denen sâlik, terbiyesi 
altına girip bağlandığı dedeye “dedem” der. Bektaşîlerdeyse “âşık” denen ve 
henüz muhib olmamış, yâni tarîkate girmemiş bulunan kişiyi olgunlaştıran, 
tekkeye götüren ve sonucu, ona kefîl olup tarîkate girmesine delâlet eden 
zâta “yol rehberi” adı verilir. Alevîlerde yol rehberi yoktur, çünkü Alevîlik bir 
tarîkat değil, âdetâ bir dindir, Alevî babadan doğan çocuk Alevîdir. Evlenme 
çağına gelip evlenince kendisiyle yaşıt bir gençle beraber, ailenin mensub 
olduğu ocaktan gelen dedeye intisab eder. Birlikte intisab eden bu iki genç, 
birbirlerine musâhib olurlar. Birinin yaptığı kötülükten öbürü de sorumlu-
dur. Görülüyor ki bütün bunlar, Fütüvvet yolundan geçen geleneklerdir.

Ahî, Fütüvvet erkânını icrâya mezun ve memur olan ve “âstâne” denen 
bir tekkesi bulunan Fütüvvet şeyhidir. Netekim Burgâzî, ahînin ne çeşit bir 
zat olacağını anlatır ve âstâneyi, ahînin sofrasını söylerken de bunu açıkla-
maktadır.

Şeyhse ahîlerin tâbi oldukları “Ahî - Baba – Şeyh-al-şüyûh”tur ki bu-
na “Kıdvat-al-Fityân, Raîs-al-Ahiyyat-al-Fityân” gibi adlar verildiği gibi “Ahî-
Türk” de dendiğini “Mesnevî” dîbâcesinden anlıyoruz (E. J. W. Gibb Memo-
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rial serisi. X New, N. Reynold A. Nicholson basması. London, 1925, c. I, me-
tin, s. 2, satır 7. Abdülbâki Gölpınarlı: Mesnevî tercemesi, Mf. Şark-İslâm Klâ-
sikleri: I, İst. Mf Mat. 1942, s. S. satır 27-28. Eflâkî’de Çelebi Husâmeddîn’in 
hal tercemesinde de vardır).

6. Sanat, onsekiz dirhem gümüş
Burgâzî, ahînin mutlaka bir işi, bir sanatı olması gerektiğini, işi ve sanatı ol-
mıyan kişinin Fütüvvet ehli olamıyacağını ve ahîlik derecesine yücelemiye-
ceğini açıkça yazarak bu yolda, çalışmanın ve kazancın esas olduğunu bildi-
rir. Ona göre ahî, kazandığını ortaya dökecektir, nekeslik etmiyecektir, ken-
disine ait, ancak onsekiz dirhem gümüşü bulunabilir.

Biz, bu onsekiz dirheme, şahsa ait, ihtiyat akçası, ölüm-dirim parası 
olarak saklanan para diyoruz. Çünkü bunun sermaye olmasına imkân yok-
tur. Mal mülk sahibi olan, âstâneleri mükellef bulunan, vakıflar yapan, hattâ 
konuklar, zâviyelerinden ayrılırken onlara para, yiyecek, elbise ve at ihsan 
eden nice zengin ahîler var (İbn-i Batûta’dan, ahîlerin, konukları ağırladıkla-
rını, günlerce konuk ettiklerini, gelip gidenlere para, hattâ elbise ve at ver-
diklerini anlıyoruz; Şerif Paşa terc., Tuhfat-al-Nuzzâr fi Garâib-al-Amsâr va 
Acâib-al-Afsâr, c. I, İst. Matbaa-i Âmire, 1333, s. 318, 319, 326, 328. Kütahya’da 
Kurşunlu camiini Ahî Muhammed yaptırmıştır; İsmail Hakkı: Kütahya Şeh-
ri, İst. Devlet Mat. 1932, s. 77). Ankara’da Ahî Elvan, Ahî Ya’kub, Ahî Tuğrâ 
mescitleri, Ahî Şerefeddin, Ahî Elevan, Yeşil Ahî câmileri, ahîler tarafından 
yaptırılmıştır; Mübarek Galip: Anadolu Türk âsâr ve mahkûkâtı tetebbuatı-
na esas: Ankara. İst. Mat. Âmire-1341, s. 35, 37, 48-50). Ahî Emîr Ahmed, mes-
cid, zâviye ve imaret vakfetmiştir; Rıdvan Nâfiz, İsmail Hakkı: Sivas şehri. 
İst. Devlet Mat. 1928, 1346, s. 146. Ahî Evren’in mükellef bir türbesi, zengin 
vakfları vardır; Cevat Tarım: Tarihte Kırşehri-Gülşehri, İst. 1948, s. 83-86. Ahî 
Ahmed, Akşehir’de bir hamam yaptırmıştır; M. Cevdet: Zaylun alâ fasl-al-A-
hıyyat-al-Fityân-al-Turkiyyati fî Kitâb-al-Rahleti li İbni Batûta, İst. Kurtuluş 
Mat. 1932-1351, s. 175. Ahîlerin çok zengin vakıfları vardır; aynı kitap, s. 230-
246, 255, 257-266, 271-274, 283-297 ve daha bir çok yerlerde).

7. Disiplin
Fütüvvet ehlinde mutlak bir disiplinin hâkim olduğunu da bilhassa kaydedi-
yor. Terbiyenin ahîye kul, köle olması gerektiğini, hattâ ahînin küfrünün, ter-
biye katında İslâm yerine geçmesi icab ettiğini yazıyor. Her halde baba-oğul 
sevgisi yüzünden bu mutlak disiplinin bozulabileceği düşünülerek babanın, 
oğluna şeyh ve ahî olamıyacağı da kaydediliyor. Bu usûl, bir gelenek olarak 
Bektâşîliğe de geçmiştir.
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8. Ahî - Beyler, ulular
Ahînin, beylerin kapısına gitmemesi, mevki bakımından ne kadar büyük 
olursa olsun, herkesin, ahînin kapısına gelmesi icab ettiğini de söylüyor. Bu-
nun pek yerinde olduğu muhakkaktır. Halk içinden doğmuş, halkın faydası-
nı istihdaf eden tarîkatlerin bile, bilhassa vakıf müessesesi yüzünden yük-
sek zümreye ve iktidara dayanınca halktan ayrıldığını görüyoruz. Fütüvvet 
müessesesinin de bu sonuca varmaması için bu çeşit telkinlerin yapılacağı 
tabiîdir. Fakat aynı zamanda Burgâzî, her hangi bir terbiyenin ahîsi ölürse 
ve o memlekette ahînin vekîli yoksa, yahut yerine geçmiş birisi bulunmazsa 
o terbiyenin belini, bulunduğu memleketteki kadının, yahut beyin, padişa-
hın bağlıyabileceğini bildiriyor. Bu, Fütüvvet müessesesinin kudretinden mi 
ileri gelmektedir, yâni padişahlar, beyler, kadılar, bu yola mı mensupturlar, 
bu yola intisap zorunda mı kalmışlardır; yoksa Fütüvvet müessesesi, iktida-
ra dayanmak zorunu duymuştur da bu yüzden mi bu usûl icad edilmiştir?

Bu iki sorudan birine, müspet bir cevap verebilmek için Burgâzî’nin 
“Fütüvvet-nâme”sini yazdığı tarihten öncelere bakmamız gerekiyor. Halîfe 
Al-Nâsır li-dîn-Allâh, esnafı teşkilâtlandıran Fütüvvet müessesesinin kuvve-
tinden faydalanmayı düşünerek bütün Fütüvvet ehlini kendisine bağlamış, 
padişahlara Fütüvvet icâzet-nâmeleri göndermiştir. Ondan sonra halîfe olan 
Al-Zâhir li-emr-Allâh’ın (halîfeliği. 1225-1226) Fütüvvet ehline karşı ne muâ-
melede bulunulduğunu kesin olarak bilmiyorsak da Al-Mustansır-Billâh’ın 
(halîfeliği 1226-1242) Fütüvvet ehli tarafından, Al-Nâsır gibi muktedâ tanın-
dığını biliyoruz. XIV. yüzyılda bile Bağdâd’da Fütüvvet ehlinin teşkilâtlanmış 
olduğunu, hattâ bu meslekte iç kavgaların bile hüküm sürdüğünü görmekte-
yiz. XIII-XIV. yüzyıllarda Anadolu’da Fütüvvet ehlinin çok yayıldığını, hemen 
her yerde ahî âstâneleri bulunduğunu İbn-i Batûtâ’dan ve diğer kaynaklar-
dan öğreniyoruz. Osmanoğullarının kuruluş devirlerinde ahîlerin ne kadar 
nüfuzlu bir zümre olduğunu tarihler haber vermektedir. Nihayet I. Murat, 
ahî-baba’dır. II. Murat devrine kadar Fütüvvet ehlinin nüfuzu bâkidir. Fa-
kat bu devirden itibaren Seyyid Gaybî oğlu Şeyh Huseyn’in, Fâtih zamanın-
da (1451-1481) yazmış olduğu “Fütüvvet-nâme”yle Alâeddin oğlu Seyyid Mu-
hammed-al-Huseyniyy-al-Radavî’nin 1524 te yazdığı “Fütüvvet-nâme”, XV-X-
VI. yüzyıllarda Fütüvvet ehlinin, Bektâşîler ve bilhassa Alevîler gibi İran’a 
bağlılığını ve Fütüvvetin, Safavîlerin bir propaganda vasıtası haline geldiğini 
açıkça göstermektedir. Buna karşılık Osmanoğulları, Sünnîlîğe sımsıkı sarıl-
mışlar, Şîî, yahut müteşeyyi’ müesseselerin aleyhinde harekete geçmişler, 
bu arada Fütüvvet ehlinin ideolojisi olan Melâmet’i benimsiyenler (Melâmî-
ler-Hamzavîler) le Hurûfîler, Kalenderîler, Anadolu ve Rumeli’de Alevîler 
hakkında şiddetli bir imha hareketine girişmişlerdi. Fakat Melâmet ideoloji-
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sine dayanarak esnafı teşkilâtlandıran Fütüvvet ehlinin geleneklerine doku-
nulamamış, ancak bunlar hakkında yapılan intikatlarla, yazılan tenkidî eser-
lerle bu müessese, Sünnîliğe mal edilmiye çalışılmıştı. Safâvîlerin ilk devirle-
rinden sonraki zayıflık devirlerindeyse artık Osmanoğulları ülkesindeki pro-
pagandaları azalmış, Alevîler arasına halîfeler gönderilmemeye başlanmış, 
bunu sonucu olarak da Fütüvvet ehli, gelenekler devam etmekle beraber 
Sünnîleşmiş, ideolojiden mahrum kalmış ve bu meslek, yalnız sıkı disiplinli 
bir esnaf teşkîlâtı haline gelmiştir. Artık esnaf şeyhlerini bile hükûmet tayin 
etmiye, tayin etmese bile seçilen şeyhe berat vererek şeyhliğini tasdike baş-
lamıştır. Fakat şunu da söyliyelim ki 1615 te İstanbul’da ölen Melâmet mü-
messili ve kutbu İdrîs-i Muhtefî (Hacı Ali Bey) zamanında bütün peştemalcı-
lar Hamzavî oldukları için Fütüvvet ideolojisi, bu zümre tarafından o da pek 
gizli olarak, temsîl edilmiş, başka esnaf zümrelerinden, sanat erbabından, 
hattâ zaman zaman, hükûmetin en yüksek mevkilerini işgal edenlerden bu 
mesleğe girenler de Hamzavîliği kuvvetlendirmiştir. Fakat hükûmetin çok 
şiddetli hareketi, Hamzavîleri de çok gizli bir zümre haline getirmiş, bir yan-
dan, batıyla inkişaf eden temaslarımızın sonucu olarak ithal mallariyle yer-
li sanayiin ve el tezgâhlarının rekabet edememesi, ithal mallarını satanların, 
esnaf disiplinine uymaması, inanış ve zevk ayrılığı, iktisadî zaruretler gibi 
çeşitli âmiller karşısında ideolojiden mahrum kalan esnaf zümreleri gibi bu 
zümre de yavaş yavaş sönmüş, nihayet tarihe mal olmuştur (Bütün bunlar 
için İktisat F. Mec. daki makalemize bakınız; bilhassa IV-V. kısımlar, s. 57-83).

Bu bakımdan biz, içtimaî bünyede istihâl kudretini temsil eden esnaf 
ve sanatkâr zümrelerinin, şeriatçılar tarafından kabûl edilmediği halde onlar 
gibi, hattâ bâzı vakit onlardan da fazla bir bağlılıkla hükûmete kul olan “ta-
savvuf ehli” gibi iktidara bir alet, bir vasıta olmadığına, bilâkis iktidarı temsil 
edenlerin, onların nüfuzuna dayanmak zorunda kaldıklarına kaniiz.

9. Fütüvvet kolları
Burgâzî, Fütüvvetin, Kavlî, Seyfî olmak üzere iki kola ayrıldığını söylüyor. 
Müellife göre Kavli, Abû-Bekr’den, Seyfî, Alî’den gelir. Kavlî, ahî ve şeyh gör-
meden Fütüvvet ehline bağlanan kişilerin fütüvvetidir. Kavlî koldan olan, 
bir ahîye intisab eder, şedd bağlanır, ahîsinden çerağ alırsa Seyfî kola gir-
miş olur. Halbuki bu “Fütüvvet-nâme”den önce yazılan Necm-i Zer-kûb’un 
farsça mensur “Fütüvvet-nâme”sinde Kavlî, asker olmıyan ve henüz Fütüv-
vet yoluna girmiyendir. Seyfî asker olanlar, şerbet, yâni tuzlu su içerek ahî-
den kılıç kuşananlardır. Bu iki koldan başka bir de Şürbî kol vardır ki bun-
lar, şerbet, yâni tuzlu su içenlerdir. Burgâzî, bu üçüncü kolu anmıyor. Zaten 
Burgâzî’nin “Fütüvvet-nâme”sinde, âdâb kısmı, epeyce bir yer tuttuğu halde 
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erkân kısmı âdetâ yok gibidir. Böyle olmakla beraber tuzlu su geleneğini, ki-
tabının son kısımlarında, “Tuhfat-al-Vasâyâ”dan naklen yazar. Anlaşılıyor ki 
Burgâzî, Seyfî ile Şürbîyi bir saymaktadır. Belki zamanındaki taksim buydu, 
belki de muhîti, Fütüvvet ehlini, Kavlî ve Seyfî olarak kabûl ediyordu.

10. Tarîkatten geçen gelenekler
Kitabın sonlarındaki tıraş erkânı, hiç şüphe yok ki tasavvuftan Fütüvvete ge-
çen bir gelenektir. Netekim çerağ da böyledir.

11. Topluluk
Burgâzî, daha “Fütüvvet-nâme”sine başlarken bu kitabın, cuma geceleri çe-
rağ dibinde okunmasını istemekle bilhassa cuma geceleri, âstânelerde top-
luluk olduğuna işaret etmiş oluyor.

12. Âstâne - sofra v.s.
Ahî âstânesi hakkında verilen bilgi, Nâsırî’nin verdiği bilgiyi tamamlamakta-
dır. Burgâzî, ahîlerle şeyhlerin bağçelerinde mutlaka incir ağacı bulunması 
gerektiğini yazıyor. Bu, Âdem Peygamberin incir yaprağıyla öd yerini örtme-
si hikâyesine ve bu sûretle de ayıb örtmenin faziletine dayanan bir şeydir.

Erkân icrâ edilen odaya, Bektâşîlerle Mevlevîlerde “meydan”, Hamzavî-
lerde “dîvan” dendiği gibi Fütüvvet ehlinde de “sofa” dendiğini ve sofada çe-
rağ bulunduğunu da Burgâzî’den öğreniyoruz.

Ahînin sofrasının büyük (Nâsırî’de, aynı zamanda yuvarlak), ekmeğinin 
çok olması, konuklardan özür dilemesi, yemeğinde acı nesne bulunmaması, 
sofrada soğan, sarımsak gibi kötü kokan şeylerin olmaması lüzumunu bildi-
riyor ve zeytinyağıyle mercimek bulunmasında ısrar ediyor.

Gelen konuğa, ahînin sofra yaymasını, yâni yemek çıkarmasını tavsiye 
eden Burgâzî, Fütüvvet ehlinin, kesin olarak dışarda birşey yememesi, bir-
şey içmemesi gerektiğini, mutlaka birlikte yemek yenmesini söylüyor. İbn-i 
Batûta da Fütüvvet ehlinin, günlük kazançlarını ahîye verdiklerini, bununla 
yemek, meyva v.s. alındığını, geceleyin hep beraber yemek yediklerini, semâ’ 
ettiklerini, gelen konuğu da konukladıklarını yazar (Şerif Paşa tercemesi, c. 
I, s. 312-313).

Burgâzî’nin “Fütüvvet-nâme”sinde, semâa ait de bir fasıl var ki bu su-
retle İbn-i Batuta’nın müşahedesi teyid edilmiş oluyor.

Burgâzî, her hafta çamaşır yıkanmasını, ahî ve şeyhle Fütüvvet ehlinin 
aynı renkte, yâni siyah elbise giymelerini, elbisenin kısa olmasını, ahînin kı-
zıl, sarı, alaca renkli ve ipek elbise giyemiyeceğini, altın yüzük takamıyaca-
ğını, sarığının yedi, yahut dokuz karış olabileceğini bildirdikten başka şeyh-
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lerin gök, müderrislerle kadıların ve halîfelerin yeşil, hatiplerle hafızların ve 
kalem ehlinin, yâni memurların beyaz elbise giydiklerini de haber veriyor.

Hasılı Burgâzî’nin “Fütüvvet-nâme”si, yalnız, şimdilik elimizde ilk türk-
çe “Fütüvvet-nâme” olması bakımından değil, verdiği bilgi bakımından da 
önemlidir.

burgâzî’nin kitabından sonraki “fütüvvet-nâme”ler
İktisat Fakültesi Mecmuasındaki makalemizde belirttiğimiz ve bu yazımızda 
da tekrarladığımız gibi Burgâzî’nin “Fütüvvet-nâme”sinden sonra, Fâtih za-
manında yazılan bir “Fütüvvet-nâme”yle 1524 te, Bursa’da yazılmış başka bir 
“Fütüvvet-nâme” var. Ancak bu yakınlarda Britş Müzeum nüshasının mik-
ro-filmini getirttiğimiz farsça “Fütüvvet-nâme-i Sultânî”, sanıyoruz ki bu iki 
“Fütüvvet-nâme ye, bilhassa ikincisine esaslı bir kaynak olmuştur. Yakında 
metniyle tercemesini basacağımız bu farsça “Fütüvvet-nâme”, 1504 te, Şah 
İsmâîl-i Safavî’nin saltanatı zamanında ölen ve “Kâşifî” tahallûs eden Molla 
Huseyn Vâiz’indir. Bir mukaddime, oniki bap ve bir hâtimeden meydana ge-
len bu kitap, Meşhet’te, İmâm Aliyy-al-Rızâ’nın merkadinde hizmet edenle-
rin adına ithaf edilmiştir.

Mukaddimede Fütüvvetten bahsedilmede, bu arada, “Ta’vîlât” sahibi 
Kemâl-al-dîn Abd-al-Razzak-ı Kâşânî’nin “Fütüvvet-nâme”sinden, “Fütüvvet 
bilgisi öyle bir bilgidir ki onu ancak Tanrı sıfatlariyle sıfatlanmış anlayışlı 
kardeş bilir. Onu görmiyen nasıl tanıyabilir, nasıl anlıyabilir? Gözsüz kişi, gü-
neşin ışığını nerden anlıyacak?” meâlindeki arapça iki beyit naklolunmada-
dır. Bu “Fütüvvet-nâme”nin, “Tuhfat-al-İhvân” olduğunda hiç bir şüphemiz 
yoktur ki müellif, sonradan bunu telhis ederek farsça bir “Fütüvvet-nâme” 
yazmıştır. Biz, bu “Fütüvvet-nâme”yi yayınladık (İktisat F. M. daki makale-
mize bakınız, s. 107-109, metin, s. 152-172, terceme, s. 261- 296). Esasen Abd-
al-Razzak-ı Kâşânî’nin “Fütüvvet-nâme”si, “Fütüvvet-nâme-i Sultânî”nin en 
önemli kaynaklarından biri ve belki birincisidir.

“Fütüvvet-nâme-i Sultânî” de Necm-al-dîn-i Zer-kûb’dan bahsedilme-
de ve bu zâtın şeyhinin Muhammed Abû-Hafs-al-Mahzûmî, onun şeyhinin 
Mevlânâ Şemsal-dîn-i Maragî, onun şeyhinin de 688 hicrîde (1289) Tebriz’de 
ölen ve Abu-l-Abbâs Al-Nâsır li-dîn-Allâh’a intisab ederek Fütüvvet yoluna 
girmiş bulunan Zayn-al-dîn olduğu bildirilmededir. Bu suretle, makalemiz-
deki tahminimizin doğruluğu tahakkuk etmiş ve bu keyfiyet, gerçekten de 
bizi sevindirmiştir (bak. s. 106-107). Necm-i Zer-kûb’un “Fütüvvet-nâme” si-
ni de tercemesiyle yayınlamış bulunmaktayız (aynı makale, metin, s. 135- 151, 
terceme, s. 235-261).
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“Fütüvvet-nâme-i Sultânî” de, Bâtınî inançlarla yoğrulmuş koyu bir Şiî-
lik vardır ki bunu, aşağı yukarı Abd-al-Razzak-ı Kâşânî’nin ve Alâ-al-Dav-
la’nın “Fütüvvet-nâme”lerinde de bulmadayız. Bundan sonra yazıldığı mu-
hakkak olan iki türkçe “Fütüvvet-nâme”yle Bısâtî’nin “Manâkıb-al-Asrâr 
Bahcat-al-Ahrâr”ındaysa bu karakter, apaçık görünür.

“Fütüvvet-nâme-i Sultânî”nin VI. babı, devrinin içtimâî zümrelerini, za-
manındaki spor hayatını canlandıran sınıfları, “Erbâb-ı ma’reke” tabiri altın-
da toplaması bakımından pek değerlidir.

Bu “Fütüvvet-nâme”yi yayınladıktan sonra Seyyid Huseyn’le Radavî’nin 
“Fütüvvet-nâme”lerini ve esnafa ait küçük “Fütüvvet-nâme”leri de yayınlı-
yacağız.

Metnin imlâsına ait birkaç söz
§ Metinde Selçuklular devrinden beri teamül olan imlâ esaslarına uy-

gun olarak bâzı kelimelerde “d” harfinin üstüne nokta konmaktadır. Yâd ye-
rine “yâz” gibi.

§ “E” ve “a” sesi, elifle gösterilmektedir: “Na’linüna” gibi. “Ne” de, aynı 
esasa göre “na” tarzında yazılmaktadır. “Ciğarüm” de bu aradadır.

§ Sesli harfler, çok defa ihmâl edilmede, hattâ bu esas, umumî bir ma-
hiyet almadadır. “Klana, kla, yvzlk (yavuzluk)” gibi.

§ Den’li mef’ûller, arapça imlâya uygun olarak tenvinle yazılmıştır. 
.gibi ”ييكتواً، حرامداً، حاللداً، كرمداً، مروتداً“

§ “İ”, hemen daima arapçaya uygun olarak esreyle yazılmıştır. “آيت” gibi.
§ Çok defa sesli heceler harfle gösterilmediği halde ötreyle ifâde edilen 

yerlerde “v” konmaktadır. “جكاروم، كوكلوم” gibi.
§ Sesli harflerden sonra gelen “i, ı” 1ar, telaffuza uygun olarak “y” ol-

maktadır. “Şöyleyidi, uçmaktayıdı” gibi.
§ Arapça, farsça sözler, türkçedeki söyleniş tarzına göre yazılmıştır. 

“padişah, destemal, hayır, ayıp, ilim, canavar, perveriş (y ile)” gibi.
§ Metinde harekeler, bize okunuş, söyleniş hususiyetlerini göstermekle 

beraber bâzı kelimelerde bu hususta dikkat gösterilmemiştir. Meselâ “fike” 
kelimesi bâzı yerde “füke” tarzında harekelenmiştir.

§ Metinde harekelerin telâffuz tarzını gösterdiği kabûl edilirse telâffuz-
da mutlak birlik ve ıttıradın olmadığına hükmetmek icab eder. Meselâ “de-
yü” kelimesi, bâzı yerde “deyü”, bâzı yerde “diyü” tarzında, “neyiçün” keli-
mesi, bâzı yerde “neyçün” şeklinde harekelenmiştir. Diye, söyliye anlamına 
gelen “ayıda”, bâzı yerde “ayda” şeklindedir. “Azığum”, bazı defa “azığım” 
olmuştur. “Ahîlik, şeyhlik, şeyhliği” sözleri, “ahîlık, şeyhlık, şeyhlığı” şekille-
rinde yazılıp harekelendiği halde “dünyalığı” sözü, “dünyâliği” tarzındadır.
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§ Bâzı sözler büsbütün değişmededir. Meselâ çok defa “bular” yazıldığı 
halde “bunlar” yazıldığı da var. “Geçdi”, bir yerde “geşdi” yazılmış. Bu husû-
siyetler Yunus Emre’de de var. Biz bunlara, dilin istihale devrine ait hususi-
yetler demek zorundayız.

Gramer husûsiyetleri
§ Bugün “yettikçe, geldikçe” diye kullandığımız sîga, “yetdüğince, gel-

düğince” tarzında kullanılmaktadır.
§ Görünce, urunca gibi sözler, “göricek, urıcak” tarzındadır.
§ Bugün sonunu “m” ile bitirdiğimiz muzâri ve iltizâmî sîgalarda “m”, 

“n” olmaktadır. “Tutunayın, varayın, çıkarın” gibi.
§ İltizâmîlerde bâzı defa “y” hazfedilerek son harf, “m” oluyor: “Tutu-

nam, oturam,” gibi.
§ İltizâmî ve müstakbel sîgalarının cem’-i mütekellim sıgası şu şekilde-

dir: “Diyevüz”.
§ Mütekellim sîgasını bildiren “m”, bâzı defa “vem”le, bâzı kere de 

“ven”le ifâde edilmektedir: “Atasıvam, yiğitven, sevmezven” gibi.
§ Olmamalı, kılmamalı tarzında kullanılan sîga, “olmaya, kılmaya” tar-

zındadır. Aynı zamanda bu, emir anlamını da verir.
§ “Varsınlar, iletsinler” gibi sîgalar, “varalar, ileteler” tarzında kullanı-

lıyor.
§ İltiâmînin cem’-i muhatab sîgası şu tarzdadır: “Olasız, kesesiz”.
§ Bu gün “kendine” tarzında kullandığımız söz, şöyledir: “Kendüye.” 

Buna benzer sözler de böyledir.
§ Emr-i hâzırın cem’i, asıl kelime “i” ile biterse şu şekli alıyor: Yin, din 

(yeyin, deyin).
§ Emirlerin sonuna gelen “gıl, gil” ekleri tekid ifâde etmektedir: “Kıl-

gıl, gelgit”
§ Sıla sîgasının üçüncü şahsı “kılası, göresi” tarzındadır.
§ Mef’ûl ve muzaf “ı” ve “i” si, kelime sesli harfle biterse “n” harfiyle 

tamamlanmaktadır ve donunu, kuşağını, zikrini yerine “donın, kuşağın, zik-
rin” tarzında kullanılmaktadır.

§ Bu gün “k” ile kullanılan kelimeler, mücerred halde de, fiille birleştiği 
zaman da “ğ” ile kullanılmaktadır. “Ağ, ağıdı” gibi.

§ Bu gün “kılmıyarak” tarzında kullandığımız atıf “kılmavuruk” tarzındadır. 
§ “Sormaya varmak, istiyerek gitmek, görmiye gitmek” gibi sîgalar, “Sora-
varmak, isteyügelmek, görevarmak” tarzında kullanılmaktadır.

§ “Andan” sözü, ondan sonra, bâdehu yerine kullanılıyor. “Girü” sözü 
de böyle.
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§ “Dahı” sözü, “de, da” ve “daha” yerine geliyor.
§ “Vakitte” yerine “vaktin” denmektedir.
§ Benzetiş eki olan “gibi” yerine “layın, leyin” eki kullanılmaktadır. Me-

selâ, hırsızcasına yerine “oğrılayın” gibi.
§ “Rek, rak” eki, tafdîl eki olarak kullanılmaktadır. Daha iyi anlamına 

“yiğrek”, daha büyük anlamına “ularak” gibi.
§ Bunlar sözünde “n” harfi yoktur ve bu kelime “bular” tarzında kulla-

nılmaktadır.


Metinde geçen terimler
Ahî. Fütüvvet ehlinin şeyhi. Sonraları bir şehirdeki “ahî”lerin tâbi olduk-

ları en büyük şeyhe “Ahî-Baba” ve “Ahî-Türk” denmiştir.
Akçe. Bir dirhem gümüşün dörtte biri vezninde olan ve çeşitli zamanlar-

da ayrı ayrı vezin ve değerlerde bastırılan gümüş para.
Alp. Kahraman, savaş eri, bahadır anlamlarına gelen bu kelimenin, Fütü-

vvet ehlinin “seyfî” koluna mensub olanlarına ad olarak kullanıldığını sanı-
yoruz. Seyfî olanlara aynı zamanda “ayyâr” ve “rind” de denmiştir.

Amel-dâr. İşçi. Metinden anlaşıldığına göre kötü türe koyan kişiye den-
mektedir.

Ayâl. Bir ahîye mensub olanlar.
Fetâ. Fütüvvet yoluna mensub olan kişi.
Fike. Kısa ceket, mintan, düğüne çağıran davetçi, düğün okuyucusu an-

lamlarına gelen bu sözün (Söz derleme Dergisi. İst. 1940, c. II, s. 580), Fütü-
vvet ehline hizmet eden genç mânasına kullanıldığını metinden açıkça an-
lıyoruz.

Filori. İtalyancadan gelen bu kelime altın para anlamına kullanılmış, hat-
tâ Osmanlı altınlarına bile ad olmuştur.

Fütüvvet-nâme. Fütüvvet yolunun âdâb ve erkânını gösteren, bildiren ki-
taplara verilen umumî ad.

Hakîkat. Şerîatin iç yüzü.
Halîfe. “Ahî”nin adına Fütüvvet erbabını ırşad eden ve ahî tarafından ir-

şada mezun olan kişi.
Harîf. Bir hırfetle meşgul olan, iş eri.
Pây-mâçân. Dervişlerde, bir kusurun özrü dilenirken, yahut şeyhten bir 

şey istenir, ona tapı kılınırken oda eşiğinin yanında sağ ayağın baş parmağı, 
sol ayağın baş parmağı üstüne konarak durulur. Bu hâlde sağ el, düz, par-
maklar düz ve hafif açık olarak sol omuzdadır, sol el, sağın altında olarak sağ 
omuzdadır. Evvelce sağ eliyle sol, sol eliyle sağ kulağının memesini tutarlar-
mış. Kelimenin asıl anlamı kapı yanıdır.
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Şerîat. Dînî hükümlerin tümü.
Şeyh. Fütüvvet ehlinin ulusu, ahî. Ahîlerin ulusu, Ahî-Baba.
Tarîkat. Yol. İnsanı şerîatten hakîkate götüren yol.
Tennûre. Kolsuz, ön tarafı göğse kadar açık, belden aşağısı geniş ve ayak-

lara kadar uzun hizmet elbisesi. Fütüvvet ehlinden Kalenderîlere, Hayderîle-
re, Bektâşîlere ve Mevlevîlere geçmiştir.

Terbiye. Fütüvvet yoluna girmiş olan ve bir ahîye bağlanmış bulunan kişi, 
fetâ, yiğit.

Yiğit. Fetâ.

Metinde geçen âyetler
5. b. “Onlara iyice anlatabilmesi için kendi kavminin dilinden başka bir 

dille hiçbir peygamber göndermedik.” XIV, 4.
 Metinde âyet noksan yazılmıştır.
6. a. Fâtiha, açış, başlangıç anlamlarına gelir ve Kur’ân’ın ilk sûresinin 

adıdır, yedi âyettir.
8. a-8. b. “Musa, ona, sana öğretilen gerçek bilgiden bana da öğretmen şar-

tiyle sana uyayım mı dedi.” XVIII, 66.
10. b. “Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık harcıyanlar yok mu, onların 

ecirleri, rableri indindedir...” II, 274.
11. a. “Demiştik ki, ey Âdem, sen ve eşin cennette oturun, dilediğinizi bol 

bol yeyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın, yoksa haddini aşanlardan 
olursunuz.” II, 35.

13. a. “Ve Zün-Nûn da hani öfkelenip gitmişti de sanmıştı ki bizim gücü-
müz yetmiyecek ona; derken karanlıklarda nidâ ederek gerçekten 
de senden başka yoktur tapacak, tenzih ederim seni ve şüphe yok ki 
ben, zâlimlerden oldum demişti.” XXI, 87. Bu sözü, metinde anlatıl-
dığı gibi Âdem dememiş, Yunus söylemiştir.

16. a. “Gece olup karanlık basınca bir yıldız görmüş de budur rabbim de-
mişti. Fakat yıldız battı mı demişti ki: Ben batanları sevmem. Son-
ra ayın doğmakta olduğunu görmüştü de rabbim bu demişti. Fakat 
batınca andolsun ki demişti, rabbim bana doğru yolu göstermezse 
sapık kavimden olacağım ben. Derken güneşin ışıklar saçarak doğ-
duğunu görmüş, rabbim bu demişti, bu daha büyük. Fakat güneş de 
batıp gidince ey kavim demişti, benim, sizin şirk koştuğunuz şeyler-
le hiçbir ilgim yok.” VI, 76-78.

16. b. “Bir genç (yiğit) duymuştuk dediler. İbrâhîm diyorlardı adına, on-
dan bahsediyorlardı.” XXI, 60.
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19. b. “Şehirdeki kadınlar, azîzin karısı, kölesinden murad almak istemiş, 
sevgi, bütün kalbini kaplamış, görüyoruz ki o, apaçık bir sapıklıkta 
dediler.” XII, 30.

20. a.  “An o zamanı ki Musa, genç arkadaşına, ben demişti, ...” XVIII, 60.
21. b. “Hani o zaman o yiğitiler, mağaraya sığınmışlardı da...” XVIII, 10.
24. a. “Ve helâk olduğu zaman malı, ona bir fayda vermedi.” XCII, 11.
24. b. “Ey inananlar, sakının fazla şüphe etmekten, şüphe yok ki bâzı zan 

ve şüpheler suçtur ve ayıplarınızı, gizli işleri arayıp gözetmeyin ve 
bir kısmınız, bir kısmınızın gıyabında kötülüğünü de söylemesin...” 
XLIX, 12.

24. b. “Bütün inceden inceye alay eden kovucuların vay hallerine, öylesine 
ki mal yığar ve onu sayar durur.” CIV, 1-2.

25. a. “... Hâşâ, bu pek büyük bir iftirâ deseydiniz.” XXIV, 16.
26. b. “... De ki: Eşit olur mu bilenlerle bilmiyenler?” XXXIX, 9.
26. b. “... Sorun bilmiyorsanız bilenlere.” XVI, 43.
28. a. “Ve yoksulun yiyeceğine bakmazdı.” LXIX, 34.
28. b. “Vay hallerine o namaz kılanların, öylesine namaz kılanların ki na-

mazlarını unuturlar.” CVII, 5.
29. b. “Sizi ışıklandırdığımız tertemiz şeylerden yiyin...” II, 57.
31. b. “Ve kim, rahmanı anmadan yüz çevirirse ona bir şeytan musallat 

ederiz, artık o, arkadaş olur ona.” XLIII, 36.
37. b. “Doğrulukla gelen kişiye ve onun doğru olduğunu tasdik edenlere 

gelince...” XXXIX, 33.
39. a, 39. b, 40. a. “Hani Havârîler, ey Meryemoğlu Îsâ demişlerdi, rabbin, 

bize gökten bir sofra yemek indirebilir mi? Îsâ da inanmışsanız de-
mişti, çekinin Allâh’tan. Demişlerdi ki: İstiyoruz ki o yemekten yiye-
lim, kalblerimiz tam bir inanca ulaşsın ve bilelim ki sen bize doğru 
söylüyorsun ve buna da tanık olalım biz. Meryem oğlu Îsâ, rabbimiz 
demişti, bize gökten bir sofra yemek indir de bu gün, hem önce ge-
lenlerimize bayram olsun, hem sonra gelenlerimize, hem de senden 
bir delil olsun; sen bizi rızıklandır ve sen, rızık verenlerin en hayırlı-
sısın. Allah, onu size indireceğim ben, fakat bundan sonra içinizden 
kâfir olanı öyle bir azapla azaplandıracağım ki demişti, âlemler için-
de hiçbir kimseyi o çeşit azaplandırmam.” V,112-115.

41. b. “Hani rabbiniz size, andolsun ki nimetlerime şükrederseniz arttırı-
rım...” XIV, 7.

43. a. “Ey inananlar, malını insanlara gösteriş için harcıyan ve Allâh’a, ahî-
ret gününe inanmıyan kişi gibi sadakalarınızı, başa kakmakla, min-
net ve eziyetle hiç verilmemiş bir hale getirmeyin...” II, 264.
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44. b. “Ve elbiseni temizle.” LXXIV, 4.
52. b. “Allah, ışığıdır göklerin ve yeryüzünün...” XXIV, 35.
58. a. “... biz Allahınız, gene de gerisin geriye ona döneceğiz derler.” II, 156.
61. a. “Sûra üfürülünce aralarında ne soy sop var, ne de birbirlerinin hali-

ni soruşturabilirler o gün.” XXIII, 101.
65. a-b. “Zinaya yaklaşmayın, şüphe yok ki zina, kötülüktür ve zinada bu-

lunmak, kötü bir yol tutmaktır. Haklı olmadıkça Allah’ın haram etti-
ği cana kıymayın ve kim, zulümle öldürülürse mirasçısına, öldürene 
karşı bir kudret ve salâhiyet verdik, ancak öldürmede aşırı gitmeme-
li; şüphe yok ki yardıma da mazhar edilmiştir o. Ergenlik çağma eri-
şinciyedek yetimin malına yaklaşmayın, ancak çok güzel bir tarzda 
o malı idare edebilirsiniz ve ahitlerinizde durun, şüphe yok ki ahit-
lerden sorumlusunuz siz. Bir şey ölçtüğünüz vakit ölçeği tam tutun, 
tarttığınız şeyi doğru teraziyle tartın. Bu, hem daha hayırlıdır size, 
hem sonucu daha güzeldir. Bilmediğin şeyin üstünde durup ısrar et-
me; çünkü kulak da, göz de, gönül de, hepsi de sorumludur bundan. 
Yeryüzünde kibirlenerek yürüme; çünkü ne yeri yarabilirsin, ne de 
boyun dağlara erer, onlara erişebilirsin. Bunların hepsi de kötüdür 
ve rabbinin katında hoşa gitmiyen şeylerdir. Bunlar, rabbinin, sana 
vahyettiği hikmetlerdendir ve Allah’la beraber başka bir mabut tanı-
ma, sonra kınanmış, kovulmuş bir halde cehenneme atılırsın.” XVII, 
32-39.

68. a. “... başlarınızı tıraş ettirerek, saçlarınızı kısaltarak...” Sûre XLVIII, 
âyet 27. Anlatılan nüzûl sebebi tamamiyle uydurmadır.

68. b. “Şüphe yok ki biz, sana apaçık bir fetih vermişizdir. Allah, ümme-
tinin önce yapılan ve sona kalmış olan suçlarını sana bağışlasın ve 
sana, nimetini tamamlasın ve seni, doğru yola götürsün diye.” XL-
VIII,1-2.

69. a. XIX, 1.
69. a. “Tâhâ, Kur’ân’ı, zahmet çekmen için indirmedik.” XX,1-2.
69. a. Âyet-al-Kûrsî, II. sûrenin 255. âyetidir.

Hadîsler
7. b. “Ben yiğitim, yiğit kardeşiyim, yiğit babasıyım.” Böyle bir hadîse 

tesâdüf etmedik.
7. b.  “Şeyhi olmıyanın dini de yoktur ve kimin şeyhi yoksa o adamın şey-

hi Şeytan’dır.” Yalan hadîs olduğunda hiç şüphe yoktur. Peygambe-
rin zamanında şeyhlik, dervişlik olmadığı gibi bu adlar da yoktu.

10. b.  “Alî’den başka yiğit yok, Zül-fekar’dan başka kılıç yok.” Aliyy-al-
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Kârî’ye nazaran bu söz mevzû’dur (Mevzûât-ı Kebîr, İst. Mat. Âmi-
re-1289, s. 93). Ancak İbn-i Cerîr ve İbn-al-Asîr’le Siyer-i Halebî’de 
“Zülfekar’dan başka kılıç yok, Alî’den başka er yok” tarzında, Uhud 
savaşı günü gökten duyulduğu yazılmaktadır.

23. b-24. a. Bu hadîs, Buhârî’de vardır (Mısır - Bulak, 1312, cüz II, Bâb-al-
Cerîd, s. 95-96).

26. a.  “Bilgiyi istemek, bilgi sahibi olmak, erkek, kadın, her Müslümana 
farzdır.” Bu hadîs, “Bilgi sahibi olmak, her Müslümana farzdır”, “Bil-
gi sahibi olmak, her Müslümana farzdır, ehil olmıyana bilgi bellet-
mek, domuzların boyunlarına mücevherler, inciler takmıya benzer”, 
“Bilgi sahibi olmak, her Müslümana farzdır, bilgi öğrenmiye çalışa-
na herşey, hattâ denizdeki balıklar bile istiğfar eder” ve “Bilgi sahi-
bi olmak, her Müslümana farzdır ve Allah, mahzun olanlara, şaşırıp 
kalanlara yardım etmeyi sever” tarzlarındadır, yâni, hadiste “Müsli-
me” sözü yoktur (Al-Câmi’-al-Sagıyr fî Ahâdîs-al-Başîr al-Nazîr, Mı-
sır-1321, II, s. 45).

29. a.  “Utanmak, îmanın bir şubesidir.” Bu hadîs, “Utanmak ve söz söyli-
yememek, îmanın iki şubesidir; sövmekle söz söylemekse nifakın iki 
şubesidir” tarzında tahrîc edilmiştir (Al-Câmi’-al-Sagıyr, II, 128).

29. b.  “Dünya, inanan kişinin zındanıdır, kâfirin cenneti.” (Al-Câmi’-al-Sa-
gıyr, II, 14).

30. b.  “Herşey bir şeydir de bilgisiz adam, hiç bir şey değildir.” Böyle bir 
hadîse rastlıyamadık.

31. b.  “Emir ve hüküm sahibinin kapısında bir dervişi gördüm mü ne kö-
tü derviştir o derviş, ne kötü emirdir o emîr. Fakat bir emîri, dervi-
şin kapısında görürsen ne güzel emîrdir o emîr, ne güzel devriştir o 
derviş” Mevlânâ Celâleddin (ölm. 1273), “Fîhi mâ-Fîh”e bu hadisle 
başlar ve hıdîs, orda şöyledir: “Bilginlerin en kötüsü, emîrleri ziyâ-
ret edenidir, emîrlerin en hayırlısı, bilginleri ziyaret edenidir. Dervi-
şin kapısındaki emîr, ne güzel emîrdir, emîrin kapısındaki derviş, ne 
kötü derviştir.” (Üstâd Bedî’ uzzamân Firûzan-fer basımı, Tehran 
- Çâphâne-i Meclis-1330 şemsî hicrî, s. 1). Üstad B. F. bu hadîs hak-
kında “Havâşî ve Ta’lîkât” kısmında şu bilgiyi veriyor: ”Ebu Hâmid 
Muhammed- ibn-i Muhammed Gazâlî-i Tûsî, “İhyâu Ulûm-al-Dîn” 
de bu hadîsi, “Bilginlerin kötüleri, emîrlerin kapılarına gelenleridir, 
emîrlerin hayırlılarıysa bilginleri ziyaret edenleridir” tarzında alır. 
Takıyyüddîn-i Sebkî oğlu Abd-al-Vahhâb Tâcüddîn, Tabakât-al-Şâfi-
iyye” adlı nefîs eserinde, İhyâu Ulûm-al-Dîn’deki hadisler arasında 
bu hadîsi de zikreder, fakat senedini bildirmez. Ancak bu hadîs, çe-
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şitli senetlerle bir çok yollardan çeşitli tarzlarda rivâyet edilmiştir. 
Meselâ Abdürrahmân Süyûtî, “Câmi’-al-Sagıyr” inde, zaif kaydiyle, 
“Şüphe yok ki halkın, Allah indinde en fazla buğzedileni, memurları 
ziyarete gidenidir” tarzında almıştır (Mısır, c. I, s. 85. 1321 basımı, s. 
72). “Kur’ân okuyanların kötüsü, emîrleri ziyaret edenidir” v.s. sû-
retlerinde de muhtelif kitaplara alınmış, bu arada mevzû olduğu da 
söylenmiştir. Süyûtî, bu mealde kırktan fazla hadis bulunduğunu 
zikreder. Yalnız “Ne kötü derviştir emîrin kapısındaki derviş” sö-
zünden itibaren anılan sözün hadîs olmadığı ve bâzı büyüklerin söz-
lerinden olduğu muhakkaktır, fakat İhyâ şerhinde, bu sözün, kimin 
sözü olduğuna işâret edilmemiştir” (Hulâsa yollu, s. 236-237).

49. b-50. b. Semâ’ hakkındaki hadîslerin hepsi de uydurmadır (Mevzûât-ı Ke-
bîr, s. 63-64).

50. a.  “Bir kavmin ulusu, o kavme hizmet edenidir.” (Munâvî: Künûz-al-
Hakâyık. 1321 basımı Al-Câmi’-al-Sagıyr hâmişinde, II, 87).

54. b.  “Kendi kendini terbiye edip edep sâhibi olmak, edebe ait ders al-
maktan hayırlıdır.” Böyle bir hadîse rastlamadık, uydurma olduğu-
nu sanıyoruz. Bu söz, Ali Ekber Deh-Hudâ’nın “Kitâb-ı Emsâl o Hi-
kem”inde vardır (Tehran 1310, c. I, s. 88).

55. a.  “Utanmak imandandır.” (Al-Câmî’, I, 28).
62. b.  “Hamdolsun Allaha ki yaratılışımı da güzel kılmıştır, huyumu da gü-

zel yaratmıştır.” “Allahım, beni güzel yarattın, huyumu da güzelleş-
tir” meâlinde bir hadîs vardır (Künûz-al-Hakâyık, Al-Câmi’ hâmişin-
de, I, 53).

Metinde geçen beyitler, rubâiler, kıt’alar
49. a. “Gerçekten de bizim semâımız oyun oynayış değildir. O, Tanrının bir 

sırrıdır ki gelip geçici aşktan meydana gelmez. Semâımızı oyun sa-
yan, oyuncak bilen kişi, öyle bir leş haline gelir ki hiç bir zaman gazi 
olamaz.” Bu rubâînin dördüncü mısraı, “öyle bir leş haline gelir, öy-
le pisleşir ki namaz kıl-masına imkân kalmaz meâlinde “مردار بود ھيچ 
-tarzında olması ihtimali var ”مردار بود مرد نمازى نبود“ yahut ”نمازى نبود
dır. Ancak rubâî, Mevlânâ’nın olmadığı gibi oğlu Sultan Veled’in de 
değildir.

55. a.  “Tanrıdan, edebe riayette başarı vermesini dileyelim; edepsiz adam, 
Tanrı lûtfundan mahrum olmuştur.” Bu beyit, Mesnevî’nin I. cildin-
dedir (Reynold A. Nicholson basımı, 1925, s. 7, beyit. 79). Yalnız ikin-
ci beyitteki ” .dur“شد” “

55. a.-b. Bu kıt’a yanlıştır. Doğrusu şöyle olacak:
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بر بساط شرف طرب نكند ھركسى گر ادب طلب نكند   
تاترا روز و شب ادب نكند ادب آموز اگر ھمى خواھى   

Bu kıt’anın
تازمانه ترا ادب نكند ادب آموز اى پسر )شب و( روز   

beyti, ikinci beytinin farklı bir şeklinden başka bir şey değildir. Bu kıt’a da 
Mevlânâ Celâleddîn’e ait değildir, fakat kimin olduğunu bulamadık. “Ka-
bûs-nâme”de, Nûşîrevân’ın nasihatleri arasında “Zamanın bilgi sahibi ede-
mediği kişiye birşey öğretmek için hiçbir bilgin zahmet çekmesin” mealin-
de bir söz vardır ki hemen hemen bu kıt’anın aynıdır (Ruben Levy basma-
sı, London, 1951, bâb VIII, s. 31). Tehran Üniversitesi Tarih Profesörü Akay-ı 
Muctebâ Mînovî, bu kıt’ayı, Ayasofya K. de 4019 No. da kayıtlı olan ve hic-
rî 700 (1300) sularında “Ravzat-al-Nâzır” adı altında tertiplenmiş bulunan 
bir şiir mecmuasında, “Edep incisini aramıyan şeref meclisinde oturup zevk 
edemez. Zamanın, seni terbiye etmesini istemiyorsan edeb öğrenmiye bak” 
mealinde ve şu tarzda yazılı bulunduğunu haber vermek lütfunda bulundu-
lar, fakat orda da şâiri bildirilmemiştir:

بر بساط شرف طرب نكند ھركه دّر گر ادب طلب نكند   
كى زمانه ترا ادب نكند ادب آموز گرت مى بايذ   

“Mesnevî”deki hikâye

47. a-48. b. Bu hikâye, “Mesnevî” nin II. cildinde, “Koca karıyla doğan” hikâ-
yesinin hemen hemen aynıdır (Maarif Vekilliği, Şark - İslâm Klâsik-
leri, İst.1943, c. II, s. 30-35).

Metinde geçen kitap adları
5. a-5. b. Müellif kitabı yazarken hadislerden, peygamberlere ait kıssalardan, 

“Takzirat-al-Avliyâ” dan, Müsemmâ, İlm-i Vasîla adlı kitaplarla “Ki-
tab-al-Kalâid”den, “Asrâ-al-Ârifîn”den istifade ettiğini yazıyor. “Taz-
kirat-al-Avliyâ”, 1230 da vefat eden meşhur Ferîdüddîn Attâr’ın kita-
bı olsa gerektir. Musemmâ kitabına gelince:

 Müellif, Harputlu İlyas oğlu Nakkaş Ahmed’in “Tuhfat-al-Vasâyâ” 
adlı ve arapça yazılmış “Fütüvvet-nâme” sinin önsözündeki şu,  
التذكرة...“ ھذه  الوسيلة  عمدة  المسمي  كتابه  من   cümlesini okumuş, iyi ”فانتخب 
arapça bilmediğinden ibaredeki “المسمي” yı bir kitap sanarak yaz-
mıştır. “Vasîla” diye andığı kitap da Tuhfât-al-Vasâyâ” da adı geçen 
“Umdat-al-Vasîla” dır. 37. a da, bir kere daha “Musemmâ” kitabın-
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dan bahseder. Aynı varakta “Kitab-al-Kalâid” den bahsedilmektedir. 
“Tuhfat-al-Vasâyâ”nın da kaynaklarından olan bu kitap hakkında 
şimdilik hiçbir bilgimiz yok. “Asrâr-al-Ârifîn”i de bilemiyoruz.

49. b.  “Salvat-al-Ârifin”den bahsediyor. Bu kitap, hicrî 255 te (868-869) 
vefat eden Muhammed-ibn-i Aliyy-al-Hakîm-al-Tirmizî’nin “Navâ-
dır-al-usûl fî Ma’rifati Ahbâr-al-Rasûl” adlı kitabıdır. Salvat-al-Â-
rifîn va Bustân al-Muvahhıdîn” diye anılagelmiştir (1293 h, İst. bas-
ması ve Yûsuf İlyen Serkis’in “Mu’cam-al-Matbûat-al-Arabiyyati 
va-l-Muarraba’sı, Mısır, 1346-1928, I, s. 633-634. Prof. Dr. C. Brockel-
mann, Geschichte der Arabischen Litteratur’de “Salvat-al-Ârifîn va 
Bustân-al-Muttahızîn” diye almıştır, S. I, 356).

 Bu kitabın 100. aslının sonlarında, Câbir rivâyetiyle bir gün, Peygam-
ber’in huzurunda def çalındığı, Abû-Bekr’in ses çıkarmadığı, Ömer 
gelince buna mâni olduğu, Abû-Bekr’le Ömer’in gitmesinden sonra 
Âyişe’nin def çalmak ve dinlemek helâldi de Ömer geldikten sonra 
mı haram oldu dediği anlatılmaktadır (s. 138), başka bir yerinde, bu-
nu okşar bir kayıt bulamadık. Ancak, “Fütüvvet-nâme”deki nakil de 
buna tam uygun değildir.

50. a.  Peygamber’in semâ’ ettiğine ve sırtından hırkasının düştüğüne ait 
hadis, “Avâriîf-al-Maârif”te ve diğer muahhar kitaplarda vardır (İh-
yâu Ulûm-al-Dîn hâmişinde, Mısır 1306, II, s. 139-141).

 Üzüm tanesini sıkıp kırklara içirmek v.s. Bâtınî inançlarındandır. Bu 
inanç, sonradan Alevî - Bektâşî nefeslerinde de belirtilmiştir (Bakı-
nız, Abdülbâki Gölpınarlı: Yunus Emre - Hayatı, İst. İkbal Kitabe-
vi-1936, s. 13-15, not).

64. a.  “Tuhfat-al-Vasâyâ”. Bu çok değerli “Fütüvvet-nâme”yi İst. Üniver-
sitesi İktisat Fakültesi Mecmuasında, tıpkıbasım olarak ve Fütüv-
vet hakkında yazdığımız “İslâm ve Türk illerinde Fütüvvet teşkilâtı 
ve kaynakları” adlı makalemizden sonra neşrettik ve tercemesini de 
verdik (cilt XI, sayı: 1-4, Makalemiz, s. 3-114. Tuhfat-al-Vasâyâ, s. 121-
131, tercemesi, s. 205-231).

Metinde geçen şahıs adları
— Alfabetik —

(Ehl-i Beyt, Sahâbe v.s. meşhur adlar dahil değildir) 
51. a.  Abû-Amr (-ı Damışkî). 932 de vefat eden şöhret sahibi bir sûfîdir 

(Nefahât terc. İst. 1289, s. 207). Bir de 959 da ölen Abu- Amr Muham-
med-ibn-i İbrâhîm-al-Zaccâc-al-Nîsâbûrî vardır. (Al-Risâlat-al-Ku-
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şayriyya, Bulak-1284, s. 36). Abû-Amr’ın nakledilen sözü, söyliyen 
zikredilmiyerek “Risâlat al-Kuşayriyya”da şöyle nakledilmededir: 
“Denildi ki: Semâ’ nefsi ölü, kalbi diri olmıyana doğru değildir; nefsi, 
mücahede kılıçlariyle boğazlanmış, kalbi, Tanrıya uyma nûruyla diri 
olmalı.” (s. 200)

21. b.  Abû-Bekr-i Varrâk. Tirmiz’lidir. Muhaddis Tirmizî’nin dayısıdır. IX. 
yüzyılda yaşıyan bu sûfî, şiir de söylerdi (R. K., s. 29, N. T. 174). Var-
râk’ın sözü, Kuşeyrî’dedir (Bâb-al-Futuvva, s. 134).

53. b.  Abû-Müslim al-Mahâzî. (bazı nüshalarda Macâzî. Bu, Horasânî’nin 
yanlış yazılışından meydana gelmiştir sanıyoruz). Emevîleri yokedip 
Abbasoğulları halîfeliğini kuran ve 755 te öldürtülen meşhur kuman-
dan.

60. a-61. a. Asma’î. Abû-Saîd Abd-al-Malik-ibn-i Karîb. Basralı bir ediptir. 831 
de Merv’de ölmüştür.

50. b.  Ca’fer-i Huldî. Cüneyd’in ashâbındandır. 959 da Bağdad’da ölmüş-
tür. Bu söz, Kuşayrî’de şöyle geçer: “Ca’fer-ibn-i Nusayr, Cüneyd’den 
hikâye ederek demişti ki: Cüneyd, dervişlere üç yerde rahmet iner; 
semâ’ esnâsında, çünkü onlar nağmeleri ancak Tanrı’dan duyarlar, 
sözlerini ancak vecitle söylerler. Yemek yerlerken, çünkü onlar, an-
cak yokluk, yoksullukla yemek yerler. Bir de bilgiden bahsettikleri 
zaman, çünkü onlar, ancak Tanrı velîlerinin sıfatlarından bahseder-
ler dedi.” (s. 200)

21. b.  Cüneyd. Sûfîlerin ulusu anlamına gelen “Seyyid-al-Tâife” diye anı-
lan ve 909-910 da Bağdad’da ölen meşhur sûfi. O’nun “Fütüvvet 
Şam’dadır, belâgat Irak’ta, doğruluk Horasan’da” sözü, Kuşayrî’de 
geçer (Bâb-al-Futuvva, s. 134).

20. a.  Ashâb-ı Kehf’in zamanındaki put-perest ve zâlim hükümdar, bu sa-
hifede “Ta’yalunus, Dakyunus, Takyanus” şekillerinde yazılmıştır. 
Bu hükümdarın adını “Dakyanus, Takyanus” şeklinde yazarlar. Bu 
hükümdar, Hıristiyanlara zulmeden Decius’tur (249-251), (A. J. Wen-
sıck: Ashâbülkehf, İslâm Ansiklopedisi, c. IV, s. 371-373).

21. b.  Fazl. 802 de vefat eden Kûfeli Fuzayl-ibn-i İyâz’la 1049 da ölen Abû-
Saîd Abu-l-Hayr’ın şeyhi Şeyh Abu-l-Fazl-ı Serahsî vardır. Bu söz, 
Kuşayrî’de “Fazl der ki” diye geçer (s. 134).

22. a.  Hâris. 857 de Bağdad’da ölen Abu-Abdullah-al-Hâris-al-Muhâsibî’dir. 
Bu söz, kısaca, Kuşayrî’de vardır (s. 135).

49. a.  Belh’te doğan ve 1273 te Konya’da vefat eden meşhur sûfî Mevlânâ 
Celâlüddin Muhammed.
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51. a.  Muhammed-ibni Cerîr. Cüneyd’in ashâbından olup onun yerine ge-
çen ve 923, yahut 924, yahut 926 da vefât eden Abu-Muhammed Ah-
med-ibn-i Muhammed-ibn-al-Huseyn olsa gerek (Kuşayrî, 30-31, N. 
T. 189-190). Bu söz, Kuşayrî’de, söyliyen anılmaksızın şöyle geçer: 
“Denildi ki: Semâ’da her uzvun bir nasîbi vardır; göze düştü mü göz 
ağlar, dile isâbet etti mi adam, nâra atar, ele düşerse insan, elbisesi-
ni yırtar, dövünür, ayağa isabet edince de adam, raksa kalkar.” (205)

22. a.  Nasrâbâdî. 979 da, mücavir bulunduğu Mekke’de vefât eden Hora-
sanlı Abu-l-Kâsım İbrâhîm-ibn-i Muhammed-al-Nasrâbâdî’dir (Ku-
şayrî, 39). Bu söz, Kuşayrî’de, kısaca, “Mürüvvet, fütüvvetten bir şu-
bedir; o da her iki dünyadan geçmek, ikisine de ehemmiyet verme-
mektir” tarzında geçer (s. 135). Nâsırî ise, “Fütüvvet-nâme”sinde, 
“Fütüvvet bir ağaca benzer. Kökü, ârifin canına iyice dikilmiştir. Dal-
larından birinin adına mürüvvet denmiştir. Tarîkatte böyle rivâyet 
edilmiştir. Mürüvvetten bir nişan istersen bil ki, şu iki cihanı da ter-
ketmekten ibaret” tarzında alır (Abdülbâki Gölpınarlı: İslâm ve Türk 
illerinde Fütüvvet teşkilâtı ve Kaynakları, İst. Üniv. İktisat Fakültesi 
Mecmuası, Cilt XI, sayı 1-4. Metin, s. 182, 89. b, terceme, s. 314).

59. a-b.  Nûşirvân-ı Âdil. Sâsânîlerin yirminci padişahıdır. Kubâd’ın oğlu olup 
531 de tahta geçmiş, kırksekiz yıl saltanat sürmüş, 579 da ölmüştür.

51. b.  Sehl-ibn-i Abdullah. Sehl-ibn-i Abdullâh-al-Tüsterî, Zün-Nûn’un mü-
ritlerinden, Cüneyd’in akranındandır. 896 da vefat etmiştir (N. T. 
119-121). Bu söz, Kuşayrî’dedir (Bâb-al-Samâ’, s. 202).

50. b.  Seriyy-i Sakatî. Cüneyd’in dayısı ve üstâdıdır. 867 de ölmüştür. Bu 
sözü bulamadık.

50. b.  Zün-Nûn. Adı Sevebân-ibn-i İbrâhîm’dir, Feyz diyenler de olmuştur. 
859 da Mısır’da vefât etmiştir (Kuşayrî, s. 10-11). Bu söz, Kuşayrî’de 
şu tarzdadır: Semâ’, Hak’dan gelir, kalbleri koparıp Hakk’a götürür. 
Kim o nağmeleri gerçek olarak dinlerse Hak’la Hak olur, kim nefisle 
dinlerse zındıklaşır.” (Bâb-al-Semâ’, s. 199-200).
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—
fütüvvet-nâme metni

—

 بسم الله الرحمن الرحيم
اقبل على هللا سره و مسلك منهج الهدي ونشهد ان محمد المصطفي ورسوله المجتبي ونبيه المرتضي 
الضياء وعلي  وابلج  ماجوليل  االتقيا  المعصومين  آله  المنتهي صلي هللا عليه وعلى  واليه  الفتوة  قبلة  فهو 
الموقف الشريعة القدسية النبوية المعظمة الممجدة المكرمة الطاھرة الزكية السخية االمامية والدرجة العلية 
والساللة العباسية والخالصة الربانية امام المؤمنين وخليفة رب العالمين ناصر دين هللا امير المؤمنين امام 
المشرقين وامام المغربين المام للمسلمين سواه وال قبلة للدين غيره صلى هللا عليه وعلى آله  وذرياته 
ثم السالم على الشيخ الشفيق وقاتل الزنديق ابى بكر الصديق ثم السالم على شيخ الوھاب الظاھر بالثواب 
القرآن  جامع  على  السالم  ثم  الخطاب  بن  عمر  المحراب  مجاور  الكتاب  فى  المذكور  بالصواب  الناطق 
وسراج اھل الجنان القليم بامر الرحمن عثمان بن عفان ثم السالم على صاحبه حوض الكوثر زوج فاطمة 
الزھرى وقالع باب الخيبر وحامل القاب االحمر على بن ابى طالب اسد هللا الغالب وعلى السبطين السعيدين 
الشهيدين االمامين الهمامين المظلومين المقتولين سيد اشبان  اھل الجنة الحسن والحسين وعلى عميه 
حمزة والعباس المحمودين عند هللا والناس وعلى المهاجرين واالنصار والتابعين االخيار وسلم تسليما دائما 

كثيرا الى يوم القرار ...

Yüz bin şükr ü sipâs, hamd ü senâ-yı bî hadd ü bî kiyâs ol pâdşahlar / pâdşa-
hına kim alîm ü azîm ve cevâd ü kerîmdür ve müdebbir-i kadîmdür, / hâlık-ı 
külle şey’dür ve râzık-ı külle hayydür ve salevât ol peygamber- / ler serveri 
Muhammed-al-Mustafa üzerine olsun kim mukaddem al-emîn / dür ve rasû-
lüh-al-mübîndür ve anun âl ve ashâbı üzerine olsun / kim tayyibîn-al-tâhirîn-
dür ve sellim teslimen ilâ yevm al-dîndür.

Şöyledür / 2. b bilün iy kardeşler ve iy dostlar, / Fütüvvet a’lâ ve şerîfdür 
ve key ulu makamdur ve azîz derecelerdür. Fütüvvet / asl-ı kadîm ve ezelî-
dür ve ebedîdür, asl-ı îmandur, pes Fütüvvet sıfatın kimse / sıfatlanmaya, illâ 
ol kişi sıfatlana kim Tanğrı taâlâ anı tâhir kıldı cümle / günâhdan ve her kim 
Fütüvvet sıfatın sıfatlana, ol Allah sıfatında olur / ve her kim Allâhu taâlâ sı-
fatın sıfatlana, hakkâ Tanğrı’ya irmişdür ve Fütüvvet / bir ağaçdur budaklu 
ve ol ağaç Tanğrı taâlâ sıfatıdur ve budakı enbiyâ sıfatıdur, / yaprakları ev-
liyâ sıfatıdur ve yimişi mü’minler sıfatıdur, pes sıfatı sıfatlanmaya, / illâ sıdk 
u vefâ ehli ve Fütüvvet / 3. a donın geymeye, illâ kendözin fenâ kıla / ve Fü-
tüvvet yolın almaya, illâ edeb ve hayâ ehli. Fütüvvet menziline irmeye, / illâ 
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kerem ve mürüvvet ehli. Pes Tanğrı taâlâ Fütüvveti şerîf kıldı ve azîz / kıldı, 
bu makâm enbiyâ makamıdur, hele benüm aklumda şöyledür kim / enbiyâ 
makamına kimse irmeye, illâ enbiyâ ire; ammâ sebeb gördüm ki Fütüvvet / 
bölükleri mütehayyir olub çok işde zâil olub bâtıla meşgûl / oldılar, bâtıl izze-
te magrûr oldılar ve dalâlet yolına kendözlerin / sebîl kıldılar, hidâyeti koyub 
yiğitliğe hîyle ve fitne koydılar, şehvet / gâlib olub hükm-i dalâlet / 3. b birle 
çok mekrler düzetdiler, ma’rifet / yerine gavgâ ve çekişik düzetdiler. Yalan-
cılığı Fütüvvete zikr düzetdiler, / gökten inen sofraya harâm taâm koydılar, 
miskinlik yolına ben / benlik kıldılar ve oğrılığı ve yavuz işe varmağı Fütü-
vvet yolına alplık / kıldılar, bahâdırlık / düzdiler, Fütüvvet adına dürlü dür-
lü bid’atlar kodılar ve tâat / yerine fesâd kıldılar, edeb, hayâ yerine yüzsüz-
lük düzdiler, dahı câhil / lığı, ya’nî bilmezliği Fütüvvet hucceti kıldılar, evliyâ 
sohbetinden oğlanlar sohbetini / ihtiyâr kıldılar ve gammazlığı Fütüvvete / 4. 
a hürmet ve izzet düzdiler, Tanğrı / taâlâ kapısından yüzlerin bekler kapusı-
na dönderdiler. Fütüvvet / hod bu işleri kabûl kılmaz, zîrâ kim Allah tebâreke 
ve taâlâ Fütüvveti izzetlü / ve hürmetlü kıldı, Fütüvvet bünyâdın şöyle berk 
muhkem kıldı kim nesneye zevâl / irer ve mekr ü hîyle irer, illâ hiç Fütüvvete 
irmez, pes bu Fütüvvet ehline / yavuz diyenler ol azîz Fütüvvetden mahrûm 
ve magbûn kaldılar; neûzü bilâh. / Ümmîd şöyledür kim bunlar magbûn ve 
mahrûm kalmayalar inşâallahu taâlâ. / Yahyâ-bn-i Halîl-ibn-i Çoban Fetâ-l-
Bur’âvî aydur, gördüm ki Fütüvvet / kapusında oturan ahîlerde Fütüvvetnâ-
me yok, ya’ni Fütüvvet kitabı / 4. b yok kim bileler, güçleri yitdüğince ve el-
lerinden geldüğince tutalar, / ba’zısında kim vardur, muhtasar, ya’nî azacuk, 
kendüler dileğince yazılmış, / asıl Fütüvvet değül, her bir nesneyi muhtasar 
yaza yaza metrûk eylediler, pes Allâhu taâlâ / Fütüvvet ilmini biz kullara rûzî 
kıldı, diledüm kim Fütüvveti beyân / kılam, şöyle ki ben yiğirmi yaşa girin-
ce câhilidüm, ya’nî okumak yazmak / hiç bilmezidüm, ammâ âlimleri yavlak 
severdüm, dâim dânişmendlerbirle / sohbet kılurdum, hem Fütüvvet erkân-
larından bilürdüm. Pes andan / medreseye vardum, ilim taleb kıldum, An-
taliyalu Hoca Salâhüddin / nevverallâhu rûhahû mektebine vardum, elifden 
sebak okıdum, Tanğrı taâlâ / 5. a okımağı ve yazmağı üç ay bir hefte eksük-
de rûzî kıldı, cümle / halk ve üstâzum hayran kaldılar. Andan Freng-i lâîn İs-
kenderiye’yi / bağlamışıdı, ol vaktde bir kaç pâre kitâb Freng’den satun / al-
dum, andan yana Tanğrıya tevekkül kıldum, şükr ol Tanğrıya kim bilmeyen-
leri / bildürür, câhillık zülmetinden çıkarub ilim nûrına irgürür, pes / ben zâif 
diledüm kim bir kitâb yazam, Fütüvveti beyân kılam, tefsirden / ve hadîs-i 
Mustafâ’dan, sallâllâhu aleyhi ve sellem, ve kısas-al-enbiyâdan ve Tazkirat / 
-al-Avliyâdan ve Müsemmâ kitabından ve İlm-i Vasîla kitabından ve Kitâb / 
-al-Kalâid’den ve Rasûl hazretinün menâkıbından, Sallâllâhu aleyhi ve sel-
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lem, / 5. b ve Asrar-al-Ârifîn’den, Fütüvvet gereklülerinden çıkarub yazdum, 
/ şöyle ayân kıldum ki ahî yolları nedür ve Fütüvvet nedür, / muayyen ola 
ve ne kim tarîkat içinde müşkil mes’eleler kim / varıdı, cevâb birle yazdum. 
Her kim buna inanmaya, ol kişi / mürteddola ve gerek kim her âdine gicesi 
çıraklar / dibinde ve ahîler katında Fütüvvet okuyalar ve gücleri yetdüğin-
ce ve ellerinden / geldüğince edebinden ve erkânından tutalar, işitmeyenle-
re işitdüreler. / Bilmemekden bilmek yiğrekdür, anunıçün Türk dilince yaz-
dum, okumağa genğez ola, / nitekim Kur’ân’da buyurur: “وما ارسلنا اال بلسان قومه” 
/ Allâhu taâlâ aydur: Hiç peygamber viribimedüm, illâ kendü kavmi dilince. 
/ 6. a Pes bu Rûm ili kavmi Türk dilin bilürler, biz dahı Türk dilince / beyân 
kılduk. Yidi kat yidi ve yidi yidi içinde. Neyiçün? Şununiçün / ki Tanğrı taâlâ 
halk üstine güni yidi kıldı ve dahı insânı yidi / kıldı ve dahı gökleri yidi kıldı 
ve Kur’ân / mushafını yidi kıldı ve dahı Fâtiha sûresine yidi âyât virdi. / Dahı 
âdemün tenin yidi kıldı, namâzda secde kılacak yirleri / dokınan endâmı yidi 
kıldı. Rasûl hazreti, sallallâhu aleyhi / ve sellem, Kâ’be’yi yidi kez tavâf kıldı 
ve Safa’yile Merve’ye yidi kez / siğirtdi ve İsmâîl Peygamberün, aleyhisselâm 
taş atdı, yidi yidi. / 6. b Tanğrı taâlâ Kadr gicesini ramazânun yiğirmi yedi-
sinde / kodı, dahı Tanğrı taâlâ hasenâtı yidi kıldı, dahı Yûsuf / peygamberün, 
aleyhisselâm, mülkinün haddi yidiyidi ve dahı / Ashâb-al-Kehf yidiyidi ve 
göklere ılduzları cümlesine yidi. / Ve her kim bu kitâbı okuya, çok dürlü fâi-
de bula. İlâhî, sen rahmet / kılgıl bunu yazana ve düzene ve okuyana ve din-
leyene, âmin yâ Rabb-al-âlemîn. / Ve her kim bu kitâbdan nüshayı ala, bizüm 
nişânumuz birle yaza, Fâtihadan / analar inşâallâhu taâlâ.

Bilün iy îman ehli, yiğit ve ahî ve şeyh bu üçi / birdür. Yiğitlik heves ey-
lemekdür, ahîlık başlamakdur ve şeyh tamâm kılmakdur. / 7. a Yiğitlik sakal 
gelmekdür, ahî sakala ak düşmekdür, / şeyhlık tamâm pîr olmakdur ve dahı 
yiğitlik mü’minler yolın varmakdur / ve ahîlık evliyâlar yolun almakdur ve 
şeyhlik Peygamber dirliği dirilmekdür / ve dahı yiğitlik şerîatdur, ahîlık tarî-
katdür ve şeyhlik hakîyatdür / ve dahı yiğitlik yola gitmeye niyyet kılmakdur, 
ahîlık yola girüb gitmekdür / ve şeyhlık menzile irmekdür ve dahı yiğitlik ana 
rahminden doğmakdur, / ahî dünyâda dirilmekdür ve şeyhlık ölmekdür ve 
dahı şeyhlık îmanbirle ölmekdür, / ahî sin içinde azâb görmekdür, yiğitlik 
kıyâmet güninde hasım / bulunmamakdur, ya’nî hiç kimsenün hakkı bulun-
maya. Pes yiğitlik ve ahîlık ve şeyhlık /  7. b birdür nitekim   
( ( buyurur ki  انا الفتى اخ الفتى ابو الفتا ya’nî ben yiğitven ve yiğit kardaşı-
yam. ve yiğit atasıvam / الفتى الفتى didüği Hazret-i Rasûldür ve انا   didüği اخ 
Emîr-al Mü’minîn Alî’ / dür, kerremallâhu vechehû. اب (böyle) الفتى didüği 
Emîr-al Mü’minîn Huseyn’dür. Pes / üçi dahı birdür. Emîr-al-Mü’minîn Ebû-
Bekr-i Sıddîk radiyallâhu anh dünyâdan / nakl kılası vaktin şeyhlığı Alî’ye vir-
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di, pes yiğit ve ahî ve şeyh, üçi / birdür ammâ cümle Müsülmanlara şeyh, ahî 
tutunma farz ve sünnet ve vâcib / oldı, nitekim  قال النبى عليه السالم من ال شيخ له ال 
 a Rasûl sallâllâhu aleyhi ve sellem buyurur .8  دين له ومن ال شيخ له فشيخه الشيطان
kim: / Kimün ki şeyhi yokdur, anun dini yokdur ve dahı anun kim şeyhi / yok-
dur, anun şeyhi Şeytandur ve dahı delîl aydur, Allah tebâreke / ve taâlâ Mûsâ 
Peygambere, aleyhisselâm, buyurur kim yâ Mûsâ, / var, bir ahî tutun. Mûsâ 
ayıtdı ahî niçün tutunayın? Tanğrı taâlâ / ayıtdı anuniçün kim cümle ilmün 
yiğreyi edebdür, ol sana edeb / öğreden. Mûsâ ayıtdı ilâhî kimi ahî tutunayın 
didi. Ayıtdı var, / Hızır Peygamberi ahî tutun. Ba’zılar Bulkıyâ’ya vardı dirler. 
illâ ki / Hızır’a vardı, nitekim Kur’an’da buyurur  قال له موسى ھل اتبعك على ان تعلمنى 
 ,Mûsâ Peygamber, aleyhisselâm, / savmaasında buldı, selâm kıldı مما علمت رشداً
Hızır aleyhisselâm aleyk aldı. / Hızır aleyhisselâm ayıtdı nite oldı geldünüz 
yâ Kelîm-Allah didi. / Mûsâ aleyhisselâm ayıtdı geldüm ki seni ahî tutunam, 
kabûl kılasın. / Hızır aleyhisselâm bu yol sarb yoldur ve bu ilm fetâ ilmüdür 
ki / gönlün ile danış, sonra peşîmân olmayasın. Ahîye ve şeyhe revâ değül / 
dür kim bir kişiye ayda; gel, bana ayâl ol diye tâ kim ol kişi ışkıla gelmeyince 
/ ve dahı değme kişiyi kabûl kılmaya. Hızır Peygamber aleyhisselâm ayıtdı: 
Bu yolda / kişi işledüğin söylemeye ve key sabırlu kişi gerek. Mûsâ aleyhis-
selâm / 9. a ayıtdı sabır kılam inşâallâhu taâlâ. Hızır aleyhisselâm kabûl kıldı. 
/ Pes bu hikâyet meşhurdur kim Hızır aleyhisselâm bir gemi geldi ve bir oğ-
lan / boğazladı ve bir dıvarı yabdı. Mûsâ aleyhhisselâm sabır kılmavuruk / 
söyledün, var, imdi işine git didi. Mûsâ aleyhisselâm ayıtdı / imdi bârî edeb 
ilminden bana öğret didi. Hızır aleyhisselâm ayıtdı / Tûr dağına nice çıkarsın, 
Tanğrıyıla nice söyleşirsin ve nice / girü dönersin? Mûsâ aleyhisselâm ayıtdı 
şöyle çıkarın, / bir taş var, anun dibinde dururın, söyle bana iy Çalabum di-
rin. / Hızır aleyhisselâm ayıtdı küstahlık kılurmışsın, cümle ilmin / 9. b yiğre-
ği edebdür, sen edeble var kim Tanğrı taâlâ seni dahı seve, / merteben dahı 
arta. Mûsâ aleyhisselâm ayıtdı kim digil bana, nice varayın / didi. Hızır aley-
hisselâm ayıtdı Tûr dibinde iki rek’at namaz kılgıl, / na’linün anda bırakgıl, 
Tûr’a çıkgıl, dahı elin kavşurgıl, arkın / arkın ol taşa varıcak secde kılgıl, dahı 
elün kavşurgıl, Allah’dan / âvâz gelmeyince sen söylemegil. Söz söylemek 
edebin aydıvırdı. Biz dahı / yirinde diyevüz inşâallâhu taâlâ. Ve dahı çün dö-
nesin gitmeğe yana, / secde kılgıl ve arkan dönüb gitmegil, kıçın kıçın ingil, 
tâ na’linüne / değin ve ol arada girü secde kılgıl, na’linün dahı geygil. Pes 
Mûsâ / 10. a aleyhisselâm Tûr’a vardı, her ne kim Hızır didi, / anı kıldı. Allahu 
taâlâ ayıtdı; Yâ Mûsâ, gör imdi bizüm dergâhumuza ne / geldün didi. Evliyâ-
nun ve enbiyânun ahîsi ve şeyhi var, pes cümle / müsülmanlar dahı gerek 
kim edeb ve erkân öğreneler.
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Şöyle bilün kim / Fütüvvet Rasûl Hazretine geldi, pes Fütüvvet sahâbe-
ye aydıvırdı. / Sahâbeler gördiler, key ince yol ve key sarb yol. Bular hayran 
kaldılar. / Pes Rasûl hazreti, Emîr-al-Mü’minîn Alî’ye sordı kim yû Alî, sana 
yavuzluk kılana / sen ne kılasın? Alî ayıtdı ol kişi ki bana yavuzlık kıla, ol ya-
vuzlığı / kendüye yavuzlıkdur. Eğer eylüği arutra, ben ana eylüği arturam. / 
10. b Yine hazret-i Rasûl sallâllâhu aleyhi ve sellem ayıtdı yâ Alî, ol her gün 
/ ciğerüni kan eylese sen anı ne kılasın? Alî ayıtdı: Ol kişi günde bin kere / 
ciğerüm kan eyleyüb gönülüm yıkarsa ben anun hâtırın yıkmayam. / Pes 
Rasûl-Allah sallâllâhu aleyhi ve sellem buyurdı kim ال فتى اال على وال سيف اال ذو 
-dahı bir gün Alî’nün, radiyallâhu anhü, / dört akçası varıdı, sadaka vir الفقار
di. Birin gice ve birin gündüz, birin / gizlü, birin âşikâre virdi. Hak taâlâ ka-
bul kıldı, Cebrâîl aleyhisselâm / bu âyeti getürdi kim  والذين ينفقون اموالهم با لليل 
 pes Enbiyâ ve Evliyâ Fütüvveti Alî radiyalalâhu anha / 11. a والنهار سرا وعالنية
revâ gördiler, ya’nî Rasûl sallâllâhu aleyhi ve sellem ve dahı sahâbeler Alî’yi 
kabûl / kıldılar.

Bâb: Bu ol beyandur kim Tanğrı taâlâ yidi kişiyi Fütüvvet ile / Rasûl 
hazretine, sallâllâhu aleyhi ve sellem, haber virdi. Evvel encir ağacı / ol vakt 
kim Âdem Peygamber, aleyhisselâm, Havvâ’ / yıla uçmakdayıdı, nitekim / yâd 
kıldı وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة وكال منها رغداً حيث شئتما وال تقربا ھذه الشجرة فتكونا من 
-Tanğrı taâlâ ayıtdı Yâ Âdem, uçmakda / ol çiftün birle dürlü ni’met  الظالمين
lerden yi, illâ işbu ağacdan yime, / yirsen kendüne zulmidersin didi. Ya’nî 
buğday yime didi. Pes / 11. b Âdem aleyhisselâm ol ağacdan delim ihtiyat 
yiridi. Çünkim hükm / şöyleyidi kim yiyeyidi, ihtiyât assı kılmadı. Hikâyeti 
çokdur. Ammâ / İblîs aleyhil-lâ’ne vesvese kıldı, Âdem buğdayı yidi, Tanğrı 
taâlâ / emrine muhâlefet kıldı, Âdem’ün başından tâc, eğninden hülle gitdi. / 
Âdem ve Havvâ yalıncak kaldı. Âdem uçmak ehli katına vardı, hiç kimse / 
Âdem’e nesne virmedi, avretin örtmeğe; pes encir ağacı Âdem’e üç yaprak / 
virdi, Havvâ’ya beş yaprak virdi. Pes ere kefen andan üç oldı, avrete / beş ol-
dı. Pes Tanğrı taâlâ encir ağacına ayıtdı: Hiç bir kulum Âdem’e / nesne vir-
medi, sen neyiçün virdün didi. Encir ağacı ayıtdı: / 12. a İlâhî, senün bî zevâl 
milkün içinde ne ola zaîf kulun cömerd ola, / zîrâ sen cömerdleri seversin. 
Pes Tanğrı taâlâya bu söz hoş / geldi, ayıtdı: Yâ ağac, çün cömerdlık idersin, 
sır örtdün, ben / dahı üç hediye virdüm ki hiç bir ağacda yokdur. Evvel yak-
mağa / harâm kıldım, her kim encir ağacı yaka, nesne bişüre, ol bişen nesne 
/ dahı harâm olur elbette ve anun tütüni gözlere ziyan kılur ve / ikinci her 
bir ıklimde bir yemişi yirerler, illâ seni yiç yirmeyeler. Ebû Derde / (Derdâ) 
radiyallâhu anh ayıtdı: Bir gün Rasûl / hazretine, sallâllâhu aleyhi ve sellem, 
bir tabak encir getürdiler, / 12. b Rasûl hazreti, sallâllâhu aleyhi ve sellem, 
yidi, sahâbelere dahı / virdi. Dahı buyurdı kim yin enciri kim bevâsir rıyhın 
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giderür, nıkris rencine / kefâretdür. Pes cümle ahîler gerekdür kim encir gi-
bi ola. Üçünci Âdem Peygamber / aleyhisselâm yaprağını üzicek südi tamdı, 
anı panmuk kıldı tâ kıyâ / mete değin Âdem oğlanınun sırrın örtem anunı-
la didi. / Çün südden panbuk bitdi, Tanğrı taâlâ Cebrâîl’e buyurdı, / panbuğı 
uçmakda kodı, çekirdeğin taşra dünyâya getürdi. İkinci / Âdem Peygamber 
aleyhisselâm ol vakt kim uçmakdan yir yüzine indi, yüzini toprağa vurdı, üç 
yüz yıl ağladı. Tanğrı / 13. a taâlâ ayıtdı: Yâ Âdem, ağlama, benüm takdirüm-
de böyle olsa gerekidi, seni / dünyâya iledüb oğlanlarun ola didi. Âdem aley-
hisselâm ayıtdı: ال اله اال انت سبحانك انى كنت من الظالمين Ayıtdı: İlâhî, herçi ki senün 
takdiründür, illâ ben / bunı kendi nefsümden bilürin, hâşâ senün rahmetün-
den kim sen bana günâh / kıldurasın didi, afveyle, edebsüzlüğüme bakma 
kim sen rahîm / sin didi. Hak taâlâya bu söz hoş geldi, ayıtdı: Yâ Âdem çün / 
sen beni azîz gördün, ben dahı seni azîz kıldum. Çün / sen beni günahdan 
münezzeh gördün, ben seni günâh / 13. b dan münezzeh kıldum ve çün sen 
suçı kendü nefsünden bildün, / ben dahı seni ve oğlanlarunı uçmağa koyam 
ve çün sen kendözüni / zaîf, miskin gördün, ben dahı sana ve oğlanlaruna 
dîzâr gösterem / didi.

Ol vakt kim İblis aleyhil-la’ne Âdem’e secde kılmadı, Tanğrı / taâlâ ana 
lâ’net kıldı. Girü Tanğrı taâlâ ayıtdı: Niçün Âdem’e secde / kılmadun? İblis 
aleyhil-la’ne ayıtdı: Nesne senün elünde; secde / kıl diyen sensin, girü kıl-
dırmayan sensin, senün takdîründen / taşra nesne yokdur; secde kıl diyen, 
kırdırmayan ve lâ’net kılan / hep sensin didi. Tanğrı taâlâ ayıtdı: Yâ mel’un, 
ben sana kıl didüm, / 14. a kılma dimedüm. İblis ayıttı: Sen âşikâre emr ile 
secde kıl didün, / ammâ gizlü emr ile kılma didün. Tanğrı taâlâ ayıttı: Sen 
suç / itâbını karşularsın, ben dahı seni edebdî lâ’net kıldum didi, lâ’net / imdi 
Âdem dahı suç kıldı, İblis dahı suç kıldı; Âdem miskinlik / (kıldı,) rahmet bul-
dı, İblis aleyhil’la’ne tekebbürlük kıldı, lâ’net buldı. Pes / ehl-i Fütüvvet, gerek 
kim tekebbür olmaya. Üçünci Şît Peygamber aleyhisselâm. / Ol vakt kim Şît 
Peygamber aleyhisselâma Cebrâîl, aleyhimesselâm, / cullahlığı getürdi, öğ-
retdi, ol panbuk çekirdeğini getürdi, Âdem ekdi, / panbuk bitdi. Havvâ eğir-
di, Şît dokutdı. / 14. b Âdem, Şît aleyhisselâmı görevardı. Şît aleyhisselâm / 
durdı, önine etmek kodı.

Mes’ele: Eğer sorarlarsa kim / Bu dünyâda evvel konuk kim oldı? Evvel 
Âdem Peygamber aleyhisselâm / oldı. Evvel dünyâda etmeği Şît aleyhisselâm 
kesdi, Âdem aleyhisselâm / etmek yidi, Şît aleyhisselâm duâ kıldı. Şît doku-
duğı bezden / kesdi Âdem aleyhisselâm aldı, beline tennûre tutdı. Pes şeyh-
ler / tennûre tutunmak andan kaldı. Şît aleyhisselâm, kangı kardaşı / geleydi 
etmek yidürürdi, biline tennûre tutardı. Tanğrı taâlâ / Âdem’e buyurdı kim: 
Oğlanlaruna ayıt, zekât çıkarsunlar, Şît’e / 15. a virsünler didi. Pes ahîler ge-
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rekdür kim kapusundan içerü girene etmek / koya, andan söleye. Dördünci 
İbrâhîm Peygamber aleyhisselâm. Ol vakt kim Nemrûd mel’ûn padişahıdı, ka-
tında müneccimler çoğıdı. Bir gün müneccimler Nemrûd’a ayıtdılar: Ülkede 
bir oğlan doğa, / bütlerüni ura, vilâyetüni tuta, sen dahı anun elinde helâk / 
olasın. Nemrûd buyurdı: Her kanda kim er oğlan toğarsa öldürün. / Pes 
Âzer’ün avratı İbrâhîm aleyhisselâmı toğurdı, gizledi. / Nemrud’dan korkdı, 
ayıtdı: Oğlan doğurdum, öldi didi. / Gice olıcak İbrâhîm aleyhisselâmı dağa 
iletdi, bir mağara / 15. b içinde kodı, bir ulu taş, mağara kapusında berkitdi. 
Bir kaç günden / girü geldi, mağara kapusın açtı, gördi kim dahı diri durur... / 
Biraz emzürdi, girü mağara pakusun berkidüp gitdi. Pes oğrılayın gelür / di, 
emzürürdi. Ol gün kim anası gelmezidi, İbrâhîm aleyhisselâm / barmağın ağ-
zına koyub emerdi. Tanğrı taâlâ rızkın barmağından virürdi. Pes / İbrâhîm 
aleyhisselâm bir yaşına değdi, illâ onbeşer oğlanca olurdı. / Bir gice anası gel-
di, İbrâhîm aleyhisselâmı mağaradan taşra çıkardı. / Yire ve göklere bakdı ve 
dağlara bakdı, ayıtdı: Bunları kim yaratdı? / Bunların ve benüm Tanğrım kim-
dür? Bir nurlu yıldız gördi, ayıtdı: 16 / ھذا ربي. a Ya’nî, budur Tanğrım didi. Yıl-
dız dolundı. İbrâhîm aleyhisselâm ayıtdı: ال احب اآلفلين Ya’nî, sevmezven ol nes-
neyi kim dolunur, bildi kim Tanğrı taâlâ / bî zevâldür. Çün ay doğdı, ayıtdı: 
 ya’nî budur benüm / Tanğrım. Ay dahı dolundı, ayıtdı: Bu dahı Tanğrı ھذا ربي
değüldür. Pes güneş doğdı, / İbrâhîm aleyhisselâm ayıtdı: ھذا اكبر  ya’nî budur 
kim Tanğrım, bu ulurakdur. / Çün güneş dahı dolundı, anasına ayıtdı: Bu da-
hı Tanğrılığa yaramaz. / İbrâhîm aleyhisselâmı anası, evine getürdi, anası ah-
vâli didi. Pes / İbrâhîm sevgüsi Âzer’ün gönline düşdi, ammâ hikâyeti çok-
dur. İbrâhîm / Tanğrı’yı istedi, buldı. Çün oda atdılar, Tanğrıdan yüz döndür-
medi. / 16. b Bütleri uvatdı, Tanğrı taâlâ, yiğit adıbirle andı, fetâ didi. Nitekim 
Kur’anda / buyurur: قالوا سمعنا فتًى يذكرھم يقال له ابراھيم  Pes sonra İbrâhîm aleyhis-
selâm Şâm’a vardı, Kıbt kuyusunın üstinde / çok yıllar gelen gidene etmek, 
taâm yidürdi. Hergiz konuksuz taâm yimezidi / konuk gelince. Bir kez hefte 
oldı, konuk gelmedi. İbrâhîm aleyhisselâm / duâ kıldı, Allâhu taâlâdan konuk 
diledi. Hak taâlâ, Cebrâîl ve Mîkâîl ve İsrâfîl / aleyhimüsselâmı viribidi, âdem 
süretinde geldiler, İbrâhîm aleyhis / selâma konuk oldılar. İbrâhîm aleyhis-
selâm durdı, bir kuzı biryan / önlerine kodı, ayıtdı:  بسم هللا Anlar sunmadılar, 
İbrâhîm aleyhis- / 17. a selâm gördi kim yimezler, katı korkdı, yüzi sarardı ve 
Sâre, urudurub / kulluk iderdi. Pes ahîlerün avratları gerek kim hidmetkâr 
ola. Pes / Sâre ayıtdı: Neye korkarsın? Nice kavmin senün var. Andan / 
İbrâhîm aleyhisselâm ayıtdı: Niçün yemezsiz? Ayıtdılar: And içdük, / taâm yi-
mezüz bahâsın virmeyince. İbrâhîm aleyhisselâm ayıtdı: Elünüz / sunıcak بسم 
 din, taâm bahâsı / budur. Cebrâîl aleyhisselâm الحمد هلل din, tamâm yiyicek هللا
bildi kim korkdı, zîrâ bir kişi, bir kişiye / düşmanlığa gele, taâmına sunmaz 
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olur. Cebrâîl aleyhisselâm ayıtdı: Yâ İbrâhîm, korkma, biz feriştehlerüz, sana 
muştuluğa geldük, Allâhu taâlâ / 17. b sana bir oğlan rûzî kılkı, İshak adlı Sâ-
re’den. İbrâhîm / ayıtdı: Pîrem ben, oğlan kandan ola. Ol dem ağaçları bunca / 
yıl kuruyiken yeşerdi, yapraklandı. Cebrâîl aleyhisselâm acebler misin kim / 
Tanğrı taâlâ kâdirdür. Bir kavlde İbrâhîm a.m. hidmet kuşağın / bunda ku-
şandı, şalvar geydi, ya’nî diz donın. Bir kavlde İbrâhîm / a.m. buyurdı Kâ’be’ye 
yapmağa geldi, Cebrâîl aleyhisselâm hidmet kuşağın / kuşandı. Ol encir sü-
dinden biten pamukdan tuman getürdi, / İbrâhîm geydi, ana değin diz donı 
yoğıdı. Bir (rivayette) aydurlar kim ol / pamuğı Havvâ eğirdi, evvel Âdem 
geydi, andan Şît geydi, ölicek / 18. a Cebrâîl a.m. sonra İbrâhîm’e getürdi. 
İbrâhîm öldi, yine Cebrâîl / aldı. Ol vakt kim münâfıklar Rasûl hazretine gel-
diler, ayıtdılar: / Fülân eri falân avretile tutduk didiler, üşde kapusın / üstle-
rine bağladuk. Rasûl ayıtdı: Bir kişi olsa, varsa bir doğrı / haber getürse. 
Emîr-al-mü’minîn Alî kerremallâhu vechehû ayıtdı: Ben varayın / Rasûl ayıt-
dı: Var yâ Alî. Vardı, kapuyı açdı, gözin yumdı, / ayıttı: İkisen bir kal. Avret 
kaldı, er çıkdı. Alî gözin açdı, avreti / gördi, girü Rasûl’e geldi, ayıtdı: Bir kişi 
gördüm ev içinde didi. / Münâfıklar feryâd kıldılar, ayıtdılar: Yâ Alî yalan söy-
ler, didiler. Derhâl / 18. b Cebrâîl a.m. geldi, ayıtdı: Alî gerçekdür ve ol donı 
getürdi. Resûl / a.m. Alî’yi geyürdi. Mi’râc’a çıkduğı gice Cebrâîl a.m. hidmet 
kuşağın / getürdi, Rasûl’e kuşatdı. Pes cümle ahîler gerek kim bele bağlada. 
Beşinci / Yûsuf Peygamber a.m. Ol vakt kim Zelîhâ, Yûsuf Peygamberi seve-
ridi, / çok duruşdı, Yûsuf’un ışkını gönlinden çıkaramaduğı vakt kim Yûsuf’ı / 
katına getürür, Yûsuf, Zelîhâ’ya hiç bakmazıdı. Sarayınun içini tamâm sırça-
dan / eylediler kim Zelîhâ tahtında otururken her ne araya baksalar yüzi gö-
rünüridi. / Pes Yûsuf’ı getürdiler, Yûsuf her kanda kim bakdısa Zelîhâ yüzin 
gördi. Pes / Yûsuf, başın koynına sokdı, yine çâre eyleyemedi. Pes Zelîhâ / 19. 
a melâmet oldı. Bu sözi Mısır avretleri işitdiler, / ayıtdılar: Pâdişâh avreti ku-
lın sevdi didiler, ol, ana mutî’ olmadı didiler. / Çünkim ol avretlerün ta’n id-
düklerin Zelîhâ işitdi, konukluk eyledi, / ol avretleri kığırdı. Beş avretidi, bek-
ler avretleri idi. Pes buları / getürdiler konuklayalar; dahı ellerine bıçak virdi-
ler, birer turunç dahı; ol / vakt kim ben kesün diyem, kesesiz didi. Dahı vardı, 
Yûsuf’ı donatdı, / getürdi. Çünkim bunlar Yûsuf’ı gördiler, âşık olub akılları 
gitdi. / Zelîhâ ayıtdı: Kesün turuncunuzı; turunc ellerinden düşüb ellerin pâ-
re pâre / eylediler, acısın hiç duymadılar. Çünki Yûsuf gitdi, ayıtdılar: / 19. b 
Hak elündeyimiş, seni melâmet kılmak gerekmez didiler. Pes bir gün Zelîhâ’ 
Yûsuf’ı getürdi, halvet- / serâye koydı, kapuları berkitdi. Andan İblîs şâd oldı, 
Yûsuf zinâ kılur didi, / zîrâ ki Zelîhâ gâyet hûbıdı. Yûsuf hiç râzı olmadı. 
Zelîhâ, Yûsuf’ın / ardından eteğine yapışdı, yırtıldı. Kapular da açıldı, Yûsuf 
gitdi. Bu kıssa / uzundur. Ammâ Yûsuf evvel demde nefsini yendi, İblîs kör 
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oldı. Pes Tanğrı taâlâ, / Yûsuf’ı yiğit deyü yâd kıldı, nitekim Kur’ân’da buyu-
rur kim وقال نسوة فى المدينة الى آخره Pes gerek kim ahîler pâk-dâmen olalar ve pâk 
/ lik farz oldı cümle yiğide ve ahîye ve şeyhlere vâcib oldı. Altıncısı Yûşa’-ibn-i 
/ Nûn Peygamber a.m. Ol vakt kim Mûsâ a.m. Yûşâ’-ibn-i Nûn’a yoldaş oldı, / 

20. a Yûşâ’, Mûsâ’ya yoldaş oldı, hiç Mûsâ sözinden daşra çıkmadı, ışkıla / 
Mûsâ’ya kulluk eyledi ve bu kıssa meşhurdur; ammâ Allâhu taâlâ Yûşa’dan, 
yoldaşına / eyü hulk ve eyü sevgü ve eyü hidmet gördiğiyçün anı yiğit diyü 
Kur’ân da yâd / kıldı, nitekim buyurur: واذ قال موسى لفتيه االيه Pes Ahîlere gerek 
kim kendü yoldaşını eyü kılavuzlaya, kişiler eyülere yoldaş ola; / bilmedüği 
nesneyi bileler, yavuzdan eyüye uyalar. Heftum, Ashâb-al-Kehf. / Ol kim 
Ta’yalunus’dan kaçdılar, zîrâ kim Dakyunus, ben Tanğrıyam diridi; bu altı / 
kişi Dakyanus’un hidmet-kârları idi; bir gün Takyanus uyurdı, bir çetük / de-
receden düşdi, Takyanus belinledi. Bunlar ayıtdılar: Çetükden belinleyen / 
20. b Tanğrı değüldür didiler; biz varalum, Tanğrımuz isteyügidelüm didiler. 
Altı / kişi gider iken Takyanus’un çobanına uğradılar. Çoban ayıtdı: Kancaru 
gidersiz? / Bunlar, ahvâli diyüvirdiler, Tanğrımuz isterüz didiler. Çoban ayıt-
dı: / Ben dahı sizinile bile giderin didi, yidi oldılar. Çobanun bir itçüğezi varı-
dı, / ardlarınca bile gitdi. Kovdılar, gitmedi. Kakıyıp bir ayağın sıdılar, dönme-
di. / Yüzü üstüne sürüni sürüni bile gitdi. Yine kovdılar, Hak taâlâ ol ite / dil 
virdi, ayıtdı: İ azîzler, beni niçün kovarsız? Ayıtdılar: Sen bizüm cinsimiz / 
degülsin didiler. İt ayıtdı: Siz (de) ol diledüğünüz kişinün nâ-cinsisüz didi. / 
Bunlar hayrân oldılar, ol itçüğezi boyunlarına getürdiler, it ile sekiz oldılar. / 
21. a Ol biri adı Yemlîhâ ve biri Takyûnuş ve biri Keştûtuş ve biri Feykûnuş / 
ve biri Yûsek ve biri Eylîmis ve it adı Kıtmîr. Pes bunlar bir mağaraya girdiler. 
/ Ayıtdılar, biraz uyuyalum, dahı gidelüm didiler. Üçyüz dokuz yıl uyudılar. / 
Cebrâîl a.m. gelürdi, bir yanlarına döndürürdi İtçüğez hiç / uyumadı, ayıtdı, 
uyuyam, şâyed bunlar gideler didi, işik üstinde üç / kavladı, İblîs aleyhil’lâ’ne 
üçbin şeytan divşirüb geldi kim anları / helâk kıla. Ol itçüğez mağara üstine 
çıkdı, ayıtdı, şeytan çesirini / sıdı. Pes imdi bir it Tanğrı istemek talebin kıldı, 
lâcerem ol / âdemî hisâbına geçdi. Pes Ashâb-al Kehf bâtılı terk kılub Allâh 
dergâhına / 21. b döndüğiyçün Allâhu taâlâ anları Kur’ân’da yiğit adıbirle yâd 
kıldı, nitekim Kur’ân’da / buyurur: اذ اوى الفتية االية Pes ahîlere gerek kim bâtılı 
terk / kılalar, Hakk’a döneler, hakkı bâtıldan seçeler ve hakkı, bâtılı bileler.

Bâb: / Ol beyandur; her bir ulu, bir Fütüvvet söyledi. Şeyh Cüneyd ayıt-
dı: Allâhu / taâlâ bu cihânı yaratdı, Fütüvveti Şam içinde kodı, ya’nî Şâm didi-
ği / gicedür, giceden murad örtünmekdür. Şeyh Fazl ayıtdı: Fütüvvet tefsîri / 
oldur kim kişi kendü yoldaşını fesâd işden ve yavuz işden saklaya / ve dahı 
ana vefâ kıla. Fütüvvet vefâdur. Şeyh Abû-Bekr-i Varrâk ayıtdı: Fütüvvet ol-
dur kim / anun hiç hasmı olmaya, ya’nî kıyâmet güninde hiç kimsenün hak-
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kı anda olmaya didi. / 22. a Şeyh Hâris ayıtdı: Sâhib-fütüvvet oldur kim hid-
met içinde cüst / ola, insâf vire, insâ (f ) almaya, ya’nî kendü yol ısmarlaya, 
yol ısmarlatmaya. / Şeyh Nâsır-âbâdî (Nasr-âbâdî) ayıtdı: Fütüvvet bir ağaç-
dur, anun köki âriflerün / canıdur, anun bir budağı mürüvvetdür, ol mürüv-
vetün (nışânı iki cihânı terkitmekdür. Ya’nî dünyâda cömerd olan, âhiretde 
dahı cömerddür vallâhu a’lem. Şeyh Muhammed-ibn-i Alî rahimehullâh ayıt-
dı: Fütüvvet oldur ki nefs yığa, ya’nî bir avret eline girse anunıla zinâ kılası 
vakt nefsin yine, zinâ kılmaya, vallâhu a’lem. Men ayduram kim Fütüvvet, 
Tanğrıya ve peygamberlere ve evliyâlara yakın olmakdur, dahı âdemîlerden 
ve canavarlardan hiç kimesne andan incinmeye ve sâhib-Fütüvvet oldur kim 
gözsüz ve dilsiz ve sağır ola vesselâm.

Bab: Bu ol beyandur, birkaç kişiye Fütüvvet değmez. Evvel kâfire Fü-
tüvvet değmez, çünkim kâfir, hak dîni kor, bâtıla tapar; eğer anun başı göğe 
irerse ana Fütüvvet değmez, zîrâ Fütüvvet hakdur, bâtıl kabûl kılmaz. İkinci, 
münâfıka değmez, zîrâ münâfık, zişt necisdür, gerçi ki ol sûretâ âdemdür, illâ 
sıfâtda itdür. Çün ol namazâ kâhildür, pes anun yiri esfel-i sâfilîndür, ana Fü-
tüvvet değmez, Üçünci, müneccim. Hisâbı yalancılıkdur, dün gün halka ya-
lan söyler. Ol, katı yalan söylemeyicek halk inanmaz, pes yalancıya Fütüvvet 
değmez. Dördünci, süci içene Fütüvvet değmez. Her kim süci içe, süci içende 
yüzsuyı olmaz,) Tanğrı emrin sır, / çünki esrir, cümle âdem andan incinir, 
ol halde Tanğrıya, Peygamber’e / söğer, pes ana Fütüvvet değmez. Beşinci, 
dellâke fütüvvet değmez ne kadar gire, / dahı çün hammâma gire, kâfirlerle 
müselmanları bir tutar, pes Tanğrı birdür, / îman birdür, pes bu işlü kişiye 
fütüvvet değmez. Altıncı, dellâle fütüvvet / değmez, dellâl bî vefâdur, bir da-
var kim, ana kim vireler, davar ıssına çok / 22. b cefâ kılur, her zaman halkın 
ziyânın ister, dost ve düşman ana birdür; / ol hallü kişiye fütüvvet değmez. 
Yedinci şol pîşe-gâr kim va’desin yerine / getürmeye, çullah dahı olursa bu-
gün ve yarın diye, sözüne durmaya / Bu işde ol kişiye günah olur, pes va’de-
si hilâf olana Fütüvvet / değmez. Sekizinci, (Kassabun) işi kan dökmekdür, 
her nefesde ol canavarlar boğazlarlar, / Fütüvvet ana halâldür, canavarlar 
andan incinmeye; pes Fütüvvetden / anun eli yokdur. Dokuzuncı, cerrâhun 
ve endîşesi dâim zahm ve rencdür, / gice gündüz halkı zahımlu ister, hiç râ-
hatın istemez ve anun gönli taşdan / katıdur, ana fütüvvet değmez. Onun-
cu, Amel-dârlara fütüvvet yokdur, her zaman / 23. a amel-dârları bir resim 
kovarlar, ol resme bir ad korlar, tâ kıyâmete değin / ol günâhun yarusı anun 
olur, Fütüvvetde anun hiç eli yokdur. On- / birinci sayyâddur, müdâm say-
yâdun işi tuzak ve ağ kurmakdur hîyle ile / kuşları tutar, yavrucakları eksüz 
kalur, yuvasında açlıkdan ölür, bunlara / fütüvvet değmez. Onikinci muhte-
kirlere, tahılı bir eve koyarlar ki kızlık / ola, satavuz; ol cümle âdemlere ve 
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canavarlara kızlık ve kahtlık diler, pes / ol kişi dünyâya tapar, işi bâtıl kılur, 
ol işlü kişiden Fütüvvet ırakdur. / Onüçünci, yavuz nazarlu kişilerdür, anlar-
da yüzi suyı olmaz. / Cümle günâhun yavuzı gammâz gözdür, her kim gözin 
yendi, / 23. b ol Fütüvvete lâyıkdur ve şehvet bir oddur ve avret pamukdur, 
göz ol / odı yandurucıdur. Ahîler gerek kim şehvetden ırak olalar. On- / dör-
dünci Allâhu taâlânun bir adı Settâr’dur ve ehl-i Fütüvvet gerek kim settâr- / 
sıfat ola, Allâhu taâlâ ayb örticileri sever. Zihî hoş kişi kim erün / ve avretün 
aybından fârığ oldı. Rasûl hazretinden rıvâyet / iderler: Bir gün Rasûl hazre-
ti sinlere vardı, bilesine vardum, / ayıtdı: İşbu iki kişiye azâb kim virdiler, iki 
sehl nesnedendur. / Ayıtdılar: Ne ola yâ Rasûlallâh? Ayıtdı: Biri gaybet söle-
yüb halkun etin / yidiğünden ötüri ve biri kendü sidüğinden sakunmaduğiy-
çün. Andan bir pâre / 24. a tâze çıbıkı iki pâre eyledi, bir pâresin bir yana dik-
di, ayıtdı kim: / İşbu budacuklar kim yaşdur, ümîddür, bularun azâbları yey-
neye didi. Her kim / bir müselmanun aybın görüb örter, Allâhu taâlâ kıyâmet 
güninde anun / aybını örte. Onbeşinci, Râsul hazreti a.m. buyurur kim bahîl / 
uçmağa girmez ve Selsebîl’den içmez. Zihî devlet ol kişinün cânı / kim bahîl 
olmaya. Kelâm-ı Kadîm içinde buyurur: وما يغنى عنه ماله اذا تردى  ya’nî ol bahîle 
malı hiç assı kılmaz / kaçan ki ölse. Onaltınci; gaybet Tanğrınun rızâsından / 
ırak olmakdur. Mesâvî söyleyenden Fütüvvet bezer, nitekim / 24. b Kur’ân’da 
buyurur: ً  بسم هللا الرحمن الرحيم ويل لكل ھمزة Dahi buyurur kim / وال يغتب بعضكم بعضا
-Ya’nî Katâde ayıtdı: Vay ol kişilere / ki gaybet söleye, dahı gam لمزة الذى جمع مااًل
zider, katı azâb anlaradur kim Rasûl / hazreti buyurur kim mi’râc gicesi bir 
kavme uğradum, gördüm bakırdan / dırnakları var, yüzleri etin yırtarlar. Ben 
ayıtdum: Yâ Cebrâîl, / işbunlar ne kavmler? Ayıtdı: Bunlar anlardur kim hal-
kun mesâvîsin / söylerlerdi. Onyedinci, bühtan kılmakdur. Bir kişi, bir kişiye 
nâ hak / yire bühtan kılsa kendüye ziyan olur; zîrâ kim Şeytan / 25. a işidür. 
Dünyâda Kafdağından ulu yokdur, suçsuz kişiye / bühtan itmek Kafdağından 
ağırdur, nitekim Kur’ân’da buyurur kim: / ھذا بهتان عظيم Ehl-i Fütüvvet gerek 
kim kimseye bühtan / kılmaya. Onsekizinci, oğrılık Fütüvvet ehlinden taşra-
dur. Ol / iş key ayıbdur. Gerçi oğrı bir nesneyi alur, şâd olur, şerîatde / anun 
elin kesmek gerekdür. Allâhu taâlâ doğrı kulları sever ve oğrı, / bu dünyâda 
aldığın bilür, âhiretde viresin bilmez. Rasûl hazreti a.m. / buyurur kim: Bir ki-
şi, bir kişiyi incitdiyise, ya malın âldıyısa halâl- / lığın dilesin, zîrâ kim yarınki 
gün ne akçe alur ve ne fülori alur. 25. b Eğer sâlih amel işlediyse zulminden 
ötürü müzdinden alur. / Mazlûma virürler. Eğer müzdi yoğısa mazlûmun 
günâhın alur, / anun boynına bırağurlar. Ondokuzuncu, Fütüvvet-dâr, sakın-
sa gerek / harâmdan, halâlden yana taleb kılsa gerek, nitekim Rasûl hazreti 
a.m. / buyurur kim: Bir mü’min evine bir arpa mıkdârı getürse duâsı / kabûl 
olmaya, pes harâmdan sakınmak gerek. Yiğirminci. Rasûl / hazreti a.m. bu-
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yurur kim ne çirkin kuldur şol kul kim ululana, / dahi zulmeyleye, dahı azkun 
ola, dahı şehvet kıva, dinin / sata ve dahı tama’ eyleye ve ne yatlu kuldur ol 
kul kim hevâ / 26. a arzûsunda ola ve dahı halkdan ummağıla hor ola ve eğer / 
sen nasîhati tutarsan dünyâda ve âhiretde dinlenesin ve dünyâda / yakın ola-
sın peygamberlere ve feriştehlere. / Hem ben zâîf her bir kitabdan çıkardum, 
yaramaz işler işlemekden / yiğitleri yiğitlikden ve ahîleri ahîlıkdan ve şeyhle-
ri şeyhlıkdan / düşürür. Şöyle bil kim ilm-i şerîat farz olupdur cümle Müsel-
manlara, / nitekim Rasûl hazreti a.m. buyurdı: طلب العلم فريضة على مسلم ومسلمة Pes 
cümle yiğide ve ahîye ve şeyhe Fütüvvet / ilmi farzdur, bilmeyicek kılmaya-
lar. Ahîlere amel kılmayıcak yarın / 26. b kıyâmet güninde Emîr al-mü’minîn 
Alî’den ve Rasûl hazretinden ve Allâhu / taâlâdan şermsâr olalar. Kişi bilme-
düği işi işleyümez, nitekim Kur’ân da / buyurur kim: يعلمون الذين  يستوى   قل ھل 
يعلمون ال   / Ma’nîsi oldur kim bilürlerle bilmezler berâber midür? Dahi والذين 
bir yerde buyurur kim فاسئلوا اھل الذكر ان كنتم ال تعلمون Aydur, eğer bilmezsenüz 
bilenlerden öğrenün. Pes bilmek yiğrekdür. /

Bab: Fütüvvet ağacı biter sıdk u safâdan ve emânet saklamakdan / ve 
keremden ve mürüvvetden ve hayâdan. Bu, vasf-ı îmandur. Her kim bu vasıf-
dan / taşra olsa Allâhu taâlâ andan bîzâr olur. Ol ağacun özdeki, / 27. a Allâh 
yolına ihsan kılmakdur, budakları edebdür ve hayâdur ve köki / tevhîddür 
ve tehlîldür ve yimişi ma’rifetdür, evliyâ sohbetidür ve ol / ağacun suyı rah-
metdür ve rahmetile sıvarulur ve kudretden ol / su evliyâ gönli tahtına akar, 
ol ağac, yiğidün gönli tahtında biter. / Budakları yücelür, nûrile celâle irişür. 
Bular, ol ağaç dibinde karâr / kılub duru. Emîr-al-mü’minîn Alî kerremallâ-
hu vechehû buyurur kim: / Aslı bu yedi harfdür: ق، ا، ن، ت، م، ھـ، ى Ya’nî kâf 
sıdk, elif safâ, nûn emânet, te korku (takvâ), mîm kerem, hi mürüvvet, / yi 
hayâ. Pes kangı yiğidde kim bu yidi harf vardur, ol ağaç kim Fütüvvet / 27. b 
ağacıdur, anun gönli tahtında biter, anun gibi yiğide aydalar kim: Esselâmu / 
aleykum yâ fityân. Pes bize suâl kıldılar kim neyçün iki kez selâm / didi ? Biz 
cevâb kılduk ki bir kez selâm virmek sünnetdür, selâm almak / farzdur. İkin-
ci kez selâm, anun gibi duâ kılmakdur. Bilün kim yiğitlik / makâm-ı a’lâyimiş. 
Kişi (yiğit) olmayınca ahî olmaz. Evvel kişi yiğit gerek. /

Bâb. Bu ol beyandur kim ahî nicesi kişi ola ve ana ne gerek ve ne eyleye, / 
anı diyelüm. Evvel şart ahî gerek kim iki cihanda cânü gönülden / cömerd ge-
rek, ya’nî dünyada cömerdlık eyleye, âhiretde dahı / cömerd olur. Rasûl haz-
reti buyurur kim dünyâda malın terk / 28. a eyleyen kıyâmet güninde dahı 
cömerd ola, ya’nî kendi müzdinden / vire, bireküleri tamudan kurtara. Hak 
taâlâ ayıda kim: Bana cömerd lokması / gösterürsin, iy kulum, ikinüzi dahı 
yarlıgadum, uçmağa varunuz / diye. Pes ahî iki cihanda cömerd olsa gerek, 
nitekim Kur’ân’da buyurur: / وال يحض على طعام المسكين Dahi Rasûl / hazreti bu-
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yurur: Cömerd kişi yakındur Tanğrıya ve yakındur âdemîlere / ve yakındur 
uçmağa ve ırakdur tasaya ve nâkes kişi ırakdur Tanğrıya / ve ırakdur âdemî-
lere ve ırakdur uçmağa ve yakındur tamuya ve dahı / bir fâsık kim cömerd 
ola, yiğdür zâhid ola ve nekes ola. İkinci / 28. b şart, ahî gerek kim namâzın 
kazâya komaya, nitekim Kur’ân’da aydur: فويل للموصلين الذين ھم عن صلواتهم ساھون 
Vay ol namâz kılıcılara kim namazların kazâya / korlar, yâ sehvidirler. İbn-i 
Abbâs radıyallâhu anh bu âyeti münâfıklar hakkında / indi kim kavm içinde 
olıcak namâz kılurlar, halvet olıcak namâz kılmaz- / lar, nitekim Rasûl hazre-
ti, a.m. buyurur kim: İslâmın bünyâdı beş nesne / üzerine kıldı. Biri tanıklık 
virmekdür Tanğrınun birliğine ve Ra / sûl’ün haklığına. İkinci beş vakt namâz 
kılmak, üçünci zekât virmek / dür. Dördünci ramazân ayın oruç tutmakdur. 
Beşinci hacca varmakdur / 29. a Pes gerek kim namâza kavî ola. Dahı kendü 
yoldaşların namâza yelteci / ola, dahı (üçünci) şartı ahî, evvel hayâ ve edeb 
gerekdür. الحياء شعبة من االيمان النبى ع.م.   :Ya’nî Peygamber a.m. buyurur kim قال 
Hayâ îmandan bir budakdur ve dahı buyurur kim: Kişiye hayâ hayırdur. / Pes 
ahîye elbette hayâ gerekdür, tâ kim terbiyelerine ve cümle halka öğrede. / 
Gerçi kim tarîkat içinde edeb hayâdur, illâ ma’nîde gevher didükleri / edeb-
dür ve bu arada edeb içün söz vardur, ammâ dahı / yirde idevüz. Dördünci 
şartı, ahî gerek kim terk-i dünyâ ola ve ar / zûların terkide ve evlenmeye ve 
yâ ulu yirin gözetmeye / 29. b ve dünyâyı terk kıla, nitekim Rasûl a.m. buyu-
rur: الدنيا سجن المؤمن و جنة الكافر Ya’nî dünya mü’minlerün zındanıdır ve kâfirlerün 
/ uçmağıdur ve dahı ben zaîf bu yirde şöyle gördüm, ahînün / dünyâliği çok 
olıcak Fütüvvet yolından çıkar. Pes ahî dünyâyı terk kılsa / gerek. Beşinci şar-
tı, ahî, halâl kesb kılsa gerek. Nitekim Allâhu taâlâ Kelâm-ı / Kadîminde bu-
yurur: الطيبات ]طيبات[ مارزقناكم  İbn-i Abbâs radıyehullah aydur: Allâhu / كلو من 
taâlâ, ]كلو من الطيبات ]طيبات  didüği, ya’nî arı pâk / didüği oldur, asl-ı halâldür, 
nitekim Rasûlullâh a.m. buyurur kim: Her gice / yatduğı vakt niyyet eylese 
halâl kesb kazanam diyü, irteye yarlıganmış / 30. a çıkar. Ahî halâl kesb ka-
zanmak gerekdür, belkim farzdur ve hem sünnetdür / ve dahı ahîye bir pîşe 
ve san’at gerekdür, ana meşgûl ola. Eğer pişesi yoğısa / ana Fütüvvet (değ-
mez. Fütüvvet) ana halâldür kim kesb kazana halâlden ve dahı o kesbi terk / 
kıla, yidüre. Anun kesbi olmayıcak yidürmesi dahı olmaz. Pes / bî kâr kişi bî 
hâsıl olur. Bu zâîf kim Yahyâ’dur, şöyle gördüm, bir / yirde dahı ahînün gerek 
kim onsekiz dirhem gümiş sermâyesi / ola, ayruk olmaya. Pes ehl-i Fütüvvet, 
bir işe meşgûl ola, bî kâr kişi / sevdâyî olur. Ve eğer sorarsa kim ol iki kişi kim 
ehl-i Fütüvvet / idi ve sâhib-tarîkat idi, pîşeleri var mıdı, yâ yok mıdı? / 30. b 
Cevâb: Emîr-al-mü’minin Ebû-Bekr-i Sıddıyk radıyallâhu anh gâzîyidi, gazâ-
dan / fâriğ olıcak belile ağaç diblerin düzerdi, ya’nî bağçıvanlık kılurdı. / Pes 
her kim her nesnenün tuzı vardur, yiğitliğün tuzı ahîlik, tuz / etmek kazan-
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makdur ve miskinlere yidürmekdür. Altıncı şart, ahînün gerek kim / ilmi ola, 
kesb ona gâlıb ola. Eğer ilmi yoğısa ilm taleb kıla, âlimleri / seve, hoş tuta, 
ilim öğrene. Nitekim Rasûl a.m. buyurur: Her kişi kim / bir yola gide ilim is-
teyü, elbette ilimle ana uçmak yolı gengez olur. Pes / câhile Fütüvvet değ-
mez, câhillık katı ayıbdur, dünyâda hiç câhillıkdan / katı ayıb yokdur, nitekim 
Rasûl, 31 / الشيئ الجا. a ھل ليس بشيئ Rasûlullâh a.m. buyurur kim: Her / nesne nes-
nedür, câhillık hiç nesnedür. Pes ol kişi hakıykatde / eşekdür, eğer başında 
murassa’ tâc dahı varısa. Lâkin ilim bu değül, / Kur’ân okıya, ancak ilim oldur 
ki eyü hulk ve lûtf ve sahâvet / ve kerem ve hayır ve şer bilmekdür. Gerek 
kim ahînün key hulkı ola, hulkılan / âdemîleri kendözine kul eyleye. Ben 
âdemîleri dînüme eyü hulkıla getürdüm. / Yedinci şart, ahî gerek kim bekler 
kapusına varmaya, belki bekler, padişahlar / anun adın bilmeyeler. Vallâhi 
ben zaîf kul bir yirde gördüm ki / yazılmış, ol âlim kavlinde, her kişi, bekler 
ve padişahlar katına vara, / 31. b ol kimseye şefakat eylemeye, ol kişi 
harâm-zâdedür, nitekim Rasûl a.m. / buyurur: اذا رأيت الفقير باب االمير فبئس الفقير 
 Rasûl a.m. buyurur / kim: ve ol وبئس االمير واذا رأيت اميرباب الفقير فنعم االمير ونعم الفقير
bek kim derviş kabusuna varur, ne yavuz olur ol derviş / ve ol bek kim derviş 
kapusuna varur, zihî ni’met ol beke ve ol / dervişe. Pes ahî ve şeyh bir dirlik 
dirilse gerek kim padişahlar anun / ayağına vara ve dahı şöyledür kim bekler 
katına varan Tanğrı zikrin / unıdur, hiç anmaz, zikri bekler olur, nitekim 
Kur’ân’da haber virür kim له قرين فهو  له شيطاناً  الرحمن نقيض   a .32 ومن يعش عن ذكر 
Ma’nîsi oldur; Allâhu taâlâ aydur kim: Her kişi kim yüz döndüre Tanğrınun 
fikrinden, / Şeytân’ı ana havâle eyleyevüz kim ana yoldaş ola, hiç ayrılmaya, 
dâim anı / azdıra. Pes ahîye bu nesneler gerekdür kim nitekim İbrâhîm a.m. 
al-Halîl / nefsuhû fî tâatir Rahmân ve mâluhû lid dıyfân ve ceseduhûl mîzân 
ve veleduhu / l kurbân, ya’nî İbrâhîm a.m. kendözin Allah tâatına virdi, malı-
nı Allah / yolına harceyledi ve oğlın Allah ışkına kurban kıldı, pes bu şart / lar, 
ahînün sıfatındandur ve hem sûretindendür, yukartağı şerhler (şartlar?) 
anun / sıfatıdı, imdi girü bu ahînün sâfî sûretin beyan kılalum / kim bir yâd-
gâr ola.

Bâb: Ol beyandur kim terbiye nice ola, / 32. b Dahı terbiyet kılalar, şöyle 
vâcibdürür terbiyeye kim cân u gönülden / ahîsine kul ola, şöyle kim ahînün 
her sözine yok dimeye. Ahî destû / rınsuz hiç iş işlemeye, ahînün karşusu-
na gülmeye ve tükürmeye ve sümkürmeye / (ve ahînün küfri,) terbiye katın-
da İslâm geçe. Terbiye yakın ola ahîsine, nitekim / Rasûlullah a.m. yakın oldı 
Tanğrıya. Terbiyenün sıdkı şöyle ola / ahîsine kim nitekim Ebu-Bekr’e Rasûle 
oldı. Terbiye, ahîden korka, nitekim Ömer / korkardı Allah’dan. Terbiye uta-
na ahîsinden, nitekim Osman utanurdı / Allah’dan ve Rasûl’den. Terbiye hid-
met kıla ahîsine, nitekim hidmet / kıldı Alî, Rasûl hazretine ve terbiye (tavaf) 



325burgâzî ve “fütüvvet-nâme”si

kıla ahîsini, nitekim tavaf kılur / 33. a hacılar Kâ’be’yi. Terbiye ahîsin şöyle 
seve, nitekim Rasûl, Tanğrıyı severdi / ve terbiyenün sabrı ola Eyyûb gibi ve 
Cercîs ve Nûh gibi ola, günde / bin kez azâb kılub depelerse ahîsinden yüz 
döndürmeye. Eğer / yüz döndürürse hakkâ mürteddür. Buna delîl oldur kim, 
ilerü zamanda bir / peygamber ardınca bir peygamber dahı gelse ana uymak 
varıdı. / Pes peygamberlik Muhammed Mustafâ’da hatmoldı, bu dinden dön-
mek yokdur. / Pes Fütüvvet dahı Rasûl hazretinde tamâm oldı, Ammâ cüm-
le ahîler / hakdur, cümlesi birdür, illâ birinden birine dönmek yokdur ve da-
hı / terbiye yiğidinden ve ahîsinden ve şeyhinden ayruk ahîye ve şeyhe / 33. 
b dönmek yokdur. Eğer münkir olub horlarısa ol dahı mürteddolur, / cüm-
le erkân ana harâm olur, nitekim bir Müselman peygamberlerden / bir pey-
gambere inanmasa, yahud sünnetine inanmasa kâfir olur. Pes cümle / ahî-
leri seve, illâ kendü ahîsini artuk seve ve dahı terbiyeye evvel / yiğit gerek. 
Evveli anı oğlanlığı vaktinde saklaya cümle yavuz işden, / nitekim kiçiyiken 
anası sakladı oddan, sudan ve yiğit edeb / öğrede, dahı yiğit anı kendü ahîsi-
ne ilede. Ahî dahı hidmet / öğrede. Ahî anı şeyhe ilede, şeyh ana zühd ü tâat 
öğrede, / tâ şeyh, anı Tanğrıya irgüre. Bu dürüst erkândur. Erkândan / 34. a 
maksûd terbiyedür, hâsıl olmakdur, illâ terbiye hâsıl olmağı / ahî katındadur. 
Eğer terbiye, bir yiğidi yiğit tutunsa, yine dönse ol / yiğit, ahî ve şeyh tutunsa 
revâdur, illâ üç dahı olsa / gerek. Dahi ol kişiyi boynına alsa gerek. Terbiyeye 
hem yiğit olmağa / ve hem ahî olmağa ve hem şeyh olmağa bu şerh, yukaru-
da / geçdi. Terbiyenün yiğidi kim ise ahîsi ol olsa gerek. Ahînün / şeyhi kim 
ise anun dahı ol olsa gerek. Zîrâ kim yukaruda yâd / kılduk. Ol üçi dahı bir-
dür. Pes bunlara erkânlarıdur, kişi / erkândan taşra olmasa gerek.

Bâb: Şöyle vâcibdür ahîye kim / 34. b terbiyet kıla. Terbiye, göre, öğrene. 
Zirâ kim kişi, her bir nesneyi görmeyince / öğrenmez. Şöyle terbiye eyleye 
kim hünermend ola, ya’nî cümle erkânı öğrene, / bile ve her bir peygamber 
kendü ümmeti içinde niceyise ve ne kılursa / ahî dahı kendü terbiyeleri ka-
tında şöyle olsa gerek. Eğer bilmezse / Fütüvvete lâyık değüldür. Ahî, terbi-
yesine namâzun cümle erkânın öğretmek / gerek. Farîzasın, vacîbin, sünne-
tin öğretse gerek. Eğer bu işi kılmazısa / Fütüvvete lâyık değüldür. Ahî, terbi-
yeyi şöyle ma’mûr eylese gerek kim cümle / âdemler anı göreler, ol ahîye duâ 
kılalar, terbiyesinden / bileler kim ol ahî Fütüvvet-dârdur, ahî terbiye içinde 
anlamaklık / 35. a çerağın yandura kim anun içi karanğu olmaya ve dahı ter-
biyenün gönli / ayînesine ma’rifet saykalın ura, ol âyîneye baka, anlaya, bile. 
Pes ahî / terbiyet-dâr olsa gerek ve seng-trâş ve dıraht-traş olsa / gerek, ya’nî 
taş yonıcı ve ağaç yonıcı bir taş yonar, ol taşın / adın denşürür, ayruk ad vi-
rürler; ağaç dahı heman bu resme / olur. Taş heman ağaçdur, illâ yonulı bir 
nesne olur, adı bir hoş / ad olur ve dahı âdemî dahı heman âdemdür, ahî ana 
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perveriş virür, / halk içinde ol bir hoş adıla anılur. Görmez misin şol dağda / 
biten yimişlerile şehirde biten yimişün dadı birdür, illâ lezzeti bir değüldür, / 
35. b bahâsı dadı bir değüldür; perverişden bir taş, lâ’l olur ve perverişden / 
bir ağaç yaprağı atlas olur. Ammâ mes’eleler ve sözler çokdur, buna meşgûl 
olursavuz / ayruk maksuddan kaluruz. Allâhu taâlâ Muhammed’e perveriş 
kıldı, iki cihan / şâhı oldı. Pes âdem ki perveriş yimedi, eğer anun başı göğe 
irerse / ol eşekdür. Pes ahî gerek kim perveriş vire âdemlere terbiye üzerine / 
ki durışa. Terbiye dahı ahînün sözüni kabûl kıla.

Meğer bir zamanda / bir ulu ahî varıdı, birkaç kişiler ana hidmet kılurı-
dı. Bir / oğlancuk dahı varıdı, ahî, ol oğlancuğa key izzet kılurdı. Ol / yanın-
dağı kişiler melûl oldılar. Andan ahîye ayıtdılar: Bu cümlemüze terbiye / 36. a 
kılursın, illâ ana katı izzet idersin, didiler. Ahi bunlarun / her birinün eline bir 
kuş virdi, ayıtdı: Varun, (her) birinüz bir halvet yirde / hiç kimse görmesün, 
boğazlan didi. Pes her biri bir yirde boğazladı / lar, getürdiler. Ol oğlan, alub 
gitdüği kuşı girü diri getürdi. / Ahî ayıtdı: Neyiçün sen boğazlamadun, diri 
getürdün didi. Oğlan / aydur: Her kanda kim vardumısa gördüm kim Tanğrı 
anda hâzırdur, / cihânda hîç halvet yir yokdur. Ahî ayıtdı: Hâ gördünüz mi, / 
ben ana izzet itdüğüm nedendür, bunda çok kabiliyyet, anlamaklık gördüm, / 
anınçün buna artık izzet iderin. Pes terbiye, ahînün sözin / 36. b kabûl kılsa 
gerek. Ahî dahı terbiyeye key renc yise gerek. / Evvel terbiye tutan Şît Pey-
gamberdür. Allâhu taâlâ Âdem Peygambere, a.m. / buyurdı kim: Oğlanlarunı 
ve dahı oğlan oğlanlarını Şît’e ilet, terbiye / kıl kim Şît, anlara ilim ve edeb 
ve erkân öğrede. Âdem ayıtdı: / İlâhî, ben öğredeyin. Allâhu taâlâ, reva de-
ğüldür, oğul ataya terbiye olmak. / Pes Âdem oğlanların Şît terbiye kıldı. Pes 
Cebrâîl a.m. gelürdi, / Şît’e elli suhuf getürdi. Anun içinde edeb, hayâ çoğıdı. 
Perveriş / siz âdem taş yemişi ve dağ canavarları gibidür. Perverişile hamlar / 
göynülür ve çiçekler düşer (çiğler bişer). Ahîler gerek kim dâim terbiye kıla, 
perveriş vire. / 37. a Terbiyeye gerek mal u canı ahîsi yolına sebîl ola.

Bâb: / Ol beyandur kim Kavlî nedür, Seyfî nedür.
“Kitâb-al-Kalâid”de şöyle / buldum ki Fütüvvet yolı iki dürlüdür. Biri 

Kavlî ve biri Seyfîdür. / Ve hem “kitâb-al-Musemmâ” da şöyle gördüm kim 
Kavlî, Ebû-Bekr’dür ve Seyfî, Alî / dür ve dahı Kavlî oldur kim ahî ve şeyh 
görmedin sıdk bağlaya, / ahîye kul ola, ışk ile Fütüvvetden anun adın ana, 
ahîsi ışkına / cömertlık kıla. Ahî ne işde ve ne sûretde ve ne dirlikdedür, / 
ol terbiye dahı ol sıfatlu ola. Aydurlar kim terbiye, ol ahînün / terbiyesidür. 
Ba’zılar aydurlarsa revâ değül; yalan söyler; ahî ve şeyh / 37. b görmedin (dü-
rüst) dür (dirlerse), illâ yiğit görmeyince olmaz. Zîrâ Ebû-Bekr-al-Sıddıyk, 
Kavlîdür, / anun islâmını Rasûl, cihâna gelmedin dürüst tutdı. Allâhu taâlâ, 
dahı / Peygamber kabûl kıldı, dahı Kur’ân’da buyurur: والذى جاء بالصدق وصدق به 
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Kavle sıdk gerek / Ebû-Bekr gibi. Ebu-Derdâ ayıtdı: Bir gün yolca yürürdüm, 
Ebû Bekr / ardumca gelürdi. Rasûl a.m. ayıtdı: Yâ Ebû-Derdâ, ol kişi kim / 
senden yiğrekdür dünyada ve hem âhıretde, sen anun önünce yürürsin. / Ol 
Tanğrı hakkıyçün kim Muhammed anun tasarrufındadur kim gün doğmadı / 
ve uyakmadı kişi üzerine peygamberlerden sonra Ebû-Bekr’den / 38. a yiğ-
rek. Pes terbiyenün sıdkı gâlib olıcak dürüstdür. Çün ahîsine vara, / el irme-
ye, anun yolın vara, ana öygüne ve dahı Kavlî, ıkrâr eyleyüb niyyet / kılmak-
dur. Pes kişi evvel niyyet kılur, andan işler. Niyyetsüz abdest ve namâz / ve 
sadaka dürüst değüldür. Pes Kavlî, kavildür.

Her kim ki Seyfî ola, hâs / ve âm, gerek kim evvel Kavlî ola, andan Sey-
fî ola. Gerçi Arab, kılıca / “seyf” dir, illâ Seyfî oldur; ahîyi ve şeyhi gözede, 
andan terbiye aldı, / andan düni gün ahîye harşu hidmet kılurdı, nitekim 
Emîr-al-mü’minîn / Alî, düni gün Rasûl hazretine hidmet kılurdı. Pes ol kim 
Seyfîdür, / ahîsine hidmet kıla, ahî andan hoşnûd ola. Çün ahî andan / 38. b 
hoşnûd ola: (Fazla) Çün ahî andan hoşnûd oldı, bilin bağlaya, destûr / vire, 
çerağ vire, anun işi tamâm olur. Kavlîdür çerağ ala; eğer ol sıdkı / bağladu-
ğı ahî dünyâdan gitse terbiye, ol ahînün makamına vara, andan / çerağ ala, 
ahînün bir halîfesi anun bilin bağlaya, illâ ol kişi bil bağlamağa / lâyık ola. Ya 
kabri üstine varalar, çerağ iledeler, ahîye lâyık ve yakın kimse / bilin bağlaya 
ve eğer Kavlînün eli ve güci irmese ahî üstine varmağa, / ya bir halîfesin bil-
medi, pes ol Kavlî terbiye ne kıla? Şöyle gerek kim ol / şehrün kavmi tanık-
lık vireler; bu kişi, ol ahî yolına lâyıkdur, pes / ol ıklîmün padişahı, ya kadısı, 
anun bilin bağlaya, çerağ vire.

39. a Bâb2: Bu ol beyandur kim ahînün sofrası ne resme ola. Gerek ahî-
nün / ulu ola, çok etmek ola, soğan olmaya, sarımsak. Zîrâ kim gökden böyle / 
indi. Zaîf, tefsîrde şöyle gördüm ki İsâ Peygamber a.m. kavmine otuz gün / 
oruc buyurdı, tuttılar. Ol kavmün bir nicesi ayıtdılar: Bize otuz gün / oruc 
buyurdun, tutduk, zahmet, meşakkat gördük, eğer otuz gün / bir âdemîye 
kulluk itsevüz bizi konuklayayıdı, ya bir nesne vireyidi, imdi eğer / elünden 
gelürse Tanğrıdan dilegil, bize gökden bir ni’met vireyidi / didiler. Nitekim 
Kur’ân’da buyurur: اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم ھل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من 
-b Dahi ol kavm ayıtdılar: Anuniçün dilerüz kim andan yiyevüz, gön .39 / السماء
lümüz mutmainn / ola, sıdkımuz arta, sana inanavuz, nitekim buyurdı: قالو نريد 
 ,Pes İsâ a.m. duâ kıldı ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاھدين
el getürdi, ayıtdı: اللهم انزل علينا مائدة من السماء االية Hak taâlâ vahy kıldı kim: Duânı 
/ kabûl kıldum, dileğüni vireyin, ammâ bilsünler kim taâm yiyüb sonra inkâr 
/ kılursa senün peygamberlığuna ve bana âsî olursa ben anlara bir azâb / 
kılam kim andan artuk kimseye kılmaduk olam; nitekim buyurur: منزلها   انى 
40. a عذاباً ال اعذبه احداً من العالمين عليكم فمن يكفر بعد منكم فانى اعذبه
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Andan / bu havle râzî oldılar, bakdılar, gökden bir sofra iner döne döne, 
bu halâyık / mütehayyir oldılar. İsâ anı göricek ağladı, ayıtdı: ًاللهم اجعله رحمة 
 Andan ol, İsâ önine indi, / üstinde bir destar var. Gelün, birinüz وال تجعله فتنة
bu sofrayı açun. Kimse ilerü / gelmedi. İsâ aleyhisselâm ol destarı sofra üze-
rinden getürdi, ayıtdı: / بسم هللا الرحمن الرحيم وانت خير الرازقين didi açdı. Gördi kim 
(beş) girde ve (bir) kavrılmış balık, yağı tamar, kılçığı yok, / derisi yok, başı 
ucunda yumşak tuz, kuyruğı ucında üsküreyle sirke, / 40. b bir girde üstin-
de zeytun. Pes mütehayyir oldılar. Bir kişi aydur: Yâ İsâ, duâ / senden, bir 
mu’cizât dilerüz kim bu balığı diri kılasın. İsâ duâ kıldı, / balık diri oldı. Ol 
kavm korkdılar, kaçdılar. İsâ balığa buyurdı, / yine bişdi. İsâ ayıtdı: Gelün, bu 
taâmı yin didi. Ayıtdılar: İlkin / sen yi, andan biz de yiyelüm didiler. İsâ ayıt-
dı: Benüm bundan hazzım yok, / sizün içün diledüm, gelün yin, râzı olmadı-
lar. İsâ a.m. ayıtdı: / Gelün iy sayrular, renclüler, gözsüzler ve ya ayaksuzlar, 
bu taâmı yin, şifâ / bulasız. Pes bölük bölük ol taâmdan yidiler. Renclüler sağ 
oldı, / şifâ buldılar ve yohsullar bay oldılar, ol gün bin üçyüz kişi yidi, / 41. a 
bir zerre eksilmedi. O sofra yine göğe çıkdı, irtesi girü indi, bakub (boğur) / 
hep halâyık yidiler, hiç eksilmedi, pes kırk gün bu resme indi, öyle / namâzı-
na değin dururidi. Pes İsâ’ya Hak taâlâ vahy kıldı kim baylar / yimesünler. İsâ 
bu haberi ol kavme didi. Ayıtdılar: İsâ, key câzûdur, / ammâ hikâyeti çokdur. 
İsâ’ya câzû diyenler üç kişidür; gice yatdılar, / dün yarusında donğuz sûre-
tinde oldılar, neûzü billâh. Yidi gün / gezdiler, sekizinci, gün yir yarıldı, aşağa 
geçdiler, tamuya göçdüler. Pes / her kim Tanğrınun ni’metin yise, şükr kıl-
masa eyle olur ve her kim Tanğrınun / ni’metin yise, şükr eylese Allâhu taâlâ 
anun ni’metin arturur, nitekim Kur’an’da buyurur: b .14 / ولئن شكرتم الزيدنكم Çün 
ni’mete şükr eylemese / ol ni’meti andan alur, nitekim buyurur: ان عذابى لشديد / 
Pes gerek kim ahî dâim şükr içinde ola, ahînün taâmında acı nesne / olmaya, 
zeytunyağı, mercimek ola, ma’zûr tutun, size lâyık değüldür / dimeye ve key 
hamdur şol kişi kim taâmından ötürü / özür dileye. Gerek kim ahî ve şeyh, 
cümle taâmdan bişürmesini bile, tâ kim bileler ol / ahî hidmet-kârdur. Zîrâ 
hidmet bilmeyen Fütüvvete lâyık değüldür ve dahı yiğit, / ahî ve şeyh bâzâr-
da taâm yimeye ve su içmeye. Bu zaîf kul, “Müsemmâ” kita / bında gördüm, 
her kim bâzârda taâm yiyüb / 42. a su içe, ol kişi Fütüvveti azarlamış olur. 
Ahînün / sofrasında etmek çok gerek.

Bâb: Taâm yimekde yiğirmi erkân vardur, / dördi farzdur ve dördi sün-
netdür, on ikisi edebdür. Ba’zılar / cümle oniki tutarlar, illâ dürüst değüldür, 
nitekim beş vakt namâzun / farîzası vitrile yiğirmi rek’atdur, taâmun dahı 
erkânı yiğirmidür, Ammâ ol kim / farîzadur, evvel halâl yimekdür kim vebâ-
li olmaya. İkinci pâk ve temiz yiye. / Üçünci, kendü öninden yiye, Dördünci 
şükr kıla Tanğrıya. Ammâ ol dört kim / sünnetdür, evvel, taâmdan öninden 
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(öndin) elin yuya, ikinci, taâma suna, بسم هللا diye. / Üçünci, çanağun kenârın-
dan yiye, ortasından / 42. b sunmaya. Dördünci, taâmdan sonra الحمد هلل diye. 
Ammâ ol oniki kim / edebdür, edeb bâbında aydavuz. Taâm yidükde süm-
kürmeye, tükürmeye, ağsurası / ve sümküresi gelürse ağzına destemâl tuta, 
elin tutmaya ve taâm yiriken su / içmeye, meğer zarûret ola. Taâm yiriken 
kimseye ikrâm kılmaya, ya’nî kimse / gelürse durmayalar, taâma izzet kılalar. 
Urudururken yimeyeler ve su içmeyeler, / nitekim Rasûl hazreti, a.m. buyur-
dı: Hiç kimse bizden urudurub sulanmasun. / Sordılar kim: Yâ Rasûllallâh, 
taâm nice ola? (ayıtdı): Ol da yavuzdur. Pes ahîye / gerek kim işbu yâd kıldu-
ğumızla hem tuta, hem işleye. Ahîlığun bünyâdı / taâm yidürmekdür. Sipâs 
ve minnet kılmaya, zîrâ kim her kişi rızkını yir, ammâ / 43. a ahî şükr kıla 
Tanğrıya kim miskinlere etmek yidürmeğe beni sebeb kıldı, zîrâ kim / ni’met 
Tanğrınundur, kime kim rızk eyleye, ol beni bahâ kıldı, zîrâ rızkı / Allâhu 
taâlânındur, rızık eyleyen oldur. Ahî ayda, Allâhu taâlâ beni ne eyledi diye. / 
Eğer minnet ve sipâs kılursa kendüye assı kılmaz. Nitekim (Allâhu) taâlâ 
Kur’an’da buyurur: / يا ايها الذين آمنوا ال تبطلوا صدقاتكم بالمن واالذى Pes taâm erkânları / 
budur, devlet ol kişinün kim bile işleye.

Bâb: Gerek kim ahînün dört / nesnesi açuk ola ve üç nesnesi bağlu ola. 
Ammâ dört kim açuk (ola), evvelâ, / hiç dünyâm eksile dimeye. Nitekim 
Rasûl hazreti buyurdı: Her kim Tanğrı / taâlâ yolında harceyleye, birine ye-
diyüz değe. Enes-ibn-i Mâlik ayıtdı: / 43. b Rasûl yarınki gün içün hiç nesne 
gizlemedi. Dahı haberde şöyle gelmişdür / kim eğer bir kişinün doksandokuz 
aybı olsa ol kişi dünyâyı terkidüp / yidürse ol örter anun cümle aybını. Pes 
eli açuk gerek. Katına / gussalu kişi gelürse şâd ola ve ahî güler yüzlü ola ve 
müsâfirlere / güle güle söyleye. Üçünci, ahînün sofrası açuk ola; her kim içe-
rü girse önine / sofra aça. Pes bu dört açuk ola, dört nesne ana açıla. Tanğ-
rı / taâlânun ni’meti kapusı açıla ve rahmet kapusı açıla. Ammâ ol kim / ge-
rekdür, evvel ahînün iki gözi bağlı ola, hiç kimseye yavuz nazarla bakmaya. / 
İkinci dili bağlu ola, yavuz keleci söz söylemeye. Şalvarı bağı pek bağlu ola, / 
44. a evvel ardın saklaya, sonra önin saklaya, bekleye. Haberde şöyle gelmiş-
dür: / Her kimde kim bu iki vardur, pes bu üç bağlu olıcak üç nesne ana bağ-
lana. / Evvel günâh kapusı bağlana, ikinci azâb kapusı, üçünci tamu kapusı 
bağlana / ve ahî gerek kim pâk-dâmen ola ki bu adıla her kim anıla, hem için-
de / ehl-i tarîkat katında bu iş yiğide ve ahîye ve şeyhe gerekdür.

Bâb: Ahînün donı / necesi (ola), anı aydalum.
Her kim ehl-i tarîkat donın geye, ya fâsık, ya felâh, / ya’nî fâsıklık, fâ-

sıklıkdan çıkarur, felâhun felâhlığın giderür, / ya’nî don kişiye muhtesibdür. 
Dilersen kim kıyâmet güninde bitin kara / olmaya ve dahı şermsâr olmaya-
sın, donundan sakın. Nice kişi, kıyâmet / 44. b güninde donından ötürü ta-
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muya gire ve gerekdür kim kişinün donı pâk ola, / nitekim Kur’ân’da bu-
yurur: وثيابك فطهر Gerek kim ehl-i tarîkat her zamanda / donın yudura. Dahı 
anun donı bir renk ola, ağ ola, alaca olmaya. Emîr-al-mü’minîn / Ebû-Bekr-al-
Sıddıyk gök renglü don geyerdi. Pes şeyhler gerek kim gök / geyesi geyeler 
Emir-al-mü’minîn Ömer radıyallâhu anh yeşil don geyerdi. Pes müderrisler, 
/ kadılar, halîfeler yeşil geyeler. Emîr-al-mü’minîn Osman ak renklü câme ge-
yerdi, / pes hatîblere ve hâfızlara ve ehl-i kalemlere ak don geyeler. Emîr-al-
mü’minîn Alî / kerremallâhu vechehû kara renklü câme geyerdi, pes yiğitler, 
ahîler kara geye / ler. Kızıl, ya saru geyerse Fütüvvetten ırakdur. Kızılı, sa-
ruyı hiç bir peygamber / 45. a geymedi, Fir’ayn-i lâ’în donıdur. Ahî harîr gey-
meye ve donın kısarak geye. Nitekim / Rasûl hazreti ayıtdı: Toprakdan (to-
pukdan aşağa) don tamulıkdur. Ahî altun bezek / (yüzük) geymeye. Pes ne 
kim Fütüvvet içinde vardur, şerîatden taşra değüldür, / nitekim Rasûl hazreti 
buyurur kim: Şeriat kavlümdür ve tarîkat fi’limdür / ve hakıykat hâlümdür. 
Ahînün dülbendi yidi arşun, yâ dokuz arşun / gerek kim kaçan bir müsta-
hak, bir yalıncak görse kendünün güci yeter olsa / kaftanın çıkara, ol miski-
ne geyüre, hiç kimseneye sölemeye ve paşmak / dahı bu resmedür. Her kim 
bu işleri işleye, anun (makamı, enbiyâ) makamında ola. / Zinhâr iy karındaş, 
donın arı pâk tut.

Bu bâb, ol beyan / 45. b kim ahînün sohbeti sâlihler ve harîf-i safâ kişiler 
ola. Allahu taâlâ (ya) yakın / kişiler ola, miskînleri seve, dâim sohbeti mis-
kinlerile ola, nitekim Rasûl / hazreti duâsında aydurdı: İlâhî, beni dirlüğüm-
de miskîn eylegil, ölicek / miskîn öldürgil, kıyâmetde miskînlerile kopargil. 
Âyişe anamuz radiyallâhu / anhâ ayıtdı: Yâ Râsulallah, neyiçün böyle dirsin? 
Ayıtdı: Anuniçün kim / miskînler kırk yıl önden giriserlerdür uçmağa. Rasûl 
hazreti ayıtdı: Yâ / Âyişe, miskîn kapuya gelicek mahrûm gönderme, yarım 
hurma varısa dahı / virgil, yâ Âyişe, miskînleri sevgil kim tâ kim Allâhu taâlâ 
seni kıyâmet güninde / kendüye yakın eyleye. Ahînün sohbeti miskînler ile 
olsa gerek, zirâ kim / 46. a kişinün harîfi ne nesne ise ol dahı ancılayın olsa 
gerek. Ahînün / (harîfi) baylar ve bekler olmasa gerek. Nitekim Âyişe ayıtdı 
kim: Bana Rasûl hazreti / ayıtdı: Eğer dilerisen kim bana irişesin, kanâat dün-
yadan itler / azuğı denlü nesnen olsun, dahı zinhâr sakıngıl baylarıla otur-
magıl / ve bir donı yumayub geymeyince bırakmagıl eski diyü. Pes kişi harîfi 
bilse / gerek. Çün sirke balbirle hem-nişîn oldı. Sirkelik adından denşülür, / 
engübîn olur ve bir katre denizde harîf olıcak ol dahı deniz olur, / gevher bi-
lür ve ger mü’-min toprağı gülile harîf kıldılar, ol toprak gül gibi / kohar. Pes 
sâlih kişiler (ile) hem-nişîn olan bir demde ana eser ider. Mûsâ / 46. b Pey-
gamber aleyhisselâm (a) kuru asâ yoldaş olduğıyçün ejdehâ oldı, / dahı çok 
mu’cizâtlar andan geldi. Rasûl a.m. (a) bir ağaç yoldaş oldığıyiçin / Arşun 
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üzerine çıkdı, Arşdan dahı azîz oldı ve ahîye gerek kim ne / yire okurlarsa 
vara, yok dimeye. Rasûl hazreti aleyhisselâm ayıtdı kim: / Birekü sizi yiyesi-
ye okısa varun, eğer oruc olursanuz dahı, / ol kişiye duâ kılun; eğer beni bir 
koyun paçasına dahı okurlarsa varurın / didi.

Bâb, bu ol beyandur kim Ahî fesâd ehli kişilerile müsâhib / olmaya, zîrâ 
ehl-i fesâdun sohbeti Fütüvvet ehline yatlık gösterür, çün gül, / harîfi diken 
oldığıyiçün oda göyner. Âdem oldur kim sohbeti güzîn kıla. / 47. a İsa Pey-
gamber a.m. birle bir iğne musâhib oldığıyiçün dördünci kat / gökde kaldı, 
yukarı çıkmadı ve bal sirkeyile harîf oldığıyiçün / dadı, lezzeti ayruksı oldı 
ve bülbülbirle harîf olanun yiri gülzâr olsa / gerekdür. Baykuşbirle harîf ola-
nun yiri vîrâne olsa gerek. / Tûtîbirle hem-nişîn olanun gıdası şeker olur ve 
karkabirle yoldaş olanun / gıdası murdâr olur ve hem sunun harîfi taş oldı-
ğıyiçün dâim / akarken iniler, ya’nî nâcins, kişinün i’tikadına ziyân ider, nite 
(kim) bir pâre / bulut gelür, şol azametlü güneşün nûrın kaplar. Pes nâcins 
kişiyile / olan, mübtelâ olur, nitekim sultan Mahmud bir eyü doğanı gâyet 
severdi. / 47. b (bir gün) kaçurdılar, bir Türkmen damına kondı. Türk tutdı, 
aldı, evine girdi. / Ayıtdı: Bir şehir badanosın tutdum didi, tavukları arasına 
salıvırdı. / Doğan, filhâl bir tavukı vurdı ve yırdı. Türk aydur: Bunun / tayna-
ğı uzamış, tavıka katılmaz didi, doğanun dırdağın kesdi, / andan doğan uç-
mağa kasd kıldı, türk aydur: Kanadı dahı uzamış didi, kanadların dahı kesdi. 
Andan önine daru dökdi. / Türk ayıtdı: Burnı uzamış, doğanın burnın dahı 
kesdi, rusvây / eyledi. Sultan buyurdı çavuşlarına çağurdurlar, her kim / ol 
doğanı getürür, bin altun alsun. Andan türkmen bu haberi / 48. a işidür, av-
retine aydurur. Avret aydur: Âşikâre iletme kim elünden / alurlar. Ol doğanı 
bir dağarcuğa koydılar, dağarcuğı bir çuvala bırakdı, / akrasına getürdi, Sul-
tan katına getürdi, ayıtdı: Kuşı ben tutdum / didi. Sultan ayıtdı: Getür. Türk 
getürdi, çuvalı aşağa kodı, / dahı ol çuvaldağı dağarcuğı çıkardı ve ol dağar-
cuğun başın / aşağa silkib düşürdi. Gördiler kim ölüm haline gelmiş. Sultan / 
doğanı eline aldı, gördi. Türkmene sordı kim neyiçün kanadun kesdün? / 
Türk ayıtdı: Uçarıdı. Ayıtdı: Neyiçün burnın kesdün? Ayıtdı: Daru / yimezidi. 
Ayıtdı: Neyiçün dırnakların kesdün? Ayıtdı: Tavuk yırıtdı. / 48. b Pes Sultan 
buyurdı: Dağarcuğı dolu akça virdiler. Andan Sultan / doğanı çavuşlar eline 
virdi, şehir içinde çağırur: Her kim / ki bir nâcins kişiyile harîf olsa böyle mü-
btelâ ola, sonra imansuz kalur. / Pes bir kişiye gerek kim kendü harîfin bile, 
murdâr harîfi murdârdur. / Erenler harîfi er olur. Şol sohbet kim âdemi ek-
sük kıla, dünyadalikden / ve âhiretden, halk içinde hor olur, anun gibi sohbe-
ti kılan kişi gâyet / câhil olur.

(Bâb: Semâ’) Ammâ semâ’ ki ârifler anda zevk u safâ bulur, cânun / râ-
hatıdur ki ol nağmeyi âşıklarun cânı işidür, kuş gibi / uçar, cilve urur dost-
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dan yana. İmdi semâ’ cânun katığıdur, gönül / 49. a ârzûsıdur ve gökler ve 
firiştehlerün bile semâ’ içindedur, şeş cihât / her lâhza cünbişdedür. Her bir 
şahıs raks urıcak zevk bulur, (nitekim) Şeyh-i / râstîn ve kutb-al-ârifîn Mev-
lânâ Celâlüddîn kuddise sırrahû-l-azîz buyurur: /

سريست الهى كه مجازى نبود حقا كه سماع ما ببازى نبود   
مردار بود كي ھيچ غازى نبود انكس كه سماع ما ببازى شمرد  

Pes semâ’, erenlerün ve â / riflerindür ve âşıklarındur, nitekim bülbül 
güli göricek söyler, tesbîh, kılur, / güli görmeyince söylemez ve âşıklar da-
hı semâ’ olmayıcak sabr / kılmaz, bülbül gibi taleb kılur. İşbu çarh-ı felekler 
ve melekler ve âdemler / ve dîvler, cümle hayvanlar, her biri semâ’dadur, ki-
mi nagamda / 49. b ve savtda ve kimisi raksda, kimisi şâdî, kimi gamlu, kimi 
zevkde, kimi şevkde / dür, illâ semâ’a vakt gerekdür, vaktsüz olıcak bî zevk 
olur. Şâdılık / gussaya döner. Pes semâ’ vaktiyle gerek. Dahı muvâfık yâren-
ler gerek / dür kim ol semâ’da vefâ, safâ ola.

Salvat-al-ârifîn’de aydur: / Âyişe anamuz radiyallâhu anhâ aydur: Be-
nüm katımda bir avret varıdı, / şi’r aydurdı. Bir gün aydurken Rasûl hazreti 
üstine girüb / geldi, avret dınmadı. Andan Ömer geldi, dınmadı. Ömer ayıt-
dı: / Bu ne ahvâldür? Rasûl ayıtdı şi’r aydur. Ömer ayıtdı: Biz de işidelüm. / 
Rasûl hazreti avrete işâret itdi. Avret ol beyti / 50. a ikileyin ayıtdı. Ömer din-
ledi, anı işitmeğe, öğrenmeğe inkâr eylemedi. / Bir gün Rasûl hazreti durdı, 
Asâb-ı Suffa katına vardı. Bunda / hikâyet çokdur, amma Ashab-ı Suffa’nun 
bir dane üzümi bulundı. Rasûl’ün / önine kodılar. Rasûl hazreti anı kırk beş 
kişiye bahş eyledi. Bu hadîsi / anda buyırdı سيد القوم خادمهم Pes andan ashâb-ı 
Suffa nağme kıldı. / Bunda ihtilâf vardur, ba’zılar aydırlar: Rasûl durdı, üç kez 
çevrindi. / Cebrâîl a.m. geldi, döndi, ayıtdı: Yâ Rasûl-Allah ayruk dönme ki / 
yirler ve gökler, uçmak ve tamu ve cümle âlem bile dönerdi (döner didi). / 
Ba’zılar aydur: Rasûl üç kez başın saldı, ridâsı mübârek omızından. / 50. b 
düşdi, pes semâ’ halâl oldı âşıklara ve harâm oldı ışk / suzlara. Seriyy-i Sa-
katî radiyallâhu anh ayıtdı: Semâ’ dostlar gön / lin taşırur, zaîfler ve yazuk-
lular gönlini korkudur ve müşfikler gönline / od düşürür. Zen-Nûn’a sordılar 
ki, semâ’ hâli nedür? Ayıtdı: Semâ’ / bir nesnedür kim gönle girür, Tanğrıya 
irgürür. Her kim hakîkatden işidürse / ana rahmetdür, her kim nefsiyiçün işi-
dürse ana mihnetdür. Ca’fer-i Huldî / aydur: Cüneyd’den işitdüm, ayıtdı: Üç 
vakt içinde iner rahmet / dervişlere dir; biri ol vakt kim semâ’ ola, anda hak 
söylene. / İkinci nâ hak işide, kimseye dimeye ve dahı Abu-l-Kâsım-ı Nas-
râbâdî ayıtdı: / 51. a Her nesne katığı vardur, can katuğı semâ’dur. Sehl-ibn-i 
Abdullâh aydur: / Semâ’ ilmi Tanğrı taâlâ katından gelür, hiç Tanğrıdan artuk 
kimse / bilmez. Abû-Amr ayıtdı: Gerek kim semâ’ ehlinün gönli diri ola, te-
ni ölmiş ola. / Her kimün kim gönli ölmiş ola, teni diri ola, semâ’ ana harâm 
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ola. Muhammed / İbn-i cerîr aydur: Her endâmun nasîbi vardur semâ’dan, 
kaçan kim semâ’ kim / gözine düşe, ağlamağa düşer ve dile düşe, dil na’ra 
uruça / ğırur ve ele düşe, donın yırtar ve ayağa düşe, ayak raksa girür. Ammâ 
/ semâ’ muhtâcdur üç nesneye: Evvel vakt gerek, ikinci muvâfıklık gerek, / 
üçünci âşık gerek.

Ammâ semâ’ edebi üçdür: Evvel gülmeyeler, ikinci hiç / 51. b söz söle-
meyeler, üçünci çevre bakmayalar.

Bu bâb hidmetkâr hid / metin beyân kılur, nicesi kişi ola, nicesi hidmet 
kıla, ya’ni iy fikeler, şöyle bilün kim fikelik derecesi ulu a’lâdur ve key ulu 
makamdur. / Her kim hidmetkârlığı saklaya ve bekleye, cümle nesne ana gül-
zâr ola. Allahu / tebâreke ve taâlâ cümle peygamberlere ve evliyâlara hidmet 
buyurdı, / bunun şerhi yukaruda geşdi, ammâ fikelere key katı hulk gerek, tâ 
yüzi yirden / kalkmaya, kamu âdemîler (e) yü (z) ura, hulk eyleye, nitekim 
Rasûl hazreti buyurdı: / Kıyâmetde terâziye giren amellere hiç eyü hulkdan 
ağır nesne olmaya. / Eyü hulk sebebiyile kişi gündüzin oruc tutub gice irteye 
değin dün / 52. a namâzın kılanlar mertebesine irişür. Hidmetkârlar güc gö-
türe, hiç inlemeye, / zîrâ yiğit ve ahî ve şeyh hidmetkâr olmayınca revâ de-
ğüldür (ahî ve şeyh ola). Dahı / hidmetkâr güler yüzlü gerek, şâd-kâm olsa 
gerek, türşü yüzlü olmaya / ve garîbleri seve ve sohbeti ve yürümesi ve te-
ferrüci garîbler ile ola, garîb / lersüz taâm yimeye ve her bir işde Tanğrı adın 
ana ve dilinde dâim / zikri ve tesbîhi ola ve el kavşurub durmak anun pîşesi 
ola / ve dâim pâk arı ola ve donı arı ola ve hiç tahâretsüz ve âbdest / süz ol-
maya, gönli safâ ola. Ammâ fikenün hidmetin beyân kılalum kim çerağlara / 
hidmet kılmağa başlaya ve sofanun sol yanından çıka, sağ ayağın / 52. b yu-
karu basa. Çün otura, arkasın âdemlere kılmaya. Ol otura ve sağ / dizin yuka-
ru tuta. Çünkim çerâğa suna, ayıda: بسم هللا هللا نور السماوات واالرض يا ذالجالل واالكرام  
 şöyle edebbirle dura kim bir mü’min / namâza durur gibi ve mü’min يا حى يا قيوم
namâzda şöyle dura kim sırât köprüsi üstinde / durur gibi dursa gerek, zîrâ 
kim çerağı evvel Tanğrı taâlâ yandurdı. / Pes hidmetkâra katı koku (korku) 
gerek ve ihtiyât gerek iki yirde: Biri çerağ /himdetinde, bir sofra dökerken ka-
tı izzet gerek. Ammâ çün sofrayı eline alıcak / ayıda بسم هللا وانت خيرالرازقين andan 
sofrayı arkuncak koya, sağ yana / dın, andan çerağı iki eliyile tuta, eğer bir 
eliyile tutarsa ol taâmı, ol taâm / 53. a ıssını ve önine kodugı kişiyi horlamış 
olur. Andan etmeğe izzet kıla, çanak / altında etmek ufağın komaya, sakına. 
Pes taâmdan sonra gökçek Fâtiha / dileye, yâ taâm ıssını ve çerağ ıssını ana, 
andan ayıda: نعمت جليل صفرهء خليل ارواح مشايخ tekbîr getürelüm diye. Andan cârû 
ala sol eline, sağdın / başlaya, arkun arkun elin yastaya, tamâm olıcak barda-
kı eline ala, / iki eliyile tuta. Eğer bir eliyile tutarsa ol suyı ve ol su içer kişi-
yi / horlamış olur. Andan su içen kişiye dolıncak (doyuncak) dura, elin kav-
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şura, / sağ elin sol eli üzerine koya ve ayağı dahı bu resme ola ve bu erkân / 
53. b Selmân-ı Fâris’den (Fârısî’den) kaldı. Ba’zılar aydur, Bilâl-i Habeşî’den 
kaldı dirler. / Dürüsti Selmân’dandur, zîrâ kim Selmân’un sol ayağınun baş 
barmağı / yoğıdı Rasûl katına geldi, sahâbeler gelicek Selmân hidmet / kılur-
dı, ol barmağından utanurdı. Rasûl ayıtdı: Sağ ayağun / barmağın sol ayağun 
üstine ko didi. Ol, andan kaldı. Pes andan / su tamâm olıcak Fâtiha dileye, 
ol ıklîmün pâdişâhın duâda / ana ve dahı Emîr-al-Mü’minîn Ali’yi ve Emîr-
al-Mü’minîn Hamza’yı ve Abû-l-Müslim-i Mahâzî’yi / ve Hasen ve Huseyn’i 
Fâtiha’dan ana, zîra kim Ali Fütüvvet-dâr başıdur, Hamza’yı / anuniçün anar-
lar. Ali dâim taâmdan sonra Hamza’yı anardı, Fâtiha / 54. a okurıdı, üstâdum 
diridi ve hem dahı Rasûl hazreti taâmdan / Hamza’yı anardı, sahâbeler bile 
Fâtiha okırlardı, zîrâ kim evvel / İslâm dininde Hamza şehîd oldı. Abu-l-Müs-
lim’i anunçün anarlardı / kim müselmanlar atasıdur, hem yiğitler erkânıdur. 
Hasen’e, Huseyn’e Rasûl yiğit / didi, anuniçün anarlar. Andan fike salâvât di-
leye, zîrâ elbette Fâtiha’dan / sonra salâvât gerekdür, ayda: Selmân-ı Fârisî 
müzdine Peygambere / salâvât virelüm diye. Bu hidmetler tamâm olmayınca 
fike hiç söz keleci / kılmaya. Ammâ erkân çokdur, illâ bize gereklüsini beyân 
ve ayân / kılduk kim biz zaîfi dahı Fâtihabirle analar, fikeler bize duâ / 54. b 
kılalar kim gizlüyi âşikâre kılduk öğrenmek içün Fütüvvet / ehline gereklü-
sin yazduk. Eğer bir kişinün ömri Nûh ve Lokmân / ömrinden artuk olursa 
bu Fütüvveti tamâm yazamaya, ammâ ben zaîf / kul elinden geldükçe ve ak-
lı irdükçe yazdı, zîrâ Kur’an bir denizdür, / bu ilmün beyânı çokdur, hadîs-i 
Rasûl bisyârdur, ammâ gereklüsin / ve bizde varından yazduk.

Bâb: Ammâ edeb bâbın / dahı yazalum kim Fütüvvet tamâm ola, zîrâ 
cümle ilmün yiğreği edebdür, / nitekim Rasûl hazreti a.m. buyurur kim: / 
 a ve her kimde kim edeb var, hayâ andadur ve .55 / ادب النفس خير من ادب الدرس
kimde kim hayâ vardur, imân / andadur, nitekim Rasûl hazreti buyurur kim: 
-ve dahı buyurur kim Mevlâ (nâ) kutb-al-ârifîn, sultân al-mu / الحياء من االيمان
hakkıkîn, kâşif / -al-esrâr ve tâc-al-ebrâru ves sâlikîn, mürşid-al-tâlibîne vel 
âşıkîn, / alem-al-hudâ vel yakîn, vâris-al-enbiyâi vel mürselîn kaddese’ / lallâ-
hu sırruhul azîz buyurur kim:

از خدا حوييم توفيق ادب                       بى ادب محروم گشت از لطف رب
ادب آموز اى پسر )شب و( روز             تا زمانه ترا ادب نكند

ھر كسى گر ادب طلب نكند                   بر بساط شرف طرب نكند
ادب آموز ا گر ھمى خواھى ند               تا ترا روز b .55 شب ادب نكند

Bâb: Ol nesneyi beyân idelüm; taâm / yimekde on iki edeb vardur. Evvel 
sağ dizin yukarı dike, / sol dizin aşağa koya, otura, lokmayı çeğneyicek evvel 
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sağ yanıbirle / çeyneye, lokmayı kiçi kese, temiz yiye, ya’nî iki elin bulaşdur-
maya ve dökmeye, honı / ağzındayıken hiç söz keleci eylemeye. Eğer ol söz 
gevher dahı olursa / söylemeye. Hiç kimsenin yidiği lokmayı gözetmeye, ba-
şını kaşımaya, / ya gövdesin dahı ve çevre yana bakmaya, etmeği ısırub aşağa 
bırakmaya ve / gülmeye, sözin arkun söleye, tekellüf ve izzet birle yiye, şol 
nesne / kim yabana bırağacakdur, süngük gibi ve buna benzer ne varısa ken-
dü önine / 56. a koya taâmdan sonra elin yuya ve sile.

Bâb: Su içmekde üç / edeb vardur; Evvel iki eliyile tuta, ikinci kekince 
içe, ya’nî dinlenü dinlenü, / üçünci üstine dökmeye.

Bâb: Söz söylemekde dört edeb / vardur: Evvel katı sölemeye kim ağ-
zından yârı sıçramaya, bir kişiyle söyleşürken / çevre yana bakmaya, sen ben 
diyü söylemeye, siz biz diye, eliyile söylemeye.

Bâb: / Don geymekde beş edeb vardur: Evvel, sağ yanından eğnine ala. 
(ikinci, sağ yanın soka, andan sol yanın soka, üçünci), / dülbendin otururken 
sarmaya. (Dördünci, diz) donın uru (duru) rken geymeye, (Beşinci,) evvel / 
sağ ayağı paşmağın geye, çıkarıcak sol ayağın çıkara.

/ Bâb: Evden çıkmakda dört edeb vardur: Evvel, eşikden / 56. b daşra 
sol ayağın basa, (ikinci,) güle güle çıkmaya (çıka. Üçünci,) kaygu kaygu (ka-
kıyu kakıyu) çıkmaya. (Dördünci,) yuka / ru bakmaya, ya’nî tekebbürlükdür, 
Tanğrı adın ana.

Bâb: Yol yürümekde / sekiz edeb vardur. Evvel katı katı yürümeye. 
(İkinci,) gözede, canavarcuklara basmaya. / (Üçünci,) dört yana baka baka 
yürüye, (Dördünci,) taştan taşa seğirtmeye. (Beşinci,) yoldan ırılmaya. (Al-
tıncı,) kimsenün ardınca / bakmaya. (Yedinci,) kendüden ulunun önince git-
meye. (Sekizinci,) bir kişiyile giderken bir işe / meşgûl olmaya anı muntazır 
eyleyüb.

Bâb: Mahallede yürümekde / dört edeb vardur. Evvel, işi olmaduğı ma-
halleye varmaya. (İkinci,) karşudan / gelen kişiye yakın yürümeye. (Üçünci,) 
bacalara ve pencerelere ve açuk kapulara bakmaya. / (Dördünci,) ve oğlan-
cıklara uymaya.

Bâb: Bâzârda yürümekde beş / 57. a edeb vardur. Evvel, omuzunı kim-
seye urmaya, ya’nî (itişmeye. İkinci,) işitmeyen ırakdağı / kişilere çağırmaya. 
(Uçunci,) bâzârda (katı) gülmeye, (dahı) lağ itmeye. (Dördünci,) tükürmeye, 
sümkürmeye. / (Beşinci,) yimeye, içmeye.

Nesne satun almakda üç edeb vardur. Evvel, / yumuşak söyleye. (İkin-
ci,) çâşnî azacuk ala, belik almaya. (Üçünci,) her nesneyi alıcak / girü virme-
ye.

Bâb: Eve nesne getürmekde üç edeb vardur. Evvel, / eteğine, yenine 
koymaya. (İkinci,) âşikâre götürmeye. (Üçünci,) ive varınca ağzına koymaya.
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Bâb: / Eve girmekde beş edeb vardur: Evvel, kapuda çağıra (çığırı) söy-
lemeye. (İkinci,) sağ ayağın / içerü basa. (Üçünci,) sağ yanına selâm vire. 
(Dördünci,) dört yana çevre bakmaya. / (Beşinci,) kapudan giricek Bismil-
lâh diye.

Bâb: Oturmakda dörd edeb / 57. b vardur. Evvel, kendü yirin bile. (İkin-
ci,) sağ dizin yukaru ve sol dizin / aşağa koya. (Üçünci,) ayağın örte. (Dör-
dünci,) ev ıssı sölemeyince ol söylemeye.

Bâb: / Konuklukda üç edeb vardur: Evvel, kığırmağa gelen kişinün önin-
ce / yürümeye, gerek kiçi, gerek ulu olsun. (İkinci,) yiyecek ne var diyü sor-
maya. / (Üçünci,) taâmdan sonra çok oturmaya.

Bâb: Âdem okuyuvarmak / da üç edeb vardur: (Evvel,) büyük tapu kıla, 
(ikinci,) paşmağın önine koya. / Kendü yüriye önince.

Bâb: Paşmak çevirmekde iki edeb / vardur. Evvel, paşmağı sol eliyile çe-
vüre. (İkinci,) paşmak ıssı gelmeyince kendü / gitmeye.

Bâb: Bekler katına varmakda beş edeb vardur. / 58. a Evveli, bî vakt var-
maya. (İkinci,) büyüğe tapu kıla. (Üçünci,) ırak otura. (Dördünci,) çok söyle-
meye. / (Beşinci,) şunı şöyle bunı böyle it dimeye.

Bâb: Haste soravarmakda beş edeb / vardur: Evvel ikindü namazından 
sonra varmaya. (İkinci,) güle güle gire. (Üçünci,) sol / yanından dolana, sağ 
yanına otura. (Dördünci,) çok oturmaya. (Beşinci) Fâtiha okuya, / tiz kalka.

Bâb: Azâya varmakda altı edeb vardur: Evvel, dülbendin / yire urmaya. 
(İkinci,) elin göğsine vurmaya. (Üçünci,) عظم هللا اجرك diye (Dördünci,) çok / 
ağlamaya. (Beşinci,) انا هلل وانا اليه راجعون diye. (Altıncı,) sabr kılun diye, öğüt / 
vire.

Bâb: Sinleye varmakda dört edeb vardur: Evvel, / tekbîr getüre, andan 
Fâtiha okuya. (İkinci,) arkun arkun yürüye, tekebbürâne / 58. b yürümeye. 
(Üçünci,) tükürmeye ve sümkürmeye. (Dördünci,) ırlamaya, Tanğrı adın 
(zikrede).

(Bâb: Teferrüce varmakda dört edeb vardur: Evvel garîbleri kığıra, an-
dan gide. İkinci, fesâd ehliyile yürümeye. Üçünci, çok söylemeye. Dördünci, 
kimsenün eğnin basmaya.)

Bâb: Su dökmeğe / oturmakda oniki edeb vardur: Evvel, âdemlere görü-
nü yirde oturmaya. / (İkinci,) bir nesneye dolınacak otura. (Üçünci,) önin kıb-
leye kılmaya. (Dördünci,) arkasın dahı kıbleye kılmaya. (Beşinci,) güneşe, / 
aya karşı oturmaya. (Altıncı,) arkasın dahı virmeye. (Yedinci,) hiç söyleme-
ye, dilsiz ola. (Sekizinci,) tükürmeye. (Dokuzuncı,) sümkürmeye. / (Onuncı,) 
taş eline alıcak üç kez kaka. (Onbirinci,) sol eliyile siline. (Onikinci,) necisi-
ne bakmaya.
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Bâ / b: Hammâma varmakda sekiz edeb vardur: Evvel, tumanın kimse-
ye / göstermeye, çıkarırken geyerken. (İkinci,) elin üç kez yumadan havza 
sokmaya. (Üçünci,) dizin / göstermeye. (Dördünci,) fotasın şeşib oturmaya. 
(Beşinci,) gülmeye, ırlamaya, kimseyile çekişmeye, tenin / kimesneye dokun-
durmaya.

Hammâmda hidmet kılmakda üç edeb / 59. a vardur: Evvel başın yuduğı 
vaktin kişinün üzerine derin damzur / maya. (İkinci,) sağ yanından başlaya. 
(Üçünci,) üç kez هللا اكبر diye.

Bardağa su / koymakda iki edeb vardur. Evvel, su koyarıken dökmeye. 
(İkinci,) doldurıcak ağzın / serpe.

Döşeğe girüb yatmakda dört edeb vardur. Evvel, / sol yanından geçe, 
sağ yanına yata. (İkinci,) istiğfar getüre üç kez, ammâ / (Üçünci,) Emir-al-
Mü’minîn Alî kavlinde (alâ kavlinâ) on kez ide. (Dördünci,) taharetsüz yat-
maya.

(Bâb:) Döşekden / (durmakda üç edeb vardur. Evvel,) sağ yanından dö-
ne, sağ yanından kalka (İkinci, Tanğrıya adın ana. Üçünci,) Tanğrıya şükrey-
leye.

Peyga / mberlerden ve evliyâlardan ve pâdişahlardan yediyüz kır edeb / 
vardur. Nûşîrevân-ı Âdil aydur: Her kim kırkın tutarsa tamâmdur. / 59. b 
Edeb tutmayınca sevâb ele girmez. Ammâ (bu yüzyiğirmi dört edeb ihtiyâr 
kıldum, anuniçün bu) yüzyiğirmi dört bin peygamber vardur, / her kim bu 
edebleri tamâm tutarsa düğeli peygamberler müzdince / müz (d) bula şek-
süz ve gümânsuz. Âlimler kavlinde bir mü’minün gevdesinde yidi kat / burc 
vardur îmandan. Emîr-al-Mü’minîn Alî radiyallâhu anh (aydur:) Ol burclar 
edebdür. Her kim / ol burcları İblîs’e virse lâcerem gönli tahtında Şeytân 
karâr tutar, / âhır cehenneme iledir, key sakınmak gerek kim İblîs’e aldur-
maya kim uçmağa / lâyık ola. Pes elbette yiğit dahı yüzyiğirmi dört edeb bil-
se gerek.

/ Bâb: Kitab-i Fütüvvete muhtâc değüldür nesebi kişinün aslına ve da-
hı / mîrâs, vasiyyet, ya’nî muhtâcdur dirlik dirilmeğe ve yol varmaklığa, / 60. 
a ya’nî kişi aydursa kim benüm atam yiğit idi, yâ şeyh idi, ben dahı yiğidem, 
şeyhem, / ahîvem dimeğe yaramaz, yâ bana mîrâsdur ceddümden dimeğe 
yaramaz. Ata oğlına / kuşak kuşatmak ve makas almak dürüst değüldür. Eğer 
kişinün atası / peygamber olursa oğlına assısı yoktur, nitekim Rasûl hazreti, 
a.m. buyurur: / Eğer kişinün aslı ulu, anı uçmağa koymaz, ya’nî amel ile uç-
mağa girür.

/ Hikâyet: Asma’î dirleridi, bir şeyh varıdı, ol / aydur: Hacca vardum, bir 
gice ay aydınıdı, vardum, Kâ’be’yi tavâf kılam. / Bir âvâz işitdüm, vardum, 
gördüm ki bir hûb sûretlü yiğit / Kâ’be’nün perdesine yapışmış, ağlar, aydur: 
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İy benüm Hudâvendgârum, / 60. b düğeli gözler uyıdı, yıldızlar uyakdı; düğe-
li pâdişâhlar kapusın yapdı / ve sen uyanıksın ve kapun muhtâclara açukdur 
ve ben miskîn dilenci, kapuna / dilenü geldüm, rahmet umarın. İlâhî, azığum 
azacuk, yolum uzak, / azığım azlığına mı ağlayayın, yohsa yolun uzaklığına 
mı ağlayayın didi. / Şol kadar ağladı kim düşdi, ussı gitdi. Vardum, gördüm. 
Huseyn oğlu Zeyn-al-Âbidîn imiş. Başın dizim üstine aldum, ağladum. / Çün 
ügi geldi, aydur: Kimdür beni hâlümde komayan? Ben ayıtdum: Asmaî’ yem 
/ iy benüm seyyidüm, neyiçün ağlarsın, bunca gussa yirsin? Atan Huseyn, 
deden / Alî, dahı bir deden Peygamberdür didüm. Ayıtdı: Yâ Asmaî’, âh kim 
heyhât / 61. a heyhât didi, dahı bu âyeti okudı kim فاذا نفخ فى الصدور فال انساب بينهم 
-Ma’nîsi budur kim, kaçan sûr / urulsa, kıyâmet kopsa hiç kim يومئٍذ وال يتسائلون
se arasında bilişlik kalmaya başlu başı / kaygısı ola. Pes Fütüvvet aslâ cedde 
muhtâc değüldür.

§ Rasûl hazretinden / İbrâhîm Peygambere değin yiğirmi üç atadur. 
Rasûl’den Âdem Peygamber’e / ellibir atadur. Rasûl amleri dokuz: Abbâs ve 
Hâris ve Zübeyr ve Mukavvim / ve Ca’fer’i Tayyâr ve Ebû-Leheb ve Ebû-Tâ-
lib ve Hamza ve Acîl’dür. Ebeleri / altıdur: Aymana, Bayzâ, Vabîra ve Âtika 
ve Safiyya ve Arvâ’yıdı ve andan / Rasûl’ün dört oğlı varıdı ve dört kızı. Am-
mâ oğlanları, evvel / 61. b Kâsım ve İbrâhîm ve Tâhir ve Tayyib. Üçi Hadî-
cet-al-Kübrâ’dan oldı. / İbrâhîm, Meryem’den (Mâriye’den) oldı. Kızları, Fâti-
ma ve Zeyneb ve Rukayya ve Ümmü Külsûm. / Ammâ onbeş (kâbîn) kıldı 
kendüye, onikisin aldı, üçin almadı, talâk virdi. / Evvel Hadîce binti (Huvey-
ld ve Sevde binti) Zum’a ve Safiyya (doğrusu Hafsa) binti Ömer ve Ümme 
Hânî binti Cahş ve Zeyneb / binti Huzeyme ve Ümmü Seleme binti Ümay-
yat-al-Mahzûmî ve Cuvayra binti Hâris ve Âyişe / binti Ebu-Bekr-al-Sıddıyk 
ve Safiyya binti Hayy ve Meymûne binti Hâris ve Mâriyya / binti Huzayma 
(doğrusu Hâris) ve Ömer (doğrusu Umra) binti Zeyd. Ve dahı Rasûl’ün (üç) 
zırhı varıdı, biri / Dâvud Peygamber geyüb Câlût cengine varduğı vaktin, 
Bedr güninde / Cebrâîl, Peygamber’e getürdi. Birinün adı Makra’a ve birinün 
adı Kadayıba (Kasbâ) kim / 62. a altın kuşğıdı (kuşağı varıdı). Ve dahı üç kı-
lıcı varıdı, biri Zül-fekâr kim anı / Alî’ye virdi. Dahhâk kim Hamza getürdi ve 
birisi Samsâm. Ve ammâ üç / yayı varıdı, her birine bir ad komışıdı. Biri Kâ-
für ve biri Makfûr / ve biri Yasbûğ. Ve beş atı varıdı ki Tuhayf ve Ezâr ve Ta-
rak ve Keseb / ve Düldül ve bir katırı varıdı, adı Yardâ ve bir eşeği varıdı, adı 
Afîr (doğrusu Ya’fûr) / ve üç devesi varıdı, biri Gadbâ ve Ced’â ve Fudûl ve bir 
cübbesi varıdı, / dîbâcdan, yini darıdı ve bir cübbesinün yakası atlasıdı, sin-
câbî / kürki varıdı, içine geyerdi ve ferecisinün eteği yinine berâberidi ve bir 
/ kaftanı varıdı atlasdan. Ammâ donları çoğıdı, illâ bunları / 62. b vakthâ ge-
yerdi ve bir şemlesi varıdı ak yünden ve bir imâmesi / varıdı kara, üstine ak 
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sarınurıdı ve dört üsküfi varıdı, / birinün beş terki varıdı ve birdimidi (doğ-
rusu bürd-i yemânî), Hassân şâire bahşiş / virmişidi, Rasûli kim medhiderdi, 
Alâmet al-Vasîla kita / bında aydur: Şimdi ol üsküf, Rasûl’ün halîfesi Abbâs 
hazînesi / içindedür ve dahı iki kara edüği varıdı. İşbu cümle ayıtduğumuza 
/ hiç kızıl ve saru yoğıdı ve bir âyînesi vardı kim her dem ana / nazar ider-
di, aydurıdı: الحمد هلل الذى حسن خلقى وخلقى / Ve dört bıçağı varıdı altundan ve bir 
yüzüği varıdı gümişden / 63. a ve kaşında üç satır varıdı, evvel, Allâh, ikinci 
Muhammed, üçünci Rasûl. Andan / sonra ol yüzüği Ebû-Bekr geydi, andan 
Ömer ve andan Osman. (Bir gün) Aris / kuyusınun üstinde oturdı, ol yüzüği 
barmağından kuyuya düşürdi. / Osman buyurdı, ol kuyunun suyın dökdiler, 
bulunmadı.

Ammâ asl-ı hırka; / sahîh rivayet oldı. Abd-Allâh-ibn-i Abî Vakkâss’dan 
ve Anas-ibn-i Mâhk’den / ve Abî-Hurayra’dan, Rasûl hazreti aydur kim ol gice 
kim mi’râca çıkdum, / uçmak içinde bir sanduk gördüm ve bu ne sandukdur, 
içinde / ne vardur didüm. Cebrâîl ayıtdı: Yâ Rasûl-Allâh, bilmezem içinde ne 
var? / Pes Allâhu taâlâ hitâb kıldı, ayıtdı: Yâ Cebrâîl, ol sanduğı aç, / 63. b için-
den Fütüvvet hırkası var, anı habîbüm Muhammed’e geydür kim anı hiç bir 
/ peygambere ve bir yaradılmışa geydürmedüm. Pes Cebrâîl a.m. ol sandu-
ğı / açdı, içinden bir yeşil cübbe çıkardı, Rasûl’e geydürdi. Andan / ol hulleyi 
Ebû-Bekr-i Sıddıyk’a virdi, ol vaktin mâlini Rasûl / ışkına yağmâ kılıcak. Ebû-
Bekr, Alî’ye virdi.

Bundan sonra / anı beyân kılalum kim Fütüvveti kim kabûl kıldı ve kim-
den / kime değdi? Pes Fütüvvet, Emîr al-Mü’minîn, kâtil- al-müşrikîn Aliyy-
ibn-i Ebî-Tâlib / kerremallâhu vechehû, andan Selmân-ı Fârisî kabûl kıldı. 
Emîr-al-Mü’minîn / Alî, bu iki kişiden ayruk kimseye kuşak kabûl kılmadı 
ve hırka geydürmedi, / 64. a Tarîkat içinde bir rivâyet dahı iderler, bir dahı 
Şeyh Hasen / kuşandı dirler. Ben şöyle işitdüm, gördüm ki, Tuhfat-al-Vasâyâ 
/ içinde aydur: Selmân-ı Fârisî’den Huzayfat-ibn-i Yemânî ve Huzayfa’ / dan 
Mıkdâd-al- (Kindî’ye) ve (Mıkdâd’dan Abu-l-İzz-al-Navbî’ye ve Abu-l-İzz’den 
Şeyh-al-Bısrî’ye ve Bısrî’den Hâfız-al-Kindî’ye) ve Hâfız’dan Avf al-Kattânî’ye 
ve Avf’dan / Abu-l-Muslim-al-Mahâzî’ye ve Abu-l-Müslim’den Şerîf Abu-l-
İzz’e ve Abu-l-İzz’den / Hilâl-i Nahbânî’ye ve Hilâl’den Behrâm’a, Behrâm’dan 
Rûzbeh-al-Fârisî’ye / ve Rûzbeh’den Emîr Hasen’e ve Emîr Hasen’den Cevş-
al-Ferâzî’ye ve Cevş’den / Abu-l-Hasen al-Naccârî’ye, Naccârî’den Abu-l-
Fazl-ibn-al-Tarhân’a / ve Abu-1-Fazl’dan Nefîs Süleymân’a, Süleymân’dan 
Kâil Şibl’e ve Şibl’den / 64. b Fazl-ibn-i Zeyyâd-al-Fârisî’ye, Fazl’dan Malik 
Ebî-Kencârî’ye ve Malik’den / Âvî’ye, Âvî’den Nâsır-al-dîn-ibn-i Na’ca’ya ve 
Abû-Na’ca’dan Seyyid-ibn-i Aliyy-i Sû / fî’ye ve Sûfî’den Mîheniyy-al-Alevî’ye 
ve Mîhenî’den Nu’mân-al-Bunn’e ve Nu’mân’dan / Şeyh Abu-l-Kâsım-ibn-i 
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Abu Habbe’ye ve Abû Kâsım’dan Nefîs-ibn-i Abd-Allâh’a ve Abd / -al-Cabbâr’ 
dan Seyyidî Mevlânâ al-hâkim fi halîkatihi Abu-l-Abbâs Ahmet-ibn-i / Hasen- 
al-Nâsır-al-dîn, Emîr-al-Mü’minîn, ana değdi ve andan Sultân Zâhir /-al-mu-
azzam Gıyâs-al-dünyâ va-l-Dîn, kehf al-İslâmı ve-1-Müslimîn Abu / -l-muktefî 
(Muzaffer) Gâziyy-ibn-i Sultan-al-saîd-al-gâzî Yûsuf-ibn-i Eyyûb / rafıyk be-
yan kıldı. Cümlesinün kavli ve hükmi şöyle buyururdılar kim: / 65. a Pes imdi 
bu azîz evliyâlardan zikrolundı: Kaçan bir kişi gele, bu yola / girmeğe, erenle-
ri birike, pây-mâçân dura, andan urudura, andan nakıyb / dura, ya’nî fike, ol 
kişinün sol yanına ve sağ eline / biraz tuz ala ve sol eline su ala, andan ayıda:

نستعين )نستعيذ( باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم
diye, andan / Fütüvvetden hutbesin okuya, yidi âyât-ı Kur’an okuya Benî İs-
râîl sûresinün / âyetleri ola, yazalum ki kolay ola:

  ُ َم هللاَّ نَا إِنَّهُ َكاَن فَاِحَشةً َوَساَء َسبِياًل َواَل تَْقتُلُوا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ ِحيِم َواَل تَْقَربُوا الزِّ ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ بِْسِم هللاَّ
ۗ  َوَمْن قُتَِل َمْظلُوًما فَقَْد َجَعْلنَا لَِولِيِِّه ُسْلطَانًا فاََل يُْسِرْف فِي اْلقَْتِلۖ  إِنَّهُ َكاَن َمْنُصوًرا َواَل تَْقَربُوا  b .65 إاِلَّ بِاْلَحقِّ
َوأَْوفُوا بِاْلَعْهِد ۖ إِنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسئُواًل َوأَْوفُوا اْلَكْيَل إَِذا ِكْلتُْم   ۚ هُ  َماَل اْليَتِيِم إاِلَّ بِالَّتِي ِھَي أَْحَسُن َحتَّٰى يَْبلَُغ أَُشدَّ
ْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُؤاَد  لَِك َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأِْوياًل َواَل تَْقُف َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم ۚ إِنَّ السَّ َوِزنُوا بِاْلقِْسطَاِس اْلُمْستَقِيِم ۚ َذٰ
ئَِك َكاَن َعْنهُ َمْسئُواًل َواَل تَْمِش فِي اْلَْرِض َمَرًحا ۖ إِنََّك لَْن تَْخِرَق اْلَْرَض َولَْن تَْبلَُغ اْلِجبَاَل طُواًل ُكلُّ   ُكلُّ أُولَٰ
هًا آَخَر فَتُْلقَٰى فِي  ِ إِلَٰ ا أَْوَحٰى إِلَْيَك َربَُّك ِمَن اْلِحْكَمِة ۗ َواَل تَْجَعْل َمَع هللاَّ لَِك ِممَّ لَِك َكاَن َسيِّئُهُ ِعْنَد َربَِّك َمْكُروھًا َذٰ َذٰ

َجهَنََّم َملُوًما َمْدُحوًرا
Andan fike ayıda: Esselâmu aleyküm iy hâzırân. İşbu kişi teslîm oldı ve 

niyyet / 66. a kıldı bu erenler yolına; bu suyı Allâhu taâlâ pâk kıldı, yaratdı; 
imdi / işbu suya ve bu tuza işbu ikişi kavlibirle bu hâzırân cemâat ta / nuk-
lığıyıla and virdüm ki yüz döndürmeye, bu yolda ve bu kapuda ola / diye ve 
dahı tuzı suya kata. Eğer sonra yüz döndürecek olursa göreler, / bu dünyâ-
da hâli nola ve âhiretde ne hâle uğraya. Bu sözi ben didüm (dimezin), Allâhu 
taâlâ didi ve Cebrâîl didi Rasûl’e ve Rasûl buyurdı Alî’ye.

/ Andan fike ayıda: Bilün iy ulular, bu kişi filân yiğide, yâ ahîye, yâ şey-
he, / her kime ki böyle çün geldise mahabbeti candan ve gönülden, şefıyk ve 
rafıyk / oldı. Falân kim kabûl kıla, andan ol kişi ayıda, ol kimse niyyet / 66. b 
kıldısa kabûl kılmaya, meğer ol niyyet kılduğından sonra, yâ makas, / yâ fakr 
kuşağı bulardan bir eksik ola; eğer evvelkide dügelin tamâm kıldısa, / am-
mâ sonrağı ne kadar artuk olursa kabûl kılmaya, kılursa murdâr olur, zîrâ / 
kuşak üstine kuşak ve makas üstine makas yokdur, ol yiğidün maka / sıdur 
ardından ve ahînün kuşağıdur ve eğer sonra yâd iderse Fütüvvet / ve şey-
hün evvel makasıdur öninde eğer dirliğe yararsa sonra icâzet / vire Ammâ 
bu erkânları kim ki gerekse katında okumayalar ve değme kişiye / dimeye-
ler, bilenler gizleyeler. Biz bunı âşikâre kılduk Fütüvvet tamâm / olsun diyü 
(vesselâm).
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Ol yiğit erkânın yazalum, yâ’nî saç kesmek ve alın / 67. a aldurmak. Am-
mâ saç kesmek, ol vakt kim Âdem Peygamber a.m. / üç yüz yıl ağladı, andan 
tevbesi kabûl oldı, Cebrâîl aleyh / isselâm geldi. Âdem durdı, saçı sakalı gör-
di, uzamış, / karcaşmış, Cebrâîl, Âdem’i yudı, sakalın düzdi, saçın kesdi, / ana 
nişan oldı. Âdem ol saçın gizledi. Yiğitlere mîrâsdur (kim saçın keseler). / 
Rasûl hazretine çün peygamberlık geldi, ya’nî halkı dîne da’vet / itmek ve 
onyidi kişi Müsülmân oldı. Birisi Abû-Ducâne, bir gün / kâfirlerile Mekke’de 
savaşdı. Abû-Cehl ve Abû-Leheb, Mugıyra / ve Surâka, Abû-Ducâne’yi öldür-
diler, pâre pâre kıldılar. Rasûl’e haber / 67. b geldi. Abû-Ducâne’yi ölmiş bul-
dı, mübârek gönli perîşân oldı. Derhâl / Cebrâîl geldi, Allâhu taâlâdan selâm 
getürdi, ayıtdı: Yâ Rasûl-Allâh, / Allâhu taâlâ buyurdı kim İsâ ölüyi diri kıldı, 
bin İsâ gibisi senün / çavışun ola; imdi habîbüm duâ kılsun Abû-Ducâne’ye, / 
diri olsun. Pes Rasûl dua kıldı, Abû-Ducâne diri oldı. / Andan Rasûl ayıtdı: Yâ 
Abû-Ducâne, sen yöğrük idün, nite oldı / ki ele girdün? Abû-Ducâne ayıtdı: 
Saçım uzunıdı, saçımdan / tutdılar. Alî Rasûl’e ayıtdı: (Rasûl aleyhisselâm, 
gel berü,) saçunı keseyin (didi), Cebrâîl bu âyeti getirdi: محلقين رؤسكم ومقصرين 
Andan Rasûl / 68. a hazreti, Abû-Ducâne’nün saçın kesdi, andan Emîr-al-
Mü’minîn Alî / saçın kesdi.

Ammâ alnı yölmek; Alî’nün (alnında) saç yoğıdı, yölünmiş / gibiyidi, 
mihrâbıdı. Anuniçün münkirler, daz başlu dirlerdi idi / ve hem Abû-l-Müs-
lim’ün eyleyidi. Pes Sünnîler, Abû-l-Müslim ışkına alınların yölür / idi, Mer-
van’dan (tâ ki Mervânîlerden) Müselmân belüleridi (bellü olurıdı, bu dahı 
tamâm oldı).

Ol kuşakdur ahînün, ol / bahis yukaruda geçdi. Ammâ ol şeyh makâ-
mı ki yukaruda / vardur, ol vakt ki İbrâhîm Halîl ve İsmâîl’i kurbâna iletdi, / 
hikâyeti meşhûrdur, Cebrâîl a.m. koç getürdi, İsmâîl âzâd oldı. / Nişan elin-
den makas aldı. Ol makası Cebrâîl, İsmâîl’e virdi / 68. b azadlık nişanı. İs-
mâîl oğlanları ol makası izzet iderlerdi. Andan / Rasûl hazretine değdi, an-
dan Ebû-Bekr’e, andan Ömer’e ve andan Osmân’a, andan / Alî’ye, tâ hazînede 
dururdı, Huseyn şehîd olıcak Cebrâîl a.m. aldı, uçmağa / iletdi. Pes yiğit sa-
çın kazıyıcak ayda: / نستعيذ با هللا من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم انا فتحنالك فتحاً مبينا 
 ,Çün bunı okıya ليغفرلك هللا ما تقدم من ذنبك و ما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً
sağ / elinden sol eline geçüre, dahı tekbîr getüre, dahı kese, ayıda: Kesdüm / 
fülânun saçını, dünyâ zâlimi girmeye, âhiret zebâneleri alına dokunmaya / 
69. a Abû-Ducâne gibi.

Ammâ çün ahî kuşak kuşada, evvel / بسمهللاالرحمن الرحيم كهيعص ، طه ما انزلنا 
لتشقى القرآن   Ayıda: Bağladum bilini fülânun zinâdan / Yûsuf gibi kurtıla عليك 
Tanğrı yolına İbrâhîm gibi. Andan sağ eliyile sol / yanından geçer, üç dü-
ğün düğe ve üç kez salâvât getüre, ammâ çün / şeyh makası Fâtiha ve Âyet-
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al-Kürsî okuya, andan üç kez tekbîr getüre, / dahı kese, andan ayıda: Nişan 
kıldum fülâne erenler destûrıyıla, ayıda: / İlâhî, sen âzâd kıl fülânı dunyâda 
günâhdan, âhiretde azâbdan, oddan / İsmâîl Peygamber gibi diye. Pes erkân-
lar budur, eğer huccet (doğrusu: hâcet) kılursa ki okumaya / 69. b neylesün 
dirlerse cevâb: Bir pîşe ki öğrenmeyicek işlenmez, okuyandan / öğrenmek 
gerek ve bu ilmi okumağa ve yazmağa taalluk değül ammâ sözümüze ge-
lelüm; yukaruda ayıtduk idi ki ahîlik ve yiğitlik ve şeyhlık, üçi birdür, illâ / 
erkânları ayrıdur. Bir kişi cümle günâhları kılsa yukaru yazuklarıdur, / andan 
ol kişi dönse, tevbe kılsa ve tevbe kılduğından sonra yidi yıl / geçse ol kişi 
ahî olur ve şeyh olur, illâ yiğit olamaz, yiğit tutmaya / lar, yiğitlik evvelden 
gerek, zîrâ Allâhu taâlâ yiğidi Kur’ân’da yâd kıldı, / ya’nî öğdi ve hem yiğidin 
asıl dirliği, ya’nî pâklikdür ve ahîlık terk / dür ve şeyhlik incedür ve key sarp 
yoldur, gerek ki yarın kıyâmet / 70. a güninde âmennâ ve saddaknâ, halâyık-
lar mahşerinde nefsî nefsî diyeler, âciz kaldukları / vaktin bir leşker çıka kim 
alemleri, sancakları ve donları ve yüzleri / kara, mahşer kavmi göreler, kor-
kalar, ayıdalar: İlâhî, bu dahı ne dîdik, ne / belâdır diyeler. Feriştehler çığı-
ralar, ayıdalar ki bunlar, anlardur ki / dünyâda biz yiğidiz, ahîyüz ve şeyhüz 
dirleridi, yolın varamaz / dı; imdi hâl çokdur, yol uzakdur. İlâhî, sen rûzî kıl / 
yol varmaklığı cümle yiğitlere ve ahîlere ve şeyhlere, senün fazlun / bırla sen 
rahmet kıl cümle âdemîlere dîdârun görmekliği sen rûzî / kılgıl cümle üm-
met-i Muhammede âmîn yâ rabb-al âlemin. İmdi her kim bu kitâbı / 70. b 
okuya, yahud yaza, bu kitâbımuzda eksik nesne var diyü nesne katmaya / yâ 
artuk vardur diyü nesne komaya, zîrâ her bir erkân ve her bir nutkı, / ya’nî 
belki her bir harfi bir kitâbdan ve her bir nüshadan çıkardum huccet-i / İlâhî 
yazdum, eğer bilelerdi kim biz bu kitâba ne akıllar fidâ kılub, zahmet / çe-
küb cem’ kılduğumuz, her dem bize duâ kılalarıdı. Ümîddür / kim bu kitâbı 
düzeni ve yazanı Tanğrı rahmet eylesün, / Fâtihabırla analar, duâ kılalar in-
şâ’ Allâhu taâlâ, bi avn-Allâhi / ve hüsni tevfîkıhi ve sallâllâhu alâ seyyidinâ 
Muhammedin ve âlihî ecmaîn. / Al-hamdu lillâhi rabb-al-âlemin. Tahrîran fî 
avâil-i receb, seneti selâse ve ışrîne / ve tıs’amie.
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— A —
Ağız yârı: Tükürük.
Alp: Kahraman, yiğit, kuvvetli, gözü 

yılmaz.
Ara: Esnâ, sıra.
Arkun, arkın: Yavaş, düşkün, hafif.
Artuk: Daha fazla, daha ziyade.
Assı: Kâr, fayda.
Avrat, avret (a): Ayıp, kadın, karı.
Ayıtmak: Hitâb etmek.
Aymak: Hitâb etmek, söylemek.
Ayruk: Başka.
Ayruksı: Başkası, bambaşka.
Azuk: Azık, yiyecek.

— B —
Badanos (rum.): Horoz.
Bağlamak: Kapamak, kilitlemek.
Barmak: Parmak.
Bek: Bey, ulu, mevki sahibi, emir ve 

hüküm sahibi.
Belik: Çok, fazla.
Benlik: Eneiyet, kendini beğeniş, 

kendine varlık veriş.
Berk: Kuvvetli, sağlam.
Berkitmek: Kuvvetlendirmek, birşeyi 

sıkıca bağlamak.
Bile: Beraber.
Birekü: Biri, birisi.
Birle, bırla: İle, le, la.
Biti: Defter. Âhirette verilecek amel 

defteri.
Boğazlamak: Kesmek.
Boyun: Uhde, yan.

— C, Ç —
Canavar (f. Can-ver): Canlı, yaratık.
Cullah (farsçadan. Sonradan “çulha” ol-

muştur): Bez dokuyan, dokumacı.

Çalab (mogolcadan): Tanrı.
Çetük: Çotuk, kalınca ağaç parçası.
Çevre: Dolay, etraf.
Çeynemek: Çiğnemek.
Çıbık: Ağaç dalından ince bir kısım. 
Çırak, çerağ (f.): Işık, kandil, mum.

— D —
Dahı: Gene, daha.
Dam: Ev, ahır.
Dammak: Damlamak.
Damzurmak: Damlatmak.
Daru: Darı.
Daşra: Dışarı, dışarısı.
Daynak: Tırnak.
Değme: Her, olur olmaz.
Değmek: Ulaşmak, varmak, mal ol-

mak.
Delim: Çok fazla.
Der: Ter.
Derece (f. Derîçeden): Pencere.
Dınmak: Tınmak, seslenmek.
Dırnak: Tırnak.
Dirlik: Hayat, geçim.
Dirilmek: Yaşamak, geçinmek.
Divşirmek: Devşirmek, toplamak.
Dizdonı: Şalvar.
Döndermek: Döndürmek, tebdîl et-

mek, değiştirmek.
Dolunmak: Batmak, gurub etmek, 

kaybolmak.
Donatmak: Bezemek, tezyîn etmek, 

süslemek, giydirip kuşatmak.
Don: Elbise.
Donğuz: Domuz.
Durmak: Ayağa kalkmak.
Duruşmak: Çalışıp çabalamak, mücâ-

hede.
Dügeli: Hepsi, tümü.

metinde geçen türkçe ve türkçeleşmiş kelimelere ait sözlük
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Dülbend: Tülbent, sarık.
Dün: Gece.
Düzetmek: Hale yola koymak, tanzîm 

etmek.

— E —
Ebe: Hala.
Edük: Edik, pabuç.
Eğin: Sırt, üst.
Eksük: Eksik, az.
Eksüz: Öksüz, anası ölmüş çocuk.
Esrimek: Sarhoş olmak.
Etmek: Ekmek.

— F —
Fike: Hizmet eden kişi.
Futa: Öne bağlanan peştemal.

— G —
Genğez: Açık, geniş, kolay, ehven.
Gevde: Gövde, beden.
Girde (f): Çörek.
Girü: Geri, sonra, bâdehu.
Göynümek: Olmak, pişmek, içten ol-

mak, yanmak, için için yanış.

— I, İ —
Ilduz: Yıldız.
Is: Sahip, mâlik.
Irılmak: Ayrılmak, bir yeri terketmek.
İletmek: Götürmek, teslîm etmek.
İrgürmek: Ulaştırmak, mazhar etmek.
İrte: Erte, yarın.
İşmek: İçmek.

— K —
Kaçan: O vakit, vaktâ ki.
Kakımak: Kızmak, öfkelenmek.
Kakmak: Silkmek, temizlemek, sıvaz-

lamak.
Kancaru: Nereye.

Kanda, kandan: Nerede, nerden.
Kangı: Hangi.
Karcışmak: Karışmak, karmakarışık 

olmak.
Kat: Yan, nezd, ind.
Katı: Çok, gayet, şiddetli.
Kavlamak: Havlamak.
Kavşurmak: Kavuşturmak, (el) bağ-

lamak.
Kek: Huzur, istirahat, tabiî hâl.
Keleci: Kelime, kelâm, söz.
Key: Çok, pek, çetin.
Kıçın kıçın: Yüz çevirmeden, arkaya 

doğru, dönmeden yürümek.
Kığırmak: Çağırmak, davet etmek.
Kılavuzlamak: Yol göstermek.
Kızlık: Kıtlık, pahalılık.
Kiçi: Küçük.
Kim: Ki.
Kovmak: Yürütmek.

— L —
Lâğ: Alay, istihzâ.

— M —
Muştuluk: Müjde veriş.

— N —
Nesne: Şey.
Nice, nicesi: Nasıl.

— O, Ö —
Oğramak: Rastlamak.
Oğrı: Hırsız.
Okumak: Çağırmak, davet etmek.
Ötüri: ötürü, o yüzden.
Özdek: Ağaç gövdesi.

— P —
Panbuk, panmuk: Pamuk.
Paşmak: Pabuç, ayakkabı.
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— S —
Sarp: Çetin, güç, dik ve çıkılması 

müşkül bayır, tepe, dağ.
Seğirtmek: Koşmak.
Serpmek: Kapamak.
Sımak: Kırmak.
Sıvarmak: Suvarmak, su vermek, irvâ 

ve iska.
Sin: Mezar, merkad.
Sinlek: Mezarlık.
Sölemek: Söylemek.
Süci: Şarap, içki.
Sünğük, sünğek: Kemik.

— Ş —
Şeşmek: Çözmek, çıkarmak.

— T —
Tahıl: Buğday.
Tammak: Damlamak.
Tamu: Cehennem.
Tanğrı: Tanrı.
Tuman: Don.
Tutmak: Zaptetmek.
Tutunmak: Sahib olmak, mâlik ol-

mak, teslim olmak, kabûl etmek.

— U, Ü —
Uçmak: Cennet.
Ulu: Büyük.
Urudurmak: Ayağa kalkmak.
Us: Akıl.
Uşde: İşte.
Uvatmak: Ufaltmak, ufatmak, un 

ufak etmek.
Uyakmak: Uyanmak, uyanık durmak.
Üg: Zihin, akıl, fikir.
Üsküf (italyancadan): Çok defa üstü 

arkaya devrik gece külâhı, külâh, 
takke.

Üsküre: Topraktan yapılma bardak.

Üzmek: Sıkmak, ovalamak.

— V —
Varmak: Gitmek, ulaşmak.
Viribimek: Göndermek.

— Y —
Yalıncak: Çıplak.
Yapmak: Düzlemek, düzeltmek, imâr 

etmek, kapamak.
Yat: Yabancı, gayrı, bîgâne.
Yatlık: Yabancılık.
Yatlu: Bîgâne gibi.
Yavlak: Fazla, pek çok, gerçekten.
Yavuz: Kötü, fena.
Yeltemek: Teşvik etmek.
Yeynimek: Hafiflemek.
Yığmak: Üst olmak, galebe etmek.
Yırıtmak: Parçalamak, tırnaklariyle 

param parça etmek.
Yidi: Yedi (rakamı).
Yiğ: Daha iyi, âlâ.
Yimiş: Yemiş, meyva.
Yinmek: Yenmek.
Yir: Yer.
Yirmek: Yermek, kınamak.
Yölütmek: Tıraş ettirmek.
Yüzsuyı: Yüzsuyu, şeref, haysiyet.

Bu sözlük hazırlanırken şu kitaplara 
başvurulmuştur:
Mehmed Esad: Lehcet-al-Lûgat, İst. 

1210.
Hüseyin Kâzım: Büyük Türk Lûgatı, İst. 

1927-1943.
Vefik Paşa: Lehce-i Osmânî, İst.-1306.
Radloff: Versuch eines Wörterbuches 

der Türk-Dialecte.  
Petersburg 1888-1905.
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Şeyh Seyyid Gaybî oğlu Şeyh Seyyid Huseyn’e ait “Fütüvvet- nâme”nin 
şimdilik üç nüshasını biliyoruz. Bu üç nüshanın en es kisi Ankara’da Ma-
arif Kütüphanesinde O.355/1-3 No. da kayıtlı nüshadır. Bu Fütüvvet-Nâme, 
bir mecmuadadır. Mecmua 30x20 boyunda, eski, ortası şemseli meşin ve 
miklaplı bir ciltle ciltlenmiş tir. Cilt sonradan tâmir görmüş ve arkasına bir 
meşin kaplanmış tır. Yazı kısmı 22x13 boyundadır. Yazı güzel bir nesihtir ve 
hare kelidir. Kâğıt filigranlı ve aharlıdır. Ne yazık ki hiç bir yerde bir tarih yok. 
İmlâ yanlışçadır. Âyetlerde bile yanlışlar olduğuna göre kopya edenin pek 
bilgili olmadığı anlaşılıyor. Başlıklar ve âyetler surhla (kırmızı mürekkep) 
yazılmıştır. Her sahifede onyedi satır vardır. Yazı, kâğıt ve cilt bakımından 
nihayet XV-XVI. yüzyıla ait olması gerekir.

Mecmuada ilk kitap, Hacı Bektâş-ı Velî’nin (Ölm. 1270) “Makaalât” ının 
Molla Sadeddin (Said Emre. Ölm. XIV. yüzyıl) tarafından Türkçeye terce-
mesidir. Kitabın l. b. - 32. b. yapraklarını kavfından Türkçeye tercemesidi. 
Kitabın 1. b. - 32. b. yapraklarını kavrayan bu kitap, تمت الكتاب بعون هللا الملك الوھاب 
 .ketebesini taşımaktadı عن يد عبد الضعيف النخيف المحتاج الى رحمة هللا الفقير محمد بن اسحاق

“Makaalât”tan sonra yazı değişmektedir. İkinci kitap bir “Fütüvvet-Nâ-
me”dir. Müellifini bilemediğimiz bu “Fütüvvet-Nâme”de, bir tercümanda 
Balım Sultan’ın (Ölm. 1516-7) adının “Balım Veliyyullah” diye geçmesi ve bir 
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gül-bankte gene Hacı Bektaş’la be raber “Hacı Bektaş ve Balı Hondgâr” diye 
adının anılması (54. a) dikkate değer. 33. b - 56. b yapraklarını kaplıyan bu 
kitap “تمت بعون هللا الملك الوھاب فى يوم االربعاء” ketebesini taşıyor.

Bu “Fütüvvet-Nâme” den sonra biri Halil Bey Medresesi müderrisinin, 
öbürü de Antalya’da adını okuyamadığımız bir Medrese müderrisi Musta-
fa’nın Fütüvvet’e ait iki fetva sureti (57. b), sonra imzasız bir başka fetvası 
var (58. a). Bu fetvalar Türkçe. Sonra tefsirlerden alınma Arapça bir bölüm 
(58. b - 59. a), sonra gene Fütüvvete ait bazı şeyler (59. a - 64. b), tekbirler, 
çift sürmek vesaireye ait Fütüvveti ilgilendiren izahlar var (64. b- 67. b). Bu 
bölüm, 67. b’den sonra eksik. Sahife “Havvâ’ya” diye bittiği ve altında öbür 
sahifenin başlangıç sözü olan “Gösterüp” sözü yazıldığı halde 68. a, Besmele 
ile başlıyor ve 72. b’ye kadar gene Fütüvvet erbabı nın, pîrleri v.s. hakkında 
Türkçe bir “Fütüvvet-Nâme” var. Bu ri sale de 72. b’de “تمت الكتاب” sözü ile bi-
tiyor. Bütün bunlar “Makaalât”ı kopya eden İshak oğlu Muhammed’in yazısı.

73. b’de Şeyh Seyyid Gaybî oğlu Şeyh Seyyid Huseyn’in “Fütüvvet-Nâ-
me”si başlıyor ve 120. b’de “Tükürmeye ve sümkürmeye” sözleri ile bitiyor. 
Ketebe’de Temmet yok. Ayrıca edepler kıs mını ihtiva eden bu son kısım-
da yemeye ait oniki, içmeye ait üç, söylemeye ait dört, elbise giymeye ait 
beş, evden çıkmaya ait dört, yol yürümeye ait sekiz, mahallede yürümeye 
ait dört, pazarda yü rümeye ait beş, nesne satın almaya ait üç, eve nesne 
götürmeye ait üç, eve girmiye ait beş, oturmıya ve konukluğa ait üçer, beyler 
ka tına gitmeye ait beş, teferrüce varmıya ve insan dâvet etmeye ait üçer, 
hamama gitmeye ait altı, su dökmiye ait on, hasta dolaşmıya ait beş, yasa 
gitmeye ait altı, mezarlık ziyaretine ait dört, döşekte yatmıya ait dört, döşek-
ten kalkmıya ait üç, bardağa su koymaya ve ayakkabı çevirmeğe ait ikişer, 
mescide girmeye, mescitte oturmaya ve mescitten çıkmaya ait üçer edeb 
olduğu ve böylece yüzyirmidört edebe riayet etmenin gerektiğini söylerken 
bunlardan “nesne satın almak, eve nesne götürmek, eve girmek, oturmak, 
konukluğa var mak, beyler katına varmak, teferrüce varmak, adam dâvet 
etmek, hamama varmak, su dökmek edeplerini atlıyor. Mezarlığa varmak 
edeplerinin dört olduğunu söylediği halde üç edebi anlatıyor.

102. b’nin onikinci satırının sonlarında “pes evvel” sözünden 103. a’nın 
sonu olan “nûrün alâ nûr”’a dek bir kere daha yazılmış, sonra okuyan biri, 
bu yanlışı anlıyarak bu satırları çizmiş.

Aynı kütüphanede 482/1 No. da kayıtlı ve 297.3 tasnif No. lı mecmua da 
aynen bu mecmuadaki risaleleri muhtevi. Çok yeni ve nihayet XIX. yüzyılın 
ikinci yarısına ait olan, rık’ayla yazılmış bulunan ve istinsah edeni bilinmiyen 
bu mecmua, yanlışlarına varıncaya kadar önce tavsif ettiğimiz nüshanın tıp-
kısı bulunduğundan ilk mecmuadan yazıldığında hiç bir şüphe yok.
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Seyyid Huseyn’in “Fütüvvet-Nâme”sinin bir nüshası da İstan bul Bele-
diye Kütüphanesinde Muallim Cevdet Kitapları arasında K. 40 No. da kayıtlı 
bulunan mecmuadır. Meşin ciltli ve üstünde الفقيرالحقيرميدانجى الكتب  ھذه   صاحب 
بكتاش ولى -yazısını ve “Esseyyid Ahmed Rıza”, “Ahmed Rıza” mü بدركاه حاجى 
hürlerini muhtevi olan bu nüsha 25x15.5 boyundadır. Bu mecmuada 1-65. 
sahifeler “Makaalât”tır. “Makaalât”, قد تمت مقاالت شريف فى يوم االربعة ثالثة وعشر فى 
.ketebesini taşır شهر رمضان المبارك فى سنة واحد وثمانين ومأتين بعد الف ھجرة نبى

“Makaalât” tan sonra 67 -157. sahifeler “المشايخ الركان  نامه  فتوة  كتاب   ھذا 
الشد  başlığını taşıyan Seyyid Huseyn’in “Fütüvvet-Nâme”sidir. Her ”واصحاب 
sahifede ondokuz satır vardır. 157. sahifede yirmiyedi Ramazan Pazartesi 
1282 tarihi var.

Bu Fütüvvet-Nâme’den sonra 159-232. sahifelerdeki Vîrânî risalesinin 
sonundaki şu ketebe, mecmuayı kopya edenin, mecmua sahibi Ahmed Rı-
za olduğunu ve bu zâtın Tuna boyunda Hacıoğlu- pazarcığı’nda doğduğunu 
bildiriyor:

الفقير  بيد  ذالقعدة فصار تحريره  المبارك سبع فى شهر  السبت  الرسالة فى يوم  “قد وقع ختام ھذه 
الحقير درويش احمد رضا المولود بقصبهء حاجى اوغلو بزارجغى بجوار سواحل نهر طونه بعد ھجرة وما 

ارسالناك اال رحمة للعالمين بسنة اثنين وثمانين والف سنة ۱۲۸۲ تمام شد”
Mecmuada Meczup Selim Baba risalesinin sonundaki احمد درويش  بيد   

 ketebesinden de Ahmed Rıza’nın hicrî رضائى عن اوالد سنه ان الشعرا ترابي ۱۲۸٥“1
1266 tarihinden (1849) 1285 tarihine (1868) kadar Hacıbektaş tekkesinde De-
de-Babalık eden ve son tarihte ölen Türâbî Ali Dede-Baba’nın dervişlerinden 
olduğunu anlıyoruz.

Bu nüsha da bütün yanlışları ile ilk nüshanın aynı. Bu bakım dan ondan 
kopya edildiğinde hiç şüphe yok. Ketebelerden de anla şıldığı gibi istinsah 
eden, gerçekten de pek bilgisiz. İlk nüshanın bittiği yerden sonra bu nüsha-
da dörtbuçuk satır var. Biz, bu sa tırların Ahmed Rıza tarafından yazıldığını 
ve böylece eksik nüs hayı tamamladığına inandığını sanıyoruz. Ahmed Rıza, 
başka bir nüshadan yazsaydı Ankara nüshasındaki bütün eksikleri tamamlı-
yacaktı. Hâsılı elimizde üç nüshası bulunmakla beraber, bu Fütüv vet-Nâme, 
iki nüshası aynı nüshadan yazıldığına göre şimdilik tek nüshadır. Burada bu 
tek nüshanın da Hacıbektaş tekkesinden gelen kitaplar arasında olduğunu 
da kaydedelim.

nüshanın tavsifinden sonra özetini ve özelliklerini vermiye başlıyoruz
Bu “Fütüvvet-Nâme”, Fatih Sultan Mehmed zamanında (1451-1481) yazılmış-
tır (74. a-b). Müellif Şeyh Seyyid Huseyn ibni Şeyh Seyyid Gaybî’dir (74. a). 

 بيد درويش احمد رضائى عن اوالد سلطان الشعرا ترابى فى سنة اربعة وثمانين ومأتين الف فى يوم االحد المبارك فى شهر 1
جماذ اآلخر.
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Kitabın başlarında Fatih, bir çok vasıflarla övülmede ve şeceresi Osman Gâ-
zi’ye dek sayılmadadır. Ancak I. Murad’ın adı, belki de kopya eden tarafın-
dan unutulmuştur. Burgâzî’nin “Fütüvvet-Nâme”sinden sonra elimizdeki ilk 
Türkçe Fü tüvvet-Nâme budur.

Seyyid Huseyn hakkında hemen hiç bir bilgimiz yoktur. Ba bası Gaybî 
kimdir? Bunun hakkında da tam bir bilgiye sahip de ğiliz. Ancak bu Gaybî, 
1065 Rebiulevvelinin yirmiikinci günü (1655) ölen ve Melâmiyye-i Hamzaviy-
ye’ye mensup bulunan meşhur Oğlanlarşeyhi İbrahim’in halifesi Kütahyalı 
Gaybî Sun’ullah olamaz. Gaybî Sun’ullah 1087 de (1676) sağdır.2 1451-1481 de 
sağ olan bir adamın babası, 1676 -1677 de sağ olamaz.

Bursa’da Orhan Camiindeki eski eserleri muhtevi kütüphane de, Morali 
kitapları arasında eski 35 No. da kayıtlı bulunan ve bu gün Genel Kitaplar ara-
sında 690 No. da mukayyed olan “Şarhu Hutbat-al Bayân” var. Alevî ve Bek-
tâşîlerce pek meşhur olan, vak tiyle her Bektâşî tekkesinde bir, hattâ birkaç 
nüshası bulunan şerh, Alî’ye isnâd edilen ve “Gökleri direksiz tutan benim; 
rızıkları da ğıtan benim...” gibi yetmiş iki sözden meydana gelmiş bir hutbe-
nin, mümkün olduğu kadar şerîata uydurulmak gayretiyle ve zo raki teviller-
le yazılmış bir şerhidir. Şimdiyedek rasladığımız en eski nüshası budur. Kop-
ya eden Îsâ adlı biridir ve 920 yılının Zil-ka’desinin başlarında (1514) kopya 
ettiğini ketebede açıklamadadır. Hut beyi şerheden, “Ammâ bu bende-i fakıyr 
al muhtâc ilâ rahmet-Allâh-al kebîr Şeyh Seyyid Huseyn ibni Gaybî afallâhu 
anhuma gördüm ki Rûm vilâyetinde nice azizler ve kardaşları yitişdi ki ehl-i 
erkân ve muhibb-i Hânedan ve kemer-beste-i Şâh-ı Merdân, sâhib-fütüvvet 
ve sâhib-mahabbet...” sözleriyle kendisini tanıtıyor (s. 12). Gene aynı eserde, 
“Nâd-ı Alî” nin hassalarından bahsederken, “Pes fakıyr ü hakıyr, ya’nî Şeyh 
Seyyid Huseyn ibni Şeyh Gaybî’yi duâyı hayrıla yâd ideler” diyerek bir kere 
daha kendisinin ve babasının adını anar (s. 126).3

2 Bursa Kütüphanesinde, Genel Kitaplar arasında eski 1441 No. da kayıtlı bir mecmuada Gay-
bî Sun’ullah’ın “Risâle-i Halvetiyye ve Bayrâmiyye, Risâle-i Mekârim-al Ahlâk fî Tarıyk-al Uşşak, 
Risâle-i İlm u Amel, Şerhu Esmâ-al Husnâ” adlı risâleleri ve bâzı kasîdeleri v.s. var. Son risâlenin, 
“Va kaa’-al farâg min cam’ihî alâ yadi’ş-Şeyh Sun’ullah ibniş Şayh Ahmed ibniş Şayh Ahmed ibniş 
Şayh Başîr fî madînati Kütahya fî târîhi seb’a va samânîna ba’d-al alf bi a’vnihil gaybî” ketebesin-
den, 1087 de sağ olduğunu anlıyoruz. Risâleyi, müellifin el yazısından bir yıl sonra kopya eden ve 
“Risâle-i Hall-al Maârif” adlı bir risâlesi de bulunan Ahmed ibni Rıdvân’ın ketebesinde, Gaybî’nin 
ölümüne ait bir kayıt bulunmadığına göre Gaybî, 1088’de de (1677) sağdır.

3 25x15 eb’adında olan ve Îsa adlı bilgisiz biri tarafından kopya edil miş bulunan bu nüsha, mukavva 
bir ciltle ciltlenmiştir. Yazmalara yaprak nu marası konacakken sahife numarası konmuş. Yazılı yeri 
14x9.5 eb’adındadır ve harekeli, nesihle yazılmıştır. Her sahifede onbir satır vardır. Bütün kitap 
466 sahifedir. 1-13, 80-150, 172-191, 248-317, 454-463. sahifeler, harekesiz ve ye ni bir yazıyla ya-
zılmıştır. Nüshanın bu sahifelerinin kaybolduğu, sonradan ki taba sâhib olan birisi tarafından bir 
başka nüshadan yazılarak tamamlandığı anlaşılıyor.
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Şeyh Huseyn, “Hutbat-al Bayân” şerhinin dîbâcesinde “Ve anlar içün 
tarıyk-ı fütüvvetde ve râh-ı uhuvvetde ve sülûk-i asfiyâda ve menâkıb-ı ev-
liyâda kudemânın kelimâtından intihâb kılub türkî dilinde bir nice risâle inşâ 
itmişidim” sözleriyle fütüvvete ve tarîkate ait birkaç kitabı daha bulunduğu-
nu bildirir. Hiç şüphe yok ki bu kitapların biri, metnini sunduğumuz “Fütüv- 
vet-Nâme” dir. “Hut bat-al Bayân” şerhi, 1514 te kopya edildiğine göre bu 
tarihten önce yazılmıştır. “Fütüvvet-Nâme”sini bundan da önce yazdığını 
bildirdiğine ve “Fütüvvet-Nâme”yi Fâtih devrinde, yâni 1451-1481 de yazdığı-
na göre bu şerh, 1451 den de önceye âittir.

Seyyid Huseyn, “Hutbat-al Bayân” şerhinde de münâsebet düş tükçe 
fütüvvetten bahseder. Yirmiüçüncü kelimede, Oniki İmâm’ı andıktan sonra, 
vilâyetin İbrâhim Peygamber’le başladığını, kutbunun Alî olduğunu, hâtem-i 
vilâyetin de Muhammed Mehdî bulundu ğunu söyleyip “mebde-i fütüvvet 
nefs-i şerîf-i İbrâhim Halîlullah’dur ve kutb Alî Veliyyullah’dur ve hâtem-i 
fütüvvet Muhammed Mehdî’dür aleyhi selâmullah” der (s. 102). Bu sözler, 
Abd-al Razzak-ı Kâşânî’nin “Fütüvvet-Nâme”sinden alınmıştır (Abdülbâki 
Gölpınarlı: İslâm ve Türk illerinde Fütüvvet teşkîlâtı ve kaynakları; İktisat Fa-
kültesi Mecmuası, No. 14, 11. cilt, 1949-1950, Metin, s. 154-157, terc., s. 264-269).

Aynı kitapta Pir Ömer-i Halvetî’den (1397-8) de bahseder ki “Fütüv-
vet-Nâme”sinde bu zât, kendi fütüvvet silsilesine dâhil kişilerdendir (s. 139). 
Gene aynı kitapta, “Ben yigitven ve yiğit oğlıvan ve yiğit atasıvan ve yiğit 
kardaşıvan” diye tercemesi geçen ha dîs (s. 198) ve daha birçok bahisler, 
aynen “Fütüvvet-Nâme”sinde de geçer. Fütüvvet erkânında, Seyfîlere kılıç 
verildiği, Milhîlere tuzlu su sunulduğu, Hulvîlerin helva pişirdikleri de anla-
tılmakta ve bu arada Kırklar meclisinde bir üzümün ezilip kırk kişinin içtiği 
de bildirilmektedir (s. 210-215). Hâsılı bu kitaba, bir bakımdan bir “Fütüv-
vet-Nâme”de diyebiliriz.4

Kitabın başında, ayrı ve oldukça acemi bir yazıylı bir satır halinde

Fütüvvet-Nâme-i Şâh-ı Vilâyet
Balım Sultan kılup dâim şehâdet

beyti yazılmış (73. b). Bu beyit, Hacıbektaş kazasındaki türbesinin üstünde 
925 tarihi bulunan (1519) ve rivayete göre 907 de (1501- 1502) Hacıbektaş 

4 Hutbat-al Bayân, Husâmeddin Aliyy-al Bidlîsiyy-al Nûr-Bahşî adlı birisi tarafından da Arapça olarak 
ve pek mustalah bir dille şerhedilmiştir. Şârih, şerhini 893 Ramazanının sonuncu günü (1488) Teb-
riz’de bitirmiştir. Şârihin nüshasından 898’de (1492-1493) istinsah edilmiş güzel bir nüsha, Ayasof-
ya Kütüphanesinde 1777 mükerrer No. da kayıtlıdır.
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postuna oturup 922 de (1516-1517) ölen Balım Sultan’ın, bu kitaba büyük bir 
önem verdiğini belirtmekte. Aynı mecmuada “Makaalât”tan sonraki müellifi 
meçhul “Fütüvvet- Nâme”de, Balım Sultan’ın adının geçtiğini ve gene aynı 
kitapta bir gül-Bankte, sağ olduğu anlaşılan ve selâmetine dua edilen “Mu-
hammed Rıza”nın ”مفتاح الدقائق فى بيان الفتوة والحقايق“ adlı Fütüvvet-Nâme sahibi 
Seyyid Alâeddin oğlu Seyyid Muhammed Razavî olması ihti mali de gözönü-
ne alınır, hele Seyyid Muhammed Razavî’nin Bursada Şafiî kadısı bulunduğu 
(İslâm ve Türk illerinde Fütüvvet Teşkilâtı ve Kaynakları adlı makalemize 
bakınız, İstanbul Üniv. İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt: XI, sayı: 1-4 den ay-
rı bası. 1952, s. 24-25) ve “Hutbat- al Bayân Şerhi”nin en eski nüshasının 
Bursa’da bulunmasına bakılırsa Seyyid Huseyn’in ve babasının, o zamanlar 
Fütüvvet eh linin belli-başlı merkezlerinden biri olan Bursa’da yaşadıkları ve 
Seyyid Huseyn’in, kitabını Bursa’da yazdığı ihtimali de ortaya atı labilir sanı-
rız. Zaten Bursa’da 800-900 de birçok Şiî İranlı tâcirle rin bulunduğunu da 
biliyoruz ve bu da, ihtimâlimizi kuvvetlendir mededir.5 Şimdilik gerek Gaybî, 
gerek oğlu Seyyid Huseyn hak kında başka hiçbir bilgimiz yoktur. Burada 
Bektaşîliğin, doğrudan doğruya Fütüvvet erkâniyle yoğrulduğunu, Fütüvvet 
ehlinin hemen bütün tercümanlarını kabul ettiğini ve ancak XV-XVI. yüz-
yıllarda tam erkânı ile kurulduğunu, Alevîliğin de en fazla Fütüvvetin te siri 
altında kaldığını, başka bir deyimle Fütüvvet ehlinin, bu yüz yıllarda Alevî ve 
Bektaşîlerle birleşerek İran Safavî propagandası na olanca hızlariyle girişmiş 
bulunduklarını da kaydedelim (aynı makaleye bakınız, s. 66-69).

Şimdilik Seyyid Huseyn ve babası Seyyid Gaybî hakkında söyliyebilece-
ğimiz sözler ancak bu kadardır.

“fütüvvet-nâme”nin mukayeseli özeti
Seyyid Huseyn, Fütüvvet-Nâmesi’ne, meâlen “Hamdolsun Allah’a ki Fütüv- 
veti îmanla süsledi, mürüvveti kerem ve ihsanla apa çık bir hale getirdi. 
Dostlarının kalplerini Fütüvvet ve irfan maarifinin inceliklerine ait nükte-
lerle nurlandırdı...” diye başlıyan Arapça bir dîbâce ile giriyor ki bu dîbâ-
cedeki “dostlarının kalple rini Fütüvvet ve irfan maarifinin inceliklerine ait 
nüktelerle nurlandırdı” cümlesi, “irfan” kelimesi müstesna, tamamile Nak-
kaş İlyasoğlu Ahmed’in “Tuhfat-al Vasâyâ”sından alınmıştır. Netekim gene 
dîbâcedeki “Fütüvveti yolların en selâmeti kıldı” cümlesi de ayni kitabın 

5 Bursa’da Emir Sultan türbesine girilirken sol tarafta, türbe avlu suna açılmış pencerelerin arka-
sında 800 küsur tarihini taşıyan ve çok güzel ve girift bir sülüsle yazılmış bulunan taşlarda Oniki 
İmam’a salavat getiril mededir ki bu keyfiyet, sâhiplerinin Şîa-i İmâmiyyeden olduğuna kesin bir 
de lildir. 900 küsur tarihini taşıyan Şîrazlı İranlıların taşları da vardır. Bugün bu taşlar, Muradiye 
avlusundadır.
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dîbâcesinden alınmıştır (aynı makale, metin, s. 121, terceme, s. 205). Müel-
lif, Dîbâcede Tanrı’nın birliğini, eşi-ortağı ol madığını, Muhammed’in, onun 
elçisi olduğunu söyledikten sonra ona, soyuna ve onlara uyanlara rahmet 
yollamakta, Sâdık’tan (Sıddiyk olacak), Âdil’den ve Kur’an’ı toplıyandan Tan-
rının râzı olma sını dilemekte ve böylece daha başlangıçta, Abu Bekr, Ömer 
ve Os man’ın adlarını anmamak suretiyle mezheb ve meşrebini belirtmek-
tedir. İlk üç halifenin adlarını anmadığı halde Alî’nin adını anmak ta, ondan 
sonra sırasile Hasan, Huseyn, Alî Zeyn-al Âbidîn, Bâkır, Sâdık, Kâzım, Rızâ, 
Takiyy, Nakiyy, Askerî’nin adlarını anmada, Onikinci İmâm Muhammed-al 
Mehdî’ninse Şîa-i İmâmiyye mezhe binin inancına uyup adını ve künyesini 
anmamakta, onu “Sâhib-al Zamân” diye övmektedir (75. a). Böylece “Tuh-
fat-al Vasâyâ”yı gördüğü ve ondan faydalandığı daha başta anlaşılan müelli-
fin Dî bâcede “an” seciini kullanmasına bakılırsa Burgâzî’nin “Fütüvvet-Nâ-
me”sini de gördüğü meydana çıkıyor ki ilerde bu, daha da açık lanacaktır 
(Burgâzî ve Fütüvvet-Nâme’si. Abdülbâki Gölpınarlı’nın önsözü ile İktisat 
Fakültesi Mecmuası, c. 15, sayı 1-4, ayrı basım, metin, s. 37). Ondan sonra 
İslâm Pâdişâhı diye andığı Fâtih Sultan Muhammed’i bir hayli övmede, bu 
arada altı beyitlik bir kıt’a da yazmaktadır ki herhalde bu, kendisinin olacak. 
Fâtih’i övüş, 75. a’ya kadar sürüyor.

Müellif, Dîbâceden sonra söze başlarken kitabını “hangi kavme pey-
gamber gönderdiysek kendi dilince gönderdik” âyetini anarak tıpkı Bur-
gâzî’ye uyuyor ve Türkçe yazışının sebebini aynen onun gibi izâh ediyor 
(aynı makale, metin, s. 39). Sonra “bilgil ki Fü tüvvet a’lâ makamdur ve azîz 
derecedür, aslı kadîmdür, ezelîdür ve ebedîdür...” diyerek gene “Tuhfat-al 
Vasâyâ”nın başlangıcını âde ta meâlen Türkçeye çevirmededir (İslâm-Türk 
illerinde, metin, s. 122, terceme, s. 207-208). Esâsen Burgâzî de Dîbâcesinde 
ve baş langıçta aynı kitaptan faydalanmıştır (Burgâzî, s. 8-9, metin, s. 37- 38). 
Seyyid Huseyn, bundan sonra anlatacağı şeyleri bildirip kendi adını ve baba-
sının adını anmada, okuyanların hayırla anmalarını, fakat kitabını ehil olmı-
yanlardan gizlemelerini dilemededir (75. a).

Seyyid Huseyn önce şedd ve helvanın ve dört tekbirin aslını anlatır. 
Ona göre Âdem Peygamber, cennetten sürüldükten haylı bir müddet sonra 
Cebrâîl, Âdem’in saçını kesmiş, ona şedd kuşat mış, bir sahanda helva geti-
rip lokma sunmuş, Âdem bu yüzden tek bir getirmiştir. Bu tekbire “Tekbîr-i 
Rızâ” deniyor. Âdem helvanın bir kısmını Havvâ’ya saklamıştır ki mahfiller-
de olmıyanlara ve başka şehirlerde bulunanlara helva göndermek burdan 
kalmıştır. Aynı zamanda Âdem suçunu îtiraf etmiş, “انفسنا ظلمنا   âyetini ”ربنا 
oku muştur ki tercüman okumanın aslı da budur (tercümanlar için İs lâm-
Türk illerinde adlı makalemize bakınız, s. 55-57). Bu kısımda Âdem Peygam-
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ber’in incir yaprağı ile edep yerini örttüğünü, incirin sütünden pamuk oldu-
ğunu da anlatıyor ki bütün bunlar, etraflıca Burgâzî’de geçer (metin, s. 42). 
İkinci tekbire “Tekbîr-i Fenâ” de niyor. Nûh, Tufan haberini duyunca tekbîr 
getiriyor. Cebrâîl de Tanrı emri ile Nûh’a şedd kuşatıyor. Sonra oğuldan oğu-
la, peygam berden peygambere, İbrahim’e ulaşıyor. Üçüncü tekbîri İbrahim, 
oğlu İsmail’i kurban edeceği sırada Cebrâîl’in bir koç getirdiğini görünce alı-
yor. Bu tekbîre de “Tekbîr-i Safâ” diyorlar. Dördüncü tekbîri, Muhammed 
Peygamber Mi’raca dâvet edilince alıyor. Buna da “Tekbîr-i Vefâ” deniyor. 
Aynı zamanda Cebrâîl, Muhammed’e şedd kuşatıyor. Bu dört tekbîre “Çhâr 
Tekbîr”, dört peygambere de “Çhâr Pîr” adı verilmede (75. a - 79. b).

Molla Huseyn Vâiz de “Fütüvvet-Nâme-i Sultânî”de Çhâr Pîr ve Çhâr 
Tekbîr’den bahseder. Ancak orda Çhâr Pîr aynı zamanda “Pîr-i Tekbîr”, “Pe-
der-i Hakıykat” da denen “Pîr-i Terbiyet, Pîr-i Sohbet, Pîr-i İrşâd”dır. Dört 
tekbir hakkında verilen bilgi aynı olmakla beraber orda Muhammed, Abû 
Cehl’in başı gelince tekbir ge tirmiştir (28. a).

Seyyid Huseyn bu bahisten sonra Vidâ’ haccından dönüşte Gadîru 
Humm’da Muhammed Peygamberin, kendi yerine Alî’yi imâm, halîfe ve va-
siyy tayinini bir çok eklentilerle, meselâ birinin itirazı üzerine Alî’yi gömle-
ğinin içine almasını, bedenlerinin bir, başları nın iki görünmesini, yere seri-
len seccadede her ikisinin ikişer rik’at namaz kılmasını, Peygamber’in Alî’ye 
şedd kuşatmasını, kardeş edinmesini, Alî’nin de Peygamber’in emri ile bazı 
kişilerin bellerini bağlamasını uzun uzadıya söyliyerek anlatır. Ancak onyedi 
kemer-beste arasında onbeşincisi bu nüshada atlanmış (79. b. – 83. b.). Bu 
tafsilât, hadîsler doğru yazılmak üzere “Fütüvvet-Nâme-i Sultânî”de de var; 
hattâ bedenlerin bir, başların iki görülmesi ve namaz bile (45. b – 47. b).

Seyyid Huseyn bundan sonra Gadîru Humm’da Peygamber’in Alî’ye 
şeddin ve kardeşliğin şükranesi olarak helva hazırlamasını buyurduğunu an-
latmıya başlar: Yanlarında bulunan peksemet, hur ma ve yağı, deveye yem 
verdikleri bir tahta çanağın içinde yoğu rurlar. Böylece büyük tahta kap an-
lamına gelen “cefne” sözüne iza fetle bu helvaya “Helvâ-yı Cefne” denir. O 
mecliste Alî helvayı kemer-bestelere pay eder. Selman’la da bir kutuya koy-
duğu bir parça helvayı Hasan ve Huseyn’e gönderir (84. a). Bu da aynen “Fü-
tüvvet-Nâme-i Sultânî”de vardır ve aynı tarzda anlatılmadadır (50.a-50. b). 
Arapça ve Farsça eski Fütüvvet-Nâme’lerin hiçbirinde olmıyan bu helva ge-
leneğine ilk olarak Seyyid Huseyn’in Fütüvvet-Nâme’sinde rastlıyoruz. Fakat 
Mevlânâ’nın bir gazelinde, “Ey Fütüv vet ulusu, ey peygamberlik dîbâcesi, ey 
mürüvvet padişahı, helvayı yalnız yeme” dediğine bakılırsa daha XIII. yüz-
yılda Fütüvvet ehli arasında helva pişirme ve yollama erkânının bir gelenek 
haline gel diğini anlarız (İslâm-Türk illerinde, s. 32). Gene Seyyid Huseyn, 
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Selman’ın Medayin’e, Suheyb’in Rum ülkesine, Zün-Nûn’un Mısır’a, Seyf-i 
Yemenî’nin (böyle) Yemen’e gönderildiğini yazıyor (84. b). Bu da aynen “Fü-
tüvvet-Nâme-i Sultânî”de var. Yalnız bu kitapta Dâvûd-ı Mısrî’nin Mısır’a, 
Abu-l Muhcin’in Yemen’e gönderildiği yazılı. Bu kadarcık bir fark var (57. b). 
Seyyid Huseyn, helvaya ait bir başka uydurma rivayet de kaydediyor:

Kûfe’de Selman’ın müritlerinden Abdürrahman Külhan-tâb adlı biri 
var. İmâm yezitlerden kaçıp Abdürrahman’a sığınıyor. Bunu gören yezitler, 
arkasından seğirtiyorlar. Abdürrahman, yezitler gelmeden küçücük oğlunu 
külhana atıp yakıyor. Yezitler gelince İmâm’ı külhana attım, yaktım diyor ve 
yanmış cesedi gösteriyor. Yezitler hoşlanıyorlar ve gidiyorlar. İmâm oğlun 
benim kardeşim olsun, onsuz cennete girmiyeyim diyor ve canı için helva 
pişirtiyor. Kırk tane mümin çağırtıyor. Helvayı pay ediyor. Abdürrahman’ı 
şeyh, onun müritlerinden İshak’ı nakıyb dikiyor, her birini bir yere gönderi-
yor (85. a-b).

Seyyid Huseyn’de, kendisine ulaşan Fütüvvet silsilesi şudur:
Alî - Selman – Abû-Derdâ - Ammâr ibni Yâsir - Kaydâr – Abû- Aliyy-i Tûnî 

(bu zât İmâm Mûsa-l-Kâzım’a ulaşmış) - Emîr Muabbir - Avn – Abû-Muslih - 
Ömer-i Sincânî - Cûş – Abu-l Hasen-i Neccâr – Abu-l-Fadl - Kays ibni Selman 
– Abû-Şucâ’ - Emîr Mavsılî - Abdullah-ı Hallâb – Abu-l Hasen-i İrâkîy – Abu-l 
Berekât – Abu-l Kaasım - Seyyid Alî - Şedîdâ (85. b – 86. a) - Pîr Ömer-i Hal-
vetî - Alîyy-i Attâr - Baba Hacı Irâkîy - Şeyh Abdüssamed - Şeyh Abuş-Şekûr-i 
Endelüsî (Mağrıbîoğlu) - Şeyh Alî (Sayyâdoğlu) - Şeyh Seyyid Huseyn ibni 
Şeyh Seyyid Gaybî (86. b).

Seyyid Huseyn, Şedîdâ zamanındaki padişahın gerdişi olduğunu, “Neu-
zü billâh” diye kaydedip âlemin fitne ile dolduğunu, erkâ nın zayıf olduğunu, 
Şedîdâ’nın gördüğü bir rüya üzerine, herhalde o padişahın yerine geçen ve 
muhibb-i Hânedan olan bir padişaha baş vurduğunu, padişahın Şedîdâ’ya 
icazet verdiğini de yazıyor ve Şedîdâ’nın, Oniki İmâm aşkına oniki kişiye 
şedd bağlayıp seccade verdiğini, oniki büyük şehre gönderdiğini, onlardan 
birinin Pîr Ömer-i Halvetî olduğunu da bildiriyor. Aynı zamanda Mağrıbîoğlu 
diye tanınan ve uzun bir ömre sahib olan Abuş-Şekûr-ı Endelüsî’nin, Rum 
ülkesinde Sultan Murad icazeti ile erkânı ihya ettiğini söylüyor.

Bu şeceredeki Cûş, herhalde Nakkaş Ahmed’in şeceresindeki Cevşen-al 
Ferâzî olacak. Çünkü ondan sonraki Abu-l Hasen-i Nec câr, burda da aynen 
geçiyor. Netekim ondan sonraki Abu-l Fadl da gene Nakkaş Ahmed’in şe-
ceresindeki Abu-l Fadl-al Tarhân olmalı. Bu takdirde Abu-l Fadl’dan sonra 
şeceredeki Kays ibni Selman da Nakkaş Ahmed’de sadece Selman diye geçen 
zat olacak. Abû-Sucâ’ da ihtimal Abd-al Şibl’dir (İslâm-Türk. s. 33). Şedîdâ 
kimdir? Zamanında gerdişi olan padişah kimdir? Hattâ gerdişi ne demektir? 
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“Gerdişî = dönük” anlamına mı geliyor? Neuzü billâh diye bu hal den Tanrıya 
sığınmasına bakılırsa öyle olacak. Sonra baş vurduğu padişah kim? Bunları 
çözmiye imkân yok. Ömer-i Halvetî, ilk defa “Halvetî” adını alan zattır ve 
hicri 800’de (1397-1398) Tebriz’de vefat etmiştir (Lamazât-ı Hulvî, İst. Üniv. 
K. Türkçe yaz. 1894, 128. a – 130. b). Onun şeyhi Muhammed-al Halvetî ile 
halifesi Miyrem, yahut Emre’nin adlarının başlarına “Ahî” sözünün eklen-
mesi de Seyyid Huseyn’in şu izahı ile daha iyi anlaşılıyor (Atâyî: Şakaayık 
Zeyli, Matbaa-i Âmire 1268, s. 62). Seyyid Huseyn’in şeyhi Sayyâdoğlu’nun 
şeyhi Mağrıbîoğlu’ya Rum ülkesinde erkânı ihyâ için icazet veren Sultan Mu-
rad, 1359-1389’da hüküm süren I. Murad olmalıdır. Ancak 1397-1398’de ölen 
Ömer-i Halvetî ile bu zat arasında üç kişi var. Ömer-i Halvetî’nin pek uzun 
bir ömre sâhib olduğunu, bu üç kişinin de pek kısa ömür sürdüklerini kabul 
etsek bile Pîr Ömer-i Halvetî’nin ölüm yılı, gene de I. Murad’ın ölüm yı lından 
yedi-sekiz yıl sonra oluyor ki bu padişahın, ülkesindeki ahî şeyhlerinin şeyh-
al meşâyihi olduğunu bildiğimiz halde bunu garip buluyoruz. Galiba bu ga-
rabet, Seyyid Huseyn’in de dikkatini çekmiş ki Abuş-Şekûr’un uzun bir ömre 
sâhib olduğunu yazmış, amma ara daki üç kişiyi kaldırmadığından bu garabe-
ti yok edememiş. Kendisi ile bu zatın arasında Sayyâdoğlu’nun, yâni bir tek 
kişinin bulunma sı ise tam yerinde.

Seyyid Huseyn “Fütüvvet-Nâme”sinde bir münasebet düşürerek kendi-
sinin, İsnâ-Aşerîlerce yedinci İmâm olan Mûsa-1 Kâzım’ın (ölm. 799), soyun-
dan olduğunu da bildiriyor (89. a).

Seyyid Huseyn, kitabında şeddin yedi adı, yedi bağlaması, yedi açma-
sı, yedi götürmesi, yedi salması olduğunu, netekim göklerin, yıldızların, 
yerlerin, uzuvların, Mushafın (okunuşuna göre), Fâtiha sûresi âyetlerinin, 
Kur’an’a verilen adların, sadece yere gelen uzuvların, tavafın, Safâ ile Mer-
ve arasında sa’yin, şeytana atılan taşların, nefs-i emmâre’nin başlarının, ce-
hennemin, hafta günlerinin hep yedi olduğunu, farz namazlarının onyedi 
olduğunu, Kadir gecesinin, Ramazanın yirmiyedinci gecesine rastladığını 
söylüyor ve herbirinde nice işaretler bulunduğunu bildiriyor (90. a-b). Bu da 
doğrudan doğruya Nakkaş Ahmed’den alınmadır (İslâm-Türk. me tin, s. 126, 
terceme s. 215, not. 5, aynı sahife). Burgâzî de bu yedi ye dayanan şeyleri aynı 
kitaptan alır (metin, s. 39). Hiç şüphe yok ki bu yedili tasnif, Seb’iyye denen 
(Yedililer fırkası) ve yedi İmâm tanıyan İsmâîliyye’nin tesiri ile meydana gel-
miş ve sürüp gitmiş bir şeydir.

Müellif, Alî’nin Fütüvveti şu yedi harfle anlattığını yazar: ق ا س ت م ھ ى  
Kaf doğruluk anlamına gelen “Sıdk” sözündeki ka fa, elif, arılık-temizlik anla-
mına gelen “safâ”daki elife, nun, emin oluş anlamına gelen “emanet”teki nu-
na, te, çekinme anlamına gelen “tukaa”daki teye, mim, ululuk ve vergi sâhibi 



361şeyh seyyid gaybî oğlu şeyh seyyid huseyn’in “fütüvvet-nâme”si

oluş anlamına gelen “kerem”deki mime, he, erlik, adamlık anlamına gelen 
“mürüvve”deki heye (tâ-i merbuta), ye, utanmak anlamına gelen “hayâ”daki 
ye harfine işaret. Kimde bu yedi harfin nişanesi varsa Fütüvvet ağacı onun 
gönlünde biter diyor (90. b - 91. a). Bu da “Tuhfat-al Vasâyâ”da aynen var 
(metin, s. 126, terceme, s. 216). Bu harfler aynı kitaptan alınmak suretiyle 
Burgâzî’de de var (önsöz, s. 12, metin, s. 50). “Tuhfa”da ihtimal bu harfleri, 
ana kaynağı olan “Umdat-al Vasîla”dan almıştır.

Seyyid Huseyn, “Seyyid Nâsır-ı Husrev rahmetullâhi aleyh” diye bi-
rinden bahsetmede ve bu zatın, “Fütüvvet bir ağaçdur, aslı Tangrı sıfâtu-
dur; budakları enbiyâ sıfâtıdur; yaprakları evliyâ sıfâtıdur; yimişi mü’minler 
sıfâtıdur. Pes Fütüvvet ağacınun köki tevhîd ve ihlâsdur; budakları sıdk u 
safâ ve ahd u vefâdur; yap rakları edeb ü hayâdur ve semeri ma’rifet-i ev-
liyâdur ve ol ağacun suyı rahmet-i Hudâdur ve ol yimişün lezzeti kerem 
ü sehâdur ve hazzı havf u recâdur” sözlerini almadadır. Bu Seyyid Nâsır-ı 
Hus rev, 1088 de ölen ve Nâsır Husrev-i Alevî diye anılan meşhur İsmâîlî dâîsi 
şair Nâsır-ı Husrev değildir. Çünkü Nâsır-ı Husrev’in hiç bir eserinde böyle 
bir söz yoktur. Burgâzî “Fütüvvet-Nâme”sinde, Fütüvvet ağacını anlatırken 
“Fütüvvet ağacı biter sıdk u safâdan ve emanet saklamaktan ve keremden 
ve mürüvvetten ve hayâdan. Bu, vasf-ı îmandur. Her kim bu vasıftan taşra 
olsa Allahu taâlâ andan bîzar olur. Ol âcun özdeyi Allah yolına ihsan kılmak-
tur, budakları edebdür ve hayâdur ve köki tevhiddür ve tehlîldür ve yimişi 
ma’rifetdür, evliyâ sohbetidür ve ol ağacun suyı rahmetdür ve rahmet ile 
sıvarurlar ve kudretden ol su evliyâ gönli tah tına akar...” diye aynı sözleri 
söyler (metin, s. 50). Burgâzî nin bu sözlerde kaynağı, “Tuhfat-al Vasâyâ”dır 
(metin, s. 122-124, terceme, s. 211 ve devamı). Nâsırî de Farsça manzum “Fü-
tüvvet-Nâme”sinde, Nasr-âbâdî’nin “bu Fütüvvet bir ağaca benzer. Kökü âri-
fin canına iyice dikilmiştir. Dallarından birinin adına mürüvvet demiş lerdir. 
Tarikatte böyle rivayet edilmiştir. Mürüvvetten bir nişan is tersen bil ki şu iki 
cihanı da terketmekten ibaret. Dalı bu kadar yüce olursa ağacını var, kıyas 
et” dediğini yazıyor (metin, s. 182, terceme, s. 314). Seyyid Huseyn herhalde 
Seyyid Nâsır-ı Husrev di ye bu Nâsırî’yi kasdetmede ve ona atfettiği sözleri 
de Nâsırî’nin ve Burgâzî’nin Fütüvvet-Nâme’lerinden almadadır.

Seyyid Huseyn, Fütüvvet-dârın yedi kapıyı bağlayıp yedi kapıyı açması 
faslından sonra zamanında, Fütüvvet ehli arasında kul lanılan terimlere ge-
liyor. Seyyid Huseyn’in zamanında Osmanoğulları ülkesindeki Fütüvvet ehli 
yedi bölüktür ve dokuz kısımdır. Bu dokuz kısmın altısına “Erkân-ı Tarîkat”, 
üçüne “Ashâb-ı Tarîkat” deniyor.

Şimdi bunları, aşağıdan yukarıya yazalım; yalnız insanın bulunduğu de-
receden üst derecede bulunana, kendi derecesine nisbetle yukarı anlamına 
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gelen “Gaalib”, kendi derecesinden alt derecede bulunanına, aşağı anlamına 
gelen “Nâzil” dendiğini de kaydedelim.

1. Ahbâb. Bunlar henüz yola girmemiş olanlar, fakat mah fillere gelip gi-
denlerdir.

2. Nîm-Tarıyk. Bunların pîri, tarîkat atası ve iki yol kardeşi vardır, yola 
girmişlerdir.

3. Müfredî (Miyan-beste, Sâhib-tarıyk). Bunlar şedd kuşananlar, nasîb 
alanlardır. Bu üç bölüye “Ashâb-ı tarîkat - yolkardeşleri” denir.

4. Başarış (Deste-i nakıyb). Hizmette nakıybe yardım eder ler. Mahfil 
ehlini yerli yerine kondururlar, hizmette bulunurlar.

5. Nakıyb. Erkânı icra ederler.
6. Nakıyb-al nukabâ. Nakıybler bunlara uyarlar. Nakıyblere hizmet bu-

yuranlar bunlardır.
Bu üç bölüğe de “Nukabâ” deniyor.
7. Halîfe. Bunlar şeyh yerine geçerler. Yalnız seccadeleri, yâ ni muayyen 

makamları yoktur.
8. Şeyh. Herhangi bir hırfet ve san’at ehlinin tâbi olduğu zat. Bu, secca-

de, yâni muayyen bir makam sahibidir.
9. Şeyh-al şüyûh (Şeyh-al meşâyih). Bütün hırfet ve san’at erbâbının 

şeyhlerinin tâbi oldukları zat (91. a - 92. a).
“Başarış” sözüne, ilk olarak Seyyid Huseyn’in kitabında rastlıyoruz. 

Şeyh-al Şüyûha, daha Mevlânâ zamanından önce “Ahî-Türk” ve “Ahî Baba” 
dendiğini biliyoruz. Görülüyor ki bu terimler zaman ve mekânla değişmek-
tedir (İslâm-Türk. s. 37-38). Burda, Nakıyb ve Nakıyb-al nukabâ zümreleriyle 
şeddin bilhassa Rufâîlikle Sa’dîliğe, biraz da Kaadirîliğe geçtiğini, Mevlevîler-
de Elifî Nemed olduğunu, hâsılı bu erkânın, bütün tarikatlere tesir ettiğini de 
söyliyelim (ay nı makaleye bakınız, s. 66-73).

Seyyid Huseyn, Ahîler ıstılahınca Fetâ ve Fike ile Ahî ve Şeyh sözlerinin 
aynı anlama geldiğini söylüyor. Yiğide Fetâ, Nakıybe Fike, Halîfeye Ahî, onun 
üstününe Şeyh dendiğini, Alî’ye önce Fe tâ, Vidâ’ haccından sonra Ahî, Vasiyy 
dendiğini, kırk yaşından son ra hilâfete geçinceye dek Şeyh diye anıldığını, 
hilâfetinden sonra çeşitli vasıflarla övüldüğünü bildiriyor (92. a-b). Bunlar 
da Burgâzî’nin “Bilün iy îmân ehli, Yiğit ve Ahî ve Şeyh, bu üçi birdür. Yi ğitlik 
heves eylemekdür, Ahîlik başlamakdur ve Şeyh tamam kılmakdur. Yiğitlük 
sakal gelmekdür ve Ahî sakala ak düşmekdür, Şeyhlık tamam pîr olmakdur” 
sözlerinden alınmıştır (metin s. 39). Netekim biraz aşağıda “Pes Ahîler ıstı-
lahında Fetâlık yiğidlikdür ve Ahîlik kırgıllıkdur ve Şeyhlık Pîrlikdür” sözleri 
ile Burgâzî’nin sözlerini hemen hemen aynen tekrarlar (95. b). Bir yerde de 
“Nakıyb, yâni Fike” sözü ile fike’nin nakıyb demek olduğunu açıklar (96. a). 



363şeyh seyyid gaybî oğlu şeyh seyyid huseyn’in “fütüvvet-nâme”si

Zaten bu bahiste, Peygamber’in ابوالفتا الفتا  الفتى اخو  ابن  الفى   dediğini de gene انا 
Burgâzî’den almıştır (aynı yaprak).

Seyyid Huseyn, mahfilde baş köşeye şeyh-al meşâyihin oturduğunu, 
şeyhlerin onun alt tarafına, halîfelerin de şeyhlerin aşağı tarafına oturdukla-
rını, hâsılı gaalibin, nâzilin üst yanına oturdu ğunu, başarışların hizmet kay-
dında olduklarını, nakıyblerin ayakta durup herkesi yerli yerine oturttuk-
larını, ondan sonra sohbetin baş ladığını anlatıyor. Kur’an, hadîs, manâkıb 
kitapları, erenlere, ârif lere, şehitlere ait bahisler okunuyor, semâ’ ediliyor. 
Bir zaman sonra nakıyb, bir elinde testi, bir elinde süpürge, meydana su sa-
çıp süpürüyor. Bu sembolik süpürüş, bundan sonra söz bitti, hak dileme ve 
erkân zamanı geldi demektir. Bu erkân, Irâkıyler, Horasânîler ve Türkistânî-
ler tarafından yapılıyor. Ahîlerde ise nakıyb, bir eline bir tutam tuz, öbür 
eline bir tas su alıp meydana geliyor ve tuzu suya atıyor. Seyyid Huseyn, 
bu memlekette nakıyblerle başarışlar, kapı dibinde pây-ı mâçânda, yani sağ 
ayaklarının baş par maklarını, sol ayaklarının baş parmakları üstüne koyup 
niyaz va ziyetinde dururlar, geçmiş erenleri anıp dua ederler, sağ olanlarının 
sağlıklarına salavat getirirler, kimin kimde hakkı varsa istesin der ler sözleri 
ile artık tuz-su geleneğinin yapılmamakta olduğunu bil diriyor. Herkes helâl-
laşıp birbirinden razı olduktan sonra nakıyb, yola girecek kişiyi alıp mahfil 
kapısında niyaza durduruyor ve şu tercümanı okuyor:

   السالم عليكم يا ارباب الشريعة ويا اصحاب الطريقة السالم عليكم يا اھل اشد والعهد والوفا السالم
-gelmekliğimüz Tanrı içün, durmaklığumuz Tan عليكم يا اھل المروة والكرم والسخاء
rı içün, söylemekliğimüz Tanrı içün. İşbu kardaşımuz siz ulularun ayağına 
gelüp bu makaam-ı insâfda durmaklıkdan muradı oldur kim siz ihtiyarla-
run silsilesine bağlanup ka tarına çekilüp erkân görüp sâhib-tarîk olup Şâh-ı 
Merdan kapusına bili bağlı kul ola ve Hânedan âşıklarına hidmetkâr ola. Bu 
âşıkun hakkında ne buyurursınuz?

Mahfil ehli, “Ehlühû mahallühû; vâcib maslahat görürüz, mübârek ol-
sun” diyor. Ustasının rızasını aldıktan sonra pîr, talibin sağ elini, sağ eli ile 
tutuyor. Baş parmaklar düz olarak içleri birbi rine yapışık bir halde dik tu-
tulmada. Ancak pîrin parmağı biraz yukarda bulunuyor. Öbür parmaklar ve 
avuç birbirine kavuşuyor. Bu halde pîr, Feth sûresinin “Şüphe yok ki seninle 
bey’atleşenler, ancak Allah’la bey’atleşmişlerdir, Allah’ın eli, onların ellerinin 
üs tündedir. Artık kim dönerse zararı kendi nefsinedir, ve kim Allah’la ahit-
leştiği şeyde durursa ona, yakında büyük bir ecir verilecektir” mealindeki 
10. âyetini, Haşir sûresinin, “Ey inananlar, sakının Al lah’tan ve herkes yarın 
için ne hazırladı, ona baksın ve çekinin Al lah’tan; şüphe yok ki Allah ne ya-
pıyorsanız hepsinden haberdar dır” mealindeki 18. âyetini, Tahrîm sûresinin, 
“Ey inananlar, tövbe edin Allah’a hâlis bir tövbe ile” mealindeki 8. âyetini ve 
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Bakara sû resinin, “Ve Allah tövbe edenleri sever ve tertemiz olanları sever” 
mealindeki 222. âyetini okuyor. Mürîde tövbe telkin ediyor. Büyük suçları 
açıklıyor. Ehli Beyt sevgisini tekid ediyor. Tanrının bir ol duğuna, Muham-
med’in onun elçisi, Alî’nin de dostu ve Tanrı elçi sinin vasîsi bulunduğuna şa-
hadet getirtiyor. Bir kişi, o zâta yol atası, iki kişi de yol kardeşi, bir başkası da 
“üstâd-ı şedd” oluyor. Onlara armağan sunduktan sonra yol atasının önün-
de diz çöküyor. Kardaşlarının biri sağında öbürü solunda oturmakta. Atayla 
oğul gene aynı tarzda el tutuşuyorlar. Ellerinin üstüne bir mendil konu yor. 
Kardeşler de o kişinin eteğine yapışıyorlar. Yol atası, Yâ Sin sûresinin “Ey 
Âdemoğulları, sakın şeytana kulluk etmeyin; şüphe yok ki o apaçık bir düş-
mandır size diye emredip söz almadı mı siz den?” mealindeki 61. âyetini ve 
hadîs olarak rivâyet edilen, Tanrı emrini ulula, Tanrı yaratıklarını gör-gözet; 
dünyada müsamaha ile, âhirette şefâatle muamele et mealindeki dört emri 
okuyor; “Bir gündür o gün ki ne mal fayda verir, ne oğullar; ancak Allah’a 
temiz bir yürekle gelendir faydalanan” mealindeki âyeti de okuduktan sonra 
oğul diyor, nereye varırsan izzetle, hürmetle var. Nerede otu rursan edeple 
otur. Bir söz söylersen hikmetle söyle; söylemezsen dinle. Kalktın mı hizme-
te kalk. Bu üç kardeş, Tanrı kapısında, Pey gamber huzûrunda hangimiz mak-
bul olursak öbürlerinin yarlıganmasını dileyeceğiz diye ahdediyorlar. Fâtiha, 
salavat ve gül-bankten sonra ahbaptan olan bu kişi “Nîm-Tarıyk” oluyor.

nîm-tarıyk’ı sâhib-tarıyk yapma erkânı da şu
Üstad-i şedd’le halvet bir yere giriyor. Nakıyb bir seccade yayıyor, üstad, 
seccadeden üç adım geride duruyor. Allah deyip seccadeye doğru bir adım 
atıyor. Cebrâîl adı ile ikinci, Muhammedür Resulûllah diye de üçüncü adı-
mı atıp seccadeye ayak basıyor. İki rik’at namaz kılıyor. Nîm-Tarıyk de iki 
rik’at namaz kılıyor. Bu namaz, Gadîru Humm’da Muhammed’le Alî’nin kıl-
dıkları namaz dan kalmış. Sonra üstâd-ı şedd nîm tarıykı seccadeye çağırı-
yor. Nakıyb şeddi beş kat büküyor, sonra üç köşeli dürüyor. Beş kat büküş, 
Müslümanlığın beş temel ibâdetine, üç kat dürüş, şerîate, tarîkate, hakiykate 
işaret. Sonra seccadede oturan şeyhe sunuyor. Şeyh üç kere İhlâs sûresini 
okuyup şeddi üstada veriyor. Metinde görüldüğü veçhile üstâd, bir çok me-
rasimden sonra Oniki İmâm’a salâvatı ihtiva eden tariykat hutbesini okuyup 
şedde üç düğüm vu rarak beline bağlıyor. Bu sırada talibin elleri başındadır. 
Üstâd bu vaziyette ona “1) Hatırla, 2) Gözet, 3) Sıkı tut, 4) Hazırla, 5) Ört, 
6) Gider, 7) Ver, 8) Al” diye sekiz öğüt veriyor. Bu öğütler, Tanrı yolunu ha-
tırla, dînini gözet, çekinme yolunu sıkı tut, âhiret işle rini hazırla, insanların 
ayıplarını ört, kötü huyu gider, insâfı ver, âhiret yurdunu al demektir. Aynı 
zamanda sâhib-tarıyk’a “Tevellâ, Teberrâ” telkin ediliyor. Sonra bu şahıs, 
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elleri başında olarak mah file götürülüyor. Herkes gelip şeddi ziyâret ediyor, 
o zâtı kutluyor. Sonra, şeyh şeddi çözüyor ve âyetler okuya-okuya şeddeki 
üç müh rü de açıyor (96. a – 100. b). 

Görülüyor ki bu erkânda esas, şedd kuşanmaktan ibarettir. Eski Fütüv-
vet-Nâme’lerdeki şalvar giydirmekten hiç bir bahis yok. Tuzlu su geleneğinin 
de ancak adı anılıyor. Anlaşılıyor ki Fütüvvet yolu, artık Şîîlik esasını güden 
bir tarîkat haline gelmiştir. Bütün bu erkân, teferruatı ile “Fütüvvet-Nâme-i 
Sultânî”de de var. Sec cade yaymak, el tutuşmak, namaz kılmak, tövbe telkin 
etmek... hepsi aynı. Hattâ okunan âyetler, hadîsler, verilen öğütler, tarîkat 
hutbesi bile bir (32. b - 37. b). Yalnız Fütüvvet-Nâme-i Sultânî’de ayrıca bir de 
tıraş erkânı var (33. a-b).

Seyyid Huseyn, bundan sonra şeyhlere, nakıyblere, üstadlara, müfredî-
lere vâcib olan edepleri sayıyor ki bunlar, bütün Fütüvvet- Nâme’lerde müş-
terek ve aşağı-yukarı aynı şeyler (100. b – 104. a).

Müellif bu arada helvadan da uzun uzadıya bahseder; nasıl yoğrulacağı-
nı yahut nasıl pişirileçeğini, nasıl pay edileceğini, mecliste bulunmıyanların 
aşkına nasıl lokma sunulacağını anlatır. Baş ka şehire gönderilecek helva, bir 
tahta kutuya konuyor, üstüne de Oniki İmâm aşkına oniki hurma, bir daire, 
bir iğne koyuyorlar ki daire mahfile, iğne birliğe işaret sayılmada. Kutunun 
üstüne ا ل م ع harfleri yazılıyor ki bu harfler, Allah emri ile Cebrâîl, Muham-
med’e şedd getirdi sözüne işaret. Bir de mektup yazılarak kutu birisi ile gön-
deriliyor (104. a - 106. b).

Bu helva geleneği, bütün tafsilâtile “Fütüvvet-Nâme-i Sultânî”de de var 
ve bu iki Fütüvvet-Nâme arasında, bu hususlarda hiç bir fark yok (50. a-b).

Seyyid Huseyn oniki kişiye şedd bağlamanın haram olduğunu söylüyor 
ve bunları şöyle de sıralıyor:

1) Müşrik, 2) münâfık, 3) gayptan haber vermeği san’at edi nen, 4) şa-
rap içmeyi âdet eden, 5) tellâk, 6) tellal, 7) çullah, 8) ka sap, 9) cerrah, 10) 
avcı, 11) ammâl, 12) madrabaz. Bunlardan tel lâklar hakkında “Bunlar dahı 
Selmânîdür, safâ-bahşlardur, hidmet-i makbuldür” kaydını ekliyor, ancak 
avrete bakmaları, kâfirle müslümanı bir tutmaları yüzünden Fütüvvet’e lâ-
yık olmadıklarını, çullahların müslümanlara yalan vaitde bulunmaları, ek-
sik arşın tutmaları yüzünden Fütüvvete alınmadıklarını söylüyor, san’atları 
hakkında ise “Bunlar Şîslerdendür, san’atları makbuldür” diyor. Anlaşılıyor 
ki tellâklerle çullahlar, doğru hareket ettikleri takdirde Fütüvvet yoluna gi-
rebiliyorlar. Kasapların Cömert Kassâb’a mensup oldukları söylenmekle be-
raber kan dökdüklerinden, cerrahların taş yürekli olduklarından Fütüvvet 
yoluna alınmadıkları, fakat gerçeklerinin Fütüvvet’e girebilecekleri söyleni-
yor (107. a – 108. a). Nâsırî’de de oniki taifenin Fütüvvet yoluna giremiyeceği 
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ay nen böyle ve bu sıra ile yazılmıştır (metin, s. 183-184, terceme, s. 316-318). 
Burgâzî’de bu oniki taife aynen ve bu sıraya göre söylendikten sonra ayrı-
ca yavuz nazarlı kişiye, insanların aybını görene, nekes olana, gıybet edene, 
bühtanda bulunana, hırsıza, haram yi yene ve şehvetine uyana da Fütüvvet 
verilemiyeceği bildiriliyor (metin, s. 47-48). Burgâzî’nin “Fütüvvet-Nâme”-
sini de gördüğü muhakkak olan Seyyid Huseyn, anlaşılıyor ki bu kısımda 
Nâsırî’ye uymuştur.

Seyyid Huseyn, bu kısımdan sonra ondokuz şeyin yapılması Fütüvvet 
sahibini Fütüvvetten düşürür diyor:

1) Şarab içmek, 2) zinâ, 3) livâta, 4) gammazlık, 5) nifak, 6) kibir, 7) zu-
lüm, 8) haset, 9) buğuz, 10) kasten yalan söylemek, 11) vâdinde durmamak, 
12) emânete hiyanet etmek, 13) nâmahre me şehvetle bakmak, 14) birisinin 
aybını görmek, 15) adam öldür mek, 16) kumar oynamak, 17) nekeslik etmek, 
18) hırsızlık etmek, 19) iftirada bulunmak (108. a – 109. b). Müellif bunları da 
aynen Nâsırî’den alıyor (metin, s. 187-188, terceme, s. 323-325).

Seyyid Huseyn bundan sonra el tutuşma bölümüne giriyor. El tutuşma 
beş türlüdür:

1) Ahit. El ve parmaklar yukarda da söylediğimiz gibi bir birine kavuşu-
yor, baş parmaklar düz olarak iç içe birbirine bitiş mek üzere sağ elle sağ el 
tutuluyor. Yalnız derecesi yüksek olanın parmağı biraz yukarıya gelecektir. 
Buna “Dest-i Muhammedî” de diyorlar. Müellife göre sahâbe, Muhammed’le 
ağaç altında böyle el tutuşmuş.

2) Şart. Eller aynı tarzda tutuluyor, ancak şahadet parmak ları baş par-
makları kilitliyor. Buna “Dest-i Alî” deniyor.

3) Emânet. Seyyid Huseyn bunu lâyıkiyle anlatmıyor. Hattâ “Üçüncü” 
kaydını bile koymuyor. Herhalde bu, kendisinin değil, risâleyi kopya edenin 
hatâsı.

4) Ahid. Dört parmakla el tutuşmak.
5) Lahmike lahmî. Küçük parmakları birbirine çengel gibi geçirip el tu-

tuşmak.
Ahid eli, Fütüvvet yoluna girenle tutuşulur. Peder-i tarîkat, şart tutu-

şuyla, üstâd-ı şedd emânet yoluyla, mahfil şeyhi akid tar zında el tutar. Lah-
mike lahmî şeyhlere, şeyhlerinden gelir. Ahidden maksat şeytana düşman 
olmaktır. Şartdan maksat gaalibe karşı nâzil olmaktır. Emânetten maksat 
Alî sevgisidir. Akidden maksat Mu hammed soyunu, İmamları ve seyyidleri 
sevmek, düşmanlarına düş man olmaktır. Lahmike lahmî ise vilâyet sırrıdır 
(109. b -111. a).

Seyyid Huseyn, bundan sonra sual-cevap tarzında zamanında ki Fütüvvet 
ehlinin inançlarına, geleneklerine, törelerine dâir bilgi ler verir (111. b-117. b). 
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Seyyid Huseyn’in sualli-cevaplı izahları, hele izah ettiği şeylerin harflerine 
de birer mâna verişi ve meselâ “nemed” kelimesinin nun’unu nassa, mim’i-
ni mühre, dal’ını dine işaret sayması, “Fütüvvet-Nâme-i Sultânî” yi o kadar 
hatırlatı yor ki.

Seyyid Huseyn şedd şekilleri hakkında da şu izahatı veriyor: 
1) Elifî 2 ,ا) Kavsî , 3) Mihrâbî , 4) Lâm-Elifî 5 ,ال) Süleymânî ∂, 

6) Yusufî 

∂

, 7) Hafî  
Elifî’ye Rûmiyâne de deniyor. Bu şedd, meddahlara ait (115. b). Meddah-

lar, “Ehl-i Tuğdur, ehl-i gül-bank ve ehl-i salâvat ve mu hibbi Hânedandur. Ne 
ki söylerlerse tevhid ve na’t ve menâkıbdur, Kelâmullah’dan istihrâc itmiş-
lerdür. Bunlarun kelâmı can gıdâsıdur; nefesleri makbuldür. Mescidde, mih-
rabda, minberde, kelâmda makbuldür ve dahı cemî’-i ehl-i nefes bu şedde 
taallûkdur. Kurrâ’, hoş-hon, muarrif, müezzin ve dahı ne kim bunlara benzer 
varsa, ya’ni cemî’-i ehl-i erkân kim ehl-i nefesdür, şedd-i elifî’ye taallukdur.” 
(115. b -116. a).

Bu satırlar âdeta “Fütüvvet-Nâme-i Sultânî”de, meddahlara ait mufas-
sal bilginin bir özetidir (F. Sultânî, 112. b - 119. a).

Kavsî şedde “Şedd-i Fâhırân” da deniyor. Bunlar taç, kemer, kılıç sahip-
lerine, ehl-i kabzaya, padişah uğrunda savaşanlara, buy ruk yürütenlere ait 
(116. a). Bu “ehl-i kabza” terimi, “Fütüvvet-Nâme-i Sultânî’de de geçer (154. 
a ve devamı).

Şedd-i Mihrâbî’ye “Şedd-i Tâziyan” da deniyor. Müftü, kadı, hatip, 
imam ve şeyhlere ait.

Şedd-i Lâm-Elifî’ye “Şedd-i İştirak” da deniyor. Sakalara ait. “Bunlar 
sahib-ayak ve siyakdur ve hayât-bahşdur. Kaasım-ı cennet ve sâki-i Kevser 
Emîrülmü’minîn Alî’dür ve sakkaa meddahdur...” sözlerine (116. a-b) ve sa-
kalar hakkında verilen bilgiye, “Fütüvvet-Nâme-i Sultânî”de de, fakat çok 
daha mufassal olarak rastlamak tayız. Hattâ bu taifeye “Hayât-bahşân” da 
dendiğini aynı kitapta görüyoruz. Zâten orada da sakalar, meddah sınıfının 
içinde (119. a -121. b).

Şedd-i Süleymânîye “Şedd-i Hâdiman” da deniyor. Bu şedd ferraşla-
ra ait. “Bunlar sâhib devr-i çemberdür ve fahirleri Mûsâ Kelîmullah’dandur, 
ya’nî Hak teâlâ Mûsâ Peygamber’e buyurdı kim hayme düzdi...” satırları, 
apaçık gösteriyor ki ferraşlar, çadır ku ranlar ve döşemesini yayanlardır. “Fü-
tüvvet-Nâme-i Sultânî” de de ferraşların vazifesi budur (153. b – 163. a).

Şedd-i Yûsufî’ye “Şedd-i Mısriyân” da deniyor. Fakır ve tevek kül ehline ait.
Şedd-i Hafîye “Şedd-i Süleymânî” de deniyor. Tellâklere, hamamlarda 

hizmet edenlere, cerrah ve kasaplara ait (116. b -117. a).
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Seyyid Huseyn Şeddleri anlattıktan sonra edeb bahsine geçi yor. Bu 
bahsin başlarında, Mevlânâ’nın “Mesnevi”sinden bir beyit alması (117. a) 
ve aynı bahiste gene kimin olduğunu bilmediğimiz Farsça bir kıt’ayı tek-
rarlaması da gösteriyor ki bu bahiste kayna ğı, Burgâzî’nin kitabıdır (118. b). 
Çünkü hem Mevlânâ’nın beyti, hem bu kıt’a, o kitapta vardır (metin, s. 65). 
Gene aynı bahiste ha dîs olarak aldığı “ادب النفس خير من ادب الدرس” sözü de (117. 
a), Burgâzî’den alınmıştır (metin, s. 64). Netekim yemek yemiye ait oniki, su 
içmiye ait üç, elbise giymiye ait beş, evden çıkmıya ait dört, yol yürümeğe ait 
sekiz, mahallede yürümeğe ait dört, pazarda yürü meğe ait beş edep tamami-
le ve sırasile Burgâzî’den alınmıştır (118. b – 119. b. Burgâzî, metin, s. 65-66). 
Hasta dolaşmaya ait beş, ya sa gitmeye ait altı, mezar ziyaretine ait dört edep 
de öyle (119. b -120. a. Burgâzî, metin, s. 67).

 

Görülüyor ki Seyyid Huseyn’in kitabının ana kaynakları, Nakkaş Ah-
med’in Arapça ve mensur “Tuhfat-al Vasâyâ”sı, Nâsırî’nin Farsça manzum 
“Fütüvvet-Nâme”si ve Burgâzî’nin Türkçe men sur “Fütüvvet-Nâme”sidir. 
“Fütüvvet-Nâme-i Sultânî”, zamanında, İran’daki Fütüvvet ehlini, gelenek-
lerini tesbit etmekle ve tesbit et tiği gelenekler Fütüvvet ehlinde müşterek 
gelenekler olmakla bera ber Seyyid Huseyn’in “Fütüvvet-Nâme”sine pek çok 
yerlerde yak laşmasına bakılırsa Molla Huseyn Vâiz’in bu “Fütüvvet-Nâme”-
yi görmüş, ondan faydalanmış olmasına da hükmetmemiz gerekir sanıyoruz. 
Gerek Seyyid Huseyn’in, bu Fütüvvet-Nâme’de, gerek ba bası Seyyid Gay-
bî’nin “Hutbat-al Bayân Şerhi”nde, dillerinde Âze rî lehçesinin özelliklerinin 
bulunmaması, onların İran’a gitmemiş ol malarına bir tanık sayılamaz. Molla 
Huseyn Vâiz’in Anadolu’ya ge lip gelmediğini kesin olarak bilmiyoruz. Fakat 
oğlu Aliyy-al Safiyy tarafından 924 hicrîde (1518) temellük edilen bir “Dîvân-ı 
Kebîr” nüshasının, bugün Konya Müzesi Kütüphanesinde 67 No. da kayıtlı 
bulunmasına bakılırsa bu zâtın Konya’ya gelmiş bulunması ihtima lini ser-
dedebiliriz (Abdülbâki Gölpınarlı: Dîvân-ı Kebîr, İst. Remzi Kitabevi-1957, c. 
I, s. XI). Zaten II. Murad devrinden Yavuz zamanına kadar İran’dan Safavî 
propagandacılarının “halîfe” adı ile sık-sık Anadolu’ya geldiklerini, Anadolu 
Alevîlerinin, Erdebil’e ziyarete gittiklerini biliyoruz. Meselâ Şah İsmâîl-i Sa-
favî’nin dedesi Şeyh Cüneyd’in, II. Murad zamanında Anadolu’ya geldiğini 
Âşık Paşazade’den öğreniyoruz. Amcasına küsüp Osmanoğulları ülkesine 
gelen Cüneyd, Sultan Murad’a hediyeler gönderip Kurtbeli denen yeri yurd 
olarak kendisine verilmesini istiyor. Sultan Murad, hediyeleri kabul ediyor. 
Vezir Halil Paşa’yla danıştıktan sonra bir tahtta iki padişah sığmaz diye ce-



369şeyh seyyid gaybî oğlu şeyh seyyid huseyn’in “fütüvvet-nâme”si

vap yolluyor ve gelenlerle Cüneyd’e ikiyüz filorin gönderiyor. Şeyh Cüneyd, 
Karaman ülkesine geçip Konya’da Şeyh Sadreddin zâviyesine konuyor. Zâvi-
yenin Şeyhi Abdüllâtif’le Sahâbe ve Ehl-i Beyt’ten hangisinin üstün ol duğu 
ve hilâfetin kime kaldığı hakkında tartışmada bulunuyor. Bu tartışmada Âşık 
Paşazade de vardır. Abdüllâtif, Şeyh Cüneyd’in ve ona uyanların kâfir olduk-
larını söylüyor. Aynı zamanda Karamanoğlu İbrâhim Bey’e, Şeyh Cüneyd’in 
maksadının sûfîlik olmayıp şerîatı bozmak ve padişahlık elde etmek oldu-
ğunu bir mektupla bil diriyor. İbrâhim Bey, Varsak beylerine, Cüneyd’i tut-
malarını bu yuruyor. Cüneyd, Varsak ilinden bâzı kimseleri kendisine mürid 
edip oradan Halep iline gidiyor. Halep civarındaki bir kal’ayı yurd ediniyor. 
Yanına Bedreddin sûfîlerinden bir çok kimse toplanıyor. Halep’te Mevlânâ 
Ahmed-i Bekrî ve Abdülkerim Halîfe, Mısır Sul tanına, vilâyetinde Deccâl çık-
tı diye haber gönderiyorlar, o da Ha lep naibine askerle Cüneyd’in üstüne 
gitmesini buyuruyor. Savaşta Cüneyd’in yetmiş kadar adamı öldürülüyor ki 
bunların yirmibeşi Bedreddin sûfîlerinden. Cüneyd Canik’e sığınıyor; oradan 
Trab zon’a, oradan da Uzun Hasan’a gidiyor (İst. Matbaa-i Âmire-1332 hicrî, 
s. 264-267).

Cüneyd’in ölümünden sonra Erdebil sûfîleri (oğlu ve Şah İsmâîl’in ba-
bası Şeyh Hayder’e uyuyorlar. Bu sırada Tokat’da Celâl adlı birisi türüyor. 
Cüneyd’in müridlerinden bir kısmı Cüneyd bu dur diye bu adama uyuyor. 
Fâtih bu adamı tutturuyor. Vaktiyle Cüneyd’e hocalık eden Hayreddin Şeyh 
Cüneyd olmadığını söylü yor. Celâl’i bırakıyorlar. Müridlerinden bir kısmı 
neden Cüneyd de ğilim dedin diye Celâl’in burnunu kesip onu taşa gömü-
yorlar. Bir kısım müridleri de Celâl’i taş altından çıkarıp kurtarıyor. Tarihte, 
sonradan her isyan edene “Celâlî”, hattâ isyan edişe “Celâlî oluş” sözlerini 
meydana getiren Celâl sanıyoruz ki budur.

Hayder’in öldürülmesinden sonra oğlu Hâce Alî’ye, ondan son ra da 
öbür oğlu Şah İsmâîl’e uyanların, buluştukları vakit selâm yerine birbirlerine 
“Şah” dediklerini, bunların birine “bunca zah met çekip Erdebil’e varacağına 
Mekke’ye gitsene” dendiği zaman “biz diriye varıruz, ölüye varmazız” dedik-
lerini, birbirlerinin ağız larına söverek şakalaştıklarını, namaz kılmadıklarını, 
oruç tutma dıklarını, II. Bâyezîd’in bunları Erdebil’e sürdüğünü gene aynı ki-
taptan anlıyoruz (s. 268-269).

Sürülenlerin bu inancı besliyenlerin hepsi olmadıkları muhakkaktır. 
Netekim Yavuz, Şah İsmâîl’in üstüne yürürken Erdebil sû fîlerinden binler-
cesini kırmıştı. Fakat gene de Anadolu ve Rumeli Alevîleri yüzyıllar boyunca 
Erdebil dergâhına bağlı kalmışlar, Safavîler de halîfeler yollamak suretiyle bu 
bağı pekiştirmeye muvaf fak olmuşlardı. Bizde, kimin tarafından ve nerede 
yazıldığı bilinmiyen bir Buyruk’ta (Manâkıb-al Asrâr Bahcat-al Ahrâr) Oniki 
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İmâm’a salâvat getirildikten sonra “Kutb-ı meşâyih-i zaman ibnis-Sultan Şah 
Dahmaz (Tahmasb) can Padişah-i cihan ve mürşid-i za man” denmekte, gene 
bizde bulunan bir başka nüshadaki gül-bankin sonunda “Ve Erdebil’de yatan 
Şeyh Seyyid Sâfî (Safî) ve Sultan Hatâyî Padşahın ve sürdükleri yolların ve 
erkânların, tevhidlerin ve ulu azîm cem’iyetlerinin zevki ve sefasının ve cüm-
le tahta geçen evlâtlarının ve mürşid-i kâmil Süleymân-ı zaman Şahımızın 
dem-i devleti ve dem-i devrânı hürmeti hakkıyiçün gerçeğe hû” denmesi, 
bu bağlılığı pek güzel göstermektedir. Süleymân-ı Evvel adı ile tah ta geçen 
Şah Safiyy-i Sânî, 1106 hicrîde (1694) vefat ettiğinden bu ikinci nüshanın, bu 
tarihten önce yazıldığı muhakkaktır. Safavîlerin kudretli devirleri geçtikten, 
saltanatları sona erdikten, İran’da hüküm süren başka boyların, artık Anado-
lu’dan ümit kesmelerin den sonra bile Alevî ve Bektaşîlerin, Şîîlik yüzünden 
İran’la mânevî bağları kopmamıştı (bakınız; Üss-i Zafer, İst., 1243, s. 199 ve 
de vamı).

müellifin bilgi kudreti
Elimizdeki nüsha, önceden de söylediğimiz gibi XVI. yüzyıla ait ve İshakoğlu 
Muhammed adlı birisinin istinsah ettiği nüshadır. Bu bakımdan istinsah ha-
talarını, bir uğurdan müellife yüklemiye hakkımız yoktur. İhtimal İshakoğlu 
Muhammed’in nüshasına esas olan nüsha da bilgisiz bir adamın elinden çık-
mıştır ve ihtimal ki tap, elden ele yayıla-yazıla bir çok eklentiler ve yanlışlar 
meydana gelmiştir. Ancak meselâ bir kere Mekke’de, bir kere de hicretten 
sonra Medine’de olan Muâhât’ı, Vidâ’ haccından dönüşte Gadîru Humm’da 
olmuş göstermesi, burada bir çok aslı olmıyan uydurma olaylar bildirmesi, 
hadîslerin çoğunu yanlış yazması, hattâ eğer sonradan değiştirilmemişse bir 
hadîsi âyet olarak göstermesi bakımından Seyyid Huseyn, pek o kadar bilgili 
bir adam da değildir. Ancak işin garîbi şudur ki gelenek haline gelen şeyleri, 
Molla Hu seyn Vâiz bile doğru gibi yazıp geçiyor. Galiba “Fütüvvet-Nâme” 
yazanlar ne kadar bilgin olurlarsa olsunlar, kitaplarında bu kökleş miş gele-
nekleri doğru olarak kabule ve nakle mecbur oluyorlar.

müellifin mezhebi
Müellif, kitabını herkese hitâben yazdığı için mümkün olduğu kadar takiyye-
ye riayet etmesi ve böylece Osmanoğulları ülkesinde yazılan bu kitabın Sün-
nî bir karakter taşıması gerekirdi. Fakat Seyyid Huseyn, inançlarına o kadar 
bağlıdır ki kitabının daha dîbâcesinde mezhebini açıklamış oluyor. Tanrıyı 
övüşten, Muhammed’e şehadetten ve salâvat ithafından sonra ilk üç halîfe-
nin adla rını anmamak şartiyle yalnız vasıflarını söylüyor. Fakat Şîa-i İmâmiy-
ye’de, “Sıddıyk-i Ekber ve Fâruk”, Alî olduğu gibi adâleti, Mu hammed adâleti 
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ile bir olan ve Kur’ân’ı toplıyan da Alî’dir.6 Bu bakımdan bu vasıflarla gene 
Alî’yi kastetmiş, fakat okuyan Sünnîyi de tatmin etmiş oluyor. Bundan sonra 
Alî’yi, Hasan’ı, Huseyn’i, Hu seyn’in dokuz evlâdını, yâni Oniki İmâm’ı anıyor 
ve Onikinci İmâm’ı, tam Şîa şiârınca “Sâhib-al Zaman” diye övüyor (73. b).

“Fütüvvet-Nâme”nin ehil olmıyanlardan gizli tutulmasını isterken de 
şüphe yok ki yaptığı propagandanın, tervic ettiği mezhebin gizli kalması dü-
şüncesini gütmededir (74. a).

Alî’yi “Şâh-ı Vilâyet Emîrül Mü’minîn” diye anan müellif (79. a), Vidâ’ 
haccından dönüşte, Gadîru Humm’da Alî’nin, Peygamber tarafından ümmete 
imâm ve halîfe, kendisine de vasiyy ta yin edildiğine inanmaktadır (80. a). 
Burada Muhammed, Alî’yi gömleğinin içine almıştır. Bedenleri bir olmuştur, 
başları iki görünmüştür (80. b). Bu inançla müellifin aynı zamanda Bâtınî bir 
meş rebe de sâhib olduğunu anlıyoruz.7

Gadîru Humm’da, Alî’nin vilâyeti tebliğ edildikten sonra Alî’ye, ”نخ نخ لك“ 
diyen Ömer’dir.8 Müellif “Ashabdan birisi didi kim” diye Ömer’in adını bile 
anmıyor (82. a). Muhammed, Alî’ye kuşak kuşatırken “Lâ ilâhe illallah Mu-
hammedür Rasûlullah ve Alîyyün Veliyyullah” demiştir (aynı yaprak); mü-
ellif, Alevîler gi bi Ehl-i Beyt muhâliflerini “Yezîd” adını özel adlıktan çıkarıp 
“Yezidler” diye anıyor (85. a). “Muhibb-i Hânedan” ve “Hânedan” söz leri 
sık sık geçiyor (86. a). Tevellâ ve teberrâ, onca yolun temeli dir (87. b – 88. 
a). İmâm Şâfiî’ye atfedilen ve “Vasîyi sevmek Râfızîlikse kulların Râfızîsi be-
nim” mealindeki sözünü alıyor9, Oniki İmâm’ı, silsilenin esâsı sayıyor (89. a). 
Tarîkat hutbesinde ayrı ay rı her İmâm’a salâvat verdiriyor ve ilk üç halîfenin 
adları anılmı yor (98. b). Tercümanlarda gene Oniki İmâm’ın adları geçiyor, 
şed din mührüne el konunca gene Oniki İmâm’a salâvat veriliyor (99. a-b). 
Seyyidlere fazla saygı gösteriliyor (105. b). “Arab-Acem yâ dına” lokma su-
nuluyor (105. b). Helva kutusuna bile “Düvâzdeh İmâm” okunuyor (aynı). 
Kutuya ayrıca Oniki İmâm’a işaret olmak üzere Oniki hurma konuyor (aynı). 
İmâmlar ma’sûm sayılıyor (106. a). El tutuşmaya “Dest-i Muhammedî” ve 
“Dest-i Alî” deni yor (110. a). Başka bir tutuşmaya da “Lâhmike Lâhmî” adı 
verili yor (110. b). Alî sevgisi, dâima ön plânda telkin edilmede (111. a). Ondört 

6 Gerçekten de bu (Alî), bana ilk inanandır; kıyamette ilk olarak benimle buluşacak kişidir. Budur en 
büyük sıddıyk; budur bu ümmetin ger çekle bâtılın arasını ayıran fârûk’u ve budur inananların dileği, 
isteği.” Hadîs (Seyyid Abdülhuseyn Şerefüddîn-al Âmilî: Al-Murâcaât, II. basım, Bağdat-1365-1946, 
s 182).

7 Yemînî: Fâzîlet-Nâme, İst. 1328-1325, Ahmet Hızır ve Alî Hayder basımı, s. 238-240.
8 Nüshada ”نحى لك نجى لك“ yazılmış, Herhalde bu yanlış, müstensihe aittir.
9 Seyyid Süleymân-al Belhiyy-al Huseynî: Yanâb-î’-al Mavadda, İst. s. 355.
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Ma’sûm’dan da bahsediliyor (111. b)10. Hâsılı kitabın ba şından sonuna dek Alî 
ve evlâdının sevgisinin lüzumundan ve düş manlarına kin tutmanın vücu-
bundan bahsediliyor. Bütün bunlar yalnız Seyyid Huseyn’in değil, XV. yüz-
yıldan itibaren Osmanoğulları ülkesinde bütün Fütüvvet ehlinin Şîî-Bâtınî 
bir renge boyandı ğını ve Fütüvvetin, alabildiğine Safavîlik propagandasına 
giriştiği ni apaçık gösterir. Bunlara karşılık Dîbâcede Fâtih’in övülmesi (74. 
a -75. a), yahut yedili bir münasebetle Kadir gecesinin, Rama zanın yirmiye-
dinci gecesi olduğunun bildirilmesi (90. a), Çhâr Yâr-ı Güzîn ve Dört Müçte-
hit İmâm’ın anılması (96. a), başparmağın sıddıyk’a, orta parmağın Fâruk’a, 
yanındaki parmağın Zin-Nûreyn’e işaret olduğunun, gene adları anılmamak 
şartiyle söylenmesi (111. b), hiç şüphe yok ki takiyyeden ibarettir.

müellifin dili ve nüshanın imlâ özellikleri
Müellifin dili, tamamiyle yaşadığı yüzyılın dilini bize vermektedir. Hele nüs-
hanın harekeli oluşu, okuyuşumuzu büsbütün kolay laştırmaktadır. Örnek 
olarak şunları veriyoruz:

Bugün haber ve te’kîd için ismin, yahut fiilin sonuna gelen “dır, dir” bu 
nüshada, âhenk kaidesi olarak “dur, dür” tarzındadır. “Makamdur, kadîm-
dür” gibi.

İstimrar için fiillerin sonuna “durur, dürür” gelmede. “Bilüpdürürler, 
giyüpdürürler” gibi. Bunun “kılıpdur” tarzı da var ki ededurur anlamını ve-
riyor.

Bugün “olmuştur, olmamıştır” tarzında kullandığımız fiiller, “olmışdur, 
olmamışdur” tarzında kullanılıyor.

“Geldik” yerine “geldük”, edelim yerine “idelüm” denmektedir.
İltizamî fiiller “kılavuz, idevüz” tarzındadır.
Şart fiilleri “idersevüz, anarsavuz, dirsevüz, söylersevüz” tarzındadır.
İstikbal için “vuz-vüz” ve “serdür-sardur” ekleri geliyor. “Beyan idevüz, 

olısardur” gibi.
Ne buyurursunuz, komalısınız yerine “ne buyurursız, koyasız” kulla-

nılıyor.
Görüne yerine “görine” deniyor.
Sıla “ugı, üği” ekini alıyor. “Yaratduğı, evlendüği” gibi.
Bugün görünce, okununca, diye kullandığımız sîgalar “göricek, okunı-

cak” tarzında. Bugün “altındakilere” tarzında söylediğimiz söz, “altındağıla-

10 Şîa-i İmâmiyyede Ondört Ma’sûm, Muhammed, Fâtıma ve Oniki İmâm’dır. Alevî ve Bektaşîler, 
ma’sûm sözünden, Türkçede kullanıldığı gibi ergenlik çağına erişmemiş çocuk anlamını anlamışlar, 
böylece İmamların, kü çük yaşlarda şehid edilen ondört oğluna “Çhârdeh Ma’sûm-ı pâk - Ondört 
Ma’ sûm” adını takmışlardır. Saydıkları kişilerin çoğu da muhayyeldir.
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ra” tarzında. Kardeşlik, ahîlik, şeyhlik de Burgâzî’de olduğu gibi “kardaşlık, 
ahilık, şeyhlık” diye geçiyor.

Sıfatlanırsa tarzında söylediğimiz şart sîgası, “sıfatlana” şeklinde kulla-
nılıyor. “Her ki Fütüvvet sıfatın sıfatlana, ol Allah sıfa tında olur” gibi.

Demenin, yazılmanın, bağlamanın, açmanın sözleri, “dimekliğün, yazıl-
mağun, bağlamağun, açmağun” tarzında.

Emir ve nehiyler “gelsün, gelmesün, dutalar, dutmayalar” tarzında kul-
lanılıyor.

Te’kîd için emir ve nehiylere “gıl, gil” eki geliyor. “Kılgıl, gelgil” gibi.
Bugün “diliyle, yaprağını, vakitte, gününde, aşağıya” diye kullandığımız 

mef’uller, “gilince, yaprağın, vaktin, güninde, aşağa” tarzında. “O, bunlar, 
şu”, “Ol, bular, şol” şeklinde.

“Düşünmek, kullanmak, tâyin etmek” yerine “fikre varmak, tekebbür ol-
mak, havale kılmak” gibi Arapça sözlerle yapılmış mürekkep mastarlar da var. 
“Ata urmak” yerine “At urmak” kullanılıyor. Hattâ bugün bile İzmir havza-
sında “ata binmek” yerine “at binmek” denmededir.

“Önüne koya” yerine “öninde koya” kullanılıyor.
“Onsuz”, “mahabbeti olmadan” yerine “ansuz”, “mahabbetin-süz” de-

niyor.
Bu kısa bilgiden sonra “Fütüvvet-Nâme” de geçen ve bugün için anlaşıl-

ması güççe olan sözleri, alfabetik olarak yazıyoruz:

Âdem okuyuvarmak = birisini davete 
gitmek (okumak, çağırmak anlamı-
na gelir)
Ağ = ak, beyaz
Ağız yârı = tükürük
Andan = sonra
Artuk = fazla
Arkun arkun = yavaş yavaş
Asıl = tarz, şekil
Aş = yemek, yenecek şey
Avan = kötü kişiler
Aydı çıkmak = söyliyerek çık mak 
(Tanrı adın aydı çıka)
Aymak, ayıtmak = hitâb et mek, birisi-
ne söz söylemek
Ayruk = başka
Azdırmak = sapıtmak

Basumad = Peksemet (kuru ekmek)
Başmak = Paşmak, ayakkabı
Becid = Adamakıllı, iyice, hızlı (Bi 
ciddin sözünden bozma. Becid var-
mak, koşmak anla mına geliyor)
Bil = bel
Birle = ile
Biş = beş
Bişürmek = pişirmek .
Bis = bes
Canavarcuk = karınca, yara tık, can-
lıcık
Cullah = çulha, bez örücü, terzi
Çeri = asker
Çevre çevre bakmak = etrafa bakmak
Dahı = dahi, daha
Dikmek = tayin etmek
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Dirilmek = muamele
Doncukmak = dönmek
Durmak = ayağa kalkmak
Duru gelmek = ayağa kalkmak
Duz = tuz
Dülbend = sarık
Döğün = düğün
Döğün urmak = düğümlemek
Dünyalik = Dünyalık, mal-mülk
Düzmek = yapmak, tanzim et mek
Elikdürmek = toplamak, dev şirmek
Eliyile söylemek = işaret ede rek ko-
nuşmak
Eylük = iyilik
Gevde = gövde, beden, vücut
Gözedügitmek = gözeterek git mek
Girü = sonra
Haklık = doğruluk
Haklaştırmak = helâlleştirmek
Irlamak = türkü, şarkı söyle mek
İletmek = götürmek
İley = yöre, etraf
İrkilmek = bir araya gelmek
İtişmek = birine dokunmak
Kap = deri, kabuk
Kanda = nerde
Kandurmak = ihtiyacını gider mek
Kardaş okuşmak = mânevi kardeş 
olmak
Kat = yan, nezt
Katı katı = sert, hızlı, yüksek (katı 
katı söylemek, katı ka tı yürümek)
Keleci = söz, kelâm
Kırgıl = saçma sakalına ak düşmüş, 
olgun kişi
Ki = kim
Kim = ki
Komak = bırakmak
Konşı = komşu

Kulluk = tapı, huzur, hizmet
Lağetmek = eğlenmek, alay etmek
Murabba’ oturmak = bağdaş kurmak
Mutrıbas = madrabaz, muhte kir
Nasîb = pay
Niçe = Nasıl, çoğu, bir kısmı
Panmbuk = pamuk
Sağlık = sıhhat
Sanu = sanı, zan
Salmak = sermek, koymak, at mak, 
döşemek, yaymak
Sayrulık = hastalık
Seyirmek, seyirtmek = koşmak, koş-
turmak
Sünğük = kemik
Şehristan = büyük şehir
Tâ kim = böylece, bu suretle
Tammak = damlamak
Tike = lokma
Toy = düğün ziyâfeti, ziyâfet
Urmak = kapamak
Varmak = gitmek
Yaban = dışarı
Yabana bırakmak = dışarıya koymak
Yağarn = böğür
Yarak = gerekli şey, lâzime
Yaramaz = kötü, fena
Yem eylemek = yem vermek, yiyecek 
vermek
Yetürmek = ulaştırmak
Yidi = yedi rakamı
Yiğ, yiğrek = iyi, daha iyi
Yiğidlik = gençlik
Yimiş = yemiş
Yir = yer
Yitişmek, yitişdürmek = ulaş mak, 
ulaştırmak.
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Elimizdeki nüsha, meüllifin yaşadığı devirden sonra yazılmakla beraber 
XVI. yüzyıla ait bulunduğu cihetle üslûp ve imlâ özellikleri hakkında da bir 
kaç söz söylemeyi faydalı buluyoruz.

“Fütüvvet-Nâme”nin dili, oldukça açık ve sâde bir Türkçedir. Böyle ol-
makla beraber yer yer seci’lere de riayet edilmiştir, meselâ:

“Yâ Muhammed, Hak taâlâ selâm kıldı ve sana şol atâyı erzânî kıldı 
kim senden öndün gelen peygamberlerün hiç birine nasîb olmamamışdur. 
Zîra bu gice senün makâmun ve menzilün Kaabe Kavseyn’dür. Özün habîb, 
sözün derde tabîb olısardur. Makâmun mahmûd, kelîmün ma’bûd olısardur. 
Mekânun lâ-mekân, İmâmun müstean olısardur. Dur, bilün bağla, burâka 
bin, gidelüm didi” gibi.

Burgâzî’de olduğu gibi “N” yerine iki üstün yoksa da gene de sonradan 
-harfleri ile gösterilen çekişlerde bu harfler yok ”ى“ ve ”ه“ harfi ile, yahut ”و“
tur. Meselâ”،قيلوپدر، سلوكى در، ايده لوم اوقوينجق، سببى، رسول حضرتى، سندينى، اصطالحنده 
ديدى كوندردى،  دى،  سويله  سودى،  سبب،” sözleri “صوندى،  اوقنجق،  ايدلوم،  سلوكدر،   قلپدر، 
 tarzında yazılmış, sesli “حضرت، سندنى، اصطالحند، صندى، سدى، سيلدى، كندردى، ددى
harfler hareke ile gösterilmiştir. Hattâ bu, ”شاذلقدن، توسى“gibi Farsça ve Arap-
ça kelimelere bile teşmil edilmiştir. ”شاذلقدن“ sözünde “ذ” harfinin üstündeki 
nokta da daha önceki yüzyılların imlâ özelliğini göster mektedir.

“Fütüvvet-nâme”deki terimler

Bunların bir kısmını, eserin özetini verirken söylemiştik. Bura da onlarla be-
raber kitapta geçen bütün terimleri alfabetik olarak sıralıyoruz:

Âdem’den Hâtem’e, Hâtem’den bu deme: Âdem’den son peygamber 
olan Muhammed’e, Muhammed’den bu zamana dek. Bektaşîler de bu sözü 
kullanırlar.

Ahbâb: sevenler, henüz Fütüvvet yoluna girmiyenler. Bunlara “Muhib” 
de deniyor.

Ahî: Fütüvvet Şeyhi.
Ahit ve şart: Fütüvvet yoluna girenin verdiği söz, ikrar, el tutmak.
Akid: Dört parmakla el tutuşmak.
Ammâl: Kötü türe koyan kişi.
Ashâb: Sohbet edenler, dostlar. Ahbâb, nîm-tarıyk ve müfredî olanlar.
Avâm: Fütüvvet yoluna girmemiş olanlar. Mevlevîler, tarîkatten olmıya-

na avâm, başka tarîkatlere sûfî tarîkatleri, mensupları na sûfî dervişi dedik-
leri gibi Bektaşîler de kendilerinden olmıyanlara zâhir derler. Alevîler, zâhir 
yerine zâhit yahut yezid diye gel mişlerdir.
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Ayyâr: Avcı, boyuna gezip dolaşan, yan kesici anlamlarına ge len bu söz, 
mecaz yoluyla Fütüvvete girmiş olanlara da denmiştir. Safavîler devrinde 
Şâhın fedailerine denirdi.

Başarış: Bunlara “deste-i nakıyb” de deniyor. Nakıyb yardımcıları.
Bey’at: Bir pîre ulaşıp yola girmek, el tutmak.
Beylerbeyi: Osmanoğulları zamanında ülke, eyâletlere ayrıl mıştı. Eyâlet-

lerde askerî ve idarî salâhiyeti haiz olan valiye beyler beyi denirdi. (Bu söz, 
Fütüvvet terimi olmamakla beraber eserde geçtiği için aldık.)

Bürâder-i tarıykat: Yol kardeşi.
Câ-rub salmak: Mahfili temsilî bir tarzda süpürmek.
Çhâr Pîr: Âdem, Nûh, İbrâhîm ve Muhammed Peygamberler.
Çhâr Tekbîr: Bu dört Peygamberin getirdikleri tekbirler.
Destûr almak: İzin istemek.
Emânet: Bir çeşit el tutuş.
Erkân: Fütüvvet töreni.
Erkân-ı Şedd: Şedd kuşatma usulü.
Ferzend-i Tarıyk: Yol oğlu.
Fike: Kısa ceket, mintan, düğün dâvetçisi anlamlarına gelen bu söz, hiz-

metleri yüzünden nakıyblere verilen bir ad olmuş. Füke diye de harekeleniyor.
Fukarâ: Yoksullar, tasavvuf yoluna girip yokluğu kabul edenler.
Gaalib: Her dereceden bir derece üstün olana denir.
Haklaşmak: Törende helâllaşmak, birbirinden râzı olmak.
Halîfe: Şeyh’den bir derece aşağı makam sahibi. Ahî.
Hak taleb etmek: Kardeşlerin râzılığını istemek.
Helvâ-yi Cefne: Cefne, tahta çanak anlamına gelir. Çoğu kere “cüfne” di-

ye harekeleniyor. Törende peksemat, yağ ve hurma ile yoğrularak yapılan 
helva. Tahta çanağa konduğu için pişirilen un helvasına da deniyor.

Horasânîler: Melâmetîler. İran Fütüvvet-dârları.
Irâkıyler: Irak Fütüvvet ehli (Esmâ ile Sülûkü esas kabul eden tarîkat 

mensupları).
İcâze - icâzet: Şeyh-al şüyûhun bir yere ahî diktiği adama ver diği yazılı ve 

mühürlü kâğıt. İzin, mezuniyet.
Kadı: Şerîat hükümlerine göre hüküm veren zat (Fütüvvet terimi değil).
Kassâm: Kadı ve hâkimin miras bölümüne ait verdiği hükmü icra eden 

memur (Fütüvvet terimi değil).
Kayyım: Câmilerin temizlik işlerine bakan memur (Fütüvvet terimi değil)
Lâhmike Lâhmî: Etin etimden anlamına gelen ve Alî’ye söy lenmiş bir ha-

dîsten alınan bu söz, bir çeşit el tutuşmaya da deniyor.
Mahfil: Fütüvvet erkânı icra edilen oda.
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Makaam-ı insâf: Fütüvvet ehlinin, mahfildekilerin râzılıklarını diledikleri 
yer, kapı dibi.

Merâtib: Mertebeler, Fütüvvet dereceleri.
Müfredî: Şedd kuşanmış kişi. Miyan-beste de deniyor.
Mühr-i Şedd: Şedd denen ve Fütüvvet ehline kuşatılan bezden ve genişçe 

kuşağa vurulan düğüm.
Mukallid: Gerçeğe ulaşmamış kişi.
Mürebbâ: Fütüvvet yoluna girmiş, terbiye görmiye başlamış kişi.
Mürîd: İrâdesini bir Şeyhe vermiş, Fütüvvet yoluna girmiş kişi.
Mü’min: İnanmış. (Fütüvvet yoluna girmiş kişi. Alevîler, kendilerinden 

olan erkeklere mü’min, kadınlara müslim derler).
Nakıyb: Başarıştan üstün derecede bulunan ve erkânı icra eden.
Nakıyb-al Nukabâ: Nakıyblerin tâbi olduğu kişi.
Naşı: Mevlânâ’nın “Dîvân-ı Kebîr”inde ve Bektâşî nefeslerin de de geçen 

ve vahdet zevkinden nasipsiz olanlara verilen bu adın, Arapça “şey’” sözü-
nün başına Farsça nefiy eki olan “nâ”nın ek lenmesinden meydana geldiğini 
sanıyoruz. Bu takdirde Türkçeleşen naşı, hiç bir şey olmıyan anlamını verir. 
Avâm da deniyor.

Nâzil: Bir yüksek dereceye göre daha aşağı derecede olan.
Nîm-tarıyk: Pîri, yol atası ve iki yol kardeşi bulunan.
Pây-i mâçân: Bir kusur yüzünden özür dilemek, helâllik iste mek için kapı 

dibinde, sağ ayağının baş parmağını sol ayağının baş parmağı üstüne koy-
mak (ayak mühürlemek) ve el parmakları düz ve biraz açık olmak üzere 
sağ elini üstte olarak sol, sol elini sağ omuzuna koymak ve tercüman (bak) 
okumak. Evvelce Kalenderler, sağ elleriyle sol, sol elleriyle sağ kulaklarını 
tutarlarmış (Burhân-ı Kaatı’). Bektâşî ve Mevlevîler bu kelimeyi “Peymançe” 
tarzında kullanırlar. Kelimenin asıl anlamı, kapı yanıdır.

Peder-i tarıykat: Yol ata, yol atası da deniyor (Fütüvvet-Nâme-i Sultâ-
nî’de Peder-i Abdullah).

Pîr: Üstâd-ı şedd ve şeyh.
Sadr: Mahfilin baş köşesi (Her odanın baş köşesine denir).
Safâlaşmak: Râzılık, helâllik aldıktan, kardeşler birbirinden râzı olduk-

tan sonraki huzûra, temizliğe ulaşma hali.
Safâ-nazar: Bakışla himmet etmek, gönül temizliği ile bakış.
Sâhib-tarıyk: Müfredî’ye bak.
Sened: Herhangi bir geleneğin, nisbetin isbat yolu.
Silsile: Ahîden ahîye Fütüvveti, Alî vasıtası ile Muhammed’e ulaştıran kol.
Sofra-bahâ vermek: Kardeşlere ziyâfet çekmek üzere mahfile para vermek.
Sülûk: Mânevî olgunluk yolu.



fütüvvet ve fütüvvetname: makaleler378

Somat: Sofra, yemek (Mevlevîlerde de kullanılır).
Şedd: Bele kuşatılan kuşak (adları, bağlanış tarzları ve bun lara ait terim-

ler özetde geçti).
Şeh-bâz: Ulu doğan kuşu anlamına gelen bu söz, İran Fütüvvet-dârları-

na ad olmuştur.
Şeyh: Halîfeden yüksek mâkama sâhib olan.
Şeyh-al meşâyih – Şeyh-al şüyûh: Şeyhlerin, yâni Ahîlerin tâbi oldukları 

zat. Ahî-Türk, Ahî-Baba da deniyor.
Tahrîk-i Şedd: Lüzumunda bir seyyide, yahut Fütüvvet yolun dan olan be-

ye, hükümdara baş vurularak dereceyi yüceltmek.
Teberrâ: Muhammed’i ve soyunu sevmeyenleri sevmemek, sevmeyen-

leri sevenlere ve onlara dost olanlara düşman olmak.
Tekmîl: Fütüvvet yoluna gireni yüksek dereceye ulaştırmak.
Terbiye - terbiyet: Yol oğlu. Ferzend-i tarıyk ve Fetâ da de niyor.
Terceman - Tercemân-ı lisân: Tercüman diye kullanılan bu söz, mürettep 

ve çoğu kere de manzum dua ve hitaplardır.
Tevbe ve telkıyn: Fütüvvet yoluna girene tövbe ettirmek ve gereken şey-

leri söylemek, muayyen tenbihlerde bulunmak.
Tevellâ: Ehl-i Beyti sevmek, seveni ve sevenleri seveni sevmek.
Türkistânîler: Türkistân ülkesi Fütüvvet-dârları.
Üstâd-ı nefsolmak: Nefsini terbiye etmek, isteklerine hâkim olmak.
Üstâd-ı Şedd: Şedd bağlıyan usta.
Yârenler: Dostlar, Fütüvvet ehli.
Yezidler: Ehl-i Beyt düşmanları.
Yiğit: Yol oğlu, fetâ.
Yol atası: Yol ata da deniyor. Fütüvvet yolunda ata tanınan kişi.
Yol kardeşi: Fütüvvet yolunda kardeş tanınan iki kişi.

Metinde geçen âyetler

S. 2, 74. a. “Ey insanlar, Allaha, Peygambere ve içinizden emredecek kudret 
ve liyakata sâhib olanlara itaat edin.” (IV, 59).

S. 5, 75. b. “Onlara iyice anlatabilmesi için kendi kavminin di linden başka bir 
dille hiç bir Peygamber göndermedik.” (XIV, 4).

S. 6, 76. a. “Demişlerdi ki: Noksan sıfatlardan seni arı biliriz; bize bildirdiğin 
şeylerden başka bilgimiz yok.”  (II, 32).

S. 7, 76. b. “Adam akıllı nâdim olup doğru yoldan saptıklarını görünce de 
Rabbimiz acımazsa bize ve yarlıgamazsa bizi mutlaka ziyankârlar-
dan olacağız dediler.” (VII, 149).
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 “Gerçekten de senden başka yoktur tapacak; tenzîh ederim se ni ve 
şüphe yok ki ben, zâlimlerden oldum.” (XXI, 87).

 “Ve sensin acıyanların en acıyanı.” (VII, 151, XXI, 83, XXIII, 109, 118).
S. 8, 77. a. “Yer yüzünde kâfirlerden bir tek kişi bırakma.” (LXXI, 26).
S. 9, 77. b. “Şehirdeki kadınlar, azîz’in karısı, kölesinden murad almak iste-

miş; sevgi, bütün kalbini kaplamış, görüyoruz ki o, apaçık bir sapık-
lıkta dediler.” (XII, 30).

S. 10, 78. a. “An o zamanı ki Mûsâ, genç arkadaşına, ben de mişti; iki denizin 
kavuştuğu yere dek durmadan, dinlenmeden gide ceğim, yahut da 
yıllarca bu uğurda uğraşacağım.” (XVIII, 60).

S. 12, 79. a. “Elif Lâm Mim” ( II,  1,  III,  1,  XXIX,  1,  XXX,  1,  XXXI,  1,  XXXII, 
1).

S. 16, 81. a. “Şüphe yok ki seninle bey’atleşenler, ancak Al lah’la bey’atleşti-
ler...” (XLVIII, 10).

S. 17, 81. b. “Beni Müslüman olarak öldür ve düzgün, iyi kullarına kat beni.” 
(XII, 101).

S. 19, 82. b. “Bu gün dîninizi ikmal ettim, size verdiğim nîme timi tamamla-
dım, size dîn olarak Müslümanlığı verdim ve hoşnud oldum.” (V, 3).

S. 29-30, 87. b. – 88. a. “O vakit kendilerine uyulanlar, azâbı görerek kendile-
rine uyanlardan kaçınır, uzaklaşırlar, aralarındaki vesîle ve sebepler 
de tamamile kesilir gider. Onlara uyanlar da mu hakkak derler ki: 
Keşke bir kere daha dünyaya dönseydik de on lar bizden nasıl kaçın-
dılarsa biz de onlardan kaçınsaydık, çekinseydik. İşte Allah, onlara 
yaptıkları şeyleri, üstlerine çöken bir has retten ibâret gösterir. Onlar 
ateşten dışarı çıkmazlar.” (II, 66-167)

S. 29, 87. b. “Ve Allah İsrailoğullarından kuvvetli söz almıştı ve onlardan oni-
ki emîn adam göndermişti.” (V, 12).

S. 30, 88. a. “Ey inananlar, hepiniz birden sulha, selâmete gi rin; şeytanın izini 
izlemeyin; şüphe yok ki o size apaçık bir düş mandır.” (II, 208).

S. 31, 88. b. “De ki: sizden tebliğime karşılık bir ücret istemi yorum, istediğim 
ancak yakınlarıma sevgidir.” (XLII, 23).

S. 42, 94. a. “16. Sahifede (81. a.) geçti.” 
 “Ey inananlar sakının Allahtan ve herkes yarın için ne hazır ladı, ona 

baksın ve çekinin Allahtan; şüphe yok ki Allah ne yapı yorsanız hep-
sinden haberdardir.” (LIX, 18).

 “Ey inananlar, tövbe edin Allaha hâlis bir tövbe ile.” (LXVI, 8)
 “Ve Allah tövbe edenleri sever ve tertemiz olanları sever.” (II, 222).
S. 43, 94. b. “Ey Âdemoğulları, şeytana kulluk etmeyin, şüphe yok ki o, apaçık 

bir düşmandır size diye emredip söz almadı mı siz den?” (XXXVI, 60).
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 “O günde ki ne mal fayda verir o gün ne evlât; ancak Allah’a şirk’ten 
ve şüpheden arınmış bir gönülle gelen faydalanır.” (XXVI, 89).

S. 45, 95. b. “De ki: o Allah birdir; herşey ve herkes ona muh taçtır, onun ze-
vali yoktur, bir şeye muhtaç değildir. Doğurmaz ve doğmamıştır ve 
ona bir tek eşit ve benzer olamaz, yoktur.” (CXII).

S. 47, 96. b. “Ve odur her şeyden önce var olan ve her şeyden sonra kalan ve 
her şeye üstün olup delilleri ile bilen ve her şeyi bi lende duygularla 
bilinmiyen ve o, her şeyi bilir.” (LVII, 3).

S. 48, 97. a. “Ve Allahınız tek Allahtır, ondan başka tapacak yok; rahman ve 
rahîm odur.” (II, 163).

 “Hep birden Allahın ipine sımsıkı sarılın.” (III, 103).
S. 50-51, 98. a-b. “Allah kesin olarak bildirdi ki kendisinden başka yoktur ta-

pacak. Meleklerle bilgi sahipleri de tam bir doğru lukla bunu bildiler 
bildirdiler. O üstün Tanrıdan, o hüküm ve hik met sahibinden başka 
yoktur tapacak. Allah katında din, ancak İs lâm dînidir.” (III, 8-19).

S. 51, 98. b. “İki denizi salmıştır, nerde ise karışacaklar.” (LV, 19).
 “Ve öyle bir mâbutdur ki iki denizi akıtmıştır, bu tatlı ve içi lecek 

sudur ve şu, tuzlu ve acı su.” (XXV, 53).
 “Ey inananlar, sabredin, karşı durun ve Allahtan sakının, an cak bu 

sâyede kurtulur, bu sâyede dost olursunuz.” (III, 200).
S. 52, 99. a. “Ve Allahsa yaptıkları işin ardından onları kav ramış, kaplamıştır. 

Hayır, o, şerefli Kur’an’dır, korunmuş levhada.” (LXXXV, 20-22).
S. 55, 99. b. “Allahın yardımı ve fethi gelip çattı mı ve insan ların bölük-bölük 

Allah dînine girdiğini gördün mü artık Rabbine hamdederek tenzih 
et onu ve yarlıganma dile ondan; şüphe yok ki o, bütün tövbeleri 
kabul eder.” (CX).

 “Rabbimiz, bizi doğru yola sevkettikten sonra kalplerimizi saptırma 
ve kendi katından bize rahmet bağışla, şüphe yok ki sen,  fazlasile 
bağışlıyansın.” (III, 8).

S. 54, 100. b. “Şüphe yok ki biz, sana apaçık bir fetih vermi şizdir. Allah, üm-
metinin önce ve sona kalmış suçlarını sana bağış lasın ve sana, ni-
metini tamamlasın ve seni doğru yola getirsin diye ve sana üstün bir 
yardımla yardım etsin diye.” (XLVIII, 1-3).

 “Yardım ve zafer Allahtan ve pek yakın bir fetih ve müjdele inanan-
ları.” (LXI, 13. Yâ Muhammed sözü âyette yoktur.)

 “Rabbimiz, sen bizimle kavmimizin arasında gerçek olanı hük met ve 
sen, hükmedenlerin en hayırlısısın.” (VII, 89).

S. 59, 102. b. “Ona yumuşak bir tarzda söz söyleyin.” (XX, 44)
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S. 64, 106. a. “Rahmân, Kur’anı öğretti, insanı halk etti, ona dilleri, konuşma-
yı belletti, güneş ve ay hesapla hareket eyler ve yıl dız ve ağaç secde 
eder ve göğü yüceltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde, tar tıda insafsızlık 
etmeyin. Terâziyi doğru tutun, adâletle tartın ve eksik tartmayın.” 
(LV, 1-9).

 “Bir şey ölçtüğünüz vakit ölçeği tam tutun, tarttığınız şeyi doğru 
terâzi ile tartın.” (V.., 35).

S. 68, 107. a. “Söz budur ancak: Şirk koşanlar pistir.” (IX, 28)
 “Gerçekten de münâfıklar, ateşin en aşağı yerindedir.” (IV, 145).
 “Ey inananlar, sarhoşken namaza yaklaşmayın.” (IV, 43).
S. 69, 107. b. “Ve Allahın adına vefâ edin.” (XVI, 91).
 “Benim adıma vefâ edin de ben de ahdınıza vefâ edeyim.” (II, 40).
S. 70, 108. a. “Söz budur ancak: İçki, kumar, putlar, fal için kullanılan oklar 

şeytanın işlerindendir, pistir.” (V, 90).
 “Zinâya yaklaşmayın, kötü şeydir gerçekten de ve kötü bir yoldur.” 

(XVII, 32).
S. 71, 108. b. “Bütün inceden inceye alay eden kovucuların vay hallerine.” 

(CIV, 1).
 “Gerçekten de münâfıklar, Allaha düzen kurarlarken o da on lara dü-

zen kurar.” (IV, 148).
S. 72, 109. a. “Vay o gün yalanlıyanlara.” (LXXVII, 15, 19, 24, 28, 34, 37, 40, 45, 

47, 49).
S. 72, 109. a. “Allahın harâm ettiği canı, haklı olmadıkça öldürmeyin.” (XVII, 

33, VI, 151).
S. 73, 109. b. “Ve isrâf etmeyin, Allah gerçekten de müsrifleri sevmez.” (VII, 

31).
 “Hırsızın, erkek olsun, kadın olsun, ellerini kesin.” (V, 38).
 “Gerçekten de Allahın lâneti zâlimlere.” (VII, 44).
 “Bilin ki Allahın lâneti zalimlere.” (XI, 18. metindeki âyetin baş tarafı 

yanlıştır.) 
S. 74, 110. a. “Hamdolsun ki Allah, ağaç altında seninle bey’atleşenlerden râzı 

olmuştur.” (XLVII, 18).
S. 79, 112. b. “Mûsâ, ona, sana öğretilen gerçek bilgiden bana, da öğretmen 

şartile sana uyayım mı dedi.” (XVIII, 66).
S. 82, 114. a. “Rabbimiz, kendimize zulmettik; suçumuzu ört mez, bizi yarlıga-

mazsan gerçekten de ziyankârlardan oluruz.” (VIII, 23).
 “Öfkesini yenenleri, insanları bağışlıyanları ve ihsanda bulunanları 

Allah sever.” (III, 134).
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S. 84, 115. a. “Ve onları oniki bölüğe ayırdık, oniki ümmet et tik.” (VII, 160).
 “Taştan oniki pınar fışkırmıştır. Halkın her bölüğü su içeceği kayna-

ğı bilmiş, anlamışdı.” (II, 60).

Metinde geçen hadîsler

S. 4, 75. a. “Allah huyları ile huylanın.”, “Hikmeti ehlinden başkasına verme-
yin; yoksa zulmetmiş olursunuz.” Her iki söz de uluların sözlerin-
den olacak.

S. 5, 75. b. “İnsanlara akılları miktarınca söz söyleyin.” Cami’-al Sagıyr ve 
Künûz-al Hakaayık’da bulamadık. “Fîhi Mâ-fîh”in “Havâşî ve Ta’lî-
kaat”ında “İnsanlara akılları miktarınca söz söyle” tarzında ve Ha-
dîs olarak kaydedilmiştir (Bedî’-al zaman Firûzan-fer basımı, Tehran 
Üniv. Yayın. 1330 hicrî şemsî, s. 248). “Ahâdîs-i Mesnevi”de ise “Biz 
Peygamberler zümresi, insanlara akılları miktarınca söz söyleriz” 
mealinde ve “Nahc-al Balağa Şerhi” ile “İhyâ-al Ulûm”da geçtiği de 
kaydedilerek alınmış fakat her iki kitabın hangi basım olduğu, nerde 
basıldığı kaydedilmemiştir (Bedî’-al Za mân Firûzan-fer basımı, Teh-
ran Üniv. Yayın. 1334 şemsî hicrî, s. 267).

S. 6, 76. a. “Ulu Tanrı, Âdem’e, iki huy yüzünden Fütüvvet indirdi: Şeytana 
düşman oluşta sabır, Tanrı korkusundan çok ağ layış.” Böyle bir ha-
dîse rastlamadık.

S. 15, 80. b. “Alî bendendir ve ben Alîdenim; gerçek, benden sonra Alî iledir.” 
Câmi’-al sagıyr’de “Alî bendendir, ben Alî’denim; benim borçlarımı 
haklarımı benden sonra ancak Alî öder” mealinde bir hadîs var (Mı-
sır - Matbaat-al Hayriyya-1321 hicrî, s. 55).

 “Kanın kanımdır, etin etimdir, cismin cismimdir, ruhun ruhumdur. 
Yâ Alî, sen, kardeşimsin, Mûsâ’ya Hârun ne menzilede ise bana o 
menziledesin.” Câmi’-al Sagıyr’de “Alî, bana, Mûsâ’ya Hâ run ne 
menziledeyse o menzilededir; ancak benden sonra Peygam ber yok” 
mealinde bir hadîs var (II, s. 55). Seyyid Süleymân-ı Belhî, “Yanâbî’al 
Mavadda”da “Yâ Ümme Seleme, Alî bendendir, ben Alî’denim. Eti 
etimdir, kanı kanımdandır ve o, Mûsâ’ya Hârun ne menziledeyse ba-
na o menzilededir. Duy ve tanık ol, bu Alî, Müslü manların ulusudur” 
mealinde bir hadîsi “Zavâid-al Müsned”den nak lediyor (İst. Ahter 
Matbaası-1301, I, s. 55).

S. 16, 81. a. Hadîs’in metni yanlış ve noksandır. Tamâmının ve doğrusunun 
meali şudur: “Bilmez misiniz ki gerçekten de ben inananlara nefis-
lerinden daha evlâyım ve bilmez misiniz ki ben her inanan kişiye 
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nefsinden evlâyım. Sahâbe evet dediler. Alî’nin elin den tuttu da dedi 
ki: ben kimin mevlâsıysam Alî de onun mevlâsıdır.” (Seyyid Abdül-
huseyn Şerefüddîn-i Âmilî: Al Murâcaât, II. basım, Bağdat-365-1946. 
s. 201. Hadîsin çeşitli rivâyetleri için aynı kitabın 197-222. sahifeleri-
ne bakınız.)

 “Allah emrini ululamak, Tanrı halkını esirgemek, dünyâda mü-
samaha ile, âhirette şefaatle muamelede bulunmak.” Fütüvvet-Nâ-
me’lerin hemen hepsinde hadîs olarak nakledilen bu sözü hadîs ki-
taplarında bulamadık.

 “Allahım, onu seveni sev, ona düşman olana düşman ol; ona yardım 
edene yardım et, onu horlayanı horla ey duaları icâbet eden.” “Ey 
duaları icâbet eden” sözünden başka hepsi de bir evvel ki hadîsin 
devamıdır.

S. 17, 81. b. “Allahım, beni yoksul yaşat, yoksul öldür, yok sullar zümresinden 
olarak da haşret.” (Câmi’-al Sagıyr, I, s. 46).

S. 18, 82. a. “Allahım, seni tanık tutarım ve tanık olarak da yetersin sen ve 
meleklerini, arşını taşıyanları, göklerinde, yerlerin de, onların üstün-
de, altında, arasında bulunanları da tanık tutarım, gerçekten de sen-
sin Allah, yoktur senden başka tapacak, birsin, eşin-ortağın yok.” Bu 
sözleri bir yerde bulamadık.

لك“  لك“  diye yazılan sözün aslı ”نجى  نح  -dır. Peygamber, Gadî ”نج 
ru-Humm’da Alî’nin mevlâ, yani inananların velyy-i emri olduğunu 
bildirince Ömer, Alî’yi “Mutlu olsun sana ey Abâ-Tâliboğlu, bu gün 
benim ve bütün kadın-erkek, inananların velîsi oldun” diye kutla-
mıştır (Al-Murâcaât, s. 201).

S. 19, 82. b. “Kardeşlik hadîsleri.” Hemen hepsinin metninde bozukluk var-
dır. Kardeşlik iki kere olmuştur. Biri hicretten önce Mekke’de, İkin-
cisi hicretten sonra Medîne’dedir. Her ikisinde de Muhammed, Alî’yi 
kardeş etmiş ve bunu bildirmiştir (Al-Mürâcaât, s. 152 -154 ve 156 ve 
devamı).

 “Yâ Alî, sen benim vasîm, vârisim ve benden sonra halîfemsin ve 
sen Tanrıdan çekinenlerin imâmısın.” Al-Mürâcaât’ta buna ben zer 
bir çok hadîsler olduğu gibi (s. 222 v.d.) Câmî’de de “Alî dün yada da 
kardeşimdir, âhirette de” mealinde bir hadîs vardır (II, s. 55).

S. 21, 83. b. “Emîn-al Ümme”, Abû-Ubeyde’dir. “Bu ümmetin emîni Cerrahoğ-
lu Abû-Ubeyde’dir, bilgini de Abbâsoğlu Abdullah” mealinde bir ha-
dîs vardır (Câmî’, I, s. 74).

S. 28, 87. b. “Ben ilmin şehriyim, Alî kapısıdır; ilmi istiyen kapıya gelsin.” 
(Câmî’, I, s. 90).
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 “Benden sonra İmâmlar onikidir; evvelleri Alî, âhırları kaaim olan 
Mehdî. Onlardır halîfelerim ve vasîlerim.” (Al-Mürâcaât, s. 223).

S. 30, 88. a. “Ehli Beytim, Nûh’un gemisine benzer; ona binen kurtulmuştur, 
binmiyen boğulmuş-gitmiştir.” (Câmi’, c. II, s. 136).

 “Ben aranızda iki halîfe bırakıyorum. Biri Allahın kitabı ki gökten 
yere uzatılmış iptir; öbürü ise soyum, Ehli Beytim’dir. Bu ikisi havuz 
kıyısında bana ulaşıncıya dek birbirinden ayrılmaz.” (Câmi’, I, s. 87).

S. 31, 88. b. “Şafî’ye isnad edilen beytin doğrusu “Vasî’yi sev mek Râfızîlik-
se gerçekten de ben, kulların en Râfızîsiyim” mealin deki beyittir 
(Yanâbî’-al Mavadda, s. 355).

 Hadîsin doğrusu, “İnsanlar Abû-Tâliboğlu Alî’yi sevmede birleşse-
lerdi Allah cehennemi yaratmazdı” mealindedir (aynı, s. 125).

S. 32, 89. b. “Bilginler, peygamberlerin mirasçılarıdır.” (Câ mi’, I, s. 58).
 Bu sahifedeki öbür sözleri bulamadık. Anlamlarını veriyoruz: “Üm-

metimin bilginleri, İsrailoğullarının peygamberlerine benzer.” “Bir 
bilgin gelse de halk ayağa kalkmasa da kıyamet günü onlara şefaat 
etme.” “Yoksul bir mü’minin Tanrı katında hürmeti, yedi gökten de, 
yedi yerden de, meleklerden de, dağlardan da üstündür.” “Tasavvuf 
ehli ile aç ve susuzların dualarına rağbet gösterin; çün kü Allah on-
lara bakar ve dualarına çabucak icâbet eder.” Bu sözün hadîs olma-
sına imkân yoktur. Çünkü tasavvuf, Yunancadan gelen ve sonradan 
îcad edilen bir sözdür. “Evlâdımı ululayan beni ulula mış olur ve kim 
evlâdımı ulularsa Allahı tanık tutarak söylüyorum, o kişi cennete 
girer ve kim evlâdımı severek ölürse şehid olarak ölür. Evlâdıma 
buğzederek ölen, kâfir olarak ölür.” Bu meale yakın bazı hadîsler 
vardır. “Yürüyün, Kâ’be Tanrısına hamdolsun, tek olanlar öndülü 
aldı.” “Hisabınız görülmeden hisabınızı görün.”

S. 34, 90. a. “Nefsini bilen rabbini bilir. İbni Teymiyye mevzû’ sayar. Sufîler-
den Yahya-bni Maâz-ı Râzî’nin sözüdür diyenler de vardır (Aliyy-al 
Kaari: Mevzûât-ı Kebîr, İst. Matbaa-i Âmire-1289, s. 83). Mevlânâ bu 
sözü, Alî’nin olarak kabul eder (Fîhi Mâ-fîh, Bedî’-al Zamân basımı, 
Tehran Üniv. Yayın. 1330 şemsî hicrî, s. 56). Künûz-al Hakaayık’taysa 
bir hadîsin içinde geçer (Ahâdîs-i Mes nevî, s. 167).

S. 36, 91. a. “Alî’den başka yiğit yok, Zülfekaar’dan başka kı lıç yok.” Alî, bir 
hutbesinde, Muhammed’in bu sözü kendisine söyle diğini bildirir 
(Yanâbî’, I, s. 80).

S. 38, 92 a. “İlk hadîs olarak yazılan sözün birinci kelimesi “mihter” Farsça-
dır. İkinci söz de hadîs değildir. Ancak meal bakı mından buna ben-
ziyen ve “bir kavmin ulusu, o kavme hizmet ede nidir, bir topluluğa 



385şeyh seyyid gaybî oğlu şeyh seyyid huseyn’in “fütüvvet-nâme”si

su dağıtan da kendisi, en sonra içer” anlamında bir hadîs vardır 
(Câmi’, I, s. 39).

S. 39, 95. b. “Ben yiğitim, yiğit oğluyum, yiğit kardeşiyim, yiğit babasıyım.” 
“Ben kesilmek istenen kişinin oğluyum, güzel yüzlünün, İbrâhim 
Haliloğlu İsmâil’in oğluyum.” Fütüvvet-Nâme’lerde bulunan bu iki 
sözü hadîs kitaplarında bulamadık.

S. 46, 96. a. “Dünyâ âhiretin tarlasıdır.” (Künûz, II, s. 67).
 “Bir an düşünmek, yetmiş yıl ibâdetten üstündür.” (Künûz, II, s. 27. 

Ancak metinde “Bin yıl” denmiştir.)
S. 47, 96. b. “Müslümanlık beş şey üzerine kurulmuştur.” (Câ mi’, I, s. 106).
S. 57, 101. b. “Âlimin uykusu câhilin ibâdetinden hayırlıdır.” Böyle bir hadîs 

yok. Fakat Câmi’-al Sagıyr’de “Bilgi ile uyumak, bilgisiz namaz kıl-
maktan hayırlıdır” diye bir hadîs var (II, s. 175).

S. 57, 102. a. “Mürebbî olmasaydı rabbimi tanımazdım.” Böy le bir hadîs yok.
S. 60, 103. a. “Şerîat sözlerimdir, tarîkat işlediğim işler. Ha kîkat hâlimdir, 

ma’rifet sermayem. Üstünlük dînimdir, sevgi teme lim. Şevk bine-
ğimdir, korku yoldaşım. Bilgi silâhımdır, yumuşaklık arkadaşım. Da-
yanç büründüğüm elbisemdir, kanaat hazînem. Doğ ruluk konağım-
dır, iyice inanç yurdum. Yoksulluk övüncümdür, öbür işlere bununla 
övünürüm.” Böyle bir hadîs yoktur. Zâten bu sözler deki terimlerin 
çoğu da sonradan uydurulmuş terimlerdir. Ancak Şeyh Hacı Abbâs-ı 
Kummî, Meclisî’nin “Bıhâr-al Envâr”ını telhîs ederek meydana ge-
tirdiği “Sefînet-al Bıhâr”da “Yoksulluk övün cümdür, onunla övü-
nürüm” mealinde bir hadîs nakleder (Necef, Al-Matbaat-al İlmiyye 
-1355 hicrî, II, s. 378). Bu hadîse mevzû diyen ler de vardır (Mevzûât, 
s. 57).

S. 61, 103. b. “Kim Allah için alçalırsa Allah onu yüceltir.” (Câmi’, II, s. 152).
S. 62, 104. a. “Selmân, biz Ehli Beyt’tendir.” (Câmi’, II, s. 28).
S. 64, 105. a. “Ölmeden önce ölün, amelleriniz tartılmadan on ları tartın.” 

Mevzû’ diyenler varsa da (Mevzûât, s. 87) mealen ha dîs sayılabilir.
S. 68, 107. a. “Allah bakana da lânet etsin, baktırana da.” (Künûz, II, s. 147).
 “İnsanların şerri, insanlara zararı dokunanıdır.” Böyle bir ha dîs yok-

sa da “İnsanların hayırlısı, insanlara en fazla faydası doku nanıdır” 
mealindeki hadîse nazaran mealen hadîs sayılabilir (Câmi’, II, s. 8).

 “Esirgemek, îmandandır.” “Allah halkını esirgemek.” Her iki söze de 
hadîs kitaplarında rastlamadık.

S. 70, 108. a. “Her sarhoşluk veren haramdır. Dünyada içki içmiye alışkın 
olup tövbe etmeden ölen, âhiret şarabını içemez.” (Câmi’, II, s. 78).”
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 Kadınına ardından yaklaşan kişiye Allah nazar etmez.” (Künûz, II, s. 
203).

S. 71, 108. b. “Mel’undur Lût kavminin amelini yapan kişi.” (Câmi’, II, s. 137-
138).

 “Kalbinde bir habbe kadar bile olsa kibir bulunan kişi cennete gire-
mez.” Böyle bir hadîse rastlamadık.

 “Acıyanlara merhamet sahibi Allah acır. Yer yüzündekilere acıyın, 
gökyüzündeki de size acısın.” (Câmi’, II, s. 20).

 “Haset, ateş odunu nasıl siler-süpürürse, bütün ibâdetleri, iyilikleri 
siler-süpürür.” “Allah için sevgi, Allah için düşmanlık.” Bu iki söze 
de hadîs kitaplarında rastlıyamadık.

S. 72, 109. a.  ”عينان تزنيان“ Bu söz âyet olarak alınmış. Herhal de bu hatâ müel-
life değil, kopya edene ait. “İki göz de zinâ eder, iki el de zinâ eder, 
iki ayak da zinâ eder, ferc de zinâ eder” mealindeki hadîsin ilk cüm-
lesidir (Câmi’, II, s. 59).

 “Yalancı, ümmetimden değildir.” “Hâin korkar.” “Mü’minin ır zı kanı 
gibidir.” sözlerini de hadîs kitaplarında bulamadık.

S. 73, 109. b. “Nekes, zâhit de olsa cennete giremez.” Mevzu hadîs (Mevzûât, 
s. 31).

S. 79, 112. b. “Şeyhi olmıyanın dîni de yoktur, îmanı da.” “Ki min şeyhi yok-
sa onun şeyhi şeytandır.” Bu iki sözün uydurma ol duğunda hiç bir 
şüphe yoktur.

 “İnsanı kendisini edeplendirmesi, ders alarak edepli olmasın dan 
yeğdir.” Böyle bir hadîse de rastlamadık.

Metinde geçen şiirler ve büyüklerin sözleriyle atasözleri

Fâtih Mehmed’i öven kıt’a:
Hezâran şükr ü minnet zül-celâle
Ki halka rahmet ü ihsan kılıpdur

Cihan halkına bir aklı mükemmel
Ferâset ıssını sultan kılıpdur

Ne kahr ıssı ne fikr ıssıdurur kim
Aceb hükm ü aceb ferman kılıpdur

Bilür âlem ki bu Sultan Muhammed
Ki Rûm içre aceb erkân kılıpdur
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Verürdi hürmetini tâc u tahtın
Yıkılmış mülki âbâdan kılıpdur

Günınde adl ü rahmet emn ü âman
Evin zâlimlerün vîran kılıpdur

Özi kendüden olmadı imâm ol
Anı halka imâm rahmân kılıpdur

s. 3, 74. b.
Bu kıt’a, herhalde Seyyid Huseyn’indir.

“Allahım, özlerimizi düzgün et, dindaşlarımıza, buyruklarına karşı itaat 
etmeyi nasîb et. Bizi korku elbisesi ile bürü, ümit ipine yapışmamızı sağla. 
Buyruklarını tutalım, civarına varalım. Göğüslerimizi îmanın güzellikleri ile 
aç, gönüllerimizi adam akıllı inanç sırları ile aydınlat. Anlayış gerçeklerine 
ulaşanlardan et. Kapını örtme bize, kapından kovma bizi. Ey cömert, ey ke-
rem sahibi, ey merhametlilerin merhametlisi, keremine lâyık neyse onu yap 
bize.

s. 17, 81. b. Alî’ye atfedilen bu sözleri bir yerde bulamadık.
“Ârife işaret yeter.” Arap atasözü, s. 35, 90. b.
Şafiî’ye atfedilen söz, “Fütüvvetin temelleri tamamile edepler dir” anla-

mındadır, s. 39, 95. b.
“Perde kaldırılsa bile yakıynim artmaz.” Alî’nin sözlerinden, olduğu pek 

meşhurdur, s. 48, 97. a.

تا من باشم كنم توالبعلى                  تا حشركند خداى با آل على
با چهار محمد دو حسن يك موسى      با جعفر وبا حسين وبا چار على

                       s. 49. 97. b.
Anlamı şudur:
Sağ oldukça Alî’yi seveyim de Allah beni Peygamber soyuyla, Dört Mu-

hammed’le, İki Hasan’la, Bir Mûsâ ile, Ca’fer’le, Huseyn’le ve Dört Alî ile 
haşretsin.

Bu rubâî’deki Dört Muhammed’den maksat, Muhammed Pey gamber 
(Ölm. 632), Muhammed İbni Aliyy-al Bâkır (Ölm. 733), Muhammed İbni 
Aliyy-al Cevâd’ (Ölm. 835) ve zuhûr edeceğine inanılan ve 869’da doğmuş 
bulunan Muhammed İbnil Hasen-al Mehdî’dir. İki Hasan’ın biri Hasan ibni 
Aliyy-al Müctebâ (Ölm. 670), öbü rü Hasan İbni Aliyy-al Askerî’dir (Ölm. 874). 
Mûsâ, Mûsa-bni Ca’fer-al Kâzım’dır (Ölm. 799). Ca’fer, Ca’fer İbni Muham-
med-al Sâdık’dır (Ölm. 765). Huseyn de Alî oğlu Huseyn-al Şehîd’dir (Ölm. 
680). Dört Alî’den maksat da şunlardır: Aliyy ibni Abû-Tâlib (Ölm. 661), Aliyy 
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İbnil-Huseyn-al Seccâd (Ölm. 719), Aliyy İbni Mûsâ-al Rızâ (Ölm. 818) ve 
Aliyy ibni Muhammed-al Hâdî’dir (Ölm. 863). Müellif böylece Muhammed’le 
beraber Oniki İmâm’ı bir rubâîde anmaktadır. Rubâî, belki müellifindir, belki 
de Fütüvvet ehlinde okunagelen tercümanlardan biridir, s. 49, 97.b.

Sen mübârek kıl İlâhî Âl-i Peygamber hakı
Seyyid-i evlâd-i Âdem Hayder-i Safder hakı
Dört Muhammed hürmetiyçün dört Alî’nün hakkıçün
İki Hasan hem Huseyn ü Kâzım ü Ca’fer hakı

(Ya İlâhî) Sen mübârek kıl Peyamber hakkıçün
Fahr-i âlem sâhib-i mihrâb ü minber hakkiçün
Dört Muhammed izzetiyçün dört Alî’nün hürmeti
Hem Huseyn iki Hasen Kâzım u Ca’fer hakkiçün

Bunlar da bundan önceki rubâî gibi, Tarîkat erbabı arasında Şiîlik te-
mayülünü güdenlerde bu çeşit rubâî ve kıt’alara rastlanır. “Tanrı, üç Mu-
hammed, dört Alî, iki Hasan, Huseyn, Mûsâ ve Ca’fer hakkı için, onların 
hürmetine şu kutlu seferde bize binlerce yardım, binlerce neşe ve zafer ver” 
mealindeki şu Farsça rubâî, Mevlevîlerde yolculuk gül-bangidir:

بده مرا تو خدايا درين خجسته سفر          ھزار نصرت وشادى ھزار فتح وظفر 
بحرمت سه محمد بحق چهار على          بدو حسن بحسين وبموسى وجعفر

Gaalip Dede de (Ölm. 1799), 

Ey Mazhar u hem muzhir-i esrâr Alî
İsnâ-Aşer’in hayline serdâr Ali
Anlar ki Huseyn ü Mûsiy ü Câ’fer’dir
İki Hasen üç Muhammed ü çhâr Alî

rubâîsinde ayni geleneğe uyar (Dîvan; Mısır - Bulak, 1952, s. 148). s. 52, 99. a.
كربسخن كار ميسر شدى          كار نظامى بفلك بر شدى 

  s. 57, 101. b.
Sözle iş kolaylaşsaydı Nizâmî’nin işi göğün de yücelerine varır dı (Mah-

zen-al Esrâr, Mekaalet-i duvum der adl ü insâf nigâhdâşten bölümünün son 
beyti, Penç genc; İstanbul Üniv. Farsça yaz. 286, 11. b.). s. 57, 101. b.

Dimek itmeye assı işlemeksüz
Er isen işlemek getür dimeksüz
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Şeyhî’ye (Ölm. 1422) atfedilen bu beyti dîvanında bulamadık (Şeyhî Dî-
vanı, T.D.K basın. İst. 1942 - Maarif Matbaası, tıpkı basım).

Alî’ye atfedilen ve “bilgi gence süstür, akılsa altın gerdanlık; bilgi, ışıkla-
nılan bir nurdur, bilgisizlikse alev alev yanan bir ateş” anlamında olan beyti, 
dîvanında bulamadık (1283 - Tebriz). s. 57, 101. b.

“Dili tatlı olanın dostları çoğalır.” (Reşîdüddin Vatvât: Sad Kelime-i 
Emîrül Mü’minîn Alî, İst. Üniv. Farsça Yazmalar 489, 266. a), s. 59, 102. b.

“Evde kimse varsa bir harf yeter” mealinde Farsça bir atasözüdür.
“Allah rahmet etsin mevkiîni, derecesini iyice bilene ve had dini aşmıya-

na.” (Sad Kelime, 210. b.)
“Büyük kişi vaadedince tutar.” Arap atasözü.

ادب تا جيست  از نور آلهى            بنه برسربروھرجاكه خواھى
“Edep Tanrı nurundan bir taçtır; başına giy de nereye dilersen yürü.” 

Kimin olduğunu bulamadık.
“Utanmak îmandandır” mealindeki bu sözün, uluların sözlerin den ol-

duğunu sanıyoruz.
از خدا جوييم تو فيق ادب             بى ادب محروم كشت از لطف رب 

“Edebe riayet etmek hususunda başarı vermesini Tanrıdan dileyelim; 
edepsiz kişi, Tanrı lûtfundan mahrum kalmıştır” mealindeki bu beyit, Bur-
gâzî tarafından “Mesnevî”den alınmıştır. Seyyid Huseyn de Burgâzî’den alı-
yor. Ancak “Mesnevî”de ikinci mısrâdaki ”شد” ، “كشت“ dür (Burgâzî Fütüv-
vet-Nâme’si, s. 32). s. 61, 103. b.

Alî’ye atfedilen ve “Fütüvvet âlemi bir âlemdir ki” diye başlıyan sözlere, 
Alî’ye ait sözler arasında rastlıyamadık. s. 89, 117. b.

ھر كسى كو ادب طلب نكند        بر بساط شرف طرب نكند 
ادب آموز كرھمى خواھى          تا زمانه ترا ادب نكند

(Burgâzî ve Fütüvvet-Nâme’si, s. 32). s. 91, 118. b.

 

Seyyid Huseyn, adlarını anmamakla beraber evvelce söylediği miz Fütüv- 
vet-Nâme’lerden faydalandığı gibi Reşîdüddin Vatvât’ın “Sad Kelime”sinden 
de faydalanmıştır. Bu kitabın adını kendisi de anar (95. b). Ayrıca “Dürer-i 
Üzrî” ve “Nesr-i Leâlî” diye iki ki taptan da bahseder (aynı). Ona göre Alî 
sohbet ederken ashâb ve Hasan’la Huseyn sözlerini yazıyorlar. Bu kitaplar 
bu sözlerden mey dana geliyor. İlk kitap her halde 436 hicrîde (1044) ölen ve 
Şerîf Murtazâ diye tanınan Abul-Kaasım Aliyy ibn-al Huseyn’in “Al Durari 
Val Gurar”i (Keşf-el Zunûn, Maarif Vekâleti, Basın, c. I, 1360-1941, s. 748), 
İkincisi de 422 hicrîde ölen (1030-1031) Abû-Saîd Mansûr ibn-al Huseyn’in 
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“Nesr-al Durar”i olacak, (aynı, c. II, 1362 - 1943, s. 1927). Ancak biz, müellifin 
bu son iki kitabı gördüğüne, hele incelediğine pek te ihtimal vermiyoruz. 
Hâsılı bu “Fütüvvet- Nâme”yi bilgi erbâbına sunarken şunu tekrar edelim ki 
XV. yüzyıl da Osmanoğulları ülkesindeki Fütüvvet ehlinde ve İran’da Şurbî, 
Kavlî gibi kollar, tuz geleneği v.s. tamamile unutulmuştur. Devle tin ordusuna 
karşı Fütüvvette artık Seyfî kol da yoktur. Bütün bu temeller yerini Safavî 
propagandasına vermiştir. Netekim bu kitap tan sonraki müellifi meçhul Fü-
tüvvet-Nâme’yle Seyyid Razavî’nin Fütüvvet-Nâme’sinde bu karakter, daha 
da geniş bir yer tutmada dır ki nihayet XVII. yüzyıl şeyhlerinden Belgrad’lı 
Münîrî, “Nısâb-al İntisâb”ında bu yarayı deşmek lüzumunu duymuş ve bu 
fikre şiddetle çatmıştır.11

11 İslâm ve Türk İllerinde Fütüvvet Teşkilâtı ve Kaynakları, s. 63-66.
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—
fütüvvet-nâme-i şeyh seyyid huseyn ibni gaybî

—

fütüvvet-nâme-i şâh-ı vilâyet
balım sultan kılup dâim şehâdet

Bismillâhir rahmânir rahîm

Elhamdü lillâhillezî zeyyenel fütüvveti bil îman ve beyyenel mürüvveti bil 
keremi vel ihsân || ve münevveri (nevvere) kulûbi evliyâihi bi nüketi de-
kaayıkı maârifil fütüvveti vel irfân || ve caalel fütüvveti eslemüt turukı ve 
adâvetiş şeytâne ve semerül (semerel) âdâbi || min şeceril fityân ellezî kâne 
ve mâ kâne ve lâ vakte ve lâ zamân || ve eşhedü en lâ ilâhe illallâhu vahdehu 
lâ şerike lehur rahmân ellezî allemel Kur’ân || ve eşhedu enne Muhamme-
den abduhu ve resûluhu sâhibil ilmi vel furkaan ve mâlikil || hûrı vel vildân 
Sallallâhu aleyhi ve alâ âlihi vet-tâbiîne bil ihsân || ve radıyallâhu anis Sâdıkı 
(Sıddıykı) vel Âdili vel Câmi’-il Kur’ân ve alâ Aliyyibni || Ebî-Tâlibi kaatilil 
küffârı ve husnil ihsân ve ales saîdeyniş || şehîdeynil mazlûmeynil maktû-
leynil makbûleynil Haseni vel Huseyni || (Seyyideyi) şebâbı ehlil îmân ve alâ 
Zeynil Âbidi vel Bâkırı ves Sâdıkı İmâmu-1 hakkı ve hâdil cinân ve alel Kâzımı 
(ver) Rızâ vet Takıyyi ven Nakıyyi || vel Askeriyyi ves Sâhibiz zamân ve alâ 
küllit Tâbiîne ehlil || mağfireti vel gufrâni ilâ âhıril ezmân âmîne bi Muham-
medin seyyidis sakelân || ve ba’d ez hamdu lillâhi ves salâtu alâ Rasûlillâh 
pes vâcib oldur ki || 2. 74. a pâdişâh-ı İslâma duâ ve senâ kılavuz; zîrâ anlar 
“Atîullâhe ve atîu || r Rasûle ve ulul emri minkum” teşrîfin bulupdururlar, 
Vessalâti nu || zıllullâhi taâlâ fil aradîn hil’atın giyüpdürürler; pes lâzımdur 
ki || duâ cevâhirin bularun üzerine nisâr idevüz. İy kullarun gönli içinde || 
sırrın bilen sübhân ve iy kamûnun hâcetin revâ kı lan sultân, bu yokdan || 
yaradılmış kulun kuvvetini artur; İslâm dîninün hemîşe izzetini || ve dev-
letini artur; Müsülmanlık çerisini dâim müeyyed, muzaffer nusratını artur 
|| hemîşe diyâr-ı İslâmiyânı emn ü emân içinde âbâdân ma’mûr kılgıl || ve 
pâdşâh-ı İslâmiyan hemîşe sulh u salâh ve emn ü felâh içinde âsûde || kılgıl. 
Alel husûs duâ-yı her sâhib-kurbetî ki kabûl-i karîb-i ibâdet || bâşed ve senâ-
yı her âlî-himmetî ki mahall-i kabûl kerdâned misâr-ı hazret-i hümâyûn || 
ve fidâ-yı devlet-i rûz-efzûn nâsır-ı ibâdullah hâfız-ı bilâdullah || şâhenşâh-ı 
a’zam sultân-ı muazzam melikir rıkaabil ümem sâhibis seyfi || vel kalem 
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seyyidis salâtînil Arabı vel Acem zıllullâhi fil aradîn || padişâh-ı cihan-güşây 
melik-i kadr-i âlî-re’y, âdil-dil, müeyyed-yed || muzaffer-fer Süleyman-man 
Siyâvuş-veş Tehemten-ten, Sikender-der || nâşiril adli vel ihsân bâsıtıl emni 
vel âmân; elâ hüve Sultan ibni Sultan || 3. 74. b. Sultan Mu hammed Hân ibni 
Murad Hân ibni Muhammed Hân ibni Bâyezîd Hân ibni Orhan || ibni Osmân 
halledallâhu sultânehu ve sebbete erkânehu ve afâda alâ kâffeti || l enâmi 
ihsânehu. Kıt’a

Hezâran şükr ü minnet zül Celâle || 
Ki halka rahmet ü ihsân kılıbdur

Cihan halkına bir aklı mükemmel || 
Ferâset ıssını sultan kılıbdur

Ne kahr ıssı ve fikr ıssıdurur kim || 
Aceb hükm ü aceb ferman kılıbdur

Bilür âlem ki bu Sultân Muhammed || 
Ki Rûm içre aceb erkân kılıbdur

Verürdi hürmetini tâc u tahtın || 
Yıkılmış mülki âbâdan kılıbdur

Güninde adl ü rahmet emn ü âmân || 
Evin zâlimlerin vîran kılıbdur

Özi kendüden olmadı imâm ol  || 
Anı halka imâm Rahmân kılıbdur

İlâhâ, pâdşâhâ, perverdgârâ, vahdâniyyetün || hakkıyçün ol akl-ı kâmil, 
ol adl-i şâmil, ol himmet-i âlî, ol menzilet-i || maânî (maâlî?) sultânımuzun 
saltanatını muhalled, siyâsetini müeyyed, pâdşâh-zâdeleri ki || herbiri ha-
seb-i tâhirin neseb-i zâhirdürürler; İlâhî, herbirini serîr-i saltanatta bâki || ve 
müstedâm kılgıl ve âbâ vü ecdâdını kim mücâhid fî sebîlillahdürürler || mer-
kadleri pür nûr, makamlarını cennet-i me’vâ kılgıl; pâdşâh-ı mezkûrun ilâhî, 
mübârek zamîrin vesâvis-i şeytânîden ve insânîden emin kılgıl || Milkini 
ma’mûr, sırrını mestûr, sa’yini meşkûr, dostunı mesrûr, düşmenini makhûr 
|| 4. 75. a itgil, âmîne yâ rabbel âlemin. Mukad dime. Ba’d ez hamd-i Hudâ ve 
dürûd-ı Mustafâ || ve Eimme-i ıstafâ; iy tâlib-i erkân-ı tarîkat, bilgil ki fütüv-



393şeyh seyyid gaybî oğlu şeyh seyyid huseyn’in “fütüvvet-nâme”si

vet a’lâ makam || ve azîz derecedür; aslı kadîmdür, ezelîdür ve ebedîdür; 
Tahallaku bi ahlâkıllâhi || ma’nîsindedür; ya’nî her ki fütüvvet sıfatın sıfatla-
na ol Allah sıfatında olur || ve her ki Allah sıfatında ola, ol kişi Allâh’a irmiş-
dür. Fütüvvet, kullarına || Allah’dan rahmetdür ve izzetdür. Evvel kim 
Âdem’e Hak taâlâdan rahmet oldı, || fütüvvet erişdi ve Halîlullâh’a hullet, 
âsâr-ı fütüvvet idi ve Alî Veliyyullâh’a kerâmet || âsâr-ı fütüvvet idi. Pes fü-
tüvvet sıfatı, Hak sıfatıdur, enbiyâ makaamıdur; || evliyâ sülûkidür; anun 
vasfı bu muhtasar da tafsîl olunmaz. Ammâ fütüvvetdâr || arasında söylenen 
dekaayıkdan ehemmini beyân idelüm, tâ ki ahd u şart || ve bey’at ve peder-i 
tarîkat ve burâder-i tarîkat ve üstâd-ı şedd ve erkân-ı || şedd ve helvâ ve 
cüfne ve bir şehirden bir şehre göndermek ve mahfil ehli bir-birine || tike 
sunmak ve bir-birinden hak taleb itmek ve makaam-ı insâfda durub || ter-
cümân-ı lisan dinmekliğün senedlerin iyân idelüm, tâ kim ehl-i erkân || 
huzûrında okunıcak Şeyh Seyyid Huseyn ibni Şeyh Seyyid Gaybî’yi duâ-yı || 
hayrıla yâd ideler ve bu nükteleri nâ-ehl gözinden mahfî dutalar; || nitekim 
haber de gelmişdür: Lâ tu’tıl hikmete ilâ gayri ehlihâ fetazlemûhâ || 5. 75. b 
Ve eğer sehv-i kalem ve sebk-ı lisan sâdır olmışısa muttali’ olurlarsa || zeyl-i 
âfiyetbirle setrideler ve bu kitabı türkî dilinde yazılmağın || sebebi budur ki 
nice azîz kardeşler arabîden ve parisîden hazzı yokdur, || pes ol azîz kardeş-
ler bu muhtasarun mütalaasıbirle müstefîd olalar, nitekim || Hak taâlâ 
Kelâm-ı Ka dîminde buyurur; Kavluhû taâlâ: “Ve mâ erselna min rasûlin || 
illâ bi lisâni kavmihî” ve Rasûl hazreti sallallâhu aleyhi ve sellem buyurur: || 
Kellimün nâse alâ kaderi ukûlihim. İşbu kavl-i sâdık ol âyât-ı (ü) hadîse 
muvâfık kaleme || gele; pes türkî dilince ka leme geldi; ammâ ümmîdüm bu-
dur Hak taâlâdan || bu nüshayı mü’min kardeşler gönlinde makbûl ve amel-
leribirle mevsûf kıla || inşâallâhu taâlâ. Fasl. İy tâlib-i erkân-ı tarîkat, bilgil 
kim ehl-i || erkân arasında şeddün ve helvâ-yı cüfnenün senedini beş vechile 
|| ısbât ideler. Evvel Âdem’den, aleyhisselâm; ikinci Nuh’dan, aleyh || is-
selâm; üçüncü Halîlullah’dan aleyhisselâm; dördüncü Muhammed || Mus-
tafâ’dan sallallâhu aleyhi ve sellem; bişinci İmâm Zeynül-Âbidîn’den || radı-
yallahu anh. Ve hem fukarâ ıstılâhında bu dört peygambere Çâr Pîr dirler || 
ve çâr tekbîr anlardan ısbât iderler; eğer fukarâ ıstılâhına girersevüz [söz] || 
tavîl olur. Biz gel dik anlara kim senedi Âdem’den dutarlar, ısbâtları || 6. 76. a 
oldur kim kaçan Âdem, uçmakdan taşra düşdi, şol kadar ağladı kim || iki 
gözlerinden siyl-i hûnîn revân oldı üç hâlden ötürü: Evvel || ol kim Allah 
korkısı, ikinci, mertebeden, cennetden, Havvâ’dan ayru düşdüği, || üçünci iki 
eli birle üç encir yaprağın dutmışdı, başın kaşımağa || mecâli yoğıdı, eğer elin 
kaldursa yaprak düşerdi, sırrı açılurdı; || saçı yüzin örtmişdi. Bu hâl ile üçyüz 
yetmişüç yıl ağladıkdan || sonra ol hakîm-i bîmâr-hâne-i “Subhâneke lâ ilme 
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lenâ illâ mâ || allemtenâ.” Hazretinden Cebrâîl’e emr oldı, tâ Âdem’e fütüvvet 
yetişdüre, tâ kim || Âdem’ün elleri halâs ola; nitekim ha berde gelmişdür: 
Enzelallahu taâlâ || 1 futuvvata alâ Âdeme a.m. bi hasleteyni es sabru alâ 
adâvetiş şeytânı ve hasretil bükâi || min haşyetir Rahmân. Çün Cebrâîl a.m. 
Âdem’e fütüvvet yetişdürdi || ve saçın kasr itdi ve Âdem ile kardaş oldı, 
Âdem bu şâdılıkdan || tek bîr getürdi. Fukarâ bu tekbîre Tekbîr-i Rızâ didiler; 
ya’nî Hak taâ lâ || kendüden râzı oldı ve Cebrâîl a.m. cennetden bir sahan 
helvâ getürdi || ve Âdem’e tike sundı. Ol feriştehler ışkına kim cennetde 
musâhib idi, || Âdem a.m. ol helvâdan yidi ve bir nasîb dahı Havvâ’yiçün 
alıkodı. Pes erkân || ehilleri fütüvveti ve helvâyı ve tercümânı lisân-ı 
Âdem’den didükleri budur kim || 7. 76. b. Âdem tercümân söyledi, ayıtdı: 
“Rabbenâ zalemnâ enfüsenâ ve in lem tagfir lenâ || ve terhamnâ le nekûnen-
ne minel hâsirîn.” “Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî || küntü minez zâlimîn.” 
“Ve enta erhamür râhımîn.” didi. Eğer Âdem Peygamber hikâyetin ve şeytan 
adâvetin ve buğday neyledüğin ve || encir ağacı Âdem’e yaprak virdüğin ve 
incir südi panmbuk olduğın || Hak taâlâ encire izzet virdüğin ve Âdem Pey-
gamberün taşra düşdüğin || sonra tevbesi kabûl olunca geçen ser-güzeştin 
ve Hak tarafından niçe || hitâb olub Âdem niçe tercümân söylediğin ve fü-
tüvvet ne vechile || yetişdüğin ve Elest meclisin ve Hacerül Esved, emîn-i 
ahd olduğı || hikâyetin dirsevüz söz tavîl olur. Amma murad budur kim fü-
tüvvet || ve tekbîr ve kasr ve tercümân-ı lisân ve kardaşlık ve helvâ ve bir 
kişiye || na sîb komak ve bir şehirden bir şehre nasîb göndermek ve Ahdullah 
dutmak || andan işâretdür diyenlerün senedi budur. Pes Âdem a.m. ahdullah 
ve şeddi || Şîs’e yetişdürdi. Şît Peygamber a.m. ahîlık kıldı, konuk konukladı, 
|| etmek kesdi, sofra yaydı. Şît’den şed ve ahd Enûş’a yitişdi; || Enûş’dan 
oğlu Kaynân’a yitişdi; Kaynân’dan İdrîs Peygamber’e yitişdi; || andan Nûh’a. 
Bârî silsileyi Âdem’e çıkaranlar Metûşalah’a yitişdürürler. Amma || 8. 77. a. 
fukarâ Nûh Peygamber’e pîr-u tekbîr dirler; şöyle kim: Kitâb evvelinde || çâr 
pîr, çâr tekbîr dirler, şöyle kim anıldı, biri Nûh Peygamberdür. Rivâyetdür || 
dokuzyüz elli yıl Nûh Peygamber da’vet itdi, döğüldi, söğüldi, || kırk er avret 
Müsülman eyledi; ancak nefsi incindi, münâcât itdi, ayıtdı: || “Rabbi lâtezer 
alel ardı minel kâfirîne deyyârâ.” Ol dem içinde Hak emriyile Cebrâîl || erişdi; 
Nûh’a tûfan haberin virdi; Nûh Peygamber tekbîr getürdi. || Fukara bu tek-
bîre tekbîr-i fenâ dirler, ya’nî Hak taâlâ düşmenlerin helâk || kıldı; andan 
Cebrâîl Allah emriyile Nûh Peygamber’e şed yitişdürdi ve || gemi yapmağa 
havâle kıldı, tâ ki mü’minlere necât ola; pes ba’zı || erkân ehlinün senedi 
budur, andan Nûh şeddi ve ahdi oğlı Sâm’a || yitişdürdi, Sâm’dan Aflah’a yi-
tişdi; Aflah’dan Hûd Peygambere || yitişdi; Hûd Peygamberden Azîz’e 
(Uzeyr’e?) yitişdi; Azîz’den Se mâk’e yitişdi; || Semâk’den Sâlih Peygambere 
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yitişdi; Sâlih Pey gamberden Âmir’e yitişdi. || Âmir’den İbrâhîm’e yitişdi; bârî 
sil sileyi Nûh’a çıkaranlar, Âmir’e yitişdirdiler. || Ammâ cemî’-i erkân erenleri 
buna müttefikdürürler kim İbrâhîm || Halîlullâh’a şedd Cebrâîl’den yitişdi; ol 
vakt kim Kâ’be’yi Halîl || Peygambere emroldu; bu mahalde söz çokdur; söy-
lenürse söz mutavvel || 9. 76. b. olur, ihtisâr evlâdur. Ammâ fukarâ Halîlul-
lâh’a pîr-i tekbîr dirler, anuniçün kim || İbrâhîm İsmâîl’i kurban kılmağa bı-
çak çaldı, bı çak kesmedi, acze vardı. || Ol dem Cebrâîl Allah emiriyle koç 
ge türdi, İbrâhîm hayretde || ayıtdı: Allahu ekber Allahu ekber. Halîlürrah-
mân Cebrâîl’den haber-dâr || oldı, nazar kıldı, bildi kim Hak taâlâdan kendü-
ye atâ irişdi; || cevâb böyle virdi kim Lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber. İsmâîl 
Peygamber || çün bu esrâra vâkıf oldı, bu kelimeyi didi kim Allâhu ekber ve 
lillâhil hamd. || Pes fu karâ bu tekbîre tekbîr-i safâ dirler; ya’nî Hak taâlâ Halî-
lullâh’a || atâ kıldı, müşkilin hal kıldı ve bu şükrâneye kim İsmâîl sabr || itdi; 
âsî olmadı, Hak taâlâ İsmâîl’i bağışladı. İbrâhîm, İsmâîl’ün || belin bağladı ve 
Cebrâîl ile kardaş oldı. İsmâîl’den şedd ve ahd || İshak’a yitişdi, İshak’dan 
Ya’kub’a yitişdi, Ya’kub’dan Yûsuf’a || yitişdi. Şöyle kim Hak taâlâ Kelâm-ı 
Kadîm içinde onyidi || Pey gamberi fütüvvetile yâd ider, nitekim Yûsuf Pey-
gamber hakkında buyurur: || “Ve kaale nisvetün fil medînetimreetül azîzu 
turâvidu fetâhâ an nefsihi || kad şagafahâ hubben innâ lenerâhâ fî dalâlin 
mubîn.” Yûsuf’dan Yelvâ’ya yitişdi. || Yelvâ’dan Hızr’a yitişdi; Hızr’dan Ey-
yûb’a yitişdi; Eyyûb’dan Şuayb’a yitişdi; || 10. 78. a. Şuayb’dan Mûsâ’ya yitiş-
di; Mûsâ’dan Hârûn’a yitişdi; Hârûn’dan || Yûşa’a yitişdi. Nitekim Hak taâlâ 
Yûşa’ hakkında Kelâm-ı Kadîm’inde buyurur: || “Ve iz kaale Mûsâ lifetâhu lâ 
abraha hattâ abluga mecma’al bahreyni ev amdıya || hukubâ.” Yûşâ’dan Zül-
kifl’e yitişdi, Zülkifl’den Sâhibul Ken’ân’a || yitişdi; Sâhibul Ken’an’dan 
Dâvûd’a yitişdi; Dâvûd’dan Süleymân’a || yitişdi. Süleymân’dan Ermiyâ’ya 
yitişdi; Ermiyâ’dan Uzeyr’e yitişdi. || Uzeyr’den Harkıyl’e yitişdi. Harkıyl’den 
Circîs’e yitişdi. Circîs’den || İmâm-ı Kuds’e yitişdi. İmâm-ı Kuds’den Zekeriy-
ya’ya yitişdi. Zekeriyyâ’dan || Îsâ’ya yitişdi. Îsâ’dan Yahyâ’ya yitişdi || Yah-
yâ’dan Kays-i Râtib’e yitişdi. || Kays-i Râtib’den Büşrâ’ya yitişdi. Büşrâ’dan 
Yahûdâ’ya yitişdi. Yahûdâ, Hâtem || ün nebiyyîn Muhammed Mustafâ zamâ-
nına yitişdi. Bârî silsileyi İbrâhîm || Peygambere çı karanlara bu vechile beyân 
iderler. Ammâ ol kişiler kim ısbât-ı || şeddi ve kavâid-i tarîkat ve helvâ-yı 
cüfneyi ve ahd ü beyati ve uhuvveti || Hâtem’den ya’ni ol seyyid-i sâdât, ol 
mefhar-i mevcûdât, ol sadr-ı || suffe-i safâ ol mâh-ı kubbe-i vefâ, muallâ, 
müzekkâ, müctebâ Muhammed-i Mustafâ’dan dutar, || salavâtullâhı aley hi 
ve selâmuhu, anlarun senedi budur kim ol gice kim Hak sübhânehu || ve 
taâlâ celle ve alâ kendü habîbini mi’râca da’vet kıldı; pes tâvûs-ı || 11 . 78. b. 
Melekût Cebrâîl-i Emîn’e hitâb kıldı kim: Yâ Cebrâîl, var, cennetdeki ol || 
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destârçeyi, anı kim hûri kızları eğürmişdür; ol panmukdan kim Âdem Pey-
gamber || yaprak üzdüği encîr ağacından taman südden bitüp hâsıl olmışıdı, 
|| anı al, dahı ol burâk kim Halîlüm İbrâhîm anunıla hazretüme geldi, anı || 
bile al, habîbüm Muhammed’e var. Zîrâ bugün kâfirler elinde melûldür, bu 
gice mi’râca || gelsün, Melekût âlemin, cennet ve cehen nem ve Ceberût âle-
min seyritsün, dîdârum || görsün, dileği varısa dilesün; cemî’-i sözi hazre-
tümde makbûl || olsun. Ol durrâayıla, belin bağla, burâka bindür, sen rikâb-
dâr olgıl, || Mîkâîl gaaşiye-dâr olsun; bu gice hazretüme getürün didi. || Pes 
Cebrâîl a.m. Mî kâîl ile destâr ve burakıla Rasûl hazretine geldi. || Ayıtdı: Es-
selâmu aleyhe yâ Şefî’al müznibîn, yâ rahmeten lil âlemîn, yâ Mu hammed, || 
Hak taâlâ selâm kıldı ve sana şol atâyı erzânî kıldı kim senden || öndün gelen 
peygamberlerün hiçbirine nasîb olmamışdur; zîrâ bugice senün || makaa-
mun ve menzilün kaabe kavseyn’dür; özün habîb, sözün derde tabîb || olısar-
dur; makaamun mahmûd, kelîmün ma’bûd olısardur; mekânun lâ mekân, || 
imâmun müsteân olısardur. Dur, bilün bağla, burâka bin, gidelüm didi. || 
Rasûl haz reti, aleyhisselâm, bu sözleri işidicek tekbîr getürdi. Fukara || 17. 
29. a bu tekbîre, tekbîr-i vefâ dirler. Ya’nî Rasûl hazreti, sallallâhu aleyhi ve 
sellem, || ümmetine şefâat itmeğe niyyet eyledi; ümmetine hem atalık itdi ve 
hem kardaşlık || itdi. Atalık bu kim şefakat gösterdi, kardaşlık bu kim kabûl 
vaktinde anları || yâd eyledi. Bu remzün hakıykati yol kardaşları nefsinde 
geliserdür. || Bârî Cebrâîl, Rasûl hazretinün bilin bağladı, ol destârıla; evvel || 
düğünin Allah adıyıla; ikinci düğünin Cebrâîl kendü adına, üçün ci || düğünin 
Muhammed adına. Bunda Cebrâîl, elif lâm mîm (الم) işaretin gösterdi. Bu 
sözün || hakıykati, erkân-ı şedde anılısar. Ve daha ba’z-ı ehl-i şedd aydur: 
Rasûl hazreti || kendü mübârek eli yile biline üç düğüm urdı, birin kendü 
adına, birin || Cebrâîl adına ve birin Allah adına mi’râç şükrânesi dirler ve 
ba’zılar || aydur: Rasûl hazreti Bedir gazâsında ashâbına salâ kıldı. Ashâb 
cem’ || oldı; üçyüz onüç ashâbıdı, mürsel peygamber adedince ve ashâba || 
gazâ müzdin ve şehîd olanlarun ecrin didi. Ashâb tekbîr getürdiler || ve 
Rasûl hazreti kılıcın biline bağladı; Allah adın ve Ceb râîl adın ve || kendü 
adın andı. Ol tâife ki şedd kılıç bağıdur dir, senedi || burdandur. Ammâ şedd, 
Rasûl hazretinden ol Şâh-ı Vilâ yet Emîrül Mü’minîn Alî’ye || yitişdi. Bu bişin-
ci şeddür; anı ehl-i şedd, iki vech üzere ısbât iderler. || 13. 79. b. Bir bölük 
tâife aydurlar: Rasûl Hazreti Alî’yi tezvic güninde, ya’nî Fâtıma’yı || evlendü-
ği günde cem’-i kesîr içinde ayıtdı: Ya Alî, dur, bilün bağla, bu toyuna || gelen-
lere su içür ve nasîb sun didi. Zîrâ çengâl kıl mışlardı. Pes || İmâm-ı Alî durdı, 
|| Rasûl emriyile kendü bilin bağladı. Üç düğün urdı. Bir düğünin Allah adına, 
ikinci düğüni Cebrâîl adına, üçünci düğüni || Muhammed adına ve ol düğün-
ler döndürdi. Allah adına düğülen düğün üstine || geldi, Cebrâîl adı na düğü-
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len düğün altına geldi, Muhammed adına düğülen || düğün daha altına geldi. 
Şimdi ana Fütüvvet-dâr ıstılâhınca Tekmîl || dir ler. Böyle dimekden maksûd 
bu değül kim Cebrâîl Muhammed’i ve Muhammed Alî’yi kuşatmadı || dimek 
değül dirler; bir işe kim Allah ve Rasûl râzı olsa ve Rasûl hazretinün || emri-
yile olsa ve Rasûl Hazreti ol meclisde bile olsa ol heman anun || bağlamağı-
dur dirler. Bu münâsebetle cemî’-i ihtilâfât-ı ehl-i şedd beyân olundı || Allah 
tevfîkıyıla inşâallah ittifâkaatı dahı beyân idevüz. Ammâ ekser-i fukarâ || ve 
sâdât ve Fütüvvet-dâr katında rivâyet-i sahîh oldur kim Hazret-i Muham-
med Mustafâ’nun || hicretinden târihde dokuz yıl onbir ay geçmişidi ki ol 
enbiyâlar serveri || ve evliyâlar mihteri, Mekketullah’ı varub haccitdi, ol hac-
ca Haccat-al Vidâ’ || dirler, ya’nî âhır haccıyıdı. Çün Medîne’ye teveccüh ey-
lediler, bir makaama geldiler ki || 14. 80. a. ana Gadîru Humm dirler. Eğer ol 
makaama Gadîru Humm dimeğün nisbeti nedir diyü || suâl it seler cevâb ol-
dur kim Arab ıstılâhında gadîr ana dirler ki yağ mur || yağmış ola; ol yağmur 
suyı bir yirde irkilup kalmış ola; pes ol makaamda || yağmur suyı oldığıyçün 
Gadîru Humm dimişler; yohsa Arab ol makaama Şemm-i Abîr || dirlerdi. 
Çünki Hazret-i Muhammed-i Mustafâ aleyhissalâtü vesselâm gelüp ol || ma-
kaamda ârâm kıldı; ol demde Hazret-i Rabbil âlemîn celle celâluhu, Cebrâîl-i 
|| Emîn’i gönderdi. Cebrâîl-i Emin geldi, ayıtdı: yâ seyyidî, yâ senedî, || ya 
Rasûlallah, Hak taâlâ sana selâm ider, aydur ve bu âyet ile buyurur kim || ve 
dahı yâ Rasûlallah, Hak taâlâ böyle buyurur kim: Vakt oldu kim habîbüm || 
benüm hazretüme vâsıl ola tâ kim hûr u gılmân ve kusûr ü cinân anunıla || 
ve anun evlâdı birle ve ashâbı birle ârâste ola; imdi bu makaamda Alî’yi || 
hilâfete vasiy eylegil ki senden sonra senün yiründe imâm ve halîfe || ve va-
siy Alî ola. Çünki Muhammed-i Mustafâ sallallahu aleyhi ve sellem bu sözle-
ri || işitdi, fikre vardı. Fikri buyıdı kim ashâb çokdur, minber yokdur, || Me-
dîne’ye vardukda emri yirine getüre. Cebrâîl a.m. hazrete vardı, girü || geldi, 
ayıtdı: Yâ Mu hammed, Allâhun emri böyledür kim deve palanından minber 
|| düzeler, üzerine çıkasın, emri yirine koyasız diyü. Rasûl hazreti buyurdı, || 
15. 80. b. eyle kıldılar, ol deve palanından düzilen minberün üzerine çıkdı; 
evvel tevhîd-i || Hak okudı, andan yüzbin yiğirmi dört bin peygamber, üçyüz 
on || üç mürseller cemî’ i Hak dîn üzerine gelüp gitdiklerin ve kendü Hâte-
men || nebiyyîn olup kendüden sonra ayruk peygamber gelmeyeceğin ve 
İslâm || dîninün haklığın ve ashâbınun fazlın beyân itdi; ammâ Alî’ye gelicek 
kırk || hadîs Alî hakkında buyururdı (buyurdı?), cemî’i hayran kaldılar ve 
âhır buyurdı kim: || “Aliyyün minnî ve ene min Aliyyin vel hakku ba’dî ma’a 
Aliyyin”; andan İmâm Alî’ye nazar itdi; || Taâl ileyye yâ Alî didi. İmâm Alî 
lebbeyk diyü yirinden durup min ber altına || vardı. Rasûl hazreti, Alî’yi min-
ber üzerine da’vet itdi. İmâm Alî minbere çıkdı. || Hazret-i Nebî, İmâm Alî’yi 
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kendü mübârek gönleğinün içine çekdi, || ikisi dahı mübârek başların bir 
yakadan çıkardılar ve ikisi biri birin koçdılar. || Pes Rasûl hazreti, sallallâhu 
aleyhi ve sellem, mübârek dilin depredüp ibâret-i || garîb birle ve fasâhat-i 
belıyğ birle âğâz idüp ayıtdı: “Demmüke demmî ve lahmüke || lahmî ve cis-
müke cismî ve rûhuke rûhî, yâ Aliyyu ente ahî bi menzileti Mûsâ ve Hârûn.” 
|| Ashâb henîen leke yâ Alî diyü çağrışdılar. Ashâb arasında bir kişi hased 
vechiyile || didi kim: Yâ Rasûlallah, siz mübârek gönleğünüzi çıkarun, tâ kim 
biz dahı görelüm. || Ol öyle diyicek Rasûl hazreti, aleyhisselâm, mü barek 
teninden gönleği || 16. 81. a. çıkardı, gördüler kim Rasûl’ün teniyile Alî’nün 
tenleri bir olmuşıdı. || Ashâb bu hâli göricek saddak yâ Rasûlallah didiler. 
Ammâ bir tâife kim || Alî’yi ziyâde se verlerdi, ol kişinün sözi anlara katı geldi; 
ayıtdılar: || Bu kişiye bu söz ne hâcet idi, ya Rasûl hazretine kizb mi zannider 
didiler. Andan || adâvet peydâ oldı. Ammâ Rasûl hazreti, aleyhisselâm, ayıt-
dı: Yâ ashâb, || sizden bir suâl iderem. Ayıtdılar: Ne suâl buyurursız yâ Rasû-
lallah? Ayıtdı: || “Yâ eyyühennâs min evlâdihüm bi enfüsiküm”; kendü nefsü-
nüzden kimi a’lâ görürsiz? Ayıtdılar: Allahı ve Rasûl’i. Pes Rasûl hazreti böy-
le buyurdı kim: “Men küntü mevlâhu || fe Aliyyün mevlâhu ve hâzâ Aliyyun 
mevlâhu.” As hâb cemî’i semi’nâ didiler. Andan Rasûl, || Hazret-i Alî’nün sağ 
elin, eline aldı; baş barmağın baş barmağına kodı || ve bu âyeti okudı: “İnnel-
lezîne yubâyiûneke innemâ yübâyiûnallah, yedullâhi fevka eydîhim, || femen 
nekese feinnemâ yenküsü alâ nefsihi, femen evfâ bimâ âhede aleyhallâhu 
feseyü’tîhi || ecren azîmâ.” Ve bu âyeti tamâm okudukdan sonra bu ahd şar-
tıyiçün bu dört || hadîsi buyurdı: Evvel; Etta’zîmu li emrillah; ikinci: Veşşefa-
katu alâ halkıllâh; || üçünci: Eddünyâ bi müsâmahatin; dördünci: Vel âhiretü 
bi şefâatin. Andan sonra Alî hakkında || bu duâyı kıldı: “Allahümme vâli men 
vâlâhu ve âdi men âdâhu vansur men nasarahu || vahzül men hazelehu yâ 
mücîbed daavât didi. Dahı mübârek seccâdesin İmâm || 17. 81. b. Alî’ye tap-
şurdı hem ol minber üstinde. Pes Emîrül Mü’minîn Alî kerremallâhu || vec-
hehu, Ra sûl’ün mübârek seccâdesin götürdi, minberden aşağa indürdi, hem 
ol minberün ayağından Rasûl emriyile bırakdı. Andan Rasûl haz reti || ol min-
berden aşağa indi, seccâdeden üç kadem girü durdı. Evvel sağ ayağın || bir 
adım ilerü basdı Allahu taâlâ adıbirle. İkinci kadem ki basdı Cebrâîl-i Emîn || 
adıbirle. Üçünci kadem ki basdı kendü adına ki Muhammedür Rasûlullah-
dur. || Seccâde üzerine geldi, iki rik’at nemâz kıldı. Oturdı, el götürdi, || duâ 
kıldı, ayıtdı: “Allâhümme ahyinî miskînen ve emitnî miskînen vahşürnâ || fî 
zümretil mesâkîni ve teveffenî müslimen ve elhıknî bissâlihîn âmîne yâ mü-
cîb || essâilîn.” Andan sonra İmâm Alî dahı iki rik’at nemâz kıldı, el götürdi, 
|| duâ kıldı; ayıtdı: “Allahümmec’al bevâtıninâ bilhuzûi ve zevâhirinâ bil-
huşû’i || li emrike vec’alnâ mütederrı’îne bi dir’ıl havfi mütemessikîne bi 
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hablirrecâi || mütekaddimîne alâ umûrike müntehîne alâ nevâhîke veşrah 
sudûrenâ || biletâifil îmâni ve nevvir kulûbenâ biserâiril îkaani ve hakkıknâ 
bihakaayıkıl irfâni || lâ tahcübnâ an cenâbike ve la tatrudnâ an bâbıke vef’al 
bina mâ hüve lâyıkun || bikeremike yâ cevâdü yâ ke rîmü yâ erhamerrâ-
hımîn.” Çün duâyı âhır itdi, || Rasûl hazreti mübârek dürrâasını seccâde üze-
rine elif şeklinde saldı. || 18. 82. a. Şedd erkânın dutanlar salmak, götürmek, 
rumûzât-i işârât kılma ğın senedi budur || dirler. Rasûl hazreti dürrâayı yir-
den götürüp mübârek boynuna bırakdı, || dahı ayıtdı: “Yâ Alî, taâl ileyye.” 
Pes imâm Alî dahı ilerü geldi, Rasûl || hazretinün karşusında el bağlayup 
durdı. Rasûl hazreti bu duâyı okudı: || “Allâhümme eşhedü bike ve kefâ bike 
şehîden ve eşhedü melâiketike ve hameleti || Arşike ve sükkâni semâvâtike 
ve ardıke ve mâ fevkahünne ve mâ tahtehünne ve mâ beynehünne || bienne-
ke entallahu lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke.” Çün bu duâyı || kıldı, 
yirinden durugeldi, ashâb, cümlesi durugeldiler. Ashâbdan || birisi didi kim: 
“Necâ lek, necâ leke yâ Alî.” Rasûl bu cevâbı virdi kim: || Yalnız Alî değül, kim 
ki Alî tarafın tutdı, ol dahı necât buldı; anıniçün || şeh-bâzlara “nâcî” dirler. 
Rasûl hazreti a.m. ayıtdı: Ya Alî, bu dürrâa, ya’nî || bu kuşak, ol kuşakdur kim 
mi’râc gicesi karındâşum Cebrâîl benüm bilüme || kuşatdı ve beni Allâhu 
taâlâ hazretine iletdi ve ben dahı senün || bilüne kuşaduram. Pes evvel dü-
ğümi Allah adına, ikinci düğümi Cebrâîl adına, || üçünci düğümi benüm adu-
ma kim Muhammedür Rasûlullah, hem ol şeddün || bir ucın yeminden ve bir 
ucın yesârdan sokdı ve tekmîl itdi ve üzerine || bu mühri kodı ki: Lâ ilâhe 
illallâh Muhammedür Rasûlûllah ve Aliyyün veliyyullah. Çünkim || 19. 82. a. 
kuşağı kuşatdı, Rasûl haz reti oturdı ve mecmû’-ı ashâb oturdılar. || Andan 
Muhammed-i Mustafâ sallallahu aleyhi ve sellem buyurdı: “Yâ eyyühel 
mü’minûn, || el yevme ahvâhu.” Ol dem Allah emriyile Cebrâîl a.m. bu âyeti 
getürdi: “El yevme || ekmeltü leküm dîneküm ve ‘etmemtü aleyküm ni’metî 
ve radıytü leküm || ül İslâme dînâ.” Pes Rasûl hazreti bu şükrâneye buyurdı: 
“Yâ ashâbî, || tehâvev fil İslâmi ve ahaveyni ahaveyni.” Ashâb, Rasûl’ün em-
rin kabûl kıldılar, || her ikisi birbiriyile kardaş oldılar. Rasûl hazretiyle Alî 
kaldı. Ol nebî ler serveri || Muhammed Mustafâ, imâm Alî’nün elin tutdı, ayıt-
dı: “Hâzâ ahî fiddünyâ vel âhireti.” || Ve dahı ayıtdı: “Alî lî ente vahyi (vasıy-
yî) ve vârisî ve halîfetî min ba’dî ene hâteme || nnebiyyîne ve ente imâmül 
müttekıyn.” Dönüp ashâbına bakdı, ayıtdı: Yâ ashâbî, || nübüvvet ve risâlet 
bende hatmoldı, şimden girü imâmet vilâyet zamânıdur; || efdal-i enbiyâ be-
nem, efdal-i evliyâ Alî’dür didi. Cemî’i, saddak yâ Rasûlallah || didiler. Yine 
Rasûl hazreti ayıtdı: Yâ Alî, durugel, sen dahı halîfelerinün || billerin bağla bu 
mahfilde, Bu altıncı şeddür kim Aliyy-i Velî elinden üç sahâbeye || yitişdi. Pes 
Emîrül Mü’minîn yirinden durugeldi, Ra sûl hazretinün || öninde şerîat ve 
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tarîkat ve hakıykat ışkına üç kişinün || bilin bağladı. Evvel Selmân-ı Fâris’ün 
ki ol Rasûl hânedânınun hidmetkârıyıdı || 20. 83. a. ve hem pîridi ve âlim idi; 
ana riâyeten fevkaanî mührin urdı, ya’nî evvel || mühri kendü adına, ikinci 
mühri Muhammed adıbirle, üçünci mühri Allah || adıbirle. İmdi ehl-i şedd 
arasında Allah Muhammed Alî didükleri mühr-i || fevkaanîye işâretdür, tah-
rîc-i ashâb itmek değül, vallahu a’lem. İkinci Amr ibni || Umayya-i Damîrî’nün 
bağladı ki, ol Rasûl haz retinün peykiyidi ve meddâhıyıdı; ana || tahtânî müh-
ri urdı; ya’nî evvel düğümi Allah adıbirle, ikinci düğümi Muhammed || adıbir-
le, üçünci düğümi Alî, kendü adıbirle ve tekmîl itdi, ya’nî mühri || dönderdi, 
tâ Allah adıbirle düğülen düğüm üstine Muhammed adına düğülen düğüm || 
geldi, altına kendü adına düğülen düğüm dahı altına geldi. Üçünci Bilâl-i || 
Habeşî bilin bağladı. Ol, Rasûl haz retinün müezzini idi ve meddâhıyıdı || ve 
ana tekbîr mührin urdı; ya’nî üç mühre üç kerre tekbîr || itdi ve andan sonra 
Emîrül Mü’ minîn Alî, Selmân’a icâzet virdi kim || sen dahı onyidi fütüv-
vet-dâr mürsel peygamber ışkına onyidi ashâbun || bilin bağladı (bağ la didi). 
Yidinci şedd budur. Selmân-ı Fârisî, Rasûl huzûrunda Alî || icâzetiyile onyidi 
kişinün bilin bağladı; kimin fevkaanî, kimin tahtânî, || kimin tekbîri. Evvel 
Abû-Zerr-i Gıfârî’nin bilin bağladı; ol meddâh-ı || Muhammedîdür. İkinci 
Hassân ibni Sâbit’ün bilin bağladı ki [Peygamber’ün şâiri ve meddâhıyıdı. 
Üçünci Zen-Nûn-ı Mısrî’nün bağladı ki]12 Mısır sultânı Mukavkıs’dan || 20. 
83. b. elçilikile gelmişdi, Rasûl hazretin göricek ayruk ayrılmadı; âlim, şâir 
kişiyidi. Dördünci Ömer-i Huzâî’nün bilin bağladı ki Rasûl haz retinün çavu-
şıyıdı ve hem || ayyârıdı. Bişinci Abû-Ubayda Âmir ibni Cerrâh’un bilin bağ-
ladı ki Peygamber’ün || on yârinün biriyidi, kassâmıyıdı, ana Emîn-al ümme 
diridi, bir ıklîme kadı || gön derse anı gönderürdi. Altıncı Suheyb-i Rûmî’nin 
bilin bağladı ki Rasûl || hazretinün meddâhıyıdı. Yidinci Dâvûd’un bilin bağ-
ladı ki Rasûl hazretinün || hayyâtıyıdı. Sekizinci Mâlik’ün bilin bağ ladı, İmâm 
Alî’nün şâgirdiyidi || ve sonra beğlerbeğisi oldı. Dokuzuncı Kanber’in bilin 
bağladı ki İmâm Alî’nün || seyisiyidi. Onuncı Müslim’ün bilin bağladı ki İmâm 
Alî’nin yiğeniyidi. || Onbirinci Sa’dan (Sa’d) ibni Ebî-Vakkaas’un bilin bağladı 
ki İmâm Alî’nün şâgirdiyidi. || Onikinci Semmâk’ün bilin bağladı ki Rasûl 
mesci dinün kayyımıyıdı. On || üçünci Seyf-i Yemenî’nün bilin bağladı ki As-
hâb-ı Sun’a’nun (Ashâb-ı Suffa’nun) ulusıyıdı. || Onbişinci Abu-l Mu’ca’nun 
belin bağladı ki İmâm Alî’nin şâgirdiyidi. On || altıncı Cûmerd-i Kassâb’un 
bilin bağladı ki İmâm Alî’nün hidmetkârıyıdı. On || yidinci Câbir-i Ansârî’nün 
bilin bağladı, nükabâ-yı Ansârdan idi. Çün Onyidi peygamber ışkına onyidi 
ashâb Müsülman (Selmân) kuşatdı. Rasûl || hazreti aleyhisselâm buyurdı ki: 

12 Metinde unutulmuş, ayni yaziyle kenara yazılmış.
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Yâ Alî, şeddün ve kardaşlığun şükrânesi || 22. 84. a bir ni’met bünyâdın gerek 
didi. Ol demde basumad (peksemet) ve hurma ve yağ bulundı. Bir lâk, || ya’nî 
bir cefne içine ki anda deveye yem eylerlerdi, anun içinde çengâl || kıldılar, 
ya’nî elile ovdılar. Şimdi helvâ-yı cefne didükleri ol vech üzerinedür || ve ol 
mahfilde İmâm Alî durugeldi, kendü mübârek eliyile ol helvâyı bahş || itdi. 
Ammâ Ra sûl hazreti ayıtdı: Yâ Alî, her kim seni imâm bilürise bu helvâyı || 
ana vir didi. Her kişi kim benüm imâmum Alî’dür didi, ol zikrolan çengâlden 
|| virürdi. Erkân ehli, nefs-i helvâ sorduklarınun senedi budur. Ol mecmû’-ı 
|| ashâba yitişdi ve biraz artdı. Ol kalanı bir kutıya koydılar, Emîrül Mü’minîn 
|| Hasan’a ve Emîrül Mü’minîn Huseyn’e ve Hayrün Nisâ, Betûl-il Azrâ Fâti-
matüz Zehrâ || ve bâki Ehl-i Beyt-i Rasûl içün nasîb kodılar ve ol kutıyı Sel-
mân-ı Fârisî’nün || eline virdiler, zîrâ ki Selmân, Hazret-i Rasûl hânedânında 
hidmet-kâr idi. || Selmân-ı Fârisî, ol kutıyı ta’zîm birle götürüp Medîne şeh-
rine yetürdi. || Şöyle kim ol kutıyı yire komadı. Gitseler başında götürürdi, 
se-pâ üzere || korudı. Ol izzetiyçün kim Hazret-i Muhammed Mustafa’nun 
cem’iyyetinde olmuşıdı. || Ol mahfilde şeyh Muhammed ve nakıyb Alî’yidi ve 
nasîb ısları Ehl-i Beyt idi. || Ol zamandan tâ bu zamâna dek ehl-i tarıyk olan-
lar, Arab’da, Acem’de ve Rûm’da ve Irak’da, || cemî’-i diyâr-ı İslâmda mahfil-
ler idüp helvâlar bişürdükleri ol cef ne ışkınadır. || 23. 84. b. Hazret-i Rasûl 
mahfilde oldı ve ol nasîbler kim bir şehirden bir şehre || ve bir diyârdan bir 
diyâra ilterler ve dahı Rasûl hazreti vefât kıldukdan sonra Yemen || ve Mısır 
ve Irak ve Rûm, Müsülmanlık oldı; pes İmâm Alî, dört vilâyete sahâbe || 
miyân-beste gönderdiler, tâ ki Müsülmanlık arasında erkân-ı tarîkat || cârî 
olup işlene tâ kıyâmete değin. Evvel Selmân’ı Irak’a, Medâyin tahtına || gön-
derdiler. İkinci Suheyb-i Rûmî’yi Rûm’a gönderdiler. Üçünci Zen-Nûn-ı Mıs-
rî’yi || Mısır’a gönderdi ler. Dördünci Seyf-i Yemenî’yi Yemen’e gönderdiler. 
Anıniçün gön derdiler kim || bu dört kişi kim cins arasında hulk-ı mahabbet, 
sıdk u safa, ahd ü vefâ göstere, || dillerince mülâyemet ide, tâ er kân kuvvet 
duta. Anıniçün Irâkıylere Selmânî dirler ve nişânı elifdür ve Rûmîlere Suhey-
bî dirler, nişânı lâmelifdür || ve Mısrîlere ve Şâmîlere Zen-Nûnî dirler, nişânı 
kavsîdür ve Yemenîlere Seyfî dirler || nişânı Mahfî dutmakdur. Ammâ Sel-
mân-ı Fârisî radıyallâhu anhu, mahfil dutmakda || mübâlağa kılurdı ve tarıyk 
söylemekde şöyle kim hânedân-ı Mustafâ || ve Murtazâ mahabbetine ol vilâ-
yet bil bağladılar, anıniçün tâ devr-i kıyâmete || değin erkân-ı Irak, Irâkıyden 
kuvvetdedür. Ammâ ol kişiler kim helvâyı || İmâm Zeyn-al Âbidîn’den dutar-
lar, anlarun senedi budur kim Rasûl haz reti || 24. 85. a. öninde olan çengâlidi, 
helvâ kim âteşidür, İmâm Zeyn-al Âbidîn huzûrında || bişdi ve kısmet dahı 
İmâm kıldı, tâ fevkan derecât ma’lûm oldı. || Zîrâ ol mahfillerde med idi, 
ya’nî iki elbirle sunarlardı. Ammâ İmâm || Zeyn-al Âbidîn, şeyhe ve nakıybe 
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ve deste-nakıybe ve miyân-besteye ve nîm- || tarıyka nakıyb virdi. Şimdi 
mîzân ile helvâyı bahş idüp gaalib, nâzil || gözetmek İmâm Zeyn-al Âbi-
dîn’den kaldı. Anun sebebi buyıdı kim Kûfe || şehrinde Selmân-ı Fârisî 
mürîdlerinden Abdürrahmân-ı Külhantâb varidi. || Anun dahı kırk ola (?) 
terbiyesi varidi; birü (biri?) kendü katında olurdı. Adı || İshak’ıdı, künde-şi-
ken dirleridi odun kesdüğiyiçün. İmâm Zeyn-al Âbidîn || Kûfe’de İmâm sara-
yında olurdı. Yezidler kasd itdiler, İmâm’un evin basdılar. || İmâm Abdürrah-
mân’ı bilürdi kim mü’mindür. Bir kapudan çıkdı, külhana geldi. || Yezîdler 
duydılar, ardına düşdiler. Abdürrahmân, İmâm’ı göricek hâlini sordı. || 
İmâm, mâ vaka’ı didi. Abdürrahmân, İmâm’ı tekyesine iletdi. Tekye zîr-i 
zemîndeyidi. || Pinhân itdi. Hissitdi kim külhana geldüğin Yezîdler görmiş-
ler; Yezîdler || gelme din bir oğlancığı varidi, anı getürdi, külhana atdı; ha di-
yince || yandurdı. Yezîdler izleyüp içerü girdiler, İmâm’ı sordılar. Abd || ür-
rahmân yanmış oğlını gösterdi. İmâm sandılar, sevindiler, Abdürrahmân’a || 
25. 85. b. tahsîn kıldılar; çıktılar, gitdiler. İmâm bu hâli gördi, Abdürrahmân’a 
ayıtdı: || Benüm içün oğlun terkitdün, ben senün oğlun olayım; ol oğlanca-
ğun kardaşum || olsun, kıyâmet güninde ansuz cennete girmeyem didi. Am-
ma anun canıyıçün bir hâtemüm || vardur, sat, bala, yağa vir, helvâ bişire-
lüm; dahı terbiyelerün çağır; gelsünler; || seni şeyh iderem didi. Bârî ol kırk 
mü’min hâzır oldılar. İmâm, Abdürrahmân’ı || şeyh dikdi; İshak’ı nakıyb dik-
di. Buyurdı, ol mahfilde niçesinün bilin || bağ ladı ve niçesine ata ve kardaş 
virdiler. || Bârî İmâm, Abdürrah mân’a iki || bahş virdi. İshak’a birbuçuk bahş 
virdi. || Nîm-tarıyka nîm bahş virdi; || bu kısmet ki şimdi ehl-i erkân arasında 
yü rür, İmâm Zeyn-al Âbidîn’ündür || ve ol helvâdan her kanda mu hibb-i hâ-
ne (hânedân) varısa gönderdi. Ol hâzır yârenlerden || niçesin niçe şehre gön-
derdi. Anlar dahı canıla kabûl itdiler, cem’ oldılar, ol || gelen kişiden sordılar; 
İmâm ne resme kısmet itdiyse eyle itdiler. İmdi || erkân ehlinün ittifâkın, 
ihtilâfın ve her kolun senedini ve helvâ-yı cefneyi || Âdem’den Hâtem’e, 
Hâtem’den bu deme gelinceyedeğin esnâd-ı dürüstbirle takrîr || itdük. Pes 
lâzımdur ki silsileyi dahı bu deme yetirevüz Allah tevfîkıyıla. Çünkim || şedd 
ve ahd İmâm Alî’den Selmân’a yitişdi, Selmân’dan Abû-Dardâ’ya yitişdi. || 
Abû-Dardâ’dan Ammâr ibni Yâsır’a yi tişdi. Ammar’dan Kaydâr’a yitişdi. Kay-
dâr’dan || 26. 86. a. Abû-Aliyy-i Tûnî’ye yitişdi; İmâm Mûsâ Kâzım zamânına 
yitişdi; vardı, kendüyi || İmâm’a tapşurdı. İmâm ana tahrîk-i şedd itdi. Şimdi, 
ehl-i şedd içinde || tahrîk-i şedd gaalibe irişdikde sened, Abû-Aliyy-i Tûnî, 
İmâm Mûsâ’ya yitişirdüğidür. || Pes ehl-i erkân ara sında lâzım oldı ki İmâm-
lara ve müştehidlere (müctehidlere) ve gaalibe irişdükde || kendüyi dabşura 
ve tahrîk ve tekbîr kabûl ide. Geldük yine silsileye: Şedd || Abû Aliyy-i 
Tûnî’den Emîr Muabbir’e yitişdi. Emîr Muabbir’den Avn’e yitidi. Avn’den || 
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Abû-Muslih’e yitişdi. Abû-Muslih’den Ömer-i Seccânî’ye yitişdi. Ömer-i Sec-
cânî’den || Cûş’a yitişdi. Cûş’dan Abu-l Hasen-i Neccâr’a yi tişdi. Abu-l Ha-
sen-i Neccâr’dan || Abu-l Fadl’e yitişdi. Abu-l Fadl’den Kays ibni Selmân’a 
yitişdi. Kays ibni Selmân’dan || Abû -Şucâ’a yitişdi. Abû-Şucâ’dan Emîr Mav-
sılî’ye yitişdi. Emîr Mavsılî’den || Abdullâh-ı Hallâb’a yitişdi. Hallâb’dan Abu-l 
Hasen-i Irâkıy’ye yitişdi. Abu-l Hasen-i || Irâkıy’den Abu-l Berekât’a yitişdi. 
Abu-l Berekât’dan Abu-l Kaasım’a yitişdi. || Abu-l Kaasım’dan Şeyh Seyyid 
Alî’ye yitişdi. Şeyh Seyyid Alî’den Şedîdâ’ya || yitiş di. Şedîdâ zamânında pâ-
dişâh girdişî oldı naûzü billâh. Âlem fitneyile || doldı; erkân zaîf oldı. Hayli 
müddet geçdi. Şedîdâ vâkıa gördi; ol || vâkıa üzerine ol zamânun pâdişâhıyı-
la meşveret kıldı. Ol pâdişâh || muhibb-i hânedânıdı. Şedîdâ’ya muvâfakat 
itdi, icâze virdi, Şedîdâ, ol || 27. 86. b. şükrâneye bir ulu mahfil yasadı; Oniki 
îmâm ışkına oniki kişiye şedd || ve seccâde yitişdürdi; oniki mu azzam şeh-
ristâna gönderdi. Dördi kendünün || oğlanlarıyıdı. Bu zamânda ekser fütüv-
vetdârun silsilesi Şedîdâ’ya yitişür. || Ol oniki kişinün biri Pîr Ömer-i Halvetî-
yidi; sâlihlerden idi. Pîr Halvetî’den Seyyid || Aliyy-i Attâr’a yitişdi. Seyyid 
Aliyy-i Attâr’dan Baba Hacı Irâkıy’e yitişdi. Baba Hacı || Irâkıy’den Şeyh Ab-
düssamed’e yitişdi. Şeyh Abdüssamed’den Şeyh Abuşşukr-i Ende || lüsî’ye 
yitişdi ki meşhur Mağribî oğlı dirlerdi; çok ömür sürmiş makbûl, dânâ || ki-
şiyidi. Rûm memleketinde erkân ihya eyledi. Rûm sulta nı Sultan || Murad 
Han icâzetiyile, nevverallâhu kabrehu, Mağribî oğlundan Şeyh Alî’ye yitişdi; 
|| meşhûr Sayyâdoğlı dirler. Şeyh Alî’den dâî-i dîrîne-i fakıyr Şeyh Seyyid || 
Huseyn ibni Şeyh Sey yid Gaybî’ye yitişdi. İnşâallâhu taâlâ ol teşebbüh itdi-
ğümüz || kavm ile haşr olavuz âmîn yâ mücîbessâilîn bi câhı Seyyidil mür-
selîn ve İmâmul müttakıyn. || İmdi Âdem’den (Hâtem’e) ve Hâtem’den silsi-
le-i fütüvvet bu demedek beyân olundı. Amma gerekdür ki || İmâm Alî’ye 
çıkan silsilelerden ehemmini beyân idelüm, tâ her vücûhıla ser-çeşme || 
Emîrül Mü’minîn Alî’dür, ma’lûm olına inşâallâhu taâlâ. Bilgil iy tâlib-i || 
erkân-ı tarîkat ki ulemânun ve sûfiyânun ve fukarânun, sâdâtun dahı || silsi-
lesi İmâm Alî’ye yitişür, şöyle ki ehl-i şeddün yitişdi. Evvel ulemânun || 28. 
87. a silsilesi Abdullâh ibni Abbâs’a yitişür, andan İmâm Alî’ye yitişür. Ulemâ 
içinde || tarıyk budur kim isti’dâd hâsıl kıldıkdan sonra ahâdîs ve tefâsîr 
gördükden || sonra gerek bir sâhib-icâzeden destûr ala ve silsile-i Emîrül 
Mü’minîn Alî’ye || kendüyi yitişdüre, tâ kim ana tefsîr-i kelâm ve takrîr-i ahâ-
dîs kılmak câiz ola. || Yohusa ulemâ anı tecvîz itmezler kim Kur’an şeyhlerin-
den ve ahâdîs şeyh lerinden || icâzesi, ya’nî destûrı olmaya, müsellem olmaya 
ve sil sileye girmeye, || vara, takrîr ve tefsîr ide. Gerçi cemî’-i ekâbir-i ashâba 
yitişen silsile makbûldür || bu hadîs mûcibince kim Rasûl hazreti buyurmış-
dur: “Ashâbî kennücûm; bi eyyihim || ıktedeytum ihtedeytum” dimişdür, 
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ammâ Emîrül Mü’minîn Alî hakkında buyurmışdur: “Ene || medînetül ilmü 
ve Aliyyün bâbuhâ femen arâdal ilmu kal bâbuhâ (fel ye’til bâb)” sadaka 
Rasûlullâh. Amma || sûfiyânun silsilesi Şeyh Hasan-ı Basrî (Bısrî) ye, andan 
İmâm Alî’ye yitişür. Sûfiyân || içinde tarıyk budur kim silsileye girdükden 
sonra ve isti’dâd hâsıl oldukdan || sonra, ya’nî kendünün düşdüğin, durduğın 
vâkıasın temyîz itdükden sonra || ve ilhâmdan vesveseyi fark itdükden sonra 
ve dört dâirenün seyrin itdükden || sonra, ya’nî evvel dâire-i nefsî, ikinci 
dâire-i kalbî, üçünci dâire-i rûhî, || dördünci dâire-i sırrî seyride ve sırrul-es-
râra kadem basa, vâsıl ola, || ye vâsıl-ı makbûl, ye vâsıl-ı merdûd ola. Vâsıl-ı 
mak bûl oldur kim ana || 29. 87. b. irşâd emrolunmaya; ol, anda kaldı; kimse-
yi getürüp silsileye koymak, anun || vazîfesi değül ve eğer vâsıl-ı merdûd 
olursa ana tarafeynden emrolur, || ya’nî pîrinden ve sülûkinden, pes ol icâze-
yile irşâd ider; yohusa || böyle olmazsa meşâyih içinde anun irşâd itdüği 
caiz değüldür. || Ammâ fukarânun silsilesi ya Şeyh Hasan-ı Basrî’ye (Bıs-
rî’ye), ya Oniki İmâm’a yitişür. Şöyle (kim) || ehl-i şedd yitişdi; ammâ Oniki 
İmâm didüğümüz biri İmâm Alî’dür ve on || biri anun evlâdıdur ki bunlar 
ma’sumlardur, müştehidlerdür (müctehidlerdür), metbû’lardur, imâmlar-
dur; || nitekim Rasûl hazreti buyurur: “Al Eimmetü min ba’dî isnâ aşere ev-
veluhum Aliyyun || ve âhıruhum Mehdiyyun”; ya’nî benden sonra imâmlar 
oniki olacakdur; evveli || Alî’dür ve âhırı Mehdî’dür, aleyhimusselâm. Bir yir-
de dahı Hazret-i Risâlet || buyurur: “Al Eimmetü min ba’dî bi adedi nukabâi 
Benî İsrâîl.” Pes nukabâ-i Benî İsrâîl, || onikiydiler. Nitekim Hak taâlâ, 
Kelâm-ı Kadîminde buyurur: “Ve lekad ahazallâhu mîsâka || Benî İsrâîle ve 
baasnâ minhumusnâ aşere nakıyben.” Pes Kelâmullah’la ve kelâm-ı || Resû-
lullah’la dürüst oldı kim Emîrül Mü’minîn Alî ve onbir evlâdı ki âhırı || Meh-
dî’dür, imâm-ı hakdur ve bunlara, peygamberlere olan mahabbeti itmek ge-
rek; || şöyle ki tasdıyk-ı rüsül kılmayandan teberrâ eyleyeler ve bunlara dahı 
adâvet || iden den teberrâ itmek gerek; nitekim Hak taâlâ Kelâm-ı Kadîminde 
bu yurur: “İz teberree || 30. 88. a. llezînettübiû minellezînettebeû ve raavul 
azâbe ve takattaat bihimül esbab. || Ve kaalellezînettebeû lev enne lenâ ker-
reten feneteberrau minhum kemâ teberraû minnâ, || kezâlike yurîhumullâhu 
a’mâlehum haserâtin aleyhim ve mâhum bihâricîne minen nâr.” || Ve Rasûl 
hazreti, sâllallâhu aleyhi ve sellem buyurur: “Bi evliyâihim etevellâ ve min 
a’dâihim || eteberrau.” Ve bir yirde dahı Kelâm-ı Kadîm içinde Hak taâlâ bu-
yurur: “Yâ eyyuhellezîne || âmenûdhulû fissilmi kâffeten ve lâtettebiû hu-
tuvâtiş-Şeytâni, innehu lekum aduvvun || mubîn.” Ya’nî iy mü’minler diyü 
emrider, tergıyb ider, mahabbet-i Ehl-i Beyt’e ve nehy || ider vesvese-i Şey-
tan’dan, ya’nî adâvet-i Ehl-i Beyt’den ve Ra sûl Hazreti a.m. || bu ma’nîde 
buyurur kim; “Meselü Ehl-i Beytî kemeseli sefîneti Nûhin men evlâha (men 
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rekibe fîhâ) necâ || ve men tahallefe anhâ garak”, ya’nî benüm Ehl-i Beytüm 
misâli, ehl-i Nûh Peygamber || gemisi gibidür; her ki ol gemiye girürse kurtı-
lur ve bunlara muhâlefet || iden garkolur ve bu yirde dahı Rasûl hazreti bu-
yurupdur ki: “İnnî muhlifun fîkum || us sıkleyn: Kitâballâhı ve itretî, Ehli 
Beytî len tefterıkaa hattâ || yeridâ aleyyel havzı mâ in temessektum bihimâ 
len tadıllû”, ya’nî Rasûl hazreti, aleyh || isselâm buyurur: Sizün aranuzda iki 
nesne kodum, eğer anlara temessük idesiz, || yolunuz azdurmayasız; biri 
Kitâbullah ve biri benüm Ehl-i Beytümdür ve bunlara doğru || yolda ip geril-
miş gibidür ve bunlara yapışan doğru yoldan çıkmaz; dahı Hak || 31. 88. b. 
sübhânehû ve taâlâ Kelâm-ı Kadîminde bunlara buyurupdur: “Kul lâ es’elu-
kum aleyhi ecren || illel meveddete fil kurbâ”, ya’nî ol nesneyi kim suâl olu-
nur evlâd-ı Âdem’den mahabbet-i || Ehl-i Beytdür; zîrâ ki bunlarun mahab-
betinsüz hîç amel kabûl değüldür, nitekim Rasûl || Hazreti buyurur: “Levic-
temaatil cinni vel insi alâ hubbi Aliyyin ve evlâdihî mâ halekallahu || nnâr”, 
ya’nî eğer cinn ü ins cem’ olaydı mahabbet-i Emîrül Mü’minîn Alî ve ev lâdı 
üzerine, || Allâhu taâlâ cehennemi yaratmayaydı; zîrâ Alî, şerîatıla ve tarîka-
tıla ve hakıykatıla muttasıfdur. || Pes anı verüp anun kavlin dutup fi’lin fiille-
nen ve hâlin hâllenen kimsenelere || cehennem hâcet değül, zîrâ Alî dört 
yârun güclüsidür, a’lemidür ve ağac altında || bey’at idenlerdendür ve zevc-al 
Betûl’dür ve abus-Sıbteyn’dür ve Vasıyy-i Rasûl-dür. Bârî her || vücûhıla ma-
habbet-i Alî, mü’minlere lâzım gelür; şöyle ki İmâm Muhammed ibni Şâfiî || 
İdrîs, radıyallâhu anhu, bu ma’nîde buyurupdur: “Men kâne hubbı Aliyyen 
ve evlâdihî rafdan || ve ene re’sur râfıdiyn” ya’nî İmâm Alî’yi ve evlâdını sev-
mek rafızıyısa, ben || Râfızîlerün reîsiyin didi. Pes eimme-i dîn, ulemâ-yı ehl-i 
yakıyn, mahabbet-i Alî ve evlâdı || üzerine geldiler. Bunda söz çokdur, söyle-
nürse söz tavîl olur. Zîra hadîs || kitaplarında ve meşâyih risâlelerinde, 
menâkıblarda, dakaayık kitaplarında gereğince || anılmışdur, öğilmişdür, İm-
di bizüm maksûdumuz oldur kim cemî’-i fukarânun || silsilesi evveli Alî’dür, 
ikinci Hasan, üçünci Huseyn, dördünci Zeyn-al Âbidîn || 32. 89. a. salavâtul-
lâhi aleyhim ecmaîn. İmdi bu sâhibân-ı sikke-i sûret ki lâ alet ta’dîd || yiryü-
zinde yürürler, bunlarun ki misi sûretile İmâmlara yitişdi ve kimisi silsileyile 
|| yitişdi; biri meşhûr sultân-al mütevekkilîn İbrâhîm Edhem’dür, İmâm || 
Muhammed-i Bâkır’a yitişdi ve biri sultân-al ârifîn Bayezîd-i Bıstâmî’dür, 
İmâm || Ca’fer-i Sâdık’a yitişdi ve biri Şeyh Cemâl-i Mücerred’dür, İmâm 
Muhammed-al Takıy’ye yitişdi. || Bârî bu Oniki İmâm ma’sûmlardur, müşte-
hit (müctehid) lerdür; bunlarun ilmi enbiyâ ilmi gibidür, || “Eddebenî rabbî” 
âlemindendür; bunlara müşkil yokdur; bunlar ahall-i müşkilâtdur || ve 
cemî’-i sâdât kim dünyâda yürür, aslı bunlarun silsilesi bunlara yitişür; nite-
kim || dâî Şeyh Seyyid Huseyn ibni Şeyh Seyyid Gaybî, İmâm Mûsâ Kâzım’a 
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yitişür. Fütüvvet || dahı İmâm Alî’den İmâm Hasan’a ve İmâm Huseyn’e ve 
Zeyn-al Âbidîn’e yitişdi; andan || İmâm Muhammed-i Bâkır’a yitişdi; andan 
İmâm Ca’fer-i Sâdık’a yitişdi; an dan İmâm Mûsâ || Kâzım’a yitişdi; andan 
İmâm Aliyy ibni Mûsar-Rızâ’ya yitişdi; andan İmâm. || Muhammed-al Ta-
kıy’ye yitişdi; an dan İmâm Hasan-i Askerî’ye yitişdi; || andan İmâm Muham-
med-i || Mehdî’ye; bârî Mehdi mevkufdur; Allah emriyile âhır zamânda zâhir 
olup ilimle, || imâmetile şerîat ve tarîkat ve hakıykat irşâd itse gerek. İmdi 
her kişinün || ilimle, imâmetile şerîat, tarîkat, hakıykat irşâd itse şeddile, 
fakrıla, siyâdetile, || tasavvufıla silsilesi bu Oniki İmam’a yitişe, zihî saâdet 
anlarun cânına. || 33. 89. b. Ve ahbârda gelmişdür: “Al-ulemâu veresetül en-
biyâi” ve bir yirde dahı ulemâ hakkında Rasûl || hazreti dimişdür: “Ulemâi 
ümmetî ke en biyâi Benî-İsrâîl.” Ve bunlarun hürmetinde || Rasûl hazreti bu-
yurmışdur: “İzâ câel âlimü ve lem yakumin nâsü kaaimen kâmilen feleyse || 
lehum şefâatî yevmel kıyâmeti.” Ve fukarâ hakkında dahı Rasûl hazreti, 
sal’am, buyurupdur: “Hürmetül fakıyrıl mü’minü a’zamu indallâhi min seb’i 
semâvatin ve aradiyne || vel melâiketi vel cibâli.” Ve bunlarun duâsına üm-
metini tergıyb ider, buyurur ki: “İrgabûnî || duâit tasavvufi ve ehlil cûi vel 
atşi feinnallâhe yenzuru ileyhim ve seria icâbetehum.” || Ve sâdât hakkında 
dahı Ra sûl hazreti buyurupdur: “Men ekreme evlâdî fekad ekremenî || ve 
men ekreme evlâdî damintu alellâhi cenneti ve men mâte bi hubbi evlâdî-fe-
kad mâte || şehîdâ ve men mâte bi buğzi evlâdî fekad mâte kâfirâ.” Pes 
ma’lûm oldı ki || dîn ve îmân, bun larun mahabbetiyile dürüst olurmuş. Pes 
bunların eteğin elden || komamak gerek. Ve ehl-i şedd hakkında dahı Rasûl 
hazreti işâret itmişdür: || “Sîrû, saakal müfredûne bi Rabbil Kâ’beti.” ya’nî 
yolı müfredler öğürdi (öndüli) aldılar || dimek olur. Zîrâ bunlar, dâim “Hâsi-
bû kable en tuhâsibû” ma’nîsiyile hisablanurlar; || “Vezinû kable en tu’zû” 
ma’nîsiyile dartılurlar; şerîat gemisine girürler; Ehl-i Sünnet || âlimlerin mel-
lâh idinürler; tâ mübtedi’ olup hevâ vü heves anı garkitmeye. || Andan tarî-
kat gavvâslarınla gavta ururlar, kendüleri tarîkat bahrıyıla || 34. 90 a. âşinâ 
kılurlar, an dan hakıykat dürrin ka’r-ı deryâda taleb iderler. Lenger ipine || 
yapışup deryâya inerler; belki niçe hakıykat gevherin elikdürürler; ammâ 
lenger || ipin elden komazlar, tâ ki deryâdan duncukduğı vaktin gemiden 
ayrı düşüp || helâk olmaya. Pes bu tertîbi gözetmekile ma’rifet kapusı açılur, 
ya’nî salâh-ı (mellah-ı?) şerîatıla ve gavvâs-ı tarîkatıla dürr-i hakıykat elikdü-
rüp lenger ipi olup nef sini || tehlükeden sakınmağıla “Men arife nefsehû fe-
kad arife rabbehû” ma’nîsi hâsıl olur. || Burda sözi muhtasar ve müfîd ide-
lüm, yine maksûda gidelüm, ulular tarıykın güdelüm. || Beyt: Sözi az söyle 
kim çokdur ibâre; Dinilmişdür ki yekfîhil işâre. Çünki || silsile Âdem’den 
Hâtem’e, eimmeden bu zamânedek beyân itdük am ma eğer Hak taâlâ || tev-
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fıyk virürse erkân-ı şeddi ve best ü güşâdı ve rumûzât ve nefisleri (?) || ih-
tisâr vechile takrir idelüm inşâallâhu taâlâ. FASL. İy tâlib-i || erkân-ı tarîkat, 
bilgil ki şeddün yidi adı vardur ve yidi bağlaması ve yidi || açması vardur ve 
yidi getürmesi ve yidi salması vardur, şöyle kim yidi || yılduzdan ve yidi gök-
den ve yidi yirden ve yidi a’zâdan, yidi mushafdan || ve yidi âyet Fâtiha sû-
resinden ve Kur’ân’ın yidi adından ve secdede yire || gelen yidi a’zâdan ve 
yidi kez tavâf-ı Kâ’be’den ve Safâ’yıla Merve || arasında yidi kez seğirdmek-
den ve İsmâîl aleyhisselâm, Şeytân’ı yidi || 35. 90. b. taşıla atmakdan ve nefs-i 
emmârenün yidi başın dan ve yidi tamu, yidi günden, || onyidi farzdan ve 
Kadir Gicesi Ramazânun yiğirmiyidinci gice olmakdan bunda remz || ve 
işârât vardur. Ammâ eğer her birine vech beyân idersevüz söz uzar; muh-
tasar || itmek evlâdur; nitekim ulemâ aydur: Al-âkılu yekfîhil işâre. Pes şed-
dün yidi adın || beyân idelüm. Evvel “şedd” dirler; ikinci “seddiş Şeytân” 
dirler; üçünci “palheng-i tarîkat” || dirler; dördünci “hablül metin ilâ vesîletil 
yakıyn” dirler; bişinci “meres ilâ ceresil || ışk (?)” dirler; altıncı “sırâtı müs-
takıym” dirler; yi dinci “hâdî sürâdıkı rabbil âlemîn” || dirler ve bu yidi bağ-
lamağun ve yidi açmağun kavli vardur ve fi’li vardur || ve sırrı vardur; ni-
tekim Seyyid Nâsır Husrev rahmetullâhı aleyh buyurmışdur: Fü tüvvet || bir 
ağaçdur, aslı Tanğrı sıfâtıdur, budakları enbiyâ sıfâtıdur, yaprakları || evliyâ 
sıfâtıdur, yemişi mü’minler sıfâtıdur. Pes fütüvvet ağacınun köki tevhîd || ve 
ihlâsdur, budakları sıdk u safâ ve ahd ü vefâdur. Yaprakları edeb ve hayâdur 
|| ve semeri ma’rifet-i evliyâdur ve ol ağacun suyı rahmet-i Hudâdur ve ol 
yimişün || lezzet-i kerem ü sehâdur ve hazzı havf ü recâdur. Nitekim Emîrül 
Mü’minîn Alî kerremallâhu || vechehû, asl-ı fütüvveti bu yidi harfile işâret 
itmişdür:

Evvel ى :7 ,ھـ :6 ,م :5 – ت :4 ,ن :3 ا ,2 :1 ق. Ya’nî قاف, sıdk; الف, safâ; نون, 
emânet, تى tukaa, || ميم, kerem; ھى, mürüvvet (mürüvve); يى, hayâ. Pes kangı 
fetâda kim bu yidi harfün remzi vardur; 36. 91. a. ol ağaç kim fü tüvvet ağacı-
dur; anun gönli tahtında biter. Pes bu sıfatlarda || bî kusûr olduğıyiçün 
İmâm, “Lâ fetâ illâ Alî” hitâbın işitdi. Pes bu sıfatı || sıfatlanmaya, illâ sıdk u 
safâ ehli ve bu hil’ati geymeye, illâ ahd ü vefâ ehli ve bu şeddi || kuşanmaya, 
illâ fenâ ehli ve bu yolı yürümeye, illâ hayâ ehli ve bu menzile irmeye, illâ 
sehâ || ehli. Bu sıfatludur. Mustafâ ehli; bu kemâli tahsîl idendür bakaa ehli; 
belki likaa || ehli. İmdi azîz, fütüvveti Hak taâlâ azîz kıldı; sen de azîz dut ki 
azîz olasın || Pes fütüvvet-dârlar gerekdür kim üzerine yidi kapuyı nesneyi 
bağlaya ve yidi kapuyı || nesneyi aça ve bu yidi bağlamağun ve yidi açmağun 
hakıykati budur kim fütüvvetden murâd || mürüvvetdür; şöyle kim îmân 
hayâyıladur. Evvel laya, açlık ve riyâzat kapusın aça. Bişinci halkdan ümîd 
kapusın bağlaya, lûtf kapusın aça. Üçünci hırs ü hevâ kapusın bağlaya ve 
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kanâat, rızâ kapusın aça. Dördünci tokluk ve lezzet kapusın bağ laya, açlık ve 
riyâzat kapusın aça. Bişinci halkdan ümîd kapusın bağlaya, Hak’dan yana || 
kapusın aça. Altıncı herze ve harâbât kapusın bağlaya ve zikr ü tilâvet kapu-
sın aça. || Yidinci ef’âl-i Şeytân kapusın bağlaya ve ef’âl-i Rahmân kapusın 
aça. || Her kim de kim bu yidi hâsiyyet ola, ol kâmil müfredîdür; imdi şeddi 
bir yirde || dahı ansavuz gerek, bâki ta’rîf anda söylene. Çünki ashâb-ı mâzî-
nün arasında işlenen erkân beyân olundı. Âdem’den Hâtem’e, Hâtem’den bu 
deme || 37. 91. b. değin isnâd-ı dürüstbirle; pes vâcib oldı kim bu zamân 
içindeki ehl-i || tarîkat arasında müsta’mel ıstılâhı dahı bu muhtasarun için-
de beyân idevüz, || tâ kim kusûrı kalmaya. Geldük şimdi ashâb-ı tarîkatun 
ıstılâhına kim || müsta’meldür; ba’zısına “şeyh” dirler, ba’zısına “nakıyb” 
dir ler. İmdi gerek kim || ba’zısına “beşâriş” dirler ve ba’zısına “ashâb” dirler. 
İmdi gerekdür ki dahı || rûşen beyân ide vüz, tâ okuyanlar müstefîd olup bu 
âciz fakıyri duâ-i hayrile || yâd ideler, tâ makbûl olmış, nefeslerden bu der-
düme dermân ola inşaallâhu taâlâ. || FASL. Bilgil iy tâlib-i erkân-ı tarîkat ki 
bu erkân ehline yidi tâife || dirler ve dokuz kısımdur. Altısı erkân-ı tarîkat, 
üçi ashâb-ı tarîkat birbirinden || gaalibdür. Evvel “nâzil”den yürüyelüm, tâ 
“gaalib” beyân olına. Nâzil, evvel anlardur kim || mahfillere mahabbetile, ya 
üstâdıyıla, ya atasıyıla gele; ammâ dahı erkâna kadem || basmamış ola, ana 
“ahbâb” dirler. Andan gaalib, “nîm-tarıyk”dur. Nîm-tarıyk || oldur kim anun 
üstâdı ve pîri ve tarîkat atası ve iki tarîkat kardaşları || ola ve bunlardan ter-
biyet görmiş ola. Ammâ üstâdun ve pîrün ve yol atasınun || ve kardaşlarun 
senedi nirdendür ve bunlardan tâlibe nice terbiyet olunur ve ne || nefesler 
yitişür; kitabun aşağısında suâl-cevâb tarîkınca be yân olına, || ya söz tertîb-
den çıkmaya ve nîm-tarıykden gaalib, “müfredî” dür kim ana “miyân-beste” 
|| 38. 92. a. ve “sâhib-tarıyk” dirler. Zîrâ ana şedd-i Murtazâ Alî yitişmişdür 
ve nefs-i hel vâ || ve nasîb virilmişdür. Pes bu üç bölüğe “ashâb-ı tarıykat” 
dirler. Geldük; || müfredîden gaalib “beşâriş” dür; ana “deste-i nakıyb” dir-
ler. Zîrâ ayağa durmışdur, || hamları puhte ider, hidmet yaraşdurur ve anla-
run hakkında dimişdür: “Mihterül (Seyyidül) kavmi hâdimuhum.” || ve an-
dan gaalib, “nakıyb” dür ki nekaabetde durmışdur, lûtf-ı keremile mahfil 
ehlini yirlü yirine || kondurur ve dâim cem’iyyete sebeb olur ve anlarun hak-
kında dinilmişdür: “Seyyidül kavmi hâdîmi || 1 fukarâi” ve andan gaalib “na-
kıybün nukabâ”dur. Nakıybun nukabâ oldur kim bu yidi || tâifenün içinde 
hidmet itmiş ve erkânlarına muttali’ olmış ve esrârına ve ıstılahlarına vâkıf 
olmışdur ve bu üç bölüğe “nukabâ” dirler ve bunlardan gaalib “halîfe” dürür. 
Zîrâ || halîfe, kaaim-makaam-ı şeyhdür, ammâ sâhib-seccâde değül ve andan 
gaalib “şeyh” dür; || kendü tâifesi ve ashâbı ve hırfet içinde sâhib-seccâde-
dür ve andan || “şeyhuş şüyûh”dur; ya’nî yidi tâife içinde olan seccâde-nişin-



409şeyh seyyid gaybî oğlu şeyh seyyid huseyn’in “fütüvvet-nâme”si

ler ana || tâbi’dür; nitekim ahîler ıstılâhınca “fetâ” ve “füke” ve “ahî” ve 
“şeyh”dir; yiğidine || “fetâ” dir; nakıybine “füke”dir; halî feye “ahî”dir, şeyh-i 
nişâna “şeyh”dir ve hem || Emîrül Mü’minîn Alî kerremallâhu vechehu, bu 
üç isimle zikrolundı; evvel “fe tâ” || dindi tâ Huccetül Vidâ’a değin. Andan 
“ahıyy-i vasiyy” dindi tâ ömri kırka inince, || andan “şeyh” dindi tâ hilâfet 
tahtına ken dü oturunca; andan cemî’-i ta’rîfile || 39. 92. b. vasfitdiler. Hem 
çünan bu ma’nîde Rasûl hazreti a.m. buyurmışdur: “Enel fetâ ibni || l fetâ 
ahul fetâ, abul fetâ”, ya’nî ben yiğidven, yiğid oğlıvan, yiğid kardaşıvan, || 
yiğid atasıvan. Evvel kendüyi fetâlığıla yâd itdi; ikinci yiğid oğlıvan didüği || 
işâretdür Halîlullah’a; nitekim buyurmışdur: “Enebniz zebîh vel vechus 
sahîh || İsmâîl ibni İbrâhîmul Halîl aleyhisselâm.” Üçünci, ahul fetâ didüği 
İmâm || Alî’ye işâretdür. Dördünci, abul fetâ didüği İmâm Hasan’a, İmâm 
Huseyn’e işâretdür. || Pes ahîler ıstılâhında fetâlik, yiğidlikdür ve ahîlık, kır-
gıllıkdur ve şeyhlık, || pîrlikdür. Çün ehl-i erkâna bu do kuz vechile tesmiye 
olundı; geldük || mahfil iclâs oldukda bunlarun makamları her birinün maka-
amına, mertebesine lâyık || hidmetleri ve bir naşıyı sâhib-tarıyk kılmalu ol-
salar niderler, ne vec hile kavl || ve fi’l ve hâl olur, anı beyân ider. Şöyle kim 
İmâm Şâfiî rahmetullâhi aleyh aydur: || “Usûl al-futuvvatu külluhû âdâbun” 
ve İmâm Alî kerremallâhu vechehû Rasûl || hazretinün mekârim-i ahlâkını 
fütüvvet tarîkında irşâd iderdi ve hem || ehl-i kisbile bu yönden sohbet ider-
di ve bu sohbetlerde nasâyih ve letâif kim || İmâm Alî söylerdi; anı ashâbı ve 
Hasan ve Huseyn yazarlardı, şöyle kim || Sad Kelime-i ve Dürer-i ozri (Gu-
rer?) ve Nesr-i Leâlî, bu sohbetlerün eseridür; eğer âdâb ve evsâf-ı || ve ah-
lâk-ı fütüvveti beyân idersevüz söz tavîl olur; amma niçesi münâsebetile 
mahal linde || 40. 93. a. zikridelüm; nitekim dinilmişdür: Her makaalîra (ma-
hall ü) her mahallîrâ makaal; Kâmile noksân irişmez || bir nefes min külli hâl. 
İmdi geldük ana kim mahfil ve iclâs ve sohbet kılsalar || niçe kılurlar? Mahfil 
kılmağa evvel bir mekân gerek kim anda avâmun nazarı yitişmeye; || şeyhul 
meşâyih gelüp sadrda otura. Şeyhlerden aşağa halîfeler, halîfeden || aşağa 
sadr-ı mah fil ve andan yâr-ı gaalib ve andan müfredîler ve dahı aşağı 
nîm-tarîkler || ve andan aşağa lâbüd olan ahbâb otura. Beşârişler ni’met kay-
dında olup nakıybler || ayağ üzre durup herkişi yirlü yirine kondurdukdan 
sonra iclâs kılalar; || ya’nî bir-birin riâyet kılalar; her şahs kendü mertebesin-
de hidmetin görüp || karâr kıldukdan sonra sohbet kılınur; ya’nî Kelâmullâ-
hu taâlâ ve ahâdîs-i || enbiyâ ve menâkıbât-ı evliyâ ve muâmelât-ı sulehâ ve 
evsâf-ı müzekkâ ve ser-güzeşt-i || şühedâ ve nisbet-i ahibbâ ve letâyif-i zu-
rafâ ve esrâr-ı fukarâ ve sülûk-i suvafâ (böyle) || ve belâgat-i şuarâ okınup 
semâ’ u safâ olundukdan sonra mahfile işâret || olınur. Irâkıyler, Horasânî-
ler, Türkistânîler işâret budur kim nakıyb gelür; || bir elinde bir câ-rûb, bir 
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elinde bir kûze su; suyı saçar; câ-rûbı salar. Ya’nî şimden || girü mîzân-ı su-
han ve taleb-i hukukdur dimek olur. Amma ahîler içinde remz || budur kim 
nakıyb, ya’nî füke, bir eline bir tas su alur ve bir eline duz (tuz) alur; || gelüp 
miyân-ı meclis duzı suya salar; ya’nî şimdiye değin sohbet idi, || 41. 93. b. 
şimdi mahfildür dimek olur; velî bu memleketde işâret budur kim nakıybler, 
beşârişler || ol ki ayak üzre hizmetdedür; geleler, kapu açalar; ya’nî 
pây-mâçânda duralar, || geçmiş erkân erenlerin anup duâ kılalar ve bâkıynün 
müzdine salavât getüreler; aydalar: || Kimün kimde hakkı ve kiminün talebi 
varısa taleb itsün diye. Mecmû’ ashâb || hukuk râzı olup âhıret hakkın helal-
laşdurdukdan sonra tâlibe murâd virürler. || Evvel tâlib varup murâdını na-
kıybe söyler, kendüyi nakıybe ısmarlar. Nakıyb dahı || anun hizmetin edâ 
ider. Pes nakıybler gerekdür kim ol tâlibi alup mahfil kapusuna, || ya’nî 
pây-mâçana iledeler. Irâkıyler ol makama “kulleteyn-i tarîkat” dirler. Andan 
|| nakıyb, yâ nakıybün nükabâ, tercümanlık idüp ayda kim: “Esselâmu aley-
küm yâ erbâbeş şerîati || ve yâ erbâbet tarîkati, esselâmu aleyküm yâ ehleş 
şeddi vel vefâ, esselâmu || aleyküm yâ ehlel mürüvveti vel ke remi ves sehâ. 
Gelmekliğimüz Tanrıyıçün, durmaklığımuz || Tanrıyıçün, söylemekliğimüz 
Tanrıyıçün, işbu kardaşımuz siz ulularun ayağına gelüp || bu makam-ı insâf-
da durmaklıkdan murâd oldur kim siz ihtiyarlarun silsilesine bağlanup, || 
katarına çekilüp, er kân görüp, sâhib-tarıyk olup Şâh-ı Merdân kapusına bili 
|| bağlu kul ola ve hânedân âşıklarına hizmet-kâr ola; bu âşıkun hakkında ne 
|| buyurursız” diye. Pes mahfil ehlinden cevâb gele kim: “Ehluhû ve mahal-
luhû; vâcib maslahat || görürüz, mübârek olsun” diyeler. Andan ol kişinün 
üstâdı hâzırısa || 42. 94. a. anı revân ide, ya’nî ol san’at kim işler, kesbider, 
anı, ana helâl ide ve hoşnudlık || getüre. Eğer hâzır değül ise soralar; üstâdı 
kendüden râzı mıdur? Eğer râzı ise || ana bir pîr dahı gerek kim tevbe ve 
telkıyn vire ve âyet-i bey’at okuya ve silsileye koya || ve ebced-i tarîkat tel-
kıyn ide ve dest-i Muhammed Alî ta’lîm ide. Ya’nî pîr, mürîdine || dest-i emâ-
net duta, mestûreye makaam-ı halvetde pîr ayda: “Eûzü billâhi mineş Şeytâ-
nir racîm || İnnellezîne yübâyiûneke innemâ yübâyiûnallâhe yedullâhi fevka 
eydîhim femen nekese yenküsü || alâ nefsihî ve men evfâ bimâ âhede aley-
hillâhi feseyü’tîhi ecren azîmâ. Yâ eyyühellezîne || âmenüttekullâhe vel tan-
zur nefsün mâ kaddemet ligadin vettekullâhe innallâhe habîrün || bimâ 
ta’melûn. Yâ eyyühellezîne âmenû tûbû ilellâhi tevbeten nasûhâ; Vallâhu (in-
nallâhe) yuhibbü || ttevvâbîne ve yuhibbül mütetahhirîn” diye; andan dönüp 
mürîd yüzine bakup ayda dahi: || “Estağfirullâh, estağfirullâh, estağfirullâhe 
min külli zenbin eznebtuhû amden ev hataen || ev sırren ev alâniyeten ve 
etûbu ileyhi minezzenbillezî a’lemu ve minezzenbillezî || lâ a’lemu ve ente 
allâmül guyûbi settârül uyûbi gaffârüz zünûbi tevvâbür rahîm. || Estağfirul-
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lâhe cemî’i mâ kerihallâh. Tevbe kıldum cemî’-i menâhîden ve teveccüh kıl-
dum || evâmire” diye ve oniki günâh-ı kebîreyi edebiyle ana te’kîd ide ve 
ahkâm-ı || şerîat ana ve bu silsileden murad nedür, bildüre ve Ehl-i Beyt 
mahabbetin te’kîd || ide ve andan şehâdet tarîkatın telkıyn ide. Şehâdet tarî-
kati budur kim ayda: || 43. 94. b. “Eşhedü en lâ ilâhe illallâhu hakkan hakkaa 
ve eşhedü enne Muhammeden rasûlullâhe saffen saffâ (sıdkan sıdkaa) || ve 
enne Aliyyen veliyyün vasıyyu Rasûlillâh.” Şimdi silsileye girdi, andan bir 
kişiyi yol atası || ve iki kişiyi dahı yol kardaşı olalar ve bir kişiyi dahı üstâd-ı 
şedd idine ve üstâdınun || pîrinün ve yol atasınun ve iki yol kardaşınun ışkı-
na tercüman kadem göstere || tarîk mûcibince. Andan varup yol atasınun 
öninde iki dizin çöküp otura. || Andan varup ol yol kardaşları biri sağ yanın-
da ve biri solında otura. Andan || ata oğul sağ ellerin sunup baş parmakları 
bir-birine mukaabil koyup el dutuşalar; || üzerine bir destârçe örteler. Ol iki 
yol kardaşları, tâlibün eteğine || yapışup yol ataya kulağ uralar. Yol ata baş-
layup ayda: “Eûzü billâhi mineş Şeytânir racîm || Bismillâhir rahmânir 
rahîm. Elem a’hed ileyküm yâ benî Âdeme en lâ ta’buduş Şeytâne || innehû 
leküm aduvvun mubîn. Ve eni’budûnî hâzâ sırâtun mustakıym” diye. Andan 
iki || kardaşları ellerin eteğinden kaldırup atayıla oğulun eli üzerine koyalar. 
Yol ata || bu dört elün üzerine bu dört hadîsi okuya: “Et ta’zîmu li emrillâhi, 
veş şefakatu alâ || halkıllâhi, veddünyâ (küm fid dün yâ) bi müsâmahatin, vel 
âhıretü (ve fil âhıreti) bi şefâatin.” An dan dönüp oğlınun || yüzine baka, ay-
da: “Hasbeten lillâhi ve ta leben li mardâtillâhi. Elyevme lâ yenfau mâlün ve 
lâ || benûn, illâ men etallâhu bi kalbin selîm” diye. Dahı dört nasîhat dapşu-
ra, ay da: || “Oğul, her kanda varursan izzetile, hürmetile var; her yirde otur-
san edebile otur” || 44. 95. a. diye. “Ve söz söylesen hikmet söyle, yohsa ku-
lak” diye. “Ve durdukda hizmete dur” || diye ve oniki nefesi dahı vardur, anı 
dahı mahallinde zikridevüz ve bu üç kardaş || bu ahd üzre bir-birine aydalar: 
“Eğer yarın Hak dergâ hında ve Peygamber huzûrında || kabûl benüm olursa 
sizi der-hâst kılam; eğer kabûl sizün olursa beni || der-hâst kılasız.” Ve bu 
ahd üzerine Fâtiha ve tekbîr ve salavât ve gülbang || çekeler; şimdi mürîd 
nîm-tarıyk oldı. Andan sonra gerek sâhib- || tarıyk ideler. Kaçan sâhib-tarıyk 
itmelü olsalar pes gerek kim üstâd-ı şedd || şâgirdiyile bir halvet yire gire; 
nakıyb gelüp seccâde bırağa. Üstâd seccâdeden || üç kadem girü dura, evvel 
sağ ayağın ilerü basa, Allah adın ana. İkinci kadem || Cebrâîl adına koya. 
Üçünci kadem Muhammedür Rasûlullâh adın anup seccâde üzerine || gele; 
iki rik’at namaz kıla. Mürîd dahı iki rik’at namâz kıla, ne hâcet varısa || 
Hak’dan temennâ ide. Nitekim Emîrül Mü’minîn Alî temennâ kıldı. Ol iki 
rik’at namâz kim || üstâd şâgirdiyile kılur; ol namâz ışkınadur kim Peygam-
ber aleyhisselâm || Emîrül Mü’minîn Alî bilin bağlayıcak iki rik’at hâcet 
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namâzın kıldılar. Bu ehl-i tarıyk || arasında ol iki rik’at namâz sünnet oldu. 
Çün üstâd iki rik’at namâz kıla, || el getüre, bu duâyı okıya: “Allâhummağfir 
lenâ ve li vâlidînâ ve li cemî’-il mü’minîne || vel mü’minâti vel müslimîne vel 
müslimâtil ahyâu minhum vel emvâti birahmetike || 45. 95. b. yâ erhamer 
râhimîn” diye ve Rasûl hazreti İmâm-ı Alî’yi kuşatduğında ne remzler || oldı-
yısa, ne duâlar okunduyısa kitâb içinde zikrolmışdur, anları yirlü yirince || 
riâyet ide. Andan durugelüp mürîdin seccâdeye da’vet ide. Hemçünan ken-
düyi || riâyet itdiyise ana dahı telkıyn ide. Geldük şeddün gerek panmuk bi-
zinden || ola. Zîrâ Rasûl hazreti buyurmışdur; gelen durrâa panmukdanıdı. 
Ammâ eğer || nısfı harîr olursa câiz dutmışdur. Ol şeddi nakıyb eline vireler. 
Nakıyb || şeddi biş kat büke ve müselles düre. Biş kat itdüği işâretdür binâ-yı 
İslâma. || Müselles dürdüği işâret dür şerîata ve tarîkate ve hakıykate. Andan 
şeddi götürüp || seccâdede oturan şeyhe arzide. Şeyh üç kere Sûre-i İhlâs 
okıya, || Andan götürüp ol şeddi üstâda suna. Ol üstâd durugelüp şeddi || 
sağ eliyile kıbleye karşu elif duta. Elif işâretdür Hak taâlânun bir liğine || ve 
dahı sırât-ı müstakıym dimek olur kim doğru geldün elif gibi, inşâallâhür 
rahmân || doğru gidem elif gibi. Dimek olur ki: Ben kaçan yoldan çıkarsam 
bu çevgânı boynuma || dakup yola getüresiz, bana müsaid ola ve çevgân, || 
yâ gibidür, Yâ, harf-i nidâdur. Dimek olur ki: Yâ Allâh, bu zaîf kulunı doğru 
yoldan || 46. 96. a. çıkarma ve dahı sabru tahammül vir ki Muhammed ve Alî 
ve Ehl-i Beyt yolında bil bağlayup || kullık iderem ve erenlere yüz koyup 
tevâzu’ ve tazarru’ birle hizmetler idelüm. || Andan şeddi iki kat ide, dimek 
olur ki bugün dünyâ, yarın âhıretdür. || Dünyâ fânîdür, âhıret bâkıydür. Yarı-
nun kaydını bugün görgil. Nitekim Rasûl || hazreti buyurmışdur: “Ed dünyâ 
mezraatül âhıreti.” An dan şeddi üç kat ide; demek || olur ki “şerîatta üstüvâr 
ol ve tarıykde pâydâr ol, hakıykat (den) haber-dâr || ol.” Ve dahı dimek olur 
ki nirden geldün, fehmit, nireye gidersin, || ana göre dirlik it; tâ mübtedâ’ 
(mebde’) ve meâd ilminden haber-dâr olasın; nitekim || bu ma’nîde Rasûl 
hazreti buyurmışdur: “Tefekkerû (Ettefekkürü) sâaten hayrun min ibâdeti || 
elfi senetin.” Ve dahı dimek olur ki Hudâ ve enbiyâ ve evliyâ emrinden ve 
tarıykınden || daşra çık maya. Andan şeddi dört kat ide kim işâretdür Çhâr 
yâr-ı Güzîn’e || ve dört müştehid (müçtehid) İmâm ve dört rükn-i salâta ki 
niyyet ve kıyâm ve kırâat || ve rükû’ ve sücûd. Ve dahı işâretdür dört rükn-i 
İslâma ki salât ü sıyâm, || zekât ü hacdur; dahı işâretdür dört melek-i mukar-
rebden ve dört münzel kitâba. || Dahı dört manâya ki emr ve nehy, va’d ve 
vaîddür. Andan şeddi biş kat || ide lüm ki işâretdür Ehl-i Abâ’ya; biri Muham-
med Mustafâ’dur, biri Alî || Murtazâ’dur, biri Fâtımatüzzehrâ’dur, biri Ha-
sen-i Müctebâ’dur, biri Huseyn-i Şehîd-i || 47. 96. b. Kerbelâ’dur. Ve dahı 
işâ retdür biş ülül azm peygambere ki biri Nûh Necîy’dür || ve biri İbrâhîm 



413şeyh seyyid gaybî oğlu şeyh seyyid huseyn’in “fütüvvet-nâme”si

Halîl’dür ve biri Mûsâ Kelîm’dür ve biri İsâ Rûhullâh’dur || ve biri Muham-
medür Rasûlullâh’dur. Ve dahı işâretdür biş vakt namâz ve biş binâ-yı || İslâ-
ma; nitekim Rasûl hazreti buyurmışdur: “Buneyel İslâmu alâ hamsın.” || An-
dan şeddi altı kat ideler; ol dahı işâretdür cihât-ı sitte ve çhâr rükn-i || sec-
câdeye, pençun mâ ve şeşum mihrâb ve dahı işâretdür altı nesneye kim 
îmân || anlara getüreler: (Birinci Allah’a, ) ikinci melâikelerine, üçünci ki-
taplarına, dördünci || peygamberlerine, bişinci kıyâmet günine, al tıncı kazâ 
ve kadere ve dahı || işâretdür Penç Âl-i Abâ ve şeşum Cebrâîl’e ve dahı işâ-
retdür altı sâhib || peygambere ki evveli Âdem, âhırı Hâtem’dür. Andan şeddi 
yidi kat ideler; || işâretdür yidi mushafun emrin tutmağa ve dâim yidi a’zâyı 
yire koyup Hakk’a || ibâdet kılmağa ve yidi cehennem azâbından korkmağa; 
yukaru şeddün evveli || ta’rîfinde yidiler anılmışdur, tekrâr idersevüz tavîl 
olur, muhtasar itmeklik || evlâdur. Andan şeddi oniki kat ideler; işâretdür 
Oniki İmâm’a kim || zikrolunmışdur. Pes andan şeddi yine bir kat ideler, elif 
gibi dutalar, || dimek olur ki evvel Allâh’dur, âhırı Allâh’dur; nitekim Kelâm-ı 
Kadîminde Hak || taâlâ bu yurur: “Huvel evvelü vel âhıru vezzâhiru vel bâtı-
nu.” Andan sonra şeddi elif || 48. 97. a. gibi seccâde üstine secdeye varur 
gibi sala; dimek olur ki Hakk’a boyun virdük || ve siz erenlere mutî’ olduk ve 
mürîd olduk. Siz erenler hakkına kul dimek olur. Ve elif || işâ retdür Hak 
taâlânun birliğine ve sonra lâm gibi ide kim Cebrâîl’e işâretdür || ve sonra bir 
başın mîm gibi ideler kim Muhammed’e işâretdür ve sonra ayn gibi || ideler 
kim Alî’ye işâretdür; ya’nî di mek olur ki Hak taâlâ emriyile Cebrâîl || fütüv-
veti Muhammed’e yetürdi. Muhammed, Alî’ye yitişdürdi. Andan şeddün bir 
ucın || seccâdenün bir gûşesine, kıbleye karşu sala ve satrın seccadenün 
eteğinde büke, || salışa “lâm-elif” dirler ve “medd” dahı dirler. Andan secca-
denün sağ gûşesindeki || ucun üzerine elin koya, ayda: “Lâ ilâhe illallâh.” Ve 
elin kaldırmadın süre, seccâdenün || eteğin deki akd üzere gele, ayda: “Lâ 
ilâhe illâ Hû.” Andan yine elin kaldurmadın || süre, âhır ucına gele, ayda: “Lâ 
ilâhe illâ ente.” Ya’nî dimek olur ki: İy || (tâlib,) taklîdüni cehdit, tahkıyka 
yitişdür, tâ ilmel yakıyn, aynel yakıyne irişe. || Dahı duruş kim hakkal yakıy-
ne irişe; nitekim Emîrül Mü’minîn Alî kerremallâhu vechehu || buyurur: “Lev 
keşefel ızâmu (Lev küşıfel gıtâu) mezdedtu yakıynâ.” Andan sonra şeddi yi-
ne elif gibi || doğrulda, uzada, ayda: “Ve ilâhuküm ilâhum vâhidün lâ ilâhe 
illâ hüver rahmânür rahîm.” Ve dahı || şeddün üzerine sağ elün koyasın ve 
altına sol elün ko yasın, diyesin kim: || “Va’tasımû bi hablillâhi cemî’â” ve 
şeddi sı yırasın, ya’nî dimek olur ki: || 49. 97. b. îy mürîd, içüni gıllu gışdan, 
buğz u hasedden, kibr ü kinden, yâri (bârî?) cemî’-i ahlâk-ı || zemîmeden arı 
kıl, müzeyyen ol ahlâk-ı hamîdeyile. Andan şeddün elif gibi yaturken || sağ 
elin evvel başında, andan ortasında, an dan eteğinde koya ve elin öpe, göğsi 
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|| üzerinde koya. Dimek olur kim: Dünyâdan teberrâ eyledüm ve sırât-ı müs-
takıyme döndüm ve âhıret || menziline tevellâ itdüm. Andan sağ elin şeddün 
sağ ya nında başı altında sokup || sol eliyile eteğinden dutup evvel sağ, andan 
solın kaldura; sağ elin yüksek || duta, kavs nişânın göstere. Ammâ key ihtiyât 
ide; şeddün solından girmeye || ve eli arkasın göstermeye; ne işlerse elün 
yüzi görine. Andan şeddün sağ || yanı oldur kim kıbleye karşu dururken sağ 
kolun şeddün sağ yanıdur. Kavs tutduğı, || işâretdür Ehl-i Abâ’ya; zîrâ ki 
başı var, iki bağrı var, Alî’yile Fâtıma’ya || işâretdür ve bir kabzası var, Mu-
hammed Mustafâ’ya işâretdür; ya’nî dimek || iki bağrı Alî’ye, Fâtıma’ya işâ-
retdür; iki başı Hasan’a ve Huseyn’e işâretdür. || Ya’nî dimek olur ki: İlâhî, 
seyyidî ve mevlâye, bizi bunlarunla haşreyle; nite kim || işbu ma’nâda bu ru-
bâî dinilmişdür: Tâ men bâşem kunem tevellâ be Alî; Tâ haşr kuned Hudây 
|| bâ âl-i Nebî. Bâ çar Mu hammed du Hasen yek Mûsî; Bâ Ca’fer ü bâ Huseyn, 
bâ çâr Alî || Ve dahı dimek olur ki, ok gibi kavsden doğru atıldum, inşâallah 
doğru menzilüme || varam. Dahı mihrâb göstere, ya’nî iki elin kıb leye karşu 
berâber duta. Şeddün || 50. 98. a. iki ucın aşağa sar kıda; bu da biş olur; bu 
dahı işâretdür biş nesneye kim || binâ-yı İslâmdur. Dimek olur ki eğer böyle 
doğru geldükise bu Muham med || ve Alî yolıdur; gerek bu biş nesneyi terkit-
meyesin, tâ bunlarunıla haşrolasın || ve andan şeddi sol kolun üzerine lâm-e-
lif gös tere. Lâm-elif, harf-i nefiydür; || dimek olur ki Allah’dan artuk Allah 
yokdur; birdür, ortağı, şerîki yokdur || dimek olur ve lâm-elif’de üç işâret var: 
Evveli işâretdür hak sözlere mutî’ ü münkaad || olam, muârız olup cedel it-
meyem ve gaalibe nâzil olam. İkinci, nâzillere hor bakmayam, || mihr ü ma-
habbet ve şefakat nazarıyıla bakam ve irşâd idem. Üçünci, kalmışları menzi-
le || yetişdürem, elden geldüğin taksîr kılmayam ve kimsenün aybın gö-
rürsem setr || idem ve dünyâya mahabbet itmeyem; nitekim Ra sûl hazreti 
buyurmışdur: “Terküd dünyâ || re’si külli ibâdetin.” Andan sonra şeddi boy-
nına bırağa, arkasını mihrâba vire ve || mürîdi karşusına getüre. Nitekim 
şerâit zikrolundı. Andan kendü sağ elin || sunup mürîdün sol elin tuta. Pes 
sağ eliyile mürîdün sol elin başı üzerine || koya ve sol eli birle mürîdün sağ 
elin dahı üstine koya, ayda: Şimdi elün || kanda, başun mihrâbda kim diye. 
Andan sonra kendü el götürüp Rasûl hazreti || İmâm Alî üzerine okuduğı 
duâları okudukdan sonra ayda: “Şehidallâhu ennehû || lâ ilâhe illâ hüve vel 
melâiketü kaaimen bil kıstı lâ ilâhe illâ hüvel azîzül hakîm. || 51. 98. b. İnned-
dîne ’indallâhil İslâm, ” diye. Andan şeddi eline ala; şedd elindeyiken || “hut-
be-i tarîkat” okuya; ayda kim: “Elhamdü lillâhillezî refaassemâi vel ebrâc ve 
|| Samekel ardı alel mâin necâh?” Merecel bahreyni yeltekıyâni; hâzâ azbün 
|| (furâtün) ve hâzâ milhun ücâc” Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedinil 
münîris sırâc, ellezî || sâre leyletel esrâ ilel mi’râc, merkûbül burâkı ve mel-



415şeyh seyyid gaybî oğlu şeyh seyyid huseyn’in “fütüvvet-nâme”si

bûsit tâc ve alâ âlihî || ve ashâbihî vesselâmu bi mıkdâri katarati buhûril 
vehhâcil arracil merrâc (?) || Ve kavluhû taâlâ: “Yâ eyyuhellezîne âmenusbirû 
(ve sâbirû) ve râbıtû vettekullâhe lealleküm tüflihûn.” || Andan ayda: “Allâ-
hümme salli alâ Muhammedinil Mustafâ. Allâhümme salli alâ imâminâ Aliy-
yinil Murtazâ. || Allahümme salli alâ İmâmil ma’sûmi Hasenir Rızâ. Al-
lâhümme salli alâ İmâmil mazlûm Hüseyni || (ş) Şehidi (bi) Kerbelâ. || Allâ-
hümme salli alâ İmâm (Aliyyin) Zeynil Âbidîn. Allâ hümme salli alâ İmâm 
Muhammedinil Bâkır. || Allâhümme salli alâ İmâm Ca’feris Sâdık. Allâhüm-
me salli alâ İmâm Mûsal Kâzım. || Allâhümme salli alâ İmâm Aliyy ibni Mû-
sar Rızâ. Allâhümme salli alâ İmâm Muhammedinit Takıyyi. Allâhümme sal-
li || alâ İmâm Aliyyinin Nakıyyi. Allâhümme salli alâ İmâm Hasenil Askeriyyi. 
Allâhümme salli alâ || İmâm Muhammed (inil) Mehdiyyi Sâhibuz zamân 
salâvâtullâhi aleyhim ecmaîne ilâ yevm || il ba’si veddîn. Ve ervâh-ı şeyhân 
ve nakıybân ve miyan-bestegân, evvelîn, âhırîn || Çhâr rükn-i âlem.” Tekbîr 
ide diye, andan sonra şeddün sağ elde ki || ucın ol şahsun başından aşıru 
şöyle ata kim şeddün sağ elin deki || 52. 99. a. ucı, ol şahsun sağ yanına gele, 
sol ucun üzerine bıraka, dahı ayda: || “Bismillâhi alettevfıyk vel hamdü lillâhi 
alettahkıyk ve neşudduhu hâzihişşeddi (bi hâzeşşeddi ve) bil erkân || itta-
rıyk.” Ve mühr urmağa başladuğı vaktin ayda: “Vallâhü min verâihim muhî-
tun; bel || huve Kur’ânün mecîdün fî levhin mah fuz.” Ya fevkaanî, ya tahtânî, 
ya tekbîri mühr ide. || Fevkaanî budur kim evvel düğüminde ayda: “Bu 
mühr-i şedd Alî’nindür kim, bizüm elimüzden sizün || bilinüze yitişdi. İkinci 
mühr-i şed, Alî’ nindür kim, üstâdum elinden benüm bilüme yitişdi. || Her 
düğüme bir “düvanzdeh İmâm” okuya, terkîb-i nev’-i dîğer, yahud muhta sar, 
müfîd ü mücmel || ma’kud yâd ide; meselâ bunun gibi. Rubâî:

Sen mübarek kıl İlâhî âl-Peyamber hakı;
|| Seyyid-i evlâd-ı Âdem Hayder-i saf-der hakı;
Dört Muhammed hürmetiyçün dört|| Alî’nün hakkıçün 
Hem Hasan (ü hem) Huseyn ü Kâzım u Ca’fer hakı.

Pes “üçünci mühr-i || şedd İmâm Alî’nündür kim Muhammed, Alî hâ-
nedânından üstâdum biline yitişdi” diye. || Yine bu mühri, bir terkîbde dahı 
“Düvanzdeh İmâm” okuya; yahud böyle muhta sar || ide; beyt:

Sen mübarek kıl (ilâhî ol) Peyamber hakkıçün,
Fahr-ı âlem, sâhib-i || mihrâb ü minber hakkıçün;
Dört Muhammed izzetiyçün, dört Alî’nün hürmeti;
Hem Huseyn, || iki Hasen, Kâzım u Ca’fer hakkıçün.
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Andan iki tarafın bir-bir üstine iki kez || düğesin, diyesin ki: “Mühr-i 
Alî’dür ve mühr-i Muhammed’dür” ve iki tarafın iki yanı na || sokasın; sol 
yanın artuk sarkıdasın; işâretdür sağı Hasan’a ve sol || 53. 99. b. Huseyn’e; 
artuklığı işâretdür İmâm Huseyn’ün evlâdı gaaliblığıla ve ba’zılar || katında 
sağ işâretdür üstâdına ve sol yol atasına ve ba’zılar aydur: İşâretdür || sağı 
tevellâya ve solı teberrâya. Andan ol mühri göğsine işâretdide (işâret ide) 
ev velde, işâretdür || Ehl-i Abâ’nun bişin bir gönlekde görmeğe. An dan bu 
mühri üzerine elin koyup || ayda: “Allâhümme salli alen Nebiyyi vel Vasıyyi 
vel Betûli vel Haseni vel Hüseyni vel Âbidi || vel Bâkırı ves Sâdıkı vel Kâzımı 
ver Rızâ vet Takıyyi ven Nakıyyi vel Askeriyyi || vel Mehdiyyi salâvâtullâhi 
aleyhim ecmaîn. Sırr-i penç fark, deh giysû, Düvâzdeh || İmâm ve Çhârdeh 
Ma’sûm, sırr-ı sâhibân-ı sikke vü sûret, sırr-ı şühedâ, bâtın-ı evliyâ, || ma’nî-i 
İsmâîl ve İbrâhîm-i Halîl ve Ahî Cebrâîl, tekbîr idelüm” diye. || An dan ötü-
rü “âşık” diye, mürîd dahı diz çöke; üstâdı ayda: “Şerîatda üstüvâr || ol, 
tarîkatde pây-dâr ol, hakıykatde haber-dâr ol, dûstân-ı Hânedânıla yâr ol, || 
düşmenân-ı Hânedânıla ağyâr ol; dur sâhib tarıyk-ı sikke” diye. Andan mühr 
üzerine || bu mühri okuya ki: “Lâ ilâhe illâllâh, Muhammedür Rasûlullâh, 
Aliyyün Veliyyullâh.” Andan bu sekiz || (pendi) diye: “Yâd dâr, nigeh-dâr, 
saht-dâr, gird-dâr, bipûş, bibur, bidih, bistan.” || Ya’nî Yâd dâr râh-ı Hudârâ, 
nigeh dâr dîn-i hodrâ, saht dâr takvî (râ), gird dâr amel-i || âhıret, bipûş ayb-ı 
merdum, bibur bed-hûyî, bidih insâf, bistan an ki dâr (der) âhıret (bibâyed?). 
|| Mühr temâm oldı; pes mübârekliğiyçün Fâtiha, Tekbîr, salavât ve gülbang 
çekilür. || 54. 100. a. Andan eli başındayıken getüreler, mahfil ehline arzideler 
ve ne yol dan || bağladuğın üstâd söyleye, cemâat işideler. Andan mahfil ehli, 
gaalibden nâzile || değin ol mühri ziyâret ideler ve dahı ge rek kim ol mühr 
üzerine abdestin sımaya. || Bu mühr fevkaanîdür. Ammâ tahtânî ve tekbîri, 
kitâb içinde yâd olmışdur. Ve dahı || üstâd-ı şedd, mürîdine mizan dutmağı 
ol vakt göstere ve nefs-i helvâ diye ve dahı dimişlerdür kim || ol mahfilde 
şeyh, yâ şeyhüş şüyûh kimise ol, mürîde akd-i Selmânî göstere ve tevellâ ve 
teberrâ || telkıyn ide. İmdi bu akdi dutmak ve tevellâ ve teberrâ aşağa yâd 
olunsa gerek. Andan || mürîde şedd şükrânesi tercüman kadem göstere. Pes 
başlayup ehl-i nasîbün || nasîbin virmeğe meşgul olalar ve gaayib yol erenleri 
yâdına lokma sunalar, || Arab ve Acem yâdına temâm ideler. Andan nakıybün 
nukabâ, yâ nakıyb, yâ bir (i), erkânile || ol mühri aça, Erkân budur kim şed-
dün iki ucın alıcak ayda: “Eûzü billâhi min || eş Şeytânir racîm. Bismillâhir 
rahmânir rahîm. İnnâ fetahnâ leke fethan mübînâ. || Liyağfire lekallâhu mâ 
tekaddeme min zenbike ve mâ teahhare ve yütimme ni’metehu aleyke ve 
yehdiyeke || sırâten müstakıyma; ve yansurekâllâhu nasren azîzâ.” || Ukdeyi 
aça; Sûre-i İhlâs (CXII) okuya. || İkinci mühürde ayda: “Nasrun minallâhi ve 
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fethun karîb ve beşşiril mü’minîne yâ Muhammed” (LXI, 13. Yâ Muhammed 
âyetde yoktur) diye;, yine İhlâs || okıya, aça. Üçünci mühürde ay da: “Rab-
benaftah beynenâ ve beyne kavminâ bil hakkı ve ente || hayrül fâtihîn” (VII, 
88.) diye; yine İhlâs okuya. Temâm açdıkdan sonra ayda Sûre-i İzâ câe. || 55. 
100. b. “Bismillâhir rahmâ nir rahîm İzâ câe nasrullâhi vel fethu ve raeyten-
nâse || yedhulûne fî dînillâhi efvâcen fesebbih bi hamdi rabbike vestağfirhu 
innehû kâne tevvâbâ.” || diye, elinden şeddi gidere; el götüre; ayda: “Allâ-
hümme bârik kemâ bârekte alâ İbrâhîme || ve alâ âli İbrâhîme inneke hamî-
dün mecîdün; Rabbenâ lâ tuzığ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ || ve heb lenâ 
min ledünke rahme, inneke entel vehhâb; birahmetike yâ erhamerrâhimîn.” 
(Son cümle, yâni birahmetike... âyetten değildir.) || diye; elin yüzine süre. 
Andan ayda: “Ervâh-i enbiyâ, evliyâ ve şühedâ ve şeyhan ve nakıyban || ve 
müfredan, güzeştegân-ı kâffe-i ehl-i îmânrâ Fâtiha” diye; andan tekbîr || ge-
türe, essalât ve gülbang çeke; üşde bağlamak ve açmak temâm oldı. Andan || 
geldük şeyhlere, nakıyblere ve üstâdlara ve atalara ve müfredîlere vâcib olan 
edebleri || ve şartları beyân idelüm. Evvel miyân-beste olan şartlar tarîkat 
içinde || oldur kim zâhirin, bâtı nın yaramaz nesnelerden arıda. Allâhü taâlâ-
nun emrine ve Muhammed || Mustafâ’nun şerîatine kaaim ola ve mecmû’-ı 
mü’min kardaşlara hayr-endîş ola || ve pâk-nazar ve pâk-dâmen ola. Nefsi 
ölü, gönli diri ola. Dili açuk, || gözi bağlu ola, ya’nî gözi nâmahreme ve kimse 
aybına bakmaya, dili dâim || zikrullâh’da ola ve gönli tâlib-i Hakkola ve nefsi, 
“Mûtû kable en temûtû” mertebesin || bula ve dahı üstâdın âk olmaya. Eğer 
aybına dahı muttali’ olursa ve hizmete || şöyle dura kim kul, hâcesi kullu-
ğında nice durursa ve dahı cümhûr-ı meşâyıh ittifak || 56. 101. a. dimişlerdür 
kim müfredî, gerek oniki haslet ile ârâste ola. Evvel hak söze || inanıcı ola. 
İkinci hakkıla insâfıla dirile. Üçünci dâim nefsine kahride. Dör dünci || ulula-
ra hizmet ide. Bişinci eli altındağılara şefakat ide. Altıncı dostlara tevâzu’ ide. 
|| Yidinci düşmanlara tahammül ide. Sekizinci dervişlere sehâvet ide. Doku-
zuncı dostluğı || ve düşman lığı Allâh içün ide. Onuncı ulemâya hürmet ide. 
Onbirinci musâhiblerine nasîhat || ide. Onikinci câhillerile söyleşmeye. Ve 
dahı meşâyih-i selef dimişlerdür kim: Fütüvvet- || dâr gerekdür ki bu otuzüç 
nesneyi gözedügide, tâ fütüvvet anda kemâl bula. || Evvel, suhanrâ dâniste 
guften, ya’nî sözüni bilüp söylemek. İkinci vefâ yolında sâbit || kadem olmak. 
Üçünci kerem göstermek. Dördünci gökçek sîretlü olmak, bişinci || datlu 
dillü olmak. Altıncı telattuf göstermek. Yidinci dostluğı Allâhiçün kılmak. Se-
kizinci || düşman lığı Allâhiçün olmak. Dokuzuncı kendüye yaramaz kılana 
eylük it mek. Onuncı tevazu’ || ehli olmak. Onbirinci tekebbür olmamak. Oni-
kinci ataya-anaya izzet eylemek. || Onüçünci gıybet kılmamak. Ondördünci 
sulh-engîz olmak. Onbişinci komşılara eylük || eyle mek. Onaltıncı ahdına 
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vefâ kılmak. Onyedinci yaramazlardan ırak olmak. Onsekizinci || dostlarına 
halvet nasîhat kılmak. Ondokuzuncı şefakat ehli olmak. Yiğirminci dervîşlere 
|| hor bakmamak, belki azîz görmek. Yiğirmibirinci kimsenün malına, rızkına 
tama’ kılmamak. || Yiğirmi ikinci sabr ehli olmak. Yiğirmi üçünci şükr ehli 
olmak. Yiğirmi dördünci dâim halka || 57. 101. b. nef’i yitişmek. Yiğirmi bişin-
ci gazebini yutmak. Yiğirmi altıncı suçluyı rıfkıla sormak. Yiğirmi || yidinci 
uzlet sevmek. Yiğirmi sekizinci sır saklamak. Yiğirmi dokuzuncı ayb örtmek. 
|| Otuzuncı sâlikleri dost dutmak. Otuzbirinci dünyâlikden ötürü dînin eksit-
memek. || Otuz ikinci kanda yürürse Hakk’ı hâzır görmek, ya’nî hîç huşudan 
edebden, hayâdan || hâlî olmamak. Otuzüçünci kimseyi incitmemek. Eğer 
kimseyi incidürse cemî’-i renci || ola. Her kimde kim bu has letler bulunsa ol 
kâmil müfredîdür. Meşâyih-i kibâr, bu bâbda || niçe nefesler (dimişler)dür, 
eğer cemî’isin dirsevüz tavîl olur, muh tasar itmek evlâdur. Ammâ || murad-ı 
şed, bunları amele getürmekdür, yalığuz dimek değül. Nitekim Şeyh Nizâmî 
|| kaddese sırruhu buyurmışdur:

Ger suhan-ı kâr müyesser şudî
Kâr-ı Nızâmı be felek ber şudî

|| Ve emlahuş şuarâ Mevlânâ Şeyhî, münâsib buyurmışdur:

Dimek itmeye assı işlemeksüz
|| Erisen işlemek getür dimeksüz.

Ammâ evvel bilmek gerek; pes ilim, mukaddemdür, farzdur, || vâcibdür, 
sünnetdür, müstahabdur; nitekim Rasûl hazreti buyurur: “Nûrül (Nevmül) 
âlimü hayrun min ibâdet || il câhil” ve Emîrül Mü’minîn Alî kerremallâhu 
vechehû bu münâsebetde bir beyt bu- yurmışdur, hoş || dimişdür; şi’r:

El ilmü zeynün lil fetâ vel aklu tavkun min zeheb;
El ilmü nûrün yestazî vel cehlü || nârun telteheb.

Pes evvel ilimdür; ilim dahı amel içündür. Biz dahı evvel güftârdan || 
didük, girdârın te’kîd itdük. Geldük imdi üstâd ve yola. Ata olan || kişiye vâ-
cib olan nesneler oldur kim oğlına, yâ şâgirdine umûr-ı şer’î || 58. 102. b. ve 
mesâil lâbüd ta’lîm ide, tâ kim şâgird, âmil ola ve tarîkat âdâbını ve şedd 
erkânını || ol emr-i ma’rûf ve nehy-i münker kıla, tâ kim şâgird, üstâd ta’lîmi-
yile ve nefes || hikmetiyile ve nasîhat berekâtında şerîatta âmil ve tarîkatte 
kâmil ola. || Şöyle kim Rasûl hazreti buyurur: “Levlal mürebbî mâ ariftü 
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rabbî.” Pes terbiyet kişinün gönlini || münevver ve müzeyyen eyler. Şâgirdi 
iğen üstâd eyler. Zâhirin, bâtının âbâd eyler ve Şeytân-ı || racîm şerrinden 
âzâd eyler. Dünyâda yüzini ağ ve âhıretde şâd eyler. Geldük || imdî şeyhlere 
vâcib olanları beyân idelüm: Şeyh gerek kim şerîatda âmil, || tarîkatde kâmil, 
eli açuk ve kapusı açuk ve sofrası açuk ola. Dili datlu, sözi kuvvetlü ola. || 
Allah yaratduğı halk üzere müşfik ola ve hayr-endîş ola. Elinden ve dilinden 
kimseyi || incitmeye ve ahlâk-ı hamîde birle mevsûf ola ve ahlâk-ı zemîme-
den ictinâb || ide. Umûr-ı şer’i gözede, şerîatdan daşra kadem basmaya, tâ 
âsim olup tarîkatda mezmûm || ve şerîatda müttehim olmaya. Eğer âlim, yâ 
seyyid olursa “nûrün alâ nûr.” || 59. 102. b. Eğer böyle değülse ilm ehlini se-
vici ola; eksiğin sorıcı ola ve dâim || terakkıy içinde ola; ya’nî hulkın ve tevâ-
zuın artura. Nitekim Emîrül Mü’minîn || Alî kerremallâhu vechehû “Sad ke-
lime”sinde buyurur: “Men ’azibe lisânuhû kesüre ihvânuhû.” || Ya’nî her ki-
mün dili datluyısa anun kardaşları çok olur. Tarîkat içinde || bir kişi suçlu 
olsa anın hâlini tarîkat mûcibince adl ve in sâf ve şefakat || birle sora; yumşak 
söyleye. Nitekim Hak taâlâ, Kelâm-ı Kadîm içinde buyurur: || “Ve külû (Fe-
kulâ lehû) kavlen leyyinâ.” (XX, 44) Ve dahı ol kişiye muhâbâ eylemeye kim 
yol hak kında hayf olmaya; || zîrâ şöyle kim şerîatda hayf yokdur. Zîrâ şerîat, 
hakıykat, ma’rifet, cemî’-i || 60. 103. a. birdür. Nitekim Hazret-i Muhammed-i 
Mustafâ a.m. bu münâsibetde buyurur: “Eşşerîatu akvâlî || vettarîkatu ef’âlî 
vel hakıykatu hâlî vel ma’rifetu ra’su mâlî vel fadlu dînî vel hubbu || esâsî veş 
şevku merkebî vel havfu rafıykıy vel ilmu silâhî vel hilmu sâhibî || vettevek-
küli ridâî vel kanâatu kenzî vessıdku menzilî vel yakıynu me’van lî || vel 
fakru fahrî ve bihî eftahıru alâ sâiril a’mâli.” Pes imdi bu cemî’-i sıfât || Mu-
hammed-i Mustafâ’nındur. Pes gerek kim şeyh dahı tarîkat, şerîatdan gayrı 
görmeye || ve ol kişiye tercümân günâhına göre söylede. Bu tercümanlar 
dahı aşağıda suâl, || cevâb tarîkınca dinilse gerek, tâ söz karışmaya. Ve dahı 
şeyh gerekdür kim mah filde || edeble otura ve edeb birle söyleye; âdeme 
karşu tükürmeye ve ayağ uzatmaya ve kakkahayıla || gülmeye ve şerîata, 
tarîkate muhâlif sözden ve harekâtdan sakına ve kendüye || tercüman vâki’ 
olsa seccâdesi üzerinden söyleye; kendü nefsin dâim hisâb || ide yol mûci-
bince. Eğer kendü de yol varırsa evvel kendü yolın arıda; andan || gayrıya 
takaazâyı süre. Dahı dimişlerdür ki şeyhe tercümân vâki’ olıcak || kendünün 
yol atası, ya üstâd-ı şeddi, ya şeyh, anlar olmazsa bir seyyid öninde || ter-
cümân ide; dahı olmazsa bir halvet yirde kendünün imâmesin önünde koya; 
|| ana karşu tercü man ide, yahud meclisde nakıybe, yâ halîfe anuniçün ter-
cüman || söyleyeler; garez seccâdeyi gözedeler. Ashâb şeyhe tercüman bu-
yurmayalar ve yüzine || 61. 103. b. katı keleci söylemeyeler. Ammâ şeyh gerek 
kim kendüde yol komaya ve ashâbı, kebîrini || ve sagıyrini göricek izzet ve 
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hürmet ide, tâ anun dahı hürmeti ziyâde ola. Nitekim || Rasûl hazreti bu 
ma’nîde buyurmışdur: “Men tevâzaallâhü fekad refaahullâh...” Ve dahı as-
hâbınun dâim gönlin so ra; arûsın, yasın, sihhatin, selâmetin sora, bile, her 
hâlde || yo lına elinden gelenin dırıyğ itmeye. Bu ahlak, Rasûl hazretinündür, 
canıla riâyet || ide. Burada dahı sözler çokdur, ammâ biz muhta sar kılduk; 
şöyle kim dimişlerdür: Der hâne || kesest, yek harf besest. Geldük şimden 
girü nakıybler sıfatına: Nakıyb gerekdür kim || şerîatda âmil ve tarîkatde 
kâmil, ziyrek ve tahammül ehli ve şefekatlu ola || ve ehl-i tarîkat kardaşları 
her vaktde alup, isteyüp gönüllerin nevaht idici || ola ve her hâlde vâkıf ola. 
Sağlıkda, sayrulıkda, ölüde, diride, düğünde, || mahfilde ayağın du rup hiz-
met idici ola ve ehl-i tarîkat yârenlerün || yollu yolınca yirlü yirin göstere ve 
gelen müsâfirden haber-dâr alıcak riâyetine || sa’y ide, sa’yi bî garez ola. Zîrâ 
hizmet ulu tâatdur. Şît Peygam ber || hizmet kıldı, Nûh Peygamber hizmet 
kıldı ve İbrâhîm Pey gamber || hizmet kıldı ve bu ma’nîde Hazret-i Rasûl bu-
yurmışdur: “Ene seyyidül kavmi || hâdimül fukarâi.” ve Emîrül Mü’minîn Alî 
kerremallâhu vechehû hizmet kıldı, || Rasûl Hazreti anun hakkın da buyurdı: 
“Seyyidül kavmi hâdimuhum” ve Selmân-ı Fârisî || 62. 104. a. radıyallâhu 
anh, ol kadar hizmetde mübâlaga kıldı ki Rasûl hazreti, kendüye || ve Ehl-i 
Beyt’ine muzâf kıldı ve anun hakkında buyurdı: “Es Selmânu minnâ ve Ehlel 
Beyti (böyle)” || ve ashâblardan her kişi kim Rasûl hazretine yakın olmak 
isterdi, bir hizmet || ihtiyâr iderdi. Pes her vücûhıla hizmet, karîb-i hazret-
dür. Pes nakıyb dahı || hizmeti cân ü gönülden ide. İtdüği hiz mete minnet 
itmeye; belki hizmetinden || fahride. Zîrâ hizmeti gör ki kimler itmişdür. 
Anlarun ışkına ve anlar ne || i’tikadıla hizmet itdilerse ol dahı anlara müvâ-
fakat ide, elden geldükce || makdûrın sarfide. Oturmaya, kendü için gayruya 
inanmaya ve ol || vakt kim sumat yanına gelüp mahfile selâm virüp ayıda 
kim: “Bu meclisde || kimsenün kimseden hakkı varısa taleb itsün, yâ helâl 
itsüt diye. || yâ küdûretlü bilürsenüz safâlaşdurun, tâ lokma-i tâhir yiyelüm” 
diye. Tamâm || haklaşdurdukdan sonra ayıda: “Safâ hâtırlariçün Muham-
med’e salâvât virelüm” diye || Andan sumâtı ve hallü sumatdur, bildüre ve 
ser-sofrayı gaalib önine koya; nâzil || öninde temâm eyleye. Çünkim taâm 
yine; sofrayı götüricek evvel nâziller öninden || dutup devşüre. Gaalib önin-
deki sofra üzere duâ ide. An dan câ-rûb çeke. || Câ-rûb gaalib ileyinden dutup 
nâzil ileyinde ta mâm ide ve andan su içüre. || Gaalibden nâziledeğin tamâm 
oldukda Şehîdân-ı Kerbelâ’yı, Sa’d-i sakkaa’yı ve Selmân-ı Fârisî’yi || 63. 104. 
b. yâd idüp tekbîr getüre ve eğer mahfil kesmek isteseler müfredîler, bir-bi-
rin kardaş || idineler ve kardaşlık üzerine nezr vireler. Ol nezr olan akçeyi 
nakıyb eline || alup şeyhe karşu dört (dutup?) “filan kardaşı, kardaşı ışkına 
yol erenlerine ve Rasulûllâh || ışkına bu kadar nesneyi nezritdi, hakkında ne 
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dirsiz yâ ce mâat” diye. Ehl-i mahfil ayıdalar: || “Lâ ilâhe illallâhu vallâhu 
ekber”, tâ ol nezrün ecri tamâm ola. Ol tâhir akçayile || helva ya rağın görüp 
mahfilde bişüreler, hurma katalar. Zîrâ kim Rasûl hazreti huzûrunda || elin 
çengâlidi, hurmayıla yidi hurma katdukları ol ışkadur. Ammâ Irak erenleri || 
ve Horasan şahbazları dimişlerdür ki helvâ yarağına miyân-beste vara, balı 
bir kişi || yağı bir kişi, unı dahı öyle ide, hurmayı ve za’faranı miyân-besteler 
varup || alup kendülerin olduğınlayın ayruk ana el yitüşdürmeyeler, başları-
na || getürüp mahfilde getürüp sîpâye üzerine koyalar; ya’nî yire komayup || 
her birini üç pâre nesnenün üzerine koyalar. Oda yakın (Odı yakan) 
miyân-beste ola || ve bişüren miyân-beste ola. Hâric (i) tarîkat kavl ve fi’l ol 
arada olmaya. || Oduncılar, Abdürrahmân Külhan-tâb rûhuna ve İshak Kün-
de şiken || rûhuna tekbîr gönderelüm” diye. Andan tancireyi oda koyıcak 
yağı içine koyup || aydalar: “Ma’nî-i Emîrel Mü’minîn İmâm Ali Asgar Zey nel 
Âbidîn-i ma’sum-ı şehîd tekbîr || idelüm” diye ve un koyıcak Selmân-ı Fa-
risî’yi yâd ideler ve (balı) koyıcak Emîrül Mü’minîn || 64. 105. a. Alî’yi yâd 
ideler ve hurmasın katıcak Hazret-i Risâlet’i yâd idüp assalâtü çekeler. || Ve 
dahı dimişlerdür ki hurmayı oniki bahş ide, Oniki İmâm’ı yâd idüp katalar. || 
Çünki helva bişe, onyidi bahş ideler, yahud oniki bahş ideler, yahud || sekiz 
bahş ide ler, yahud biş bahş ideler, yahud üç bahş ideler, yahud || bir bahş, 
bir yire cem’ ideler. Her bir bahşı bir miyân-beste başa götürüp tekbîr || ve 
tehlîl ve salâvât getüre, şeyh huzûrına getüreler. Her bir bahşa sî-pâye || 
kayd idüp üzerine koyalar. Andan nakıyb, mîzân eline alup şeyh karşusına || 
gelüp ayda: “Eûzü billâhı mineş Şeytânir racîm. Bismülâhir rahmânir rahîm 
|| Errahmânu allemel Kur’âne. Halakal insâne, allemehul beyan. Veşşemsu 
vel kameru || bi husbânin vennecmu veşşeceru yescudân. Vessemâi refaahâ 
ve vadaal mîzân. || Ellâ tatgav fil mîzân ve akıymul vezne bil kıstı ve lâ tuh-
sirul mîzân. || Ve kemâ kaales Sübhânehû fî sûreti Âli İmrân: Ve evful keyle 
izâ kiltum vezinû || bil kıstâsil müstakıym ve kemâ kaalen Nebiyyu aleyhis-
selâm: Mûtû kable en temûtû || hâsibû kable en tuhâsebû, vezinû kable en 
tûzenû ve kemâ kavle Aliyyun kerremallâhu vechehû: || Rahimallâhumrien 
arife kadruhu (velem) yetaadde tavrehû, sadakallâhu ve sadaka Rasûlullâh || 
ve sadaka habîbullâh” diye. Dahı ayda: “Yâ şeyh, yâ cemâat, mîzân hak mı-
dur?” Aydalar: “Belî.” Ayda: “İcâzetinüzle tarıyk mûcibince kısmet idelüm.” 
Cemî’i aydalar: “Elf-i || 65. 105. b. vâcib.” Dahı andan gaalibden nâzile alet 
tertîb İmâm Zeynül Âbidîn || kısmet üzerine nasîb yitişdüre. Nasîb iletdüği 
kişiden nefs-i helvâ || taleb ide. Nefesler dahı suâlât içinde geliserdür. Ammâ 
mahfilde sey yid || olsa ol dahı sâhib-nasîbdür, müfredîyise iki nasîb var ve 
kıs alâ hâzâ. || Ammâ seyyidsüz mahfil mekruhdur. Elbetde evlâd-ı Rasûl 
bile gerek, meğer bulunmaya, || zarûret ola, ol vakt câizdür. Çün temâmet 
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nasîb her kişiye yitişe, andan gaalib || erkân eren leri ışkına lokma sunalar. 
Âhır Arab, Acem yâdına tamâm ideler. || Ammâ Arab, Acem lokmasından 
gaalibe sunalar. Andan lâbüt varısa, ya’nî daîrede || nazar varısa ana lokma 
yitişdüreler. Arta nın bahş-i gaalib koyalar ve eğer bir şehirde || olan erkân 
erenle rine nasîb gönderürlerse erkânıla göndereler. Andan budur kim || bir 
kutu içine Düvâzdeh İmâm okuya, helvâ koya; bir dest şeyhler yâdına ve bir 
dest || nakıybler yâdına ve bir dest ashâblar yâdına, andan bir dest ahıbbâ ve 
bir dest || silsile içün, cemî’i onyidi kısm uralar. Onyidi kemer-besteyi || Alî 
ışkına ve onyidi nebiyy-i mürsel ışkına ve onyidi rik’at farîda ışkına || ve on-
yidi Ehl-i Beyt-i Rasûl ışkına; evvel kutuyı pür kıla, andan oniki hurma || ve 
bir dâire ve bir iğne koyup tamâm ide, ondört olur. Oniki hurma işâ retdür || 
Oniki İmâm’a ve dâire işâretdür mahfile ve kâffe-i ehl-i İslâma ve sâhib 66. 
106. a. dâire Muhammed Mustafâ’dur ve sûzen işâretdür yik-cihetliğe ve fak-
re ve tevhîde. || Andan kutınun kapağın uralar. Pes kutı emîn olduğı işâret-
dür Hacer-i Esved’e ki || emîn-i ahddur. Andan kutınun üzerine bu dört har-
fi yazalar: ۱ ل م ع Ol dahı || işâretdür Allah emriyile Cebrâîl, Mustafâ’ya şed 
yitişdürdi ve Muhammed aleyhisselâm || (Alî’ye) yitişdürdi dimek olur. An-
dan kutıya oniki terk, yahud bir terk, yâ üç terk || bend uralar. Bendleri bir 
yire getürüp biş düğüm düğeler. Andan sî-pâye asalar. || Sî-pâye işâretdür 
Selmân-ı Fârisî’nün başına ve iki eline ve sî-pâye hakkında fukarâ || aydurlar: 
Ol vakt kim Ra sûl hazreti, Fâtıma’yı Alî’ye virdi, Cebrâîl sî-pâyeyile || kandil 
getürdi; andan kaldı dirler. Ve dahı aydurlar: Sî-pâye evvel halkdur, işâretdür 
|| ehl-i şedd ve bey’at vasıyyet ayağı dâireden daşra basmaya. Üç şâhı işâret-
dür || sofraya ve sohbete ve safâya ve hayâya. Çün erkânı tamâm göstereler, 
gerek ashâb || dahı ol erenler ışkına ki helvâ bağladılardı; lâbüd tarîkat kay-
dile. Eğer ol || şehr ehlinden kimse bilürlerse oniki, ya biş, ya üç kişinün 
adına kağıd || yazalar, siz erenlere nişâne-i mahabbet-i Mustafâ ve Murtazâ 
ve Eimme-i Ma’sûm gönderdük, kabûl || kılun, kalb-i mahabbet, sıdk u safa 
ve ahd u vefâ bile. Çün kağıd yazıla. Şeyh, || nakıyb ve as hâb kabûl niyyetine 
helvâya gülbâng çekeler ve sofra-bahâ vireler. Ya’nî || gelüp ol helvây alan 
erenlere sumat çeke; andan ol nasîbi bir kişiye dapşura, || 67. 106. b. ol hel-
vânun rumûzından haber-dâr ola ve yine haber-dâr olan kişiye yitişdüre. || 
Yol erenleri dimişlerdür ki bu kutıyı ol kişi aça kim bu remzlerden haber-dâr 
|| ola. Ammâ bu helvâ sunmak, almak ve açmak içinde söz çokdur; eğer 
cemî’isin dimeğe || mukayyed olursavuz bu muhtasar mutavvel olur. Zîrâ 
niçe akvâle ve ef’âle sebebdür. Buna || Yemînler (Yemînîler?), seyf-i tarîkat-
dur dirler. Ammâ sunan kişinün elin açan ki şiye oniki || suâli vardur. Anı 
diyelüm, mahfili âhır idelüm. Evvel sual: Senedinüz nedür? Cevâb: || Dîn-i 
İslâm. S. Âyîninüz nedür? C. Lâ ilâhe illallâh Muhammedür Rasûlullâh Aliy-
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yün veliyyullâh. S. Erkânınuz nedür? C. Lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber S. 
Tarîkınuz nedür? C. El-mâu || vel mihrâb verrızku alallâh. S. Tarîkınuz bün-
yâdı nedür? C. Şevk, zevk, mihr ü mahabbet, sıdk u || ahd u vefâ. S. Meske-
ninüz nedür? C. Tarıyk-ı El fakru ilallâh. S. Sûretinüz nedür? C. Şedd-i || Alî. 
S. Sikkenüz nedür? C. Mihr-i Alî. S. Hânenüz nedür? C. Mihr-i Muhammed 
Alî. S. Şedd-i Teslîmî || nedür? C, Hizmet-il fukarâ. S. Şedd-i Revânî nedür? C. 
Nasîhat ki gaalibe nâzil, nâzile hâdî, || kelâm-ı Hakk’a itâat. S. Şedd-i Müvek-
kel nedür? C. Mahabbet-i Sıbteyn, ya’nî mahabbet-i || Hasan ve Huseyn. Bu 
cemî’-i erkân, nakıyb sıfatıdur. Anuniçün anıldı kim nakıyb || bu erkânların 
sâhibidür; mahfil iclâs olmağa bâis nakıybdür. Bârî yine || mahfil sözine ge-
lelüm. Çün her vücûhı ideler; andan geçmiş erkân erenleri anup || duâyıla 
hatmideler. Ve ba’z-ı meşâyih mahfil sonında hutbe okurlar, mev’ıza || 68. 
107. a. söylerler ve âhıret hakkın helâlleşdürürler, andan doğarlar (durur-
lar?). Bunda dahı söz çokdur, || ammâ muhtasar itmek evlâdur. Geldük imdi 
cümhûr-ı meşâyih ittifak itmişlerdür kim || oniki ki şiye şedd bağlamayalar, 
zîrâ erenlerde (anlarda) niçe hâsiyet var dur kim lâyık-ı fütüvvet || değül, 
meğer ol hasleti terkide, andan lâyık-ı fütüvvet ola. Evvelâ kâfire kim || olur, 
ehl-i îman değüldür, bâtıla hak dir, hakka bâtıl dir. Bunlarun hakkında || 
Kelâmullah’da buyurur: “înnemel müşrikûne neces.” Tâ îman gelmeye, tâhir 
olmaz, lâyık-i || fütüvvet olmaz. İkinci münâfıklara kim bun larun hakkında 
Kelâm şâhiddür ki bunlar ehl-i || cehennemdür. Nitekim buyurur: “Innel 
münâfıkîyne fidderkil esfeli.” Tâ ol hâlin den rücû’ || kılmaya, lâyık-ı fütüvvet 
olmaz. Üçünci, şol kişiye kim san’atı gaybe hükmitmekdür. Zîrâ || ekser hatâ 
iderler, kizb vâkı’ olur. Dördünci, müdminil hamr. Zîrâ bunlar Tanğrı || emrin 
ve Mustafâ sünnetin koyup nefsine uyup bî hayâlık ihtiyâr itdiler ve bunları 
|| Hak taâlâ, ibâdet kılmakdan men’itdi; gerçi mü’mindür ammâ lâyık-ı ibâdet 
değül. Nitekim || buyurur: “Yâ eyyuhellezîne âmenü lâ takrabussalâte ve 
entüm sükârâ.” Çün indallâh lâyık-ı || ibâdet değül, pes tâ tevbe kılmaya, lâ-
yık-ı fütüvvet olmaz. Bişinci, dellâkler kim bunlarun || katında kâfir ve Mü-
sülman hizmetde farkolunmaz ve bunlar, dâim nâzır-ı avretdür || ve bu 
ma’nîde Rasûl hazreti buyurmışdur: “Laanallâhun nâzıra vel manzûre iley-
hi.” Gerçi || bunlar dahı Selmânîdür, safa-bahşlardur, hizmet-i makbûldür 
ammâ sekizinci şart tâ kendüde || 60. 107. b. olmaya, lâyık-ı fütüvvet olmaz. 
Altıncı, dellâllere kim bunlarun dostluğı sehl nesneyiçün || hebâ olur. Az 
assılar içün Müslümanlara çok ziyân iderler ve kendüler hâin || olurlar ve bu 
ma’nîde Rasûl hazreti buyurmışdur: “Şerrün nâsi men yadurrun nâs.” || Nite 
bu ameller kişide ola, ol lâyık-ı fütüvvet olmaz. Yidinci, cullahlara kim bunlar 
|| Müsülmanlara yalan va’de eylerler ve eksük arşun dutarlar. Pes bu iki sıfat 
lâyık-ı || fütüvvet değüldür. Gerçi bunlar Şîslerdendür, san’atları makbûldür, 
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ammâ bu sıfatlar || kangısında ola, ol lâyık-ı şedd olmaz; zîrâ Kelâmullâh’a 
muhâlefetdür; zîrâ Hak taâlâ || buyurmışdur: “Ve evfû bi ahdillâhi” ve bir 
yirde dahı buyurur: “Ve evfû bir ahdin ûfi bi ahdikum” dahı dimişlerdür kim: 
“El kerîmu izâ vaade vefâ.” Meğer şöyle ola kim tâ lâyık-ı fütüvvet olalar. || 
Sekizinci, kassâblara kim bunlarun işi dâim kan dökmekdür; bunlarda şefa-
kat olmaz; || fütüvvet şefekatile müzeyyendür. “Eş şefakatu minel îman.” ve 
şart-ı ahd ü bey’at “Veş şafakatü alâ || halkıllâh”dır. Pes bunlara dahı sekiz 
şart lâzımdur, lâyık-ı fütüvvet olalar; nitekim || Emîrül Mü’minîn Alî, Cûmerd 
Kassâb’a didi; Pes tâ sekiz şart bunlarda mevcud olmaya, || lâyık-ı Fütüvvet 
olmaz. Dokuzuncı cerrahlara kim bunlarun menfaatleri halka zahmet || iriş-
mekdür ve halka hayr sanusı yokdur ve hem yürekleri taş gibi olur, || kimse-
ye terahhum itmezler ve bunlardan can ürker. Pes tâ sekiz şart bun larda || 
mevcud olmaya, lâyık-ı fütüvvet olmaz. Onuncı sayyadlara; zîrâ bunlar dâim 
kuşlara || 70. 108. a. ve canavarlara tuzak ku rup boğazlarlar; niçesinün yav-
rucakları açlıkdan kururlar. || Pes “Eş şefakatu alâ halkıllâh” bulunmaz, lâ-
yık-ı fütüvvet olmaz. Onbirinci, âmmâllere, zîrâ bunlar || dâim bid’at arturur-
lar; pes ehl-i bid’at lâyık-ı fütüvvet olmaz. Onikinci, mutrıbazlardur; || zîrâ 
me’kûlâtdan zahîre kalurlar ve kaht isterler; pes bu sıfatlar lâyık-ı fü tüvvet || 
değüldür. Pes her kimse kim bu sıfatlu ola ana şedd bağlamayalar, tâ bu sı-
fatlardan rücû’ || kılup lâyık-ı fütüvvet olalar. Geldük imdi ol ondokuz amel 
diyelüm kim || ol amelleri kılmakbirle şeddi kendüden reddideler; ahî ahîlı-
ğından, şeyh şeyhlığından || düşer; tevbe ve tercüman ve tahrîk ve tecrîd 
lâzımdur. Evvel hamr içmekdür kim ümmül habâisdür kim || şer’ ile ısbât 
olunup hükmoluna; nitekim şarâb içen hakkında Rasûl hazreti || buyurur: 
“Küllü hamrin harâmün ve men şeribel hamru fid dünyâ ve huve yedminuhâ 
lem yetup || lem yeşribuhâ fil âhıreti” ve Hak taâlâ Kelâm-ı Kadîminde buyu-
rur: “İnnemel hamru || vel meysiru vel ansâbu vel ezlâmu ricsün min ameliş 
Şeytâni.” Şol nesneyi ki Hak || taâlâ amel-i Şeytân didi, ehl-i fütüvvet perhîz 
itmek gerek. İkinci zinâdur; || zîrâ Hak taâlâ Kelâm-ı Kadîm için de buyurur: 
“Ve lâ takrabuzzinâ innehû kâne fâhışeten || ve sâe sebîlâ.” Pes ehl-i fütüvvet 
zinâdan sakınalar; zîrâ Yûsuf Peygam ber zinâ kılmadı, || Hak taâlâ anı fütüv-
vet itdi. Üçünci livâta itmeklikdür. Zîrâ Rasûl hazreti, || livâta hakkında bu-
yurmışdur: “Lâ yanzurallâhe taâlâ ilâ reculin evimreetin fî duburihâ.” || 71. 
108. b. Ve bir mahalde dahı buyurmışdur: “Mel’ûnun men amile ameli kavmi 
Lûtun.” Pes ol hatardur; gerek || fütüvvet-dâr, gayet sakına. Dördünci gam-
mâzlıkdur; zîrâ avâna muâvenetdür ve gaybetdendür; || bunlarun hakkında 
Kelâmullâh şâhiddür ki bunlar ehl-i cehennem. Kavluhû taâlâ: || “Veylün li 
külli hümezetin lümezetin” ilâ âhırihî. Bişinci münâfıklıkdur. Bir kişinün 
huzûrında bir dürlü, || gaybetinde bir dürlü olmakdur ve halvetde bir hâlde, 
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zâhirde bir makaalde olmakdur ve || bunlarun hakkında bu âyet nâzil olmış-
dur: “İnnel munâfıkıyne yuhâdiûna (llâhu) ve huve || hâdıuhum.” Pes bu 
amellerden fütüvvet bîzârdur. Altıncı tekebbürlikdür. Kibr İblîs || sıfatıdur, 
magbunlıkdur, mahrumlıkdur. Nite kim Rasûl hazreti buyurur: || “Lâ yedhu-
lul cennete men kâne fî kalbihî habbetin min kibrin.” Pes fütüvvet ehli || 
gayet sakınmak gerek. Yidinci yavuz gönüllü kişiden kimseye vefâ gelmez, 
hayır || gelmez, şefakat gelmez ve bu hadîs ma’nîsinden mahrumdur ki Kaal 
a.m.: “Errâhimûn || yerhamuhumur rahmân; irhamû men fil ardı yerhamu-
kum men fis semâi.” Pes || fütüvvet, yavuz gönüllüde ka râr kılmaz. Sekizinci 
hasudlıkdur. Zîrâ hased marazdur, || hased ehli hîç sihhat bulmaz ve amel 
zâyi’ olur. Nitekim Rasûl hazreti || buyurur: “El hasedu ye’külül hasenâtı 
kemâ ye’külün nâril hatab evil arşu.” Pes fütüvvet || ve hased, bir arada karâr 
kılmaz. Dokuzuncı buğz, ya’nî kin dutmakdur, gerek (meğer) buğz || Allah 
içün ola ki “El hubbu lillâh vel buğzu lillâh” dur; eğer nefs murâdından ötü-
rü, neûzü billâhi || 72.109. a. dîne zarardur; pes fütüvvet anda karâr kılmaz. 
Onuncı kasdıla yalan söylemeği isti’mâl || itmekdür ve yalan söyleyenler hak-
kında Kur’an şâhiddür kim ehl-i cehennemdür. || Kavluhû taâlâ: “Veylün 
yevmeizin lil mükezzibîn.” Ve Rasûl hazreti bu ma’nîde buyurmışdur: || “El 
kezzâbu lâ ümmatî.”

Pes yalanıla fütüvvet durmaz. Onbirinci va’deye hilâf kasdıla || kılmak; 
zîrâ ki fesâd var; evvel kendü yalan olur; ikinci bir kişi dahı incinür. Nitekim 
|| bir yirde dahı zikrolunmışdur. Pes bu sıfatlu kişide fütüvvet karâr kılmaz. 
Onikinci || emânete hiyânet eylemekdür. Pes hâin mahrûmdur. Nitekim Haz-
ret-i Risâlet buyurur: || “El hâinu lâ yuflah.” Hiyânet, dînin düşmanıdur. Pes 
hain olan kişide fütüvvet || karâr kılmaz. Onüçünci nâ-mahreme, ya’nî Mü-
sülmanlarun ehl-i ayâline şehvet || nazariyle ve hiyânet fikriyile bakmak. 
Zîrâ bu dahı zinâdur; buna şâhid Kur’an’dur. Kavluhû || taâlâ: “El aynânu 
tezniyan (?).” Pes fütüvvet bu sıfatı kabul kıl maz. Ondördünci kimsenün || 
aybın istemekdür kim anun ırzın yı ka. Bu ma’nîde Hazret-i Risâlet buyurmış-
dur: || “İzzül mü’minü ke demihî.” Ya’nî mü’min utandurmak kanın dökmek 
gibidür. Pes bu sıfatı || fütüvvet kabûl kılmaz. Onbişinci katl-i nefs itmekdür 
neûzü billâhi. Zîrâ Hak taâlâ || buyurmışdur: “Ve lâ taktulünnefselletî harre-
mallâhu illâ bil hakkı.” Pes nâ-hak kan kılanda || fütüvvet karâr kılmaz. Onal-
tıncı kumar oynamakdur. Zîrâ dünyâsı gitdükçe nefs || incinür; küfre mürte-
kib olur ve bu sıfatlu kişiler Tanğrı düşmanıdur. Nitekim Kelâm-ı Kadîm’de 
|| 73. 109. b buyurur: “Velâ tüsrifû innallâhe lâ yuhibbül müsrifun (müs-
rifîn).” Pes bu sıfatıla, bu amelile fütüvvet || bir arada durmaz. Onyidinci 
pahıl (bahîl) mağbundur. Nitekim Rasûl || hazreti buyurmışdur: “El bahîlu lâ 
yedhulilcennete ve lev kâne zâhidâ.” || Pes bu sıfatlu ki şide fütüvvet karâr 
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kılmaz. Onsekizinci oğrılıkdur. Zîrâ oğrı || mağbundur, ne kadar amel varısa 
hasmundur. Dünyâ dahı ısbât olıcak bu âyet || ma’nîsiyile kısâs olunur. “Es 
sârıku ves sârikatu faktaû eydiyehumâ.” Pes bu sıfatıla || fütüvvet bir ara da 
durmaz. Ondokuzuncı bühtân kılmakdur. Bühtân kılmak ulu || zâlimlıkdur. 
Delîl Kur’an’dur: “Ve la’netullâhi alez zâlimîn.” Pes zulm ehli hakkında || bu 
âyet gelmişdür: “Hâzâ bühtânün azîm.” Pes zulmıla fütüvvet bir arada karâr 
kılmaz. || Eğer bu sıfatlu kişilerün hakkında gelen âyete, hadîse ve reddinün 
ısbâtına || ve bunlara gelecek ukubete ve şiddete ve azâba beyân itmeğe 
mukayyed olursavuz söz || uzar, maksûd kalur. Şimdi maksûd oldur kim 
erkân erenlerinün arasında || el dutuşmakdur; rumûzât vardur, bir fasıl dahı 
beyân idelüm. FASL. Bilgil iy || tâlib-i erkân-ı tarîkat ki şeh-bâzân-ı âlem ve 
fütüvvet-dârân, rumûzât-ı işârât || ko mışlar, tâ mürebbâ ve mukallid ve naşı 
fark olına. Ol rumûzâtın bir kısmı el dutuşmakdur. || Ol biş kısımdur. Evvel 
kısmına ahd dir ler. İkinci şart dirler. Üçünci emânet dirler. || Dördünci akd 
dirler. Bişinci “Lahmike lahmî” dirler. “Lahmike lahmî” sırdır. Muhammed 
Alî arasında. || 74. 110. a. akd-i sırdur Muhammed ile Selmân-ı Fârisî arasın-
da; emânet sırdur Muhammed ile || Ashâb-ı Suffa arasında; şart sırdur Mu-
hammed ile ashâb arasında ve mîzandur || fazâil-i ashâba ve ahbâba ahdul-
lâhdur ve ahd-i nikâhdur. İmdi bu biş kısımda || niçe işârât, rumûzât vardur; 
külliyyen diyevüz, söz tavîl olur. Ammâ ol ki || lâbüddür, anı beyân idelüm; 
evvel ahdi diyelüm: Ahdullâh, Âdem Peygamber arasında || oldı. Âdem, oğlı 
Şît’i dost dutdı, ahd eyledi. Pes peder-i tarîkat || dahı gerekdür ferzend ile 
dest duta, ahd âyetin okuya ve Rasûl hazreti || bu desti || ağaç dibinde on 
yârıla dutdı. Andandur kim bu deste “dest-i Muhammedî” || dirler ve bu 
desti dutanlardan Hak taâlâ râzı olmışdur; şâhid Kur’an, Kavluhû taâlâ: || 
“Lekad radıyallâhu (anil) mü’minîne iz yübâyiûneke tahteş şecereti.” Ve 
akd-i nikâh dahı bu deste dutulur. || Ukdesi, ya’nî dutması budur kim sağ 
elle rinün iki baş barmağın bir-birine karşu koyup || bâki barmakların bir-bi-
rin ellerin dutalar; şerîat, tarîkat ehli bu dest dutmakda || müttefıkdururlar. 
Ammâ ikinci dest ki şartıdur, ol dahı dest-i Muhammedî gibi kim || baş bar-
mak, baş barmak yüzine gelür, eyle dutalar; ammâ mîzân olmağa gerek, || 
gaalibün barmağı üstine ola, nâzilün alçakda ola, tâ merâtib fark oluna. Eğer 
|| el dutanlar ales-sivâ berâber dutalar, şehâdet barmağıla baş barmağın || 
bir birine kilitlerler; ana “dest-i Alî” dirler. Baş barmak, şehâdet barmağıyıla 
buluşıcak || 75. 110. b. aynı bilişi olur. Muhammed Mus tafâ, emânet dutdı 
Ashâb-ı Suffayıla kim Alî || konuk tarıykdayısa anlar ol tarıykı gözleyeler. 
Nitekim buyurur: “Vel hakku ba’dî || ma’a Aliyyin. Sadaka Rasûlullâh.” Am-
mâ dördünci akd aslı bu dur kim: Bir gün Rasûl hazreti || Selmân’ıla dört 
barmağ bırakdılar, çekişdiler. Selmân suâl itdi Rasûl hazretinden, || bu ne 
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remzdür? Ayıtdı: Yâ Selmân, nitekim bu akd açılmayınca ayrılmaz, sen dahı 
|| Alî’den ayrılma. Pes bu rumûz, erkân ehlinün senedidür, bu remz ehli is-
terler, bulıcak || bilürler, yek-cihetdür; zîrâ Selmân, Alî hânedânından gayrı 
hânedana hizmet kılmadı || ba’di (ba’de) Muhammedür Rasûlullâh. Bişinci 
“Lahmike lahmî” dür; anun remzi oldur kim Muhammed ile || Alî, nefs-i vâ-
hidile gayretinden münezzeh dutalar; nitekim Rasûl hazreti buyurur: “Ene 
ve Aliyyün || min nûrin vâhid.” İmdi Lahmike lahmî dutanlar gerekdür kim 
sağ ellerinün küçük || barmağın bir-birine çengel karışdura dutup ge türüp 
bulmuşdurlar, ammâ remzi mestûr dutalar || naşıdan ve mukallidden; zîrâ 
cümhûr-ı meşâyih buyurupdururlar: “Lâ tu’til hikmete ilâ gayri || ehlihâ fe 
tazlemûhâ.” İmdi bu dest dutmaklar tâlibe her biri bir mahalde, bir kişiden 
|| yitişür. Evvel pîr mukad demdür, şart ve mîzân, tevbe ve telkıyn, pîrden 
yitişür. İkinci || peder-i ahddur, ahdullâh peder tarîkından yitişür. Üçünci 
üstâd-ı şeddür, emânet andan || yitişür. Dördünci akddur, ol mahfilün şeyhi 
kim anı miyân-beste kıldılar, andan yitişür. || Bişinci Lahmike lahmî’dür, ol 
kâmil müfredîlere, nakıyblere, yâr-i gaalibe, sadr-ı mahfile, halîfeye, || 76. 111. 
a. şeyhlere şeyhinden yitişür. İmdi bu rumûzdur; bundan murâd i’tikaadı || 
ve hakıykati ve sırrıdur. Evvel ahdullâhdan murâd Şeytanıla adâvet itmek-
dür ve Allâh’a || teveccüh itmekdür ve şartdan murâd gaalibe nâzil olmakdur 
ve nâzili menzile kulavuzlamakdur || ve emânetden murâd hubb-i Alî’dür, 
mühr-i Alî’dür ve üstâd-ı nefsdür ki ana îmân-ı tarîkat || dirler ve doğrılıkdur 
ve ammâ akdden murâd hubb-i Âli Muhammed Alî’dür ve Eimme ve Sâdât-
dur || ve buğz-ı düşmenân-ı hânedân-ı Muhammed Alî’dür ebeden. Ve Lah-
mike lahmî’den mu rad sırr-ı nübüvvet || ve vilâyet sırrın bilenler; zîrâ nübü-
vvet dört kısımdur: Nübüvvetdür, risâletdür, ülül azmlikdür, || hâtemetdür. 
Hâtemi Muhammed Mustafâ’dur. Nübüvveti âhır olıcak vilâyetdür; Şâh-ı 
Vilâyet’dür; Aliyy-i || Velî’dür ve imâmet dahı anundur ilmile. Zîrâ ahall-i 
müşkilât oldur, bâb-ı ilmdür. || Cemî’i anun il mine muhtâcdur ve ma’sûm-
dur. Nitekim Hazret-i Risâlet buyurur: || “İnne Aliyyün mâ üşrike billâhi 
(böyle) tarfata aynin.” Eyle olsa imâmet anundur. Geldük imdi || pîr şart-ı 
bey’at dutıcak gerekdür kim evvel makaam-ı halvetde, ye mestûr dost duta, 
|| an dan tevbe vire menâhîden, andan telkıyn-i evrâd ide. Bey’at ve tev be ve 
telkıyn || âyetin okuya. Andan peder-i tarîkat ahdullâh du ta, ahd âyetin oku-
ya ve nasîhat vire, || andan üstâd şedd bağlaya, emânet duta; vasıyyet kıla; 
andan şeyh huzûrına || gelüp ahd dut sa şeyh ana tevellâ ve teberrâ telkıyn 
ide. Andan sonra tarîkat || içinde makbûl olduğı hâlde şeyh gerek ana Lah-
mike lahmî sırrın bildüre, dest duta. || 77. 111. b. Te’vîl ve tevcîh ide, tâ bu biş 
kı sım el dutuşmak zâhiriyle, batınıyla, kavliyile, fi’liyile, || hâliyile tamâm ola. 
Ol vakt ana müfred dimeklik câiz ola. Çün el du tuşmak || beyân olundı, pes 
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elde biş barmakda remz vardur, anı dahı beyân idelüm, tâ kusûr kalmaya. || 
Evvel biş barmak, biş ülül-azim peygambere işâretdür ve biş vakt namâza 
işâretdür || ve biş Ehl-i Âl-i Abâ’ya işâretdür ve Muhammed-i Mustafâ’yıla 
dört ashâba işâretdür. || Şehâdet barmağı Rasûl’e, baş barmağı Sıddıyk’a, 
orta barmağı Fâruk’a, yanındağı barmağı || Zin-Nûreyn’e, küçük barmağı 
Murtazâ Alî’ye ki sâhib-hil’atdur. Yol eren leri, kendüleri || tamâm bir elde, 
biş barmakla cem’itmişleridi. Ev vel şehâdet barmak, şeyh mukabelesinde || 
ve baş barmak, halîfe mukabilidür ve küçük barmak nakıyb mukabelesidür, 
yanındağı barmak || beşâris mukabilidür ve orta barmak ashâb mukabelesin-
dedür ve ashâb üçdür; || barmak dahı üç boğumdur. Evvel boğumı işâretdür 
ahbâba, ikinci boğumı işâretdür || nîm-tarıyka, ta mâm işâretdür müfredîye. 
Bir elde mahfil ehli tamâm işâretdür olanmışdur. || Bu tertîb anunçündür ki 
ehl-i erkân eğer müsâfir ve ger mücâvir, bir müsâfaha kılmakda bir-birine || 
kendüleri bildürürler ve baş barmak (beş barmak), ondörtdür (mafsalları); 
işâ retdür Cârdeh Ma’sûm’a ve bu || barmakları açmakda ve yummakda niçe 
işâret vardur; eğer cemî’isine mukayyed olursavuz söz || tavîl olur. Ammâ 
gerekdür kim erkân erenlerinün pîrinden ve üstâdından ve yol || atasından 
ve üstâd-ı şeddinden kendüye yitişen nefeslerin ve senedlerin suâl, cevâb || 
78. 112. a. tarîkınca beyân idelüm Allah tevfîkıyla. Suâl. Eğer sorarlarsa kim 
şeddün sened-i zâhirin bildük, ammâ bâtınî ma’nîsi nedür? Cevâb oldur kim 
bâtın ma’nîsi şeddür, ya’nî Şeytânıla || mü’min arasında muhtesibdür. Ehl-i 
şeddün gerek şeddin mührinden, yolından utana, || korka, amel-i Şeytân kıl-
maya, zîrâ küllinün mâli harcolur. Suâl. Eğer aydarlarsa kim || kardaş dutma-
ğun senedi kimdendür? Cevâb oldur kim: 1. Âdem’den, 2. Nûh’dan, 3. 
İbrâhîm’den, || 4. Muhammed-i Mustafâ’dan Cebrâîl’e kardaş okuşdılar. Ra-
sûl hazreti üç yirde || işâret itdi. Evvel Benî Kubays dağında ol mağarada kim 
ashâb bile oturdı. Çünkim || Ömer İslâma geldi, as hâb kırk tamâm oldı, ol 
şükrâneye Rasûl buyurdı: || “Yâ ashâbî tahâfe ve fil islâmî ahaveyni lehû 
ahaveyn (böyle).” Pes ashâb, iki şer ikişer kardaş || oldılar ve kendü mübârek 
elin uzatdı, ayıtdı: “Yâ Aliyyu ente ahî fid dünyâ vel âhıreti.” || İkinci Mek-
ke’den Medine’ye hicret itdükde muhâciri ansârıla kardaş olmağa emr itdi 
kim bir-biriyile || nigâh-dâşlık kılalar; anda dahı kendüsi İmâm Alî’yi kardaş 
idindi. Üçünci Gadîru Humm || güninde eğer kim, kiminüle kardaş olduğın 
dirsevüz söz uzar. Bârî anda dahı || İmâm Alî’yi kardaş idindi. Suâl. Eğer 
aydurlarsa kim oğul ata okuşmağun senedi kimdendür? || Cevâb oldur kim 
Muhammed-i Mustafâ, Zeyd ibni Hârise’yi oğul idindi ve Zeyd, Rasûl hazre-
tin || ata idindi ve Hasan-ı Bısrî, İmâm-ı Alî’yi ata idindi. Suâl. Eğer Hak 
taâlâdan aydurlarsa kim || üstâd dutmağun senedi kimdendür? Cevâb oldur 
kim Peygamber aleyhisselâm hitâb || 79. 112. b. oldur kim: Yâ Âdem, oğlanla-
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runı Şît’e ilet, terbiyet itsün. Âdem ayıtdı: Yâ rabbi, || ben terbiyet ideyim. 
Yine hitâb geldi kim: Yâ Âdem, Şît ter biyet itsün, tâ oğlanlaruna || edeb ilmin 
öğrenmek vâcib ola. Rivâyetdür ki Şît Peygambere gelen suhufda || ekser 
edeb beyânuyıdı. Sual iderlerse kim şeyh dutmağun senedi kimdendür? 
Cevâb || ol dur kim Hak taâlâ, Mûsâ Peygambere buyurdu kim: Yâ Mûsâ, var, 
bir mürşid dutun, sana edeb || ilmin öğrede. Mûsâ ayıtdı: Yâ rabbi, kime va-
rayım? Hitâb geldi kim Hızr’a var. Pes Mûsâ || Hızr’ı şeyh idindi. Kelâm-ı 
Kadîm’de buyurur: “Kaale lehû Mûsâ hel ettebiuke alâ en tuallimenî || mâ 
ullimtu reşedâ.” Bu mahalde söz çokdur. Enbiyânun, evliyânun şeyhi vardur. 
Hazret-i || Rasûl buyu rur: “Men lâ şeyha lehû lâ dîne lehû ve lâ îmâne leh.” 
ve Kaal a.m.: “Men lâ şeyha lehû şeyhuhu || ş-Şeytân.” Bu hadîs cevâb-ı kâfî-
dür. Suâl. Eğer aydarlarsa kim murâd pîrden ne || ve pederden ne ve üstâd-
dan ne? Cevâb oldur kim tevbe ve telkıyn pîrden ve pederden || ahdullah, 
üstâddan şedd-i Alî ve mühr-i Alî. Suâl. Eğer aydurlarsa kim ma’nî-i şedd ne? 
|| Cevâb: Şedd-i vefâ ve teslîmi. Suâl. Eğer aydurlarsa kim peder bilüni neyi-
le bağladı? Cevâb || oldur kim pe der bil bağlamaz, pend-ü nasîhat ider. Eğer 
aydurlarsa kim yol atandan || sana ne yitişdi? Ayıt: Oniki nesne, 1. Ahd. 2. 
Akd, 3. Nasîhat, 4. Emânet || 5. Gaalibe nâzil olup, 6. Sohbet, 7. Mahabbet, 8. 
Üstâd-ı nefs olmak, 9. Hıfzül lisân, 10. || Himmet, 11. Muvâfakat, 12. Nefs-i 
helvâ. Suâl iderlerse kim nîm-tarıykun nefs-i helvâsı || 80. 113. a. nedür? 
Cevâb budur kim: Lâ ilâhe illallâh Muhammedür Rasulullâh Aliyyün Veliy-
yullâh. Ma’nîsi ya’nî || tarîkate kadem basdı, Hudâ, Muhammed, Alî’ye îmân 
getürdi. Suâl ider lerse kim || müfredînün nefes helvâsı nedür? Cevâb: “Ahib-
bâ ihim etevellâ ve min a’dâihim eteberrau.” Ya’nî || tevellâ kıldum dûstân-ı 
hânedân-ı Muhammed ve Alî’ye ve teberrâ kıldum düşmenân-ı hânedâna. || 
Suâl. Eğer aydurlarsa kim halîfelere, nakıyblere ve ahîlere ve şeyhlere nefes-i 
helvâ nedür? || Cevâb oldur kim Şâh-ı Vilâyet yâ sâhib-şedd yâ İmâm-ı Alî 
kerremallâhu vechehû. Suâl || iderlerse kim üstâdun seni neyile revân itdi? 
Cevâb oldur kim kendünün || hoşnûdlığıyıla ve erenlerün irâdetiyile. Suâl 
iderlerse kim pîr bilüni neyile bağladı? || Cevâb oldur kim bir ahd-i Hudâ 
sübhan ve şedd-i Şâh-ı Merdân ve telkıyn ve vasıyyet-i pîrân. || Suâl iderler-
se kim senünle pîrün arasında nişân nedür? Cevâb oldur kim tevellâ ve te-
berrâ. || Suâl iderlerse kim tevellâ ve teberrâ nedür? nicedür? Cevâb oldur 
kim her kişinün sülûkine nisbet || tevellâsı ve teberrâsı vardur. Evvel kavl 
ehlinün tevellâsı emr-i ma’rûfdur, teberrâsı nehy-i münkerdür. || İkinci fi’l 
ehlinün tevellâsı yek-cihetlikdür, ya’nî Âli Muhammed Alî eteğine komışdur, 
|| hâlis, muhlis olana birliğe yitişmişdür ve teberrâsı Muhammed Alî vasıy-
yetin koyup || Âli Muhammed Alî’ye nazar-ı adâvet idenile adüvv-i tâm ol-
makdur. Üçünci: Hâl ehlinün || tevellâsı rızâ-yı Hakk’a ve vuslat-ı Hakk’adur 
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ve teberrâsı mâ-sivallahdandur; hattâ kendü nef sinden || dahı. Suâl iderlerse 
kim sana şedd nirede yitişdi? Cevâb oldur kim ol mahfilde || 81. 113. b. fülân 
makamda fülân seyyid-i sâdât ve ulemâ ve fukarâ huzûrında, fülân şehrde 
oldı. || Suâl ider lerse kim pîrün sana safâ-nazar kıldukda ne didi? Cevâb ol-
dur kim: || Şerîatda üstüvâr ol, tarîkatde pây-dâr ol, hakıykatden haber-dâr 
ol. Suâl. || Eğer aydurlarsa kim ata oğlınun bilin bağlamak câiz midür? Cevâb 
oldur kim: dürüstdür. || Zîrâ, Âdem, Şît’ün bağladı, Nûh a.m. Sâm’un bağladı. 
İbrâhîm Halîlün (İsmâîl’ün) bağladı. || İmâm Alî kerremallâhu vechehu, Ha-
san’ün ve Huseyn’ün bağladı ve Muhammed-i Hanefî (Hanefiyye)’nün bağla-
dı; || dört oğlınun bi lin bağladı. Bu zamanda dahı ehl-i tarıyk arasında ata, 
oğlınun || bilin bağladı ve bağlamak câizdür. Suâl. Eğer aydurlarsa kim tarî-
kat ehli tercüman || söyleyüp bende kimün hakkı varısa taleb idün, yâ halâl 
idün, âhıret hakkı boynumda || kalmasun dimek senedi kimdendür? Cevâb 
oldur kim: Muhammed-i Mustafâ’dandur. Suâl. || Eğer aydurlarsa kim yâ 
bir-birinden hak taleb itmek senedi kim dendür? Ayıt: Ol dahı Rasûl || hazre-
tinden; zîrâ kaçan “İzâ câe” nâzil oldı, Rasûl hazretine ma’lûm oldı kim dün-
yâdan || âhırete naklider, ayıtdı: Bende kimün hakkı varısa taleb itsün, didi. 
İki kişi taleb || itdi, ayıtdı: Yâ Rasûlallâh, gazâda saf düzerken bir demrensüz 
okıla beni karnuma dürtüpdürürdün. || Rasûl ayıtdı: Gel, sen de okıla karnu-
ma dürt didi. Geldi, yüzüni Rasûl’ün karnuna sürdi; || murâdum buyıdı didi. 
Rasûl ayıtdı: Halâl eyle, âhırete kalmasun didi; halâl eyledi. || Biri Ukâşa idi; 
Yâ Rasûlallâh, gazâya giderken kamçıbirle at urdın; || 82. 114. a. kamçı ucu 
geldi, benim yağrınuma dokundı. Rasûl kamçuyı getürdüp || Ukâşa eli ne vir-
di; hakkun al; benim arkama ur didi. Rasûl, mübârek || yağrının açdı, Nübü-
vvet mührin gördi; yüzin sürdi; ayıtdı: Yâ Rasul || allâh, benüm murâdum 
heman buyıdı didi; âhıret hakkı halâl ol sun didi. || Rasûl, Ukâşa’ya duâ kıldı, 
sensüz cennete girmeyem didi. Erkân ehli || kimseye hakkın gerek üzerinde 
komaya. Suâl iderlerse kim tercümân-ı lisan || söylemek senedi kimdendür? 
Cevâb oldur kim: Âdem Peygamber söyledi: || “Rabbenâ zalemnâ enfusenâ 
ve in lem tagfir lenâ ve terhamnâ lenekûnenne minel hâsirîn”. || İkinci Nûh, 
üçünci Mûsâ, dördünci Dâvud, bişinci Kanber-i Alî kim bir gün bir hâl || oldı 
kim İmâm Alî gazebe geldi. Kanber korkup Abdullâh ibni Abbâs’a || geldi, 
ağladı. Abdullâh ayıtdı: Yâ Kanber, kaçan İmâm’ı göresin, karşusına || var; 
ayıt: “Vel kâzımînel gayza vel âfîne anin nâsi vallâhu yuhibb || ül muhsinîn.” 
di; bu korkudan kurtılasın. Kanber eyle kıldı, İmâm Alî Kamber’e || bağışladı. 
Suâl. Eğer aydurlarsa kim tarîkat içinde bir suçlu kişinün || boynına seng 
asarlar, sengden ayrı nesne asmazlar, sebeb nedür? Cevab || oldur kim: Mûsâ 
mübârek tenini kimseye göster medi; kavm gümâna iletdüler, teninde || ayb 
vardur, anuniçün kimseye göstermez. Bir gün Mûsâ a.m. Nil ırmağında || 
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83.114. b. diledi kim guslide, libâsını çıkardı, taş üzre kodı. || Asâyı yanına 
dikdi, sudan çıkdı. El sundı ki libâsın || alup giye. Ol taş, Allah emriyile yirin-
den kopdı, yürüdi. Mûsâ a.m. || cehd itdi kim ol taşa yitişe. Ol taş dahı katı 
gitdi; || hattâ Mısır şehrine girdi, bir ucından çıkdı, biraz şehirden daşra 
çıkdı; || durdı. Çün Mûsâ aleyhisselâm taşa yitişdi, libâsın aldı, gitdi. || Ammâ 
gazebin yenmedi, asâyıla taşa oniki kerre urdı. Taş on || iki yirde delük-delük 
oldı. Ol taş Allah emriyile dile gelüp söyledi; || ayıtdı: Yâ Mûsâ, ben senün 
arılığına tanıklık virdüm, sen benüm oniki || yirde bağrum deldün, ben hod 
kendü re’yimüle yürimedüm. Allah emriyile yüridüm; || zîrâ senün kavmun 
tenünde aybun var diyü gümâna iletdiler; pes Allâhu taâlâ || bana emreyledi; 
ben senün libâsunı alup gitdüm. Senün mübârek || tenüni ol gördi, gümânla-
rı gitdi. Çün Mûsâ a.m. ol taşdan || bu sözi işitdi, taşa özritdi; tercüman söy-
ledi. Ol taş || Mûsâ Peygamberin özrin kabûl itdi; ayıtdı: Yâ Mûsâ, beni götür-
gil || boynuna asgıl didi, tâ sana bun deminde gerek olam didi. || Mûsâ a.m. 
ol taşı götürdi; bir ipile boynına asdı. Ol taş || 84. 115. a. ayıtdı: Yâ Mûsâ, sana 
ve senün ümmetüne su ge rek olsa, bulunmasa || boynundan indürüp yir 
yüzine koyasın; Al lâhu taâlâdan hâcet dileyüp || duâ kılasun; Hak taâlâ em-
riyile ol oniki delükden oniki çeşmeyi || revâne olup akardı. Mûsâ Peygam-
berün dahı kavmi oniki sıbt idi. || Her sıbt, ol çeşmenün birinün suyından 
kanarlardı. Nitekim Hak taâlâ || Kelâm-ı Kadîm’de bu yurur: “Ve katta’nâhu-
müsnetey, aşerete esbâten ümemâ. El-âye.” || Ya’nî oniki bölüği her bölüğün 
bir nakıybi varıdı. Çünki ol bölüklerün || hâceti biterdi, su yine giderdi. An-
dan Mûsâ ol taşı getürüp || boynına asardı. Bu sözün hakkında Kelâmullâh 
buyurur: “Fenfeceret minhu || senetâ aşerete aynen kad alime küllü ünâsin 
meşrebehum.” (II, 60.) Çün ol taş || su zarfı oldı; sengi ana teşbîh iderler. 
Suâl. Eğer aydurlarsa kim nakıybler || su sunıcak sağ ayağın sol ayağınun 
üzerine basduğı nedür? Cevâb || oldur kim Rasûl hazreti aleyhisselâm su 
taleb itdi içmeğe, || Hasan, Hu seyn anda hâzır idi, ikisi bile durup suya || 
seğirtdiler. İmâm Hu seyn becid vardı. Su kabın alup gelüriken || gördi kim 
ayağınun baş barmağı nesneye dokunup kanamış. Anı göricek || sağ ayağu-
nun baş barmağıyıla kanamış; barmağın basdı, Rasûl görüp || 85. 115. b. mün-
fail olmaya. Selmân-ı Fârisî, bu sırdan vâkıf oldı, kendünün || sol ayağınun 
baş barmağı yoğıdı, İmâm Huseyn’ün ol fi’li kendüye || hoş gelüp anı âdet 
itdi; pes senedi bu veçhile ısbâtdür. || Suâl iderlerse kim nemed geymeğün 
hakkı nedür? Cevâb || oldur kim nemed didüğümüz üç harfdür: nûn’dür, 
mîm’dür, dâl’dür, Nûn || nassa delâlet ider, ya’nî Kelâm-ı Hakk’a. Mîm mühre 
delâlet ider. || Dâl dîne delâlet ider. Her derviş kim nemedi bu ısbâtıla gey-
meye, || sâir halkdan anun farkı olmaya. Suâl. Eğer aydurlarsa kim şedd || 
salmak yidi asıldur. Yididen murad ne? Ve ol yidi salmağun sûreti nicedür || 
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ve her salışun adı nedür ve kimden taallukdur? Cevâboldur kim: || Yidi asl 
salmakdan murad yidi tâifedür. Ol yidi salışun adı taalluk || bu veçhile anla-
nur: Evveline “elif” dirler, salışı hem elif şeklindedür. || Meselâ sûreti budur: 
 İkinci “kavs” dür, hem yine yay şeklidür, sûreti budur: ||  Üçünci ا
“mihrâb”dur, sûreti budur:  Dördünci lâm-elifdür, || sûreti budur: ال Bişin-
ci “Süleymânî” dür, anun dahı salışı sûreti bu dur: || ∂ Altıncı “Yûsufî”dür, 
sûreti budur: 

∂

 Yidinci “hafî”dür, anun || dahı salışı budur:  “Elfî”ye 
“şedd-i Rûmiyâne” dahı dirler, taallukdur meddahlara. || 86. 116. a. Zîrâ ki 
bunlar ehl-i tuğdur; ya’nî sâhib-dâire, ehl-i gulbang || ve ehl-i salavâtun (sa-
levât) ve muhibb-i Hânedândur; ne ki söylerlerse tevhîd, na’t, || menâkıbdur. 
Kelâmullâh’dan istihrâc itmişlerdür. Bunlarun kelâmı || can gıdâsıdur, nefes-
leri makbûldür. Mescidde, mihrâbda, minberde, || kelâmda makbûldür ve 
dahı cemî’-i ehl-i nefes bu şedde taallukdur. Kurrâ, || hoş-hon, muarrif, mü-
ezzin ve dahı ne kim bunlara benzer varısa, ya’nî || cemî’-i ehl-i erkân kim 
ehl-i nefesdür, şedd-i elfîye taallukdur. Ammâ “kavsî”ye || “şedd-i fâhirân” 
dahı dirler; taallukdur ol tâifeye kim sâhib || tâc (ü) ke mer ve sâhib-seyfdür 
ve ehl-i kabz (a) dur ve ne kim bunlara || benzer varısa kim sâye-i pâdişah-
dadur ve fârisdür ve mücâhiddür ve || sâhib-hükümdür ve nızâm-ı memle-
ketdür; yâ’nî cemî’-i mü câhidîn, || şedd-i kavsîye taallukdur. Ammâ “şedd-i 
mihrâbî” kim ana “şedd-i tâziyân” dahı || dirler, ehl-i seccâdeye kim bunlar 
müftîler, kadılar, hatibler, imamlar || ve meşâyihdür ve ehl-i mihrâb olardur. 
Sâhib-mihrâb ve seccade || Muhammed-i Mustafâ’dur. Ammâ “şedd-i lâm-el-
fî”ye “şedd-i iştirâk” dahı dirler; || taallukdur sakkalara ki bunlar sâhib-ayağ 
ve siyakdur ve hayât-bahşdur. Kaasım-ı cennet ve sâki-i Kevser Emîrül 
Mü’minîn Alî’dür || 87. 116. b. ve sakka, meddâhdur. İşâret-i elif, delâlet-i 
meddâhlıkdur. Lâm, delâlet-i || sakkalıkdur ve iştirâk, ol ma’nîyedür kim ne 
kadar ehl-i sumât || varısa kim aç doyurur ve susuz kandurur ve gıdâ yitiş-
dürür ki bunlar Halîl’dür. || İnsâna müfîd nesneleri ki et’imeden ve eşribeden 
vardur, anı insâna || yitişdirürler, cemî’i şedd-i lâm-elifî’ye taallukdur. Ammâ 
şedd-i Süleymânî’ye || “şedd-i hâdimân” dahı dirler, taallukdur ferrâşlara ki 
bunlar sâhib devr-i çenberdür ve fahirleri Mûsâ Kelîmullah’dandur; ya’nî 
Hak taâlâ, Mûsâ Peygambere buyurdı kim hayme düzdi. Anun || kıssası çok-
dur, bu mahal takaazası muhtasar itmekdür. Dahı niçe esnâf, || bu şed de 
taallukdur; ehl-i şerîd ve ehl-i kıyâs ve bu kabîlde ne kim buna || benzer va-
rısa cemî’i şedd-i Süleymânî’ye taallukdur. Ammâ şed d-i Yûsufî’ye || şedd-i 
Mısrıyân” dahı dirler, taallukdur ehl-i meftûle ve ehl-i fakre ve ehl-i || tevek-
küle ve ehl-i tefekküre ki bun lar dâimül evkaat mücâvirlerdür || ve dahı taal-
lukdur ehl-i bahya kim niçe esnâfun bahyada taallukı || vardur. Bunlar cemî’i, 
şedd-i Yûsufî’ye taallukdur. Ammâ şedd-i hafî’ye “şedd-i || Süleymânî” dahı 
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dirler, taallukdur dellâklere, hammâmlara hidmet || idenlere ki bunlar ehl-i 
setir ve ehl-i şüst ü şûydur; oğlanlarınun || 88. 117. a. cemî’-i aybın göriciler-
dür. Pes ehl-i setir bunlar ve ehl-i tıyg (u) tîrâşdur || ve niçe esnâfun tıygde 
taalluku vardur; şöyle kim cerrâh ve kassâb || ve ne kim ehl-i tıygdur, cemî’i 
şedd-i hafîye taal lukdur. Bu yidi tâifede || söz çokdur; ekser ehl-i nücûm bu 
bahsi itmişlerdür. Biz bu mahalde || bu kadar kelâmıla ihtisâr idelüm, edeb 
beyânına gidelüm ki || lâzım-ı tarîkat edebdür. Edeb öğren mek vâcibdür. Ni-
tekim ekâbir || buyurmışlardur:

Edeb tâcîst ez nûr-ı ilâhî
Binih ber ser birov her câ ki hâhî

|| Ve Emîrül Mü’minîn Alî kerremallâhu vechehû buyurmışdur: “Şerefu 
|| 1 mer’i bil ilmi vel edebi, lâ bil asli ven nesebi.” Ve Rasûl hazreti || sallallâhu 
aleyhi ve sellem buyurmışdur: “Edebün nefsi hayrun min edebi || d dersi.” 
Zîrâ cümle ilmün yiğreği edebdür; her kimde kim edeb || var, hayâ var ve her 
kimde kim hayâ var, îmân var. Nitekim Rasûl || hazreti buyurur: “El hayâu 
minel îmân.” Ve bu ma’nîde Mevlânâ Celâleddîn || kaddesallâhu sırruhu bu-
yurmışdur:

Ez Hudâ cûyîm tevfıyk-ı edeb
|| Bî edeb mahrum geşt ez lûtf-ı rab.

Çün edeb beyânı fütüvvet || kitablarında lâzımdur; pes vâcib oldur kim 
elden geldükce || mahal iktizâsınca beyân idevüz, tâ her azîze kim nasîb 
olup || 89. 117. b. bu kitaba mütalâa ideler, fütüvvet âle min tamâm müşâhe-
de ide; nitekim || Emîrül Mü’minîn, İmâmül Müttakıyn Aliyy ibni Ebî-Tâlib 
kerremallâhu vechehu, || bu ma’ nîde buyurmışdur kim fütüvvet âlemi, bîr 
âlemdür ki anun || yirı îmandur, göki ma’rifetdür, güneşi şevkdur, yılduz-
ları || hidâyetdür, ayı mahabbetdür, buludı akıldur, yağmurı rahmetdür, || 
bustânı edebdür, ağacı tâatdur, yimişi hikmetdür. İmdi gerekdür kim bûsıtân 
ârâste ola her dürlü çiçekden || ve mîveden, tâ her kim bûsıtânı temâşâ 
kıla, bu çiçeklerden || koku alup dimâğı muattar ola ve bu yimişlerden lez-
zet bula, || bu fakıyri duâdan tâd ideler. FASL. İy azîz, edeb ilminde dahı 
|| vâcib var ve müekked var, lâ zım var, müstahab var. || Ahassunun teklîfi 
özge ve aamminün keennehû ahassına lâzımdur ki || ellidört farzı, yitmişiki 
şartı, yidiyüz kırk edebi riâyet || ide. Ammâ aammine yüzyiğirmi dört edebi 
beyân idevüz || tafsîliyile, tâ ol yüzyiğirmi dört edebi riâyet idenler, yüz || 
(yiğirmi dört) bin peygamber sevâbından mahrum ol maya inşâallâhu taâlâ. 
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Ammâ || ol yüzyiğirmi dört kifâyet ider dimişler; amma ellidört || 90. 118. 
a. farzı, yitmişiki şartı, yidiyüz kırk edebi tafsîl idersevüz söz tavîl || olur; 
bu muhtasar, ana tâkat getürmez. Ammâ gerekdür kim yüz || yiğirmi dört 
edebi beyân idevüz tafsîliyile, tâ ol yüzyiğirmi || dört edeb (e), riâyet idenler 
yüzyiğirmi dörtbin peygamber || sevâbından mahrûm olmayalar inşâallâhu 
taâlâ. Ammâ ol yüzyiğirmi || dört edebün onikisi taâm yimekdedür. Üçi su 
içmekdedür. || Dördi söz söylemekdedür. Bişi don geymekdedür. Dördi || 
evden çıkmakdadur. Sekizi yol yürimekdedür. Dördi || mahallede yürimek-
dedür. Bişi bazarda yürimekdedür. Üçi || nesne satun almakdadur. Üçi dahı 
eve nesne getürmekdedür. Bişi eve girmekdedür. Üçi dahı oturmakdadur. 
Üçi dahı || konukluğa varmakdadur. Bişi dahı beğler katına varmakdadur. || 
Üçi dahı teferrüce varmakdadur. Üçi dahı âdem okuyuvarmakdadur. || Altısı 
hammâma varmakdadur. Onu su dökmekdedür. Bişi hasta || soruvarmak-
dadur. Altısı azâya varmakdadur. Dördi makbereye || varmakdadur. Dördi 
döşekde yatmakdadur. Üçi dahı döşekden || kalkmakdadur. İkisi bardağa su 
koymakdadur. İkisi dahı başmak çevirmekdedür. || 91. 118. b. Üçi dahı mes-
cide girmekdedür. Üçi dahı mescidde oturmakdadur. || Üçi dahı mescidden 
çıkmakdadır. Tamâm yüzyiğirmi dört edepdur. || Birı eksik olsa edebsüzlik-
dür. Pes bu yüzyiğirmi dört || edebi taleb it mek vâcibdir; nitekim ekâbir, bu 
mahalde bu rubâîyi || buyurmuşdur; eğerçi bir rubâîdür, amma niçe remz ve 
niçe nasîhatdur:

|| Her kesî k’o edeb taleb nekuned
Ber bısât-ı şeref tareb nekuned
|| Edeb âmûz ger henî hâhî
Tâ zemâne tura edeb nekuned

Tâ çün bu yüzyiğirmi || dört edeb taksîmiyile ne mahallerde isti’mâl 
olunurmış, alet tertîb || beyân olundı, gerekdür kim ne fiillerdedür, anı dahı 
beyân idevüz, || tâ müşkil kalmaya. Evvel ol oniki edeb kim taâm yimekde-
dür: || Evvel sağ dizin diküp sol dizi üze rine otura, ve murabba’ otura. || Te-
cvîz itmişler; diz çökmek hod makbûldür. İkinci: Lokmayı kiçi kese, || kimse 
öninden almaya. Üçünci: Ağzına koydukda lokmayı evvel sağ || yanıyıla çey-
neye. Dördünci: Tiz yiye, dökmeye, bulaşdurmaya, damlatmaya. || Bişinci: 
Lokma ağzındayıken söz keleci eylemeye. Altıncı: Kimsenün lokmasını || gö-
zetmeye, Yidinci: Başın, gevdesin kaşımaya, taâm yiyici çevreye çevre || bak-
maya. Sekizinci: Etmeği ısırup aşa ban maya. Dokuzuncı: Katı-katı || 92. 119. 
a. söylemeye ve kahkahayıla gülmeye. Onuncı: Her taâma izzet idüp, || te-
ennîyile yiye. Onbirinci: Şol nesne ki yabana bırağacakdur, süğük gibi, || kap 
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gibi, anı kendü önine koya. Onikinci: Taâmdan sonra elin yuya ve sile. Ammâ 
ol üç edeb ki su içmekdedür; evvel: Bardağı || iki eliyile duta. İkinci: Kekince 
içe. Üçünci: Üstüne dökmeye. || Ammâ ol dört edeb ki söz söylemekdedür, 
evvel: katı-katı || söylemeye kim ağzı yârı saçılmaya. İkinci: Âdemile söyle-
şürken çevre- || çevre bakmaya. Üçünci: Sen-ben diyü söylemeye, siz-biz di-
yü lûtfile söy leye. || Dördünci: Eliyile söylemeye. Ammâ ol biş edeb kim don 
geymekdedür, || evvel: Sağ yanından eğnine ala, sağ yinine elin soka. İkinci: 
|| İmâmesin otururken sarmaya. Üçünci: Diz donın uru-dururken geymeye. 
|| Dördünci: Başmağın geyicek evvel sağ ayağına giye. Bişinci: Başmağın || 
çıkarıcak evvel sol ayağın çı kara. Ammâ ol dört edeb ki evden || çıkmakdur; 
evvel: İşikden daşra sol ayağın basa. İkinci: güle-güle çıkmaya. Üçünci: Yuka-
ru bakmaya, tekebbürlikdür. Dördünci: Tanğrı adın aydı-çıka. Ammâ ol sekiz 
edeb ki yol yürümekdedür, || evvel: Katı-katı yürümeye. İkinci: Canavarcuk-
ları gözede, basmaya. Üçünci: || 93. 119. b. Dört yana baka-baka gitmeye. 
Dördünci: Taşdan taşa seğirmeye. || Bişinci: Irlamaya, Altıncı: Kimsenün ar-
dınca bakmaya. Yidinci: Kendüden || ulunun önince yürümeye. Sekizinci: Bir 
kişiyile giderken || bir işe meşgul olup anı muntazır kılmaya. Ammâ ol dört 
edeb || ki mahallede yürümekdür, evvel: İşi olmaduk mahalleye yürü meye. 
İkinci: Karşudan || gelen kişiye yakın yürümeye. Üçünci: Bacalara ve pence-
relere, || açuk kapulara bakmaya. Dördünci: Oğlancuklara uymaya. Ammâ ol 
biş || edeb ki bazarda yürümekdür, evvel: Omuzunu kimseye urmaya, || ya’nî 
itişmeye. İkinci: Irakdağı kişilere çağırmaya. Üçünci: Bazarda || lağ itmeye, 
kahkahayıla gülmeye. Dördünci: Tükürmeye, sümkürmeye. || Bişinci: Nes ne 
yimeye, içmeye, yürürken. Ammâ ol biş edeb kim || hasta hâ lin sormak-
dur; evveli, ikindü namazından sonra varmaya. || İkin ci: Güler yüz ile gire. 
Üçünci: Sol yanından dolana, sağ yanına || otura. Dördünci: Çok oturmaya. 
Bişinci: Duâ kılup kalka. Ammâ ol altı || edeb ki azâya varmakdadur; evveli: 
Dülbendin bozmaya ve yire || urmaya. İkinci: Elin göğsine urmaya. Üçünci: 
Azzamallâhu ecreke || diye. Dördünci: Çok ağlamaya. Bişinci, “İnnâ lillâhi ve 
innâ ileyhi râciûn” diye. || 94. 120. A. Altıncı: Sabridün diye, öğüt vire. Ammâ 
ol dört edeb ki || makbereye varmakdur; evveli: Tekbîr getüre, Fâtiha okuya 
ve “Elhâküm || üttekâsür” sûresin okuya. İkinci arkun-arkun yüriye, tekeb-
bürâne || yürümeye. Üçün ci: Tükürmeye ve sümkürmeye.

[Ankara nüshası burda bitiyor. Burdan sona kadar olan kısmı, İst. Bele-
diye K. M. Cevdet Kitapları arasında K. 40 No. da kayıtlı nüshadan yazıyo-
ruz; ancak “makbereye varma” edeplerinin dör düncüsü o nüshada da yok.]

İşbu zikr ü beyân || ve tahrîr olunan yüzyiğirmi dört şart mûcebince 
amel eyleyen || kimse Ehl-i Beyt ve muhibb-i Hânedân ve erenler katarından 
tard u ib’âd || olunmaz. Heman Cenâb-ı Vâhibül atâyâ hazretleri tevfîkını 
refıyk || ve hidâyetin yoldaş eyleye || âmîn yâ muîn.
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[fütüvvetname-i sultani]
“İslâm ve Türk illerinde Fütüvvet teşkilâtı ve kaynakları” adlı makalemiz-
de (İstanbul Üniv. İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt XI, sayı 1-4, s. 2-354. İst. 
İsmail Akgün Matbaası - 1952. Bu makalede, 116-203. sahifelerde en eski ve 
önemli altı Fütüvvetnâme’nin tıpkı-basımı, 20-352. sahifelerde bu Fütüvvet-
nâmelerin tercemeleri, 353-354. sahifelerde de ekler ve düzeltmeler vardır.) 
Şeyh Seyyid Huseyn ibni Şeyh Seyyid Gaybî’nin ve Seyyid Muhammed ibni 
Seyyid Alâeddîn-al Huseyniyy-al Radavî’nin “Miftâh-al Dakaayık fî beyân-
al Fütûvvati v-al Hakaayık” adlı Fütüvvet-Nâmesinden bahsetmiş, Fütüvvet 
ehlindeki derecelerle son devirdeki Fütüvvet erkânında, bilhassa bu iki kita-
ba dayanmıştık (s. 24-25, 29 ve devamı).

Bu makaleden sonra rahmetli Âkaa-yı Muhammed Takıyy Behar (Ma-
lik-al Şuarâ)’nın “Sebk-Şinâsî yâ Tarîh-i tatavvur-ı Nesr-i Fârisî” adlı değerli 
eserinin 3. cildinde farşça bir “Fütüvvet-Nâme-i Sultânî”den bahsedildiğini 
gördük (s. 198-199. Kitabın basım tarihi belli değildir. Ancak 1319 hicrî şem-
sîde yazıldığını biliyoruz, s. 408). Malik-al Şuarâ Behâr, bu kitabın önemini 
belirtirken, Fütüvvet yolunun edeplerine ait çok faydalı kitaplar arasında 
bulunan bu kitap ele geçmeseydi ortaçağı İran tarihinin sosyal durumunda 
Fetâlar, yahut Cuvanmerdler, yahut da daha eski deyişle Ayyarlar topluluğu 
hakkında bilgimiz olamıyacaktı diyor ve bu kitabın bir nüshasının Britanya 
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Müzesinde bulunduğunu, noksan bir nüshasının da kendisinde olduğunu 
bildiriyor. Kitabın, Molla Huseyn Kâşifî’ye (ölm. 1504-1505) ait olduğunu, Ri-
yo’ya atfen haber veriyor (aynı sahifeler). Gene Malik-al Şuarâ Behâr, tasav-
vufa dayanarak işe girişen Safavîlerin, saltanatı elde ettikten sonra bu inanca 
âdeta düşman kesildiklerini, fakat buna karşılık Fütüvvet ehlini korudukları-
nı, ayyarların, şâhın şahsî fedaileri olduklarını söylüyor.

Riyo kataloğunun I. cildinde adı geçen ve A dd. 22.705 No. da kayıt-
lı bulunduğu haber verilen Fütüvvet-Nâme-i Sultânî’nin (Catalogue of the 
Persian Mnuscripts, 1879, s. 44 a-b) mikrofilmini getirttik. Riyo’nun da kay-
dettiği gibi maalesef bu kitap, sondan noksan. Molla Huseyn Vâiz, daha ilk 
sahifesinde “fakıyr-i hakıyr ve kesîr-al taksîr Huseyn-al Kâşifî ayyadahullahu 
billutfil hafiyy” diye adını açıklamadadır (1. b). İş böyleyken Malik-al Şuarâ 
Behâr kitabın Huseyn Vâiz’e âidiyetini, neden Riyo’ya atfen bildiriyor; aca-
ba kendisine aid olan nüsha, baştan mı noksan da bunu görememiş? Yoksa 
onun nüshası da sondan noksan da bu atıf, bir zühul sonucu mu? Yoksa 
ondaki nüsha, hem baştan, hem sondan mı eksik? Bir şey daha var:

Her iki nüshanın –eğer sondan noksansa– eksik oluşuna göre acaba 
müellif, eserini tamamlıyamadı mı? Malik-al Şuarâ Behâr’a ait nüsha görül-
medikçe, hattâ bir üçüncü nüsha ele geçmedikçe kesin olarak birşey söyle-
memize imkân yok.

Müellif, “Fütüvvet-Nâme-i Sultânî” nin bir mukaddime, oniki bap ve bir 
hâtimeden ibaret bulunduğunu söylüyor. Fakat kitap, altıncı bap bitmeden 
“ve on müşrik çün in hâl bedîd, Müselman şod, Emîr on” sözleriyle bitiyor 
(166. b.).

“Fütüvvet-Nâme-i Sultânî”nin müellifi Molla Kemalüddîn Huseyn Vâiz, 
zamanındaki bilgilerin hemen hepsini kavramış, Cevâhir-al Tefsîr, Mevâ-
hib-i Aliyye, Ravzat-al Şühedâ, Anvâr-i Süheylî, Mahzen-al İnşâ, Ahlâk-al 
Muhsinîn, yahut Ahlâk-ı Muhsinî, İhtiyârât gibi birçok eserler vermiş bir 
zattır (Habîb-al Siyer, cüz’-i seyüm ez cild-i seyüm, Bombay - 1857, s. 341). 
“Ravzat-al Şühedâ” sı, büyük bir şöhret kazanmış, Muharremlerde mersi-
ye okuyanlar, o zamanlar, bilhassa bu kitaptan nakillerde bulunduklarından 
mersiye okuyana da “ravza-han” denegelmiştir. “Fütüvvet-Nâme-i Sultânî” 
bize devrin özelliklerini vermekle kalmıyor, aynı zamanda Huseyn Vâiz’in 
Şîa-i İmamiyye’den olduğunu ve Fütüvvet yoluna da mensup bulunduğunu 
apaçık bildiriyor.1

1 Seyyid Muhsin-al Emîn-al Huseyniyy-al Âmilî (ölm. 1952), “A’yân-al Şîa” da Molla Huseyn Vâiz’in 
otuzyedi kitabını yazdığı halde Riyo kataloğuna bakmadığından “Fütüvvet-Nâme-i Sultânî” yi almı-
yor.
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“Fütüvvet-Nâme-i Sultânî” nin bu nüshası, pekçok yanlışla dolu. Yazı, 
güzel bir tâlik olmakla beraber yazan, pek bilgisiz bir adammış. Aynı zaman-
da birçok yerlerde âyetlerle hadîsler ve çoğu yeri sorulu-cevaplı olduğundan 
“sorarlarsa”, “de ki” gibi başlık denecek yerde, sonradan surhla yazılmak 
için açık bırakılmış. Maamafih âyetlerle hadîsler, hele bu işlerle uğraşanlar 
için, sözün gelişinden derhal belli olmada.

Molla Huseyn Vâiz, önsözünde belirttiği gibi bu risaleyi, Fütüvvet yo-
lunu, bu yolun türelerini, edeplerini, şed ve bey’at usulünü, taç ve hırkayı, 
şeyhlik, müridlik, şâkirtlik, ustalık şartlarını bildirmek için yazmış ve “Fütüv- 
vet-Nâme-i Sultânî” adını verdiği bu eseri, Oniki İmâm’ın sekizincisi İmâm 
Aliyy-al Rızâ’nın (ölm. 818) Meşhedinin hâdimlerine ithaf etmiştir (1b-2a). 
Bundan anlaşılıyor ki, eser, Meşhed’de yazılmıştır.

Müellif, kitabını yazarken “tabsırat-al Asfıyâ, Kavâid-al Futuvva, Risâ-i 
Âdâb-al Futuvva (böyle), Fütüvvet-Nâme-i Şeyh-i Kebîr, Avârif-al Maârif, 
Mırsâd-al İbâd, Hadîkat-al Hakıyka, Risale-i سرحانی, Zerîa-i Isfahânî, Tazki-
rat-al Avliyâ, Târih-al Hukemâ, Mesnevî, Ravzat-al Vâizîn, Manâhic-al Man-
hac, Maksad-ı Aksâ, Zâd-al Âhire” gibi kitaplardan faydalandığını söylüyor 
(2.b-3.a).2

Bu kitaplar arasında “Fütüvvet-Nâme-i Şeyh-i Kebîr”, acaba Kemâlüd-
din Abdürrezzâk-ı Kâşanî’nin (ölm. 1334) “Fütüvvet-Nâme” si midir? (İktisat 
Fakültesi Mecmuasındaki makalemize bakınız; s. 108-109). Çünkü kitabın 
bellibaşlı kaynaklarından biri, hattâ birincisi bu kitap (2. b). Netekim “Hâce 
Kemâlüddin Abdürrezzâk-ı Kâşî sâhib-Te’vîlât, Fütüvvet-Nâmesinde der ki” 
diye adını da anıyor ve Arapça iki beyit alıyor ki (2a) bu beyitler, Alâüddevle-i 
Semnânî’ye (ölm. 1335) âit “Risâlat-al Fütuvva”da var (makalemiz, metin, s. 
173, terceme, s. 297, satır: 4-6). Bu iki beytin, bizim yayınladığımız Farsça me-
tinde bulunmayışına bakılırsa Molla Huseyn Vâiz, Abdürrezzâk-ı Kâşanî’nin 
yazdığı ilk arapça Fütüvvet-Nâme’yi görmüştür (aynı makale, s. 108).

2 Bu kitaplardan “Avarif-al Maârif”, 632 hicride (1234) vefat eden ve bir de “Fütüvvet-Nâme” si 
bulunan Şihâbeddin Sühreverdî’nin meşhur kitabıdır. “Mırsâd-al İbâd”, “Dâye” lakabiyle tanınmış 
olan ve 654 hicride (1256) vefat eden Necmeddin Râzî’nindir. “Hadîkat-al Hakıyka”, sûfî şâir Hakîm 
Senaî’nin (ölm. 1130-1131) manzum eseridir. Son zamanlarda birçok nüshaları karşılaştırılarak ve 
nüsha farkları, not olarak gösterilerek Müderris Radavî tarafından hazırlanmış ve 1329 şemsî hic-
ride Tehran’da iki cild olarak basılmıştır. “Zerîa-i Isfahânî”, meşhur Râgıb-ı Isfahânî’nin (ölm. 1108) 
“Al-Zarîa ilâ Mekârim-al Şarîa” sı olacak (Keşf-el Zunûn, Maârif V. basımı, İst. c. I, s. 827). “Tazki-
rat-al Hukemâ”, 1153’te ölen Muhammed ibni Abdülkerim-al Şehristânî’nin eseri olacak (Keşf, I, 
s. 291). “Ravzat-al Vâizîn”, “Maâric-al Nubuvva fî Madâric-al Futuvva” adlı kitabın müellifi olan 
ve Muîn-i Miskîn diye tanınan Herat vâizi Şerefüddîn Hacı Muhammed-al Ferâhiyy-al Herevî’nin 
(ölm. 1501) “Ravzat-al Vâizîn fî Ahâdîsi Seyyid-al Murselîn” adlı eseri olmalı. “Maksad-ı Aksâ” Azîz-i 
Nesefî’nin (ölm. 1138- 1139) eseridir. “Mesnevî”, Mevlânâ Celâleddîn Muhammed’in (ölm. 1273) altı 
ciltlik meşhur kitabıdır, öbür kitapların kimlere ait olduğunu bulamadık.
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Molla Huseyn Vâiz, bu kitaplardan başka, kimin olduğunu bilmediği-
miz “Kavâid-al Futuvva” dan, Fütüvvet hakkında Attâr’ın, “fâilâtün fâilâtün 
fâilât” vezninde üç beytini alıyor (2. b). İstanbul Üniversitesi Kütüphanesin-
de farsça yazmalar arasında 1288 No.da kayıtlı manzum bir Fütüvvet-Nâme, 
Attâr’a atfedilmiştir. Fakat bu üç beyit bu farsça ve manzum Fütüvvet-Nâ-
me’de yok. Esasen Attâr’a atfedilen Fütüvvet-Nâme, “mefâîlün mefâîlün 
feûlün” vezninde. Bütün bunlardan başka Molla Huseyn Vâiz, Husrev-i 
Dehlevî’den (ölm. 1324-1325), Sa’dî’den (ölm. 1291-1292), Hâfız’dan (ölm. 1389-
1390), Hayyâm’dan (ölm. 1121-1122) istişhatlarda bulunuyor (8. b, 29. a, 41. a, 
144. a). İstişhatta bulundukları arasında bir de Mevlânâ Selîmî var (113. a). 
Bu zat, Ehl-i Beyt’e methiyeleri olan ve 1450 hicrî’de İmâm Rızâ’yı ziyarete 
giderken vefat eden Hasan Selimî olsa gerektir (Edward G. Browne basımı, 
Londra - 1911, s. 436-438). Ancak burda, hicretin 680. yılında (1281) şiir yazan 
ve şiirleri, Ali’yi ve İmamları medih vâdisinde bulunan bir Selîmî’nin de bu-
lunduğunu kaydedelim.3

Molla Huseyn Vâiz’in istişhatta bulunduğu kişiler arasında Mevlânâ, bi-
rinci plândadır. En fazla onun “Mesnevî”sinden, “Dîvân-ı Kebîr” inden beyit-
ler, rübâîler alır ve adını anarken kendisine pek büyük bir saygı beslediğini 
belirtir.

[fütüvvetname-i sultani özeti]
Bu hazırlayıcı satırlardan sonra artık “Fütüvvet-Nâme-i Sultânî”nin özetini 
verebiliriz:

Kitap, müellifinin de adı geçen bir önsözle başlıyor. Mukaddimede, 
Fütüvvet bilgisinin yüceliği anlatılıyor ve Fütüvvetin lûgat ve terim olarak 
îzahı yapılıyor. Mukaddimeden, Abdürrezzâk-ı Kâşânî’den alınarak peygam-
berliğin Âdem’le başladığı, peygamberlik kutbunun İbrâhim olduğu, Mu-
hammed’le de bittiği söylendikten sonra Fütüvvetin İbrâhim’le zuhur ettiği, 
Ali’nin Fütüvvet kutbu olduğu, son Fütüvvet mümessilinin de Mehdî olacağı 
bildiriliyor ve Alî’den sonra her Fütüvvet sâhibinin ona uyduğu belirtiliyor 
(1. b-2. a. Makalemizde Abdürrezzâk-ı Kâşânî’nin metni, s. 154-155, terceme, 
s. 264-267. Alâüddevle’nin metni; s. 174, terceme 298-299).

Dört fasıldan meydana gelen “Mukaddime”de Fütüvvetin mevzuu, lû-
gat ve terim anlamları bildirildikten sonra Alî’den Mehdî’ye kadar İmamların 
Fütüvvet hakkındaki tarifleri yazılmış, yalnız “Kaaim-i Âl-i Muhammed” di-
ye andığı Mehdî’nin, Fütüvveti tarif etmediğini, Fütüvvetin hâtemi o olduğu 

3 Bursa Kütüphanesinde Orhan kitapları arasında eski 2086 No.’da kayıtlı mecmuada Selîmî’nin far-
sça şiirleri var. 162. sahifedeki şiirde, bu şiiri hicrî 680 yılında yazdığını bildiriyor.
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için Alî’nin sözünü tam olgunluk derecesine onun ulaştırdığını söylüyor (3. 
a - 6. a).

Birinci ve ikinci baplarda gene Fütüvvetin mazharını ve kaynağını, tarî-
katle Fütüvvetin anlamlarını, fakri, Fütüvvetin, peygamberden peygambere, 
Muhammed’e kadar geldiğini, ondan da bilgi şehrinin, yani kendisinin kapısı 
olan Alî’ye ulaştığını, daha önce de Mûsâ’da, Yûşâ’da, Ashâb-ı Kehf’te zuhur 
ettiğini, Kur’an’da İbrahim’e, Yûsuf’a, Yûşa’a, Ashâb-ı Kehf’e ve Alî’ye “fetâ” 
dendiğini, Alî’nin birçok üstünlüklerini belirterek anlatmada. Fütüvvetin al-
tı zâhirî, altı bâtınî temeli var. Dış temeller, dilini, kulağını, gözünü, elini, 
ayağını, karnını ve fercini haramdan korumak; iç temeller, cömertlik, alçak 
gönüllülük, kanâat, bağışlamak ve merhamet etmek, ululanmamak, yakınlık 
ve ulaşma makamına iyiden iyiye yönelmek. Gene bu kısımda Fütüvvet ağa-
cından bahsedilmede ve sorulu-cevaplı olarak tarîkatin asıllarından, tarîkat 
ebcedinden bahsolunmada. Tarîkat ebcedi ikidir:

Ebced-i sagıyr, ebced-i kebîr.
Ebced-i sagıyr, İmâm Ca’fer-al Sâdık’a göre, gerçek yolcusunun, özünü 

yer mesabesinde tutması, mücahede beliyle o yeri bellemesi, oraya sevgi to-
humunu ekmesi, mârifet suyuyla sulaması, riyâzat orağıyla biçmesi, demet 
edip dayanç ipiyle bağlaması ve kanâat harman yerine götürmesi, suçlardan 
çekinme gücüyle dövmesi, sabır yardımıyla taneyi samandan ayırması, ma-
habbet kilesiyle ölçmesi, râzılık değirmeninde öğüdüp un haline getirmesi, 
meveddet suyuyla hamur yapıp yoğurması, aşkla pişirmesi, ihlâs tabağına 
kotarması, ehlullaha sunmasıdır.

Ebced-i kebîr de Alî’den nakledildiğine göre dışını şerîatla, özünü hakî-
katle bezemek v.s. 

Tarîkatın îmanı, guslü, tekbîri, rükûu..., şerîat, tarîkat ve hakıykatin 
farkları, şerîat ve tarîkat sözlerinin harflerine verilen ayrı-ayrı anlamlar, dört 
pîr, dört tekbîr ve bey’at usûlü anlatılıyor (7. a - 33. b).

Bu baplardan sonraki kısımlarda nakıybin ve üstâdın şartları, şâkirdin 
şartları, şeddin kısımları, Vidâ’ Haccı, Gadîru Humm’da Alî’ye şed kuşatılma-
sı, onyedi Miyan-Beste, helva pişirmek, orda olmıyana göndermek, bel bağ-
lamak, yol atası ve yol kardeşi edinmek, hırka, taç, kemer ve yemek, içmek, 
giymek, yola gitmek, ziyafet vermek ve ziyâfette bulunmak, yolda yürümek, 
selâm vermek, hastanın halini-hatırını sormak, cenaze teşyîinde bulunmak 
v.s. edepleri var (32. b - 109. a).

Bütün bunlar, hele Vidâ’ Haccı, Gadîru Humm’da Alî’nin hilâfete geçi-
rilmesi, orda şed bağlayış, Miyan-Besteler, şed kısımları, tam gelenekleşmiş 
bir halde, ilk olarak Seyyid Gaybî oğlu Şeyh Seyyid Huseyn’in “Fütüvvet-Nâ-
me”sinde var. Bu bakımdan Molla Huseyn Vâiz’in, Seyyid Huseyn’in Fütüv- 
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vet-Nâme’sini gördüğünü kuvvetle tahmin ediyoruz. Zaten XV. yüzyıldan 
beri “Yukarı İller” denen İran’dan Anadolu’ya gelenler, Anadolu’dan İran’a 
gidenler, sayısızdır.

Burda şunu da söyliyelim:
Fütüvvet-Nâme’lerde Alî sevgisi ve Alî’yi muktedâ tanıyış müşterek bir 

harekettir. En eski Fütüvvet-Nâme’lerde bile mevcud olan bu karakter, me-
selâ şimdilik ilk türkçe Fütüvvetnâme olarak bildiğimiz Burgâzî’nin “Fütüv-
vet-Nâme”sinde de vardır.

“Fütüvvet-Nâme-i Sultânî”de Huseyn Vâiz, tarîkat şeceresini, dal-dal 
sıralarken saydığı adlar arasında Alâüddevle-i Semnânî’nin (ölm. 1335), iki 
ad sonra da Necmeddin Kübrâ halîfelerinden Şeyh Radıyüddin Ali Lala’yla4 
Necmeddin Kübrâ’nın (ölm. 1221) adları var (48. a-b). Molla Hüseyn Vâiz, Fü-
tüvvet şeceresini sıralarken yol atasının, “Fasâhat-şiâr, meddâh-ı Ehl-i Beyt-i 
Seyyid-i Muhtar Mevlânâ Lutfullah-ı Nîşâbûrî’nin (ölm. 1384; Ethe: Catalo-
gue of Persian Manuscripts in the library of İndia Office, c. II, Oxford, 1937, 
s. 1227) oğlu Derviş Aliyy-i Dehkan olduğunu, onun yol atasının meşhur şâir 
Hâcû-yı Kirmânî (ölm. 1352), onun Tâceddin Mevlânâ Hasen-i Kâşî, onun 
Fazlullâh-ı Herevî, onun da Şeyh Muslihuddin Sa’dî-i Şîrâzî (ölm. 1291-1292) 
olduğunu bildirerek Hâcû ve Sa’dî’nin de Fütüvvet yoluna intisap ettiklerini 
tesbit etmiş oluyor (48. b-49. a).

Yol kardeşleri şeceresinde Ahmed-al Rifâî’nin (ölm. 1182) oğlu Seyyid-al 
Kebîr Muhammed-al Rifâî’nin de adı geçiyor. Bu şecerede adı geçen Sey-
yid Aliyy-i Zaîm, Abdullah-ı Fakıyh, Behrâm-ı Deylemî, Abi-l İzz-al Aftas (49. 
a-b), Nakkaş Ahmed’in “Tuhfat-al Vasâyâ” sındaki şecerede adları geçen 
Emîr Aliyyibni Dagıym, Ubeydullâh ibn-al Kıyr, Al-Daylamî ve Abu-l İzz-i 
Navbî olacak. Hassân İbni Rabîat-al Mahzûmî’nin de adı aynen gene Nakkaş 
Ahmed’in şeceresinde geçmede (İslâm ve Türk illerinde Fütüvvet teşkilâtı ve 
kaynakları, s. 33). Aynı şecerede Abu Müslim-i Horasânî’nin (ölm. 745) adına 
da rastlıyoruz.

“Sened-i Ahbâr-ı Fütüvvet-Nâme” bölümündeki şecerede adı geçen 
Abu-1 Abbâs Ahmed Nâsırüddîn, 1225 te ölen Abbasoğulları halîfesi Nâsır 
lidîn-Allah’tır. Nâsır lidîn-Allah’tan önceki Fetâ Mâlik ibni Abdülcebbâr, Nâ-
sır lidîn-Allah’a Fütüvvet veren Sâlihoğlu Abdülcebbâr’ın oğlu olacak. Ondan 
önceki Şeyh Hasan Şehriyâr, ihtimal Nakkaş Ahmed’deki Abu-l Hasen-al Şâr-
ban’dır. Ondan önceki Pehlevan Baka-bni Tabbâh’ın da Nakkaş Ahmed’de-
ki Baka-bni Tabbâh olduğunda hiç şüphe yoktur. Gene Nakkaş Ahmed’deki 

4 Radıyyüddin Ali Lala, Hakîm Senâî’nin amcasının oğlu Şeyh Saîd’in oğludur. 1244 de ölmüştür 
(Nafahât tercemesi, İstanbul, Matbaa-i Âmire 1270, s. 492- 494).
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Hâfız-al Kindî, bu şecerede Hâfız-ı Kindî diye geçiyor (49. b-50. a, aynı ma-
kalemiz, s. 33. sıra bakımından bu adlarda karışıklık olduğunu da kaydede-
lim). Aynı şecereden halîfe Al-Nâsır’ın, 688 de (1289) Tebriz’de ölen İmâm 
Zeynüddîn adlı birine, onun Şemsüddîn-i Maragıy’ye, onun Şeyh Muham-
med Abu-l Hafs-al Mahzûmî’ye, onun da Şeyh Necmüddîn Zer-kûb’a fütüv-
vet-darlık verdiğini anlıyoruz (49. b). Bu Necmüddîn Zer-kûb da hiç şüphe 
yok ki bizim farsça mensur Fütüvvet-Nâme’sinin metnini ve tercemesini 
sunduğumuz zattır (aynı makale, s. 106-107; metin: s. 135-151; terceme: s. 235-
261). Ancak şecerede Halîfe Nâsır’la arasında üç kişi bulunduğuna bakılırsa 
Necm-i Zer-kûb’un, hiç olmazsa XIV. yüzyılın ilk yarısında ölmesi gerekir.

“Fütüvvet-Nâme-i Sultânî”, şecereleri yazdıktan sonra Peygamberin, 
Gadîru Humm’da, Fâtıma’nın çadırında Alî’nin belini bağlayışını, peksemat, 
yağ ve taze hurmayla helva yaptığını, Miyan-Bestelere birer lokma sunduğu-
nu, Selman’la da Medine’ye, Huseyn’e gönderdiğini yazıyor (50. a-b) ve bel 
bağlama erkânını bildiriyor. Bu kısmın özetini veriyoruz:

Nakıyp, toplantı gününü önceden haber verir. O gün şeyh, nakip ve 
kardeşler mahfilde toplanırlar. Şeyhin seccadesi kıbleye karşı yayılır. Yanına 
da şed seccadesi serilir. Şeyh, sağa, peder-i Ahdullah denen üstad da şeyhin 
soluna oturur. İhvan sola doğru otururlar. Şeyh yoksa onun makamına kaim 
olmak üzere postunun üstüne bir mushaf konur. Nakip, LV. sûrenin 19. âyeti-
ni okur ve bir sehpa üstündeki su kâsesine bir tutam tuz atar. Sonra beş fitil-
li kandili, XXIV. sûrenin 35. âyetini okuyarak uyandırır. Beş fitil, Âl-i Abâ’ya, 
yâni Muhammed, Ali, Fâtıma, Hasan ve Huseyn’e işârettir. Bundan sonra pe-
der-i Ahdullah, ferzendi, yâni yol oğlunu huzuruna çağırır. Ahid âyetini okur 
(Sûre XLVIII, âyet 10) ve ferzende oniki öğüt verir. Bu oniki öğüt şunlardır:

Tövbekâr ol, namazda tenbellik etme, nekeslikte bulunma ve ululanma, 
emânete hıyanet etme, insaf sâhibi ol, sana da insaf etsinler, mürîd ol, murad 
ver; kerîm ol, bu tâifeyi ulu bil, kardeşlerini aziz tut, ehil olmıyana sır verme.

Sonra ayağa kalkarlar. Ferzend, pederin solundadır. İkisinin de yüzleri 
şeyhe karşıdır. Peder, ferzendin sağ elini, sağ eliyle tutar. Oniki İmâm’ı anar. 
Üç kere istiğfar ettirir ve şehadet getirtir. Tövbe telkin eder. Sonra sol elini 
ferzendin başına kor. Meclisin safâ-nazarını ister. Fâtiha okur, tekbîr getirir, 
ehl-i şed ve bey’at pîrlerini ve ayrıca da kendi pîrini ve üstâdını hayırla anar. 
Bütün bunlardan sonra onu orda bırakır, kendisi üç adım geri gider, Fâtiha 
okur, sağ ayağını bir adım ileriye atar, İhlâs sûresini (CXII.) okur ve bir adım 
daha atar; tekbîr getirir, salavat verir. Ondan sonra şeddi alır, kendi boynuna 
atar. LXXIII. sûrenin 9. âyetini okur, şeddi boynundan alır, düz olarak sec-
cadenin üstüne kor. Şeyh ve Miyân-Besteler, iki rik’at şed namazı kılarlar. 
Namazdan sonra şeyh, yahut nakip, tarîkat hutbesini okur.
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Molla Huseyn Vâiz, tarîkat hutbesi çeşitlidir; biz “Te’vîlât” sahibinin 
(Abdürrezzâk-ı Kâşânî) seçtiğini yazıyoruz diyor ve aşağı-yukarı iki sahifeyi 
kaplıyan bir hutbe yazıyor. Metnini ve tercemesini sunduğumuz “Tuhfat-al 
İhvân”da erkândan bahis olmadığına ve böyle bir hutbenin yazılmadığına 
göre evvelce de söylediğimiz gibi Huseyn Vâiz’in “Tuhfat-al İhvan”ın aslı ve 
mufassalı olan arapça “Fütüvvet-Nâme”yi gördüğü açıkça anlaşılıyor.

Bu hutbede Tanrıya öğüşten sonra Muhammed’e ve Oniki İmâm’a sa-
lavat verilmede ve Fütüvvet yolu methedilmededir. Ayrıca bir de muhtasar 
hutbe yazıyor ve İmâm Ca’fer’den rivâyet edildiğini söylüyor. Bunda da Oni-
ki İmâm’ın adları geçmede ve ilkinde olduğu gibi tevellâ ve teberrâ telkin 
edilmededir.

Hutbe okunduktan sonra şedde üç düğüm atılıyor. İmamiyye’de, na-
mazlardaki kunutlarda okunan ve “Kelimât-al Ferec” denen duâ okunarak 
şed kuşatılıyor; üç gün sonra da çözülüyor (51. a-55. b). Burda, bütün Fütüv-
vet-Nâme’lerde Ehl-i Beyt İmamlarına atfedilen Fütüvvet târiflerinin, hutbe 
ve sairenin çoğunun düzme ve uydurma olduğunu da söyliyelim.

Bu erkândan sonra “Fütüvvet-Nâme-i Sultânî”de sorulu-cevaplı olmak 
üzere hırkadan, yelekten, kepenekten, tâc-ı nemedden, tâc-ı posttan... göze, 
ağza, burna vesaireye ait edeplerden, tekke usulünden, tekkeye nasıl gidile-
ceğinden, yemek, içmek, giymek, sefere gitmek, ziyâfet vermek ve ziyâfete 
gitmek, yolda yürümek, hasta ziyâretine, cenazeye gitmek gibi muamelât 
edeplerinden bahsediliyor (56. a ve devamı).



“Fütüvvet-Nâme-i Sultânî”nin en önemli kısmı, altıncı bapta “Der şerh-i 
hâl-i Erbâb-ı Ma’reke” başlığı ile başlıyor. Savaş meydanı anlamına gelen bu 
terkip, oyun, seyir, güreş meydanı anlamlarına geldiği gibi çarşı-pazar anla-
mına da gelir. Bölümdeki îzahlardan anlıyoruz ki bu son anlamlar, yâni oyun 
v.s., meydaniyle çarşı-pazar kasdedilmiştir.

§ Huseyn Vâiz, Ma’reke erbâbını üç kısma ayırıyor:
1. Meddahlar, gazâ-hanlar, sakalar,
2. Havasla meşgul olanlar,
3. Kıssa okuyanlar, masal söyliyenler.
Huseyn Vâiz’e göre şed kuşananlar arasında meddahlardan üstün tâife 

yok. Bunlar, Ehl-i Beyt menkabelerini okuyorlar. Bu yüzden de Peygamber’e 
en yakın tâife bunlar. Burda gene Hasan Selîmî’den, “Ehl-i Beyt’in kulu-kö-
lesi ol, onları öv; çünki bu soyu övmekten daha iyi hiç bir iş olamaz. Bu işte 
bizim pîrimiz, mürşidimiz Cebrâîl’dir; çünkü o, gaybi bilen Tanrı’dan vahiyle 
Ehl-i Beyt methini getirdi...” meâlindeki beyitler şahid olarak anılıyor.
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“Fütüvvet-Nâme-i Sultânî”, meddahları dört kısma ayırıyor:
1. Peygamberi ve Ehl-i Beyt’i, kendilerindeki şiir ve inşat kâbiliyetiyle 

övenler. Sâbit oğlu Hassân ve Mevlânâ Hasen-i Kâşî v.s. gibi.5 Asıl meddah 
bunlar.

2. Yazılmış ve söylenegelmiş manzumeleri okuyanlar.
3. Meddahlıkla beraber başka bir iş de yapanlar, sakalar gibi.
4. Parça-buçuk beyitler; şiirler belleyip dünyalık elde etmek için ka-

pı-kapı dolaşanlar. Bu dördüncü kısım, müellife göre meddah sayılmamakta.
Meddahlık geleneğine göre bu sanat, İsrâfîl ve Cebrâîl’den kalmış. Sâbi-

toğlu Hassân da meddahların pîri sayılıyor. Huseyn Vâiz, İmâm Aliyy-al Sec-
câd’a (ölm. 713) olan meşhur medhiyesi dolayısıyle Ferezdak’ı da (ölm. 728) 
meddahlar arasında anıyor.

Meddahlığın beş edebi var:
Temizlik ve çekinmek, bir maksat gözetmemek, dinini dünyaya satma-

mak, övüşte aşırı davranmamak, Tanrı buyruklarına itaat etmek.
Meddahlara sabır, şükür, doğruluk, zahitlik, kanaat... gibi yirmi huyun 

gerektiğini de söylüyor ve meddahları, okuduklarını şiir, nesir, yahut her iki-
si olduğuna göre de üçe ayırıyor. Yalnız arapça ve farsça nazım okuyanlara 
“meddâh-ı sâde-han”, savaşları, mucizeleri, menkabeleri nesir olarak inşâd 
edenlere “gazâ-han”, önce manzum methiyeler okuyup sonra nesirle inşatta 
bulunanlara, yahut önce nesirle inşattan sonra nazma geçenlere “muras-
sa’-han” dendiğini bildiriyor ve bu kısmın, en üstün derecede bulunduğunu 
haber veriyor.

Meddahların elbiselerinde bir hususiyet yok. Ancak kendilerinde bir 
tuğ, yâni ucuna at kuyruğu takılı mızrak, kuşak, deri bir sofra ve çerağ bu-
lunuyor.

Huseyn Vâiz, meddahlar bölümünü, kimin olduğunu bilmediğimiz, 
“Anlam ülkesinde buyruk sâhibi olmak istiyorsan Peygamber’i övmekten bir 
soluk bile ayrılma. Alî’yi ve soyunu öv; meddahların pek yüce bir derecesi 
vardır” meâlindeki bir rubâîyle bitiriyor. Belki de bu rubâî kendisinindir (112. 
b-118. b).

Anlaşılıyor ki meddahlar, XV-XVI. yüzyıllarda İran’da, sokaklarda, mey-
danlarda, çarşılarda, pazar yerlerinde Alî’yi ve Ehl-i Beyt’i övmeyi sanat edi-
nen bir zümredir. Bunlar, hem savaşları, menkabeleri anlatarak halkın he-
yecanını uyandırıyorlar, hem Alî’yi ve soyunu övmekle en güzel ve canlı bir 
Şîîlik ve böylece de Alevîlik propagandası yapıyorlar.

5 Hassân, sahâbedendir. Müşrik şâirlerin hecviyelerine karşı hecviyeler inşad ederdi. 683 te öldü. 
Hasen-i Kâşî, XV. yüzyılda yaşıyan ve yalnız Ali’yi ve imamları metheden bir şâirdir.
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Bu nazm içinde neşr olan cevahir
Dokuz yüz kırk birinde oldu hâsıl (zâhir)

beytiyle biten ve Kalkandelenli Fakıyrî tarafından 941 de (1534) yazılan “Risâ-
le-i Ta’rîfât”taysa,

Bilir misin nedir âlemde meddâh
Biri biriyle halkı ede ıslâh

Ola kaddi gibi pür istikamet
Sözünde olmıya hergiz sekamet

Letâfet sözlerin dercede dâim
Zarâfet dürterin harcede dâim

beyitleriyle tarîf edilen meddahlar (İst. Üniv. K. türkçe yazmalar, 3051, 9. b), 
Alî’yi ve Ehl-i Beyt’i öven propagandacı bir zümre değil, halkı eğlendiren, 
hikâyeler söyliyen ve her halde taklitler de yapan bir zümre. Şu halde Osma-
noğulları ülkesinde meddahlar, lâyık bir sınıf halinde. Gerçekten de ülkemiz-
de son zamanlara kadar sürüp giden meddahlığın karakteri, taklitli hikâye 
söylemekti. Meddah, İmparatorluğu meydana getiren bir çok milletlerin, bu 
arada Anadolu’nun, Rumeli halkının, ihtiyar ve genç kadın ve erkeklerin, ap-
talın, tiryakinin taklitlerini de yapardı. Meddahın şahsında toplanan bütün 
bu şahıslar, perde arkasına geçince aslî unsurları Karagöz’le Haciyvad olan, 
meydana çıkınca Kavuklu’yla Pîşe-gâr şekline giren Karagöz ve orta-oyunu-
nu meydana getirirlerdi.6

Sakalar
Âyet ve hadîslerle, su dağıtmanın üstünlüğü anlatıldıktan sonra Nuh Pey-
gamberin, her gün gemidekilere iki kere su dağıttığından, İbrâhîm’in, koçun 
derisini tulum yaparak sıcak günlerde çöle çıkıp bunalanlara su verdiğinden, 
Muhammed Peygamberin tulumla halkı suvardığından, Alî’nin Uhud sava-
şında su dağıttığı gibi kıyâmette de Kevser havuzunun sâkisi olacağından, 
Alî’nin oğlu Abbâs’ın, Âşûrâ günü Ehl-i Beyt’e su getirmek için Fırat’a gidişin-
den ve şehadetinden bahsedildikten sonra bu tâifeye, yaşayış bağışlayanlar 
anlamına “hayât-bahşân” da dendiği ve Sa’dî-i Şîrâzî’nin sakalık ettiği belir-
tildikten sonra sakalık edeplerine geçiliyor.

6 M. Fuat Köprülü’nün “Meddahlar” makalesine de bakınız (Türkiyat Mecmuası, birinci cilt, İst. 1925, 
s. 1-45).
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Sakaların tulumları, tulumu koyacak arkalıkları, tasları bulunduğu gibi 
tennûreleri, yâni meşinden bir önlükleri, yahut yakasız, kolsuz, önü yırtmaç-
lı ve deriden elbiseleri bulunması gerektiği bildiriliyor.

Sakaların, sokaklarda, meydanlarda, mahfillerde halka su dağıttıklarını 
anlıyoruz. Aynı zamanda bu sınıf, meddahlar ve gazâ-hanlarla beraber anıl-
dığından sakaların, su dağıtırken methiyeler ve herhalde daha ziyade mersi-
yeler okudukları da muhakkak (119. a-121. a).

Tarîkatler kaldırılıncıya ve tekkeler kapatılıncıyadek bizde de sakalar 
vardı. Kimisi seyyah olan bu dervişler, meşin saka elbisesi giyerler, saka tu-
lumunu yüklenirler, mersiyeler okuyarak bir zincirle tuluma bağlı olan ve 
içinde âyetler hakkedilmiş olan pirinç tasla halka su dağıtırlar, tasa konan 
paraları ceplerine koyup konuk oldukları, yâhut mensup bulundukları tek-
keye götürürler, şeyhe teslim ederlerdi. Hele Muharremlerde sakalar, tam 
bir Şîî propagandacısı kesilirlerdi. Bir saka resmi, Dohsson’un “Tableau ge-
neral de L’empire Othoman’ında vardır (Paris-1719, Pl. 125). Ayrıca Yeniçeri 
ocağında da, ocağın su işlerine bakan sebilci ve saka sınıfı vardı ki bunların 
resimlerini de Mahmud Şevket Paşa’nın (ölm. 1913) “Osmanlı Teşkilât ve 
Kıyafet-i Askeriyesi” adlı eserinin birinci kısmında görüyoruz (İst. Üniv. K. 
Türkçe yazmalar, 9391, resim. 39, 40). Son devirlere ait meşin bir saka elbi-
sesi, İstanbul’da, Belediye Müzesi’ndedir.

Havas-gûyan ve bısât-endâzan
Remil, cefir, yıldız, fal v.s. gibi “ulûm-ı garîbe” denen ve eski zamanlarda hal-
kı kandırmaktan, teselli etmekten başka birşeye yaramıyan, bugünse hiç bir 
değerleri kalmıyan şeylerle uğraşanlar. Bısât-endâz, yaygı yayan anlamına 
geldiğine ve bu sınıf hakkında îzahat verilirken bir sayvan kurdukları anlatıl-
dığına göre bunların bir kısmının, yahut hepsinin, yere halı, kilim gibi birşey 
yaydıkları ve belki de gene kilimden bir gölgelik yapmak suretiyle âdeta sey-
yar bir dükkân meydana getirdikleri anlaşılıyor.

“Fütüvvet-Nâme-i Sultânî”ye göre meddahlardan sonra en üstün tâife, 
bunlar. Bu bilgi Lokman Hakîm’den kalıyor. Molla Huseyn Vâiz, bu tâifenin 
geleneğini şu hikâyeyle tesbit ediyor:

Lokman Hakîm’in zamanında, puta tapan bir padişah hüküm sürmede. 
Bunun Sâdık ve Sadûk adlı iki veziri var. İkisi de inanmış kişi. Padişah, bun-
ların inancını duyunca onlardan kurtulmak için ikisini de Lokman’a gönde-
riyor. Bir müşkilim var, gidin, sorun; cevabını getirin diyor. Bunlar Lokman’a 
gidip padişahın sorusunu arzediyorlar. Cevâbını padişaha bildirmek üzere 
döndükleri zaman padişahın emriyle bunları sınırdan içeriye sokmuyorlar. 
Onlar da dönüp Lokman’a gidiyorlar. Lokman, onlara yıldız bilgisini, rüya 
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yormayı, hastalara ilâç yapmayı v.s.’yi öğretiyor. Gidin diyor, meydana bir 
sayvan kurun, kitaplarınızı koyun, halka ilâç satın, rüyalarını yorun, yıldızla-
rına bakın, buna karşılık da para alın.

Bu sınıf erbabının hem rüya yormak, yıldıza bakmak gibi asılsız, hem 
de hastalara bakmak, ilâç vermek gibi zamanına göre oldukça müsbet işlerle 
uğraştığı anlaşılıyor (121. b-124. a).

Kıssa-hanlar ve efsâne-gûlar.
Eski zamanlara ait hikâye ve masal söyliyenler bölümünde de Molla Huseyn 
Vâiz, bu hikâye ve masalların, halkı eski olaylardan haberdar etmesi, onlara 
ibret ve öğüt vermesi bakımından önemini belirtiyor ve kıssa-hanlara bir 
sandalya ve bir teberin gerektiğini söylüyor.

Müellif, kıssa-hanları, “hikâye söyliyen, şiir okuyan” diye ikiye ayırı-
yor. Kıssa-han, bu işe yeni başlamışsa üstâdına okuması, değilse bile halka 
okurken, yâhut söylerken duraklamaması, beklememesi için önceden kendi 
kendine tekrarlaması, dinliyenlerin neye rağbet ettiklerine dikkat etmesi, 
nesri zaman-zaman nazımla bezemesi, olmıyacak şeylerden bahsetmemesi, 
târiz ve kinayeden kaçınması, sözü kısa kesmemesi, fakat pek de uzatmama-
sı şartlarını koşuyor.

Nazım-hanın da güzel okuması, halkı çekmesi, anlaşılması zor bir beyit 
gelirse açıklaması, okuyacağı şiirin kime âid olduğunu önceden söylemesi, 
sözün sonunda tekbir getirmesi ve Fâtiha vermesi şart. Masal söyliyenlere 
âit de bu çeşit şartlar var (124. a-125. b).

[Pehlivanlar]
“Fütüvvet-Nâme-i Sultânî”de, bundan sonra pehlivanlar bölümü geliyor. 
Molla Huseyn Vâiz, pehlivanlara meddahlar kadar, hattâ onlardan daha fazla 
bir önem veriyor.

Pehlivanlığın, Yâkub Peygamberin oğullarından kaldığını, şüpheli ol-
makla beraber Muhammed Peygamberin bile Abû-Cehl’le güreştiğini, Âdem 
Peygamberin bildiği dört yüz kırk hünerden birinin pehlivanlık olduğunu, 
Hamza’nın, savaşlarda pehlivanlıktan faydalandığını, Hasen’le Huseyn’in 
güreştiklerini, güreşin, huy değiştirmek anlamına geldiğini anlatıp geleneği 
tesbit ettikten, hattâ sporun bir nev’i olan güreşin psikolojik tesirini belirt-
tikten sonra pehlivanlık için kuvvetin yeter olmadığını, bilginin de gerektiği-
ni, zâten pehlivanlığın, işe eş bir bilgi olduğunu söylüyor.

Pehlivanlığın oniki edebi var:
Temiz ve illetsiz olmak, şâkirtleri de temizliğe sevketmek, şâkirtten 

hiçbir hüneri gizlememek, bu hususta nekeslikte bulunmamak, şâkirtleri 
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esirgemek, mallarına tamah etmemek, her birine kaabiliyeti kadar öğretmek, 
gösterişten kaçınmak, şâkirtlerin kötülüklerini istememek, kötülüğe iyilik-
le karşı koymak, meydanda tâlim ediyorsa başkasının anlamaması için gizli 
söylemek, pehlivanlığı iyiden iyiye bilmek ve ustasını unutmamak.

Şâkirdin de doğru olması, herkesle iyi geçinmesi, güzel huya, iyi niye-
te sahip bulunması, ustasına sadakat göstermesi, kimseye hased etmemesi 
gerektir.

Tam usta pehlivanın altı bilgiyi elde etmesi icabettiğini söylerken bize, 
zamanının düşüncesini sadakatla bildirmiş oluyor. Pehlivanın bilmesi icabe-
den altı bilgi şunlardır:

Tıb, yıldız, remil, dua, ferâset (anlayış), pehlivanlık hünerleri.
Tıb bilgisiyle şâkirde ziyan veren şeyleri bilir ve öğretir. Yıldız bilgisiyle 

güreşin en uygun saatını seçer. Remille kimin üst olacağını anlar. Anlayış 
bilgisiyle şâkirdin şeklinden, hey’etinden içini, özünü anlar.

Pehlivanlık hünerlerine gelince: Üçyüz hüner, her hünerin bir de karşı-
lık hüneri var. Bütün pehlivanlık bilgisi tam bin seksen mes’eledir.

Pehlivanın huylanması gereken huylar da şunlardır:
Tanrıdan korkmak, Tanrı buyruklarına uymak, bedeni kuvvetli, dili tatlı, 

yüreği pek, aklı tam, sabrı çok, bilgisi olgun olmak, dâima çalışmak ve egzer-
sizi hiç bırakmamak, huyu-husu güzel olmak, haramdan çekinmek, sıhhatine 
dikkat etmek.

Molla Huseyn Vâiz, pehlivanların kisbet giymelerinin de şart olduğunu 
söylüyor ve kispet giymenin edeplerini anlatıyor.

“Fütüvvet-Nâme-i Sultânî”den anlıyoruz ki o devirde iki türlü güreş 
varmış. Birine “kabz”, öbürüne “ıztırâr” diyorlarmış. Kabz, Horasan ülke-
si halkıyla İraklıların güreşiymiş; buna “şehrî-dâr” da denirmiş. “Iztırâr”, 
Giylan, Şîrâz, Deylim’de ve Âzerbaycan’ın bazı şehirlerinde makbulmüş. Bu 
iki çeşit güreşin mahiyeti hakkında birşey söylememize imkân yok. Gene Fü-
tüvvet-Nâme, pehlivanların, güreşten önce ellerini birbirine vurarak gösteri 
yaptıklarını da yazıyor ve buna, “nakkare-i ceng”, yâni savaş davul-dümbe-
leği dendiğini söylüyor (125. b-128. b).

[Seng-gîran]
“Fütüvvet-Nâme-i Sultânî”de, bundan sonra “seng-gîran” bölümü geliyor. 
Taş tutanlar, taşla gösteri yapanlar anlamına gelen bu kelimeyle akrobati 
hareketleri kastediliyor.

Molla Huseyn Vâiz, bu hünerin İbrâhîm Peygamberden kaldığını söyle-
yip geleneğini bildiriyor. Biz, özetini verelim:
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İbrâhim, Kâ’be’yi yaparken dağlardan taş taşırmış. Taşı boynuna kor, 
yorulunca eline alır, bazı kere yere atar, tekrar yerden alırmış. Muhammed 
Peygamber, bir gün namaz kılarken Abû-Cehl, bir değirmen taşını Peygambe-
rin başına vurmak ister. O sırada Cebrâîl iner, taşa bir vurur, taş Abû-Cehl’in 
boynuna geçer. Peygamber, namazı bitirdikten sonra inanırsan kurtarırım 
der ve Abû- Cehl’i kurtarır. Fakat o, gene inanmaz. Alî de Hayber’in kapısını 
koparır, kalkan olarak kullanır. Savaş bittikten sonra hendeğin üstüne kor. 
Fakat hendek biraz geniştir, bu yüzden taşı eliyle tutar. Ordu üstünden ge-
çer. Taşla oynamak bunlardan kalır.

Bu hüner, savaş için kuvvetli olmıya yarıyor. Akrobat, taşı almadan pîr-
leri, ileri gelenleri anıyor. Taşı alırken besmele çekiyor. Hünerini gösterdik-
ten sonra da tekbir getiriyor, salavat ve Fâtiha veriyor.

Nâve-keşler
“Nâve”nin birçok anlamı var. Verilen îzahata göre kireç, çamur v.s. taşınan 
tekne kastedilmektedir. Nuh Peygambere tufandan sonra, bu gemi diyorlar, 
büyük sular için iyi; fakat küçük sular için de buna benzer bir şey gerek. Nuh 
bunun üzerine bir küçük tekne yapıyor, ona benzer bir tekne daha yapıp bu 
da diyor, işçinin işine yarar. İbrâhîm de Kâ’be’yi yaptıktan sonra İsmâîl ve 
Cebrâîl’le tekne içinde çamur çıkarıp damını tesviye ediyor.

Nâve-keşlere bir merdiven gerektiğini bildiren kitap, nâve’nin önünün, 
ardının, sağının, solunun neye işaret olduğunu bildiriyor. Harflerinin delâlet 
ettiği şeyleri anlatıyor. Zâten bu, harflerle istidlâl, her bölümde var.

Görülüyor ki nâve-keşler, bir işçi sınıfıdır.

Sele-keşler, yâni sepet taşıyanlar
Molla Huseyn Vâiz, bunlar da kuvvetli adamlardır diyor ve sele-keşliğin, 
Âdem Peygamberle Selmân’dan kaldığını söylüyor. Âdem, Havvâ’yı ararken 
nerde bir meyva görürse koparır, yer, bir kısmını da Havvâ’ya saklarmış. 
Meyva çoğalınca ağaç dallarından bir sepet örmüş, ona koymuş. Üstünü de 
örtmüş, başına koyup götürmiye başlamış. Muhammed Peygamber de ken-
disine armağan gelen hurmanın bir kısmını, Selmân’la Hasen ve Huseyn’e 
göndermiş. Selmân hurmaları bir sepete koymuş ve saygı göstermiş olmak 
için de sepeti başında taşımış.

Huseyn Vâiz, bu bölümde de “sele”nin harflerinden, bu harflerin delâ-
let ettiği şeylerden, sele-keşlerin edeplerinden, bu sınıfa gereken şeylerden 
bahsediyor (128. b-134. a).
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Hammallar
Molla Huseyn Vâiz, burda, hammallık münasebetiyle, “Gerçekten de biz, 
emâneti göklere, yeryüzüne, dağlara arzettik; yüklenmekten çekindiler, on-
dan korktular. İnsana yükledik onu, gerçekten de insan, çok zâlim oldu, pek 
bilgisiz oldu” meâlindeki âyeti (XXXIII. 72)7 ve Hâfız’ın, “Gökyüzü, emânet 
yükünü çekemedi; fal kur’asını bu deli-divânenin adına çektiler” meâlindeki,

Âsman bâr-ı emânet netevânistkeşîd
Kur’a-i fâl be nâm-ı men-i dîvâne zedend.

beytini alıyor. Hammallığın, Tanrı emanetini hatırlamak v.s. gibi şartlarından 
bahsettikten sonra edeplerini şöyle sıralıyor:

Temizlik, yük altında Tanrıyı anmak, herkese bakmayıp kendi ayağına 
bakmak, gelmekte olduğunu halka haber vermek suretiyle kimseye çarpma-
mak, bir yoksulu, yâhut arık birini görürse onun da yükünü yüklenmek, dök-
mek için olmadıkça haram birşey taşımamak, bir ulu kişinin mezarı önünden 
geçerken tekbir getirmek, bir azize rastlayınca salavat vermek, arkadaşla-
riyle kavga etmemek, kazancını dostlara vermek, ücret kaydında olmamak, 
para almak hususunda insâfı elden bırakmamak.

Bundan sonra gene hammallığın sırları, mertebeleri anlatılmakta (134. 
a-135. b).

Amut ve gürz taşıyanlar
Amudun Salih Peygamberle Hamza’dan kaldığını, gürzün aslının da amud 
olduğunu söylüyor. Her halde bu sınıf, ya askerî bir sınıftır, yahut amudla 
hünerler gösteren bir idmancılar zümresidir (135. b-136. a).

İple oynıyanlar
İp cambazları. “Fütüvvet-Nâme-i Sultânî”, bu sanatın, görünüşte oyundan 
ibaret olduğunu, fakat güce-kuvvete, aynı zamanda yürek pekliğine dayandı-
ğını söylüyor. Nuh’tan ve Ali’den kalmış. Nuh, gemideyken suyun ne kadar 
kaldığını anlamak için yelken ipine tırmanırmış. Alî de Selâsil kal’asına iple 
çıkmış.

İp cambazlarının ipte yürürken ellerinde bir terazi bulunduğunu da ge-
ne bu kitaptan öğreniyoruz. İp, Sıratköprüsüne, muvazeneyi sağlayan terazi 
de Mîzan’a işaret. Gene ip sözünün arapça ve farsçası olan “habl” ve “resen” 

7 Surhla yazılmak için âyet yeri açık bırakılmış. Fakat hem sözün gelişi, hem Hâfız’ın beyti, yazılacak 
âyetin bu âyet olduğunda hiç bir şüphe bırakmıyor.
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kelimelerinin harflerinin delâlet ettiği şeyler, uzun-uzadıya anlatılmada (136. 
a-138. a).

Güç işler başaranlar
Bunların tam akrobat olduklarını, yaptıkları işlerden anlıyoruz. Yapılan işler 
şunlar:

Bir insanı omzuna, boynuna alıp taşımak, koca bir taşı kırmak, elinde 
bir sopayı, düşürmeden tutmak ve gezinmek, kemik kırmak, taş atmak, de-
ğirmen taşını elle taşımak, bir fili kaldırıp taşımak, sıçrayıp hendekten atla-
mak v.s. Bütün bunların, nelere delâlet ettiği, kimlerden kaldığı anlatılıyor 
(138. b-141. b).

Meydanda oyun gösterenler
Bunlar, üç sınıfa ayrılıyor: Tasla oynıyanlar, kukla oynatanlar, hokkabazlar.

Molla Huseyn Vâiz, tasla oyunlar gösterenleri anlatırken diyor ki: “Bun-
lar, şaşılacak şeyler gösterirler. Bazı kimseler onların yaptıkları işler hüner-
dir derler, oyun değil. Tasla oyun göstermek kimden kaldı diye sorarlarsa, 
de ki: Feleğin dönüşünden kaldı. Felek, bir an ışıklı bir yıldız taşını gök renkli 
hırkasının altında gizler, bir başka yıldız tasını meydana çıkarır. Onun şaşı-
lacak işleri çoktur. Ateşlerle dolu güneş tasını çıkarır, gümüş ay tasını gizler; 
derken gene meydana çıkarır. Hakîm Esîrüddin Ûmâni8, bu hususta bir kıt’a 
söyler ki bu iki beyit, o kıt’adandır:

“Tasla oynıyan gökyüzünü seyret; sırtında elvan renkli bir elbise; bir 
döner, başımızın üstünden geçer-gider. Bu meydanda soluktan soluğa, insa-
noğullarından birini gizler, öbürünü meydana çıkarır.”

Bu oyunun dört işi var: Cübbe giymek; çarkurmak, yâni oynamak, dön-
mek, şunu-bunu gizlemek, tekrar meydana çıkarmak.

Bu hünerleri gösterenlere bir cübbe ve bir tas gerek. Açıkça bir hok-
kabazlık olduğu anlaşılan bu oyunda cübbenin, tasın, ayrı-ayrı harflerinin 
anlamları anlatılıyor (142. a-143. a).

Kuklacılar
Molla Huseyn Vâiz, bu bölüme girerken, birini gördüm diyor; başına bir ça-
dır çekmiş. Ergin bir adam gibi konuşuyor, sorular soruyor, başka bir sesle 
sorulara cevaplar veriyor, derken bir kız gibi konuşuyor, konuşanları birbir-
leriyle kavgaya tutuşturuyor, derken barıştırıyor. Olgun bir adam beni gördü 
de bu oyun değil dedi, gerçek birlik mertebelerinden ef’âl birliği bu. Aynı 
zamanda Hayyâm’ın, “Mecâzî olarak değil, gerçekten biz kuklalarız, felek de 

8 Esîrüddin Ûmâni, XIII. yüzyılda yaşıyan Hakîm Nasîrüddîn-i Tûsi’nin şâkirtlerindendir.
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kuklacı. Varlık sahnesine geldik, iki-üç gün oynadık, gene birer-birer yokluk 
sandığına girdik” mealindeki rubâîsini alıyor.9

Kuklacılara bir sandık, bir de çadır gerektiğini bildiriyor (143. a-144. b).

Hokka-bazlar
Aşağı-yukarı bu sınıf da ilk iki sınıf gibi oyunlar yapmada, hünerler göster-
mede (145. a).

Ehl-i kabza:
Bu bölümde mala, bel, kılıç, kalkan, gürz, yay, tokmak, satır, balta, bıçak, 
orak gibi elle tutulan şeylerle iş görenlerden bahsediliyor ve bu zümre yir-
miüç sınıfa ayrılıyor.

Kılıç, kalkan, gürz, yay sipâhîlere mahsus. Tokmak döşemecilerin, bı-
çak, satır, nacak ve balta silâh taşıyanlara ve kasaplara ait. Kepçe helvacıla-
rın, külünk kuyucuların, şiş kebapçıların... âleti.

Bu bölümde kılıcın üstünlüğünden, tokmaktan, çadırdan, süpürgeden 
bahsediliyor. Her bahiste, bahsettiği şeylerin edepleri, şartları, harflerinin 
delâlet ettiği şeyler, kimlerden kaldığı, alelûsûl bildiriliyor ve bu bölüm bit-
meden kitap bitiyor (145. a-166. b).

Bu kitap, Safavîlerin Fütüvvete ve Fütüvvet ehline büyük bir önem ver-
diklerini ve bilhassa meddah, gazâ-han, saka, kıssa-han, efsâne-gû gibi pro-
pagandacı sınıflarla gücü-kuvveti sağlıyan spora ve sportmen zümrelere pek 
büyük bir rağbet gösterdiklerini bildirmiş oluyor.

[fütüvvetnameler hakkında bazı notlar]
Bursa Müzesi Kütüphanesinde, Muhammed Radavî’nin “Miftâh-al Dakaayık 
fî Beyân-al Futuvvatî va-l Hakaayık” adlı Fütüvvet-Nâmesinin bir nüshası, E. 
54 No. da kayıtlı. Pek bilgisiz biri tarafından kopya edilmiş olmakla beraber 
ketebesi, Raif Yelkenci’ye ait nüshanın ketebesinin -yanlışlar müstesna- aynı:

“Faraga min tesvîdihî müellifihil abd-al müftakıru illâllah-al ganiyy-al 
kaviyy-al Seyyid Muhammed ibn-al Seyyid Aliyyüddîn (Alâüddîn)-al Huseyn 
(Huseyniyy)-al Radavî-al Kadıyy-al Şâfiî bi Burûsat-al mahrûsa (fî) avâili 
şehri Safer hutime bil hayri va-1 zafer min şuhûrı seneti ıhdâ ve selâsîne ve 
tis’amie...”10

9 Abdülbâki Gölpınarlı: Rubâîler, Silsilat-al Tartîb, İbni Sînâ’nın Temcîd’i ve tercemesi; İst. Remzi Ki-
tabevi - 1953, metin, s. 65; tercemesi s. 114. Rubâî: 285. Molla Huseyn Vâiz’in yazdığı şekille bizdeki 
arasında pek az bir fark var.

10 “İslâm ve Türk illerinde Fütüvvet teşkilâtı ve kaynakları” adlı makalemizin 25. sahîfesinin 3-7 satır-
larındaki ketebeyle karşılaştırınız.
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Anlaşılıyor ki bu nüshayı kopya eden, ihtimâl müellifin elyazısı nüsha-
dan, yanlışlara bakılırsa da gerçeğe yakın bir ihtimâlle müellif nüshasından 
kopya edilmiş nüshalardan birinden kopya etmiştir.

Aynı Fütüvvet-Nâme, Bursa Kütüphanesinde, Ulu Cami kitapları arasın- 
da 1533 No. da kayıtlı mecmuada da var; fakat bu ketebe yok (1. b-43. b). Aynı mec- 
muanın 48. a-130. a yapraklarında gene aynı Fütüvvet-Nâme’nin arapçası var; 
 1133 Rebîulâhırının onuncu günü (1701) kopya edilmiş. Gene Bursa Kütüp-
hanesinde Genel Kitaplar arasında 665 No. da kayıtlı ve Radıyy ibni Hasen 
tarafından 1076 da (1665) kopya edilmiş arapça bir nüsha daha var.



Fütüvvet-Nâmeler, daha ziyade fütüvvet geleneklerine ve erkâna önem 
vermişlerdir. Esnafa, sanat ve hırfet erbâbının âdetlerine, usta-çırak müna-
sebetlerine, usta oluş şartlarına, hâsılı sosyal-ekonomik cihete, hemen hiç 
dokunmamışlardır desek yeri vardır.

Bu hususta en etraflı Fütüvvet-Nâme olan Radavî’nin Fütüvvet-Nâme-
si’nde berberler, peykler, müezzinler, sancak-dârlar, tabipler, ahîler, şeyhler, 
seyisler ve mekârîler, gene şeyhler, müfessirler, silâhşorlar, gaziler, yapıcılar, 
kasaplar, palan dikiciler, riyâzat ehli gibi bir kısmı sanat, bir kısmı bilgi, hattâ 
riyâzat çekenler gibi bir kısmı bir yol-âdet ehli olanlar, ancak gelenek ara-
sında ve pîrleri dolayısiyle anılır (Millet, Ali Emîrî, Şer’iye, 899, 16. a-18. a). 
Mekikçiler, ekmekçiler, bakkallar, aşçılar, sakalar, dellâkler, hamamcılar, na-
tırlar, tabaklar, terziler, çullahlar, takke dikenler, kürkçüler, keçeciler, hâfız-
lar, muarrifler, yazıcılar, sahhaflar, şâirler, hoş-honlar, demirciler, çilingirler, 
kazancılar, iğneciler, nalbantlar, kuyumcular, altıncılar, helvacılar, attarlar, 
kazzazlar, tâcirler, paşmakçılar, çizmeciler, sarraçlar, penbe-dûzlar (pamuk-
lu dikenler), kılıççılar, bıçakçılar, hayme-dûzlar (çadır dikenler), ferrâşlar, 
meş’ale-darlar, kalkancılar, balıkçılar, cerrahlar, dülgerler, taşçılar, okçular, 
ok atanlar, yaycılar, boyacılar, kirişçiler, çanakçılar, çiftçiler, bahçıvanlar, 
hurda-füruşlar (ufak-tefek satanlar), çobanlar, simitçiler, kadılar gibi iş, sa-
nat ve hırfet erbabı da gene gelenek arasında, birisi, birisinin belini bağladığı 
anlatılırken “filan sanat ehlinin silsilesi ona çıkar” diye anlatılır (18. a-21. b). 
Bunlar arasında “muarrif, hoş-hon, ferrâş” ve “meş’ale-dar”, bugün bilinmi-
yebilir. Onun için bunları kısaca anlatalım:

Kalkandelenli Fakıyrî, muarrifi şöyle anlatıyor:

Muarrifler nedür devr içre dâim
Gehî mahfil-nişîn ü gâh kaaim
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Hudâyıla Rasûl’ü yâd ederler
Anı gûş edeni dil-şâd ederler

Salâtîni gehî ta’rîf iderler
Şerîf ismin anub ta’rîf iderler (İst. Üniv., 7. a)

Bu beyitlerden anlaşılıyor ki muarrifler, gâh bir yerde, belki de câmi 
mahfillerinde, gâh sokaklarda, törenlerde Tanrıyı, Peygamber’i, padişahları 
öven kişilerdir. Fakat bu kadarcık bir târifi yeter bulursak aldanırız.

Sipehsâlâr, “Risâle”sinde, bunun resmî bir hizmet olduğunu bildirmiş 
oluyor. Mevlânâ’nın (ölm. 1273) cenazesi musallâya konunca muarrif, namaz 
kıldırması için Şeyh Sadreddîn Konevî’yi (ölm. 1274) çağırıyor:

Şeyhlerin pâdişâhı, buyurunuz.
Ekmeleddin Tabib, muarrife, muarrif diyor, edebe riâyet et; şeyhlerin 

padşahı ancak Mevlânâ’dır (Ahmed Avni Konuk terc. Manâkıb-ı Hazret-i 
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî; İst. 1331, s. 112). İbni Batûta, Anadolu’da, câmi-
lerde, padişahı ve şehzâdeleri öven muarriflerin bulunduğunu haber verdiği 
gibi tezkirelerden de, câmilerde muarriflerin mevcûdiyetini, hattâ tertîb edil-
miş târiflerin bile bulunduğunu öğreniyoruz (M. Fuat Köprülü: Meddahlar, 
s. 1; not 8).

Fakıyrî, “Hoş-hon” ları da şöyle anlatır:

Bilir misin nedir mahfilde hoş-hon
Okuya dâimâ ebyât-ı mevzun

Sıfâhân u İrâk’ı devrider ger
Olur Uşşak-ı bî diller Muhayyer

Nevâdan Râst seyreyler Dügâhı
Hicaz içinde kılur Pençgâhı (7. a)

Esâsen terkibinin anlamı, güzel okuyandır. Târiften de anlaşılıyor ki 
hoş-honlar, hânendelerdir.

Esnaf zümreleri içinde, iki kere “peykler” geçiyor. Peyk, çavuş, haberci, 
haber çavuşu anlamına gelir. Fakat ayrıca bir de, birisinin sırtından geçinen, 
dalkavuk anlamına gelen “peyk” vardır. Fakıyrî:

Bilir misin nedir ey dil peykler
Yürürler sıçrayub nîte geyikler
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Urur dâim şehirden şehre lengi
Götünde asılub bir-iki zengi

Okuyup bir-iki yanlış gazeller
Gezüb bâzârı cerrider güzeller

beyitleriyle bu tâifeyi anlatıyor (13. a). Her halde haber çavuşlarından başka 
şehirden şehre gezen, şiirler, gazeller okuyan, böylece geçinen ve yukardaki 
üçüncü, beyte göre de mahbub-dost tanınan bir zümre de var.

Ferrâş zümresini, “Fütüvvet-Nâme-i Sultânî”den öğreniyoruz. Bunlar, 
yeri sulayıp süpüren, çadırı kurup içini döşeyen, kandil, meş’ale ve mum 
yakan, bunları düzeltmiye memur bulunan bir sınıftır (153. b). Meş’ale-darlar 
da her halde çadırlarda, törenlerde meş’ale yakan, bunları düzeltmiye me-
mur olanlardır ki “Fütüvvet- Nâme-i Sultânî”de bu hizmet, ferrâşlara aittir.



Seyyid Huseyn’in “Fütüvvet-Nâme”sinden sonra en önemli ve he-
men-hemen son büyük “Fütüvvet-Nâme” olan Radavî’nin “Miftâh-al Daka-
ayık fî Beyân-al Futuvvati va-l Hakaayık”ını da yayınlamak niyetinde bulun-
duğumuz cihetle bu kitap hakkında burda daha fazla söz söylemiyeceğiz.



Ankara Kütüphanesinde, Seyyid Huseyn’in “Fütüvvet-Nâme”sini ihtiva 
eden ve 0.355/1.03 No.da kayıtlı bulunan mecmuada, Fütüvveti ilgilendiren 
iki tane de fetvâ var. Bunları da yazıyoruz:

“Bu mes’ele beyânında Eimme-i Hanefiyyeden cevâb bu vechile:
Bir hırfetin şeyhi olan Zeyd, hırfetinden Amr’a kuşak kuşatdıkda âhar 

hırfetin şeyhi dahlidüb ben kuşadırın dimeğe kaadir olur mu? El-Cevâb: Alla-
hu a’lem sultan tarafından me’mûr değil ise kaadir olamaz.

Al-Fakıyr (bir kelime okunamadı)
al-müderris bi medreseti

Halil Bey
afâ anhu” (57. b)

“Bu mes’ele beyânında Eimme-i Hanefiyyeden cevâb bu vechile:
Şer’-i şerîfe muvâfık âyet ile ve hadîs ile zâhir olmış peygamberün 
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san’atlarına inanmayub âyete ve hadîse inkâr idüb ve fetvâya tahfîf idüb 
ve şer’a kaail olmayub inâd iden tâifeye şer’an ne lâzım gelür? Cevâb virüb 
müsâb olasız. Al-Cevab

Bilâ tereddüdin kâfir olur.” (58. a).
Muahhar ve küçük Fütüvvet-Nâmelerin birçoğunda Hacı Bektâş-ı 

Velî’nin, hattâ Balım Sultân’ın adları anılmadadır. Bunların çoğu, sorulu-ce-
vaplı yazılmıştır (Meselâ Millet K. Ali Emîrî, 1009 Mecmua. Bu mecmuada bi-
ri Radavî’nin kısaltılmış Fütüvvet-Nâme’si olmak üzere üç tane Fütüvvet-Nâ-
me vardır. H. Bektaş’ın adı, son Fütüvvet-Nâme’de geçer: 64. a-b).



Esnaf zümrelerine ait küçük Fütüvvet-Nâmeler de var ve bunlar da so-
rulu-cevaplı yazılmıştır. Fakat bütün bu Fütüvvet-Nâmeler, Radavî’nin Fütüv- 
vet-Nâme’sinden ayrılmış bölümler gibidir; hepsinin de kaynağı odur. Me-
selâ, Millet K.’nin Şer’iye kitapları arasında 810 No.da kayıtlı ve “Sakaların 
yolın, erkânın beyân ider. Dergâh-ı Âlî-i Yeniçeriyân” başlığını taşıyan ve (74. 
a) da “Sâhib (i) ellinci bölük kalfa 1221” temellük kaydını ihtivâ eden 1206 
da yazılmış yetmişiki yapraklık, küçük kıt’adaki Fütüvvet-Nâme’de, aynen 
Radavî’de olduğu gibi esnaf zümreleri ve pîrleri anılmada, sonra sakalığın 
kimden kaldığı, tulumun, kayışın, v.s.nin anlamları, zâhirleri, bâtınları üze-
rinde durulmada ve risâlede yer-yer Hacı Bektaş’ın adı geçmededir. Gene ay-
nı Kütüphanenin aynı kısmında 898 No.da kayıtlı mecmuadaki Fütüvvet-Nâ-
me, tüfekçilere ait. Bu Fütüvvet-Nâme’den anlıyoruz ki tüfekçiler, Ahmed-i 
Zencî’yi (?) kendilerine pîr tanımışlar. Tüfek kundağını yapmak Habîb-i Nec-
car’dan kalmış. Barut veznesini Cemşîd îcâd etmiş. Çengeli Cömerd Kas-
sâb yapmış. Tüfek çakmağı Mûsâ Peygamberden, barut yapmak Abû-Müs-
lim’den kalmış. Aynı mecmuadaki sakalara ait Fütüvvet-Nâme’de de hep 
geleneğe ait bilgiler var. Millet K.’inde Ali Emîrî kitapları arasında, yukarda 
andığımız 1009 No.da kayıtlı mecmuada, Radavî’ye ait Fütüvvet-Nâme’nin 
sonlarında, aşçılara ait bir bölüm var. Sorulu-cevaplı olan bu bölümde, ka-
zanın üstünde nûr-ı Muhammed, altında ateş, içinde ni’met-i Halîl, dışında 
berekât-ı İbrâhîm olduğu, kara-kazan’ın da11 ocağın ihtiyarı, onun ihtiyarının 
da aşçıbaşı bulunduğu, kazanın erkeğinin yemek, dişisinin tuz olduğu v.s. 

11 “Kara-kazan”, Hacı Bektaş tekkesindeki büyük kazandır ki şimdi Ankara’da Etnografya Müzesinde-
dir. Mogollar tarafından armağan edildiği rivâyet edilir ve iki yanındaki iki kazanın altındaki ateşle 
kaynadığı, altına ateş konmadığı için ateşsiz, kudretten yandığına inanılırdı. Aynı zamanda Yeniçeri 
ocağının büyük kazanına da “Kara-kazan” denirdi. Burda, bu ikincisi kastedilmiştir.
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yazılı. Hâsılı bu küçük Fütüvvet-Nâmeler, pekaz farklarla Radavî’den alınmış 
bölümlerden başka birşey değil.



“İslâm ve Türk illerinde Fütüvvet teşkilâtı ve kaynakları” adlı makale-
mizi yayınladıktan sonra İstanbul’un eski Maârif Müdürü sayın Hayrullah 
Örs, eski külhan-beylerinin de fütüvvet teşkîlâtına bağlı bir zümre olduğunu 
bildirdi ve Ebüzziyâ Tevfik’in (ölm. 1913), “Yeni Osmanlılar Tarihi” adlı tefri-
kasında buna dâir etraflıca bilgi bulunduğunu söyledi.

Tasvîr-i Efkâr gazetesindeki bu tefrikanın, külhan-beylerine âit kısmı, 
9 Kânunuevvel 1910 dan 27 Kânunuevvel 1910 a kadar çıkan nüshalardadır. 
Ebüzziyâ, bu bilgiyi, Rodos hapishanesindeyken Külhan-bey Sâmi adlı biri-
sinden alıyor. Ebüzziyâ’nın verdiği bilginin özeti şu:

Külhan-bey olmak istiyen kişinin anasının, babasının olmaması şarttır. 
Erkek, yahut kız kardeşi olabilir. Fakat kimsesi olmıyanlar, daha gözdedir.

Külhan-beylerin mahfil ve zaviyeleri, hamam külhanlarıdır. Birinci de-
receyi Gedikpaşa hamamının külhanı almış. Bu külhanın külhancı babası, 
külhancıların şeyhi mesabesinde. Bundan sonra sırasiyle Mahmutpaşa, 
Bayazıt, İbrahimpaşa, Ayasofya, Çinili ve Haseki hamamlarının külhanları 
geliyor. Külhanda on kişiye bir deste-başı tayin ediliyor. Deste-başıların âmi-
ri olarak da bir koca deste-başı bulunuyor. Deste-başıların birer, koca des-
te-başının iki postu var.

Külhan-bey olmak istiyen, daha doğrusu kimsesizlikten, yersizlik-
ten-yurtsuzluktan bıkıp usanarak kendisine bir sığınak bulmak istiyen ço-
cuğun, yahut gencin elbisesi soyuluyor. Kendisine eski-püskü bir gömlekle 
bir pantalon veriliyor. Soyulan elbise, deste-başıya ait; o satıyor ve parasını o 
alıyor. Külhan-bey olacak kimse, kendisine verilen torbaya istenen miktarda 
pirinç, un, yağ, nişasta ve şeker toplamak zorundadır. Fakat bunları parayla 
değil, zorla, yüzsüzlükle, asılarak toplıyacaktır. Aynı zamanda bu iş, o çocu-
ğu, o genci bir sınayıştır da. İstenen şeyler külhana getirilince pilâv ve helva 
pişiriliyor. Külhanın demirbaş lengerlerine kotarılıyor. Her gece, yemeğini 
ayrı yinen külhancı baba, yâni koca deste-başı da o gece sofraya oturuyor. 
Ancak külhan-bey namzedi, bir elinde testi, öbür elinde bardak, ayakta duru-
yor, yemek yenirken istiyene su veriyor. Yemeğin sonunda külhancı baba, bir 
lokma ekmeği tuza banıp sağ elinin baş, şehadet ve orta parmağiyle tutuyor. 
Herkes de onun gibi yapıyor. Külhancı baba, bu vaziyette şunu okuyor:
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Bu ocağın adı gerçek külhandır
Yersizlere, yurtsuzlara mekândır

Nice erler yetişmiştir külhandan
Kim bilir kim bugün nerde pinhandır

Ana-baba bucağına sığmıyan
Yavrucaklar bu ocakta mihmandır

Pîrimizdir bizim koca Lây-hâr12

Hak budur kim eşi gelmez sultandır

Hû çekelim Lây-hâr’in ruhuna (demine olsa gerek)
Onun için bay u gedâ yeksandır

Babayla beraber herkes “Hû” diyor ve lokmayı ağızlarına atıp yiyorlar. 
Bundan sonra kardeşlik töreni başlıyor. Kardeş olacak çocukları, yan-yana 
ortaya alıyorlar. Anadan doğma soyuyorlar. Külhancı baba, büyük bir göm-
lek getiriyor. Bu gömleğe “Lây-hâr kefeni” deniyor. Gömleğin iki yakası var. 
Çocuklara giydirilince iki yakadan iki baş çıkıyor, fakat sağdaki, gömleğin 
sağ kolunu, soldaki sol kolunu giyiyor. Sağdakinin sol koluyla soldakinin sağ 
kolu, gömleğin içinde kalıyor. Sağ tarafa dâimâ kıdemli çocuk, yahut genç, 
sola da yeni külhan-bey olan alınıyor.

Külhancı, ocağın ağzına yönelmiş bir vaziyette, iki dizinin üstüne oturu-
yor ve Ey Lây-hâr’ın evlâtları diyor; burası baba yurdudur. Burda senin-be-

12 Kulhanî-i Lây-hâr, rivâyete göre meşhur Hakîm Senâî’nin çağdaşı ve Gaznin meyhânelerini dolaşıp 
şarap tortusu toplıyan, yatıp kalktığı külhana getirip içen bir meczuptur. Bir gün Senâî, yazdığı bir 
kasîdeyi padişaha sunmak için Lây-hâr’ın külhanının önünden geçerken içerden Lây-hâr’ın sesini 
duyuyor. Lây-hâr, sâkisine, sun, zavallı padişahın körlüğüne içelim diyor. Sâkisi, pâdişah, adalet sâ-
hibi bir zat; bu sözün yanlış deyince hayır diyor Lây-hâr, yanlış değil. Daha Gaznin’i düzene sokma-
mış, bu kış-kıyâmette başka bir şehri zaptetme sevdasına düşmüş. Onu alırsa bir başkasını almak 
ister. Bu sözleri duyan Senâî duramıyor. Bu sırada Lây-hâr, gel, sun diyor, şu Senâîciğin körlüğüne 
içelim. Sâki, kırma onu diyor; zarîf bir adam, herkesin makbulü. Lây-hâr, yanılma diyor; pek ahmak 
bir adamcağız o; hergün bir alay laf düzer-koşar, tamamından padişahın önünde el-pençe divan 
durup okur. Düşünmez ki yarın, ne getirdin diye sorarlarsa ne cevap verecek. Böyle adama ahmak 
demezler de kime derler? Bu sözler, Senâî’yi uyarıyor ve o günden itibaren tasavvuf yoluna giriyor 
(Devletşah, Bombay -1305 h., s. 47). Doğruluğu bir hayli şüpheli olan bu rivâyeti Nâbî, başka bir 
tarzda hikâye etmiştir (Dîvan, İst. - 1292 h., Hikâyet-i Mesnevî-i Hakîm Senâî, s. 27-30). Nâilî’nin,

   Tarîk-ı fâkada hem-kefş olup Senâî’ye
   Cenâb-ı Külhani-i Lây-hâr’adek gideriz 
 beyti de pek meşhurdur.
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nim yoktur. Burda herkes kardeştir. Bir anadan doğanlar, bir babadan olan-
lar, birbirlerini boğazlarlar. Lây-hâr’ın evlâtları, birbirlerini bir vücut bilirler. 
Kardeşlerine birisi, bir iğne batırsa acısını kendi vücutlarında duyarlar. Bu 
kefene sağlığında girenler, ölünciye kadar birbirlerini ayrı görmezler. Bu, iki-
likte birliktir. Bu senin sağ elindir, sen de bunun sol elisin. Vücûdunuz birdir, 
başlarınız iki. Biriniz sağınızı, biriniz solunuzu görürsünüz. Ömrünüzün so-
nuna kadar birbirinizi görür-gözetirsiniz. Her gün kazancınızı buraya getirir-
siniz. Burda, bu senindir, bu benimdir yoktur. Az çoğu artırır, çok hepimizi 
besler, hepimizi doyurur.

Tören bittikten sonra çocuklar, tahta kavatalara ayrılmış olan pilâv ve 
helvalarını yiyorlar.

Külhan-beyleri, sabahları külhandan çıkıp giderler; asılarak, aşırarak, 
bir iş görerek ne elde ederlerse akşamleyin külhana götürürler. En geç kalan 
da gelince külhanın kapısı kapanır. Külhancı, sofrayı kurar. Beyler, hep be-
raber oturup yemeklerini yerler. Ondan sonra oyun oynanır, zar atma talimi 
yapılır, bağlama çalınır. 

Uyku vaktinedek böylece vakit geçirilir. Sonra yatılır. Külhancı, yeni biri 
gelip de tören yapılacağı vakit, herkesle beraber sofraya oturur. Külhan-bey-
lerin, dervişler gibi, aralarında ayrı terimleri de var.



Görülüyor ki birini pîr tanımak, birisini kardeş edinmek, birlik, müşte-
rek yaşayış ve müşterek yemek gibi şeyler, tamâmiyle fütüvvet ehlinin usûl 
ve âdâbına uygun. Fakat fütüvvet ehlindeki mutlaka bir sanat, bir hırfet sâ-
hibi olmak, elinin emeğiyle geçinmek, haramdan kaçınmak esası, ilk bakışta 
bunlarda yok gibi görünüyor. Fakat gene makaleden anlıyoruz ki vaktiyle 
çöpçüler yokken mahallelerin çöplerini toplamak, sokakları süpürmek işini 
külhan-beyler görürmüş. Yağmur yağdığı zaman mahalleleri, caddeleri de 
külhan-beyler süpürür, çamuru kürelermiş. Buna karşılık aldıkları bahşiş or-
taya konurmuş. Aynı zamanda külhan-beyler, hastalara yardımda bulunur-
lar, hammallara, yüklerini indirme ve yüklemede yardım ederlermiş.

“Cihan Ser-Askeri” diye anılan Rıza Paşa,13 İstanbul’da, tutarı altıyüz-ye-
diyüz kişiyi bulan külhan-beyleri askere almış, bu suretle de bu sınıf ortadan 

13 Hasan Rıza Paşa, 1809 da doğmuş, Mâbeyne alınmış, Abdülmecîd’in zamanında Mâbeyn Müşürü, 
sonra Hâssa Müşürü olmuş, vâliliklerde bulunmuş, birkaç kere Ser-Asker olmuş, nezâretlere geç-
miş, 1877’de ölmüştür. Sultan Mahmut türbesi avlusunda gömülüdür (Mehmet Süreyya: Sicill-i 
Osmânî; c. II, s. 399-400).
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kalkmış. Başka şehirlerde de külhan-beyler var mıydı? Makalede böyle bir 
kayıt yok.

Külhan-beyliği kalkmakla beraber ad unutulmamıştır. Külhanda yat-
mıyan, bir iş-güç sâhibi olan, fakat apaş bir ruha sâhip bulunan kimselere 
“külhan-beyi” denegelmiştir. Eski külhan-beylerin, yâni külhanlarda yatıp 
kalkmak âdeti kaldırıldıktan ve bu teşekkül târihe mal olduktan sonraki 
apaşların hakkında duyduğumuz birçok şeyler var.

Külhan-beyi, mahallesindeki dul kadınların, kızların, delikanlıların ko-
ruyucusudur. Yoksula, düşküne yardımcıdır. Mahallesindeki bir yoksula, 
bir gence, bir kıza veya kadına kem bakanın can düşmanıdır. Mahallesinde 
bulunanların hiçbirine kötülük etmez. Nefsine uyup da bir kötülük edecek-
se mahallesinden sonraki mahallede yedi ev sayar. Ondan sonraki evlerde 
bulunanlara kötülük eder. Bütün bunların, külhanlar kapanmadan önceki, 
külhan-beylerinden kaldığında ve o geleneğin, böylece sürüp gittiğinde şüp-
he yoktur. Hâsılı tam fütüvvet ehli olmamakla beraber yersiz-yurtsuz kalıp 
bilhassa kıştan, soğuktan korunmak için külhanlara düşenler de bu yaygın 
tesirden kurtulamamışlar, onlar da kendilerine birini pîr tanımışlar, hem de 
bu pîri pek güzel seçmişler, aralarında bir âyin-erkân ve âdâp meydana gel-
miştir.

Evliyâ Çelebi’nin, yankesicileri, kasahırsızı dediği sınıf, zıbıkçıları, gidi-
leri, hîzân-ı dilberân dediği cinsî sapıkların pasiflerini, dilenci şeyhlerini bile, 
bâzılarını pîrsiz, bâzılarının tanıdığı pîri “hâşâ, sümme hâşâ” diye inkâr et-
mekle beraber esnaf zümreleri arasında anması da gösteriyor ki iyi-kötü, bir 
işle uğraşanlar, doğru-yalan, birini kendilerine pîr sayıyorlar (İkdam basımı, 
c. I, İst. 1314, s. 518-519, 529) ve şüphe yok ki bu bakımdan bütün bu zümre-
lerde bir usûl ve âdâp, bir disiplin de meydana geliyor.

Sözümüze şimdilik son verirken Lây-hâr’ın gömleğiyle Gadîru Humm’da 
Muhammed’in Alî’yi gömleğinin içine alması ve ikisinin, bir gömlekten baş 
göstermeleri geleneği arasındaki benzerliğe değil, ayniyete de bir işarette 
bulunalım.





dizin
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al-Zaccâc-al-Nîsâbûrî 308
Abu-Bekr (Ebubekr) 20, 46, 71, 152, 

153, 167, 171, 249, 271, 290, 291, 296, 
308, 313, 323, 324, 326, 327, 330, 
338, 339, 341, 357

Abu-Bekr oğlu Abdullah 218
Abû-Bekr-al-Cahîş 45, 154, 288
Abû-Bekr-al-Hârezmî 118
Abû-Bekr-i Varrâk (Ebû-Bekr Varrak) 

21, 75, 232, 237, 288, 309, 319
Abû-Bekr-ibn-i Abdallâh-ibn-i Aybek-

al-Davâdârî 273
Abû-Cehl (Ebû-Cehl) 55, 98, 172, 341, 

358, 452, 454
Abû-Derdâ (Ebû-Derdâ) 55, 105, 172, 

291, 315, 327, 359.
Abû-Ducâne 341
Abû-Hafs-al-Haddâd 21, 34, 123
Abu-Hasan-al-Şârıbân 45
Abu-l-Alâ-al-Afîfî 115
Abu-l-Berekât 359, 403
Abu-l-Fazl 339
Abu-l-Fazl Abbâs 105
Abu-l-Fazl-al-Bal'amî 118
Abu-l-Fazl-al-Hasan-ibn-i Mahmud-al-

Muhaddis 35
Abu-l-Fazl-al-Tarhân 45, 154, 339, 

359, 403
Abu-l-Fazl-ı Serahsî 309

—
dizin

—



dizin 469

Abu-l-Felâh Abd-al-Hayy-ibni İmâd-al-
Hanbelî 282

Abu-l-Feth-ibn-i Abd-Allah 104
Abu-l-Fidâ 71, 88, 282, 292
Abu-l-Hasan Alî (Halife al-Nâsır li-dîn-

Allâh’ın oğlu) 26, 36, 45, 118, 132
Abu-l-Hasan Aliyy-i Nahlî 155
Abu-l-Hasan Aliyy-İbn-i Sehl-al-

Bûşencî 20-21
Abu-l-Hasan Harrakaanî 88
Abu-l-Hasan-ibn-al-Şâribân 154, 288
Abu-l-Hasan-ibn-i Muhammed-ibn-i 

Mûsâ 118
Abu-l-Hasan-ibni-Ahmed-al Bûşencî 

21
Abu-l-Hasen al-Naccârî 45, 154, 339, 

359, 403
Abu-l-Hasen-i Irâkıy 359, 403
Abu-l-İzz-al-Navbî 45, 154, 339, 446
Abu-l-Kaasım 45, 232, 359, 403
Abu-l-Kaasım Abd-al-vahidî 104
Abu-l-Kaasım Cüneyd (Ebül-Kaasım 

Cüneyd) 270
Abu-l-Kaasım Mubârek 104
Abu-l-Kaasım Muhammed 150
Abu-l-Kaasım-ibn-i Abû-Habbe 45, 

154, 232, 339
Abu-l-Kâsım İbrâhîm-ibn-i 

Muhammed-al-Nasrâbâdî (Nasr-
âbâdî) 21, 237, 310, 320, 332, 361

Abu-l-Mahâmid Ahmed-ibn-i Abd-al-
Melik-al-Aş’arî 26

Abu-l-Mu’ca 400
Abu-l-Muhcin 104, 359
Abu-l-Müslim-al-Mahâzî (Macâzî) 288, 

292, 309, 334, 339
Abu-Leheb (Ebû-Leheb) 338, 341
Abu-Mansûr Seâlibî 118, 144
Abu-Muhammed Ahmed-ibn-i 

Muhammed-ibn-al-Huseyn 310
Abu-Muhammed Ruveym 46
Abu-Muhammed-al-Hasan-ibn-i 

Mûsâ-l-Navbahtî 46
Abu-Muhammed-ibn-i İmrân-al-Kavsî 

104
Abu-Muslih 359, 402
Abu-Müslim 288, 291, 292, 309, 341
Abu-Müslim-al-Horâsânî 45, 154, 309, 

446
Abu-Nasr-ı Serrâc 105
Abu-Saîd 104, 118
Abu-Saîd Abu-l-Hayr 22, 309
Abu-Saîd Mansûr ibn-al Huseyn 389

Abu-Sucâ 359
Abu-Süleyman-ibn-i Kaasım 104
Abu-Şârib-i Irâkıy 104
Abu-Şucâ’ 359, 403
Abu-Turâb-ı Nahaşebî 21
Abu-Ubayda Âmir ibni Cerrâh 104, 

383, 400
Abu-Zerr-i Gifârî 105, 400
Abu-Zeyd Baba Reten-i Hindî 104
Abul-Kaasım Aliyy ibn-al Huseyn 

(Şerif Murtaza) 389
Abuş-Şekûr-i Endelüsî (Mağrıbîoğlu) 

47, 359-360, 403
Acem 47, 76, 186, 227, 265, 371, 392, 

401, 416, 422
Acîl 338
Âdem 20, 35, 38, 41, 42, 53, 58, 64, 80, 

117, 132, 135, 150, 151, 160, 170, 172, 
182, 191, 222, 243, 250, 257, 258, 
260, 272, 288, 289, 292, 297, 302, 
315, 316, 318, 326, 331, 336, 338, 341, 
357, 373, 375, 376, 382, 388, 393, 
394, 396, 402, 403, 405, 406, 408, 
413, 415, 426, 428, 429, 430, 444, 
452, 454

Adiyy-ibn-i Abd-Allah 104
Adnân 150, 151
Ahâdîs-i Mesnevî 382, 384
Ahı Âdil-şah  91
Ahı Ahmed  26, 91, 92, 125, 294
Ahı Ahmed Dîvâne  90
Ahı Ahmed Kayser  108
Ahı Ahmed Zekiyy-al-dîn  90
Ahı Ahmed-al-Muhibb-ibn-i Şayh 

Muhammed-ibn-i Mîkâîl-al-Ardabîlî  
26, 75, 125

Ahı Ahmed-i Bayburtî  90
Ahı Alâ-al-dîn  92
Ahı Ali (Ahı Ahmed oğlu) 90
Ahı Ali (Bayburtlu Seydi Hasanoğlu) 

28, 124, 272
Ahı Ali 90, 91
Ahı Ali Kutlukşah 123
Ahı Aliyy-i Dluzî  90
Ahı Aliyy-i Uryân  108
Ahı Başara  108
Ahı Bedel-i Halhâlî  90
Ahı Caruk  91
Ahı Cebrâîl  62, 90
Ahı Çoban  90
Ahı Ebû-Bekr  90
Ahı Emir Ali  90, 91
Ahı Emîr-Hac  90

Ahı Emirci Karahisârî  108
Ahı Evren  49, 76, 79, 94, 104, 105, 

107, 108, 109, 294
Ahı Ferec-al-Zincânî  46, 88, 108, 125
Ahı Hasan  92
Ahı Husâm-al-dîn Sûzenger  91, 108
Ahı Husâm-al-Huseynî  91
Ahı Huseyn  92
Ahı İbrâhîm  92
Ahı İkce  93
Ahı Kaplan  108
Ahı Kayser  90, 108
Ahı Mahmud-ibn-i Hacı  92
Ahı Mecd-al-dîn 91
Ahı Melik-şâh  90
Ahı Mirmir  90
Ahı Miyrem  94, 360
Ahı Muhammed  90, 91, 92, 108, 294
Ahı Muhammed Big  90
Ahı Muhammed Buhârî  108
Ahı Muhammed hasır-bâf  108
Ahı Muhammed Seydâverî  90
Ahı Muhammed Şah 90
Ahı Muhammed-i Seyyid-âbâdî  90
Ahı Mûsâ  90, 92
Ahı Mustafa  90
Ahı Natur  90
Ahı Nizam al-dîn  91
Ahı Pehlevan  91
Ahı Pulad  91
Ahı Radıyy-al-dîn  92
Ahı Rükn-al-dîn  91
Ahı Sinan  91, 108, 109
Ahı Şems-al-dîn  91, 92
Ahı Şeref-al-dîn  91, 108, 109, 294
Ahı Şihâb-i Tebrîzî  90
Ahı Şucâ’-al-dîn  93
Ahı Tuman  91
Ahı Tura  91
Ahı Turud  108
Ahı Ya’kub  91, 93, 294
Ahı Yâdgâr  92
Ahı Yûnus  92
Ahı Yûsuf  91, 94
Ahıyân-ı Rûm  81, 92
Ahî Elevan  294
Ahî Elvan  91, 294
Ahî Emîr Ahmed  294
Ahî Tuğrâ  294
Ahlâk-al Muhsinîn 442
Ahmed Hudraveyh (Belh’li) 20-21
Ahmed ibni Rıdvân 354
Ahmed Rıza 353
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Ahmed Şems-al-dîn  94
Ahmed-al Rifâî 446
Ahmed-al-Hayufî 34
Ahmed-i Bekrî 369
Ahmed-i Hudraveyh 21
Ahmed-i Zencî 461
Ahmed-ibn-i Abd-Allâh 104
Ahmed-ibn-i Aliyy-al-Kalkaşendî 93
Ahmed-ibn-i Hanbel 21, 118, 163
Ahmediyye 84, 94
Ahrimen 98
Ahtal (Şair) 118
Âid-al-Şibl 45, 154, 288, 339
Ak Şemseddin 44
Âka-yı Said Nefîsî 29, 87
Âkaa-yı Muhammed Takıyy Behar 

(Malik-al Şuarâ) 441, 442
Akay-ı Muctebâ Mînovî 27, 307
Akdes Nimet 282
Akıyle 104
Aksaray 89, 91, 92
Akşehir 92, 124, 294
Akyurt, Yûsuf 92
Al-Âdıd li-dîn-Allâh Abû Muhammed 

Abd-Allâh 292
Al-Deylemî 45, 154, 446
Al-Durari Val Gurar 389
Al-Humaysa 151
Âl-i abâ 63, 106
Âl-i Büveyh 46
Al-Kalâid bk. Kitâb-al-Kalâid
Al-Kâmil 282, 283
Al-Luma 105
Al-Malâmatıyyatî va-l-Sûfiyyati va ahl-

al-Futuvva 115
Al-Mustansır-Billâh 35, 36, 89, 273, 295
Al-Mustazî’ bi-amr-Allâh Abû-

Muhammed Hasen 292
Al-Mürâcaât 39, 40, 42, 43, 371, 383, 

384
Al-Nâsır-li-dîn-Allâh 26-28, 36, 45, 47, 

54, 55, 71-75, 76, 88-91, 93, 118-119, 
125-127, 131, 141, 147, 155, 172, 283, 
284, 288, 291, 295, 298, 340, 446, 
447

Al-Seyyid Abû-Aliyy-al-Sûfî bk. Abû-
Aliyy-al-Sûfî

Al-Tabkaat-al-kübrâ 21
Al-Vardî (Zeyn-al-dîn Abû-Hafs 

Ömer-ibn-i Muzaffer-ibn-i Ömer-
al-Vardiyy-al-Şâfiî) 77

Al-Zarîa ilâ Mekârim-al Şarîa 443
Al-Zarîa ilâ tasânîf-al-Şîa 121

Alâ (Şair) 118
Alâ-al-Devle 20, 24, 34, 36, 51, 88, 123, 

126, 283, 292, 299, 443, 444, 446
Alâeddin Keykubad 89
Alâiye 91
Alâmat-al-Vasîla 283
Alâüddevle-i Semnânî 34, 123, 220, 

443, 444, 446
Alevî 61, 70-73, 78, 80-83 94, 98, 100, 

109, 126, 148, 181, 293, 295, 296, 
308, 339, 354, 356, 361, 368-372, 
375, 377, 449

Alevîlik 70, 80, 82, 84, 94, 293, 356
Ali Ekber Deh-Hudâ 306
Alî-al-Kaarî (Kârî) 40, 304-305, 384
Aliyy ibni Muhammed-al Hâdî 388
Aliyy İbnil-Huseyn-al Seccâd 387-388, 

449
Aliyy-al Safiyy 368
Alîyy-i Attâr 47, 359, 403
Aliyy-i Mısrî (Ahı) 20, 88, 123
Aliyy-ibn-al-Hasan-ibn-i Ca’dveyh 

(Ca’dûyeh)  26, 41, 116, 117
Aliyy-ibn-i İsâ 118
Aliyy-ibn-i Mûsâ (al-Rızâ) 46, 80, 298, 

357, 388, 406, 415, 416, 443-444
Alyasa 151
Amasya 92
Âmir 395, 400
Ammâr 47, 104
Ammâr-ibn-i Yâsır 104, 359, 402
Âmulî (Muhammed-ibn-i Mahmûd-al-

Âmulî) 35, 115
Âmül (Abu-l-Abbâs Kassâb-ı Amülî) 

88
Anadolu 9, 19, 27, 28, 39, 61, 72, 83, 

84, 88, 90-92, 94, 113, 114, 147, 
284, 294, 295, 368, 369, 370, 446, 
450, 459

Anas-ibn-i Mâhk (Malik) bk. Mâlik 
oğlu Enes

Ankara 91-94, 109, 294, 351
Antalya 91, 98, 284, 285, 352
Antalya Tarihi 91
Antalyalı Hoca Salâhaddin 284, 312
Anûş 151
Anvâr-i Süheylî 442
Ar’uvâ 151
Arap 55, 60, 99, 118, 122, 150, 151, 155, 

186, 201, 209, 214, 216, 218, 265, 
327, 371, 387, 389, 392, 397, 401, 
416, 422

Ardabil 126

Arfahşad 151
Arvâ 338
Âs oğlu Hişam 198
Ashâb-ı Kehf 21, 133, 141, 223, 238, 261, 

289, 292, 309, 313, 319, 445
Ashâb-ı Suffa (Ashâb-ı Sun’a) 332, 

400, 426
Askerî (İmam Hasan İbni Aliyy-al 

Askerî) 357, 387, 391, 406, 415, 416
Asma’î (Abû-Saîd Abd-al-Malik-ibn-i 

Karîb) 309, 337
Asrâr-al-Ârifîn 308, 313
Aşacc-al-Bısrî 45, 154
Âşık Hayri 106
Âşık Paşazâde 79, 81, 92, 368, 369
Aşrûg 151
Âteş-kede 36, 120, 146
Âtika 151, 338
Atpazarı 85
Âvârif-al-Maârif 27, 89, 308, 443
Avesta 96, 97
Avf-al-Kattânî 45, 154, 339
Âvî 45, 154, 288, 339,
Avn 359, 402
Avn-ibn-i İmrân 104
Âyet-Allah Seyyid Muhammed Sâdık 

âlu Bahr-al-Ulûm 21
Âyişe 152-154, 291, 308, 330, 332, 338
Aymana 151, 338
Âzer 151, 317
Âzerbaycan 453
Azîz 133, 149, 379, 394
Aziz İbn-i Ardşîr 91
Azîz-i Nesefî 443
Bâb-al-Cerîd 305
Bâb-al-Futuvva 309
Bâb-al-Semâ’ 310
Baba Bektâş 78
Baba Hacı Irâkiy 47, 359, 403
Baba İlyas 78
Baba İshak 78
Babalılar 78
Bâbîl 151
Bâcıyân-ı Rûm 81, 92
Bağdad 22, 87, 88, 89, 161, 164, 284, 

295, 309, 371
Bahcat-al Ahrâr bk. Manâkıb-al-Asrâr 

Bahcat-al-Ahrâr
Bahr-al-Futuvva va zikru Şacarat-al-

favz 27, 41, 44, 51, 118, 119, 125, 141, 
288, 292

Bahrâm (Bahrâm-al-Daylâmî) 288
Bakaa-ibn-i Tabbâh 45, 154, 288, 446



dizin 471

Balı Hondgâr 352
Balım Sultan 351, 355, 356, 391, 461
Barak Baba 27
Barkan, Ömer Lûtfi 102, 281, 286, 287
Basra 46, 271, 309
Bâtınî 70, 72-75, 79, 87, 91, 95, 107, 

109, 110, 292, 299, 308, 371, 371, 
428, 445

Bâtınîlik 73, 75, 79
Bayburt 91, 124, 272
Bâyezid II, 78, 369, 392
Bayezîd-i Bıstâmî, 34, 58, 231, 405
Bayramiyye 44, 354
Bayzâ (Beyza) 88, 338
Bedahşan 38, 242
Bedî’-al Zamân Firûzan-fer 305, 382
Bedir 255, 396
Bedreddin 369
Behrâm-ı Deylemî 154, 339, 446
Bektâş Âğa 102
Bektâşî(ler) 39, 40, 65, 68-69, 71-73, 

78-81, 84, 94, 96, 98, 100, 105-107, 
109, 126, 141, 146-148, 150, 293, 295, 
297, 302, 308, 354, 356, 370, 372, 
375, 377

Bektâşîlik 70, 73, 78-82, 94, 98, 107, 
294, 356

Belgratlı Münîrî 76, 109, 390
Belh 20, 21, 33, 38, 201, 309, 371, 382
Belkıys 245
Bercin 91
Bezm-ü Rezm 88, 91
Bıçakçı Ahı Çelebi 91
Bıhâr-al Envâr 385
Bısâtî 71, 80, 126, 299
Bilâl-i Habeşî 105, 171, 334, 400
Bilecik 92
Bistâm 88
Bişr-i Hâfî 231
Bolu 91
Bosna-Hersek 107
Brockelmann, Carl 308
Browne, Edward G. 93, 120, 444
Buhârî 305
Bulgar 282
Bulgaristan 107
Bulkıyâ 314
Bun-Nasr-ibn-i Hâşimiyy-i Bağdâdî 

104
Burgar-Bulgar 282
Burgaz 282
Burgâzî (Yahyâ-ibn-i Halil-ibn-i 

Çûbân) 36, 37, 44, 47, 52, 53, 58, 

93, 100, 126, 141, 274, 277, 281, 282, 
283, 285, 287, 289, 291, 292, 293, 
294, 295, 296, 297, 298, 312, 323, 
354, 357, 358, 360, 361, 362, 363, 
366, 368, 373, 375, 389, 446

Burhân-ı Kaatı’ 377
Bursa 37, 91, 92, 292, 298, 354, 356
Butrus al-Bustânî 282
Bül-Hasan-i Antâkî 33, 34, 219
Bürîde-i Eslemî 105
Büşrâ 395
Büzürc-mihr 118
Ca’fer-al-Sâdık 21, 43, 45, 46, 58, 61, 

64, 67, 106, 124, 164, 220, 230, 264, 
357, 387, 388, 405, 406, 414, 415, 
445, 448

Ca’fer-i Huldî 309, 332
Ca’fer-i Tayyâr 71, 72, 80, 104, 338
Ca’fer-ibn-i Nusayr 309
Ca’ferî 71, 72, 109
Câbir 308
Câbir-i Ansârî 40, 105, 400
Calâl al-dîn Humâyî 122
Câmi 122, 123
Câmi’-al-Sagıyr (Al-Câmi’-al-Sagıyr fî 

Ahâdîs-al-Başîr al-Nazîr) 40, 305, 
306, 382-386

Candarlı Karaca Halil 92
Câvidan 141
Cavşan-al-Farâzî 288
Cebrâîl 31, 41-44, 80, 51, 58, 60, 62, 64, 

80, 90, 152, 154, 155, 162, 171, 190, 
192, 221, 222, 226, 251, 256, 258, 259, 
315-319, 321, 326, 332, 338-341, 357, 
358, 364, 365, 394-399, 411, 413, 
416, 422, 428, 448, 449, 454

Cebriyye 145
Celâl 369
Celâl-al-dîn Karatay 89
Cemâl-al-dîn-i Mücerred 58-59, 405
Cemşîd 76, 461
Cercîs 84, 325, 395
Cerrahoğlu Abû-Ubeyde 104, 383
Cevâhir-al Tefsîr 442
Cevşen-al-Fezârî 45, 154, 288, 339, 359
Cezîre 292
Cılayır’lı Ahmed 93
Cömerd Kassâb 76, 105, 365, 400, 

424, 461
Cust-u cû der ahvâl ve âsâr-ı Ferid-al-

dîn Attâr-ı Nîşâbûrî 29
Cûş 359, 403
Cuvayra binti Hâris 338

Cüneyd (Bağdâdî) 21, 22, 46, 118, 125, 
161, 232, 236, 270, 288, 309, 310, 
319, 332, 368, 369

Çanakkale 92
Çelebi 109, 110, 121
Çelebi Husâmeddîn 50, 294
Çilingir Salih Usta 108
Çoban oğlu Halîl’in oğlu Yahya 281-

282, 312
Çorum 92
Dahhâk 338
Dakyunus bk. Decius
Dâr-al-Kütüb-al-Arabiyye 23
Dâvûd 20, 38, 84, 152, 197, 225, 232, 

244, 338, 395, 400, 430
Dâvûd-al-Taî 46, 118
Dâvûd-ı Mısrî 359
Davud-ibn-i Abd-al-Rahmân-ı Berberî 

104
Decius 188, 309, 319
Denizli 92
Der İslâm 115
Dergâh-ı Âlî-i Yeniçeriyân 461
Derviş Aliyy-i Dehkan 446
Devazdeh İmâm bk. Onİki İmam
Devletşah 463
Deylim 453
Dikyanos bk. Decius
Dimyat 282
Dîvan 75, 85, 109, 388, 463
Dîvân-ı Kebîr 368, 377, 444
Divan-ı Sultan Veled 28, 29, 75, 90, 

109
Dîvânu Lûgaat-al-Türk 19
Diyarıbekir 89
Doğrul, Ömer Rıza 115
Dohsson 451
Dürer-i Üzrî 389, 409
Düvel-i İslâmiyye 86
Ebî-Na’ca 288, 339
[E]Bu-Habib Muhy-al-dîn 104
Ebu Hâmid Muhammed-ibn-i 

Muhammed Gazâlî-i Tûsî 305
Ebû Zamzam 217
Ebû-l-Abbâs-al-Nihâvendî 46
Ebüzziyâ Tevfik 462
Ede Balı 92
Edirne 282
Eflâkî 50, 90, 294
Eğrikapı 85
Ehl-i Beyt 42, 45, 46, 54, 56, 57, 59, 69, 

70, 77, 158, 174, 177, 308, 364, 369, 
371, 378, 384, 385, 401, 404, 405, 
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411, 412, 420, 422, 435, 444, 446, 
448-450

Ekmekçi Ahı Şadi 90
Ekmeleddin Tabib 459
Emîr Ahı Cuk 93
Emir Ahı Muhammed  28, 124
Emîr Aliyy-ibn-i Dagıym 45, 155, 288, 

446
Emîr Âvî bk. Âvî
Emîr Hasen (Emîr Hassân-ibn-i 

Rabîat-al-Mahzûmî)  45, 154, 288, 
339, 446

Emîr Kaabûş 118
Emîr Mavsılî 359, 403
Emîr Muabbir 359, 402
Emîr Sikkînî 84
Emîr-al-mü’minîn Hasan 179
Emrem 47
Enûş 394
Er-tenâ 91
Erdebil 292, 368-370
Erdebîliyye 80
Erkân-ı Erbaa 40, 46, 47
Ermeni 89, 252
Ermiyâ 241, 395
Erzincan 91
Erzurum 91
Esas-al-Arifîn 36
Esîr-i Hindî 104
Esmâ’-ibn-i Hârice (Şair) 118
Evliya Çelebi 94, 98, 102, 106, 107, 

110, 465,
Eylîmis 319
Eyüp 50 
Eyyûb 20, 38, 106, 325, 395
Ezine 92
Fahr-al-dîn Abâ-Tâlib Ahmad-al-

Damgaanî 273
Fahr-al-dîn-ibn-i Muayye 90
Fahr-i Râzî 23
Fâlığ 151
Faris, Bicher  115
Fâtıma 63, 72, 80, 134, 151, 153, 154, 

167, 250, 251, 338, 372, 396, 401, 412, 
422, 447

Fâtımî 75, 292
Fatih Sultan Mehmed 37, 44, 94, 292, 

295, 298 353, 354, 355, 357, 369, 
372, 386

Fâzîlet-Nâme 371
Fazl 288 309 319
Fazl-ı Hemedânî 87
Fazl-ibn-al-Rabî 118

Fazl-ibn-i Sehl 118
Fazl-ibn-i Zeyyâd-al-Fârisî 45, 154, 339
Fazlullâh-ı Herevî 446
Ferezdak 449
Ferîd-al-dîn Attâr-ı Nîşâbûrî 27, 29, 

109, 307, 444
Feykûnuş 319
Fırak-al-Şîa 46
Fîhi Mâ-fîh 305, 382, 384
Freng 282, 283, 312
Fusûs-al-Hikam 77, 122
Fuzayl 125, 154, 236, 288
Fuzayl-ibn-i İyâz 21, 118, 220,  309
Fütûhât-ı Mekkiye 23, 24
Fütüvvet-Nâme-i Sultânî 298, 299, 

358, 359, 365, 367, 368, 377, 441, 
442, 443, 444, 446, 447, 448, 449, 
451, 452, 453, 455, 460

Fütüvvet-Nâme-i Şeyh-i Kebîr 443
Gaalib 150
Gaalip Dede 388
Gaaziyân-ı Rûm 92
Gadîru Humm 43, 71, 72, 77, 80, 358, 

364, 370, 371, 383, 397, 428, 445, 
447, 465

Gâve 76
Gaybi (Şeyh Seyyid Gaybî oğlu Şeyh 

Seyyid Huseyn) 37, 38, 47, 58, 93, 
94, 109, 126, 127, 292, 295, 347, 351-
354, 356, 359, 368, 391, 393, 403, 
405, 441, 445

Gaybî Sun’ullah 354
Gâzî 283, 284
Gazzâlî 34
Geschichte der Arabischen Litteratur 

308
Gıyâs-al-Harrânî 104
Giese, Friedrich 102
Giylan Şah 86, 453
Gotha 71
Gülşehrî 109
Gümüşhane 91
Güneren, Hüseyin Şemseddin 37
Habîb-al-A’cemî 46
Habîb-al-Siyer 442
Habîb-i Neccar 104, 461
Hacer-i Esved 150, 394, 422
Hacı Bayram 84, 85, 108
Hacı Bektaş Kazası 355
Hacı Bektâş Menâkıbı (Vilâyetnâme) 

78, 79, 107, 109
Hacı Bektaş Tekkesi 353, 461

Hacı Bektâş-ı Velî 78-81, 100, 107, 109, 
351, 352, 461

Hacı İn’âm 108
Hacı Keyven Kabâyî 84
Hacı Şayh Muhammed 122
Hacıoğlu 353
Hâcû-yı Kirmânî 446
Hadâik-al-sihr 29, 121
Hadîce binti Zum 338
Hadîcet-al-Kübrâ 171, 338
Hadîkat-al Hakıyka 443
Hâfız 444, 447, 455
Hâfız-al-Kindî 45, 154, 339, 447
Hafsa 338
Hâkim de Sahîhu Mustedrek 40
Hakîm Esîrüddin Ûmâni 456
Hakîm Senaî 443, 446, 463
Hakîm-i Tirmizî (Muhammed-ibn-i 

Aliyy-al-Hakîm-al-Tirmizî) 21, 288, 
308, 309

Hâlât 22
Haleb 36, 47, 283, 284, 285, 292, 369
Halil Bey Medresesi 352, 460
Halil Edhem 86, 92
Halil Paşa (Vezir) 368
Hallâc-ı Mansûr (Abu-l-Gıyâs Mugıys-

al-dîn Huseyn-ibn-al-Mansûr-al-
Hallâc al-Beyzavî) 22, 88, 105, 163

Halvetiyye 46
Hama 292
Hamal 151
Hamda 151
Hâmid-i Velî 108
Hâmûş-nâme 124
Hamza 108, 151, 286, 287, 334, 338, 

452, 455
Hamzavî 75-77, 84, 85, 95, 107, 146, 

295-297, 354, 357
Hamzavîlik 45, 296
Hân-al-ihvân 44-45, 141
Hanbeliyye 21
Handak 201
Hanefî 292
Harezm-şâh 89
Hâris bk. Abu-Abdullah-al-Hâris-al-

Muhâsibî
Hâris-i Muhâsibî bk. Abu-Abdullah-al-

Hâris-al-Muhâsibî
Harkıyl 395
Harputlu İlyas oğlu Nakkaş Ahmed 

(Ahmed ibn-i İlyâs-al-Hartburtî) 12, 
26-27, 36, 44, 47, 51, 53, 54, 58, 70, 
73, 75, 118, 155, 130, 132, 139, 186, 
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307, 356, 359, 360, 368, 446
Harrakan (Abu-l-Hasan Harrakaanî) 

88
Hârûn 39, 118, 382, 395, 398
Has Melek bint-i Seyyid-al-futuvva Ahı 

Ramazân 92
Hasan Rıza Paşa 464
Hasan Selimî (Mevlânâ Selîmî) 444
Hasan-al-Bısrî 46, 77, 105, 118, 178, 231, 

404, 428
Hasan-ı Kattâl 104
Hassân-ibn-i Sâbit 104, 400, 449
Hâşim 150
Haşimoğulları 154, 259,
Hatâyî 370
Hâtem 375, 395, 402, 403, 406, 408, 

413
Hâtem-i Asamm 33, 34, 201,
Hâtem-i Tayy 124, 240
Hâtifî 36
Havvâ 250, 315, 316, 318, 352, 357, 393, 

394, 454
Hayber 454
Hayreddin 369
Hayri 108
Hayyâm 444, 456
Hazîfe-i Yemânî (Huzayfat-al-Yemânî) 

45, 154, 192, 226, 339
Hâzihî Risâletun fi-l-futuvva 34
Haziyfe 31
Hızır 242, 314, 395, 429
Hîlâl-al-Nehbânî 154, 339
Hint 96, 256
Homer 99
Horasân 21, 22, 34, 38, 87, 88, 94, 201, 

236, 284, 309, 421, 453
Horasânî 59, 88, 288, 309, 363, 376, 

409
Houtsma, M. Th. 89
Hudeybiyye 55, 59
Hukemâ 32, 35, 122
Hulâsat-al-adillat-al-mavkıfa alâ tahsîli 

libâl-al-ma’rifa 123
Humus 292
Huneyn Savaşı 41, 42, 51, 154, 218, 222
Hurûfîler 44, 91, 141, 295
Hurûfîlik 45, 77
Husâm-ibn-i Abd-Allah-ı Kûfî 104
Husâmeddin Aliyy-al Bidlîsiyy-al Nûr-

Bahşî 355
Husayniyye 122
Huseyn (Hasan?) Bısrî 104
Huseyn Lâmekânî 76

Huseyn oğlu Süheyl-Allâh (Kâşân’lı) 
219

Husrev-i Dehlevî 444
Hûşeng 76
Hutbat-al Bayân (Şarhu Hutbat-al 

Bayân) 37, 354, 355, 356, 368
Huveyld 338
Huzayma 150-152
Huzeyfe-i Advî 198
Irak 22, 46, 82, 88, 90, 94, 99, 236, 

284, 309, 376, 401, 421
Irâkıyler 59, 363, 376, 401, 409, 410
Istılâhât-ı Sûfiyya 35, 122
Işık Tekkesi 91
İblîs 135, 246, 315, 316, 318, 319, 337, 

425
İbn-al-Esîr 39, 88, 305
İbn-al-Hacer-al-Askalâni 46
İbn-al-Mu’tezz (Şair) 118
İbn-al-Nedim 46
İbn-al-Seft 282
İbn-i Abbâs 40, 323
İbn-i Arabî 23, 24
İbn-i Arîz (Şair) 118
İbn-i Batûta 53, 59, 74, 91-93, 99, 100, 

294, 295, 297, 459
İbn-i Bibi 89
İbn-i Hanbel bk. Ahmed-ibn-i Hanbel
İbn-i Mîkâîl-al-Arabîlî 26
İbn-i Muhennâ 21, 89
İbn-i Mübârek 118
İbn-i Tıktafâ 71, 88
İbni Sînâ 457
İbni Teymiyye 384
İbrahim Edhem 34, 58, 118, 405
İbrahim Efendi (İbrâhim Bâbâ-yi 

Velî) 85
İbrahim Halîl 42, 54, 57, 62, 133, 149, 

151, 162, 175, 184, 191, 208, 221, 
222, 255, 256, 324, 341, 355, 385, 
393, 395, 396, 409, 412, 416, 430, 
432, 461

İbrâhîm Zâhid-i Giylânî 94
İcâzet-nâme 44, 109
İdâlat-al-ayân alâ-l-burhân 24, 35, 

46, 89
İdrîs 84, 151, 394, 405
İdrîs-i Muhtefî 84, 85, 296
İhtiyârât 442
İhyâu Ulûm-al-Dîn 305, 308, 382
İlhan Tarus 53, 93, 112
İlk Mutasavvıflar 282
İlm-i Vasîla 284, 307, 312

İlyas 150, 151
İmâd-al-dîn 119, 120, 172
İmad-al-dîn Abû-Kalincar-al-Marzubân 

46
İmâd-i Fakıyh 90
İmâm Ahmed-ibn-i Muhammed-ibn-

al-Sıddıyk-al Magribî 40
İmâm Muhammed (inil) Mehdiyyi 415
İmâm Muhammed Bâkır 46, 58 357, 

387, 391, 405, 406, 415, 416
İmâm Muhammed ibni Şâfiî 405
İmâm Muhammed-al-Takıyy 58, 59, 61, 

357, 391, 405, 415, 416
İmâm Mûsâ Kâzım 357, 359, 360, 402, 

405, 406, 415, 416
İmam Rıza 46, 80, 141, 298, 357, 442, 

444
İmâm Şa’bî 77
İmâm Şâfiî 371, 387, 409
İmâm Zeynüddîn 447
İmâm-ı Kuds 395
İmâmiyye bk. Şîa-i İmâmiyye
İmrân Beşîr 105
İmrân-i Huzâî 104
İran 28, 36, 46, 76, 86, 90, 94, 96, 118, 

121, 146, 267, 273, 295, 356, 368, 
370, 376, 378, 390, 441, 446, 449

İsa 38, 91, 99, 251, 261, 262, 264, 266, 
303, 327, 328, 331, 341, 354, 395, 412

İshak 318, 352, 359, 395, 402, 421
İshakoğlu Muhammed 352, 370
İskenderiye 36, 282-285, 312
İslâm Ansiklopedisi 29, 115, 282, 309
İslimye 282
İsmâîl 20, 38, 45, 62, 150, 151, 173, 216, 

221, 313, 341, 342, 358, 385, 395, 
407, 409, 416, 430, 454

İsmail Hakkı [Uzunçarşılı] 91, 294
İsmail Paşa (Bağdat’lı) 121
İsmâîl-ibn-i Hammâd 118
İsmâîlî 45, 73, 87, 141, 292, 361
İsmâîliyye 73, 75, 141, 291, 360
İsnâ-aşeriler 73, 141, 360
İsnâ-aşeriyye 71, 72, 75
İsrâfîl 317, 449
İsrail 244
İsrailoğulları (Benî İsrâîl) 53, 147, 340, 

379, 384, 404, 406
İstanbul  50, 88, 106, 107, 111, 113, 114, 

296, 462, 464
İzz al-dîn Mahmûd İbn-i Aliyy-i Kâşânî 

122
İzz-al-dîn Ahmed Çelebi 91
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İzzeddin Keykavus 88
Kâ’be 140, 150, 173, 290, 313, 318, 325, 

337, 384, 395, 407, 454
Kaasım-ibn-i Nasr-Allâh 104
Kabûs-nâme 86, 87, 88, 118, 307
Kadem Ahı 93
Kadı Burhân-al-dîn 88, 91
Kahle, Paul  115
Kail-al-Şibl bk. Âid-al-Şibl
Kalâid-al-hikem ve Farâid-al-kelim 143
Kalenderîler 158, 295, 302, 377
Kalenderiyye 44, 77, 79
Kalkandelenli Fakıyrî 105, 450, 458, 

459
Kanber 71, 72, 80, 105, 400, 430
Kara Muhammed Turmuş 93
Karaağaç 105
Karaman 369
Karamanoğlu İbrâhim Bey 369
Karamanoğlu Yahşı Han 90
Kastamonu 91, 92
Katâde 321
Kâtip Çelebi 121
Kavâid-al Futuvva 443, 444
Kaydâr 151, 359, 402
Kaynân 151, 394
Kays ibni Selmân 359, 403
Kays-i Râtib 395
Kayseri 90, 91
Kazzaz Ahı Ahmed Şah 90
Kelimât-al Ferec 448
Kemâl-al-dîn Abd-al Rahmân-al-Kâşânî 

35
Kerâmât-ı Ahı Evren tâbe serâh 109
Kerbelâ 38, 66, 105, 141, 412, 415, 420
Keşf-al-esrâr ve iddet-al-ebrâr 23
Keşf-al-zunûn zeyli (İzâh-al-maknûn 

fi-1-zayli alâ Kaşf-al-zunûn) 121
Keşf-el Zunûn 121, 143, 144, 389, 443
Keşkûl 71
Keştûtuş 319
Keyhüsrev 255
Keykâvûs (Ziyaroğlu) 86
Keyûmers 76
Kırkçeşme 85
Kırşehir 94, 107, 108
Kıtmîr 319
Kızılbaş 77
Kilisli Rifat Hoca 286
Kitâb-al-Bâkûrat-al-Süleymâniyye fi 

keşfi esrâr-al-diyanât-al-Nusayriyye 
98

Kitâb-al-Fahrî 71, 88

Kitâb-al-Futuvva 24, 25, 27, 75, 89, 116, 
119, 125-127

Kitab-al-İsâbe fi temyiz-al-sahâbe 46
Kitâb-al-İşrak 28, 124
Kitâb-al-Kalâid 36, 143, 144, 307-308, 

312, 326
Kitâb-al-Musemmâ 36, 307, 326
Kitab-ı Fütüvvet-nâme li-erkân-al-

meşâyih ve ashâb-al-şedd 37, 58
Kitab-ı Mukaddes 99
Kitâbu Dâirat-al-Maârif 282
Kitâbu Mir’ât-al-Muruvvât 12, 26, 41, 

116, 118
Konya 74, 89, 90-92, 94, 309, 368, 369
Köprülüzâde Ahmet Cemal 102
Köprülüzade Mehmet Fuat 282, 450, 

459
Kubâd 310
Kudüs 282
Kûfe 359, 402
Kuhistan 87
Kulhanî-i Lây-hâr 463
Kurtbeli 368
Kusayy 150, 151
Kuşayrî (Al-Risâlat-al-Kuşayriyya) 20-

22, 34, 124-126, 288, 308-310
Kutb-ı Alevî 27
Kuyumcu Necmeddin 120
Külhan-bey Sâmi 462
Kümeyl-ibn-i Ziyâd 105
Künûz-al-Hakâyık 306, 382, 384-386
Kütahya 294, 354
Lâdik 91
Lamazât-ı Hulvî 360
Lâmiî 21, 123
Lâmiyat-al-Arab 77
Lane-poele 86
Lây-hâr 463-465
Lays 151
Lebîd (Şair) 118
Lemezât 94
Levy, Ruben 307
Leyden 112
Lokman Hakîm 142, 144, 334, 451
Lût 246, 386
Luvayy 150
Ma’rûf 46, 232
Ma’rûf-al-Kerhî 46
Ma’sûm (Kâşân’lı Husayn oğlu Suhayl-

Allah’ın oğlu) 33, 219
Maâric-al Nubuvva fî Madâric-al 

Futuvva 443
Maârif-nâme 81

Macâzî bk. Abu-l-Müslim-al-Mahâzî
Mağrıbîoğlu bk. Abuş-Şekûr-ı Endelüsî
Mahmud (Sultan) 331, 273
Mahmud bk. Ahı Evren 
Mahmud Kaarî Yezdî 273
Mahmud Şevket Paşa 451
Mahmud-ı Gaznevî 118
Mahmud-ı Kâşgarî 19
Mahzen-al Esrâr 388
Mahzen-al İnşâ 442
Makaalât 78, 351, 352, 353, 356
Maksad-ı Aksâ 443
Malâk 151
Malatya 92
Mâlik 150
Malik Abi Kancârî 288
Mâlik al-Zâhir Gazi 36, 47,  283, 340
Mâlik ibni Abdülcebbâr 446
Mâlik oğlu Enes 152, 217, 329, 339, 400
Malik-al Şuarâ Behâr bk. Âkaa-yı 

Muhammed Takıyy Behar
Mâlik-al-Eşter 105
Mâlik-ibn-i Dînâr 118
Malkara 93
Manâhic-al Manhac 443
Manâkıb-al-Asrâr Bahcat-al-Ahrâr 71, 

80, 94, 126, 299, 369
Manâkıb-ı Hazret-i Mevlânâ 

Celâleddîn-i Rûmî 459
Mansur-ibn-i Abd-Allah 104
Mansûr-ibn-i Kaasım-i Bağdâdî 104
Mantık-al-tayr 109
Mâriye-i Kıbtıyye 151, 338
Masonlar 85
Matta İncili 99
Matûşalih 151, 394
Mavlâ Ali Muhammed-al-Nacaf-âbâdî 

122
Me’mûn 233
Mecelle-i Umur-ı Belediye 49, 112
Mecma’-al-fusahâ 36
Mecmûatun fi-l-Hikmet-al-İlâhiyye 88
Mecûsî 22
Meczup Selim Baba 353
Medâyin 359, 401
Medayin-i Haris 82
Medîne 21, 71, 152, 370, 383, 397, 401, 

428, 447
Mehdî 31, 35, 38, 42, 71, 80, 191, 222, 

355, 357, 384, 387, 404, 406, 444
Mehmed Ata 92
Mehmet IV 102
Mehmet Süreyya 464
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Mehmet Şerif 53
Mehmet Ziya 92
Mekke 369, 370, 383, 428
Melâmet 21, 24, 84, 85, 115, 295, 296
Melâmetî 20, 23, 75, 77, 84, 85, 88, 

100, 295, 357, 376
Melek Ahmet Paşa 102
Melik Abû-Kâlincâr 45, 46, 154
Melik Eşref 88
Memîşah 76
Menâkıb-al Muttakıyn 76
Menâzil-al-sâirîn 25, 26
Meriç, Rıfkı Melûl 92
Merv 309
Mervan 292, 341
Merve 313, 360, 407
Meryem (Hz.) 216, 262, 264, 303
Mescid-i-Aksâ 172
Mesnevî 36, 50, 74, 119, 285, 293, 294, 

306, 307, 368, 382, 384, 389, 443, 
444, 463

Meşhed 38, 298, 443
Metûşalah bk. Matûşalih
Mevâhib-i Aliyye 442
Mevlânâ Celâleddîn 44, 52, 74, 84, 90, 

91, 117, 119, 125, 285, 305, 306, 307, 
309, 332, 358, 362, 368, 377, 384, 
418, 433, 443, 459

Mevlânâ malik-al-ulamâi va-l-fityân 
İmâd-al-milleti va-l-dîn-i Urumavî 
119

Mevlevîler 375, 377
Mevzûât-ı Kebîr 305, 306, 384
Meymûne binti Hâris 338
Mıkdâd-ibn-al-Esved-al-Kindî 45, 46, 

154
Mırsâd-al İbâd 443
Mısbâh al-hidâya va Miftâh al-kifâya 

122
Mısır 21, 23, 26, 39, 46, 71, 82, 87, 88, 

94, 106, 115, 124, 141, 282, 284, 288, 
292, 305, 306, 308, 310, 318, 359, 
369, 382, 388, 400, 401, 431

Miftâh-al Dakaayık fî Beyân-al 
Futuvvati va-l Hakaayık 37, 76, 92, 
441, 457, 460

Miheniyy-al-Alevî 45, 154, 339
Mîkâîl 317, 396
Minhâc-al-mürîdîn 83
Mogol 90, 91, 461
Molla Huseyn Vâiz (Kâşifî) 292, 

298, 358, 368, 370, 442-445, 448, 
451-457

Molla Sa’deddin 78, 80, 351
Mu’ad 150
Mu’cam-al-Buldân 282
Mu’cam-al-Matbûat-al-Arabiyyati va-l-

Muarraba 308
Muallim Cevdet 28, 29, 37, 74, 92, 94, 

107, 294, 353
Mudrika 150
Mugayra bk. Abd-i Manâf
Muhammed Abû-Hafs-al-Mahzûmî 

298, 447
Muhammed Halîl 281
Muhammed Hân (Çelebi Mehmed) 

392
Muhammed Hân bk. Fatih Sultan 

Mehmed
Muhammed ibni Abdülkerim-al 

Şehristânî 443
Muhammed İbni Aliyy-al Cevâd 387
Muhammed İbnil Hasen-al Mehdî bk. 

Mehdî
Muhammed Muhsin 121
Muhammed Muîn 98
Muhammed Rıza bk. Radavî
Muhammed Said 179
Muhammed Tahir-ibn-i Abd-Allâh-

ibn-i İsmâîl-al-ma’ruf bi-Hâce-zâde 
83

Muhammed-al Mehdî bk. Mehdî
Muhammed-al Rifâî (Seyyid-al Kebîr) 

446
Muhammed-al-Halvetî 47, 360
Muhammed-i Hanefî 430
Muhammed-ibn-i Abd-Allâh 104
Muhammed-ibn-i Abu-Bekr 105
Muhammed-ibn-i Ekber-i Yemenî 104
Muhammed-ibn-i Hacı Magaltay-ibn-i 

Abdullâh-al-Rûmî 281
Muhammed-ibni Cerîr 39, 305, 310, 

333
Muhsin-ibn-i Abd-Allah 104
Muhy-al-dîn-ibn-i Cevzî 89
Mukavkıs 400
Mukavvim 151, 338
Munâvî 306
Murad I.  92, 354, 359, 360, 403
Murad II. 93, 368, 392
Murat IV 106
Murra 150
Musa Kardeşler 108
Mûsâ-ibn-i Ca’fer (al-Kâzım) 46
Mustafa Çelebi 286
Mustafa oğlu Hacı Abdullah 49

Musul 89
Mübarek Galip 91, 109, 294
Müevvile 75
Müsemmâ 36, 284, 307, 312, 328
Nâbıga (Şair) 118
Nâbî 463
Nacm-al-dîn Dâye 120
Nâd-i Ali 80
Nadır 150
Nafahât-al-uns 21, 88, 122, 123, 308
Nafâis 123
Nahc-al Balağa Şerhi 382
Nâhûr 151
Nâilî 106, 463
Naima 102
Nakıyb Tâc-al-dîn 21, 90
Nakiyy (İmam) 357
Nakkaş Ahmed bk. Harputlu İlyas oğlu 

Nakkaş Ahmed
Nâsır Husrev (İran’lı şair) 28, 44, 124, 

141, 361, 407
Nâsır-âbâdî (Nasr-âbâdî) 320, 361
Nâsır-al-dîn Evren 108
Nâsır-al-dîn-ibn-i Abû-Na’ca 45, 154, 

339
Nâsır-al-dîn-ibn-i Kureyş-ibn-i Muayye 

90
Nâsırî 28-30, 70, 99, 116, 123, 124, 235, 

248, 252-253, 260, 265, 272, 283, 
288, 297, 310, 361, 365, 366, 368.

Nasîr-al-dîn Tûsî 89, 121, 456
Nasr-ibn-i Abd-Allah-al-Mekkî 104
Nasrâbâdî bk. Abu-l-Kâsım İbrâhîm-

ibn-i Muhammed-al-Nasrâbâdî
Nasriyy-i Hindî 104
Nasuh 173, 195
Navâdır-al-usûl fî Ma’rifati Ahbâr-al-

Rasûl 308
Necef 22, 46, 89, 122, 385
Necm-al-dîn Tûsî 89
Necm-i Zer-kûb 27, 54, 119, 120, 126, 

165, 167, 283, 289, 292, 296, 298, 
447

Necmeddin Kübrâ 446
Necmeddin Râzî 34, 120, 443
Nedim 106
Nef’î 106
Nefâis-al-fünûn fî arâis-al-uyûn 35, 115
Nefîs Süleymân 154, 288, 339
Nefîs-ibn-i Abd-Allâh 288, 340
Nemrûd 255, 256, 317
Nesîmî 68, 69
Nesr-al Durar 390
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Nesr-i Leâlî 389, 409
Neşrî 92
Nezâr 150, 151
Nısâb-al-intisâb ve âdâb-al-iktisâb 

76, 390
Niğde 91, 94
Niksar 91
Nişabur 21, 143, 144
Nizâm-al-mülk 26, 116, 118
Nizâmî 29, 388
Nizamiye Medresesi 164
Nu’mân-ibn-al-Bunn 45, 154, 339
Nûh 20, 38, 151, 243, 244, 325, 334, 

358, 376, 384, 393-395, 405, 412, 
420, 428, 430, 450, 454, 455

Nûr-al-dîn Mahmûd 292
Nûr-bahşiyye 77
Nûşîrevân-ı Âdil 307, 310, 337
Nüzhet-al-arvâh ve Ravzat-al-afrâh 

29, 121
 On Dört Ma’sum (Çhârdeh Ma’sûm) 

61, 72, 372, 404, 416, 428
Oniki İmâm 38, 58, 61, 64, 67, 71, 72, 

79, 80, 117, 355, 359, 364, 365, 371, 
372, 388, 404-406, 413, 416, 421, 
422, 443, 447, 447

Orhan 92, 354, 392, 444
Osman Gazî 92, 354
Osman Nuri 49, 112
Osmanlı Teşkilât ve Kıyafet-i 

Askeriyesi 451
Osmanoğulları 49, 80, 102, 107, 109, 

295, 296, 361, 368, 370, 372, 376, 
390, 450

Ömer (doğrusu Umra) binti Zeyd 338
Ömer-al-Rahhâz 288
Ömer-i Berberî 104
Ömer-i Halvetî 47, 93, 355, 359, 360
Ömer-i Huzâî 400
Ömer-i Seccânî 402
Ömer-ibn-i Abd-al-Aziz 118
Ömer-ibn-i Abd-Allâh-i Sebbâğ 104
Ömer-ibn-i Nasr-al-Vesarî 104
Ömer-ibn-i Ümmeyye 105
Örs, Hayrullah 462
Pâzend 96
Penç-genc 29, 388
Petersburg 22
Pîr Umar-al-Halvetî bk. Ömer-i Halvetî
Piyale Paşa tekkesi 94
Radavî (Razavî) 21, 37-39, 43, 52, 62, 

63, 67, 80, 109, 126, 292, 295, 299,  
 

356, 390, 441, 443, 457, 458, 460, 
461

Râgıb-ı Isfahânî 443
Rahletu Ebî-l-Hasan Muhammed-ibn-i 

Ahmed ibn-i Cubeyr 73, 74
Rahmân Yetîm 105
Râvendiyye 46
Ravzat-al Şühedâ 442
Ravzat-al Vâizîn fî Ahâdîsi Seyyid-al 

Murselîn 443
Ravzat-al-Nâzır 307
Reşîd-al-dîn Vatvât 29, 121, 389
Reynold, N. 50, 294
Rıyâz-al-ârifîn 120
Risâ-i Âdâb-al Futuvva 443
Risâlat-al-Futuvva 27, 49, 115, 122, 

123, 125
Risâle-i Hall-al Maârif 354
Risâle-i Ta’rîfât 450
Risâlet-al-Bahâiyye 62
Risâlet-al-Melâmetiyye 20, 22, 24
Ritter, H. 29, 115
Rodos 462
Romalılar 98
Rubâîler 457
Rufâî 82-84, 94, 98, 124, 362
Rukayya 108, 338
Rûm 38, 81, 82, 89, 90, 92, 99, 108, 

147, 354, 359, 360, 386, 392, 401, 
403

Rûm Gaazîleri 92
Rumeli 72, 83, 94, 114, 295
Rumiye’li Mevlâna İmâd-al-dîn 55
Rûşenâyî-nâme 124
Rûzbeh-al-Fârisî 45, 154, 339
Sa’d-ibn-i Abû-Vakkâs 104
Sa’dan (Sa’d) ibni Ebî-Vakkaas 400
Sa’dî-i Şîrâzî (Şeyh Muslihuddin)  121, 

444, 446, 450
Sa’dûn-al-Mecnûn 118
Sâbitoğlu Hassân 449
Sad Kelime 389, 409, 419
Sadık Vicdânî 94
Sadr-al-dîn Semerkandî 109
Safâ 140, 360, 407, 420
Safavî 75, 273, 292, 298, 356, 368, 369, 

376, 390
Safavîlik 70, 80, 372
Safiyya  (Hafsa)
Safiyya binti Hayy 152, 338
Safiyya binti Ömer 338
Safvân-ibn-i Umeyye  41, 45, 154, 222
Safvat-al-safâ 90

Sâhib-ibn-i Abbâd (Şair) 118
Sâhibul Ken’ân 395
Said Emre 78, 351
Saîd-ibn-i Abu-Ubeyde 104
Salâhaddîn-i Eyyûbî 47, 283, 292
Sâlih (peygamber) 84, 394
Salmân 151
Salvat-al-Ârifîn va Bustân-al-

Muttahızîn 285, 308
Sâm 151
Samsâm 338
Samsâm-al-Devle Abû-Kalincar-al-

Marzubân 46
Sâre 286, 317, 318
Sarı Abdullah 84
Sâsânîler 86, 88, 102
Sayyâdoğlu 359, 360, 403
Seb’iyye 45, 75, 291, 360
Sebk-Şinâsî yâ Tarîh-i tatavvur-ı Nesr-i 

Fârisî 441
Sefînet-al Bıhâr 385
Sehl-ibn-i Abdullâh-al-Tüsterî 310, 332
Selçuklular 74, 86, 88, 101, 116
Selmân-ı Fârisî 31, 40, 45, 47, 64, 71, 

72, 80, 82, 104, 105, 114, 154, 192, 
222, 259, 334, 339, 358, 359, 385, 
399, 400- 403, 420-422, 426, 427, 
431, 447, 454

Selmân-i Kûfî 104
Selmânî 401, 416
Semâk 394
Semâviyye 77
Semerât-al-fuâd 84
Semmâk 104, 400
Seriyy-i Sakatî 46, 118, 310, 332
Seyâhat-nâme 106
Seydi Hasanoğlu Ahı Ali (Bayburtlu) 

28
Seydi Sultan 93
Seyf-i Yemenî 82, 359, 400, 401
Seyyid Alâ-al-dîn 63
Seyyid Alî 359, 403
Seyyid Aliyy-i Hemedanî 34
Seyyid Aliyy-i Zaîm 446
Seyyid Muhammed Nur-Bahş 34
Seyyid Muhammed-al-Huseyniyy-al-

Radavî (Alâeddin oğlu) bk. Radavî
Seyyid Muhsin-al Emîn-al Huseyniyy-

al Âmilî 442
Seyyid Süleymân-ı Belhî 382
Seyyid Şerif-i Cürcânî 23, 24
Seyyid Vehbi 110



dizin 477

Seyyid-i Muhtar Mevlânâ Lutfullah-ı 
Nîşâbûrî 446

Seyyid-ibn-i Aliyy-al-Sûfî bk. Abû-
Aliyy-al-Sûfî

Seyyit Muhtar 80
Sıffeyn 154
Sicill-i Osmânî 464
Sikender 392
Silsilat-al Tartîb 457
Silsilet-al mukarrebin 76
Sinân-al-dîn Aksarâyî 108, 109
Sincânî 359
Sinop 91
Sivas 91, 294
Siyaset-nâme 116
Siyer-i Halebî 39, 305
Sohbet-nâme 27, 90, 119, 120, 163
Subh-al A’şâ 93
Suhanân-ı Abû-Saîd Fazl-Allâh-ibn-i 

Abi-l-Hayr-al-Mîhenî 22
Suheyb-i Rûmî 82, 105, 359, 400, 401
Sultan Celâleddin 273
Sultan Veled 28, 75, 90, 108, 306
Sultanselim 85
Sûr-nâme 110
Surâka 341
Suriye 78, 94, 112
Sülemî bk. Abu-Abd-al-Rahmân-al-

Sülemî
Süleyman (I, Kanunî) 38
Süleyman (peygamber) 38, 84, 92, 

98, 104, 108, 118, 232, 245, 288, 339, 
370, 382, 392, 395

Süleyman Paşa (Şehzade) 92
Süleymân-ı Evvel bk. Şah Safiyy-i Sânî
Süleyman-ibn-i Abd-al-Melik 118
Sünnî 21, 70, 73, 76, 77, 109, 291, 292
Sütçü Beşir Ağa 84
Şa’rânî 21, 24
Şâfiî 118, 292, 384
Şah İsmâîl-i Safavî 77, 368, 369
Şah Safiyy-i Sânî 370
Şah Tahmasb (Dahmaz) 71, 80, 370
Şâh-ibn-Şucâ’-ı Kirmanî 20, 21
Şakaayık-ı No’mâniyye 107
Şakıyk-ı Belhî 21, 33, 47, 201
Şâlih 151
Şam 22, 71, 73, 83, 88, 94, 112, 236, 

282, 284, 292, 309, 319
Şamlı Şeyh Yâsîn 82, 83
Şarhu Hutbat-al Bayân 354
Şârih 151
Şayh Ağa Buzurk-i Tahrânî 121

Şayh Fahr al-dîn Abu’l-Abbâs Ahmed-i 
Şîrâzî 120

Şayh Husayn 126
Şedîdâ 359, 403
Şehbâl mecmuası 92
Şems 91
Şems-al-dîn (Ede Balı’ını kardeşi) 92
Şemsal-dîn-i Maragî 298, 447
Şemsiyye 44
Şerefüddîn Hacı Muhammed-al 

Ferâhiyy-al Herevî 443
Şerhu Menâzil-al-sâirîn 26, 122
Şerîf Abu-l-İzz 154, 339
Şerif Paşa 59, 74, 294, 297
Şeyh Abdüssamed 47, 359, 403
Şeyh Ahı Yûsuf-ı Halvetî 94
Şeyh Alî (Seyyâd oğlu) 359, 403
Şeyh Baba Halil-al-Marandî 27
Şeyh Bahâ-al-dîn Muhammed-ibn-i 

Huseyn-al-Âmilî 71
Şeyh Ferec-i Zincanî 20
Şeyh Hacı Abbâs-ı Kummî 385
Şeyh Hasan Şehriyâr 446
Şeyh Hayder 369
Şeyh Mecd-al-dîn İshak 89
Şeyh Muhammed-i Harezmî 94
Şeyh Nizâmî 418
Şeyh Radıyüddin Ali Lala 446
Şeyh Sadreddîn Konevî 369, 459
Şeyh Safıyy-al-dîn Ardabîlî 90
Şeyh Seyyid Huseyn 347, 351, 352, 353, 

354, 359, 393, 405, 441, 445
Şeyh Seyyid Huseyn bk. Gaybî
Şeyh Seyyid Sâfî 370
Şeyh-al-Bısrî 339
Şeyhî 389, 418
Şezerât-al-Zahab min Ahbârı Men 

Zahab 282
Şîa-i İmâmiyye 21, 40, 46, 70-73,  75, 

77, 88, 121, 122, 291, 356, 357, 370, 
372, 442, 448

 Şîa-i İsmâîliyye 292
Şibâh-al-Dîn Yâkût-ibn-i Abd-Allâh-al-

Hamavî 282
Şiblî 118
Şihâbeddin Sühreverdî 24, 27, 35, 41, 

44, 46, 49, 51, 55, 70, 88, 89, 119, 
122, 125, 126, 141, 172, 182, 443

Şîî 37, 58, 70, 74, 75, 91, 95, 107, 109, 
291, 292, 295

Şîrâz 453
Şîrâz-nâme 120

Şît 38, 64, 151, 289, 292, 316, 318, 326, 
394, 420, 426, 428, 429, 430

Şuayb 395
Ta’rifât 24, 105
Ta’vîlât 122, 298
Ta’yalunus bk. Decius
Tabakât-al-Şâfiiyye 20
Tabakât-al-Şâfiiyye 305
Tabârânî 40
Taberî 87
Tableau general de L’empire 

Othoman 451
Tabsırat-al Asfıyâ 443
Tâc-al-dîn Muhammed-ibn-i Nessâbe 

89
Tâceddin Mevlânâ Hasen-i Kâşî 446
Taeschner, Franz 29, 109, 115
Tahran 29, 36, 87, 98, 120, 122, 305, 

306, 307, 382, 384, 443
Takıyyüddîn-i Sebkî 305
Takyanus bk. Decius
Târıh 151
Tarım, Cevat 107, 108, 294
Tarih Vesikaları 93
Târih-al Hukemâ 443
Târih-al Kâmil 26
Tarîh-i Ferişteh 58
Târîh-i Güzîde 93
Târîh-i Osmânî Encümeni Mecmuası 

92
Târîh-i Teşkilât-ı Belediye 112
Tarihte Kırşehri-Gülşehri 107, 294
Tasvîr-i Efkâr 462
Tayfûr-ı Mekkî 104
Tazkirat-al Avliyâ 27, 284, 307, 443
Tazkirat-al Hukemâ 443
Te’vîlât 443, 448
Tebriz 93, 120, 298, 355, 360, 389, 447
Tebrizli Zar-kûb 120
Temcîd 457
Tenbîh-al-Gâfilîn 281
Teschner 36
Tezkiret-al-Evliyâ 36, 307
Thoming, Hermann  115
Tire 91
Tirmiz 38, 309
Tokat 28, 91, 92, 369
Tosyalı Şeyh Hacı İbrahim oğlu Hacı 

Baba 39, 105
Tuhfat-al-ihvân 24, 30, 121, 122, 123, 

126, 186, 283, 292, 298, 448
Tuhfat-al-Nuzzâr fi Garâib-al-Amsâr 

va Acâib-al-Afsâr 53, 294
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Tuhfat-al-Vasâyâ 26, 36, 116, 118, 119, 
125, 126, 132, 145, 284, 285, 287-293, 
297, 307, 308, 339, 356, 357, 361, 
368, 446

Tûmâr-i turuk-ı aliyyeden Halvetiyye 
silsilesi 94

Tuna 353
Türâbî Ali Dede 353
Türk Âbideleri II 92
Türkistan 38
Türkistânîler 59, 363, 378, 409
Türkiyat Mecmuası 102
Ubayd-Allâh-ibn-al-Kıyr 45, 154, 288, 

446
Ubeyd-i Mısrî 104
Udad 151
Uhnûh 151
Uhud 305
Ukâşa 430
Umar-al-Rahhâz 45, 154
Umar-ibn-i Muhammed-al-Sühreverdî 

46
Umdat-al-Tâlib fî ansâb-ı Âl-i Abu Tâlib 

21, 89, 151
Umdat-al-Vasîla 26, 36, 118, 119, 125, 

132, 136, 141, 142, 146, 284, 307, 361
Unsur-al-Maâlî 87
Uzeyr 394, 395
Uzluk, Feridun Nafiz 29, 90, 92
Ümayyat-al-Mahzûmî 151, 338
Ümme Hânî binti Cahş 338
Ümmü Külsûm 338
Ümmü Seleme binti Ümayyat-al-

Mahzûmî 338
Vabîra 338
Vahab (Abd-i Manâf oğlu) 151
Vaîd-Allâh-al-Bahrî 104
van Arendonk, Cornelis 115
Varaka 104
Varsak 369
Vech-i dîn 45, 141
Vilâyet-nâme bk. Hacı Bektâş 

Menâkıbı
Vîrânî 353
Vize 92
Wensick, A. J.  309
Ya’kub 395
Yahûdâ 395
Yahyâ (peygamber) 38, 395
Yahya-bni Maâz-ı Râzî 143, 384
Yahyâ-ibn-i Hâlid-i Bermek 118
Yahyâ-ibn-i Halil-ibn-i Çûbân Fetâ-l-

Burgaazî (Bur’âvî) bk. Burgâzî

Yanâbî’al Mavadda 382, 384
Yarid 151
Yavâkıyt-al-mavâkıyt 118, 144
Yavuz 368, 369
 Yelkenci, Kitapçı Raif 37, 39, 76, 79, 

105, 109, 457
Yelvâ 395
Yemen 82, 152, 359, 401
Yemînî 371
Yemlîhâ 319
Yeni Osmanlılar Tarihi 462
Yenicami 23
Yermük 33, 198
Yeşil Ahî 91, 294
Yetîmat-al-dahr fî mahâsin-al-asr 118
Yezîd 371
Yezîdler 371, 378, 402
Yıldırım Bayâzıt (I.) 93, 102, 292
Yunanlılar 98
Yunus 302, 308
Yunus Emre 300, 308
Yûnus Emre Hayatı 80
Yunus’un Bâtınîliği 79
Yûsek 319
Yûsuf 23, 26, 36, 38, 39, 71, 90, 91, 93, 

133, 141, 149, 161, 168, 221, 238, 289, 
292, 313, 318, 319, 340, 341, 395, 
424, 445

Yûsuf İlyen Serkis 308
Yûsuf-ibn-i Eyyûb 47
Yûsufoğlu 71
Yûşa 26, 39, 289, 292, 319, 395, 445
Zâd-al Âhire 443
Zâhid-i Giylânî bk. İbrâhîm Zâhid-i 

Giylânî
Zâhir bi-emr-Allâh 89, 295
Zaîm-al-Şehîd 288
Zavâid-al Müsned 382
Zaylun alâ fasl-al-Ahıyyat-al-Fityân-al-

Turkiyyati fî Kitâb-al-Rahleti li İbni 
Batûta 37, 75, 92, 107, 112, 294

Zayn-al-dîn 298
Zehebiyye 46
Zekeriyyâ 84, 395
Zelîhâ 238, 318
Zen-Nûn-ı Mısrî 76, 77, 82, 105, 332, 

359, 400, 401
Zen-Nûnî 401
Zengibar 256
Zerîa-i Isfahânî 443
Zertüşt 96, 97
Zertüştîler 96
Zeyd 460

Zeyd ibni Hârise 428
Zeyn-al-Âbidîn (Aliyy-ibn-al-Huseyn) 

46, 58, 338, 357, 391, 394, 401, 402, 
405, 406, 415, 421

Zeyn-al-dîn Abû-Hafs Ömer-ibn-i 
Muzaffer-ibn-i Ömer-al-Vardiyy-
al-Şâfiî 77

Zeyneb 338
Zin-Nûreyn 372, 428
Zincirli köyü 89
Ziyaroğulları 86
Zur Futuvva 115
Zübeyr 338
Zülfekar 42, 134, 171, 222, 289, 291, 

304, 305, 338
Zülkifl 395
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