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EKREM İMAMOĞLU

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

Fütüvvetname-i Bektaşiyye, Anadolu topraklarında uzun yıl-
lar etkisini göstermiş bir anlatının bize ulaşan az sayıda yazılı 
örneklerinden biri. Fütüvvetname ve Bektaşilik ilişkisi başlı 
başına bir derinlik içerdiği gibi günlük yaşamdan mimariye 
ve siyasete kadar çok geniş bir kulvarda karşılık bulmuş, çok 
uzun yıllar belirleyici rol oynamıştır. Şimdi bu iki anlatı eliniz-
deki bu çalışmada yan yana geliyor.

Hacı Bektaş Veli 13. yüzyıl Anadolu coğrafyasında derin 
iz bırakan çok önemli bir kişilik. Anadolu inanç ve kültür ikli-
mini etkileyen ve dönüştüren Hacı Bektaş ile onun çevresinde 
şekillenen Bektaşilik tarikatı, 19. yüzyıl sonrasında bürokratik 
etkinliği azalmış olsa da her zaman güçlü bir toplumsal karşı-
lık bulmuştur. Gerek Anadolu’nun siyasal ve kültürel yapılan-
masında, gerekse askeri teşkilatın temellerinin atılmasında ve 
tüm bunlarla birlikte Osmanlı devletinin kuruluş aşamasında 
etkin bir rol alan Bektaşilik, tarih boyunca çok değişik evreler-
den geçmiştir.



 
8

Bu elyazmasının Bektaşilik ile kurduğu ilişkiye gelir-
sek, fütüvvet teşkilatı İslam anlatısında yardımsever, dürüst, 
hoşgörü sahibi, mücadeleci ve benzeri üstün ahlaki değerlere 
sahip insanlardan oluşan bir topluluk olarak tarif edilebilir. 
Bu örgütlenmenin asıl nüvesi de bu özelliklere sahip insanlar-
dır. Yazmada bu bağlamda, Bektaşilik erkânıyla alakalı olan 
kaideler bütünüyle karşılaşıyoruz.

Türkiye’de çağdaş şehircilik ve belediyecilik çalışmaları-
nın önde gelen isimlerinden Osman Nuri Ergin’in İBB Atatürk 
Kitaplığı koleksiyonunda bulunan yazmalar arasında yer alan 
Fütüvvetname-i Bektaşiyye’nin en önemli taraflarından biri, 
yazıldığı tarih ve bu tarihte tarikatın içinde bulunduğu du-
rumdur. Yazmada eserin yazılış tarihi 21 Cemaziyelevvel 1269 
(2 Mart 1853) olarak verilmiştir. Bu tarih Bektaşiliğin yasaklı 
olduğu yıllara denk gelmektedir. Fütüvvetname-i Bektaşiyye 
bu anlamda, 19. yüzyıl sosyal ve kültürel iklimini anlayabil-
mek adına önemli bir veri olarak değerlendirilmelidir. 

2021 UNESCO Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Ahi Ev-
ran Anma Yılı kapsamında hazırlanan bu önemli çalışmada 
son sözü eserin kendisine bırakmak istiyorum. Çalışmada 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

“Derviş oldur ki varlığından fâriğ olup yoğ olandır.”
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Sunuş
MAHİR POLAT

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

2021 UNESCO Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Ahi Evran 
Anma Yılı kapsamında, bu üç ismi var eden atmosferi anla-
mak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 
birçok etkinlik gerçekleştirildi. Fütüvvetname-i Bektaşiyye 
isimli yazmanın bir bütün olarak yayınlanması projesi aslında 
böyle bir çalışmanın ürünlerinden biri olarak ortaya çıktı.

21 Cemaziyelevvel 1269 (2 Mart 1853) tarihli bu yazma, 
19. yüzyıl Bektaşilik ve fütüvvet algısının anlaşılması ve gö-
rünür kılınması adına değerlendirilebilecek en önemli kay-
naklardan. Muhammed b. Alaüddin Hüseyin el-Hoyî tarafın-
dan metne geçirilen eserin bazı bölümleri daha önce kısmen 
yayınlansa da tümünün yeni yazıya aktarılmış hali ilk defa 
okurla buluşuyor. Yazmanın bir diğer özelliği de günümüz İBB 
Atatürk Kitaplığı koleksiyonunun şekillenmesinde en önemli 
isimlerden biri olan Osman Nuri Ergin koleksiyonuna ait ol-
masıdır. 



Anadolu inanç iklimini belirleyen önemli aidiyetlerden 
biri, İslam inancı ve beraberinde şekillenen gelenektir. Fütü-
vvet anlayışı ve Bektaşi tarikatı ise kendi öznel koşullarıyla 
birlikte bu süreci oluşumunda karşımıza çıkan en önemli ak-
törlerdendir. Fütüvvet anlayışında yüksek ahlaki değerlere sa-
hip, adeta örnek bir insan profili tarif edilmektedir. Bu anlayış 
farklı zaman dilimlerinde ve farklı coğrafyalarda kabul gör-
müş ve sahiplenilmiştir. Fütüvvetin Bektaşilikle kurduğu iliş-
kiyi de böyle bir perspektiften değerlendirmek mümkündür.

Anadolu tasavvuf dünyasında uzun zaman dilimine ve 
coğrafyaya yayılan Bektaşiliğin tarihsel öyküsüne dair önemli 
bir veri kaynağı olarak değerlendirilebilecek olan Fütüvvetna-
me-i Bektaşiyye’nin hem fütüvvet hem de Bektaşilik çalışma-
larına katkı sağlayacağını umuyoruz.

Bu ve benzeri çalışmaların çoğalması Anadolu toprakla-
rının uzun soluklu ve zengin anlatısını tekrar hatırlamamıza 
vesile olması ve bir arada yaşama kültürünü zenginleştirmesi 
adına da çok önemli. Böylesine kıymetli bir çalışmanın tekrar 
görünür ve bilinir kılınmasında emeği geçen tüm yayın ekibi-
ne teşekkür ediyorum.
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Önsöz
MEHMET SAFFET SARIKAYA

Sözlükte gençlik, delikanlılık, mertlik, yiğitlik, cömertlik, feda- 
kârlık, mürüvvet, yardımseverlik gibi anlamlara gelen feta keli- 
mesinden türetilen fütüvvet, tasavvuf ıstılahında yiğitlik, mert- 
lik, diğerkâmlık, îsar, mürüvvet, iyi huyluluk gibi vasıfları kap-
sayan geniş bir anlam kümesine sahiptir. Bazı dönemlerde res-
mi otoriteye muhalif bir tavra sahip olan rind, ayyâr, şuttâr 
gibi terimler de fütüvvetle ilgilidir. Bu terimler eş anlamlı ola-
rak çoğu kere birlikte kullanılır; Abbasiler döneminde 9. yüz-
yıldan itibaren Irak’ta ortaya çıkan, çoğunluğunu şehirlerdeki 
işsiz güçsüz kimselerin, ayak takımının, topraksız köylülerle 
ordudan ayrılmış askerlerin oluşturduğu grupları ifade eder-
ler. Ayyârlar güçlü iktidarlar zamanında geri plana çekilip âde-
ta ortadan kayboldukları hâlde, yönetimin zayıfladığı dönem-
lerde sorumsuzca hareketleriyle ülkeleri için problem teşkil et-
mişlerdir. 9-10. yüzyıllarda Türkistan’da fütüvvet ehliyle ben-
zer hususiyetleri taşıyan gaziler adını taşıyan bir zümre vardır. 
Ribatlarda yaşayan bu zümre gündüzleri cihadla, geceleri ilim 
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ve zikir ile meşgul olmaktadır. Bunların reislerini dönemin ta-
rihçilerinden Beyhakî, Sipâhsâlâr-ı Gâziyân; ‘Utbî, Re’îsü’l-Fit-
yân; Gerdîzî, Ayyârların Başı diye tanımlamıştır.

Halife en-Nasır li-dinillah (575-622/1179-1225) Bağdat’ta-
ki başıbozuk grupları kontrol etmek için Bağdat fityânına inti-
sap eder. Daha sonra fityânın başına geçip teşkilatın kuralları-
nı belirleyerek, teşkilatı diğer Müslüman ülkelere yayarak siya-
si hâkimiyetini genişletmeye çalışır. Bu çabasına Ş. Sührever-
dî (öl. 1234) Fütüvvetnâme’leriyle1 destek verir. Fütüvvetnâ-
me, adından da anlaşılacağı gibi fütüvvete dair hususların ele 
alınıp açıklandığı tasavvufî risalelerdir. 13. yüzyıldan itibaren 
yazımı giderek artan fütüvvetnâmeler umumiyetle müellifle-
ri belli olmadığı için anonimleşmişlerdir. Bununla birlikte teş-
kilât hakkında önemli bilgileri içeren, müellifi belli olanları da 
vardır. Gramer hususiyetleri itibarıyla genellikle 14-16. yüzyı-
la aidiyetleri kabul edilen Türkçe fütüvvetnâmelerin istinsah 
edilmiş nüshaları ise 16. ve müteakip yüzyıllara aittir. Birço-
ğunda telif ve istinsah tarihi yer almamakla birlikte, istinsah 
edilen nüshalar, öncekilerin kopyası olduğu için benzer özel-
liklere sahiptir. Verilen malûmatın genellikle birbirinden na-
kil olduğu göz önüne alınarak müellif ve müstensihlerin fütüv- 
vet-ahi çevresinde bilinen kaynakların dışına pek çıkmadıkla-
rını, anlatılan kıssaların tarihi realitesi üzerinde fazla durma-
dıklarını, mitolojik rivayetlere yer verdiklerini söyleyebiliriz. 
İlk yazılan fütüvvetnâmeler fütüvvetin tarif, tavsif ve ahlâkî 
esaslarının izahını yaparken, 15. yüzyıldan sonra yazılan ve 
çoğu Türkçe olan fütüvvetnâmelerde erkân ve âdâba dair bilgi-
lerin daha geniş yer aldığı görülür.

Şimdilik bilinen en eski Türkçe fütüvvetnâme Burgâzî’ye 
(öl. 13. yüzyıl) nispet edilir. Seyyid Hüseyin b. Seyyid Gaybî’nin 
 (öl. 15. yüzyılın son çeyreği) Fütüvvetnâme’si ve Seyyid Muham- 
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Ö N S Ö Z

med b. Seyyid Alâaddin el-Hüseyin er-Razavî’nin (öl. 1524’ten 
sonra?) Miftâhu’d-Dekâik fî Beyâni’l-Fütüvve ve’l-Hakâik/Fü-
tüvvetnâme-i Kebîr’i bunların en meşhurlarıdır. 16. yüzyıl son-
rasıyla tarihlenen fütüvvetnâmelerin çoğunda bu iki eserin 
kaynaklığı açıkça görülmektedir. Son yıllarda muhtemelen ye-
ni bağışlar yoluyla kütüphane kataloglarına giren hacimli fü-
tüvvetnâme nüshalarına rastlanmaktadır. 

Ahiliğin münhasıran loncalar halinde esnaf teşekkülü-
ne dönüşmesi ve takip eden süreçte gediklerin oluşturulma-
sı fütüvvetnâmelerin de giderek farklı meslek gruplarına hi-
tap edecek şekilde kaleme alınmasına yol açar. Kitâb-ı Sak-
ka, Fütüvvetnâme-i Selmâniyân, Risâle-i Habbâzan, Risâle-i 
Mûze-dûzluk gibi eserler meslek fütüvvetnâmelerinin örnek-
lerindendir. Meslek fütüvvetnâmelerinin Azerbaycan ve İran 
coğrafyasında Farsça, Doğu Türkistan’da Çağatay lehçesiyle 
kaleme alınan Türkçe pek çok nüshasına rastlanmaktadır. 

Halkın büyük çoğunluğunu kucaklayan ahiliğin kendisi-
ne özgü yapısı, müntesiplerine farklı tarikatlarda mürit olma 
imkânı verir. Bu durum, fütüvvet geleneğinin tasavvufla ilişki-
siyle de örtüşerek çeşitli tarikat çevrelerinin kendilerine özgü 
 fütüvvetnâmeler kaleme almasına yol açmıştır. Bektaşî, Rifaî, 
Kadirî, Mevlevî nisbeli müellif veya müstensihlerin fütüvvet- 
nâme yazması bu eserlerin sadece ahiliğe ait değil geniş bir 
tasavvuf çevresine hitap ettiğini göstermektedir. Fütüvvetnâ-
me-i Yasin er-Rifâî, Tarîkat-ı Rifâîyye, Fütüvvetnâme-i Ca’fer 
Sâdık gibi eserler tarikat kökenli örneklerin bazılarıdır. Tari- 
kat fütüvvetnâmeleri fütüvvet ve ahilikle ilgili hususların ya-
nında nispet edildiği tarikatın erkânıyla ilgili unsurları da 
içermektedir. 

M.F. Köprülü, fütüvvetnâmeleri “dinî-ahlakî motiflere sa-
hip içerikleriyle yazıldıkları dönemin ve coğrafyanın dinî ta-
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rihine ışık tutan ilk el eserler” diye niteleyerek yakın dönem- 
de onların önemine işaret eden ilk araştırmacılardandır; an-
cak siyasi hayata atılması muhtemelen kendisinin bu konu-
da özgün çalışmalar yapmasına fırsat vermemiştir. Konu 
hakkında özgün çalışmalar ortaya koyan araştırmacımız Ab-
dülbâki Gölpınarlı’nın “İslâm ve Türk İllerinde Fütüvvet Teş-
kilâtı ve Kaynakları” adlı makalesi hâlâ önemini korumakta-
dır.2 Gölpınarlı, Burgâzî ve Seyid Hüseyin Fütüvvetnâme’leri-
nin ilk neşirlerini yapar.3 Ancak Razavî Fütüvvetnâme’siyle 
ilgili bir çalışma yapmamış olması düşündürücüdür. Razavî 
Fütüvvetnâme’si ise 1993’te Rahşan Gürel’in doktora tezine 
konu olur. Çalışmada eserin beş nüshası kullanılarak bir me-
tin inşasına gayret edilmiş, ancak tez neşredilmemiştir.4 Ne-
şet Çağatay’ın Bir Türk Kurumu Olan Ahilik (Ankara: TTK 
Yayınları 1989) çalışması ve konuyla ilgili makaleleri dikkat 
çekicidir. Batıda ise Franz Taeschner fütüvvet teşkilatı, ahi-
lik ve Ahi Evran hakkında önemli çalışmalara sahiptir. Bu-
rada fütüvvetnâmeler üzerine aynı tarihlerde yapılan, daha 
sonra Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanan iki doktora te-
zinden de söz edilmelidir. İlki, Ali Torun’un Türk Edebiyatın-
da Türkçe Fütüvvet-nâmeler (Ankara: 1998) adlı tezi, ikinci-
si tarafımdan hazırlanan XIII-XVI. Asırlardaki Anadolu’da 
Fütüvvetnâmelere Göre Dinî İnanç Motifleri (Ankara: 2002) 
adlı tezdir. Son yıllarda akademik çevrelerde fütüvvetnâme-
ler üzerine bazı inceleme ve metin neşri çalışmaları yapılmış 
ve yapılmaktadır. Elinizdeki bu çalışma, bunun son örnekle-
rindendir. 

Ahiliğin Bektaşîlikle ilişkisi, kuruluş yıllarına kadar geri-
ye gider. Ahi Evran ile dostane ilişkileri bilinen Hacı Bektaş-ı 
Velî’ye nispet edilen Bektaşîlik ve bu tarikatın hâkimiyet ala-
nına giren Alevî zümreleri ahilikle aynı kültür çevresine men-
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suptur. Bu birliktelik ortamında ahilik kurumsal ilişkiler ya-
nında inanç motifleri, erkân ve âdâb açısından daha sonra 
Alevîliği teşkil edecek zümreleri kesin olarak etkilemiş, onla-
rın prototipi/ilk örneği olmuştur. Bunda ahiliğin lonca yapı-
lanmasına dönüşmesiyle birlikte taşrada en azından bazı za-
viyelerin etrafında oluşan ocak yapılanmalarının varlığını göz 
ardı etmemek gerekir. Ahilerin teşkilât mensuplarını koru-
mak ve sosyalleştirmek üzere uyguladıkları erkân daha sonra 
Alevî ve Bektaşîlerce neredeyse aynı denecek şekilde benim-
senir ve takip edilir. Bu durum ikrar verme, yol atası ve yol 
kardeşi edinme törenlerinde açıkça tezahür eder. Bu bağlam- 
da erkân esnasında kullanılan şedd/kuşak, hırka, tac vb. kıya-
fetler ve diğer şeyler iki zümrenin müşterek sembol ve yorum-
larla benimsediği motiflerdir. Bunların yanında ahiliğin iç dü-
zeniyle ilgili/yola dair soru ve cevaplar, tâlibe verilen nasihat-
ler, çeşitli vesilelerle okunan duâlar, tercümanlar ve gülbâng-
lar çoğu kere sözleri bile değişmeden Alevîler ve Bektaşîler ta-
rafından aynen terennüm edilir. 

Hz. Peygamber’in miracıyla ilgili sonraları Alevî ve Bek-
taşî çevrelerinde geliştirilen Kırklar ile ilgili söylencenin ilk ör- 
neklerini fütüvvetnâmelerde buluyoruz. Her iki zümre de Hz. 
Muhammed, Hz. Ali ve diğer peygamber ve sahabeyle ilgili söy- 
lencelerinde, onları kendi yaşadıkları hayatla içselleştirerek 
dile getirmekte ve adeta onlarla hayatlarında hemhal olmak-
ta, amelî ahlakın uygulama örneklerini onların şahsında ken-
di içlerinde yaşamaktadır. Böylece hem gelenek nebevî bir te-
mele dayandırılmakta hem de yol/sürek peygamber ve asha-
bın yolu olarak adeta kutsanarak benimsenmektedir. 

Bu durum, Türk tasavvuf geleneğinde Hz. Ali ve Ehl-i 
beyt sevgisi eksenli inanç motiflerinin farklı tarikat çevrele-
rince müşterek kabul edilmesinin tabii bir sonucudur. Bunla-

Ö N S Ö Z
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rın somut örneğini 15. yüzyıldan Eşrefoğlu Rûmî’nin yazdığı 
Tarîkatnâme ve 19. yüzyıldan anonim Tarîkat-ı Rifâiyye adlı 
eserlerde görmek mümkündür. Türkler arasında benimsenen 
Mevlevîlik, Bektaşîlik, Rifâîlik, Halvetîlik, Kâdirîlik gibi büyük 
tarikatlarda Hz. Ali ve diğer Ehl-i beytle ilgili kabuller köken 
itibarıyla Şîî inanç motiflerine nispet edilmekle birlikte, on 
dört masum inancında olduğu gibi, Anadolu’da değişime uğra-
yarak yeni anlam ve algılarla birlikte benimsenir. Bu değişim 
sürecinde, fütüvvet-ahi geleneğini sonraki yüzyıllara taşıyan 
fütüvvetnâme yazım kültürünün önemli bir işlevi olmuştur.

13-16. yüzyıllar arasında yazılan fütüvvetnâmeler, erkân 
ve âdab bakımından Bektaşî ve Alevî kültürünün temel kay-
nakları arasındadır. 15. yüzyılın ikinci yarısından sonra Bek-
taşî ve Kızılbaş çevrelerce kaleme alınan ve Şîî kültürü ihsas 
ettirecek nitelemelere sahip fütüvvetnâmeler, Kübrevî me-
tinlere benzer şekilde Alevî kültüründeki Şîîleşme olgusunu 
açıkça göstermektedir. Özellikle Hz. Ali’nin fütüvvete girmesi 
Gadîr-i Hum vakıası çerçevesinde mitolojik bir anlatımla dile 
getirilir. Bu anlatım, gelenekte lahmike lahmi sırrı olarak yeri-
ni alır. Bu metinlerin farklı Alevî çevrelerde bulunması ve 19. 
yüzyılın ikinci yarısına kadar tarihlenmesi, fütüvvet ve fütüv-
vetnâme geleneğinin Alevî zümreler arasında ne kadar güçlü 
ve devamlı olduğunu göstermektedir. 

Bununla birlikte Türkiye’deki Alevîliği, İmamiyye Şîîli-
ğinden ayıran önemli bir fark vardır. Abbasî halifesi en-Na-
sır’ın yarı resmi hüviyetteki fütüvvetle ilgili faaliyetleri, fütüv- 
vet teşkilatında bariz bir Abbasî tarafgirliğine yol açar. Fütüv- 
vet teşkilatı, Anadolu’da ahilikle birlikte kendisine özgü bir ya-
pıya bürünürken bu Abbasî renk, Ahi Evran’ın şahsından Hz. 
Peygamberin amcası Abbas’ın oğlu olarak ortaya çıkar ve ahi-
liğin Hz. Peygambere ulaşan referanslarını oluşturur. Buna 
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göre Ahi Evran Mahmud, savaşta gösterdiği kahramanlıktan 
dolayı Hz. Ali’nin kızıyla nikâhlanır, düğünde kesilen kurban-
ların derilerini tabaklayıp maharetini gösterir ve Hz. Peygam-
ber tarafından şedd kuşatılır/beli bağlanır. Alevî kültürü bakı-
mından Abbasî tarafgirliğinin ikinci önemli kaynağı ise Hoca 
Ahmed Yesevî’nin neseben Hz. Ali’nin oğlu Muhammed b. 
el-Hanefiyye’ye dayandırılmasıdır. Kendilerini İbnü’l-Hanefiy-
ye nispet eden bazı Şiî-Keysânî grupların Abbasî taraftarlığı ve 
Ebû Müslim’le birlikte ihtilale destek verdikleri bilinmektedir. 
Bu kabul Türk kültüründe Muhammed b. el-Hanefiyye Cenk-
nâmeleri ve Ebû Müslim Destanları’nın oluşmasına zemin ha-
zırlamıştır. Bu metinlerde Ebû Müslim sadece Abbasî ihtilali-
nin komutanı değil, Horasan teberdârı, Kerbelâ Faciasının in-
tikamcısı, Ehl-i beytin hamisidir.

Alevî ve Bektaşî kültüründe öne çıkan bazı fütüvvetnâme 
nüshalarına gelince: Yukarıda adı geçen Seyid Hüseyin’in Fü-
tüvvetnâme’si bunlardan ilki olarak kabul edilmelidir. Eserin 
farklı nüshalarına başlarken yazılan,

Fütüvvet-nâme-i Şâh-ı velâyet  
Balım Sultan kılup dâim şehadet

beyti Balım Sultan’ın bu esere verdiği öneme işaret etmekte-
dir. Eserin iki nüshasının ve eksik bir nüshasının Hacı Bektaş 
Kütüphanesi’nde bulunması eserin Bektaşî geleneğindeki ye-
rini açıkça göstermektedir. 

Konumuz açısından dikkat çeken önemli bir eser Fütüv- 
vetnâme-i Ca’fer Sâdık’tır.5 Bu adlandırma biçimiyle eser, Alevî 
kültüründe sıklıkla gördüğümüz Ca’fer-i Sâdık Buyrukları’nı 
çağrıştırmaktadır; nitekim yer yer Buyruk’larla örtüşen bir içe-
riğe sahiptir. Çeşitli verilerden, eserin Hacı Bektaş zaviyesine 
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bağlı (muhtemelen zaviyede görevli) bir şeyh veya halife tarafın-
dan derlendiğini, dolayısıyla Bektaşî Çelebi koluna ait olduğu-
nu söylemek mümkün görünmektedir. Metnin içeriğinden 16. 
yüzyıldan sonra yazıldığı anlaşılmaktadır. Mecmua niteliğin- 
deki eser Fütüvvetnâme-i İmam Ca‘fer-i Sâdık risâlesiyle başlar 
(1b-32b), Bektaşîlikteki âdab ve erkânı esas alan, Tarikatın on 
iki erkânı (47a -48a), Üç sünnet yedi farz (48a-50b), Der beyan-ı 
hâssa-i nâd-ı ‘Ali (50b-56a), Risâle-i reşâd sual-cevab (56a- 
57b) risâleleriyle devam eder, dualar, tercümanlar ve gülbâng- 
lar (58a-64b) ile tamamlanır. Eserin tamamı aynı kalemle, 
aynı yazı çeşidiyle ve aynı kişi tarafından kopya edilmiştir. 
Mecmuanın kimi yerlerinde yapılan açıklamalardan, bu risâ-
lelerin bir bütün olarak algılandığı, mecmuanın tarikat için 
bir el kitabı, bir erkânnâme gibi görüldüğü anlaşılmaktadır. 

Eser tıraş erkânıyla başlar, Hz. Ali’nin belinin bağlanma-
sı, mekân olarak Gadîr-i Hum zikredilmeksizin kısmen özet-
lenerek hemen tamamen Seyyid Hüseyin’in Fütüvvetnâme’si-
ne uygun olarak anlatılır. Taş ile tığ (ustura) hakkında çeşitli 
yorumlarda bulunulur. Hz. Âdem ve Şit ile ilgili kıssalar nak-
ledilip, fütüvvet silsilesi ve şeddin bağlanma şekilleri anlatı-
lır. Fakrnâme-i Ca‘fer-i Sâdık risâlesinde tıraş, tac ve hırka giy-
menin âdâbı anlatılırken saç, sakal, bıyık ve kaşların nasıl tı-
raş edileceğinin ve bu esnada okunacak duaların nakledilmesi 
(44a-45a) çıhâr darb/dört tıraş esasına bağlı olan Kalenderîleri 
hatırlatmaktadır. Üç sünnet ve yedi farzın sıralandığı risâlede 
ise farzların ifa edilmemesinden doğan cezalar arasında Hacı 
Bektaş dergâhı adına kesilen cezalara yer verilmesi ve çeşitli 
tercüman metinleri eserdeki açık Bektaşî unsurlardır. Bunun-
la birlikte farzların eda edilmemesinden doğan cezalar arasın- 
da gaziler için de pay alınması tarikatın ahilikle ilişkisinin ta-
mamen kopmadığına işarettir. Başka bir deyişle bu eser, bi-
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rincil derecede Bektaşîlikle ilgili olmasına rağmen Bektaşîlik- 
Ahilik ilişkisi hakkında açık ipuçları taşımakta, Ahi teşkilatı-
nın lonca ve gediklere dönüştüğü dönemlerde bile iki zümre 
arasındaki ilişkilerin devamlılığını göstermektedir.

Kızıl Deli Sultan Ocağı bağlılarından Bektaş Bey adlı bir za- 
tın özel kütüphanesinde yer alan yer alan Fütüvvetnâme nüs-
hası konumuz açısından ilginç bir örnektir. Baş tarafı eksik ese- 
ri ilginç kılan şey, fütüvvetin tanımıyla ilgili kısımda Şeyh Safî’ 
nin fütüvvet tanımına yer vermesidir. Bu bağlamda eserin Sa-
fevî uzantılı Kızılbaşlarla ilgili olması muhtemeldir. Her sayfa-
sında 25 satırın yer aldığı 176 varaklık bir mecmua niteliğinde- 
ki eserin son sayfa derkenarında 29 Rebiulevvel 1087/11 Hazi- 
ran 1676 tarihi istinsah tarihidir. Fütüvvetnâme’nin bitiminde 
Ramazan 1086/1675, 57a’da ‘Işkname’den önce Şevval 1086/ 
1675-76 tarihi kaydedilmiştir. Müstensih Fütüvvetnâme’nin so- 
nunda adını Abbas Yazıcı olarak vermektedir. Dijital ortamda 
fersude görünümde olan mecmuanın 177-186 arasında 1289/ 
1872 tarihli matbu Mersiyye’nin yer alması eserin son dönemde 
ciltlendiğini göstermektedir. Mecmua Fütüvvetnâme ile başlar 
(2a-11b), Şeyh Safî Menâkıbı ile devam eder (11b-45b, 100a- 
115b’de tekrar Şeyh Safî Menâkıbı verilir). 45b-46b’de Evsâf-ı 
Hacı Bektaş Velî, 46a-57a’da Tâcnâme, 57a-100a’da Abdul-
mecid b. Feriştah’ın ‘Işknâme’si, 11b-118a’da Nasihatnâme-i 
Hatâyî, 118a-133a’da Meşayihnâme-i Hatâyî, 133a-145b’de 
Delîl-i budala (Defter-i âşık), 145b-165’te Menâkıb-ı Fazlullah, 
165a-176a’da Kitâb-ı tarikatnâme-i Ca’fer Sâdık yer almakta-
dır. Eserde Hurufî metinlerinin de yer alması, bu kültürün Kı-
zılbaşları arasındaki yerini göstermesi bakımından önemlidir.

Eserde yer alan Fütüvvetnâme büyük ölçüde Sünnî ola-
rak nitelenen Burgazî’den alınmış gibi görünmektedir. Metin 
fütüvvetin tarifiyle başlar. Fütüvvet ağacının tavsifi, ilmin fay-
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dası, ahlakın önemi, pir ve şeyhin gerekliliği ve şeyh-talib iliş-
kisi, Musa-Hızır kıssası, şeyhin özellikleri, yiğit-ahi-şeyhin ta-
rifi, şeriat ve tarikatın gerekliliği, namazın önemi, ahinin kı-
yafetleri, dervişlik ve sufiliğin açıklanması, yiğit-ahi-şeyhin 
musahiplerinin yoldaşlarının açıklanması, dervişlik ve sufilik 
hakikatinin açıklanması, fütüvvet ehlinin ahlakı ve fütüvvete 
alınmayanlar konuları fasıllar halinde anlatılır.

Ankara İl Halk Kütüphanesi’nde bulunan bir Fütüvvet- 
nâme, fütüvvetin Bektaşîliğe tesirini bariz olarak gösterir. Tı-
raş erkânı ile başlayan eser, hırkanın tavsifi, Hz. Ali’nin hırka 
giymesi ve şedd kuşanması, şedd bağlama şekilleri, erkân-ı ta-
rikat, vacibât-ı tarikat, beyân-ı tarikatı açıkladıktan sonra çe-
şitli tercümanları nakledip sual-cevap faslı ile sona erer.6 Buna 
benzer nispeten eksik diyebileceğimiz fütüvvetnâme nüshala-
rına başka kütüphanelerde de rastlanmaktadır.

Elinizdeki kitapta neşredilen Fütüvvetname-i Bektaşiy-
ye’nin içeriğinden Babagân Bektaşîliğine ait olduğu anlaşıl-
maktadır. 43 yapraklık eserin yazılış tarihi 21 Cemaziyelev-
vel 1269 (2 Mart 1853) olarak verilir (27a). Bu tarih henüz 
Bektaşîliğin yasaklı olduğu yıllara rastlar. Eserin 15a-b’sinde 
Hünkâr Hacı Bektaş Velî, vekilleri İbrahim Enverî Baba Efen-
di (rahmetullahi aleyh), hayırla yâd edilerek müteakiben müs-
tensih/müellif adını Muhammed Seyfüddin b. Zülfikâr Derviş 
Ali (16a) diye zikreder. İ. Özmen, Derviş Ali’nin Orta Anado-
lu’dan olduğunu ve Feyzullah Baba’ya mensup olduğunu be-
lirtir. Ancak aynı Derviş Ali’den mi bahsedildiği müphemdir. 
Yine 19. yüzyılda İstanbul’daki Bektaşî postnişinleri arasında 
İbrahim Enverî Baba’nın kimliği şimdilik meçhuldür. Eserin 
ilk kısmı Razavî’den özetlenerek verilmekle birlikte Bektaşî 
erkânını içeren ikinci kısmın Derviş Ali’nin kaleminden çıktı-
ğı anlaşılmaktadır. Derviş Ali’nin üslubu ve mürşidini zikret-
mesi onun Babagân Bektaşîliğine mensubiyetini gösterir.
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İçeriği bakımından doğrudan Bektaşîlik erkânıyla alakalı 
olan eserin ilk on beş yaprağı büyük ölçüde Razavî Fütüvetnâ- 
me’sinden nakildir. Buna göre mukaddimede (1b-2a) Razavî’ 
nin, Seyyid Muhammed b. Seyyid Alaaddin el-Hüseyin Hoyî di- 
ye zikredilerek Hoylu olduğunun ifade edilmesi dikkate değer- 
dir. Daha sonra dört pir, dört tekbirin delili söz konusu edilip, 
Hz. Adem’in tekbîr-i rızâ’sı Hz. Nuh’un tekbîr-i fenâ’sı, Hz. İb- 
rahim tekbîr-i safâ’sı ve Hz. Muhammed’in tekbîr-i ve-fâ’sıyla 
birlikte belinin bağlanması anlatılır (2a-8a). Sonra Hz. Ali’nin 
şedd kuşanması (8b-11a) anlatılıp Hz. Ali tarafından şedd ku-
şatılan on yedi kemerbeste (11a-12b) ve Selmân-ı Farisî tara-
fından şedd kuşatılan elli beş meslek piri (12b-15a) sıralanır. 

15a’nın der-kenarında “Buradan aşağısı ayrıca bir risale-
dir” denerek müellifin üslubuyla Bektaşî sülûkuna uygun bir 
şekilde ikrar meydanı bütün erkânı, duaları, tercüman ve gül-
bânglarıyla anlatılır (15a-27a). 27b’de ikrar meydanına gire-
cek canın hazırlaması gereken yiyecek ve içecekler sıralandık-
tan sonra aşure geleneği anlatılır (27b-29a). 29a-b’de Mustafa 
Fatih Baba’dan naklen Hacı Bektaş’ın soy silsilesi ve tarikat sil-
silesi sıralanır. 29b-34b arasında bir Bektaşî dervişinin kullan-
dığı tac, hırka, menkûş, teslim taşı, palhenk, kamberiye, elif-i 
lâmend, tennure, tığbend, teber, kaşağı gibi malzemeler delil-
leriyle birlikte sual-cevap üslubunda anlatılır. Daha sonra Se-
merâtu’l-fuâd’dan naklen tacın esrarı anlatılır (34b-36a). Sonra 
sırasıyla Fasl-ı suâl-i dervişân (36b), Fasl-ı beyân-ı ism-i abdal 
(36b-37a), Fasl-ı min tarîh-i seyyâh-ı der beyân ba’zı fütüvvet 
(37a-38b), Silsile-i neseb-i Hünkâr Hacı Bektaş Velî (38b-39a), 
Hünkâr Hacı Bektaş Velî’nin inâbetleri beyânındadır (39a), 
Fasl-ı der beyân-ı masûm-ı pâk erbaa‘ ‘aşer (39a-b) fasılları sı-
ralanır. 40a-43b arasında ise muhtelif tercümanlar ve gülbâng- 
lar nakledilir. 

Ö N S Ö Z
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Fütüvvetname-i Bektaşiyye’de dikkat çeken en önemli ol-
gulardan birisi bariz Şîî unsurlardır. Müellif Mirâtu’l-Makâ-
sıd’da olduğu gibi bir mezhep tartışmasına girmeksizin farklı 
yerlerde (15b, 16a, 22b) açıkça “mezheb-i Hazret-i İmam Ca‘fer 
es-Sâdık” diyerek mezheplerinin Ca‘ferîyye olduğunu vurgu-
lar. İkrar tercümanında bunu adeta ilan eder: 

Mezhebim hak Ca‘ferîdir gayriler batıl durur 
Pîrim Hünkâr Hacı Bektaş Velî kutb-i evliyâ
Sevdiğim On İki İmam ben güruh-ı nâciyim  
Yetmiş iki fırkadan oldum berî dahî cüdâ (23b) 

(Aynı tercüman 42b’de mısralar 
yer değiştirilerek verilir).

Müellifin Ca‘ferî mezhebi ikrarının somut göstergesi ikrar 
 erkânı sırasında talibe aldırılan abdestte karşımıza çıkar. Talip, 
 Allah’ın inananlara farz kıldığı şekilde peygamberin sünneti ve 
on iki imamın içtihatlarını Caferî mezhebi üzere uygular; önce 
iki ellerini iki defa yıkar, sonra iki defa ağzına ve burnuna su ve- 
rir, iki defa yüzünü, iki defa kollarını yıkar, başına mesh eder ve 
ellerinin suyu ile ayaklarını mesh eder (20b-21a). Talibe abdest 
aldırılması, erkânın başlangıcı veya tarikata girişin temel un- 
suru gibi algılanmakta ve abdestle ilgili şeklî uygulamaların 
sembolik anlamları talibe telkin edilmektedir. Yeni ve terte- 
miz bir hayata başlangıç diyebileceğimiz bu abdestin bozulma- 
ması için talip, burada ve bundan sonra kendisine telkin edi-
lenleri verdiği ahd u misak üzerine uygulamayı taahhüt eder. 

Ancak bu somut ifadelere rağmen Razavî’den nakledilen 
Hz. Ali’nin velayetinin ilanı ve belinin bağlanmasının anlatıl-
dığı kısımda, “Minber ayağında Hazret-i Resûl’ün seccadesin 
döşedi. Hazret-i Resûl ve Hazret-i Ali ikişer rekât namaz kıldı-
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lar. Andan öğle namazı vakti oldu, müezzin ezan okudu. Pes 
andan Hazret-i Resûl iki rekât öğle namazının farzını ve ardın-
ca iki rekât dahî ikindi namazının farzını kıldı, seferî ve an-
dan dua kıldı” (9b) denerek bu defa namaz kılınması Hanefî 
geleneğe uygun olarak nakledilir. Abdestteki Şîî hassasiyet söz 
konusu olsa, müellifin namaz kılındıktan sonra “seferî” ilave-
sini yapmaması gerekirdi. Kaldı ki gerek ilgili dönemdeki di-
ğer bazı Bektaşî metinlerinde, gerekse yakın dönemde Bedri 
Noyan’ın kaleme aldığı metinlerde abdestle ilgili hassasiyetin 
kalmadığı, abdest uzuvlarının Türkiye’deki dini hayata uygun 
olarak üç kez yıkanması gerektiği açıkça dile getirilir. Bu şart-
larda Derviş Ali’nin vurgusunun münferit bir bilgi kırıntısın-
dan ibaret olduğu düşünülebilir.

Nitekim metinde yer alan on dört masumun sıralama-
sı da tamamen Türk tasavvuf geleneğine özgüdür. Zira İma-
miyye Şîîliğinde on dört masum denince Hz. Muhammed, Hz. 
Fatıma ve on iki imam anlaşılır. Ancak Türk sûfî çevrelerin-
de masum sözünün Türkçe ergenlik çağına girmemiş çocuklar 
için kullanılmasından hareketle, on iki imamın ergenlik çağı-
na girmeden şehit edilen on dört erkek çocuğu on dört masum 
olarak kabul edilir. Gölpınarlı, bu çocukların bir kısmının mu-
hayyel olduğunu belirterek bu kabulün yanlışlığına vurgu ya-
par. Bununla birlikte Şiî kökenli on dört masum algısının, Ker-
bela Vakıası ve diğer Ehl-i beyt mensuplarına yapılan zulüm-
ler etrafında rasyonalize edilerek yeniden üretildiği ve tarikat 
çevrelerinin ortak inanç motiflerinden birisi haline geldiği an-
laşılmaktadır. Bu olgunun daha ilginç yanı ise Afganistan’daki 
Türkler arasında ortaya çıkar. Hz. Ali’nin mezarını Belh civa-
rına taşıyıp Mezar-ı Şerif ’i kuranlar, Andhoy kasabasına da on 
dört masum türbesini yerleştirip bu muhayyel inancı somut 
hale getirirler.
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Burada zikrettiğimiz tarikat fütüvvetnâmelerinin ortak 
yanı, mecmuaya fütüvvetle başlayıp daha sonra mensubu bu-
lundukları ve yaşadıkları tarikat erkânıyla devam etmeleridir. 
Yani eserin müellifleri tarikatla ilgili gelenekleri fütüvvet ge-
leneğine uygun olarak peygamber ve ashabının yoluyla temel-
lendirmekte, daha sonra kendi erkân, âdâb, dua, tercüman ve 
gülbânglarını sıralamaktadırlar. Bu durum ahi/fütüvvet gele-
neğinin Bektaşî kültür çevresinde son dönemlere kadar sürdü-
rüldüğünü göstermektedir. 

Türk dini hayatının yazılı belgeleri hüviyetindeki bu eser-
lerin çoğu kütüphanelerimizde keşfedilmeyi beklemektedir. 
Bunun gibi eserlerin neşri, dini tarihimizin daha doğru an-
laşılmasına katkı sağladığı kadar, millet olarak sahip olduğu-
muz ortak kültürel kodlarımızın tespit edilerek sonraki nesil-
lere aktarılmasına vesile olacaktır. Böylece bir arada yaşama 
kültürüne en fazla ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda bizi bir 
arada tutacak insani, dini, ahlaki değerleri kendi kültür kod-
larımızdan yeniden üretebilme gücüne sahip olduğumuzun 
da farkına varacağız. Bu nedenle elinizdeki eseri yayıma hazır-
layan Sayın İrfan Dağdelen ve Sayın Hüseyin Türkmen’i teb-
rik eder, çalışmalarının insanlığa ve bilim dünyasına yapacağı 
katkı dolayısıyla kendilerini kutlarım.
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Fütüvvetname-i Bektaşiyye 

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdülillahillezi ceale’t-takva libasi’l-enbiya ve ceale seyyi-
di’l-asfiya Muhammedi’l-Mustafa ve alihi ehibbai ve şiari’l-ev-
liya. Es-Salavatü ve’s-selamu ala eşrefi’l-enbiya ve seyyidi’l-as-
fiya Muhammedi’l-Mustafa ve alihi ve sahbihi [ev hibbeti] ra-
dıyalllahu teâlâ an ashabihi’l-asfiya.1

İmdi şöyle rivayet olunur ki: Bu risalenin musannifi sey-
yid-i abdi’l-fukara ilâ rahmeti rabbihi’l-kavî Muhammed ibn 
Seyyid Alaüddin el-Hüseyin Hoyi afallahu an suğra ve kübrâ ve 
haşr maahu men yetevallâhü ki fütüvvet taliblerinden ve tari- 
kat ve sâlik-i dinden birkaç azizler hedâhumullahü ila merâti-
bin ma beyne ve evsâhüm ilâ menâzilin ve ehlin bu zaifden il-
timas idüp ki fütüvvetdâr arasında söylenen ve işitilen erkâ-
nın himmeti kalem getirüp mıkraz almak ve tövbe ve ahd, şar-
ta biat etmek ve helva-yı cefne [çifte] erkân ve ne tarikle pişir-
dikleri ve ne tarikle kısmet ettiklerini ve âhar şehre ne tarikle 
gönderdiklerini ve ne vechle teslim ettiklerini ve teslim eden 
kişinin elinden ne vechile olunacağın ve mahfil ehli birbirine 
lokma sunmasın ve birbirinden hak talep etmek ve bir sahip-i 
tarikten günah sâdır olsa Saff-ı Niâlde durup dahî ona Hora-
san ve Irak pîrleri buna “Kulleteyn-i Tarikat” derler dahî Mek-
ke, Medine erenleri
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buna “Makam-ı İnsaf ” derler. 
İmdi makamda durup ashâb-ı tarika ğarrâsın çekip ki ona 

“Tercüman-ı Kadem” derler ve dahî tercüman-ı dâr söylemek 
meşâyih-i selef rahimehümullah erkânları üzerine essah rivâ-
yet ittiba-i [iktab-] sünnet ve icmâ’-i meşâyihe muvâfık ve ah-
sen-i hikâyetle niyaz-ı inkıyad edem. 

Kabul kıldım ta ki her aziz bu risâleyi mütâlaa ile müs-
tefîd olanlar bu fakire duacı olup hayrıyla yâd kılıp bir ihsân 
edeler ve ihsân bu ki nükteleri nâ-ehil nazarından mahfî tuta-
lar amma ehlinden diriğ etmeyeler. Zira hikmeti nâ-ehle ver-
mek zulümdür ve ehlinden gizlemek dahî zulümdür. Nitekim 
bihterîn-i kâinât ve mefhar-i mevcûdât Muhammed Mustafa 
aleyhi efdalü’s-salavât ve ekmelü’t-tahiyyât efendimiz buyurur: 
La ta’tü’l-hikmete ila gayri ehliha fetazlimuha ve tuhfuha min 
ehliha fetazlemu.2 Amma bilgil ki erkân-ı tarikat esedullah 
fi’d-dâreyn ehl-i fütüvvet arasında şeddin ve helva-yı cefnenin 
senedi ber vechle ispat ederler. 

Evvel Âdem peygamber, ikinci Nuh peygamber, üçün-
cü İbrahim peygamber, dördüncü Mustafa’dan salavatallahu 
aleyhim ecmain, beşinci İmam Zeynelabidin’den radiyallahu 
anh ve hem ashâb ıstılâhattan budur ki bu dört peygambere 
“Çehar Pîr” derler ve “Çehar Tekbir” derler onlardan ispat eder- 
ler. Âdem peygamber tekbirine “Tekbir-i Rıza” derler ve Nuh 
peygamber tekbirine “Tekbir-i Fena” derler ve İbrahim peygam- 
ber tekbirine “Tekbir-i Safa” derler ve Muhammed Mustafa 
tekbirine “Tekbir-i Vefa” derler amma onlar kim şeddi ve hel-
va-yı cefne ve tekbir-i Âdem peygamber aleyhisselâmı tutalar, 
delilleri budur ki Âdem a.m. Havva ile cennette ıyş ederken 
şeytan aleyhillane cidd edip

a s. 2a
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onları aldatıp Hakk emrine muhalefet edip buğday yedi. Fi’l-
hâl Âdem’in başından tacı ve eğninden hulle gidip Âdem ve 
Havva yalıncak kaldılar donlu cennet ehline vardılar ve yal-
vardılar. Hiçbiri bir nesne vermedi ki avretlerini setredeler. 
Amma incir ağacından yaprak dilediler. Ol ağaç yaprağın esir-
geyip, Âdem’e üç yaprak ve Havva’ya beş yaprak verdi. 

İmdi Âdem oğlanı olsa ere üç ve avrata beş kefîn olmak on- 
dan kaldı. 

Amma Bâri teâlâ incir ağacına ıtâb edip eyitti: “Niçün 
küstahlık edip Âdem’e yaprak verdin, senden gayriler Âdem’e 
nesne vermedi” dedi. 

Ondan incir ağacı tazarru edip: “İlahi sen cömertleri se-
versin, onun için cömertlik kıldım ki senin rızân içinde ola-
yım” dedi. 

Hakk teâlâ Hazretine incir ağacının cevabı hoş gelip eyit-
ti: “Ya incir! Sen bu sehâyı kılıp ayıbın setr eyledin, azm-i celâ-
lim hakkiyçün ben dahî seni cemi’ ağaçlar üzerine üç nesne ile 
mufaddal kıldım. 

Evvel: Seni yakmaklığı haram kıldım.
İkinci: Bir yerde seni yermeyeler, kabuğunu ve çekirdeğini 

yabana atmayalar. 
Üçüncü: Senden bir nesne yarattım ta ki Âdem Âdem’in 

zürriyeti onu libas edip giyeler ve alıp ve ahirete gidecek kefen 
edineler.”

Pes Hakk teâlâ panbuğu incir ağacının sütünden yarattı. 
Çünkü Âdem ve Havva incir yaprağıyla ayıpların örttü. Pes on-
dan cemi’ cennet ehli 3ى [فقضى] آَدُم َربَّهُ فََغٰوى   ,deyü çağrıştılar َوَعٰصٓ
Âdem ve Havva tündüler. Hakk teâlâdan 4 اِْهبِطُوا ِمْنهَا َجِميعا hitabı 
erişti. Âdem ve Havva ve tavus cennetten sürdüler ve şeytanı 
dahî cennetten çıkardılar. Âdem yılana binip Serendip dağına 
ve Havva tavusa
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binip Cidde’ye düştü. 
İmdi Sehla İbn Mahuşeb rivayetinde eydir kim: Âdem pey- 

gamber üç yüz yıl ağladı amma İbn Abbas rivayetinde iki yüz 
yıl ağladı ve Hakk korkusundan ve dahî cennetten çıkacak. 
Âdem Havva’dan ayrı düştü. Bâri teâlâ ondan sonra kerem-i lü-
tuf birle dedi: “Kim Âdem’in tövbesin kabul olmaya sebep 
ola?” Nitekim Bari teâlâ buyurur 5 ِٓى آَدُم ِمْن َربِّه َكلَِماٍت فَتَاَب َعلَْيه -am فَتَلَقّٰ
ma ulema bu kelimâtta ihtilaf etmişlerdir. Abdullah İbn Abbas 
radiyallahü anh ider: Kelimat bu idi kim Âdem eyitti: “Ya  
Rabb-i izzet, sen beni kudret elinle yaratmadın mı? Kudretin 
birle benim topraktan cismime ruh nefh etmedin mi? Ve sen 
demedin mi: Sebekat rahmetî ala gadabî6 ve ben kulunu cen-
nete göndermedin mi?” Ondan Bâri teâlâ kudret diliyle: “Ne-
am”7 dedi. 

Pes Âdem eyitti: “Ya Rab beni cennetten çıkardın.” Hakk 
teâlâ eyitti: “Masiyetin şumluğundanki sebep oldu.” 

Pes Âdem eyitti: “Ya Rab, eğer tövbe kılsam, dahî amel-i 
salih işlesem aceb beni cennete kor musun?” dedi. 

Bâri teâlâ: “Neam” dedi. 
Abdullah İbn Ömer’den rivayet olunur ki: Âdem Peygam-

ber eyitti: “Yarabbi! Ben mihnetler kendi nefsimden bilirim ve 
hem senin takdirinden bilirim.” 

Ondan Bâri teâlâ eyitti: “Ya Âdem, ben bu işleri seni yarat-
mazdan evvel takdir etmiş idim.” 

Âdem Nebi eyitti: “Yarabbi, nitekim bu işleri bana kıldın, 
geri ben kulunu lütfunla yarlığa” dedi. 

Hakk teâlâ eyitti: “Ya Âdem, benim haremim vardır, var 
onu tavaf et. Nitekim arşımı melâike tavaf ederler ve onda ba-
na ibadet eyle. Nitekim arşımda melekler ibadet ederler. On-
dan tövbeni kabul kılam. Ve hacetini reva edem ve dahî
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nâme-i âmâlinde çok çok hasenatlar yazam.”
Amma şöyle haber gelmiştir ki: Ol harem Beytü’l-Ma’-

mûr’dur ve cennetin bir tane yakutlarından idi ve hem Ka’be-i 
muazzama mikdarınca idi. Amma şimdiki Kâ’be şerrefehalla-
hü onun yerindedir ve ol Beytü’l-Ma’mûru melekler dördün-
cü kat göğe çıkardılar. Emr-i birle Nuh tufanında imdi şim-
di Ka’be üzerine mukabildir. Ve ol Beytü’l-Ma’mûr’un iki ka-
pısı vardır. Birisi şarktan yana ve biri garptan yanadır. Çün-
kü Âdem Nebî Hindistan’dan hacca teveccüh edip revan oldu. 
Amma Hakk teâlâ bir melek gönderdi. Ta ki Âdem’e kılavuz 
ola. Çünkü Âdem, Müzdelife’ye geldi. Havva dahî Cidde’den 
Âdem’i arayıp gelmişti. Âdem ile buluştu ve Âdem’i bilmedi ve 
Âdem’den kaçtı bir dağa çıktı. Havva’yı çağırdı. Havva Âdem’i 
avazından bildi. Memnun olup buluştular. Ol güne Arefe deyü 
isim koydular ve ol dağa Cebel-i Arafat derler. 

Pes ondan Âdem ve Havva ikisi dağdan aşağı indiler. Mi-
na’ya geldiler Cebrail a.m. geldi eyitti: “Ya Âdem! Ne dilersin?” 
dedi. Âdem eyitti: “Etemenna minallahi’t-tevbeti ve’l-mağfire-
ti”8 yani “Bâri teâlâ’dan kulluğun ve yarlığın dilerim” dedi. 

İmdi ol makama Mina diye isim verdiler ve ol demde Ceb-
rail gâib oldu. Fi’l-hal Hakk teâlânın adıyla cennetten bir tas ve 
bir ustura ve bir mikraz getirdi. Ondan Âdem’in başını tıraş ey-
ledi ve ol mikraz ile yüzündeki kaba mûları kesti. Şimdi onun 
için ol makamda hacılar tıraş olup kasr ederler. 

Ve dahî Cebrail Âdem’e işbu tercümanı öğretti.
Rivayet Muhammed bin Ka’b el-Kurtubî eydür: “La ilahe
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illa ente sübhaneke ve bihamdike alimtu sui ve zalemtü nefsi 
fetüb aleyye inneke ente’t-tevvabü’r-rahim. La ilahe illa ente  
sübhaneke ve bihamdike alimtu sui ve zalemtü nefsi fağfirli en- 
te’l-gafurürrahim.”

Said bin Cübeyr ve Hasan Mücahid ve İkrime rivayetlerin-
de: 9َاَْنفَُسنَا َواِْن ]فان[ لَْم تَْغفِْر لَنَا َوتَْرَحْمنَا لَنَُكونَنَّ ِمَن اْلَخاِسِرين derler. Çün Âdem 
bu kelimâtı dedi, Hakk sübhanehu ve teâlâ ol dem Âdem’in töv-
besin kabul kıldı. Ondan Cebrail ve İsrafil ve Mikail yetmiş bin 
feriştehler ile geldiler. Âdem aleyhisselam ve tövbesin ve haccı 
kabul olduğun müjde verdiler ve dahî Âdem’i Mekke kurbun-
da bir makama getirdiler, şimdi ona Vadi-i Nu’man derler. Ol 
vakit Havva, Mekke’de kaldı Cebrail Âdem’in başına Tac-ı İbti-
hac’ı giydirdi. Ta kim Kuran-ı Kerimde buyurur: ثُمَّ اْجتَٰبيهُ َربُّهُ فَتَاَب 
-Ve dahî bu kelimenin zemzemesi [?] âlem-i melek ve me َعلَْيِه10
lekûtta çalındı ve istafa hil’atini eynine bıraktı ona Hırka-i Fü-
tüvvet derler. Nitekim Hakk teâlâ kelâm-ı kadimde buyurur:  
آَدَم11 اْصطَٰفٓى  هَ  اللّٰ  deyu âlem-i ceberut ve âlem-i lahûtta nidâ اِنَّ 
olundu. 

Pes Âdem şâd oldu. Şâdlığından: “Allahu ekber” dedi. 
Pes erbâb-ı fütüvvet Âdem Nebi tekbirine Tekbir-i Rıza 

derler. Yani Hakk teâlâ Âdem’den razı oldu ve dahî Âdem, Ceb-
rail ta’limiyle Mikail ahiret atası ve İsrafil’i ahiret karındaşı 
edindi. Hakk teâlâ Âdem’e dahî dedi ki: “Ya Âdem! Sen dahî 
zürriyetin ahd kılın, beni bilip ve birleyip bana ibadet edesiz 
ve emrime muti’ olup muhalefet etmeyesiz.” Ondan Âdem a.m. 
eyitti: “Ya Rabbi! Benim zürriyetim kandedir?” Hakk teâlâ 
eyitti: “Arkandadır” deyip yed-i kudretiyle Âdem’in arkasını
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sığadı, ondan Âdem’in sulbünden her nebi ki geldi Âdem’in 
kalbi ve toprağı zerresidir, her zerre de Âdem’in nefesi zerresi-
dir ve Âdem’in nefesi zerresiyle birini ta’biye olunmuştu. 

Pes ol zerreleri âlem-i ervâhda, mukabil sufûf-u muhteli-
fede doğururlar. Ervâhda sufûf gibi. 

Pes her zerreyi rûha mukabil doğurdup her rûhu kendi 
zerresine taalluk edip ve iltifât eyleyip ondan evvel zerre ka-
biliyet kesb edip ehliyet-i istima’ Elestü bi-Rabbiküm hitâb ve 
isti’dâd-ı cevab: Belâ hâsıl eyledi. Nitekim Kurân-ı Mecîdinde 
haber verdi:   

يَّتَهُْم َواَْشهََدهُْم َعٰلٓى اَْنفُِسِهْمۚ اَلَْسُت بَِربُِّكْمۜ    َواِْذ اََخَذ َربَُّك ِمْن بَنِي آَدَم ِمْن ظُهُوِرِهْم ُذرِّ
12

i
قَالُوا بَٰلۚى َشِهْدنَۚا اَْن تَقُولُوا يَْوَم اْلقِٰيَمِة اِنَّا ُكنَّا َعْن ٰهَذا َغافِٖليَنۙ

An Salik İbn Abbas tefsiri an hazihi’l-ayeti: Kale semitu 
Resulullahi sallallahu aleyhi vesellem yukalu İnnallahe süb-
hanehu ve teâlâ meseha zahre Âdem ve ahrece minhu külli 
nesnehu hüve halikuha ila yevmi’l-kıyameti kellezi neiman [?] 
kurbi Mekketi sümme ahaze aleyhim kubulen ve kale Elestü 
birabbiküm? Kalu bela.13

Yani Abdullah İbn Abbas’tan sordular: Bu ayetin tefsirini 
rivayet etti, “Resulullah Hazretinden ki ben işittim” dedi. Hakk 
sübhanehu ve teâlâ Âdem’in arkasını kudret eliyle sığadı cemi’ 
zürriyetini çıkardı ve onlardan sordu kim: “Ben sizin perver-
dekârınız değil miyim?” Cümlesi: “Belâ” dediler. 

Pes Bâri teâlâ Cebrail’e emreyledi: “Âdem’in zürriyatının 
el tutup ve ahd edip ikrar eylediklerin ki şeytana tabi olma-
yalar ve Hakk’a mûti’ olalar ve ibadet kılalar.” Nitekim Hakk 
teâlâ buyurur: 

اَلَْم اَْعهَْد اِلَْيُكْم
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ْيطَاَنۚ اِنَّهُ لَُكْم َعُدوٌّ ُمٖبيٌنۙ )٦٠( َواَِن اْعبُُدوٖنؕي ٰهَذا ِصَراطٌ ي ٰاَدَم اَْن َل تَْعبُُدوا الشَّ  يَا بَٓنٖ
 ُمْستَٖقيٌم 14 ١14

Pes Cebrail ol ahidnameyi yazdı, dahî Mikail ve İsrafil ve 
Sarsail ve Mehtâil ve onda hazır olan feriştehler tanık yazdı ve 
ol nâmeyi Hakk’ın emri ile Hacerü’l-Esved’e ak yakuttan idi, 
Âdem onu cennetten çıkarmış idi, ol taş Hakk’ın emriyle ağzın 
açtı ve ol ahidnâmeyi içine kodular. Hakk’ın emri ile geri ağzın 
yumdu. Ta kıyamete değin Hacerü’l-Esved içinde emanettir. Ol 
vakit kıyamet günü ola ol ahidnâmeyi Hacerü’l-Esved’den çı-
karıp Âdem oğlanlarına okutuverseler gerektir. Her kim ki ah-
de vefa kılmış, ol cennete koyalar ve her kim ki ahde hilâf kıl-
mış ola cehenneme koyalar ve hem Hacerü’l-Esved yarın kıya-
met gününde hacc edenlere şehâdet eylese gerektir. 

Nitekim beyan kıldık kaçan kim Âdem zürriyet ahd kıl-
dılar, geri Hakk’ın emri ile Âdem’in sulbüne girdiler. Ondan 
Cebrail, Hakk’ın emri ile cennetten kuşak getirdi, penbeden ve 
bir rivâyette yündendir. Essah budur ki Cebrail Âdem’e eyit-
ti: “Ya Âdem! Bu kuşağa Şedd-i Vefâ derler, bunu senin beline 
kuşatacağım. Ta ki ahde vefâ kılasın, ol racîm-i şeytana uyma-
yasın ve hemîşe onunla adâvet kılasın ve dünyaya muhabbet 
etmeyesin, Hakkın kazâ ve kaderine sabr edesin. Ta ki Hakk 
teâlânın rızasın hâsıl edesin” dedi. Ve ol kuşakla belin bağla-
dı, dahî cennet reyhanlarından bir hırka getirdi. Âdem’in saçı-
nı mikraz ile kasr etti, ol saçı bağladı ve tekbir eyledi. Âdem’in 
eline
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verdi, eyitti ki: “Ya Âdem! Her kancaru ki gittin bu tuğ seninle 
bile olsun ki Allah teâlânın bunda hikmeti vardır” dedi. 

Dahî Âdemi hilâfet seccadesine geçirdi. Ondan cennet ır-
maklarından bir miktar süt ve bir miktar bal getirdi ve birbi-
rine katıp bir helva eyledi ve bir top Âdem’e verdi. Hacerü’l-Es-
ved’in üzerine kodu. Âdem’e lokma sundu. Âdem evvel hel-
vadan bir miktar kendi yedi ve Havva için bir pâre nasib ala 
kodu. 

Pes Cebrail, Mikail ve İsrafil onlarla gelen feriştehler 
cümlesi Âdem’le vedâlaşıp kayboldular. Âdem Mekke’ye geldi, 
Havva’ya buluştu. Havva ile vedâ’ tavafın edip Hindistan’a git-
tiler. Ve ondan sonra Âdem yılda bir kez gelirdi, hacc edip geri 
Hindistan’a gider idi. Menâsik-ı hacc ondan kalmıştır. Ve hem 
ashâb-ı tarik bu terbiyeye riâyet ederler. Evvel müridin başı-
nı tıraş ederler ve yahud mikrâz ile kasr ederler, badehu tev-
be ve telkîn verirler ve dahî Ahdullah âyetin okurlar, ondan 
tac ve hırka giydirirler, badehu yol atası ve yol karındaşı tu-
tarlar, badehu kuşak kuşatırlar, tuğ ve alem verirler ve ondan 
seccadeye geçirirler. Badehu pişirirler ve birbirine sunarlar ve 
bir şehirden bir şehre helva gönderirler. Onlar ki tıraş ve tac 
ve hırka ve pîr tutmak ve yol atası ve yol karındaşı tutmak ve 
ahid âyetinin tercüman-ı lisân söylemek ve helva-yı cefne pi-
şirmek ve birbirine lokma sunmak ve bahş-ı gâibe alıkomak ve 
bir yerden bir yere helva göndermek ve tuğ ve alem ve cemî’ 
âdab-ı erkân Âdem’den ve cemî’ Cebrail’den kaldı. Ehl-i tarik 
olanların senedi budur ki zikr olundu
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çünkü Âdem peygamber eyitti. Hindistan’da oğlu ve kızı ço-
ğaldı ve oğlu Şit hadd-ı bülûğa yetişti. Allah teâlâ, Âdem’e eyit-
ti ki eylediği fütüvveti Şit’e yetiştire, karındaşlarına terbiye ve 
edep erkân öğrete. Çünkü Âdem fütüvveti Şit’e yetiştirdi. Şit 
dahî oğlu Enuş’a yetiştirdi. Ondan sonra oğuldan oğula tâ ki 
Nuh’a gelinceye kadar amma ashâb-ı fütüvvet Nuh peygam-
bere Pîr-i Tekbir derler. Kitabın evvelinde Çehar Pîr ve Çehar 
Tekbir anıldı. 

Şöyle rivâyet olundu ki Nuh peygamber dört yüz yıl halkı 
davet kıldı. Hemen kırk er ve kırk avrat Müslüman oldu. Nefsi 
avucundan Hakk’a münacat eyitti: اْلَكافِٖريَن   َربِّ َل تََذْر َعلَى اْلَْرِض ِمَن 
15

ıًَديَّارا dedi. Ol hînde Hakk’ın emri ile Cebrail geldi, Nuh’a tu-
fan haberini verdi. Nuh dahî tekbir getirdi. Bu tekbire Tekbir-i 
Fenâ derler. Yani Hakk teâlâ düşmanlarını fenâ eyledi ve dahî 
Cebrail cennetten üzüm ve incir getirdi, onları birbirine karış-
tırdı, helva gibi oldu. Onu Nuh’a verdi Nuh ol helvadan yedi ve 
müminlere kısmet etti. Allah teâlaya hamd kıldı. Nuh dahî fü-
tüvveti oğlu Sâm’a yetiştirdi. Ol dahî oğuldan oğula tâ ki İbra-
him Halil’e geldi. Aleyhisselâm.

Fi beyan-ı fütüvvet-i İbrahim aleyhisselâm
Şöyle rivayet olundu ki Halilürrahman’ın şeddi, Cebrail’den-
dir. Ol vakit Halilullah’a Ka’be’yi yapmak emrolundu. Cebrail 
ve Mikail ve İsrafil dahî nice bin feriştehler ile geldi. İbrahim 
Halil, Cebrail’in ta’limiyle Mikail’i yol atası ve İsrafil’i yol ka-
rındaşı etti. Dahî Cebrail İbrahim’in
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bir dürrâyla belin bağladı ve cennetten bir tabak helvâ getirdi 
ve dahî Ka’be’nin yerin gösterdi, ondan gâib oldu amma ehl-i 
fütüvvet İbrahim Halil’e Pîr-i Tekbir dediklerine sebep budur 
kim “İsmail’i kurban eyle” diye emr olundu. 

Hoş İbrahim İsmail’i kurban etmeye bıçak çaldı, ol bıçak 
kesmedi, ona mütehayyir kaldı, ol demde Cebrail-i emîn bi-iz-
ni Rabbi’l-Âlemîn cennetten bir koç-ı fedâ getirdi. Hav[a] yü-
zünde iken gördü kim İbrahim hayrette kalmış. Cebrail: “Alla-
hu ekber, Allahu ekber” dedi. Halilürrahmân, Cebrail’den ha-
berdar olup nazar kıldı. Gördü kim Hakk Teâla kendüye atâ ve 
fedâ-i merhamet eriştirdi, şâd olup böyle cevab verdi kim: “La-
ilahe illallahü vallahu ekber.” 

Pes kaçan kim İsmail bu esrâra vâkıf oldu, “Fe efhem Alla-
hu ekber velillahi’l-hamd” dedi. 

Pes erbâb-ı fütüvvet bu tekbire Tekbir-i Safa derler yani 
Hakk teâlâ İbrahim’e oğlunu atâ kıldı ve yerine koç feda kıldı 
ve büyük müşkül halletti. Safa ve sürur hâsıl oldu. Bu şükrani-
ye kim İsmail Hakk’ın emrine razı olup sabır, tahammül etti-
ği sebepten İbrahim dahî İsmail’in belin bağladı ve fütüvveti 
ona yetiştirdi ve İsmail oğlu kayd-ı râh yetiştirdi ve oğlundan 
oğula Hazret-i Risalet’e gelince silsile-i fütüvvet İbrahim Ha-
lil’e çıkar. Onların delili budur ki zikr olundu. Vallâhü a’lemü 
bi’s-savâb.

Fasl-ı der beyan-ı şedd-i Muhammed aleyhisselam
İmdi bilgil ki ey talib-i esrâr-ı ilâhi hakâik-i nâmütenâhî erkân-ı 
fütüvvet
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hedâkallahu ilâ tarîki’s-sâlikîn hazret-i server-i kâinat ve mef-
hâr-ı mevcûdât Muhammed Mustafa Aleyhisselam Mirâc ge-
cesinde kuşanmıştır. Amma Mirâc kangı ayda, tarihte vâki’ ol-
duğuna ulemânın ihtilâfı vardır. Amma Şeyh Ebu’l-Hüseyin 
Ahmed ibni Faris er-Râzi, Muhtasar’ında Sidretü’n-Nebî’de 
getirmiştir. 

Çünkü Hazret-i Resul’ün ömründe elli bir yıl dokuz ay geç- 
miş idi. Zilhicce’nin yirmi yedinci Perşembe [Pencşembe] gece- 
nişinden incindiklerinden melûl olup Hazret-i Ali keremal-
lahu vecheh efendimizin kız karındaşı Ümmühânî’nin evine 
gelmiş idi. Hakk Sübhânehu ve teâlâ, Cebrail-i emîne hitap kıl-
dı kim: “Yâ Cebrail! Cennetü’l-Firdevs’te yaratmışım bir tane 
incidendir ve kapısı zeberceddendir ve onun içinde bir sandık 
vardır, yakuttandır, onun içinde bir tac ve bir hırka ve bir ku-
şak ve bir hülle vardır. Onları al ve ol Burak kim Halil İbrahim’e 
iletmiş idik, onu dahî bile al, dahî Mikail’i ve İsrafil’i ve Az-
rail’i ve Şemhiyâil’i ve Ketmail’i ve Hasail’i ve cümlesinin fer- 
mânında olan melekleri dahî bile al, Habibim Muhammed 
Mustafa’yı bile davet kılın bu gece ol tacı başına giydireyin” 
dedi ve “Hülleyi eynine bırak ve kuşağı beline bağla ve Burak’a 
bindir. 

Ey Cebrail! Sen rikabdâr ol-gıl, Mikail gâşiyedâr olsun ve 
cümle melekler celâdette yürüsünler. Zîrâ habibim kâfir elin-
den gayet melûldür ve bu gece Hazretime gelsin. Âlem-i me-
lekût ve âlem-i ceberrût seyr kılsın ve dîdârım görsün dahî ne 
dileği var ise dilesin ki cümle dileği hazaratıma makbuldür.” 

Cebrail ferman tutup bu zikr olunan meleklerle bile Haz- 
ret-i
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Resul’ü Mekke hareminden davet kıldı. Hazret-i Resul dahî 
Ümmühân’ın evinden çıkıp Ka’be haremine girdi. Zemzem ile 
İbrahim’in makamı ortasında durdu: Cemiu’s-selam aleyke ya 
şefia’l-müznibîn ve ya rahmeten li’l-alemîn16 dediler. Hazret-i 
Resul dahi: “Aleyküm selâm ve rahmetullahi veberekâtuhu” 
dedi. Ondan Cebrail eyitti: “Yâ Muhammed! Hakk teâlâ sana 
selam edüp ve sana şol kadar ata kıldığım hiç vasfa gelmez zira 
Hakk teâlâ seni kendi hazaratına davet kıldı. Makamın ve men-
zilin Kâb-ı Kavseyn’dir, özün habîb ve sözün ümmetin derdine 
tabibsin. Seyrin lâ-mekân ve hitâbın Hazret-i İlâh olur. Ondan 
evvel Resul-i Hazret O’nun şükrânesin edip iki rek’at namaz 
kıldı. Çünkü fâriğ oldu. Cebrail ol tacı ve hulleyi Hazret-i Re-
sul’e giydirdi. Ve ol kuşağıyla mübarek belin bağladı. Ondan 
Burak’a: “Süvâr ol gidelim” dedi. Ondan Hazret-i Resul aleyhis-
selâm: “Bismillahirrahmanirrahim” deyip Burak’a süvâr oldu. 
Ol demde Beytü’l-Mukaddes’e varıp Burak onda durdu. Cebra-
il eyitti: “Ya Muhammed! Burak’tan in ki mübarek yerdir. Bu 
makâma Mescîd-i Aksa derler” dedi. Hazret-i Resul: “Bismilla-
hirrahmanirrahim” deyip içeri girdi. Gördü kim sağda ve sol-
da iki saf nûrânî kişiler dururlar, selâm verdi onlar dahî “Aley-
ke” aldılar. Resul, Cebrail’den bunları sual eyledi, Cebrail eyitti 
kim: “Ya Muhammed! Bunlar senden önce gelen peygamber-
lerdir, daima arzu ederlerdi kim senin ümmetinden olup ar-
dında namaz kılalar diye arzu ile dünyadan nakl etmişler. 

Bu gece Bari teâlâ cümlesini diri kıldı, ya senin mübarek 
cemâlin görüp müşerref olalar ve sana tâbi olup
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ardında iki rekat namaz kılalar.” 
Pes ondan Hazret-i Resul imâmet etti, cümle peygamber-

ler ve feriştehler iktidâ edip Resul hazaratına uydular. Onlara 
iki rekât namaz kıldırdı ve dua etti. Hep “Âmin” dediler. Çün 
duadan fariğ oldu. Cümle peygamberler Resul Hazretiyle veda 
edip kayboldular. 

Pes Cebrail eyitti: “Ya Muhammed! Sahra Kapısı üzerine 
çık.” Resul Hazreti Sahra Kapısı üzerine çıktı, onda gördü kim 
bir sofra yayılmış, üzerinde üç kadeh durur. Birinde süt ve bi-
rinde şarap ve birinde bal vardır. 

Cebrail eyitti: “Ya Muhammed! Kangısından dilersin onu 
nûş et” dedi. Hazret-i Resul, süt kadehin alıp yarısını nûş edip 
ve yarısını kodu. 

Ondan Cebrail eyitti: “Zehi lütuf-i ezeli ki Bari teâlâ sana 
erzâni kılmıştır. Ya Muhammed” dedi. “Sütü kabul eyledin, eğer 
 ol balı alaydın ümmetin dünyayı sevici olurdu ve ahireti unutur-
lar idi. Ve eğer şaraptan alaydın ümmetin hep haramhor olur- 
lar idi. Amma sütün yarısın içip ve yarısın kodun. Bari teâlâ üm- 
metin yarısını senin şefaatin ile koya.” 

Hazret-i Resul diledi kim el uzatıp ol kadehi alıp ol sütün 
yarısını dahî içe. Cebrail eyitti: “Ya Muhammed! Şimden-geru 
olmaz, Hakkın hikmeti şöyle idi kim sen ettin.” Ondan Hazret-i 
Resul’e bir melamet geldi. 

Pes ol demde Cebrail gâib oldu ve geri geldi. “Ya Muham-
med! Hakk teâlâ sana selam etti. Ol benim habibim ümmeti 
için gam çekmesin, eğer ümmetinin yarısı onun şefaati ile cen-
nete korsam yarısını fazlım ve rahmetim ile cennete koyam. 
Eğer onun ümmeti ise benim dahî kulumdur” dedi. 

Fe efham zira ekrame’l-ekramîn ve erhamü’r-rahîmin
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padişahtır. Ondan Hazret-i Resul bu sözü işitip şâz oldu. “Al-
lahü ekber! Allahü ekber!” dedi. Pes ashab bu tekbire Tekbir-i 
Vefâ derler zira kim Hazret-i Resul ahde vefa kıldı. Onun için 
erbab-ı fütüvvet Resul Hazretine Pîr-i Şed ve Pîr-i Tekbir de-
diklerine sebep budur kim zikr olundu ve bizlere çok in’amdır.

Der beyan-ı şedd-i emîrü’l-mü’minîn ve imamü’l-müttakîn  
Hazret-i Ali kerremallahü vechehü

İmdi! Ey tâlib-i esrar-ı İlâhi ve [e]y hakâyik-i nâmütenâhî âgâh 
ola ki: Erkân-ı tarikat hedakallâhü ilâ tarîkı’r-râşidîn kim sâ-
dât-ı ulemâ ve fukarâ katında rivayet-i sahih birle sabit olmuş-
tur kim hicretin onuncu senesinde Zilkade’nin yirmi beşinci 
günü ol sürûr-ı enbiyâ ve mihter-i evliya Muhammedü’l-Mus-
tafa sallallahü aleyhi ve sellem hazretleri Medine’den ihram 
bağlayıp ve Mekketüllâh’a varıp hac etti. Ol hacca “Haccü’l-Ve-
da” derler yani Nebî’nin âhir haccıdır. Çünkü hacc edüp geri 
Medine’ye müteveccih oldu. Kaçan kim: Mekke ile Medine ara-
sında bir makama geldi ki ol makama “Gadîr-i Hum” derler. 
Onda Cebrail-i Emin bi-izni Rabbü’l-âlemîn bu âyet-i kerimeyi 
getirdi: ُه ا اْنِزَل الَْيَك ِمْن َربَِّك َواْن لَْم تَْفَعْل فََما بَلَّْغَت ِرَسالَتَهُ َواللّٰ ْغ َمٓ ُسوُل بَلِـّ  يَٓا ايُّهَا الرَّ
-Pes rivayettir erbab-ı tenezzülde İmam Ebu’l-Ha يَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس17
san Vahidî bir kıssasında Ebâ Saidü’l-Hudri radıyallahü an-
hüm şöyle getirmiştir kim: Ol vakit Hazret-i Resul aleyhisse-
lam buyurdu kim: “Deve palanından minber düzeler.” Dahî 
onun üzerine Hazret-i Resul çıktı. Emirü’l-müminîn Ali ibn 
Ebu Talib hazretlerini ol minberin üzerine davet eyledi. Haz-
ret-i Ali efendimiz minbere çıktı ve Hazret-i Resul’ün sağ
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yanında durdu. Ondan Hazret-i Resul bir beliğ hutbe okudu ve 
bu hadisi buyurdu: “Ya eyyühennas men evla minkum bienfü-
siküm.”18 Pes ondan ashab-ı radıyallahu anhüm ecmain etdiler 
Allah ve Resul’e. Pes ondan Hazret-i Resul, Ali’nin eline yapıştı 
ve yukarı kaldırdı eyitti: “Men küntü mevlahu fe-Aliyyün mev-
lahu. Allahümme valin min valihi ve âdin men âdehu vensur 
men nasarahu vehzul men hazelehu.”19 Ta üç kere şöyle buyur-
du: Hazret-i Resul aleyhisselam Hazret-i Ali kerremallahü ve-
chehu hakkında tamam kırk hadis-i şerif buyurdu ama bazısı-
nı teberrüken yâd edelim: Kale aleyhisselam: “Kün et-tazîmu 
li-emrillah fi’d-dünya el-emrullahi ve’ş-şefakati ala halkillah 
bi’l-müsamahatin ve fi’l-ahireti bi’ş-şefaati.”20 Badehu ashab-
dan bana döndü ve eyitti: “Ene ve Ali min nurin vahidin, Ali 
minni ve ene minhu bimenzileti Harun ve Musa illa ennehu 
la nebiyye bazi maa Ali. Allahümme eddiri’l-hakka maa Ali hay- 
sü ma dera.”21 Pes ondan sonra hazret-i şah-ı velayetin yüzüne 
baktı eyitti: “Ya Ali li-külli nebiyyin vasiyyün ve varisün ve en-
te vasiyyi ve halifeti ve kâimi makami ala ümmeti ve kadî ve 
kadî dini evvelina ve ahiruna ke-evvelina ve ahırına. Ene hate-
mü’n-nebiyyin ve ente emirü’l-müminin ve imamü’l-muttakin. 
La yuhibbuke illa mümin ve la yuaduke illa münafık.”22 Pes as-
habdan yana dönüp eyitti: “Ya Ashab! Nübüvvet ve risalet ben-
de hatm oldu. Şimden geri imamet-i velayet zamanıdır efdal 
enbiya benim, efdal evliya Ali’dir” dedi.

Pes ondan cümle ashab rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecma- 
in “Henien leke ya Ali”23 dediler ve Ömer Radıyallahü anh “Beh 
beh leke Ya Ali ecemte mevlaye külle müminin ve müminetin”24 
dedi pes
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Hazret-i Resul minberden indi, ardınca Hazret-i Ali dahî min-
berden indi. Minber ayağında Hazret-i Resul’ün seccadesin dö-
şedi. Hazret-i Resul ve Hazret-i Ali ikişer rekât namaz kıldılar. 
Ondan öğle namazı vakti oldu, müezzin ezan okudu. 

Pes ondan Hazret-i Resul iki rekât öğle namazının farzı-
nı ve ardınca iki rekât dahî ikindi namazının farzını kıldı se-
ferî ve ondan dua kıldı. Kaçan kim namazdan fariğ oldu. Haz-
ret-i Resul yerinde durageldi. Cümle ashab dahî ayak üzerine 
durdu. Hazret-i Resul mübarek omuzundan ridasını [zihasını] 
eline alıp seccade üzerine elif şeklinde kodu ve dahî bu duayı 
okudu: “Allahümme inni eşhedüke ve kefa bike şehiden ve eş-
hedü enbiyaeke ve rusulike ve melaiketike ve hamlete arşike 
ve sekanü seb‘a’s-semavatike ve arzıke ve ma fihinne ve ma fev-
kahünne ve ma beynehünne ve ma tahtehünne bi enneke en-
te Allahu el-Melik, el-Kuddüs, es-Selam, el-Mü’min, el-Mühey-
min, el-Aziz, el-Cebbar el-Mütekebbir haliki verzuki [ve razkî] 
Rakibu ve Rabbe külle şey’in vahdehu la şerike lek. Tebarekte 
ve tealeyte amma yekulu’z-zalimun uluvven kebira.”

Badehu üzerinde dürrâyı seccade ve mübarek boynuna 
bıraktı ve “Ya Ali teal ileyye” dedi. Fi’l-hal Hazret-i Ali, Resul’ün 
karşısında el bağlayıp durdu ondan Hazret-i Resul bu ayeti 
okudu: 

اِدٖقيَن َواْلقَانِٖتيَن 25 ابِٖريَن َوالصَّ نَٓا ٰاَمنَّا فَاْغفِْر لَنَا ُذنُوبَنَا َوقِنَا َعَذاَب النَّاِرۚ ﴿١٦﴾ َلصَّ  اَلَّٖذيَن يَقُولُوَن َربَّنَٓا اِنَـّ

ُ اَنَّهُ َلٓ اِٰلهَ اِلَّ هَُوۙ َواْلَمٰلٓئَِكةُ ]َواُولُوا[ اْلِعْلِم قَٓائِماً بِاْلقِْسطِؕ  َواْلُمْنفِٖقين َواْلُمْستَْغفِٖريَن بِاْلَْسَحاِر ﴿١٧﴾ َشِهَد للّاٰ
َلٓ اِٰلهَ اِلَّ هَُو اْلَعٖزيُز اْلَحٖكيمُؕ ﴿١٨﴾ ان الدين عند للا السالم 25

Ondan Hazret-i Resul
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dürrâyı mübarek eline aldı ve eyitti: “Ya Ali! Bu kuşak ol ku-
şaktır kim Miraç Gecesi karındaşım Cebrail benim belime ku-
şattı ve beni Hakk’a iletti, ben dahî senin beline kuşatacağım 
dedi” ve bunu okudu:

“Elhamdülillahillezi haleka Âdeme bikudretihi ve cealehu 
halifeten bi hikmetihi ve ersele Cebrail aleyhisselam li şeddi 
ve satti badeha ehaze’l-ahde aleyhi ve evsafe ala’l-emri bi’l-ma-
rufi ve’n-nehyi ani’l-münkeri ve ekkedehu aleyhi eyyühe’n-nas 
şedde ve evseleküm fi sebilillahi li’l-cihadi ve’t-taati ve’r-rızail-
lahi ve’l-ahkami’ş-şeriati ve’t-tarikati mine’l-emri ve’n-nehyi ve 
ahkamü’l-ilahî va‘lemu enne infirate akabetün la yektauha il-
le’l-feteyan ve külle kerimin sadıkü’l-lisani va‘lemu rahimeku-
mullahu enne’l-fütüvvete hayatehu şerifeten latifeten ve hiye 
şearî ve şeari’l-enbiyai ve’l-mürselîn ve rabıtatün min kablî ve 
reşadü’l-evliyai [reşarü’l-evliyai] ve’l-müttekîn min badi ve ene 
feten ibn ehu’l-feta ve ebü’l-feta.”26

Kale Allahu teâlâ:    يَٓا اَيُّهَا الَّذ يَن ٰاَمنُوا اْصبُِروا َوَصابُِروا َوَرابِطُوا َواتَّقُوا
هَ لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن 27   اللّٰ

Ondan evvel kuşağı Hazret-i Ali’nin sağ yanından beline 
sardı ve “Allahu ekber” dedi. Evvel düğümünde “Bismillahi 
ale’l-müttekin velhamdülillahi ale’t-tevfik” dedi, ikinci düğü-
münde Cebrail aleyhisselam ismini düğdü, üçüncü düğümün-
de kendi ism-i şerifini düğdü ve mührünü Allah teâlânın ism-i 
şerifi ile ta üstüne gelen düğümü düğümledi ve ol kuşağın bir 
ucun soldan soktu ve eyitti: “Mektubun ala babi’l-cenneti La 
ilahe illallah Muhammedun Resulullah ve Ali veliyyullah”28 ve 
ehl-i fütüvvet buna mühr-i şed derler Sevâkıbü’l-Ahbar’da
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şöyle rivayet olunmuştur ki: Sonra Hazret-i Resul iki mübarek 
elin ol kuşağın mührü altına soktu ve bunu dedi: “Etmemtü le-
ke ve’k-keltüke ve ehlaftüke ve ahbartüke Ya Ali.”29 Ehl-i fütüv-
vet buna tekmil derler, ondan Hazret-i Resul ol şeddin müba-
rekliği için dua kıldı ve seccade üzerine oturdu ve ashab dahî 
oturdular ondan Hazret-i Resul aleyhisselam lafz-ı şükr-barla 
bu hadis-i şerifi buyurdu: “Eyyühe’l-müminîn elyevmü’l-mua-
hat teâhu fi’s-selam isneyni’s-neyn lienne’l-müminine kebirun 
biahihi.”30

Çün ashab işitip bu hadis-i dürer-i Bari şad olup sem’an ve 
taaten “Ya Resullallah” dediler.

Pes Hazret-i Resul Ebu Bekir ve Ömer’i birbiriyle karın-
daş eyledi ve Osman’ı Abdurrahman ile karındaşlaştırdı. On-
dan sonra Selman’ı Ebu Derda ile karındaşlaştırdı ve Ammar 
bin Yasir’i Said bin Harzec ile karındaşlaştırdı ve baki asha-
bı bir bây ve bir yoksul ile karındaşlaştırdı ve Hazret-i Ali’yi 
bir kimse ile karındaş etmedi. Ondan Hazret-i Ali’nin müba-
rek gözlerinden yaş gelip mahzun oldu. Hemen ileri gelip “Ya 
Resulallah meded! Bu cümle ashabı birbiriyle karındaş ettin, 
beni bir kimse ile etmedin” dedi. Heman Hazret-i Resul eyitti: 
“Ya Ali! Ya Veli! Sen benim hassü’l-hass karındaşımsın dünya-
da ahirette.”

Tahkik dedi Kitabü’l-Fusuli’l-mühimme fi’l-Ma’rifeti’l-Eim- 
me’de getirmiştir ki: Çün Hazret-i Resul Ali’ye dua kıldı dahî 
başına bir imame giydirdi. Ona “Zi’s-sehab” derler. Tac üstü-
ne sarılmış iken taylasanı var idi ve eyitti ki: “Ya Ali! Bedr-i 
Huneyn gününde Barî-i teâlâ bana yardım etmeğe feriştehler 
gönderdi idi,
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cümlesinin imameleri böyle idi” deyip Hazret-i Ali’nin eğnine 
fütüvvet libasını giydirdi ve eyitti:

“Ya Ali! Mirac gecesi cennete girdim, cennetin orta yerine 
kızıl yakuttan bir köşk gördüm. Cebrail aleyhisselam köşkün 
kapısını açtı, içeri girdim ve bir hücre gördüm. Bir dane nur-
dan hücrenin içinde yine nurdan bir sandık durur gördüm. 
Cebrail’e eyittim ki ‘Bu sandıkta ne vardır?’ Cebrail: ‘Bilmezem 
Ya Resulallah’ dedi. 

Pes Hak teâlâ kıbelinden bir nida geldi: ‘Ya Cebrail! San-
dığı aç görsün!’ hitabın işitince hemen Cebrail sandığı açtı. 
İçinde bir hırka ve bir tac ve bir imame durur. Hemen Cebrail: 
‘Ya Resulallah, bu hırka ve bu tacı ve bu imameyi senin başına 
giydirdim’ dedi ve bu esrar-ı İlahi ol gece bana nasıl ki Hazret-i 
Cebrail yetiştirdi ise ben dahî sana öylece yetiştireyim” dedi. 

Hemen Hazret-i Resul, Hazret-i Ali’yi hilafet seccadesine 
geçirdi ve eyitti: “Ya Ali sen dahî hulefana bu mahfilde kuşat” 
dedi. Hemen Hazret-i Ali yerinden durup Hazret-i Resul’ün 
önünde beş vakitte on yedi rekât farz olan namazın hürme-
tine on yedi kişinin belin bağlayıp icazet verdi, onlar bu zikr 
olunanlardır.

Haza fütüvvet-i kemer-beste-i Hazret-i Ali’nin 
belin bağladığı erlerdir

Evvela: Selman-ı Farisî’nin belin bağladı ve icazet verdi. Haz-
ret-i Resul’ün hizmetkârı idi ve hem pîr idi ve âlim idi ve ber-
beri idi. Berberlik silsilesi ona çıkar. Yüz otuz yaşında Hakk’a 
yürüdü. Medayin’dedir. Rahmetullahi aleyh.
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Hazret-i Resul onun hakkında bu hadis-i şerifi buyurmuştur: 
“Selman minna ehle’l-beytî edreke ilmü’l-evvelîne ve’l-ahırîn 
ve inne’l-cennete litüştaki ila Selman fi külli yevmin ve leyle-
tin hamse merre”31 dedi.
İkinci: Ömer ibn Ümeyye Damirî’nin belin bağladı ve icazet 
verdi. Hazret-i Resul’ün peyki idi. Peyklerin silsilesi ona çıkar. 
Kabri Humus’tadır. 
Üçüncü: Bilal Habeşi’nin belin bağladı ve icazet verdi. Hazret-i 
Resul’ün müezzini idi. Müezzinler silsilesi ona çıkar. Kabri 
Şam’dadır.
Dördüncü: Büreyde-i Eslemi’nin belin bağladı ve icazet verdi. 
Hazret-i Resul’ün sancaktarı idi. Sancaktarlık silsilesi ona çı-
kar. Hicretin altmışında şehid oldu. Kabri Merv’dedir. 
Beşinci: Zünûn-ı Mısrî’nin belin bağladı ve icazet verdi. Mısri-
ye’yi [Mısriye] Mukavkıs [Mukavves] Hazret-i Resul’e elçi gön-
dermişti. Hazret-i Resul’ü görünce ondan ayrılmadı. Âlim ve 
şair ve sadık idi ve tıp ilminde mahir idi ve ilm-i tasrifi Haz-
ret-i Ali’den görmüş idi. Tabiplerin silsilesi ona çıkar. Kabri 
Mısır’dadır. 
Altıncı: Süheyb-i Rumî’nin belin bağladı ve icazet verdi. Haz-
ret-i Resul’ün meddahı idi ve Hazret-i Ali’nin şakirdi idi. Ahi-
lerin silsilesi ona çıkar. Yüz on yaşında Hakk’a yürüdü. Kabri 
Sivas’tadır ve Hazret-i Resul onun hakkında buyurmuştur. Fir-
devs-i Ahbar’da: İnnehu kale: Evvelu men yeskâ min havzi Sü-
heyb Rumî.32

Yedinci: Hasan-ı Basrî’nin belin bağladı ve icazet verdi. Fazıl-ı 
meşayih idi. Bazı meşayihin silsilesi ona çıkar. Ol silsileye “sil-
sile-i kadı” derler. Yüz yetmiş yaşında Hakk’a yürüdü.
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Kabri Buhara’dadır. 
Sekizinci: Kanber’in belin bağladı ve icazet verdi. Hazret-i 
Ali’nin seyisi idi. Seyisler ve reng-kârların silsilesi ana çıkar. 
Haccac-ı lain şehid eyledi. Kabri Bağdat’tadır. 
Dokuzuncu: Kümeyl ibn Ziyad’ın belin bağladı ve icazet verdi. 
Bazı meşayihin silsilesi ona çıkar. Onlara “Kümeyliler” derler, 
onu dahî Haccac-ı lain şehid eyledi. Kabri Kûfe’dedir.
Onuncu: Abdullah ibn Abbas’ın belin bağladı ve icazet verdi. 
Muabbirlerin silsilesi ona çıkar. Kabri Mekke’dedir.
On Birinci: Malik Eşter’in belin bağladı ve icazet verdi. Haz-
ret-i Ali’nin şakirdi ve silahşorlukta gayet bahadır idi ve onu 
beylerbeyi etmiş idi. Cümle beylerin ve silahşorların ve gazile-
rin silsilesi ona çıkar. Kabri Kûfe’dedir.
On İkinci: Muhammed bin Ebubekir’in belin bağladı ve icazet 
verdi. Yaycıların silsilesi ona çıkar. Kabri Mısır’dadır.
On Üçüncü: Cömerd Kassab’ın belin bağladı ve icazet verdi. 
Kassabların silsilesi ona çıkar. Kabri Bağdat’tadır.
On Dördüncü: Cabir Ensarî’nin belin bağladı ve icazet verdi. 
Ensarların nikabetin ona havale kıldı. Kabri Kûfe’dedir.
On Beşinci: Eba Zer Gıfarî’nin belin bağladı ve icazet verdi. Pa-
landûzanların silsilesi ona çıkar. Kabri Bağdat’tadır ve yetmiş 
tarihinde ol dahî Yusuf Pernevî’nin belin bağladı ve icazet ver-
di. Kabirleri Bağdat’tadır.
On Altıncı: Ebu Derda Amirî’nin belin bağladı ve icazet verdi. 
Ashab-ı hadraya serhalife idi. Ehl-i riyazetin silsilesi ona çıkar. 
Kabri Kûfe’dedir ve Hazret-i Resul onun hakkında buyurmuş-
tur: İbn Abbas
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rivayet eder: Evvelu men yüsafehü’l-melaiketi min hafazeti’l- 
kıyameti Ebu Derda33 ve dahî.
On Yedinci: Ebu Ubeyd Harezmî’nin belin bağladı ve icazet 
verdi ve Ensarilere reis dikti. Reislerin silsilesi ona çıkar. Kabri 
Kûfe’dedir. 

İmdi çünkü Hazret-i Ali kerremallahu vechehu ve radıyal-
lahu anh bu zikr olunan ashabların belin bağlayıp icazet verdi 
ve dahî seccadeye geçti ve Selman-ı Farisî’ye buyurdu ki: “Ya 
Selman sen dahî ashabdan hazzı olanların belin bağla ve icazet 
ver.” 

Pes Selman emirülmüminin kerremallah hazretlerinin nut- 
k-ı şerifini kabul edip Hazret-i Ali’nin icazetiyle işbu atiyü’z- 
zikrin bellerin bağladı ve icazet verdi.

Haza Hazret-i Selman’ın belin bağladığı er ve pîrler beyan
Evvela: Ebu’l-Hacer Kürdî’nin belin bağladı ve icazet verdi. İp-
likçiler silsilesi ona çıkar. 
İkinci: Ebu Nasr Abdullah belin bağladı ve icazet verdi. Cemî 
müluk-ı ehli ki çulhacıların silsilesi ona çıkar. Seksen yedi yaşın- 
da Hakk’a yürüdü. Kabri Rey’dedir. 
Üçüncü: Ömer ibn Amelî’nin belin bağladı ve icazet verdi. Ek-
mekçilerin silsilesi ona çıkar. 
Dördüncü: Adiy ibn en-Nebbaş [Nebbas]’ın belin bağladı ve ica-
zet verdi. Bakkallar ve yemiş satanların silsilesi ona çıkar. Yüz 
yirmi yaşında Hakk’a yürüdü. Kabri [Kudüs-i] mübarekdedir.
Beşinci: Ömer bin Abdullah Vasatî’nin belin bağladı ve icazet 
verdi. Ateşbazların silsilesi ona çıkar. Kabri Kudüs’tedir [Mü- 
düm’dedir].
Altıncı: Selman-ı Kûfî’nin belin bağladı ve icazet verdi. Sakala-
rın silsilesi ona çıkar. Kabri Rey’dedir.
Yedinci: Abd-i Mısrî’nin belin bağladı ve icazet verdi.
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Dellalların silsilesi ona çıkar.
Sekizinci: Muhsin ibn Osman’ın belin bağladı ve icazet verdi. 
Hamamcıların silsilesi ona çıkar. 
Dokuzuncu: Nasurî Kasım’ın belin bağladı ve icazet verdi. Nâtır- 
ların silsilesi ona çıkar. 
Onuncu: Zeyd Hindî’nin belin bağladı ve icazet verdi. Debbağ-
ların silsilesi ona çıkar. 
On Birinci: Davud bin Abdurrahman Berberî’nin belin bağladı 
ve icazet verdi. Terzilerin silsilesi ona çıkar. 
On İkinci: Zahid el-Kattan’ın belin bağladı ve icazet verdi. Hal-
lacların silsilesi ona çıkar. 
On Üçüncü: Abdullah Vasıt’ın belin bağladı ve icazet verdi. Tak- 
kecilerin silsilesi ona çıkar. 
On Dördüncü: Umran bin Amir el-Ferra’nın belin bağladı ve ica- 
zet verdi. Kürkçülerin silsilesi ona çıkar. 
On Beşinci: Ebu Said Libadî’nin belin bağladı ve icazet verdi. 
Keçecilerin silsilesi ona çıkar. 
On Altıncı: Selim bin Ukayl’in belin bağladı ve icazet verdi. Ha-
fızların silsilesi ona çıkar. 
On Yedinci: Mansur bin Muazîn’in belin bağladı ve icazet verdi. 
Marufların silsilesi ona çıkar. 
On Sekizinci: Kasım bin Abdullah Kûfî’nin belin bağladı ve 
icazet verdi. Yazıcılar silsilesi ona çıkar. 
On Dokuzuncu: Abdullah et-Teymî’nin belin bağladı ve icazet 
verdi. Sahafların silsilesi ona çıkar. 
Yirminci: Hasan İbn Sabit’in belin bağladı ve icazet verdi. Şair-
lerin silsilesi ona çıkar. 
Yirmi Birinci: Hümeze bin Yetimî’nin belin bağladı ve icazet  
verdi. Hazret-i Resul’ün hoşhanı idi. Hoşhanların silsilesi ona 
çıkar.
Yirmi İkinci: Ebu Zeyn Müslim Huda’nın belin bağladı ve ica-
zet verdi. Demircilerin
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silsilesi ona çıkar.
Yirmi Üçüncü: Ebu Habib Muhyiddin Nühas’ın belin bağladı ve 
icazet verdi. Fırıncıların silsilesi ona çıkar.
Yirmi Dördüncü: Ebu’l-Kasım Abad’ın belin bağladı ve icazet 
verdi. İğnecilerin silsilesi ona çıkar. 
Yirmi Beşinci: Ebü’l-Kasım es-Semmiyan Baytar’ın belin bağ-
ladı ve icazet verdi. Nalbantların silsilesi ona çıkar. Kabri Hür- 
müz’dedir. 
Yirmi Altıncı: Nasr bin Abdullah’ın belin bağladı ve icazet verdi. 
Kuyumcuların silsilesi ona çıkar.
Yirmi Yedinci: Hasan-ı Basrî’nin belin bağladı ve icazet verdi. 
Helvacıların silsilesi ona çıkar.
Yirmi Sekizinci: Hüssam bin Abdullah Basrî’nin belin bağladı 
ve icazet verdi. Attarların silsilesi ona çıkar.
Yirmi Dokuzuncu: Abdullah bin Cafer-i Tayyar’ın belin bağla-
dı ve icazet verdi. Gazzazların silsilesi ona çıkar.
Otuzuncu: Said Ubeyde Hazrecî’nin belin bağladı ve icazet ver-
di. Tacirlerin silsilesi ona çıkar.
Otuz Birinci: Muhammed el-Berimî’nin belin bağladı ve icazet 
verdi. Başmakçıların silsilesi ona çıkar. Kabri Cezayir’dedir.
Otuz İkinci: Ebu Nasr Haşim-i Bağdadî’nin belin bağladı ve ica- 
zet verdi. Sarracların silsilesi ona çıkar.
Otuz Üçüncü: Ammar ibn Yasir’in belin bağladı ve icazet verdi. 
Penbe-dûzanların silsilesi ona çıkar. 
Otuz Dördüncü: Esir-i Hindi Seyyaf ’ın belin bağladı ve icazet 
verdi. Kılınççıların silsilesi ona çıkar.
Otuz Beşinci: Ebu’l-Feth Abdullah Basrî’nin belin bağladı ve ica- 
zet verdi. Bıçakçıların silsilesi ona çıkar. 
Otuz Altıncı: Nasır ibn Abdullah el-Mekkî Hayyam’ın belin bağ- 
ladı ve icazet verdi. Hayme-dûzanların
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silsilesi ona çıkar.
Otuz Yedinci: Nadr Hindî’nin belin bağladı ve icazet verdi. Fer-
raşların silsilesi ona çıkar.
Otuz Sekizinci: Hasan Kattal Gazi’nin belin bağladı ve icazet 
verdi. Süpürge-dûzanların silsilesi ona çıkar.
Otuz Dokuzuncu: Ömer ibn Huzaî’nin belin bağladı ve icazet 
verdi. Çavuşların silsilesi ona çıkar.
Kırkıncı: Nasrullah Semmak’ın belin bağladı ve icazet verdi. 
Balıkçıların silsilesi ona çıkar.
Kırk Birinci: Ebu Ubeyd Cerrah’ın belin bağladı ve icazet ver-
di. Cerrahların silsilesi ona çıkar.
Kırk İkinci: Ebu’l-Vahid Neccar’ın belin bağladı ve icazet verdi. 
Dülgerlerin silsilesi ona çıkar.
Kırk Üçüncü: Ebu Ubeyd Harrat’ın belin bağladı ve icazet ver-
di. Çıkrıkçıların silsilesi ona çıkar.
Kırk Dördüncü: Kasım bin Nasr’ın belin bağladı ve icazet ver-
di. Taşçıların silsilesi ona çıkar.
Kırk Beşinci: Said bin Ebi Vakkas’ın belin bağladı ve icazet ver-
di. Tir-endazların silsilesi ona çıkar.
Kırk Altıncı: Ebu Muhammed Umran Kavas’ın belin bağladı ve 
icazet verdi. Yaycıların silsilesi ona çıkar.
Kırk Yedinci: Amir bin Abdullah es-Sayyad’ın belin bağladı ve 
icazet verdi. Boyacıların silsilesi ona çıkar. Yüz on yaşında 
Hakk’a yürüdü. Kabri Yemen’dedir.
Kırk Sekizinci: Ömer bin Nasır el-Vakar Mısrî’nin belin bağladı 
ve icazet verdi. Kirişçilerin silsilesi ona çıkar.
Kırk Dokuzuncu: Abdulgaffar el-Füccar Medenî’nin belin bağ-
ladı ve icazet verdi. Çanak ve Bardakçıların silsilesi ona çıkar. 
Yüz altmış iki yaşında Hakk’a yürüdü. Kabri Medine’dedir. 
Ellinci: Gıyas ibn el-Harrat’ın belin bağladı ve icazet verdi.

a s. 14a

T I P K I B A S I M  V E  Ç E V İ R İ YA Z I



 
86

F Ü T Ü V V E T N A M E - İ  B E K TA Ş İ Y Y E

Çiftçilerin silsilesi ona çıkar.
Elli Birinci: Ebu Zeyd Hindi ki ona Baba Zeyn derler Hazret-i Re-
sul’ün bağçevanı idi. Anın belin bağladı ve icazet verdi. Bağçe- 
vanların silsilesi ona çıkar. Yüz elli yaşında Hakk’a yürüdü. Kab- 
ri Hindistan’dadır.
Elli İkinci: Avn bin Umran’ın belin bağladı ve icazet verdi. Hur-
dafuruşların silsilesi ona çıkar.
Elli Üçüncü: Avn ibn Şarib er-Raî’nin belin bağladı ve icazet ver- 
di. Çobanların silsilesi ona çıkar.
Elli Dördüncü: Abdülbahrî’nin belin bağladı ve icazet verdi. 
Gemicilerin silsilesi ona çıkar.
Elli Beşinci: Mikdad ibn Esved’in belin bağladı ve icazet verdi. 
Hazret-i Resul’ün emini idi. Hazret-i Ali’nin şakirdi idi. Kaçan ki 
bir yere kadı gönderseler onu gönderirlerdi. Kadıların silsilesi 
ona çıkar. 

Pes on yedi Hazret-i Ali efendimizin belin bağladığı ve elli 
beş Hazret-i Selman’ın belin bağladığı bunlar yetmiş iki ashab-ı 
kemer-beste olduktan sonra Hazret-i Resul aleyhisselam bu a- 
yet-i kerimeyi okudu: 34﴾الَِحاِتۙ اُوٰلٓئَِك هُْم َخْيُر اْلبَِريَّةِؕ ﴿٧  اِنَّ الَّٖذيَن ٰاَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
ِه َربِّ اْلـَعالَٖميَنۙ  yani “Ol kimseler ki imana gelmişlerdir ve iyi َواَْلَحْمُد لِلّٰ

amel kılmışlardır. Onlardır halkın yeğreği” dedi.
Pes ondan sonra Hazret-i Ali şaz olup eyitti: “Elhamdülil-

lahillezi faddalna ala kesirîn mimmen halkıhı”35 Ondan Haz-
ret-i Resul aleyhisselam eyitti: “Ya Ali! Bu şeddin karındaşlığın 
şükranesi bir nimettir ki bünyad etmek gerektir.”

Pes ondan Hazret-i Ali yerinden durdu hemen peksimet 
ve hurma ve yağ getirdi ve bir cefne koydu yani bir ağaç çanak 
içine koydu. Mübarek elin verdi, tamam helva oldu. Onun için
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ashab-ı tarik ona “helva-yı cefneye” derler ve ol mahfilde kendi 
eliyle ol helvayı bahş etti. Miyan-beste olanlara iki eliyle tutup 
verdi ve: Henien leke Ya Ali! Ecemte mevlaye külle müminin 
ve müminetin.36

Pes Muhammed bin Numan el-Harisî radıyallahü anh eder: 
Hazret-i Ali radıyallahü anh hazretleri çadır içinde idi. Ondan 
Hazret-i Resul aleyhisselam emr etti ki birlik birlik Hazret-i 
Ali’nin üzerine gideler, tehniye edeler, emirülmüminîn oldu-
ğuna dedi.

Pes tehniyeye gelenlere ol helvadan verdi. İmdi tarik sor- 
duklarının senedi budur. Ondan evvel helva mecmu ashaba ye-
tişti ve bir miktar dahî arttı. Ve ol artanı bir kutuya koydular ve  
ağzını mühürlediler. Ol kutuyu Selman-ı Farisî’ye verdiler. Ya 
Hazret-i Hasan’a ve Hazret-i Hüseyin’e ve Hazret-i Fatıma’ya ve 
bâki ehl-i beyt-i Resul’e ilettiler.

Pes Selman-ı Farisî ol kutuyu tazim-i tamam birle başına 
koyup yola gider idi ve her menzilde sehpa üzerine kor idi ve bu 
veçhile Medine’ye yetiştirdi. Ol izzet çünkü Hazret-i Resul’ün 
mahfilinde olmuş idi. Pes bu kaide meşayih ortasında oldu. Ol 
zamandan bu zamana değin emr-i Rabbanî ve sünnet-i Pey-
gamberî icra ederler.

Buradan aşağısı ayrıca bir risaledir.37

İmdi azizim! Cennet-mekân firdevs-i aşiyan rahmetullahi aley-
hi’l-müstean şeriatlü tarikatlü reşadetlü fütüvvetlü âlî him-
metlü ser-efserim dedemiz mürşid-i kâmilim sebeb-i necatım 
mağfiret-penahım huzur-ı Muhammed Ali’de bes-penahım 
beden deminde destgâhım azizim efendim kutbü’l-arifin gav-
sü’l-vasılîn kuddise sirruhu’l-âlî vâsıl-ı ilallahi’l-vâlî yani vekîl-i 
Hazret-i Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli el-Horasanî efendimiz haz-
retlerinin vekilleri

a s. 15a
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a‘nî bihi İbrahim Enveri Baba Efendi rahmetullahi aleyhi’s-sa-
medani efendimiz hazretlerinin kaide-i üslub ve fariza-i Ce-
nab-ı Bari ve sünnet-i seniyye-i Cenab-ı Hazret-i Muhammedi 
ve kavl-i cenab-ı Hazret-i Emirülmü’minîn İmamü’l-müttakîn 
Esedullah Ali ve rüsum-ı kavaid-i mezheb-i pak-ı Hazret-i İmam 
Cafer es-Sadık Taki ve resm-i kavaid-i Hazret-i Hünkâr Hacı 
Bektaş-ı Veli el-Horasanî ve erkân-ı ehlullah ve rah-ı muhab-
bet-i handan-ı evlad-ı Mustafavi fi’l-asl kaide-i âlileri üzere im-
di bir müteehhil can karındaşın ikrarını aldıkları âvânde ol 
canın tam erkân-ı ehlullah olarak göreceği ayin-i cemi ve reh-
berlik edecek zat-ı âlî-kadrin ne gûne rehberlik edeceği erkânı 
min gayri haddin ala kadri’t-tâa manzûr-ı hakîr-i kemteranem 
denlü deryadan katre ve güneşten zerre olarak iş’âr eyledim 
ve her ne kadar kusur-ı hakiranem var ise dahî işbu risale-i 
mergûbeyi mütalaa eden şeriat-i Ahmediye ile me’luf ve mü-
teayyen ve hakikat-i Hak ile mu’tekıd ve marifet-i insaniyetle 
kamil ve tarikat-ı aliyye ehlullah ile âmil ve Hazret-i Hünkâr 
Hacı Bektaş-ı Veli efendimizin emr-i alilerine kail ve râzı olan 
can karındaşlarımdan kusurumun afvını rica ve niyaz ederim.

Erenler! Nitekim Kutbü’s-Samedani Hazret-i Hünkâr Ha-
cı Bektaş-ı Veli el-Horasanî buyurur ki kıt’a:

Levh-i cephende ezel kim her ne takdir etti Rab 
Kavl-i hatada şeyh-i atâda böyle bir tûl-ı emel

Gelir başına elbet bin ü bir ba hayr u şer 
Kul beşer insan şaşar işler düşer dörder beşer
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Sarp kayalı yerde gâh at düz yürür rana eser 
Gâh düz yerde yürüyüm der iken sürçer düşer 

Nesr: Bu beyt-i şerifin fehvasınca erenlerim malum eren-
lerdir ki kul hatasız olmaz. Hata bizden atâ siz erenlerimden ve 
cümleye malumdur bu makule risale tahrir olunmaktan murad 
bir duadır yani anlamaktır ve bazan bu risale-i mergube-i mağ-
firet-nümaya nazar edüp ve mütalaa eden yaran-ı ba-safadan 
dahî mercudur ki bu hakir-i kemter abd-i aciz Muhammed Sey- 
feddin ibn Zülfikarî Derviş Ali bende-i ahkar-i pür-taksiri dahî 
gönülden ihraç ve ib’ad buyurmayıp şeydullah edici ahkardır. 
Me’mul eder ki şeydullah ediciler me’yus olmaz derler. Ol mü-
nasebetle deavat-ı hayriyenizi niyaz ederim.

Azizim! İmdi şöyle malum olsun ki ey talib-i rah-ı Muham- 
med Ali vey muhibban-ı şah-ı şehidan İmam Hüseyin Veli veben- 
degân-ı düvazdeh imamân Hazret-i Peygamberi vey tabi-i züm-
re-i muhibb-i handan-ı Mustafavi ve İmam Ali vey mu’tekı- 
dan-ı mezheb-i Hazret-i İmam Cafer es-Sadık Müttaki vey tali- 
ban-ı rah-ı Hazret-i Hacı Bektaş-ı Veli el-Horasanî vey güruh-ı 
naciyan ve taliban ayn-ı erkân-ı nur-ı celimalum erenler olsun 
ki ibtida beyat-ı erkân-ı Hazret-i Pîr Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli 
kuddise sirruhu’l-celi efendimiz hazretlerinin resm-i âlîleri bu- 
dur ki yol ve erkân ile bir müteehhil can karındaşı ârub yetişece- 
ği vakit ne gûne olur ve ne görecek ve rehberlik edecek can da-hî 
ne gûne rehberlik edecek ve ne okuyacak ve ne diyecek, bu risa- 
lemiz onu bildirir.

Amma ba’d: Benim nur-ı aynım ve rahm-i azizim can-ı be-
raberim kaide

a s. 16a

T I P K I B A S I M  V E  Ç E V İ R İ YA Z I



 
94

F Ü T Ü V V E T N A M E - İ  B E K TA Ş İ Y Y E

budur ki bir can karındaşı ve tarikat-ı aliyyeye idhal olunacağı 
vakit ve tarikat-ı rah-ı Muhammed Ali’ye ve On İki İmam efen-
dimizin katarlarına gireceği ve Hazret-i Pîr efendimizin erkân-ı 
alilerini göreceği vakitte kaide-i erenler budur ki bir mübarek 
cuma gecesi veya bir yevm-i isneyn gecesi veya bir ihya gecesi ol- 
mak şuruta-i erenlerdir. 

Azizim imdi malum olsun ki hankâh-ı mağfiret-nümada 
bulunan zat-i alâ-kadr Dede Hazretleri her kim ise dergâhta 
meydancılık hizmetinde bulunan cana emr edip diye ki:

“Meydancı Baba! Bizim bu gece ayn-i cemimiz vardır. 
Velâkin sen dahî usul üzere meydanı güzelce sil süpür” diye.

Meydancı Baba dahi “Eyvallah erenler” deyip ve gelip emir- 
leri üzere meydanı temizce silip süpürüp ve şamdanları dahî 
temizce silip ve çerağların dikip ve yetişecek canın dahî çerağın 
 dikip ve delilini yani şem’asını dahî hazır edip badehu “taht” 
tabir olunan mahallin üzerinde olan kandili uyarıp ve çerağ 
taşını dahî temizleyip badehu çerağını dahî hazırlayıp ondan 
meydan taşını dahî temizleyip ve üzerine bir maşraba sükkeri 
veyahut asel şerbeti koyup ondan kûreyi yani ocağı temizleyip 
ve önüne buhurdanlık ile bir mikdar od ağacı yakıp tütsü ede 
ve mâ-bâkî od ağacını buhurdanlık dibine koya. Ondan tah-
tın sağ tarafına Ahmed Mümtaz postunu serip ve sol tarafına 
Aliyyü’l-Murtaza postunu serip ve kûrenin alt yanına meydan 
kapısı içerisinde olan eşiğin yanına ki ol taş “kızıl eşik” derler 
“niyaz taşı” ve “mürüvvet taşı” tabir olunur, makamı büyüktür. 
Zira bir can meydana girince, erenler cemalin görünce onun 
dilinde niyaz olunur, onun yanında

s. 16b b





F Ü T Ü V V E T N A M E - İ  B E K TA Ş İ Y Y E



 
97

Hazret-i Pîr efendimiz Horasan tarafından getirdikleri post 
olup “Horasan postu” tabir olunur ki Hazret-i Hünkâr Hacı 
Bektaş-ı Veli postunu serip ve kûrenin üst yanına dahî “Aşçı 
Baba postunu” serip badehu ma-baki postları dahî sırasıyla se-
rip ancak müteehhil ayn-i ceminde bu mezkûr dört postu bil-
mek lazımdır, gayri lazım değildir.

Velhasıl derîn-i meydanda bila kusur hizmete dair hiçbir 
şey, kusur bırakmayıp ondan meydan kapısında taşrasına dahî 
bir leğen ibrik ve bir havlu koyup badehu Meydancı Baba’nın 
hizmeti tamam ve tekmil oldukta Dede bulunan zat-ı âlâ-kad-
re haber verip diye ki:

“Erenlerim! Emir buyurduğunuz meydanın hizmetleri ta-
mam olup görüldü” deyip badehu Dede Efendi dahi “Eyvallah” 
deyip kalkıp meydan kapısından içeri girip ve niyaz taşı bera-
berinde yere beraber bir niyaz edip ondan ayağa kalkıp yürü-
yerek ve mezkûr makamlara ima ederek evvelen kapı yanın-
da olan Pîr postuna ve saniyen tahtın sol tarafında olan Aliy-
yü’l-Murtaza postuna ve taht çerağına ve çerağ taşına ve mey-
dan taşına ve kûreye yani ocağa ve Aşçı Baba postuna Ahmed 
Mümtaz postuna îma ederek ve niyaz ederek her kangı mahalli 
ve her kangı postu ihtiyar eder ise niyazın edip geçip karar ede.

Badehu dergâhta bulunan canlardan evvela Aşçı Baba on-
dan ulu bulunan karındaşlardan her kim ise sırasıyla yol ile 
ve erkân ile ve erkân-ı erenler üzere yollu yolunca birer birer 
meydan kapısından içeri girip kaide-i erenler üzere niyazların 
edip ve Dede Efendi dahî yer gösterip ve gösterdikleri mahalle 
gelip ve niyazın edip karar edeler.

Badehu cümle canlar ayin ve erkân üzere tekmilen girip 
ondan yeni talip dahî kendi

a s. 17a
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bildiği gibi meydan kapısından içeri girip ve niyazın edip Dede 
Efendi’nin gösterdiği mahalle gelip karar ede.

Velâkin bazı kere Dede Efendi tarafından ruhsat olur ki: İb-
tida herkes yollu yolunca canlar meydana girsinler deyü Dede 
Efendi en sonra gelip meydana girip ve cümle canlar ayakta 
bulunup ve Dede Efendi meydana girince yere beraber niyaz 
edip badehu ayağa kalkıp durdukları mahalden “es-Selamü 
aleyküm ve rahmetullah” deyü selam vere. Canların içinden 
Aşçı Baba, Meydancı Baba veyahut bir ulu karındaş dile ge-
lip diye ki: “Aleyküme’s-selam ve rahmetullahi ve berekâtuhu.”

Ondan sonra Dede Efendi bâlâda zikr olunan minval üze-
re ve adab ile ima ve niyaz ederek her kangı mahalli ihtiyar 
ederler ise gelip postuna niyaz edip oturduğu anda cümle can- 
lar dahî maan bir uğurdan oldukları postlara çöküp niyaz edip 
 yerlerinde karar edeler ve bu vechlerin ikisi dahî caizdir, 
velâkin yeni talip beher hal en sonra girmek meydan şurutun- 
dandır.

Badehu Dede Efendi cümle canlara hitaben “Ahşamlar 
hayr ola!” deyip canlar dahî oturdukları yerden yere beraber ni- 
yaz edeler.

Badehu Dede Efendi, Meydancı Baba’ya bir işaret ede ki bu-
hurdanlığı uyara. Meydancı dahî bir niyaz edip kalkıp buhur- 
danlığa ud ağacı koyup ve niyazın edip gelip yerine karar ede. 

Ondan sonra Dede Efendi dile gelip cehriyle “destur” deyip 
Fatiha-i Şerifi kıraat edeler. Ve badehu üç kere İhlas-ı Şerifi kı-
raat ede. Badehu dua-i i’tisamı ve salavat-ı şerifi kıraat ede. 

Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme ente‘l-evvel feleyse kableke şey’un ve ente‘l- 

ahir feleyse badeke şey’un ya kâinen kable külle şey’in ve ya 
bakiyen bade külle şey’in ya men hüve akrabu ileyhi
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min habli’l-verid. Ya men hüve fa’alün lima yürid ya men yu-
havvilu beyne’l-mer’i ve kalbihi ya men hüve bi’l-manzari’l-‘a-
la ya men leyse kemisli şey’ün ve hüve’s-semiü’l-basîr ya men 
hüve ala külli şey’in kadir akzı haceti bihakkın Muhammedin 
ve alihi’t-tahirîn.38

Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme salli ve sellim ve zid ve barik ala nuri seyyidi-

na ve seyyidi’l-enbiya Muhammedi’l-Mustafa. Allahümme sal-
li ve sellim ve zid ve barik ala nuri seyyidina ve seyyidi’l-evliya 
el-İmam Aliyyi’l-Murteza. Allahümme salli ve sellim ve zid ve 
barik ala nuri seyyidina ve seyyideti’n-nisai’l-alemîn Fatıma-
tü’z-Zehra ve ala ümmiha ve ümmi’l-müminin Hadicetü’l-Küb-
ra. Allahümme salli ve sellim ve zid ve barik ala nuri seyyidina 
el-İmam Hasanü’l-Mücteba. Allahümme salli ve sellim ve zid 
ve barik ala nuri seyyidina el-İmam Hüseyin eş-Şehid bi-Ker-
bela. Allahümme salli ve sellim ve zid ve barik ala nuri seyyi-
dina el-İmam Zeynelabidin. Allahümme salli ve sellim ve zid 
ve barik ala nuri seyyidina el-İmam Muhammed el-Bakır. Al-
lahümme salli ve sellim ve zid ve barik ala nuri seyyidina el- 
İmam Cafer es-Sadık. Allahümme salli ve sellim ve zid ve barik 
ala nuri seyyidina el-İmam Musa el Kazım. Allahümme salli 
ve sellim ve zid ve barik ala nuri seyyidina el-İmam Ali er-Rı-
za. Allahümme salli ve sellim ve zid ve barik ala nuri seyyidi-
na el-İmam Muhammed et-Takî. Allahümme salli ve sellim ve 
zid ve barik ala nuri seyyidina el-İmam Ali en-Nakî. Allahüm-
me salli ve sellim ve zid ve barik ala nuri seyyidina el-İmam 
Hasan el-Askerî. Allahümme salli ve sellim ve zid ve barik ala 
nuri seyyidina el-İmam Muhammed el-Mehdî salavatullahi ve 
selamuhu aleyhim ecmain. Allahümme enne haulai eimmetü-
na ve sadatüna ve küberaüna ve şefaüna bihim ve tetevella ve 
min adaihim teteberrae fi’d-dünya ve’l-ahireti. Allahümme va-
lin min valahüm ve ade men adahum ve’n-sur men nasarahum 
ve’h-zül men hazalehüm

a s. 18a
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s. 18b b

ve’l-an men zalamehüm ve ehleke adüvvehüm min’l-insi ve’l- 
cinni mine’l-evvelin ve’l-ahirin. Allahümme zidna mahabbete- 
hüm ve’r-zukna şefaatehüm ve’h-şurna maahüm ve fi zümreti- 
him ve tahte livaihim bi fadlike ve keremike ve cudike ve ihsa-
nike ve rahmetike ya erhamerrahimin ve sallallahu ala seyyi- 
dina Muhammedin ve alihi’t-tahirin ve’l-hamdülillahi rabbil- 
alemin.
Na’t-ı Ali
Nadı Aliyyen mazhara’l-acaib tecidhu avnen leke fi’n-nevaib 
li ilallahi hacetehü külle hemmin ve gammin seyencelî binuri 
azimetike Ya Allah. Binuri nübüvvetike Ya Muhammed ve binu-
ri vilayetike Ya Ali. Edrikni la feta illa Ali la seyfe illa Zülfikâr.

Es-Selatü ve’s-selamu aleyke ya Resulallah. Es-Selatü ve’s- 
selamu aleyke ya veliyyallah. Es-Selatü ve’s-selamu aleykeya ev-
liyaallah. Es-Selatü ve’s-selamu aleyke ya ricalallah. Es-Selatü 
ve’s-selamu aleyke ve aleyna va alihi ve ezvacihi ve etbaihi ve sal-
lallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi’t-tahirin. Rabbena 
tekabbel minna bihakkı Ahmedin ve Hayderin ve alihima. 
Hu dost, imdi bu zikr olunan Fatiha ve İhlas ve i’tisam ve sala-
vat-ı şerifi ve ihtiram ve lafz-ı şerifi ve selamı Dede Efendi cehr 
ile ve canlar ihfaen okuduktan sonra ve “Hu” denildikten son-
ra Dede Efendi bir niyaz edip ayağa kalka ve geri çekilip yere 
beraber meydana cümle canlara karşı bir niyaz edip ve darda 
durup işbu özr-darı kıraat ede destur deyü:

ِحيِم َربَّنَا ظَلَْمنَا انفَُسنَا َوان لَّْم تَْغفِْر لَنَا َوتَْرَحْمنَا لَنَُكونَنَّ ِمنَ ْحمِن الرَّ  بِْسِم اللِه الرَّ
اْلَخاِسِرين39َ

Ber-cemal-i Muhammed kemal-i Hüseyin Ali ra salavât: “Al-
lahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âl-i Muhammed” deyip 
badehu bu tercümanı kıraat ede. 
Tercüman
Allah Allah, özüm darda, yüzüm yerde, erenlerin huzurunda 
Hak Muhammed Ali divanında, canım kurban, tenim tercü-
man, bu hakirden ağrınmış
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incinmiş, can karındaş var ise yola gelsin yolu ile yoldayız. Allah 
Eyvallah, erenler kimsenin hakkı kalmasın, hakkı olan gelsin  
hakkını alsın, zira bu meydan Muhammed Ali meydanıdır, hu 
dost deyüp özrün dileye 

Badehu cümle canlar dahî yere bir uğurdan niyaz edip on- 
dan tiğbendin beline kuşanıp ellerin ayakların mühürleyip 
bunu okuya: Bismillahirrahmanirrahim. اْصبُِروا ٰاَمنُوا  الَّٖذيَن  اَيُّهَا   يَٓا 
لََعلَُّكْم تُْفلُِحون40َ هَ  اللّٰ  .Azemtü tekbir. Allahu ekber َوَصابُِروا َوَرابِطُوا َواتَّقُوا 
Allahu ekber. Lailahe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber veli- 
llahilhamd. Havalet-i padişah-ı merdan hu dost deyip tiğbend 
tercümanını kıraat ede.
Tercüman-ı tiğbend 

Hizmet-i merdane bidayet bendini  
Küşvare kılmışım dost bendini
Rehber ile pîre kıldım iktida 
Taktı Selman boynuma tiğbendini

Ber-cemal-i Muhammed kemâl-i Hüseyn Ali ra bülend sa-
lavât Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âl-i Muham-
med deyüp Allah Eyvallah bu zikr olunanları okuduktan sonra 
Dede Efendi cümle canlara karşı meydan ortasında bir niyaz 
edip badehu kalkıp ima ederek geri çekilip ve gelip Hünkâr 
Hacı Bektaş-ı Veli postunda iki rekat namaz kılıp badehu na-
mazdan kalkıp niyaz ederek sağa ve sola ima ederek gelip pos-
tuna geçip karar ede. Ondan sonra yeni talibi ismiyle çağırıp 
“Gel filan efendi” diye. Yeni talip dahî niyaz ederek yerinden 
kalkıp Dede Efendi’nin huzuruna gele. 

Badehu Dede Efendi dile gelip talibe diye ki: “Filan Efendi 
sen bu tarik-i aliyyeye ve On İki İmam katarına ve Muhammed 
Ali rahına ve Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli efendimizin yoluna 
girmek murad edersin velâkin bu bizim yolumuz gayet güçtür 
ve melamet yoludur ve demirden yaydır sonu pişmanlık
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ıssî etmez.” Demişlerdir ki: “Gelme gelme, dönme dönme, gele-
nin malı, dönenin başı deyü. Erenlerin kelamı vardır. Bu kavle 
razı mısın ve ne dersin?” deyü Dede Efendi bir defa yahud üç 
defa sual ede. 

Badehu talib dahî niyaz edip badehu Dede Efendi tekrar 
dile gelip talibe diye ki: “Oğlum, rehberliğe kimi istersin?” de-
yü üç defa veyahut bir defa sual ede. Talib “Filan canı isterim” 
deyü ismiyle dile gelip ondan Dede Efendi dahî diye ki: “Var 
imdi ol cana niyaz eyle” deyip ondan talib dahî rehberliğe her 
kime dil oldu ise gelip ol cana niyaz edip badehu geri çekilip 
mukaddem makarr-ı ikameti olan yere gelip ve niyaz edip otu-
ra. Ondan Dede Efendi rehberlik edecek cana dile gelip hitab 
ede ki: “Derviş filan, şu can seni rehberliğe niyaz eder, var imdi 
şu cana rıza-i Hakk için rehberlik eyle” deyü hitab edip badehu 
rehberlik edecek can dahî “Eyvallah” deyüp niyaz ederek özr-i 
dâra gelip Dede Efendi’ye bir niyaz ede. Ondan dara durup bu 
özr-i dârı okuya: 
Tercüman

Sen bilirsin kul hatasız olmaz ah 
Suçuma ben mu’terifim padişah

Bi hakkı Mustafa ve’l-Murtaza kimse 
Hata kıldım suçum afv eyle ey şah

Hüseyin Kerbela’nın hakkı içün 
Zalemna Rabbena Estağfirullah

َربَّنَا ظَلَْمنَا انفَُسنَا َوان لَّْم تَْغفِْر لَنَا َوتَْرَحْمنَا لَنَُكونَنَّ ِمَن اْلَخاِسِرين41َ
Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah. Ağrınmış, gü-

cenmiş, can karındaşı var ise meydan-ı muhabbette dar-ı man-
surda yüzüm yerde, özüm darda, hakkı olan can karındaşı var 
ise hakkını taleb etsin.
Diğer

Tarikatte boyun burmak hatadır / Erenler

s. 19b b
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menzil teslim-i rızadır / Elimden ya dilimden her ne geldi / 
Elim yahud dilim kesmek revadır.

Allah Eyvallah erenler hu dost bercemal-i Muhammed ke-
mal-i Hüseyin Ali ra bülend salavat Allahümme salli ala Muham- 
medin ve alâ âl-i Muhammed deyüp özrünü dileye. Badehu 
Dede Efendi dile gelip diye ki: “Ey Erenler! Can karındaşlar! 
Bu cana hiç içinizden bir gücenmiş ve ilişmiş ve incinmiş can 
var mıdır? Eğer var ise dile gelsin ve gelip hakkını alsın. Zira 
bu meydan İmam Hüseyin meydanıdır. Dâr meydanıdır? İşte 
meydanda duran candan herkes hakkını alsın. Kimsenin hak- 
kı kalmasın” deyü Dede Efendi canlara bu suali edecek, cüm- 
le canlar dahî bir uğurdan yere beraber niyaz edip ondan 
rehberlik edecek, can dahî Dede Efendi’ye niyaz edip ve geri 
çekilip tiğbendin kuşanıp ve bu tercümanı okuya:
Tercüman-ı tiğbend

Hizmet merdane bend et bendini 
Küşvara kılmışım dost bendini
Rehber ile pîre kıldım iktida 
Taktı Selman boynuma tiğbendini 

“Ber Cemal-i Muhammed kemâl-i Hüseyin Ali ra bülend sa-
lavat Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âl-i Muhamme-
din Ya Allah eyvallah” deyüp Dede Efendi’ye bir niyaz edip geri 
çekildikte Dede Efendi emir buyurup “Şu canın çerağını uyan-
dır” deyüp rehberlik edecek, can dahî yere beraber bir niyaz edip 
ve gelip tahtın üzerinde olan kandilden veyahut çerağ taşı üze-
rinde olan kandilden delili yani şem’ayı alıp uyandıra ve şem’a 
ile beraber çerağ taşına bir niyaz edüp badehu ayağa kalkıp ye-
ni talibin çerağını uyandırıp ve bir niyaz edip ondan geri çekilip 
ve dara durup bu tercüman-ı kebiri kıraat ede:
Tercüman-ı çerağ-ı haşiye

Çün çerağ-ı fahr uyandırdık Hüda’nın aşkına 
Seyyidü’l-Kevneyn Hatem-i Enbiyanın aşkına

Sakî-i kevser Aliyyü’l-Murtaza’nın aşkına 
Hem Hadice, Fatıma hayru’n-nisânın aşkına
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s. 20b b

On iki sadr-ı velayet-i pişvanın aşkına 
Çardeh masum-ı pak âl-i âbânın aşkına

Hazret-i Hünkâr kutb-i evliyanın aşkına 
Haşre dek yansın yakılsın ya Allah anın aşkına

Ber-cemal-i Muhammed kemal-i Hüseyin bülend ra sala-
vat: Allahümme salli ilâ ahir. Badehu “Allah eyvallah” deyüp 
“Çerağımız ruşen ola, hizmetimizi icra eyledik haklu hayırları-
mızı niyaz ederiz” diye. Badehu Dede Efendi bu gülbankı çeke:
Gülbank-ı çerağ
Allah Allah çerağ-ı ruşan fahr-ı dervişan zuhur-ı iman kanun-ı 
abdalan nur-ı Nebi, kerem-i Ali, pîrimiz Hacı Bektaş-ı Veli evli- 
yanın çerağı ebed ola, akşamlar hayrola, hayırlar feth ola, mün- 
kir münafık mat ola, gerçekler demine hu. 

Badehu hu denildikte rehberlik edecek can dahî ayağa kal- 
kar iken elindeki olan delili sallayıp bila-nefes sır ede ve gelip 
delili yerine bırakıp geri çekilip Dede Efendi’ye bir niyaz 
edip badehu niyazını eda eyledikte Dede Efendi dile gelip “Hay- 
de vâr bu cana rehberlik edip mâ farazallahü ale’l-mü’minîn ve 
sünnet-i seniyye-i seyyidi’l-mürselîn ve eimme-i isna aşar müc- 
tehidin kavilleri üzere olan abdesti ver” diye. Rehberlik ede-
cek can dahi “Eyvallah” deyip ve yeni talibin huzuruna gelip 
talibe dahî adabıyla bir niyaz edip ondan talibin bir elinden ve 
bir yakasından tutup “Buyurun erenler” deyüp kaldırıp mey-
dan kapısından taşra çıkarıp ma farazallahü ale’l-mü’minîn 
ve sünnet-i seniyye-i cenab-ı Hatemü’n-Nebiyyîn ve düvazdeh 
imaman-ı müçtehidin efendilerimizin kavaid-i aliyyeleri üze-
re olan abdesti verip evvela ellerini iki defa yuyup saniyen ağ-
zına ve iki defa yüzüne ve iki defa kollarına ve bir defa başına 
kısas-ı şa’radan ve dört parmağıyla mesh ettirip
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ve ellerin suyu ile ayaklarını mesh ettirip velâkin abdesti verir 
iken rehber talibe dile gelip der ki: “Ellerin yudukta işte ezel-i 
ezâlden bu ana gelinceye değin her ne kadar Cenab-ı Hakk’ın 
nehy ettiği menhiyyata el sundun ise cümlesinden âri olmak 
için ellerini yumak Allah’ın farzıdır.” 

Ve ağzına su verirken diye ki: “Ezel-i ezalden bu vakte ge-
linceye değin ağzından çıkan mâlâyani küfür ve hata olan nes-
nelerden yumaktır ve bu peygamberimizin sünnetidir.” 

Ve burnuna su verirken diye ki: “Bezm-i elest gününden 
bugüne gelinceye kadar nehy olan çirkin kokuları ki almış idin, 
onların defi için peygamberimizin sünnet-i seniyyesidir.” 

Ve yüzünü yuyar iken diye ki: “Ezel-i ezelden bu saate ge-
linceye kadar her ne kadar bî-hayalık vaki oldu ise cümlesin-
den beri olmaktır. Ve bu Allah’ın farz-ı aynıdır.” 

Ve kollarını yuyarken diye ki: “İşte bu dahî küçük yaşın-
dan beri her ne kadar nehy olan tahrimatlar var ise ve ol tahri-
matlara kolunu sundun ise bu vakte gelinceye değin cümlesin-
den el yumaktır. Bu dahî Allah’ın farzıdır.” 

Ve başına mesh ederken diye ki: “Baş büyüktür ve gövde-
yi taşıyıcıdır ve bilip anlayıcıdır ve cümle ettiğin günahları ve 
kabahatleri işlediğinden cümlesinden âri olup pak olmaktır. 
Bu dahî Allah’ın farzıdır.”

Ve ayaklarını mesh ederken diye ki: “Her ne kadar günaha 
ve kabahate layık olan yerlere ve Allah’ın rızası olmadığı ma- 
hallere yürümüş ve gitmiş ise cümlesinden müberrâ olmaktır, 
bu dahî Allah’ın farz-ı aynıdır” deyüp güzelce talibe tarif ede, 
ondan sonra talibin eline bir havlu verip diye ki: “Cümle etti-
ğin kabahatlerden bu dahî silinmektir.” 

Ve ondan talib dahî silinirken

a s. 21a
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talibin başından kisvesin alıp ve meydan kapısından içeri girip 
niyaz ederek kisveyi getirip Dede Efendi huzuruna teslim ede. 
Dede Efendi dahî talibi yerecek tiğbendi rehbere teslim edip 
rehber dahî tiğbendi alıp niyaz ederek meydan kapısından taş-
ra gelip ve talibi baş açık yalın ayak edip badehu tiğbendi tali-
bin boynuna takıp ve tiğbendi talibin boynuna takar iken des-
tur deyüp bu tercümanı okuya: 

“Bismillahirrahmanirrahim.
هُ اَنَّهُ َلٓ اِٰلهَ اِلَّ هَُو َواْلَمٰلٓئَِكةُ َواُولُوا اْلِعْلِم قَٓائِماً بِاْلقِْسِط َلٓ اِٰلهَ اِلَّ هَُو اْلَعزيُز  َشِهَد اللّٰ

يَن ِعنَد اللَِّه اْلْساَلم42ُ اْلَحكيُم ﴿١٨﴾ انَّ الدِّ
Ber-cemal-i Muhammed kemal-i Hüseyin Ali ra bülend 

salavat: Allahümme salli ala Muhammedin ve alâ âl-i Muham-
med deyüp badehu euzü bismillah” deyüp meydan kapısından 
içeri talibin sağ ayağını bastırıp meydan kapısından içeri gir-
dikte rehber talibin sağ tarafına sol elini mühürleyip sağ eliyle 
tiğbendi tutup talib dahî sağ elini mühürleyip sol eliyle rehbe-
rin sağ elini tutup badehu niyaz taşı veyahut kızıl eşik veyahut 
mürüvvet taşı tabir olunur anın dibinde rehber ile maan çö-
küp onda bir niyaz edip ayağa kalka.

Ve bir adım atıp ve Rehber selâm verip diye ki: “es-Selâmü 
aleyküm şeriat erenleri” deyüp selam vere. Dede Efendi da- 
hî “Aleykümü’s-selâm ve rahmetullahi ve berekâtuhu” deyip se- 
lâmı ala. Rehber tekrar bir adım dahî atıp selam vere diye ki: 
“es-Selamü aleyküm tarikat erenleri.” Dede Efendi dahî “Aley-
kümü’s-selâm ve rahmetullahi ve berekâtuhu” deyüp selam 
ala. Rehber tekrar bir adım dahî atıp selam vere diye ki: “es- 
Selamü aleyküm hakikat erenleri.” Dede Efendi dahî “Aleykü- 
mü’s-selâm

s. 21b b
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ve rahmetullahi ve berekâtuhu” deyip selamı ala ve Rehber 
tekrar bir adım dahî atıp: “es-Selâmü ‘aleyküm marifet erenle-
ri” diye. Dede Efendi dahî “Aleykümü’s-selâm ve rahmetullahi 
ve berekâtuhu” deyip selam ala. 

Ondan bu selamları verdikten sonra Rehber dile gelip diye 
ki: “Allah Eyvallah! Erenlerim huzur-ı erenlerimize yüzümüz 
üzere sürünü geldik. Bu can On İki İmam efendilerimizi kata-
rına, râh-ı Muhammed Ali’ye ve Hazret-i Pîr efendimizin râh-ı 
müstakimine intisab etmek murad eder ve dostlarına dost 
olup düşmanlarına düşman olmak murad eder. Bir koç kuzu- 
lu kurbanımız vardır. Erenlerimize niyaza geldik. Kurbanımı-
zı kabul edip Hazret-i Pîr efendimizin yoluna ve erkânına bu 
eksikliği kabul buyurup ilhak ederler mi?” deyüp söyleye. 

Badehu Dede Efendi dahî dile gelip derun-ı meydanda 
bulunan canlara hitab buyura ki: “Ey canlar, erenler ve kardaş- 
lar, bu meydanda olan can yüzü üzere sürüne gelmiş, niyaz eder 
ki On İki İmam efendilerimizin katarına rah-ı Muhammed Ali’ 
ye ve Hazret-i Pîr efendimiz rah-ı müstakimine talib olup can u 
başını âl-i evlad yoluna feda edip bir koç kuzulu kurbandır. Bu 
yola girmek murad edüp niyaz eder. Ne dersiniz? Cümleniz bu 
candan hoşnut ve razı olup yol ve erkânıyla bu biçare canı ka-
rındaşlığa kabul eder misiniz? Cümlenize niyaz eder” deyü can- 
lara sual ede. 

Badehu cümle canlar dahî oldukları mahalden bir uğur-
dan yere beraber niyaz edip ondan Dede Efendi rehbere “Tali-
bi getir” deyüp rehber dahî talibi Dede Efendi’ye getirip ve ni-
yazın edüp teslim ede ve teslim ederken rehber bunu okuya: 
“Bismillahirrahmanirrahim. 

هَ َوَمٰلٓئَِكتَهُ يَُصلُّوَن َعلَى النَّبِيِّؕ يَٓا اَيُّهَا الَّٖذيَن ٰاَمنُوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسلُِّموا تَْسٖليما43ً  اِنَّ اللّٰ

a s. 22a
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Ber cemal-i Muhammed kemal-i Hüseyin Ali bülend-ra 
salavat: Allahümme salli ala Muhammedin ve alâ âl-i Muham-
med” deyüp Dede Efendi’ye teslim ede. 

Badehu Rehber, talibin sol tarafına geçip ve bir dizi üze-
rine çöküp bir elini talibin sol omuzuna ve bir elini kendi dizi 
üzerine koyup dura.

Badehu Dede Efendi dahî talibin sağ kulağına emr-i fari-
za-i Hazret-i Bari ve sünnet-i Seniyye-i Muhammedi ve resm-i 
Esedullah İmamü’l-müttakîn Hazret-i İmam Ali kavaid-i mez-
heb-i İmam Caferi ve usul-i Hazret-i Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli 
ve erkân-ı ehlullah üzere telkin edüp ve lâkin Dede Efendi ta-
libin sağ eliyle sağ elinden tutup ve talib dahî Dede Efendi’nin 
sol eliyle sağ eteğini tuta. 

Badehu telkin tamamında Dede Efendi talible maan bir 
salavat-ı şerif-i düvazdeh okuya. Düvazdehde Dede Efendi On 
İki İmamın kadr ü senalarını söyleyüp dünyada ve ahirette se-
beb-i necat ve bais-i âb-ı hayat oldukların söyleyip ve “Bunları 
böylece büyük bilüp imametlerin ikrar eyledin mi?” deyüp üç 
defa sual ede. 

Talib dahî “İkrar eyledim” dedikte ondan talibin tiğbendin 
kuşatıp ve başını mezidleyüp ve nush-ı pendden sonra bir sala-
vat-ı şerif verip badehu rehberi çıkarup “Var imdi rehberin ile 
beraber cümle karındaşlara birer niyaz eyle” deyüp ve sağ elin- 
den tutup rehberin eline teslim ede.

Badehu rehber ile ibtida Dede Efendi’ye niyaz edüp sani-
yen sırasıyla cümle canlara, başka başka bir üslub üzere niyaz 
edüp ondan geri çekilüp kapı önünde durup ve gelüp Dede 
Efendi’ye bir niyaz edüp ondan geri çekilüp meydan kapısı eşi-
ğine bir niyaz edüp rehber “Buna kapı derler ve bu makama 
Dârü’l-eman derler, bu erenler kapısıdır ve bu kapıya gelen ge-
ri dönmeyüp meram ü maksada erişilen mahaldir” diye.

s. 22b b
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Badehu Hazret-i Pîr postu yanında olan niyaz taşına, kızıl 
eşik ve mürüvvet taşı tabir olunur ona niyaz edüp rehber diye 
ki “Bu makama bab-ı mürüvvet derler ve meydan içerisine gi-
rildikte erenlerin cemali müşahede olunup ve maksada erile-
ceği vakit huzur-ı erenlere varılıp niyazın kabul olduğu mahal-
dir” diye. 

Ondan Pîr postuna niyaz edüp rehber diye ki: “Buna Pîr 
postu derler, Hazret-i Pîr efendimizin postudur. Bunu Hora-
san’dan getirip bu mahalle serip meram ve maksad her ne ise 
iltica olunur ve murada erişilen makamdır” diye.

Badehu tahtın sol tarafında olan posta gelip niyaz edip reh- 
ber diye ki: “Buna Ali postu derler, cümle müşkül bunda hall 
olur ve şeriatin ve tarikatin ve marifetin ve hakikatin babı bu-
dur. Ve sebeb-i necat dünyada ve ahirette bundan olur” diye. 

Ondan gelip çerağa niyaz edip rehber diye ki: “Buna çerağ 
derler ve bu çerağ nur-ı Muhammed Ali’dir ve cümle canlar 
bunun nuru ile münevverlenüp erenlerin cemaliyle müşerref 
olunur ve Hakk’a erişilen makamdır.” 

Ondan meydan taşına niyaz edip rehber diye ki: “Buna 
meydan taşı derler ve Hazret-i Pîr efendimizin meydana cella-
dı deyü nasb buyurdukları, elinde kudret kılıncı ile duran Ha-
cım Sultan’ın makamıdır. Bunda terbiyesiz ve arsız ve erkân-
sız olanları ve yalancılık ve yolsuzluk edenleri terbiye edip yo-
la gelecek makamdır. Ve bu makamda terbiye ederler.” 

Badehu kûreye yani ocağa niyaz edip rehber der ki: “Buna 
kûre derler ve bunda çiğ olan nesneler pişip hakkın inayet et-
tiği nimet bunda tabh olunur. Allah’ın dostları intifalanıp şük-
rün ederler ve cümle nâsın ve cümle fukaranın faidelendiği 
mahaldir” diye. 

a s. 23a
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Ondan Aşçı Baba postuna niyaz edip rehber diye ki: “Buna 
aşçı postu derler ve bu öyle bir üstattır ki çiğler pişiricidir ve 
hamları oldurucudur ve çiğlerin lezzetini verdiricidir ve yol-
suzları yola getiricidir” diye.

Badehu tahtın sağ tarafında olan Ahmed-i Muhtar postuna 
niyaz edüp rehber diye ki: “Buna Ahmed-i Muhtar postu derler 
ve cemi ulum ve âhırîn bunun yüzü suyu hürmetine halk olu- 
nup ve hidayete irgüren budur ve sebeb-i icad-ı âdem ve âlem 
budur ve cümlenin atası ve anası budur. Bu makam anın maka- 
mıdır. Emr-i Sübhani ile ve Selman-ı Pak marifetiyle Hazret-i 
Peygamber-i alişan içün kurulan minber-i Resulullah’tır” diye. 

Ondan geri çekilip meydan ortasında bir niyaz edüp reh-
ber diye ki: “Buna meydan denir ve bu meydana Muhammed Ali 
ve İmam Hüseyin ve Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli ve Erenler mey- 
danı derler ve herkes dünyevi ve uhrevi muradat ve maksudu- 
na bu meydandan erüp feyz-yâb olurlar” diye, ondan ayağa kal- 
kıp rehber bu ikrar tercümanını okuya:
Tercüman

Hamd lillah ben ki oldum bende-i hâss-ı Hüda 
Cân u dilden aşkla hem çaker-i âl-i âbâ

Rah-ı zulmetten çıkıp doğru yola bastım kadem 
Hâb-ı gafletten uyandım can gözün kıldım küşa

Mezhebim hak Caferidir gayriler batıl durur 
Pîrim Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli kutb-i evliya

Sevdiğim On İki İmam ben gürûh-ı nâciyim  
Yetmiş iki fırkadan oldum biri dahî cüda

Hak deyüp bel bağladım ikrar verip erenlere  
Rehberim / mürşidim oldu Muhammed mürşidimdir / 
rehberim hem Murtaza

Allah Eyvallah. Rehber dile gelip “Allah Eyvallah erenlerim 
kurbanımızı kabul buyurdunuz ve muradımızı verdiniz ve me-
ram-ı maksudumuza nail ettiniz haklı ve hayırlımızı sırrullah

s. 23b b
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ederiz” deyüp Dede Efendi dahî bu gülbankı çeke: 
Allah Allah Bismillah fatihatü’l-vücûd ve’l-hamdülillah, 

el-mazharü’l-mevcud la ilahe illallah tevhiden min keşfi ve’ş- 
şühud ol sultan-ı fahr-i kainat ve delil-i rah-ı necat, şefi-i ruz-ı ara- 
sat kafile salâr enbiya-yı risalet, bülbül-i bağ-ı gülistan-ı şeri- 
at, vakıf-ı ser-Huda, hakikat-ı ol hadi-i dünya ve ahiret, ol sadr-ı 
suffe-i safa, ol mah-ı kubbe-i bedr-i vefa [?] muallamız ki müc-
teba, murtaza, Resul-i Kibriya, mahbub-ı Huda, Hazret-i Ebu’l- 
Kasım Muhammedü’l-Mustafa efendimizin ruh-ı enverlerini 
şad ve bu meclis-i muhibbanı feyz-i ruhaniyetleriyle ferah-yâb 
edüp cümlemizi nail-i meram eyleye ve ol şah-ı evliya, netice-i 
ma yûhâ, Hazret-i İmam Aliyyü’l-Murtaza efendimizin ruh-ı 
kerem-i ser-vilayetlerine mesrur eyleye.

Ve ol hayru’n-nisa Fatımatü’z-Zehra ve ümmü’l-mü’minîn 
Hadicetü’l-Kübra validemiz hazeratını hoşnud edüp cümlemi-
zin kusurlarımızı afv eyleye.

İmam Hasanü’l-mücteba ve İmam Hüseyn Şah-ı şehîd-i 
Kerbela efendimizin kerem-i mâlâ yuhsalarından cümlemizi 
şad-ı handan eyleye.

Hazret-i İmam Zeynelabidin ve Hazret-i İmam Muham-
med Bakır efendimizin ruh-ı kuds-i aşiyan-ı latiflerinden cüm-
lemizi feyz-yâb eyleye.

Ve Hazret-i İmam Caferü’s-Sadık ve İmam Musa Kazım 
efendimizin iştihad-ı âlileri üzere mu’tekıd edüp iki cihanda 
cümlemizi bina eyleye.

Ve Hazret-i İmam Aliyyü’r-Rıza ve İmam Muhammed 
et-Taki efendimizin irşadlarıyla irşad eyleye.

Ve Hazret-i İmam Aliyyü’n-Naki ve İmam Hasanü’l-Askerî 
efendimizin kerem-i âlileriyle cümlemizi merzûk eyleye.

Ve nur-ı çerağ-ı iman Hazret-i İmam el-Mehdî sahib-i za-
man efendimizin inayet
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ve mürüvvetleriyle cümlemizi ferah-yâb ve feyz-yâb eyleye.
Ve âl-i evlad ve ma’suman ve ezvac-ı mutahharat rıdva-

nullahi teâlâ aleyhim ecmain hazretlerinin ruh-ı tayyibelerin 
şad edüp ve bu meclisimizden hoşnud ve razı eyleye 

Ve cümlemizi bu mecliste cem olduğumuz gibi yarın hu-
zur-ı Muhammed Ali’de ve liva-i İmam Hüseyin ile maan haşr 
ve cem’ eyleye.

Ve Pîrimiz Hazret-i Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli kuddise 
sirruhu’l-celî hazretlerinin cümleden ve cümlemizden hoşnud 
edüp yüzümüz karasını yüzümüze urmaya, kusurumuzu afv 
eyleye.

Ve bu canın dahî Allah erenler ikrarında sabit-kadem edüp 
kötü işlerde bulundurmaya. Merd ü namerde muhtaç etme-
ye, dünyevi ve uhrevi meram-ı maksadına nail eyleye ve şerr-i 
adüvv ve münafikînden hıfz eyleye, kısmeti gani ve uğuru 
açık ola ve sâlûs şerrinden emin eyleye ve tarik-i âliden güze-
ran etmişlerin ve pederan ve mâderan ve biraderan-ı haherân 
ve beyne’l-meşrık ve’l-mağrib kaffe-i ehl-i imanın ervahları şad 
ola. Hâzırân gaibân, âşıkân, sadıkân, muhibbân maksadları 
ba-himmet-i ricalullah husul-pezir ola. Ve üzerimize gelecek 
belaları ve kazaları def u ref eyleye. Ve taksiratımızı afv ve seyyi-
atımızı mahv eyleye. Ve cemi müşkilatımızı hall eyleye. Ve hu- 
sul-i cemi hayr-i muradat ve tahsil-i kemalat ve müşahede-i ce-
mal baka ve rıza-i rahman bâ-himmet pîrân-ı hazır gaib-i ayn-i 
cem erenlerinin demine hu denilüp badehu rehber ile talib 
dahî Dede Efendiye niyazların edüp ve geri çekilip hu deyüp 
talibi yerine oturta ondan rehber talibe bir niyaz edüp badehu 
rehber tekrar Dede Efendi’ye bir niyaz edüp

s. 24b b
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hu deyüp talibi yerine oturta ondan rehber talibe bir niyaz edüp 
badehu rehber tekrar Dede Efendiye bir niyaz edüp geri çekile ve 
geri çekilüp meydan taşına gelip bir niyaz edüp meydan taşı- 
nın üstünde olan maşrabayı alıp ve dârda durup bu tercümanı 
okuya:
Tercüman-ı şerbet

Bismillahirrahmanirrahim, rahmetullah İmam Hüseyin 
cennetullah gazi-i hürr-i şehid, lanetullah ber-can-ı Yezid İbn 
Yezid. Ber-cemal-i Muhammed kemâl-i Hüseyin Ali ra bülend 
salavat Allaümme salli ala Muhammedin ve ala âl-i Muham-
med deyüp badehu Dede Efendi dahî bu gülbanki çeke:

Allah Allah! Oturan, duran kör ola, zümre-i mürai-i mün-
kiran Mervaniyan kör ola. Cümlemizin isteğini veren Şah-ı 
Merdan bizimle beraber ola. Ve bilencemiz ve yardımcımız ve 
yaverimiz ola. Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli efendimiz destgiri-
miz ola. Ve Seyyid Ali Sultan efendimizin dem-i devranı yürü-
ye. Gerçekler demine hu.

Badehu şerbeti evvela Dede Efendi’ye verip saniyen niyaz 
ederek sırasıyla sair canlara dağıtıp velâkin her nûş oldukça 
cümle canlar bir uğurdan selamullah ale’l-Hüseyn lanetullah 
alâ katili’l-Hüseyn diyerek nûş edeler. Tamamında rehberlik 
eden can dahî geri çekilip meydan ortasında bir dizi üzerine 
çöküp istediği kadar nûş edüp vere. Beraber bir niyaz edüp 
ayağa kalkup ve dile gelip diye ki: “Allah Allah erenlerim cüm-
le hizmetimizi emr-i erenler üzere ettik haklı hayırlımızı niyaz 
ederim” deyüp badehu ondan Dede Efendi bu gülbankı çeke: 

“Allah Allah cümle hizmetin kabul ola, muradın hasıl ola, 
er Hakk yardımcın ola, Muhammed Ali yaverin ola, Hünkâr 
Hacı Bektaş-ı Veli destgirin ola, menzilin pâk ola, günahların 
afv ola, kısmetin gani ola, üçler yediler kırklar hazır gaib eren-
leri gözcün ola, gerçekler demine hu.”

Badehu hu denildikte maşrabayı meydan taşının üzerine

a s. 25a
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s. 25b b

koyup ve niyazın edüp geri çekilip ondan dahî Dede Efendi’ye 
niyaz edüp her kangı mahalde oturmuş ise gelip postuna çöküp 
niyaz edip otura. 

Ondan dahî Dede Efendi cümleye şamil olarak bu gülbankı 
çeke: 

Allah Allah Muhammed Habibullah, Ali Veliyyullah, İma-
meyn rahmetullah, vakitler hayr ola, hayrlar feth ola, şerler def 
ola, her geldikçe hayırlısı gele, düşmanlar kahr ola, münkir mü- 
nafık mat ola, zümre-i Mervaniyan kör ola, âbâ vü ecdadına la-
net ola ve cümle er Hakk karındaşlarımız sağ ola, müşkil işler 
âsân ola, güç işleri hall ola, çerağ dibinde daim püşt ü pâ evran 
karındaşlarımız sağ ve devar ola, er Hakk Muhammed Ali yar-
dımcıları ola. 

Ve bu tarik-i aliyyeden gelmiş geçmiş karındaşlarımızın 
ruhları şad ola, kusurları afv ola, günahları mağfiret ola ve baki 
sıhhatte olan karındaşlarımız afiyette ola, korktukları korkular- 
dan emin, er Hakk yaverleri ola, istekleri feth ola, iyilik gördü-
ğümüz ehibbalarımız sıhhatte olup müşkülleri âsân ola ve bizi 
gönülden çıkarmayın diyen cümle dostlarımızın gönüllerinde 
muzmer olan muradatı ve maksudatı hasıl ola, cümlenin ve 
cümlemizin gelmiş ve geçmişlerinin ruhları şad ola, hastala-
ra şifa, dertlilere deva, medyunlara eda, mahbuslara halas, ye-
timlere şefkat, bîkeslere merhamet, fukaraya mürüvvet, esirle-
re inayet ve kerem eyle. Padişah-ı dîn-i İslam sağ ola, düşman 
üzerine galip ola, fukaraya ve zuafaya merhameti ziyade ola, 
vezir ü vüzerası, vekil ü vükelası şer’-i şerife hâdim olup şefkat 
ve merhametleri cemi’ fukara üzerine müzdad ve hayru’l-ân 
ola, cümlemizin üzerine gelecek kaza ve bela def ü ref ola. 

Allah erenlerin celalinden cemaline sığındıra. 
Allah erenler cümleyi
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ve cümlemizi münâfık düşman şerrinden, sû-i âfattan hıfz-ı 
emân eyleye ve cümlemizin çerağlarını rûşen eyleye, Allah 
erenler sözümüzü işlek ve nüfûdumuzu [nüfûzumuzu] keskin 
eyleye, cümlemizi cümle nâs üzerine gâlip eyleye. 

Allah erenler günden güne âlî eyleye, her duâlarımızı ve 
bu duâ-i hayriyemizi kabul eyleye. İşbu karındaşımızın murâd 
ve maksudu hâsıl ola. 

Allah erenler ikrârında sabit-kadem eyleye, merde, na-
merde muhtaç eylemeye, kısmeti gâni ola ve uğuru açık ola. 

Allah erenler mürşid-i celâlinden saklayıp er Hakk yar-
dımcısı ola ve isteği feth ola ve rehber rızâsından ayırmaya ve 
bu cümlemiz cem’ olduğumuz gibi huzûr-ı Muhammed Ali’de 
Hazret-i Pîr efendimiz ile sancağ-ı İmam Hüseyin altında cüm-
lemizi haşr ve cem’ eyleye. 

Allah erenler On İki İmam ve çehardeh ma’sûm-ı pâk efen-
dimiz yardımcımız ve destgirimiz ola ve Hazret-i Hünkâr Ha-
cı Bektâş-ı Veli efendimiz pişt penâhımız ve Hazret-i Selman-ı 
Pâk ve Ali Kanber ve cümle kemer-bestegân ve Şah-ı Merdan 
yaverimiz ve yardımcımız ola ve Anadolu gözcüsü Abdal Musa 
Sultan ve Rumeli gözcüsü Seyyid Ali Sultan ve Arabistan göz- 
cüsü Kaygusuz Sultan ve Sarı Saltuk Sultan, Balım Sultan, Ak-
yazılı Sultan efendilerimiz ve Rum erenleri ve Horasan pîrleri 
ve Türkistan serverleri destgirimiz ve yardımcımız ola ve ya-
verlerimiz ola. 

Ve gözcülerimiz Allah erenler üçler, yediler, kırklar, üç 
yüzler ve binler yardımcımız olup katarlarına dâhil eyleye, Gül-
bank-ı Muhammedî nûr-ı Nebî kerem-i Şah-ı Merdan esedul-
lah-i Ali ve Pîrimiz kutbü’l-arifin gavsü’l-vasılin Hazret-i Hünkâr 
Hacı Bektaş-ı Veli demine ve dem-i pîrân ve dem-i muhibbân, 
dem-i aşıkân, dem-i sâdıkân,

T I P K I B A S I M  V E  Ç E V İ R İ YA Z I



 
134

F Ü T Ü V V E T N A M E - İ  B E K TA Ş İ Y Y E

dem-i abdalân, dem-i muhibb-i bâcıyân, sırr-ı Resulullâh, ke-
rem-i Ali veliyyullâh, mürüvvet-i enbiyâullâh, inâyet-i evliyâul-
lâh yûf münkire la’net Yezide, gerçekler demine hu.

Hu denildikte Dede Efendi ruhsat verip ibtidâ Aşçı Baba kal- 
kıp ve niyâzın edip meydan kapısından taşra çıkıp, sâniyen her 
 kim ulu karındaş bulundu ise âdâb ve erkân ile kalkıp niyâz 
ederek meydan kapısından taşra çıka. 

Badehu Dede Efendi dahî cümleden sonra niyâzın edip 
taşra çıkıp bir miktar dinlenip ondan sonra lokmalar hazırla-
nıp badehu lokma çekilip Dede Efendi’nin sofrasına dahî ulu 
canlardan münâsip olan can her kim var ise oturup ve yeni ta-
lip dahî Dede Efendi’nin sofrasında hizmette bulunup tekmî-
linde Dede Efendi dahî bu gülbankı çeke:
Gülbank-ı sofra
“Allah Allah! Elhamdülillah eş-şükrü lillah nimet-i celîl bere-
kat-i Halîl Resul-i Kibriyâ server-i enbiyâ Muhammedü’l-Mus-
tafâ mecmu’-i enbiyâ-i evliyâullah ulu sofra dolu bu gitdi gani-
si gele. Hakk berakatın vere. Allah erenlerin nimeti ziyade ola. 
Nur-ı Nebi kerem-i Ali Pîrimiz Sultanu’l-arifin Hünkâr Hacı 
Bektaş-ı Veli enbiyâ keremine lokma hakkına gerçekler demi-
ne hu.” Gülbank çekildikten sonra Aşçı Baba bulunan zât dahî 
bu tercümanı okuya: 
Tercüman 
Allah, Allah! İmamların rûh-u revânları şâd ola, Kızıl Veli Sey-
yid Ali Sultan bilincemiz ola, âşıklar ve sâdıklara şifa mahz 
olub nûr ola, cümlemizin ömrü mezîd ola, la’net ber can-ı Yezi-
dân, rahmet ber can-ı şehidân, ber cemâli Muhammed kemâl-i 
Hüseyin Ali ra bülend salavât, dedikte badehu sofra götürülüp 
yeni tâlip dahî leğen, ibrik verip, ondan kahvelerin verip, ba-
dehu cümle canlara güzelce hizmet edip ve hayır himmetlerin 
alıp ve lokmalar yedirip

s. 26b b
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ve bir kimesneyi gücendirmeyerek her birlerinin gönlünü alıp 
ve canlar dahi “Allah erenler ikrârında sabit-kadem eylesin” di-
ye mübârekleyüp ve lâzım gelen hizmetlerini görüp, badehu 
ertesi günü Dede Efendi’nin niyâzın edip ve niyâzı her ne ise, 
Dede efendinin postu altına koyup ondan Rehberin niyâzı her 
ne ise niyâzını edip postu altına koya. 

Badehu Aşçı Baba’nın ve aşçı nakîbinin ve sair iş evinde 
bulunan canların niyâzların verip Kahveci Baba’nın ve kahve 
nakîbinin dahî niyâzın verip badehu Meydancı Baba’nın niyâ-
zın verip ve sair hizmette bulunan canların dahî niyâzlarını 
verip ve gönüllerin alıp, Dede Efendi’den dahî havalet alıp ve 
niyâzın edip badehu kendi kâr u kesbinde ola.

On beş günde bir kere gelip mürşid ve rehber ve sâir ka-
rındaşlarla görüşüp dâimü’l-evkât rızada bulunup tevekkül ve 
tefekkürde ve tezekkür-i evliyâda bulunup Allah erenleri anup 
dâim kendi zikr ü fikrinde ola. 

Erenler işte muradımız rehberlik edecek canın tam erkân 
olmak üzere edeceği hizmeti ile âyin-i erkân râh-ı Muhammed 
Ali ve kâide-i mezheb-i Hazret-i İmam Caferi ve kâide-i isnâ aşer 
evlâd-ı peygamberi ve resm-i Hazret-i Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli 
üzere yetişecek canın görmesi ve bilmesi içün min gayri haddin 
âlâ kadri’t-tâkat iş’âr eyledim. 

Azizim eğer kusurum var ise malûmâtı olan karındaşlar-
dan niyâzım ve ricam budur ki kusûrunu tamam ede ve bu 
kemter hakirin kusûruna nazar buyurmaya ve cümleden ziyâ-
de rica ve niyâz ederim. 

İşbu risâleyi zinhâr nâ-ehline vermeye. Zirâ nâ-ehline ve-
rene la’net vardır. Erenlerin lanetinden hazer eyle Hu. Fi 21 Ca 
[12]69 [2 Mart 1853].

a s. 27a
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Bu dahî bir can ikrârında olacağı vakit lâzım gelen 
me’kûlât ve meşrûbât defteridir. Müteberri canlara ma’lûm ol-
mak için iş’âr olundu azizim.

Kurban, pirinç, revgan-ı sade, revgan-ı çerviş, revgan-ı zeyt, 
şem-i asel, şem-i revgan, nân-ı hâs, şema, tuz, biber, karanfil, tar- 
çın, limon, sirke, kaşık, süpürge, kahve, duhân, şeker, asel, pek-
mez, dakik, nişasta, od ağacı, hatab, kömür, envâ-i sükker, en-
vâ-i meyve-i ter, envâ-i meyve-i huşk, fıstık, üzüm, envâ-i sebze.

Verecek niyazların beyanı
Dede Efendi, Rehber, Aşçı Baba, Kahveci Baba, Meydancı Ba-
ba, Kilerci Baba sâir canlar, niyâzları elzemat [?], Akyazılı, Kı-
zıl Deli şükrânelik, kurban şükranelik, sadaka, bilginlere nân.

Bu gûnâ bâlâda zikr olunan levâzımâtları tahrîr eylemek-
ten murâd budur ki bir can ikrârında olacağı vakit ol gece ve 
ol gün kudreti olduğu miktarı sarf oluna.

Kâide-i resm-i Hazret-i Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli üzere 
Muharrem’de cenâb-ı İmâm Hüseyin efendimizin mersiye-i 
şerîfi kıraat olunup ve aşûra aşının ta’rifi beyan olunur.

İmdi azîzim ma’lûm-ı erenler olsun ki şeriat-i Muhamme-
dî ile mu’tekıd ve hakikat-ı Hakk mütedeyyin, ma’rifet-i insâ-
niyetle kâmil, tarikat-ı ehlullah ile âmil ve Hazret-i Hünkâr 
Hacı Bektaş-ı Veli bendegânı olan can karındaşlara bu vechle 
ayân ve beyan olsun ki Hazret-i şehid-i şühedâ nur-ı ayn Mu-
hammed el-Mustafâ ve nakd-i pâk İmam

s. 27b b
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Aliyye’l-Murtazâ ciğer köşesi Fâtımâtü’z-Zehrâ a’nî bihî emî-
ru’l-mü’minîn İmamu’l-müslimîn İbn Aliyye’l-Murtezâ cenâb-ı 
İmâm Hüseyn Şah-ı şehidân-i Kerbelâ rıdvân[ullah]-ı aleyhim 
ecmain. 

Ve şehîd olan evlâd-ı emced-i tâhirleri ve sâir şühedâ-i as-
hâbların ervâhları şâd olmak içün ve ümmehât-i mü’minîn 
ve ezvâc-i mutahhire uğurlarına can baş fedâ idüb şehîd olan 
âşıkân ve muhibbân deyyârân-ı bâ-safâlar için ve gazâ matem-
ler için ve rûh-ı şerifleri şâd ve ihyâ ve gözlerden yaş döküp 
sevâb ve ecr-i azîme nâil olmak için dergâhlarda ve hângâhlar-
da fukarâ-i erenler budur ki: 

İbtidâ Muharremü’l-harâmın duhûlünde onuncu gün ve 
yahut on ikinci günde on üçüncü gecesine gelinceye değin âşık 
ve sâdık karındaşlar sâim olurlar. 

Ve dâim gece gündüz şühedâ efendilerimizin arz-ı Ker-
belâ’da ve sâir gazâlarda çektikleri cefâları hatırına getirip mâ- 
temlerin tutmak şurût-ı erenlerdir. 

Ve dahî cümleye ma’lûm olsun ki aşr-ı Muharremde rûh-ı 
şühedâ içün aşûra aşı pişecek olduğu vakit kâide budur ki ev-
velâ pişecek aşûra aşının levâzımâtı her ne ise ahz olunup ve 
başka başka pişirip hazır olduğu halde badehu buğdayı dahî 
bir ulu kazgana koyup dergâhta bulunan Aşçı Baba dahî eline 
bir kebîr kefçe alıp ve kazgan başına gelip “destûr yâ İmâm” de-
yip ve kefçeyi kazgana vaz’ edince sâir yanında bulunan can-
lar dahî bir uğurdan savtla “Ya Hüseyn” deyip aşı karıştıralar. 

Velhâsıl Aşcı Baba’nın ettiği gibi her kim kefçeyi eline al-
dıkta “Destûr yâ İmam” diye. Canlar dahî savt-ı bülend ile “Ya 
Hüseyn” diyeler. 

İşte azizim

a s. 28a
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aşûra aşı pişinceye değin bu minvâl üzere diyeler. 
Badehu aş temâm olup piştikte ale’s-sabâh Aşcı Baba, Dede 

Efendi huzuruna gelip haber vere ki, “Buyurun erenler rûh-ı 
şühedâ ta’ziyesine meşgûl olalım, aş hazırlandı” diye.

Dede efendi dahi, “Eyvallah” deyip ve gelip kazganın başı 
ucunda dura. 

Badehu cümle canlar dahî sırasıyla gelip el göğüste dura- 
lar. Ondan canların içinden sadâsı güzel can dahî Muharrem’e 
sadâ ve güzel makâm ile Hazret-i Şeyh Sâfî mersiyesini eline alıp 
“Destur yâ İmâm” deyip canlar dahî bir uğurdan “Ya Hüseyn” 
diyeler. 

Badehu bir vezinle güzelce kıraat edip badehu mersiye ta-
mamında rûh-ı şerîf-i aliyyeleri ve dökülen gözyaşları Hak in-
dinde kabul için Efendi bir ulu gülbank çeke.

Cânlar dahî “Allah Allah” deyip, “Gerçeğe hu” denilip ondan 
Efendi eline Aşcı Baba kefçeyi verip kazganın kapağın açıp De- 
de Efendi “destur yâ İmâm” deyip canlar dahî bir uğurdan “Ya 
Hüseyn” deyip badehu Dede Efendi aşı üç def ’a karıştırıp ba-
dehu kefçeyi Aşcı Baba’ya verip ondan cümle canlar sırasıyla 
gelip Dede Efendi’nin eline niyâz edip ve geri çekilip duralar. 

Ve birbirinin ellerine niyâz edip ondan Dede Efendi, Aşcı 
Baba’ya diye ki: “Aşı canlara taksim eyle, şehîd-i şühedâ ervâh-
ları içün” deyüp badehu “destur” deyüp hücresine geldikten 
sonra sofralar kurulup ve aşı sofralara koyup ondan canlara, 
“Buyurun aşa sala” deyip ve herkes gelip aşı hora geçirip bad-e-
hu bâkî kalan aşı ufak destilere taksim edip cana bir desti aş ve- 
reler. 

Badehu aş isti’mâl olundukta canı isteyene ve gönlü
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dileyen canlar gelip baş okutup Dede Efendi’nin ve rehberinin 
ve Aşcı Baba’nın ve Kilerci Baba’nın ve Meydancı Baba’nın ve 
Kahveci Baba’nın ve sâir hizmette bulunan canların niyâzın 
verip kudretine göre verilmesi lâzım gelir. 

Dede Efendi’nin hayr [u] himmetlerin alıp ve havâletin da- 
hî alıp işli işine gideler. 

Kâide-i resm erenler malûm olmak için bir mikdarca şerh 
ve beyan olundu. 

Temam bu dahî Hazret-i Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli efen-
dimizin vekilleri Mustafâ Fâtih Baba’nın ma’rifetiyle cenâb-ı 
Hünkâr efendimizin neseb-i âlileri bir mezheb-i levha olub ter-
biye-i Pîr dest-girde vaz’ olunmağla levha-i mezbûra bu vechile 
olunduğundan işbu mahalle iş’âr kılındı.

Haza el-merkadü’l-mübarek Cenabı Sultanü’l-arifîn, Bur-
hanü’l-vasılîn. Zübde-i evladi’l-eimmeti’l-ezhar, kıdvetü’l-evli-
yai’l-kibar, sahibü’l-burhani’l-celî a’nî bihî Hazreti Seyyid Mu-
hammed el-mulakkab bi-Hacı Bektaş-ı Veli el-Horasanî en-Ni-
şaburî İbn es-Seyyid İbrahim es-Sani İbn es-Seyyid el-Musa 
es-Sani İbn es-Seyyid İshak İbn es-Seyyid Muhammed İbn es- 
Seyyid İbrahim İbn es-Seyyid Muhammed es-Sani İbn es-Sey-
yid İbrahim el-Mükerremi’l-Mücab İbn es-Seyyid Muhammed 
İbn es-seyyidina el-İmam Eba İbrahim Musa el-Kâzım İbn es- 
seyyidina el-İmam Eba Abdallah Cafer es-Sadık İbn es-seyyi-
dina el-İmam Ebi Cafer Muhammed el-Bakır İbn es-seyyidi-
na el-İmam Eba Muhammed Ali Zeynelabidin İbn es-seyyidi-
na el-İmami’l-hümami mevla’l-kevneyni Eba Abdallah el-Hü-
seyn eş-Şehid İbn es-seyyidina el-İmam vasiyyi es-seyyid er-Rı-
za el-Hakem bi’n-nassı’l-celî ahi seyyidina en-Nebiyyü İma-
mü’l-Kevneyn Eba’l-Hasaneyn Emirü’l-Müminin Ali ibn Ebi 
Talib ve İbn binti seyyidü’l-mürselin ve hatemü’n-nebiyyin

a s. 29a
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Fatımatü’l-Betül et-tahira el-masume ez-Zehra salavatullahi ve 
selamuhu aleyhim ecmain.44

Cenab-ı Hünkâr efendimizin 
tarikat silsilesi bayanındadır

Cenab-ı sultanü’l-arifîn, burhanü’l-vasılîn es-Seyyid Muham-
med el-Hac Bektaş-ı Veli el-Horasanî en-Nişaburî kad sahhabe 
eş-Şeyh er-Rabbanî Hace Ahmed-i Yesevî ve hüve’s-sahbü eş-
Şeyh es-Samedanî Ebi Yakub Hace Yusuf el-Hemedanî ve hü-
ve’s-sahbü eş-Şeyh Ebi Ali el-Kâr Medenî et-Tusî ve hüve’s-sah-
bü eş-Şeyh Ebü’l-Kasım el-Gürganî ve hüve’s-sahbü eş-Şeyh 
Eba Osman el-Mağribî ve hüve’s-sahbü eş-Şeyh Eba Ali el-Kâtib 
ve hüve’s-sahbü eş-Şeyh Eba Ali er-Ruzbarî ve hüve’s-sahbü eş-
Şeyh bi’l-vasıta Seyyid et-taife Eba’l-Kasım el-Cüneyd el-Bağ-
dadî ve hüve’s-sahbü es-Sırrü’s-Sakatî ve hüve’s-sahbü el-Ma-
ruf el-Kerhî ve hüve’s-sahbü es-seyyidina el-İmam Aliyyü’r-Rı-
za [Murteza] ve hüve’s-sahbü ebahu seyyidina el-İmam Musa 
el-Kazım ve hüve’s-sahbü ebahu seyyidina el-İmam Cafer es-Sa-
dık ve hüve’s-sahbü ebahu seyyidina el-İmam Muhammed 
el-Bakır ve hüve’s-sahbü ebahu seyyidina el-İmam Ali es-Seh-
har Zeynelabidin ve hüve’s-sahbü ebahu seyyidina el-İmam 
el-Hüseyn ve hüve’s-sahbü ehahu seyyidina el-İmam Hasan 
el-Mücteba ve hüve’s-sahbü ebahu seyyidina el-İmam ve sey-
yidi’l-evliya Ali ibn Ebi Talib ve hüve’s-sahbü seyyidina ve sey-
yidi’l-evvelîn ve’l-ahirîn Muhammedi’l-Mustafa salavatullahi 
teâlâ ve selamuhu aleyhi ve âlihi ecmaini’t-tahirini’t-tayyibin.

Cümle vasıla-i cihat mührünü tertib üzere hall edip erkân 
ile suallerine cevab ve tercümanları beyanındadır

Bismillahirrahmanirrahim
Evvela cümle-i vasıla mühr edip meydan taşı üzerine koyup
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erkân ile gelip tac-ı şerîfi ala. Eğer sual olunur ise tac kimden 
kaldı ve aslı ne şekil idi ve ne için keçe oldu ve rengi ne için be- 
yaz oldu künhü ve hakikati nedir? Cevab: Evvela tac Hazret-i 
Âdem aleyhisselama îtâ olundu 45 َي ٰاَدم ْمنَا بَٓنٖ -ile tekrîm olun َولَقَْد َكرَّ
du. Tac ve hırka ile ol tac hilafettir ve hırka hırka-i saadettir.

Onun için Halifetullah oldu. Kudret ve kemalullah Âdem’ 
de zâhir oldu ve anane ile cemi’ peygamberler sahib-i tac olarak  
tâ Hazret-i Muhammed Ali’ye yetişti. Lâkin her peygamber bir 
türlü renk ve bir türlü kisve itibar eylediler. Onun için cümle-
si tecelli-i sıfatta kaldılar, Hazret-i Muhammed Ali tecelli-i za-
ta vasıl oldular. Onun için Hakk ile Hakk olduklarında bî-renk 
bî-nişan olduğu için beyaz rengi ihtiyar eylediler. Gerek tac-
da ve gerek hırkada ve abâ ihtiyar eylediler. Âl u evlâda dahî 
âl-i âbâ derler ve Hazret-i Muhammed Ali’den Pîrimiz Hazret-i 
Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli’ye gelinceye kadar ve Hazret-i Pîrden 
Hazret-i Sultan Kaygusuz’a gelinceye kadar Elifî Tac idi. Ve Haz- 
ret-i Kaygusuz Hazret-i İmam Hüseyin efendimizin merkad-i şe- 
riflerinin kubbe-i saadetine vardıkta kubbe-i şerifin rengini gö- 
rüp ve Hazret-i On İki İmam efendilerimizin âdetlerine hürme- 
ten on iki terek ve dört kapı üzerine bu keremnâme icad buyur- 
dular. 

Bu resim Hazret-i Kaygusuz resmidir. Velhâsıl tacdan mu-
râd kubbedir. Ve tepesinde olan nokta Nokta-i Hakikattir de-
yip bu tercümanı okuyup ve erkân ile başına giye.
Tercüman-ı tac

Erenler dergâhından ben kemîne 
Yüzüm hâk eyliyem hâk-ı derine 
Giyip Kaygusuz’dan tac-ı izzet 
Diyelim Hu erenlerin demine 

Eğer kadim tercüman isterlerse bunu okuya: 
Tercüman 

Elhamdü lillahillezi rafea’s-semavât ve’l-ebrac

a s. 30a
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Muhammedün illa merzâ ve alâ [?] Ali ibn Ebi Talib esedullahi’l- 
galib ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve Ali sahibü’t-tâc 
ve’l-mirac diye ve hırka cevabı dahî tac ile maan verildi. 

Yakasının mührünü açtıkta bu tercümanı okuya:
Tercüman
Hırka-i hakikat hulasa-i tarikat âl-i âbâdan emanet hırka-i şah-ı 
velâyet yani Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli Ya Vahid, Ya Ahad, Ya 
Samed, Ya Ferd diye ve belinin mührünü açtıkta Ya Gafur, Ya 
Şükur, Ya Kerîm, Ya Reşîd diye denlerini açtıkta Ya Latîf, Ya 
Halîm diye ve eteklerini açtıkta Ya Settar, Ya Gaffar diye. Eğer 
sual eyleseler menguş neden kaldı ve künhü ve hakikati nedir? 
Cevab-ı Hazret-i Şah-ı Velayet bir gün Düldül üzerinde Hazret-i 
Kanber rikâbında bir sahrada giderken Düldül’ün sağ ayağının 
nalı kırıldı. Hemen Hazret-i Kanber teyemmünen aldı ve sağ ku- 
lağına taktı. Menguş ondan kaldı deyip bu tercümanı okuya ve 
alıp niyaz eyleye kulağına taka.
Tercüman

Yürü! Bir pîre yapış, âlemde gezme serseri 
Can ü dilden ol, muhibb-i hânedân-ı Haydârî
Gûşuna seng as gulam ol gel erenler şahına 
Ol Aliyyü’l-Murteza’nın Kanberi’nin Kanberi

Eğer sual etseler teslîm neden kaldı ve künhü ve hakikati 
nedir?

Cevab: Hazret-i Musa Tur’da münâcât etti ki, tecelli-i zât 
zuhur ide hitâb-ı izzet geldi ki “Tahammül edemezsin lâkin şu 
karşı dağa bak”.

Hazret-i Musa ol dağa nazar eyledikte tahammül edeme-
yip elindeki âsâyı Ya Allah deyip bir taş üzerine şöyle darp ey-
ledikte ol darptan bir pâre taş kırıldı. Lâkin ol taşın etrafı on 
iki pare terek oldu ve Hazret-i Musa kendine gelip ol taşı alıp
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teberrüken delip gerdanına astı ve “cerh” diye tesmiye eyledi. 
Tâ Hazret-i Pîrimiz Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli’ye gelinceye dek 
“cerh” ismiyle taşınırdı. Hazret-i Pîr “teslim” diye isim tesmiye 
buyurup elân fukara beyninde teslim denilir. Cevab verip işbu 
tercümanı okuyup niyâz ile alıp gerdanına taka. 
Tercüman-ı teslim

Erenler erkânı oldu imânım 
Gönülde kalmadı şekk-ü gümanım
Takıp teslim oldum Hakk’a teslim 
Erenler hizmetinde terk-i canım

Eğer kadim tercüman isterler ise bunu okuya: 
 فَقُْلنَا اْضِرْب بَِعَصاَك اْلَحَجرَؕ فَاْنفََجَرْت ِمْنهُ اْثنَتَا َعْشَرةَ َعْيناًؕ قَْد َعلَِم ُكلُّ اُنَاٍس َمْشَربَهُم46ْؕ
ْلٰوؕى ُكلُوا ِمْن طَيِّبَاِت َما َرَزْقنَاُكمْؕ  َوُكلِّ اُنَاٍس َعلَْيِهُم اْلَغَماَمه َواَْنَزْلنَا َعلَْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّ

َوَما ظَلَُمونَا َوٰلِكْن َكانُٓوا اَْنفَُسهُْم يَْظلُِموَن47
diye. 

Eğer sual olunur ise Palheng neden kaldı ve künhü ve haki- 
kati nedir?

Cevab: Hazret-i Muhammed aleyhisselam kemâl-i merte-
be riyâzet eylediği ecilden göbeği üstüne bir tâş bağlar idi. Mü-
barek midesi tokluktan halâs olması için ve Pîrimiz Hazret-i 
Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli Hazret-i Fahr-i Kâinât’a tebaiyyet 
için teberrüken On İki İmam efendilerimizin adedine hürme-
ten on iki terek Palheng ismiyle tesmiye buyurup bellerine ku-
şandılar diye alıp beline bağlaya.
Tercüman-ı palheng
Ya Sabr, Ya Kanaat, Ya Fahr-ı Riyazet, Ya Şah-ı Velâyet 
ِه َل َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَل هُْم يَْحَزنُونَۚ 48 .diye اََلٓ اِّنiَ اَْولِيَٓاَء اللّٰ

Eğer sual ederler ise Kanberiye neden kaldı ve künhü ve ha- 
kikati nedir? 

Cevab: Hazret-i Şah’ın Düldül’ünün kösteğidir. Hazret-i 
Kanber muhabbeten ve teberrüken belinde taşırdı ve hatta 
Kanberiye ismiyle müsemma olmasına sebep olur diye. Cevab

a s. 31a
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verip bu tercümanı okuyup niyâz ile beline bağlaya.
Tercüman-ı kanberiye:

Can u dilden ol muhibbi sev şebîr ü şibri 
Eşiğinde hizmet et terk eyleyip can u sırrı
Ol tarikatte miyan-beste kesip zünnârını  
Bağlana cem-i erenlerde beline kanberi

Eğer sual olunur ise Elif-lâmend kimden kaldı ve künhü 
ve hakikati nedir? Cevab: Hazret-i Âdem’den tac ve hırka ve ke- 
mer anane ile ta Muhammed Ali’ye ve onlardan Hazret-i Pîri- 
miz Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli’ye gelince kemer ve hakikat Elif- 
lâmend tesmiye buyuruldu. Lâkin bu resim Hazret-i Balım 
Sultan ekmek pişirdiği küreğin resmidir, diye cevab verip bu 
tercümanı okuyup beline bağlaya. 
Tercüman-ı elif-lâmend

هُ َعِن اْلُمْؤِمٖنيَن اِْذ يُبَايُِعونََك تَْحَت الشََّجَرة49ِ  لَقَْد َرِضَي اللّٰ
َعلَِم َما لَْم تَْعلَُموا فََجَعَل ِمْن ُدوِن ٰذلَِك فَْتحاً قَٖريبا50ً

ِر اْلُمْؤِمٖنيَن51 ِه َوفَْتٌح قَٖريبٌؕ َوبَشِّ نَْصٌر ِمَن اللّٰ
“Ya Muhammed, Ya Ali” diye. Eğer sual olunur ise: Tennûre 

neden kaldı ve künhü ve hakikati nedir? Cevab: Tennûre Haz-
ret-i Şah-ı kırklar ile üryan ayin-i cemde penç pâresini puş bağ-
layıp dem-i muhabbette oldular. Penç pare tennûre ondan kal-
dı diye cevab verip bu tercümanı okuya: 
Tercüman-ı tennûre:

Erenler aşkına ser-pa bürehne 
Uyup geldim erenler menziline
Giyip tennûre cismim etmeğe nur 
Boyun sundum bu erkân-ı pîrâne

diye alıp niyaz ile bağlaya. Eğer sual olunur ise: Tiğbend kim-
den kaldı ve künhü ve hakikati nedir? Cevab: Tiğbende Allah 
Muhammed Ali ve şeretullah dahî derler talip olana bunu bil-
mek farz-ı ayndır. Evvela tiğbendin üç ismi vardır ve üç mühr 
olmasına sebep Abdülmelik oğlu Haşim Yezid lanetullahi aleyh 
Muhammed el-Bakır efendimizi
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boğmak murad eylediği vakit üç defa mübarek boğazına kiriş 
takıp çektikte evvel Allah ismini yâd eyledi. Bir düğüm oldu, 
sâniyen bir kere dahî çektikte Muhammed ismini yâd eyledi 
ve bir düğüm daha oldu. Bir dahî çektikte Ali ismini yâd eyle-
di, üç düğüm oldu. Haşim mel’unun bir ayyarı var idi. İsmine 
“Nedim-i Kafir” derler idi. “Hemen tiğbendi getirin” diye nida 
eyledikte onda Hazret-i İmam’ın bir muhibb-i yâveri var idi. İs-
mine “Mümin-i Ayyar” derlerdi. 

Nida eyledi ki “Durun ben tarikin size göstereyim” diye 
mel’unlara dedi kim: “Ne ile boğdunuz?” Onlar dedi ki: “Ko-
yun bağırsağı ile.” 

Mümin-i Ayyar cevab eyledi ki: “Bir koç kurban getirin am- 
ma yapağılı olsun.” Getirdiler, Mümin-i Ayyar kurbanın fi’l-hâl 
yapağın yolup derakap bir tiğbend büküp üç düğüm tamam 
oldukta kurbanın üç ayağın bend edip tığdan geçirip “Beni gö-
rün, ne günah ederim” diye. 

Hemen kurbanın ayaklarından tiğbendi çözüp kendi bo-
ğazına takıp Hazret-i İmam’ın oldukları hücre-i saadete varıp 
kapısında dâr-ı mutasavvere kendini çekip teslim-i Hakk oldu. 
Rahmetullahi aleyh. 

Heman Yezidîler Mümin-i Ayyar’ın boğazından tiğbendi 
çıkarıp Hazret-i İmam’ın kapısına gelip tekrar badehu çekmek 
murad eyledikte gördüler ki hazret müteveccih-i Hakk olmuş-
lar. Hak erenler şefaatine mazhar eyleye. 

Mümin-i Ayyar’ın bir karındaşı var idi, ismine Rızaî der-
ler idi, recâ suretinde Yezidîlere “Şu karındaşımın tiğbendini 
bana verin” dedi. Yezidîler ol tiğbendi istihza suretiyle ol zatın 
üzerine atıverdiler. Ol zat tiğbendi üç ism-i şerifi yâd edip ba-
şından aşırıp miyânın bend eyledi
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Beyit: Âh mine’l aşk ve hâlâtihî / Ahraka kalbî bi-harârâtihî
ve Dâr-ı Mansur’u kabul eyleyip ve ism-i müsellesi birlemek için 
ve kendi de mevcûd-ı ispat-ı menhiyat ve çirkabın ve yine müsel- 
leseline, beline, diline bend ikrâr-ı ahd-ı misâk edip Hazret-i  
İmam Cafer efendimizden bu deme gelince üzeyn-i iştihar ol- 
muştur. 

Sâhib-i saadet efendimizden İmam Cafer efendimize gelin- 
ce sair tariklerin biatleri şâl altında ahd ü misâklarını sırren 
 ederler idi. Hazret-i Bakır efendimizin menzil şehâdeti için 
âşikâre oldu. Hazret-i İmam Bakır’dan Hazret-i Pîr-i Hünkâr 
Hacı Bektaş-ı Veli-i Horasanî hazretlerine gelince ve ondan 
bu deme gelince fakr elinde emanet oldu. Bu tiğbend üç isim 
ve üç mühür ve boğaza takılması ve meyân-bend olması ve 
fukaranın ikrârında kurbân zebh olunması Hazret-i İmam 
Bakır efendimizden ve ol azizlerden ve İmam Cafer efendimi- 
zin iştihâdından ve Pîr efendimizin icrasından yadigârdır de-
yip bu tercümanı okuyup beline bağlaya.
Tercüman-ı tiğbend
Benâm-ı Hakk Muhammed Ali ser-i düvâzdeh imâm ve câhar- 
deh Masum-ı pâk kemer-beste sırr-ı aşıkân, sâdıkân, abdalan, fu- 
kara-i âl-i âbâ, bende-i mevâli-i müteâl, hazır, gaib, zahir, bâ- 
tın, ayin-i cem erenlerine hu dost. Eğer sual ederler ise: Tebe- 
rin aslı nedir? Cevab: Allah’ın kudretindendir. 
Sual: Ey teberi kim çekti?
Cevab: Kanber Ali çekti.
Sual: Teberin imânı nedir?
Cevab: Ehl-i Beyt aşkına Yezid’e çekmektir.
Sual: Elifî teberi kim çekti?
Cevab: Ebâ Müslim çekti.
Sual: Teberin küfrü nedir?
Cevab: Müminlere Yezid kastıyla çekmektir.
Sual: Ayinesi nedir?
Cevab: Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ zülfikârdır.
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Sual: Teber taşımak farz mıdır sünnet midir?
Cevab: Hakka ben müminim, Ehl-i Beyt’in dostuyum ve Ye- 
zid’in düşmanıyım ve teber Allah’ın kudretindendir ve hakkın- 
da ayet olduğu için teberi taşımak bana farz oldu.
Sual: Sünneti nedir?
Cevab: “Doksan bin Horasan erenleri ve pîrim Sultan Hacı Bek-
taş-ı Veli nutkundan bana sünnet oldu” deyip bu tercümanı 
okuyup eline ala:
Tercüman-ı teber 

Aslı Kudretullahtır, elifî teberi Eba Müslim çekti. Ağzında Lâ 
fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ zülfikârdır teberin başında mesturdur: 

ْيطَاَنۚ اِنَّهُ لَُكْم َعُدوٌّ ُمٖبيٌنۙ ﴿٦٠﴾ َواَِن اْعبُُدوٖنؕي  ي آَدَم اَْن َل تَْعبُُدوا الشَّ  اَلَْم اَْعهَْد اِلَْيُكْم يَا بَٓنٖ
ٰهَذا ِصَراطٌ ُمْستَٖقيٌم ﴿٦١﴾52 ١

kabzasında mesturdur: La havle vela kuvvete illa billahi’l-aliy-
yi’l-azim. Sağ yanında mesturdur: “La ilahe İllallah Muham-
medün Resulullah”, sol yanında mesturdur: “Aliyyün veliyyul-
lah”, eline aldıkta: “İsm-i Şah Ya Ebu’t-Türab” diye. Takındıkta: 
“Elhamdülillah ya perverdigâr hu” diye. 
Eğer sual etseler: Teslimin üstünde ne yazılıdır? 
Cevab et ki: Allah emrine ve Muhammed kavline ve mürşid 
nutkuna teslim olmaktır. 
Eğer sual etseler: Teslimin altında ne yazılıdır? 
[Cevab]: Allah’ın men’ ettiği şeyden kaçmaktır. 
Eğer sual etseler: Kaşağı kimden kaldı? 
Cevab: Hazret-i Eyüp’ten kaldı. 
Sual: Ne ile kaldı? 
Cevab: Allah emriyle kaldı, azasına kurd üşdü, zeytin ağacın-
dan bir kaşağı yaptı, onun ile kaşırdı. 
Eğer sual etseler: Size kimden geçti?
Cevab: Evlâdından evlâdına, ondan Ehl-i Beyt’e, ondan pîrim 
Hacı Bektaş-ı Veli’ye geçti, ondan fukarasına geçip yâdigâr ol-
du, tırnak ile kaşımak haramdır. 
Eğer sual etseler: Kaşağın küfrü nedir?
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Cevab: Cünüp oldukta vücudunu kaşımaktır. 
Eğer sual etseler: Kanberiye kimden kaldı? 
Cevab: Kanber Ali’den kaldı. Hazret-i Ali’nin Düldül’ü kösteğidir. 
Sual: Beline kuşanmaktan murâd nedir? 
Cevab: Nefsimi haramdan kösteklerim demektir. 
Eğer sual etseler: Kanberin küfrü nedir? 
Cevab: Pîrsiz beline bağlamaktır. 
Eğer sual etseler: Palheng kimden kaldı? 
[Cevab]: Evvel Muhammed Mustafa’dan âhiri Hacı Bektaş-ı Veli’ 
den kaldı. 
Eğer sual etseler: Beline bağlamaktan murâd nedir? 
Cevab: Nefsimi haram ve zinadan saklayıp taş etmektir. 
Eğer sual etseler: Çelik nedir ve kimden kaldı. 
Cevab: Hazret-i Ali’den kaldı.
Sual: Ne ile kaldı? 
Cevab ver kim: Hazret-i Peygamber Hazret-i Ali’ye dedi kim:  
“Eğer ben dünyadan geçer isem sakın Zülfikâr’ı çekme. Hazret-i 
Ali Zülfi-kâr’ı Necef deryasına attı, ondan gazaya gitmek iktiza 
etti. Bir ağaçtan çelik yapıp beline taktı. Ondan bizlere Hüda-i 
fahr oldu.” 
Eğer sual etseler: Dolak [?] kimden kaldı? 
Cevab: Baba Ömer teberrüküdür. Baba Ömer’e Hazret-i Hamza 
teberrük eyledi. Ondan fukaraya teberrük oldu. 
Eğer sual olunursa: Tac’ın üstüvâsı ve kubbesi nedir? Ve kenarı 
 ve lengeri nedir? Ve imanı ve kelimesi nedir? Ve gaslı ve kilidi 
ve fer’î nedir? Ve hayatı ve mematı ve aslı nedir? 
Cevab: Evvelâ tacın üstüvâsı ulvîdir. Ulvîye tebdil olmaktır. Kub-
besi nokta-i hakikattir ve kenarı iki âleme hüküm eylemektir ve 
lengeri sâlikler üstüvâsıdır ve imanı hakikat menzilidir kelimesi 
Tekbir’dir, gaslı yaramaz âdemlerden ırağ olmaktır ve kilidi aş-
kını hâl eylemektir ve fer’î erenler muhabbettir ve erenler hiz-
metinde kul olmaktır, hayatı erliğiyle gitmektir,
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memâtı başından indirip halkın eli değmektir, aslı istiğfardır 
ve fer’î adüvvden ırağ olmaktır.
Eğer sual olunur ise: Tacın kubbesinde ne yazılmıştır? Orta-
sında, içerisinde ve taşrasında ve altında ne yazılmıştır? 
Cevab: Evvelâ kubbesinde 53ُُؕكلُّ َشْيٍء هَالٌِك اِلَّ َوْجهَه  yazılmıştır ve or-
tasında “Lailahe illa hu” ve içerisinde54 “(اْلَحٖكيِمۙ )٢ َواْلقُْرٰاِن   ”ٰيسٓؕ )١( 
ve taşrasında “La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ve 
Ali veliyyullah”55 dahî “Mehdi-i Eminullah” ve altında “اَْينََما تَُولُّوا 
56

i ٌهَ َواِسٌع َعٖليم هِؕ اِنَّ اللّٰ اَء ُكلَّهَا ثُمَّ َعَرَضهُْم َعلَى“ ve ardında ” فَثَمَّ َوْجهُ اللّٰ ْسَمٓ  َوَعلََّم ٰاَدَم اْلَ
57

i ِاْلَمٰلٓئَِكة” yazılmıştır, bilmek gerektir. 
Eğer sual olunur ise: Tac kaçtır?
Cevab: İkidir. Biri tac-ı arif ve biri tac-ı cahildir. Tac-ı arif oldur 
ki Hazret-i Resulullah, Hazret-i Ali’ye yetişti ispatın eyledi ve 
tac-ı cahil ispatın eylemeyen ve taklid ile giyip gezendir. 
Eğer sual olunur ise: Hırka nedir? Ve imanı nedir? Ve kalbisi 
ve zâhiri ve batını ve guslü ve namazı ve farzı ve sünneti ve ca-
nı ve kilidi ve bağlaması ve kemali ve eteği ve başı ve yakası ve 
taşrası ve içerisi nedir? 
Cevab: İmânı şazlıktır ve kalbi pîrdir, zâhiri pîri anlamaktır ve 
bâtını edâ edip ve guslü terktir ve namazı ululuktur ve farzı 
setrdir ve sünneti muhabbettir ve bağlaması hürmettir ve ke-
mali doğruluktur ve eteği dervişliktir ve canı iradettir ve kilidi 
tekbirdir, yeni tarikattır ve yakası uzlettir, dırazdır ve taşrası 
dîdârdır ve içerisi sırrdır. 
Eğer sual olunur ise: Hırkanın yakasında ne yazılmıştır ve ete-
ğinde ne yazılmıştır? 
Cevab: Yakasında “Ya Sabur, Ya Şekür, Ya Kerim, Ya Mecid” ya-
zılmıştır ve eyninde “Ya Vahid, Ya Ahad, Ya Samed,
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Ya Ferd” yazılmıştır. 
Eğer sual olunur ise: Post nedir, başı nedir? Ayağı, sağı ve solu ve 
taşrası ve içerisi ve ortası ve mihrabı ve canı ve şeriati ve marifeti 
ve hakikati nedir? 
Cevab: Evvela postun başı teslimdir, ayağı hürmettir, sağı el 
tutmaktır, solu nefsin sındırmaktır, taşrası sebattır, içerisi tem- 
kindir, ortası muhabbettir, mihrabı cemaldir, canı tekbirdir, şe- 
riati yok olmaktır, tarikati havftır, marifeti rızadır, hakikati 
menzil-i vuslat-i tevekküldür. 
Sual olunur ise: Dört yanında ne yazılmıştır?
Cevab: A’zamtü ileyke ya Ali, ekremtü ileyke Ya Ali, eslemtü iley- 
keya Ali, enamtü ileyke Ya Ali yazılmıştır.
Eğer sual olunur ise: Kıble kaçtır? 
Cevab: Beştir. Biri tenim kıblesi, biri aklım kıblesi, biri fehmim 
kıblesi, biri canım kıblesidir. Malum ola ki tenim kıblesi Kâ- 
be’dir, kalbim kıblesi Beytü’l-Mamur’dur, aklım kıblesi Arş’tır, 
fehmim kıblesi Kürsî’dir, canım kıblesi cemâl-i zât-ı Allah’tır.

Fasl-ı fi beyan-ı esrâr-ı tac nukile min Semerâtu’l-fuad
Tâc ne heyette ve ne endamda olmak gerektir onu beyan eder. 
İmdi olsun ki Habibullah Hazretleri zâhiren muayyen ve ma- 
lûmve mahsus tac sûreti yok idi amma bâtınen ve sırran câ-
nib-i Hazret-i Cebrail-i Emîn nurdan getirdiği tac-ı muteberleri 
on iki terekli tacdır ki her tereği bir manâya işarettir ve tacın 
tepesinde tereklerinin cem’ olduğu mekân-ı zât-ı ahadiyetin 
vahdaniyetine işârettir ve sâir tereklerinin o mecma’da intişâ-
rı kesretin vahdetten intişarına işhâd ve işarettir. Hurûfun nok- 
tadan intişarı gibi malûmatın alem-i Hakk’tan intişârı ve yine 
malûm olsun ki insanda
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on iki yaramaz sıfatlar vardır. Enva-i taat ve ibadeti terk ettirip 
cemî’ menâhiden fıskiyât-ı ümmehât olmalarıdır. 

İmdi tac terekleri on iki olmak oldu ki tac sahibi olan ki-
mesne ol on iki mezmum ahlâk-ı beşeriyeyi terk edip her biri-
nin yerine onun mukabili olup melekiyet sıfatlarından birini 
getirip tahsil-i kemâl etmesine işarettir. 

Evvela ol on iki sıfat-ı zemîmeden birincisi cehldir. Her 
sâlike lâzımdır ki cahilliğine sebep olan nesneleri terk ettirip 
ve on iki sıfat-ı hamîdeden cehlin mukabili ilimdir yerine onu 
tahsil edip getire. Kale Allahu teâlâ: 
 ve yukalu: Teallemü’l-ilme vela هَْل يَْستَِوي الَِّذيَن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن َل يَْعلَُمون58َؕ
tekün min cehhali’s-sufiyye.59 Kale Resulullah sallallahu teâlâ 
aleyhi ve sellem: el-Ulemaü veresetü’l-enbiya.60 Ve ol on iki sı-
fat-ı zemîmeden ikincisi masiyettir yani Allahu teâlâya ve Re-
sul’üne âsî olmaktır. Neuzu billahi teâlâ min zalik. Her sâlike 
lâzımdır ki günahları terk edip onun mukabili sıfat-ı hamîde-
den tâattir. Onu tahsil edip Allah sübhanehu ve teâlâya ve Re-
sulune mutî ve münkad ola. Kavluhu teâlâ: 

ُسوَل 61 هَ َواَٖطيُعوا الرَّ  اَٖطيُعوا اللّٰ

Üçüncüsü: Hevâ-i nefsdir. Her sâlike lâzımdır. Nefsin öl-
dürüp hevalarını terk edip mutî ile ahlak-ı hamîdeden onun 
mukabili tövbe ve istiğfârdır. Onun yerine tövbe ve inayet tah-
sil eyleye. Kale Allahu teâlâ: ا َمْن َخاَف َمقَاَم َربِّٖه َونَهَى النَّْفَس َعِن اْلهَٰوۙى  َواَمَّ

٤﴿٤٠﴾ فَاِنَّ اْلَجنَّةَ ِهَي اْلَمأْٰوى )٤١(62

١Dördüncüsü gaflettir. Her sâlike lâzımdır: Cemî’ ahvâlin-
de gafletlerini terk eyleye, ahlak-ı hamîdeden onun mukabili 
zikrullahtır.
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Daima Hak teâlâyı zikretmekten hâli olmaya. Kale Allahu 
teâlâ: 63 ًهَ َكٖثيرا  َواْذُكُروا اللّٰ

Beşincisi tamadır. Sıfat-ı hamîdeden onun mukabili ka-
naattir yani her sâlike lâzımdır ki hırs ve tamaı terk edip bir 
kanaat tahsil eyleye. Kale Resulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve 
sellem: el-Kanaatü kenzün la yefna,64 diğer Azze men kanaa 
zelle men tamea.65

Altıncısı Muhabbet-i dünyadır. Yani dünya kapısına dün-
ya için varmaktır. Sıfat-ı hamîdeden onun mukabili tevekkül-
dür. Cemî’ ehl-i sülûke lâzımdır ki hâne-i kalbinden dünya 
muhabbetini ihraç eyleye ve yerine muhabbetullah ve muhab-
bet-i Resulullah getirip tevekkül Hakk’ta ola. Kavluhu teâlâ: Ve 
men yetevekkel alallahi fehuve mümin.66

Yedincisi arzu-yı hevestir. Yani dünya mertebesinden yev-
miye-i mertebe istemektir. Sıfat-ı hamîdeden onun mukabili zü-
hd ü veradır. Yani zahitlik ve perhizkârlıktır. Her sâlike lâzım-
dır ki ululanmak ve muhabbetin ve hevâsın bi’l-külliye ihraç 
edip yerine zühd ü vera tahsil eyleye. Kale Resulullah ahir ma ha- 
race min rüsni’s-sufiyye hubbü’c-cah.67

Sekizincisi şehvettir. Yani şehvete tâbi olmaktır. Sıfat-ı hamî- 
deden onun mukabili takvadır. Her salike lâzımdır. Şehveti terk 
edip yerine takvâ tahsil edip ehl-i takvâdan ola. Kale Allahu 
teâlâ: 68 ِؕه اَْتٰقيُكْم  اِنَّ اَْكَرَمُكْم ِعْنَد اللّٰ

Dokuzuncusu kibirdir. Sıfat-ı hamîdeden onun mukabili 
tevazudur. Her salike lâzımdır ki sıfat-ı kibri terk edip yerine te- 
vazu sıfatın getire. Kale Resulullah: Men tevadaa rafeahullahu 
ve men tekabbere vedaahullah.69

Onuncusu Cevr’dir. Yani ehl-i ima, Hakk’a hadd ve inti- 
kâm etmektir. Sıfat-ı hamîdeden bunun mukabili menfaattir 
yani mümin günahların
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afv etmektir. İmdi her sâlike lâzımdır ki işbu güzel huyları tah-
sil ede. Kavluhu teâla: ُّيُِحب هُ  َواللّٰ النَّاسِؕ  َعِن  َواْلَعاٖفيَن  اْلَغْيظَ  َواْلَكاِظٖميَن 
-Kale Resulullah: Hayrun nas men yenfu’n-nas ve şer اْلُمْحِسٖنيَن 70 
rü’n-nas men yedurru’n-nas.71

On birincisi bahldir ve acele eylemektir. Sıfat-ı hamîde-
den onun mukâbili sehadır ve sabırdır. Her sâlike lâzımdır ki 
hasislik ve acûlluğu terk eyleye. Kavluhu teâlâ ابُِروَن   اِنََّما يَُوفَّى الصَّ
72

iٍاَْجَرهُْم بَِغْيِر ِحَساب Kale Resulullah: el-İmanu sıfatan: Sıfatü’s-sabr 
ve sıfatü’ş-şükr.73

On ikincisi suknallah-ı iğrazdır. Sıfat-ı hamîdeden muka-
bili teslimdir yani kazaya rızadır. Her ehl-i imâna lâzımdır ki 
kazaullah vâki oldukta türlü türlü sualin terk ve vesveseleri 
reddedip kazaya rıza ve belaya sabr ve tasaya şükür sıfatıyla 
mevsûf olalar. Kale Allahu teâlâ: 74 ُؕهُ َعْنهُْم َوَرُضوا َعْنه  َرِضَي اللّٰ

İmdi malum ola ki bu on iki sıfat-ı zemimeyi terk edip 
ve bu on iki sıfat-ı hamîdeyi tahsil eyleyesin. On iki terekli tac 
giymeye müstahak olursun ve dahî tacın tereği on iki olmakta 
bir remz dahî budur ki “La ilahe illallah” kelimesi on iki harf-
tir. Muhammed Resulullah kelimesi dahî on iki harftir. Yani 
tac giyen kimesnelerin üzerine lâzımdır ki kelime-i tevhidi 
dilinden düşürmeye, dâima zikrullahtan hâli olmaya. Zikr-i 
Hakk dilinde ve kalbinde yol bulup ol zikr-i kalbî makamına 
yol bula. Kesr-i esma ile yol bulmuş ola ve bilcümle on iki te-
rekli tac giyenlerin zikr-i kalbî makamına erişip vasıl oldukla-
rına işarettir. 

Fasl-ı sual-i derviş
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Ey tâlib-i Hakk! Eğer sual ederler ise: Derviş kimdir? 
Cevab ver kim: Derviş oldur ki varlığından fâriğ olup yoğ olan- 
dır ve bir anda cümle gark olsa zerre denli derdi olmaya ve bir  
dahî derunun der tamamın. 
Sual: Eyitseler dervişliğin başı ve ayağı nedir? Cevab: Başı ih-
lâstır ve ayağı kibri terk edip yokluk ile makâm-ı hizmette olup 
pâyidâr olmaktır. 
Sual etseler: Kimin oğlusun? Cevab: “Yol oğluyum” diyeler. 
Sual: Yol kimindir? Cevab: Server-i enbiyâ aleyhisselam ve ser-
çeşme-i evliya Ali’nindir. Kale aleyhisselam: Men teşebbehe bi 
kavmin [kavmen] fehuveminhum.75

Eğer sual ederler ise: Kemer-beste misin? 
Cevab ver ki: Kemer-besteyim. 
Sual olunur ise: Kemer kaçtır? Cevab ver kim: Birdir ve beste 
üçtür.
Sual: Kapıda ne üzerine durursun? Cevab: İkrar üzerinde duru- 
rum. 
Eğer sual etseler: Kapıdan murad nedir ve eşiği kimdir ve kanat-
ları kimdir ve üstü kimdir? Cevab: Kapı şeriattır ve eşiği Haz- 
ret-i Ali’nindir ve kanatları Cebrail’indir ve üstü Hazret-i Mu-
hammed Mustafa’nındır. 
Ve eğer sual olunur ise: Meydan kimindir? Cevab: Erenlerindir.
Sual: Meydana kangı kapıdan girdin ve kangı kapıdan çıktın? 
Cevab: Şeriat kapısından girdim ve erkân kapısından çıktım. 
Sual etseler: Pîrin nazar kıldığı vakitte elin kande idi ve başın 
kande idi? Cevab ver kim: Elim başımda, başım elimde ve yu-
larım rehberimde ve gözüm mürşidimde ve derûnum erenler-
de idi. Ey tâlib-i Hakk bunları bilmesi tarikatın vâcibâtındır.

Fasl-ı beyan-ı ism-i abdal
Ey tâlib-i Hakk malûm ola ki: Abdal kelimesi beştir, harf-i evveli 
Elif ’tir, ülfete delâlet
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eder. Ülfet muhabbettir yani abdal olan muhabbetullah tarî-
kinde elif gibi rast ve sadık-ı dem ve sabit-i kadem ola. 

İkinci harfi Bâ’dır. Bâ birliğe işarettir yani abdal olan ki-
mesne kendi nefsine olsun gayri nefsine olsun birlik ile nazar 
edip iyilik ile ve kıyas ile yürüye ondan sonra iyiliğe yetişe ve 
dârında iyiler gürûhuna vâsıl ola.

Üçüncü harfi Dal’dir. Dal delâlete işarettir yani abdal olan 
kimesne kendi nefsine olsun ve gayrilere olsun kâdir oldukça 
hayra delâlet ede tâ ki dünyadan ahirete saadetle azîmet ede. 

Dördüncü harfi yine Elif ’tir. Bunda olan elif ilhâma işa-
rettir. Yani abdal olan kimesne ilhâm-ı ilâhiyeye müterekkib 
ola. Tâ gönlün ilhâm-ı ilâhi gelmeyince bir işe ikdam almaya. 

Beşinci harfi Lam’dır. Lam lafzatullaha işârettir. Yani ab-
dal olan kimesne her işi ki işlese Allah için işleye. Ta ki Cenab-ı 
Allah onun işini âsân ve her cünbüşünü bilâ-sırran hayr ile ta- 
mam edip onu dârında mihmân kılıp bî-kıyas inâm ede. Ol 
dahî dem-i ahirde nefsini iman-ı kâmil ile hatm edip dün- 
yadan ahirete saadetle gidere ve lafz-ı abdalda bir remz dahî 
budur ki abdal beş harftir. Velâyet dahî beş harftir ve hem 
velâyet bâtındır. Yani abdal kimesne ehl-i bâtın olup nazar-ı  
istidâdın menzil-i velâyete eriştirip ve muhabbet-i penç[e]-i 
âl-i âbâ ola ki hatta abdal ismiyle tesmiyeye kemâl-i istihkâk 
ile müstahak ola.

Nakl-i min tarih-i seyyah der-beyan-ı bazı fütüvvet
Ey tâlib-i Hakk eğer sual ederler ise: İman kaçtır? 
Cevab ver kim: Yedidir. 

a s. 37a
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fütüvvetname-i bektaşiyye

Sual: Kimlerindir? Cevab-ı evveliki: İmân mahfuzdur, melâike 
imânıdır. Metbu’ dahî derler. İkinci İmân-ı Mâmûr’dur. Pey-
gamberlerindir. Ma’sûm dahî derler. Üçüncüsü İmân-ı Tah-
kîk’tir. Muhakkiklerindir. Dördüncü İmân-ı Makbûl’dür. 
Mü’minler imânıdır. Beşinci İmân-ı Meşkûk’tur. Müslümanlar 
imânıdır. İmân-ı zaîf dahî derler. Altıncı İmân-ı Merdûd’dur. 
Münâfıklar imânıdır. İmân-ı mezmûm dahî denilir. Yedinci 
İmân-ı Mevkûf ’tur kim kâfirlerindir hidâyet-i azze ve celle mü- 
yesser olur ise âhir nefesinde îmân ile gider. Ve eğer sual etse-
ler: Âhir imân bir ağaç gibidir, köykü Kur’an’dır, derisi hayat- 
tır, teni şükürdür, budakları takvâdır, yaprakları tövbedir, yemi-
şi inâyetullahtır, ma’na-yı imân yakınlıktır ve imânın aslı Keli- 
me-i Tevhid’dir ve imânın cemi’si yoldan dikeni gidermektir, 
yani rûz u şeb ayağa sarılan ve vesvese-i şeyâtîn ile mücâhede 
etmektir. 
Eğer sual etseler ki: İmânın vatanı nerededir? 
Cevab: Müminler gönlündedir.
Sual: İmân sende midir yoksa sen imânda mısın? 
Cevab ver ki: Ben imân ileyim ve imân bendedir ve ben mü’mi-
nim, imân sıfatımdır. Velhasıl dervişlik fukara makamıdır. 
Cümleye elzem-i levazımdan fakrın guslü lâzımdır. Gusl-i fakr 
oldur ki cemîü’l-emîn dünyâyı ferâgat ve endişe-i hâmdan geç- 
mektir. 
Sual: Fakr makamı kaçtır? Cevab: Sekizdir. 
Evvelki tövbesinde sâbit-i kadem olmaktır. İkinci Âbid olmak-
tır. Üçüncü Şâkir olmaktır. Dördüncü Râzı olmaktır. Beşinci 
Sâbır olmaktır. Altıncı Samit olmaktır. Yedinci Ârif olmaktır. 
Sekizinci velâyet rütbesidir ki seha ve gayur ve sâhib-i kudret 
olmaktır. Zîrâ Âdem Nebî nâib idi, İdris âbid idi, Nuh Nebi şâ-
kir idi, Hûd
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Nebi râzı idi, Eyyüb Nebi sâbır idi, İsa Nebi hâmuş idi, Muham- 
med Mustafa ârif-i billah ve Hazret-i Ali veliyullah seha ve ga-
yur ve sâhib-i kudretullah idi ve Hazret-i İmam Cafer sâdık idi.

Fakrın aslı hüsn-i hulktur ve muhabbettir, kilidi râstlıktır 
ve dostluktur. Yemişi kişi kendi vücudun bilmektir, mertebesi 
Allah’ı bilmektir, gevheri meskenettir. Bunları bilmeyen Haz-
ret-i Şah-ı Merdan ve Sırr-ı Yezdân kavl-i şerifi ki: Men arefe 
nefsehu fekad arefe rabbehu. Yani “Kendin bilen Rabbin bilir” 
demektir. 
Eğer sual etseler ki: Derviş lafzı beş harftir. Manâsı ve rumuzu 
nedir? 
Cevab oldur ki: Dervişin Dal’ı dert ehli olup cismini zaif ve havf-ı 
hüdâdır. Tahfîf-i derûnu sârî eylemeğe işârettir. 

Ve Ra’sı muhabbet-i mâsivayı terk edip Hakk’ın rızasında 
hâk-rûy olup fenâfillah olmaya işarettir. 

Ve Vav’ı akraba ve dosttan veda’ edip Hakk’ın kelâmından 
gayrıya itimâd eylememeye işârettir. 

Ve Ya’sı cümle halka yaman sanmamaktır. 
Ve Şın’ı aşk-ı Hakk ile daima şaduman olmaya işarettir. 
Eğer sual etseler: Sufi lafzı üç harftir, ol harflerin rumu-

zu nedir? 
Cevab oldur ki: Sufinin üç harfin üçer te’vili vardır. 
Evvela Sad, sıdk u safâya, hayır ve şerre işarettir. 
Vav vecd-i vedûddur. Kuba’ya işarettir. Vecd makâm-ı istiğ- 

râkdır, derd u çiledir vedûd ismine mazhar olmaktır. 
Ve Fa, ahdine ve biatine ve ikrarına durup yüz döndür- 

memektir. 
Ve Ya’sı fakr u fâkıhdır. Fâkıh oldur ki kendi vücudun yok 

bilip fenafillah ola. Fakr-ı tam sahibi
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ola. 
Müellif der: Hakk-ı Sufi sufinin iş bu dokuz rumuzun dai-

ma böyle fasl edip beyan etmiş. Sülûk-ı rehnümeyân nisbetîye 
hurûfilerde yoktur. İtibar hiçbir haliyle ol mahbub olunmaz 
daima. Velhasıl derviş-i dil-rîşin zâhiren ve bâtınen bin bir alâ-
metleri vardır ve bin bir gûne suali dahî vardır ki mâ hüve’l- 
matlûb bu sualin cevabına kâdir olan can ilm-i tasavvufa âlim 
ve ilm-i zâta mâlik ve kâdir olup “Hu Hu” makamına vâsıl olmuş 
ve fuzelâ-yı dehrden bir ummandır.

Silsile-i neseb-i hazret-i Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli 
kuddise sirruhu’s-senî

Cenâb-ı Sultanü’l-ârifîn, burhânü’l-vâsılîn zübde-i evlâd-ı izhâr 
kıdvetü’l-evliyâi’l-kibâr sâhibü’l-bürhâni’l-celî â’nî bîhî Hazret-i 
es-Seyyid Muhammed el-mülakkab bi Hacı Bektaş-ı Veli el-Ho-
rasanî en-Nişaburî ibn es-Seyyid İbrahim es-Sani ibn es-Seyyid 
Musa es-Sani ibn es-Seyyid İshak ibn es-Seyyid Muhammed ibn 
es-Seyyid İbrahim ibn es-Seyyid Muhammed es-Sani ibn es-Sey-
yid İbrahim el-Mükerremi’l-Mücab ibn es-Seyyid Muham- 
med ibn es-seyyidina el-İmam Ebi Abdillah Cafer es-Sadık ibn 
es-seyyidina el-İmam Ebî Cafer Muhammed el-Bakır ibn es-sey-
yidina el-İmam Ebî Muhammed Ali Zeynelabidin ibn es-seyyi-
dina el-İmamü’l-hümam mevle’l-kevneyn Ebi Abdillah el-Hü-
seyin eş-Şehid ibn es-seyyidina el-İmam el-vasiyyi es-Seyyid 
er-Rıza el-Hâkim bi’n-nassi’l-celî ah-i seyyidina el-İmamü’l-en-
biya İmamü’l-Kevneyn Ebi el-Hasaneyn Emirü’l-Müminîn Ali 
ibn Ebi Talib ve ibn bint Seyyidü’l-Mürselin ve Hatemü’n-Ne-
biyyin Fatıma et-tâhira el-mâsume ez-Zehra salavatullahi ve 
selamuhu aleyhim ecmain ila yevmü’d-dîn.
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ِر اْلُمْؤِمٖنيَن 76 ِه َوفَْتٌح قَٖريبٌؕ َوبَشِّ .Ya Muhammed  نَْصٌر ِمَن اللّٰ

Hacı Bektaş-ı Veli’nin inâbetleri beyanındadır
Hacı Bektaş-ı Veli hazretleri Can-nuş La’l-i Şehbâz Kalenderî Ce- 
lal Buharî dördü Lokman Kalenderî tilmiz-i Pîr Ahmed-i Ye-
sevî’den inayetlidir. Cümlesi müctehidlerdir. Can-nûş Hora-
san’da medfundur, Celâl Buhâri Şehbaz Sine’de [?] medfundur 
ve Hacı Bektaş libasıdır. Kırklar on iki terek Can-nuş bir terek 
Celal yedi terek Şehbaz dört terek tac çekerler idi. Sâlike ma-
lum olsun.

Fasl-ı der beyan-ı masum-ı pâk erbaa aşer şehiden  
alâ Yezîdü’z-zâlimîn

İmdi aziz men bir kimesne tarikat içinde ola çehârdeh masum 
bilmese onun güft-i gûsu sahîh değildir ve hırkası ve tacı tâhir 
değildir ve hayrı ve lokması haramdır. Çerağ ve sofra ve alem 
ol kimesneye reva değildir. Ehl-i tarik ve ehl-i kemâl ol kimes-
neyi seccâde üzerine oturmağa koymayalar ve ittifâk edeler. 
Muhammed Ali hürmeti için vesselâm ulûm ola. 

Şehîd-i evvel Muhammed Ekber bin Ali’dir ve çift rukiy-
yetü’l-kübrâ ve Hasan’ın ve Hüseyn’in ve Baki tâhir ve üm-
mühû Fatımatü’z-Zehrâ bint Resul katl ve sakat Muhamme-
dü’l-Kübra erbain yevmen min darbi’l-bâb medfûn bi’l-bakî-i 
masum.

Şehid-i sani Abdullah bin İmam Hasan’dır. Yedi yaşında 
Talha bin Amir katletti. 

Şehîd-i sâlis Abdullah bin İmam Hüseyin’dir. İki yaşında 
Ubeyd bin Ezrak [?]77 elinde katl olundu. 

Şehid-i râbi Kasım bin İmam Hüseyin’dir. Üç yaşında 
susuz katlettiler. Kerbelâ’da medfundur. Naka mel’ûn şehîd 
eyledi. 

Şehid-i hamis Hasan ibn Zeynelabidin’dir.

a s. 39a
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Altı yaşında Mansur bin Ahmed bin Nefel bin Muaviye 
katletti. Deyre’de medfûndur. 

Şehid-i sâdis Kasım bin Said ibn Zeynelabidin’dir. Üç ya-
şında Bekran bin Adüvv bin Yezid katletti. Basra’da medfundur. 

Şehid-i sâbi’ Aliyyü’l-Asgar ibn Muhammed el-Bâkır’dır. 
Altı yaşında Ahmed bin Mansur katletti Dımaşk’de ve kabri 
Sava’dadır. 

Şehid-i sâmin Abdullah bin Cafer es-Sadık’dır. Üç yaşında 
Bistam Damgan Bayezid yanında iken murakkım-ı sevi [?] ol-
du. Urban elinde katl oldu. Kabri ândadır. 

Şehid-i tâsi’ Yahya el-Hadi bin Cafer es-Sadık’dır. On ya-
şında halife katında Abdullah bin Mahmud Kufî katl etti. Bağ-
dat’ta medfundur. 

Şehid-i aşır Salih bin Musa el-Kazım’dır. Üç yaşında O [?]78 
Şerman katl etti. Şiraz’da medfundur. 

Şehid-i hadi aşar Tayyib ibn Musa el-Kazım’dır. Yedi ya-
şında Yusuf bin İbrahim bin Ahmed Dımaşkî katletti. Kum’da 
[?] medfundur.

Şehid-i sâlis aşar Cafer ibn Askerî’dir. Bir yaşında Mu-
hammed bin Nasır bin İbrahim Dımaşkî katl etti. Deyre’de 
medfundur. 

Şehid-i râbi aşar Kasım ibn Hasan el-Askerî’dir. Mansur 
bin Nasır İbrahim Dımaşkî katl etti. Kabri Cezayir’dedir. 

Çehardeh masum bu bir bir beyan eylediğimizdir. Ke-
lam-ı kadîm içinde yüz on dört sûre vardır. Yirmi dokuzunun 
evvelinde huruf-ı mukattaat gelir. Ol mukattaat ki bile tekrar 
görürsün. On dört harf mücerrebdir. [?] Bu on dört masum 
mukabelesindedir. Böyle bilesin vallahu ‘alemu bi’s-sevab
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Bismillahirrahmanirrahim
Tekbir-i tac

Bismi şah Allahü ekber, Allahü la ilahe illallahü vallahü ekber, 
Allahu ekber ve lillahilhamd Ali ibn Ebi Talib esedullahi’l-galib bi 
himmeti Şah mazharu’l-acaib imâmen ve irşâden ve sallallahü 
ala seyyidina Muhammed ve ala âl-i Muhammed sâhibü’t-tâc 
ve’l-mirac havâlet ezşimâ Ya Şah-ı Merdan ve Ya Sultan imam- 
şefi’-i ma Hazret-i Hacı Bektaş-ı Veli sırr-ı Ali.
Bismillahirrahmanirrahim. هَ إِلَّ هَُوۚ  ُكلُّ َشْىٍء هًا َءآَخَرۘ َلٓ إِلَٰ  َوَل تَْدُع َمَع ٱللَِّه إِلَٰ
 havâlet ya erenler, mürüvvet ya هَالٌِك إِلَّ َوْجهَهُۥ ۚ لَهُ ٱْلُحْكُم َوإِلَْيِه تُْرَجُعوَن79
evliyaallah. Hu dost eyvallah.

Diğer tekbir-i tac
Bismi Şah Allah Allah Ali ibn Ebi Talib esedullahi’l-galib ima-
nen ve irşaden ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin sahi-
bü’t-tac ve’l-mirac pîrim Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli dem-i Sul-
tan Kaygusuz Destûr havalet Allah, eyvallah.

Diğer
Bismi Şah Allah Allah, sırr-ı Şah-ı veliyy-i handan Muhammed 
Ali Tacü’l-ârifîn Hazret-i Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli. Külli şey’in  
hâlikün illa vechehü lehü’l-hükmü ve ileyhi türceun Allahu la 
ilahe illa hüvel Hakku’l-kayyum Allah eyvallah.

Diğer tekbir-i tac-ı mücerred
Bismi Şah-ı Merdan düvazdeh imam çehardeh Masum-ı pâk 
veliyyü’n-nebi
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Hakk hânedân-ı Muhammed Ali pîrimiz, sultânımız Hacı Bek- 
taş-ı Veli azamet-i tekbir Allahu ekber Allahu ekber la ilahe 
ilallahu vallahu ekber Allahu ekber ve lillahil-hamd. Allah ey- 
vallah.

Tekbir tac-ı halife
İsm-i Şah esedullahi’l-galib Ali ibn Ebi Talib dem-i pîran sırr-ı  
Şah-ı Merdan düvazdeh imaman çardeh Masum-ı pâk han-
dân-ı kutb-ı âlem Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli sırr-ı Kaygusuz 
Baba Elhamdülillahillezi refaa’s-semâvât velhamdu lillahille-
zi ceale kulubu’l-ârifîn fahrü’t-tâc ve’l-mirac lâ yerfaa ani’n-nâ-
si’t-takva ve lâ yerfaa an libâsü’l-ârifîn. Bismillahi Allahu ek-
ber la ilahe illallahu vallahu ekber Allahu ekber ve lillahi’l- 
hamd. 80 فأينما تولوا فثم وجه الله Allah, eyvallah.

Diğer tac-ı tekbir-i şerif
İsm-i Şah
ٍة َوَسقَاهُْم َربُّهُْم َشَرابًا طَهُوًرا81  َعالِيَهُْم ثِيَاُب ُسنُدٍس ُخْضٌر َوإِْستَْبَرٌق ۖ َوُحلُّوا أََساِوَر ِمن فِضَّ
Allahu ekber Allahu ekber Velillahilhamd

Tekbir-i teslim
Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim 

فَقُْلنَا اْضِرْب بَِعَصاَك اْلَحَجرَؕ فَاْنفََجَرْت ِمْنهُ اْثنَتَا َعْشَرةَ َعْيناًؕ قَْد َعلَِم ُكلُّ اُنَاٍس َمْشَربَهُم82ْؕ
ْلٰوؕى ُكلُوا ِمْن طَيِّبَاِت َما َرَزْقنَاُكمْؕ َوَما  َوظَلَّْلنَا َعلَْيُكُم اْلَغَماَم َواَْنَزْلنَا َعلَْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّ

ظَلَُمونَا َوٰلِكْن َكانُٓوا اَْنفَُسهُْم يَْظلُِموَن83
Diğer tekbir-i teslim

Hatem-i ale’l-mezîd tavk-ı gerdân-ı mürîd fahr-i gulâm-ı saîd 
lanetullah-i alâ Yezîd ve alâ kavm-i Yezîd havâlet Şah-ı şehid.
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Diğer tekbir-i teslim
En’am-ı tarîk ya Ali, eslim-ı tarîk ya Ali, teslim-ı tarîk ya Ali, ek-
rem-i tarîk ya Ali.

Tekbir-i hırka
İsm-i Şah 
ٍة َوَسقَاهُْم َربُّهُْم َشَرابًا طَهُوًرا84 َعالِيَهُْم ثِيَاُب ُسنُدٍس ُخْضٌر َوإِْستَْبَرٌقۖ  َوُحلُّوا أََساِوَر ِمن فِضَّ

Allahu ekber Allahu ekber Velillahilhamd
Tekbir-i tennûre

ٖكينَةَ السَّ فَاَْنَزَل  قُلُوبِِهْم  ٖفي  َما  فََعلَِم  الشََّجَرِة  تَْحَت  يُبَايُِعونََك  اِْذ  اْلُمْؤِمٖنيَن  َعِن  هُ  اللّٰ  لَقَْد َرِضَي 
َعلَْيِهْم َواَثَابَهُْم فَْتحاً قَٖريباًۙ ﴿١٨﴾ 85 

هُ َسٖكينَتَهُ َعٰلى َرُسولِٖه َوَعلَى اْلُمْؤِمٖنيَن َواَْلَزَمهُْم َكلَِمةَ التَّْقٰوى َوَكانُٓوا اََحقَّ بِهَا َواَْهلَهَؕا  فَاَْنَزَل اللّٰ
هُ بُِكلِّ َشْيٍء َعٖليما86ً َوَكاَن اللّٰ

ِر اْلُمْؤِمٖنين87َ ِه َوفَْتٌح قَٖريبٌؕ َوبَشِّ نَْصٌر ِمَن اللّٰ
Ya Muhammed

Tekbir-i elif-lâmend
İsm-i Şah 

هَ لََعلَُّكْم تُْفلُِحون88 يَٓا اَيُّهَا الَّٖذيَن ٰاَمنُوا اْصبُِروا َوَصابُِروا َوَرابِطُوا َواتَّقُوا اللّٰ
Erselehu Ya Ali. Erselehu Ya Ali. Erselehu Ya Ali. Allahu 

ekber Allahu ekber La ilahe illallahu vallahu ekber Allahu ek-
ber ve lillahi’l-hamd.

Diğer tekbir-i elif-lâmend-i tiğbend
فَاَْنَزَل قُلُوبِِهْم  ٖفي  َما  فََعلَِم  الشََّجَرِة  تَْحَت  يُبَايُِعونََك  اِْذ  اْلُمْؤِمٖنيَن  َعِن  هُ  اللّٰ َرِضَي   لَقَْد 

٨ 89 ًۙ ٖكينَةَ َعلَْيِهْم َواَثَابَهُْم فَْتحاً قَٖريبا السَّ
Allahu ekber ve beşşirü’l-müminîn Ya Muhammed, Ya Ali

Tekbir-i fenaî
Sırr-ı Şah-ı Merdan Kanber Ali Handan 

ُكلُّ َمْن َعلَْيهَا فَاٍنۚ ﴿٢٦﴾ َويَْبٰقى َوْجهُ َربَِّك ٧

a s. 41a

T I P K I B A S I M  V E  Ç E V İ R İ YA Z I



 
194

F Ü T Ü V V E T N A M E - İ  B E K TA Ş İ Y Y E

90(٢٧( ْكَراِمۚ  َواْلِ اْلَجاَلِل   Handan Muhammed Ali düvazdeh ُذو 
imam çehardeh mâsum-ı pâk Allahu ekber havâlet şah.

Diğer tekbir-i fenaî
Fahr-i fenaî imamet Veysel Karanî âl-i âbâ fahr-i imâm-ı evliyâ 
Allahu ekber Vallahu ekber velillahi’l-hamd.

Tekbir-i tiğbend
İsm-i Şah
Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke ente’l-Melikü’l- 

Cebbar. Sübhaneke ente Allahu el-Vahidü’l-Kahhar. Süb-
haneke ente Allahu el-Aziz el-Gaffar. Ya Ali es-sırrü’l-hafa- 
yat, ya Kadıya’l-hacat ve ya samia’d-deavat. Allahümme ahani 
saidun ev ümmeteni şehiden iğfirli seyyiati. Ya Azîm bi aza-
metike. Ya Kerîm bikeremike. Ya Cevvad bicûdike. Ya Al-lah,  
Ya Rahman, Ya Erhamerrahimin bir cemal Muhammed kemal. 
Hüseyin Ali ra bülend salavat.
Tekbir-i palheng

İsm-i Şah
َخلََق َسْبَع َسٰمَواٍت َوِمَن اْلَْرِض ِمْثلَهُّن91َؕ

 92 ِه َل َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَل هُْم يَْحَزنُوَنۚ  اِنَّ اَْولِيَٓاَء اللّٰ
Tekbir-i tığ ü teber ve çelik

Şîr-i Şah-ı Haydar-ı Kerrar hânedan-ı Muhammed Muhtar Lâ 
fetâ illâ Ali, lâ seyfe illâ Zülfikâr.

Tekbir-i kanberiye
Le kad radiyallahu ala ahıru’l-âyat Ya Ali

Can u dilden ol muhibbi sev şebîr u şibri 
Eşiğinde hizmet et terk eyleyip can u sırrı 
Ol tarikatte meyan-beste kesip zünnarı kim  
Bağlat cem-i erenlerde beline kanberi

Destûr.
Tekbir-i kurban

s. 41b b
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Ferman-ı Celil, kurban-ı Halil, delil-i Cebrâil, tekbir-i İsmail, 
ism-i Şah sübhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah valla-
hu ekber vela havle vela kuvvete illa billahi’l-aliyyülazim.

Tekbir-i post
İsm-i Şah

La ilahe illallahü’l-hakemü’l-kerîm. 
La ilahe illallahü’l-aliyyü’l-azim.

Sübhane haleka’s-semavati ve’l-arzi ve ma fevkahünne ve 
mabeynehünne ve ma fevkahünne ve ma tahtehünne ve Rab- 
bü’l-arşi’l-azîm.

Tekbir-i sofra
İsm-i Şah

َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعٰلى ُحبِّٖه ِمْسٖكيناً َويَٖتيماً َواَٖسيرا93ً
Ve kânallahu teâlâ li-ibadihi’s-salihîne maaden ve murac-

cean ve mesîren tevekkelna aleyhi muînen ve nasîren94

Allahu ekber, Allahu velillahilhamd.
Tekbir-i tıraş

Çün tıraş ettik mûyi buldun safa 
Ehl-i beyte tabiiz kıldın vefa
Gökten indi âyet-i Hakk muhallıkîn 
Anın için oldu tıraş-ı Mustafa

Tekbir-i sancak
َر َويُتِمَّ نِْعَمتَهُ َعلَْيَك َويَْهِديََك َم ِمْن َذْنبَِك َوَما تَاَخَّ هُ َما تَقَدَّ  اِنَّا فَتَْحنَا لََك فَْتحاً ُمٖبيناًۙ ﴿١﴾ لِيَْغفَِر لََك اللّٰ
ِر ِه َوفَْتٌح قَٖريبٌؕ َوبَشِّ َعٖزيزاً ﴿٣﴾ نَْصٌر ِمَن اللّٰ نَْصراً  هُ  ُمْستَٖقيماًۙ ﴿٢﴾95 َويَْنُصَرَك اللّٰ  ِصَراطاً 

اْلُمْؤِمٖنيَن96
Ya Muhammed, Ya Ali.

Tekbir-i sofra açıldıkta
Bismillahirrahmanirrahim.
ِه َل ن  َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعٰلى ُحبِّٖه ]وجهه[ ِمْسٖكيناً َويَٖتيماً َواَٖسيراً ﴿٨﴾ انََّما نُْطِعُمُكم ْلَِوْجِه اللّٰ
لِنَا وَّ اِء تَُكوُن لَنَا ٖعيداً ِلَ َمٓ ائَِدةً ِمَن السَّ هُمَّ َربَّنَٓا اَْنِزْل َعلَْينَا َمٓ 97 اللّٰ

اًء َوَل ُشُكوًرا ﴿٩﴾   ُريُد ِمْنُكْم اَجَزٓ
َوٰاِخِرنَا َوٰايَةً ِمْنك

a s. 42a
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اِزٖقيَن )١١٤(98 ١ وارزقنا ıَواَْنَت َخْيُر الرَّ
Tekbir-i çelik

Uktulü’l-müşrikine kaffeten hatta yekulune lailahe illallah Mu- 
hammedun Resulullah.99

Lâ fetâ illâ Ali, lâ sefye illâ Zülfikâr.
Tekbir-i sofra

Havan-ı merdan nimet-i Yezdân berekât-ı Halilurrahmân bi 
ism-i şah-ı velâyet Allahu ekber havâlet pîran.

Tekbir-i çerağ
َجاَجةُ ٰمَواِت َواْلَْرضِؕ َمثَُل نُوِرٖه َكِمْشٰكوٍة ٖفيهَا ِمْصبَاحٌؕ اَْلِمْصبَاُح ٖفي ُزَجاَجةٍؕ اَلزُّ هُ نُوُر السَّ  اَللّٰ
يُء يٌّ يُوقَُد ِمْن َشَجَرٍة ُمبَاَرَكٍة َزْيتُونٍَة َل َشْرقِيٍَّة َوَل َغْربِيٍَّةۙ يََكاُد َزْيتُهَا يُٓضٖ  َكاَنَّهَا َكْوَكٌب ُدرِّ
هُ هُ اْلَْمثَاَل لِلنَّاسِؕ َواللّٰ اءُؕ َويَْضِرُب اللّٰ هُ لِنُوِرٖه َمْن يََشٓ  َولَْو لَْم تَْمَسْسهُ نَارٌؕ نُوٌر َعٰلى نُورٍؕ يَْهِدي اللّٰ

بُِكلِّ َشْيٍء َعٖليٌمۙ )٣٥(100 ٣٥
Tercüman-ı ikrar

Hamd lillah olmuşum ben bende-i hâss-ı Hüdâ 
Cân u dilden aşkıyla hem hâk-pay-ı âl-i âbâ

Rah-ı zulmetten çıkıp doğru yola bastım kadem  
Hâb-ı gafletten uyandım can gözün kıldım küşa

Mezhebim hak Caferidir gayriler batıl durur 
Yetmiş iki fırkadan ben olmuşum dahî cüdâ

Sevdiğim On İki İmam ben gürûh-ı nâciyim 
Pîrim üstadım Hacı Bektaş-ı Veliyy-i evliya

Hakk deyip bel bağladım ikrar verip erenlere 
Rehberim oldu Muhammed mürşidimdir Mürteza 

Ber Cemâl-i Muhammed Kemal-i Hüseyin Ali ra bülend 
salavat.

Diğer
Hidmet-i merdane bend et bendini 
Guşvâre kılmışım dost bendini

s. 42b b
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Rehber ile pîre kıldım iktidâ 
Taktı Selman boynuma tiğbendini

Tercüman-ı ikrar-salat
Şah-ı Merdan kuluyum âl-i âbânın nesliyim 
İmam Cafer-i Sadık mezheb-i pâkındenim

Gürûh-ı nacidenim rehberim Muhammed 
Mürşidim Ali havâlet İmam Rıza Allah eyvallah

Tercüman-ı niyaz
Bu tarikat köyüne çün biz niyaza gelmişiz 
Kıbleyi gördük onun için biz namaza gelmişiz 

Bir günah ettik bu yolda Allah Allah afvına 
Ederiz her dem cemâline niyaza gelmişiz

Diğer
Süleyman’a karınca armağanı 
Çeker buğday terekküm eyler ânı

Süleyman sen şaha ben bir karınca  
Karıncadan kabul et armağanı

Diğer
Şem’-i tevfîk hidayettir yüzün 
Suret-i Hakk’tan işarettir yüzün

Ehl-i tevhide beşarettir yüzün 
Hac ihram ziyarettir yüzüm

Diğer niyaz
Ey cemâlin kıble-i ehl-i nazar 
[E]y maden-i dürr-i güher

Diğer
Ey vücudun Muharrem-i hodkânıdır 
Hem yüzün Hakk’tır Hakk’ın fermanıdır

Her nazar kim kıla sen ey nur-ı ayn 
Kimyâdır derdimin dermânıdır

Diğer tercüman-ı niyaz

a s. 43a
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Cemalindir senin nûr-ı ilahi 
Yüzündür âlemin mührüyle mâhi

Ayağın toprağı ey mazhar-ı Hakk 
Erenler başının tac u külâhı

Nisâr olsun sana dünya ve ukba 
Ki sensin dîn ü dünya padişahı

Bi hamdülillah bugün meydâna geldim 
Hakikat şem’ine pervane geldim

Efendim mürşidim peşt u dünya hem 
Eşiğin taşına yaslana geldim

Ben evvel tıfılım Halilullahdır âhım 
Bugün İsmail’im kurbana geldim

Bana erkânımız sırr-ı celâldir 
Cemâle âşıkım ihsâna geldim

Selîm oldu benim yavuz derunum 
Koyup serkeşliği Rahmâna geldim

Tercüman-ı misafir
Sakinân-ı safa erbâb-safa ra aşk-est 
Mecma’-ı hatır-ı cem-i fukara ra aşk-est 

Pîr-i üstad nakib-i nukaba ra aşk-est 
Nevâle şah ki ber ebvâba aşk-est.

s. 43b b
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S O N N O T L A R

 الحمد هلل الذي جعل التقوى لباس النبياء وجعل القلوب سيد الصفياء محمد المصطفى واله احباء 1
 وشعار الولياء الصلوات والسالم على اشرف النبيا وسيد الصفيا محمد المصطفى واله اوحبة

رضي للا تعالى عن اصحابه الصفيا
 Hikmeti ehlinden :ل تعطوا الحكمة الى غير اهلها فتظلموها ولتخفوها من اهلها فتظلموا  2

gayrıya vermeyin ki ona zulüm etmiş olursunuz. Ehli olanlardan da men 
etmeyin ki onlara (ehil olanlara) zulüm edersiniz.

3 Böylece Âdem rabbine karşı gelmiş ve yolunu şaşırmıştı. Ta-Ha suresi, 
121. ayet.

4 Hepiniz cennetten inin! Bakara suresi, 39. ayet.
5 Bunun üzerine Âdem rabbinden bazı kelimeler aldı (bunlarla tövbe etti). 

Bakara suresi, 37. ayet.
 ”.Şüphesiz benim rahmetim gazabımı geçti“ :َسبَقَْت َرْحَمتِي َعلَى َغَضبِي 6

 Hadis-i şerif.
7 Evet.
اتمنا من للا التوبة والمغفرة  8
9 Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka 

ziyan edenlerden oluruz!”. Araf suresi, 23. ayet.
10 “Sonra rabbi onu seçkin kıldı, tövbesini kabul etti ve doğru yola yöneltti”. 

 Ta-Ha suresi, 122. ayet.
11 Allah, Âdem’i seçip âlemlere (bütün yaratılmışlara) üstün kıldı. Âl-i İmrân 

suresi, 33. ayet.
12 Rabbin Âdemoğulları’ndan -onların sırtlarından- zürriyetlerini alıp bun-

ları kendileri hakkındaki şu sözleşmeye şahit tutmuştu: Ben sizin rab-
biniz değil miyim? “Elbette öyle! Tanıklık ederiz” dediler. Böyle yaptık 
ki kıyamet gününde, “Bizim bundan haberimiz yoktu” demeyesiniz.
el-‘Araf suresi, 172. ayet.

 عن سالك ابن عباس تفسير عن هذه الية قال سمعت رسول للا صلی للا عليه و سلم يقول ان للا 13
 سبحانه وتعالی مسح ظهر ادم واخرج منه كل نسنه هو خالقها الی يوم القيمة كالذی نعمان قرب

مكة ثم اخذ عليهم قبال وقال الست بربّكم قالوا بلی.
14 Ey Âdemoğulları! Size “Şeytana kulluk etmeyin, o sizin için apaçık bir 

düşmandır; bana kulluk edin, doğru yol budur” dememiş miydim? Ya-Sin 
suresi, 60-61. ayet.

15 Nûh “Rabbim” dedi, “Yeryüzünde inkârcılardan hiç kimseyi sağ bırakma! 
Nuh suresi, 26. ayet.

 Ey günahkârların şefaatçisi ve :جميع السالم عليك يا شفيع المذنبين ويا رحمة للعالمين 16
ey âlemlere rahmet olan, bütün selamlar senin üzerine olsun.
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17 Ey peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et! Eğer bunu yapmaz-
san O’nun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruya-
caktır. Şüphe yok ki Allah kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez. Maide 
suresi, 67. ayet.

 Ey insanlar sizin nefsinizden daha evla olan : يا ايها الناس من اولى منكم بانفسكم 18
kimdir?

 :من كنت موله فعلي موله اللهم وال من واله وعاد من عاده وانصرمن نصره واخذل من خذله 19
Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır. Allahım ona dost olana 
sen de dost ol, düşmanlık yapana da düşmanlık yap! Ve ona yardım ede-
ne sen de yardım et ve onu hor göreni sen de hor gör.

-Ahi :كن التعظيم في الدنيا المر الله والشفقة على خلق الله بالمسامحة وفي الخرة بالشفاعة 20
rette şefaat ehli olmak için dünyada Allah’ın emrine tazim ve yarattıkla-
rına müsamaha ile şefkat göstermek gerektir.

 انا وعلى من نور واحد، على منى وانا منه بمنزلة هارون وموسى ال انه ل نبى بعدى مع على  21
 Ben ve Ali tek nurdanız. Ali bendendir, ben :اللهم ادر الحق مع على حيث مادار
ondanım; Harun’un Musa’ya olan konumu gibi. Ancak benden sonra 
peygamber yoktur. Alllahım hakkı Ali ile kâim eyle.

 يا على لكل نبى وصى ووارث وانت وصى وخليفتى وقائم مقامى على امتى وقاضى وقاضى 22
 دينى اولنا واخرنا كاولنا انا خاتم النبين وانت امير المؤمن وامام المتقين ل يحبك ال مؤمن ول
 Ey Ali her nebinin bir vasisi ve vârisi vardır. Ve sen benim :يعادك ال منافق
vasim ve halifemsin ve benim makamının vekilisin. Ümmetimin ve önce-
ki ve sonrakilerinin dini üzerine kadısın. Ben peygamberlerin sonuncu-
suyum ve sen müminlerin emiri, muttakilerin imamısın. Seni ancak mü-
min sever ve sana ancak münafık düşmanlık eder.

.Helal olsun sana Ya Ali :هنيئا لك يا علي 23
 Helal olsun sana Ya Ali; kadın ve :بخ بخ لك يا على اجمت مولى كل مؤمن ومؤمنة 24

erkek bütün müminlerin dostuklarını topladın.
25 (Bu nimetler) “Ey rabbimiz! Biz gerçekten iman ettik, günahlarımızı ba-

ğışla, bizi ateş azabından koru” diyenler, sabredenler, doğruluktan şaş-
mayanlar, huzurda boyun bükenler, hayır yolunda harcama yapanlar ve 
seher vakitlerinde Allah’tan bağışlanma dileyenler (içindir). Allah, hak ve 
adaleti ayakta tutarak, kendinden başka tanrı olmadığını bildirdi; melek-
ler ve ilim sahipleri de bunu ikrar ettiler. (Evet) O’ndan başka tanrı yok-
tur; O mutlak güç ve hikmet sahibidir. el-Âl-i İmran suresi, 16-18. ayet.

 الحمد هلل الذي خلق ادم بقدرته وجعله خليفة بحكمته وارسل جبرائيل عليه السالم لشد وسط بعدها 26
 اخذ العهد عليه واوصاف على المر بالمعروف والنهي عن المنكر واكده عليه ايها الناس شد
 واوسلكم في سبيل للا للجهاد والطاعة والرضاء للا والحكام الشريعة والطريقة من المر والنهي
 واحكام اللهي واعلموا ان انفراط عقبة ل يقطعها ال الفتيان وكل كريم صادق اللسان واعلموا
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 رحمكم للا ان الفتوت حايطه شريفة لطيفة وهي شعاري وشعار النبياء والمرسلين ورابطة من
قبلي ورشار الولياء والمتقين من بعدي وانا فتا ابن اخو الفتا وابو الفتا  

27 Ey iman edenler! Sabredin, kararlılıkta yarışın, düşmana karşı hazırlıklı 
olun (birbirinize dayanıp bağlanın), Allah’a karşı gelmekten sakının ki ba-
şarıya ulaşabilesiniz. Âl-i İmran suresi, 200. ayet.

28 Cennet kapısı üzerinde yazılıdır: Allah’tan başka ilah yoktur ve Muham-
med Allah’ın resuludür ve Ali veliyullahtır.

29 Ey Ali senin için tamamladım, seni vekil ve halifem kıldığımı haber ver-
dim.

 ايها المؤمنين اليوم المؤاخات تآخوا ]ال اخات تخافوا[ في السالم اثنين اثنين لن المؤمنين كبير 30
 Ey müminler bugün kardeşlik günüdür. Barış içerisinde ikişer ikişer :باخيه
kardeş olunuz, zira müminler kardeşine büyüklük yapar (gözkulak olur).

 سلمان منا اهل البيت ادرك علم الولين والخرين وان الجنة لتشتاق الى سلمان في كل يوم وليلة 31
 .Selman bizden ve ehl-i beyttendir. Evvel ve ahir ilimlerini bilir :خمس مرة
Cennet gece gündüz beş vakit Selman’ı özler.

 havzından ilk su içen Süheyb-i [Cennet] :اول من يسقى من خوض سهيب رومي 32
Rumî’dir.

-Kıyamet günü hafaza melekle :اول من يصافحه المالئكة من خفاذت القيمة ابو درداء 33
ri ile ilk musafaha edecek olan Ebu’d-Derda’dır.

34 İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlara gelince, halkın en 
hayırlısı da onlardır. Beyyine suresi, 7. ayet.

 Yarattıklarının birçoğundan bizi üstün :الحمد هلل الذي فضلنا على كثير ممن خلقه 35
kılan Alllah’a hamd olsun.

-Aferin, helal olsun sana Ya Ali. Ka :هنيئا لك يا على اجمت مولى كل مؤمن ومؤمنة 36
dın ve erkek bütün müminlerin dostuklarını topladın.

37 Bu kısım derkenarda yer almaktadır. Bundan sonra tüm derkenar notları 
itailk olarak belirtilmiştir. 

 اللهم انت االول فليس قبلك شيء وانت االخر فليس بعدك شيء يا كائنا قبل كل شيء ويا باقيا بعد كل 38
 شيء يا من هو اقرب اليه من حبل الوريد يا من هو فعال لما يريد يا من يحول بين المرء وقلبه يا من هو
 بالمنظر االعىل يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا من هو عىل كل شيء قدير اقض حاجتي

بحق محمد واله الطاهرين
39 Dediler ki: “Ey rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, 

bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz!” Araf suresi, 23. ayet.
40 Ey iman edenler! Sabredin, kararlılıkta yarışın, düşmana karşı hazırlıklı 

olun (birbirinize dayanıp bağlanın), Allah’a karşı gelmekten sakının ki ba-
şarıya ulaşabilesiniz. Âl-i İmran suresi, 200. ayet.
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41 Dediler ki: “Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, 
bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz!” Araf suresi, 23. ayet.

42 Allah, hak ve adaleti ayakta tutarak, kendinden başka tanrı olmadığını 
bildirdi; melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar ettiler. (Evet) O’ndan 
başka tanrı yoktur; O mutlak güç ve hikmet sahibidir. Kuşkusuz Allah 
katında din İslâm’dır. Âl-i İmran suresi, 18-19. ayet.

43 Allah ve melekler peygambere salât ediyorlar; ey iman edenler, siz de 
ona salât ve selâm okuyun. Ahzab suresi, 56. ayet.

 هذا المرقد المبارك جناب سلطان العارفين برهان الواصلين زبدهء اولد الئمة الظهار قدوة 44
 الولياء الكبار صاحب البرهان الجلي اعنى به حضرت سيد محمد الملقب بحاجي بكتاش ولي
الثاني ابن السيد اسحاق ابن الثاني ابن السيد الموسى  النشابوري ابن السيد ابراهيم   الخرساني 
 السيد محمد ابن السيد ابراهيم ابن السيد محمد الثاني ابن السيد ابراهيم المكرم المجاب ابن السيد
 محمد ابن السيدنا المام ابا ابراهيم موسى الكاظم ابن السيدنا المام ابا عبد للا جعفر الصادق ابن
 السيدنا المام ابى جعفر محمد الباقر ابن السيدنا المام ابا محمد على زين العابدين ابن السيدنا
 المام الهمام مولى الكونين ابا عبد للا الحسين الشهيد ابن السيدنا المام وصي السيد الرضي
 الحكم بالنص الجلي اخ سيدنا النبي امام الكونين ابا الحسنين امير المؤمنين علي ابن ابي طالب
للا صلواة  الزهرا  المعصومة  الطاهرة  البتول  فاطمة  النبيين  وخاتم  المرسلين  سيد  بنت   وابن 

وسالمه عليهم اجمعين.
45 And olsun biz Âdemoğluna şan, şeref ve nimetler verdik. İsra suresi, 70. 

ayet.
46 Biz de ona, “Asânı taşa vur!” demiştik. Bunun üzerine taştan on iki göze 

fışkırdı. Her topluluk kendi içeceği yeri bildi. Bakara suresi, 60. ayet.
47 Size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik; “Verdiğimiz güzel nimetler-

den yiyin” (dedik). Gerçekte onlar bize değil, kendilerine kötülük ediyor-
lardı. Bakara suresi, 57. ayet.

48 Bilesiniz ki Allah dostlarına asla korku yoktur; onlar üzüntü de çekmeye-
cekler. Yûnus suresi, 62. ayet.

49 O ağacın altında sana bağlılık sözü verdikleri sırada o müminlerden Al-
lah razı olmuştur. Fetih suresi, 18. ayet.

50 Allah sizin bilmediğinizi bilmektedir ve bundan başka hemen gerçekle-
şecek bir fethi de takdir buyurmuştur. Fetih suresi, 27. ayet.

51 Allah’ın yardımı ve yakın bir fetih! Haydi müminleri müjdele. Saff suresi, 
13. ayet.

52 Ey Âdemoğulları! Size “Şeytana kulluk etmeyin, o sizin için apaçık bir 
düşmandır; bana kulluk edin, doğru yol budur” dememiş miydim? Ya-Sin 
suresi, 60-61. ayet.

53 O’nun zatından başka her şey yok olacaktır. Kasas suresi, 88. ayet.
54 Ya-Sin. Hikmet dolu Kur’an’a andolsun ki. Ya-Sin suresi, 1-2. ayet.
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55 Cennet kapısı üzerinde yazılıdır: Allah’tan başka ilah yoktur ve Muham-
med Allah’ın resuludür ve Ali veliyullahtır.

56 Nereye dönerseniz Allah’ın zâtı oradadır. Şüphesiz Allah (zât ve sıfatla-
rında) sınırsızdır, her şeyi bilmektedir. Bakara suresi, 115. ayet.

57 Ve Âdem’e bütün isimleri öğretti. Sonra bunları meleklere gösterdi. Ba-
kara suresi, 31. ayet.

58 “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu!” Doğrusu ancak akıl izan sahip-
leri bunu anlar. Zümer suresi, 9. ayet.

.İlim öğren ki cahil sufilerden olma :تعلم العلم ول تكن من جهال الصوفية 59
.Âlimler peygamberlerin vârisleridir :العلماء ورثة النبياء 60
61 Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin. Nisa suresi, 59. ayet.
62 Rabbinin huzurunda (hesap vermekten) korkan ve nefsine kötü arzuları 

yasaklayana gelince, onun barınağı da şüphe yok ki cennetin ta kendisi-
dir. Naziat suresi, 40-41. ayet.

63 Allah’ı çokça anınız. Enfal suresi, 45. ayet.
.Kanaat tükenmez bir hazinedir. Hadis-i şerif :القناعة كنز ل يفنى 64
.Kanaat eden aziz olur; tamah eden zillete düşer :َعزَّ َمْن قَنََع َذلَّ َمْن طََمع 65
-Kim Allah’a tevekkül ederse o müminin ta ken :ومن يتوكل على للا فهو مؤمن 66

disidir.
-Sufilikten çıkma son bağ makam sev :الجاه حب الّصوفية روسنی من خرج ما اخر 67

gisidir.
68 Allah katında en değerli olanınız O’na itaatsizlikten en fazla sakınanınız-

dır. Hucurat suresi, 13. ayet.
 ,Kim tevazu ederse Allah onu yükseltir :من تواضع رفعه للا ومن تكبر وضعه للا 69

kim kibirlenirse Allah onu alçaltır.
70 Öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah işini güzel yapanları sever. 

Âl-i İmran suresi, 134. ayet.
-İnsanların en hayırlısı, insanla :خير الناس من ينفع الناس وشر الناس من يضر الناس 71

ra faydalı olanıdır. Ve insanların en şerlisi insanlara zarar verenlerdir.
72 Sabredenlere mükâfatları hesapsız verilecektir. Zümer suresi, 10. ayet.
 İman iki sıfattır: Sıfat-ı sabır ve sıfat-ı :اليمان صفتان، صفة الصبر وصفت الشكر 73

şükür.
74 Allah onlardan râzı olmuş, onlar da Allah’tan râzı olmuşlardır. Beyyine 

suresi, 8. ayet.
.Kim bir kavme benzerse o da onlardandır :َمْن تََشبَّهَ بِقَْوٍم ]قوما[ فَهَُو ِمْنهُم 75
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214

F Ü T Ü V V E T N A M E - İ  B E K TA Ş İ Y Y E

76 Allah’ın yardımı ve yakın bir fetih! Haydi müminleri müjdele. Saff suresi, 
13. ayet.

77 Doğrusu Ubeyd b. Ziyad olsa gerektir. [?]
78 Burası ayn harfiyle yazılmıştır; ayn harfi Ali, Abdullah, Osman ve Ömer’in 

baş harflerini işaret eder. Burada hangisinin kastedildiğini bilemiyoruz, 
ancak bazı kaynaklarda bu kişinin Osman bin Abdullah olduğu belirtil-
mektedir. Bkz. Hasan Cemâlî Baba, Bektaşî Risâleleri, Revak Kitabevi, İs-
tanbul, 2014, s. 171.

79 Allah ile birlikte başka bir tanrıya yalvarma! O'ndan başka tanrı yoktur. 
O'nun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur 
ve siz O'na döndürüleceksiniz. Kasas suresi, 88. ayet.

80 Nereye dönerseniz Allah’ın zâtı oradadır. Bakara suresi, 115. ayet.
81 Oradakilerin üzerlerinde yeşil renkli, ince ve kalın ipek elbiseler vardır; 

gümüş bileziklerle süslenmişlerdir, rableri onlara tertemiz bir içecek ve-
rir. İnsan suresi, 21. ayet.

82 Biz de ona, “Asânı taşa vur!” demiştik. Bunun üzerine taştan on iki göze 
fışkırdı. Her topluluk kendi içeceği yeri bildi. Bakara suresi, 60. ayet.

83 Ve sizi bulutlarla gölgeledik; size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik; 
“Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyin” (dedik). Gerçekte onlar bize değil, 
kendilerine kötülük ediyorlardı. Bakara suresi, 57. ayet.

84 Oradakilerin üzerlerinde yeşil renkli, ince ve kalın ipek elbiseler vardır; 
gümüş bileziklerle süslenmişlerdir, rableri onlara tertemiz bir içecek ve-
rir. İnsan suresi, 21. ayet.

85 O ağacın altında sana bağlılık sözü verdikleri sırada o müminlerden Al-
lah razı olmuştur; gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur ve güven ver-
miş, pek yakın bir fetihle. Fetih suresi, 18. ayet.

86 Allah da resulünün ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu 
verdi, onları takvâ sözüne bağlı kıldı. Zaten onlar bu sözü hak etmişler-
di, onlar buna lâyıktı. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Fetih suresi, 26. 
ayet.

87 Allah’ın yardımı ve yakın bir fetih! Haydi müminleri müjdele. Saff suresi, 
13. ayet.

88 Ey iman edenler! Sabredin, kararlılıkta yarışın, düşmana karşı hazırlıklı 
olun (birbirinize dayanıp bağlanın), Allah’a karşı gelmekten sakının ki ba-
şarıya ulaşabilesiniz. Âl-i İmran suresi, 200. ayet.

89 O ağacın altında sana bağlılık sözü verdikleri sırada o müminlerden Al-
lah razı olmuştur; gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur ve güven ver-
miş, pek yakın bir fetihle. Fetih suresi, 18. ayet.
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90 Yeryüzünde bulunanların hepsi fânidir. Azamet ve kerem sahibi rabbinin 
zâtı ise bâki kalır. Rahman suresi, 26-27. ayet.

91 Yedi göğü ve yerden de onların benzerlerini yaratan Allah’tır. Talak sure-
si, 12. ayet.

92 Allah dostlarına asla korku yoktur; onlar üzüntü de çekmeyecekler. Yu-
nus suresi, 62. ayet.

93 Onlar, kendileri (yemek) istedikleri halde yiyeceği yoksula, yetime ve 
esire ikram ederler. İnsan suresi, 8. ayet.

 وكان للا تعالى لعباده الصالحين معادا ومرجعا ومصيرا توكلنا عليه معينا لنا ونصيرا للا اكبر 94
-Allah teala, salih kulları için bir dönüş (sığınak), merci’ ve bir ka :وهلل الحمد
derdir. Tevekkülümüz O’nadır ve O bizim yardımcımızdır. Allah en bü-
yüktür ve hamd Allah’a mahsustur.

95 Senin geçmiş gelecek bütün günahını Allah’ın bağışlaması, sana nimetini 
eksiksiz vermesi, seni dosdoğru yolda yürütmesi ve Allah’ın sana güçlü 
bir şekilde yardım etmesi için sana apaçık bir fetih ihsan ettik. Fetih su-
resi, 1-3. ayet.

96 Allah’ın yardımı ve yakın bir fetih! Haydi müminleri müjdele. Saff suresi, 
13. ayet.

97 Onlar, kendileri (yemek) istedikleri halde yiyeceği yoksula, yetime ve 
esire ikram ederler. (Ve şöyle derler:) “Biz sizi Allah rızâsı için doyuru-
yoruz; sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz.” İnsan suresi, 
8-9. ayet.

98 “Allahım! Ey rabbimiz! Bize gökten öyle bir sofra indir ki, ilk gelenimiz-
den son gelenimize kadar bizler için bir şölen ve senden bir işaret ol-
sun. Bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Maide suresi, 114. 
Ayet.

 Müşriklerin hepsini La :اُْقتُلُوا اْلُمْشِرِكيَن َكافَّةً َحتَى يَقُولَُن ل اله ال للا محمد رسول للا 99
ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyinceye kadar öldürünüz. 

100 Allah göklerin ve yerin nûrudur. Onun nûrunun misali, içinde kandil bu-
lunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir, cam inciyi andıran bir yıl-
dızdır; (bu kandil) doğuya da batıya da ait olmayan, yağı neredeyse ateş 
dokunmasa bile ışık veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nûr üs-
tüne nûr. Allah nûruna dilediğini kavuşturur. Allah insanlar için misaller 
veriyor, Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Nur suresi, 35. ayet.
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ahbâb  Sevenler, henüz fütüvvet yoluna 
girmeyenler; “muhib” de denir.

ahi  Fütüvvet şeyhi.
ashab  Sohbet edenler, dostlar. 
ayyâr  Avcı, boyuna gezip dolaşan, yan kesici 

anlamlarına gelen bu söz, mecaz 
yoluyla fütüvvete girmiş olanlar için de 
kullanlmıştır. Safeviler devrinde Şah’ın 
fedailerine denirdi.

bâtın  İçe kapanıp düşünmeyle kavranan ve 
görünmeyen gerçek varlık alanı.

beyat  Bir pire ulaşıp yola girmek, el tutmak.
beytü’l-ma’mûr  Gökte bulunduğuna ve gök ehlinin kıblesi 

olduğuna inanılan manevi mabet.
cerh  bkz. teslim.
çehar pir  Âdem, Nûh, İbrâhîm ve Muhammed 

peygamberler.
çehar tekbir  Bu dört peygamberin getirdiği tekbirler.
çerağ  Peygamber’in Tanrı’dan gelen ilk ışık 

olması anısına ruhun aydınlanmasının 
bir sembolü olarak algılanan ve cem 
törenlerinde yakılan kandil, mum veya 
lamba.

ehl-i bâtın  Tanrısal sırra ermiş olanlar.
elif-lâmend  Kuşak altına, bele sarılan keçe kemer.
erkân  Fütüvvet töreni.
feta  Genç, kuvvetli, fedakâr, yiğit kişi, evlat 

sahibi olmak, cömert ve necip olmak. 
Fütüvvet teşkilatının üyesi olan kişi.

fukara  Yoksullar, tasavvuf yoluna girip yokluğu 
kabul edenler.
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fütüvvet  Mertlik, yiğitlik, gençlik, delikanlılık, 
temiz soyluluk, cömertlik. Istılah olarak 
kudreti varken affetmek, devleti varken 
tevazu göstermek, darlık zamanında 
cömertlik etmek, minnetsiz ihsanda 
bulunmak.

fütüvvetdâr  bkz. feta
Gadîr-i Hum  Hz. Muhammed’in Veda Haccı 

dönüşünde, kendisinden sonra Ali’nin 
imam olmasını söylediği yer.

gülbank  Tarikat, yol törenlerinde yüksek sesle 
okunan özel dua, yakarış.

haccü’l-veda  Hz. Peygamber’in veda haccı.
halife  Şeyhten bir derece aşağı makam sahibi, 

ahi.
hângâh  Büyük tekke, büyük dergâh.
helvâ-yı cefne  Cefne, tahta çanak anlamına gelir. Çoğu 

kere “cüfne” diye harekelenir. Törende 
peksimet, yağ ve hurma ile yoğrularak 
yapılan helva. Tahta çanağa koyulduğu 
için pişirilen un helvası için de kullanılır.

hırka  Yola girenlere ve bu yolda belli aşamalara 
varanlara törenle giydirilir. Önü açık, 
düğmesiz, yakasız, kollu, bol ve topuklara 
kadar uzanan giysi.

huruf-ı mukattaat  Kuran’da tek veya grup olarak 29 surenin 
başında bulunan müstakil harfler.

icâzet  İzin, mezuniyet.
İstiğrâk  Allah’tan başka her şeyden ilgisini 

keserek vecde dalma hâli, kendinden 
geçip dünyayı unutma.

S Ö Z L Ü K Ç E
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kemerbeste  Kemer kuşanmış derviş.
kulleteyn-i tarikat  Saff-i nial da denen, Horasan ve Irak 

pirlerinin kulleteyn-i tarikat, Mekke ve 
Medine erenlerinin makam-ı insaf dediği 
mahal, mahfilin giriş yeri, pabuçluk.

mahfil  ütüvvet erkânı icra edilen oda.
makam-ı insaf  Fütüvvet ehlinin, mahfildekilerin 

razılıklarını diledikleri yer, kapı dibi.
menguş  Bektaşilerde dervişlik yâhut bekârlık 

alâmeti olarak kulağa takılan küpe.
mervaniyan  Ehl-i Beyt’in azılı düşmanları arasında yer 

alan Mervan’ın adından esinlenerek, aynı 
durumda görülen yoldan düşen kimseleri 
tanımlamak için kullanılır.

meydan  Dergâhlarda, tekkelerde, cemevlerinde 
ya da herhangi bir evde, cemin yapıldığı 
geniş oda.

meydancı  Meydanı yöneten baba.
mühr-i şedd  Şedd denen ve fütüvvet ehline kuşatılan 

bezden ve genişçe kuşağa vurulan düğüm.
mürid  İradesini bir şeyhe vermiş, fütüvvet yoluna 

girmiş kişi.
mürüvvet taşı  Meydan’da giriş kapısının solunda yer 

alan, suçluya ceza makamını temsil eden 
taş.

niyaz  Şeyhin dizlerini, göğsünü ve yeri öpme 
veya sağ ayağının baş parmağını sol 
ayağının baş parmağı üstüne ellerini, sağ 
el üste gelmek ve parmaklar düz ve açık 
olarak omuz hizasında bulunmak üzere 
çapraz şekilde göğse koyup şeyhin önünde 
başı öne eğme.
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niyaz taşı  bkz. mürüvet taşı
palheng  Kemer üzerine takılan, On İki İmam’ı 

simgeleyen on iki köşeli taş.
pir  Üstad-ı şedd ve şeyh.
post  Tarikat yolunda, yolda bir aşamayı, bir 

makamı simgeleyen ve seccade olarak 
algılanan pirin, dedenin ya da babanın 
oturduğu tabaklanmış tüylü deri.

rah-ı müstakim  Doğru yol.
sadr  Mahfilin başköşesi (Her odanın baş 

köşesine denir).
silsile  Ahiden ahiye fütüvveti, Alî vasıtasıyla 

Muhammed’e ulaştıran kol.
sülûk  Manevi olgunluk yolu.
şedd  Bele kuşatılan kuşak.
şeyh  Halifeden yüksek makama sahip kişi.
şükrânelik  Tanrı’ya şükür etmek için yapılan.
tac  Dervişlerin başlarına giydikleri başlık.
tarikat  Pirin, mürşidin Hakk’a ulaşmak için dini 

yorumlayarak, kendine özgün kuralları, 
ilke ve törenleri bulunan inanç yolu.

teber  Gezgin dervişlerin, vahşi hayvan 
saldırılarına karşı korunmak için 
taşıdıkları, uzun saplı, yuvarlak ağızlı 
balta.

tecelli-i sıfat  Kulun tanrısal niteliklere bürünmesi.
tecelli-i zati  Tanrı’nın hiçbir niteliğe bürünmeden 

ermiş kulunun gönlünde belirmesi.
tekbir-i fena  Nuh peygamberin tekbiri. 
tekbir-i rıza  Hz. Adem’in tekbiri. 
tekbir-i safa  Hz. İbrahim’in tekbiri. 
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tekbir-i vefa  Hz. Muhammed’in tekbiri.
tekmil  Fütüvvet yoluna gireni yüksek dereceye 

ulaştırmak.
tercüman  Mürettep ve çoğu kere de manzum dua ve 

hitaplar.
teslim  Derviş ve muhiblere baba tarafından 

tekbirlenerek teslim edilen, bir iple 
boyna bağlanıp göğüs üzerinde taşınan, 
Bektaşilik yoluna bağlılığı dışa vuran 
on iki köşeli olan ve her köşesi, On İki 
İmam’dan birini simgeleyen yassı taş.

tevbe ve telkîn  Fütüvvet yoluna girene tövbe ettirmek 
ve gereken şeyleri söylemek, muayyen 
tembihlerde bulunmak.

tiğbend  İkrar ayininde, mürşit tarafından üç 
düğüm atılarak nasip alan canın beline 
yöntemine uygun biçimde bağlanan, 
o gün tığlanan kurbanın yününden 
örülmüş kuşak.

velâyet  Velilik makamı, erenlik, veli ve ermiş olan 
kimsenin hali.

yol atası  Fütüvvet yolunda ata tanınan kişi.
yol karındaşı  Fütüvvet yolunda kardeş tanınan iki kişi.
zahir  Bir şeyin dış görünüşü (karşıtı batın)
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