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Öz

Kurucu pirinin 12. yüzyıl sonları ile 13. yüzyıl başlarında yaşadığı bilinen ve yazılı belgeler 
üzerinden takip edilebilen tarihi göz önünde bulundurulduğunda ilk yapılanan Alevi ocak-
ları arasında yer alan Dede Garkın Ocağı hakkında yapılan araştırmalar, bu ocağa mensup 
dede ve talip topluluklarının en eski yerleşim yerlerinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi olduğu-
nu göstermektedir. Mardin ve Şanlıurfa illerinin yanı sıra, ocağın bugün hâlen etkin olduğu, 
mensuplarının yaşadığı ve talip topluluklarının yerleşik bulunduğu Diyarbakır ilinin Alevi 
ocaklarının, mürşit ocaklarının ve Dede Garkın Ocağı’nın tarihî süreç içerisinde yapılandığı 
ilk yerleşim yerlerinin başında geldiği bilinmektedir. Bu makalede, Dede Garkın Ocağı’nın 
Diyarbakır koluna mensup dede ailelerinin şahsi arşivlerinden alınan iki belgenin (bir şece-
renâme ve bir hilafet icâzetnâmesi) incelenmesiyle elde edilen verilerin yanı sıra, tapu tahrir 
kayıtları ile saha çalışmalarımızda gerçekleştirdiğimiz mülakatlardan edindiğimiz bilgilerin 
ışığında, ocağın yöredeki tarihi, ritüelik açıdan dede-dede ve dede-talip ilişkisi bağlamında 
etkinlik ve yetkinlik alanı ve günümüzdeki durumuna ışık tutulmaya çalışılmıştır. Ayrıca 
ocağın Diyarbakır koluna mensup dedelerin şahsi arşivlerinden alınan her iki belge ile ilgili 
ayrıntılı bir edebî analize yer verilmiştir.
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DIYARBAKIR BRANCH OF DEDE GRAKIN OCAK AND A 
HISTORICAL AND LITERARY ANALYSIS OF TWO NEW 

DOCUMENTS TAKEN FROM THIS BRANCH

Abstract

The studies done on the ocak of Dede Garkın, whose founder pir lived between the late 12th - 
early 13th century and which is one of the first formed Alevi ocaks taking into account history 
traceable through written documents, show that the oldest settlement of dede and disciple 
communities affiliated with this ocak is Southeastern Anatolia. It occurs that, along with the 
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provinces of Mardin and Şanlıurfa, the province of Diyarbakır, in which the ocak is still active, 
members are still living and disciple communities are located, is the main settlement where 
Alevi ocaks, mürşid ocaks and the ocak of Dede Garkın were formed within historic process. 
In the light of information obtained from interviews carried out in fieldwork and from land 
registrations along with data obtained from analyzing two documents taken from personal 
archives of dede families belonging to the ocak of Dede Garkın’s Diyarbakır branch, this study 
offers an insight into the local history of the ocak, the domain and competence of the ocak in 
the context of relationship between dede-dede and dede-disciple in terms of ritual, and the pre-
sent day status of the ocak. Also, a detailed literary analysis of these two documents was done.

Keywords: Ocak, the ocak of Dede Garkın, Alevis of Diyarbnakır, shajara of Dede Garkın

Giriş

Dede Garkın ocağı, kurucu piri olan Numan Dede Garkın’ın 12. yüzyıl son-
ları ile 13. yüzyıl başlarında yaşadığı göz önünde bulundurulduğunda, Alevi ocakları 
arasında ilk dönem (evre) içerisinde yapılanan mürşit ocaklarından sayılmaktadır.1 
Anadolu’nun birçok yöresinde dede ve talip topluluğu olan Dede Garkın Ocağı hak-
kında, diğer Alevi ocakları ile karşılaştırıldığında, yazılı kaynaklar merkezli azımsa-
namayacak sayıda akademik çalışma yapılmıştır. Alevi inanç sisteminin çoğunlukla 
sözlü kültür aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktarıldığı göz önünde bulundurulduğun-
da, Dede Garkın Ocağı ile ilgili bugüne kadar tespit edilen ve hakkında çeşitli akade-
mik çalışmalar yapılan şecerenâme, siyadetnâme, icazetnâme, hilafet icâzetnâmesi, 
tapu tahrir defterleri ve evkaf kayıtları bu ocağın tarihsel süreç içerisindeki oluşum 
ve gelişimine önemli ölçüde ışık tutmuştur. Bu belgelerin menakıbnâme ve velayet-
nâme gibi Alevi-Bektaşi edebiyatına ait önemli yazma eserlerle mukayeseli olarak in-
celenmesi de Dede Garkın Ocağı hakkındaki tespitlerin daha detaylı ve tutarlı bir hâl 
almasını sağlamıştır. Diğer taraftan son birkaç yıl içerisinde gerçekleştirilen çalışma-
larda, yazılı belgelerden elde edilen bu verilerin, sözlü kültürden derlenen verilerle 
mukayeseli olarak incelenmesiyle Dede Garkın Ocağı’nın Alevi ocakları arasındaki 
konumu, kökeni, tarihî alt yapısı, dede ve talip topluluğunun dağıldığı coğrafî alan, 
yetkinlik alanı, ritüelik yapısı, sosyal, kültürel ve edebî yapısı hakkında yeni bilgiler 
ve yeni fikirler ortaya çıkmaya başlamıştır.

Devlet arşivleri ve saha çalışmalarıyla tespit edilerek şahsi arşivlerden alınan 
belgeler merkezli yapılan çalışmalarda, söz konusu belgeler daha ziyade, ocakların 
tarihî süreç içerisindeki oluşum ve gelişimine yönelik olarak değerlendirilmiştir. An-
cak yukarıda da ifade ettiğimiz gibi bu belgelerin sözlü kültürle mukayeseli olarak ele 
alınıp ritüelik, edebî, sosyal ve kültürel yönleriyle disiplinlerarası bir bakış açısıyla 
incelenmesi Alevi ocaklarıyla ilgili önemli bilimsel veriler ortaya koyacaktır. Bu doğ-
rultuda makalemizde, Dede Garkın Ocağı’nın Diyarbakır koluna mensup dedelerin 
şahsi arşivlerinden aldığımız iki belge, yapılan saha çalışmaları ışığında sözlü kültürle 
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mukayeseli biçimde mevcut literatürden de istifade edilerek, tarihî ve edebî açıdan 
ele alınmak suretiyle incelenecektir. Ayrıca ocağın yöredeki ritüelik dede-talip ve de-
de-dede yapılanması söz konusu iki belge ile diğer yazılı ve sözlü kaynaklar merkezli 
incelenecek ve bu hususlarda değerlendirmelere yer verilecektir. Makale, gerek söz 
konusu belgelerin edebî açıdan analize tabi tutulması gerekse de saha çalışmalarıyla 
ocağın ritüelik yetkinlik alanının belirlenerek bu belgelerle mukayeseli olarak değer-
lendirilmesi açısından özgün bir çalışma niteliğindedir. Diğer taraftan, Dede Garkın 
Ocağı’nın tarihî süreç içerisindeki oluşumu ve teşkilatlanması, dede ve talip toplu-
luklarının yayıldığı coğrafi alanlar, hiyerarşik olarak diğer ocaklarla olan bağlantısı 
gibi genel hususlar makalemizin kapsamını aştığı için çalışmada bu konulara deği-
nilmeyecektir.

1. Dede Garkın Ocağı’nın Diyarbakır Kolu

Dede Garkın Ocağı hakkında bugüne kadar yapılan çalışmalarda, Diyarbakır 
kolu ile ilgili olarak, ocağın bir kolunun Diyarbakır’daki varlığını ve yaşadığı muhiti 
göstermenin ötesinde detaylı bir bilgi verilmemiştir.2 Verilen bilgiler ise bir nokta-
da toparlanıp Dede Garkın Ocağı’nın Diyarbakır merkezli kolu özelinde değerlen-
dirmeye tabi tutulmadığı için, ocağın bu kolu hakkında ortaya derli toplu bir sonuç 
koyulamamıştır. Dolayısıyla makalenin bu kısmında, şahsi ve resmi arşivlerden alı-
nan belgelerin yanı sıra, bugüne kadar mevcut literatürde yerini almış Dede Garkın 
Ocağı’nın Diyarbakır koluyla ilgili verilerin bir araya getirilmesi ve bu verilerin saha 
çalışmalarından elde edilen bilgilerle desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu sayede oca-
ğın Diyarbakır kolunun tarihî süreçteki yapılanması, ritüelik olarak dede-talip ilişkisi 
bakımından yetkinlik alanı ve günümüzdeki durumu aydınlatılmaya çalışılmıştır.

Diyarbakır’da bulunan Dede Garkın Ocağı’na mensup dede ailelerin sözlü 
tarih üzerinden takip edebildiğimiz kadarıyla yaklaşık iki asra yakın bir zamandır Di-
yarbakır merkeze bağlı Büyükkadı köyünde yerleşik olduğu anlaşılmaktadır. Büyük-
kadı köyünün adına 1518 yılına ait Diyarbekir Mufassal Tahrir Defteri’nde “Kâdı-i 
Ulyâ” adıyla rastlamaktayız. Bu tarihte köyde oturanlardan bazılarının isimleri şöyle-
dir: “Saru oğlu Sipahi Yusuf, Saru oğlu İbrahim, Ali Faki oğlu Sipahi Ahmed, Ali Faki 
oğlu Yusuf, Halil oğlu Muhammed, Tur Ali oğlu Ali, Nur Ali oğlu Kara, Avaz oğlu 
Piri, İdris oğlu Yar Ali,  Nur Ali oğlu Bayezid, Türki oğlu Kulı.” Söz konusu isimlerin 
Alevi ad verme geleneğine uygun olduğu görülmektedir. “Kâdı-i Ulyâ” köyündeki 
bu ad verme geleneğini sonraki yıllardaki tahrir defterlerinden de takip etmek müm-
kündür (BOA, TD. 64, ss. 115).3

Diyarbekir Vilayeti’ne ait Tapu-Tahrir Defteri numara 134/998’de Kızılbaş 
varlığı ile ilgili rastlanan “Surh-serân/Kızıl-başlar” tabirinin Kızılbaş topluluklardan 
alınan bir vergi olduğu muhtemeldir. Mükellef olanların ise Kızılbaşlar oldukları 
anlaşılmaktadır. Surh-serân vergisinin Diyarbekir vilayetine bağlı Amid, Mardin, 



TÜRK KÜLTÜRÜ ve HACI BEKTAŞ VELÎ ARAŞTIRMA DERGİSİ / 2016 / 77

Bülent AKIN-Ozan YILMAZ

40

Sincar, Musul, Arabkir, Ergani, Çermik, Siverek, Kiğı, Çemişgezek, Harput ve Ruha 
sancaklarında yaşayan Kızılbaşlardan tahsil edildiği tespit edilmektedir. Dolayısıyla 
1526 yılında Diyarbekir Vilayeti’ne bağlı Hasankeyf Sancağı ile Siird Kazası dışında-
ki tüm sancaklarda cari olduğu söylenebilir. Bu da söz konusu tarihlerde adı geçen 
sancakların tamamında Kızılbaş varlığını göstermektedir (Erpolat, 2014: 331-332).

1518 yılına ait ve 1518’den sonra düzenlenen 16. yüzyıla ait tahrir defterlerin-
de “Kâdı-i Ulyâ” adıyla kayıtlı, bugünkü adı Büyükkadı olan Dede Garkın Ocağı’nın 
Diyarbakır koluna mensup dede ailelerinin yaşadığı bu köyün yakınından geçen 
Karkundere adlı bir akarsu ve yine Karkundere adında bir köy dikkat çekmektedir. 
Kitab-ı Diyarbekriyye’de Uzun Hasan’ın babası Ali Bey’in Tebriz’den Diyarbakır’a 
yönelmesinin anlatıldığı satırlarda Karkundere’den şu ifadelerle bahsedilmektedir: 
“Ali Beğ, ‘Güç yetmediği zaman kaçış, peygamberlerin geleneklerindendir’ buyruğu 
gereğini yerine getirerek ulu babasının önünde yer öpmek için Diyarbakır’a yöneldi. 
Karkundere’de Kürtler önüne çıktılar. Onlarla vuruşmaya ve savaşmaya tutuştular. 
(Ali Beğ) yiğitçe savaşıp orayı selametle geçti. Ulu babasının saltanatının sığınağı 
olan dergâhına varışıyla başı yüceldi” (Ebu Bekr-i Tihranî, 2001: 65).

Kitab-ı Diyarbekriyye’de adı geçen Kargundere köyü ve akarsuyu, tahrir def-
teri kayıtlarına göre “Şarkī-Āmid”de bulunmakta ve bu nahiyenin coğrafi sınırları 
göz önünde bulundurulduğunda aynı nahiye sınırları içerisinde bulunan Büyükka-
dı köyüne uzaklığının 15 km’yi aşamayacağı açıkça görülmektedir. Diğer taraftan, 
Büyükkadı köyüne 2 km uzaklıktaki Şerabi (Nahırkıracı) adlı köyde Alevi mürşit 
ocaklarından Ağuiçen Ocağı’na mensup dede ailelerinin yerleşik olduğu görülmek-
tedir. 15 yıl öncesine kadar bu iki köyde yerleşik bulunan ve hâlen köyleriyle irti-
batı kopmamış olan dede ve talip topluluklarıyla yaptığımız mülakatlarda çok eski 
yıllarda bu yöreye gelip yerleştikleri ve köklerinin Musul’a dayandığı bize aktarılan 
ortak bilgidir. Nitekim 16. yüzyıl tahrir defterlerindeki kişi adlarından da bu köy-
lerin Türkmen ve Alevi köyleri olduğu anlaşılmaktadır. Günümüzde bu iki köyün 
etrafında farklı “Kürtçe” isimlerle adlandırılan birçok dere bulunmakta ve bu isim-
lendirmelerin oldukça yakın tarihli olduğu bilinmektedir. Söz konusu iki önemli 
Alevi mürşit ocağının birbirine yürüme mesafesindeki bu iki köye yerleşmelerinin 
bir tesadüf eseri olduğunu söylemek mümkün görünmediği gibi, Kargundere adı ve-
rilen köy ve derenin de bu köylere oldukça yakın mesafede olacağını tahmin etmek 
de yanlış olmayacaktır. Ayrıca tahrir kayıtlarında Şarkī-Āmid diye adlandırılan bu 
muhitin yörede yaşayan Kürt topluluklar tarafından da yakın zamana kadar (yaşlı-
lar günümüzde de aynı adlandırmayı kullanmaktadırlar) “Türkân/Tirkân/Terkân” 
(Türkler/Türklerin yaşadığı bölge) şeklinde adlandırıldığı bilinmektedir. 16. yüzyıla 
ait tahrir defteri kayıtları üzerinde yapılacak detaylı incelemeler, bu yöredeki Alevi 
Türkmenlerin varlığına ilişkin önemli sonuçlar vereceği kuşkusuzdur. Nitekim Dede 
Garkın ve Ağuiçen Ocaklarına mensup dede toplulukları bu iki köye hangi tarihte 
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yerleşirlerse yerleşsinler etraflarında talip toplulukları olmadan bu köyleri mekân 
tutmayacakları unutulmamalıdır. Kaldı ki bu iki ocağın en fazla dede ve talip toplu-
luğuna sahip ve tarihî olarak da ilk yapılanan mürşit ocakları içerisinde yer aldıklarını 
göz önünde bulundurursak bu görüşün önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Diğer taraftan Alevi inancına mensup bazı âşıkların şiirlerinde Dede Garkın 
Ocağı’nın Diyarbakır’daki varlığına işaret edildiğini gördüğümüz gibi, yöredeki de-
delerin de geçmişte dedelik hizmetinin yanı sıra zâkirlik hizmetini de yerine getir-
dikleri ve içlerinde âşık olanların da bulunduğunu görmekteyiz. 19. yüzyılın son-
larıyla 20. yüzyılın başlarında yaşamış olan Süleyman Dede ve Eyüp Dede bunlar 
içerisinde yörede en yaygın bilinen dedelerdir. Burada makalenin kapsamını da göz 
önünde bulundurarak bu âşıklardan Sefil Nevruz’un deyişinde geçen bir dörtlüğe 
yer vermekle yetineceğiz.

Musul sahralarına bir hubca seyran

Abülaziz Dağın eylemiş mekân

Mardin Diyarbakır Ergani ilinden

Seyyid Sultan Dede Garkın görünür (Aksüt, 2013: 32).

1.1. Diyarbakır Kolunun Dede-Dede ve Dede-Talip İlişkileri Bakımın-
dan Etkinlik ve Yetkinlik Alanı

Dede Garkın Ocağı’nın Diyarbakır koluna mensup dede ailelerinin yakın bir 
zamana kadar yerleşik oldukları köyün, merkeze bağlı Büyükkadı köyü olduğu gö-
rülür. Ancak son yirmi yıl içerisinde köyde yerleşik bulunan dede ve talip ailelerinin 
tamamı başta Diyarbakır olmak üzere çeşitli kent merkezlerine ve yurt dışına göç 
etmişler ve köyde bulunan mal varlıklarını da satmışlardır. Günümüzde, çeşitli kent 
merkezlerine yerleşen ocak dedelerinden sadece Diyarbakır il merkezinde ikamet 
etmekte olan Musa Kargın, yöredeki taliplerin ikrar, kuşanma, görgü, nikâh ve cena-
ze gibi hizmetlerini yerine getirmektedir. Yine Diyarbakır merkezde yer alan ceme-
vinde 2011 yılından bu yana Muharrem ayında gerçekleştirilen “Maktel-i Hüseyin 
Okuma” ritüelleri, Kuşanma ritüeli, Muharrem ve Bayram Cemleri düzenli olarak 
Musa Kargın Dede’nin önderliğinde gerçekleştirilmektedir. 

Dede Garkın Ocağının Diyarbakır il sınırları içerisinde yer alan köylerde yer-
leşik bulunan talip toplulukları, yirmi yıl öncesine kadar Büyükkadı köyü ile yine 
merkeze bağlı Şerabi köyü ve Çınar ilçesine bağlı Şükürlü köylerinde ikamet et-
mekteydiler. Günümüzde ise bu köylerden sadece Şükürlü köyünde az sayıda Alevi 
inancına mensup aile kalmıştır. Bu üç köyden Diyarbakır merkeze göç eden talip 
toplulukları içerisinden oldukça az bir kısmı (beş-on aile) ikrar, kuşanma, yıllık gör-
gü, nikâh ve cenaze gibi hizmetleri için bağlı oldukları ocak dedelerine başvurmakta-
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dırlar. Geri kalan kısmı ise bu hizmetleri yerine getirmemektedirler. Yine söz konu-
su talip topluluklarının büyük çoğunluğu günümüzde Mersin, İzmir ve Bursa başta 
olmak üzere büyük şehirlere ve yurt dışına göç etmişlerdir. Bu talip topluluklarının 
hemen hemen tamamına yakını yıllık görgülerini yaptırmamaktadırlar. Dolayısıyla 
bağlı oldukları ocakla ve ocak mensubu dedelerle inanç merkezli bağları önemli öl-
çüde zayıflamıştır. 

Diyarbakır il sınırları dışında ise, saha çalışmalarımız sırasında, gerek Diyar-
bakır ve çevresinde gerekse Şanlıurfa’nın Kısas beldesinde gerçekleştirdiğimiz müla-
katlarda, geçmiş yıllarda Şanlıurfa’nın Kısas beldesinde yerleşik hatırı sayılır bir talip 
topluluğunun olduğu tespit edilmiştir. Nitekim Diyarbakır’da yerleşik bulunan ocak 
dedelerinin amcazâdelerinden bir aile hâlen Şanlıurfa’da yaşamaktadır. 

Şanlıurfa merkeze bağlı Kısas beldesindeki saha çalışmalarımız sırasında ger-
çekleştirdiğimiz mülakatlarda burada yerleşik bulunan, “Merdinliler” diye adlandı-
rılan ve nüfuslarının bugün 2000’in üzerinde olduğu tahmin edilen talip toplulu-
ğunun Kısas’a Mardin’in “Büyük Bektaş” ve “Küçük Bektaş” köylerinden geldikleri 
tespit edilmiştir. Kısas’a yerleşen bu Dede Garkın talipleri, bağlı bulundukları ocağın 
dedeleriyle yeniden irtibat kurmayı başarmış ve Diyarbakır’ın Büyükkadı köyünde 
yerleşik bulunan Dede Garkın Ocağı dedeleri Kısas köyüne düzenli olarak gelerek 
buradaki talip topluluğunun hizmetlerini görmeye başlamışlardır. Bu dedelerin içe-
risinden hem Diyarbakır’da ikamet eden ocak mensubu ailelerin hem de Kısas’ta 
yerleşik bulunan talip topluluklarının hafızalarında kalan Eyüp Dede, Büyük Musta-
fa Dede ve Küçük Mustafa Dede olmuştur. 

Eyüp Dede’nin yaklaşık olarak 1900’lü yılların başlarından itibaren Kısas’a 
gidip gelmeye başladığı anlaşılmaktadır. Eyüp Dede, kısa bir süreliğine Kısas’a yerle-
şerek burada ikamet etmiştir. Eyüp Dede’nin başından geçtiğine inanılan menkıbevi 
bir olayla ilgili söylemiş olduğu bir deyişi de Kısas beldesinde cemlerde zâkirler ta-
rafından icra edilmektedir.4 Eyüp Dede’nin vefatından sonra 1940’lı yıllarda onun 
amcasının çocukları olan Büyük Mustafa Dede ve Küçük Mustafa Dede Kısas’a gi-
dip gelmeye devam etmişlerdir. Küçük Mustafa Dede’den sonra çocuklarından ve 
torunlarından Kısas’a yerleşip kalanlar olmuşsa da onlar yolu sürdürememişler ve 
bu sebeple yöredeki talipler, Diyarbakır’daki ocakla irtibatları da kopunca Hacı Bek-
taş’taki Çelebilere bağlanmışlardır.

Diğer taraftan, Dede Garkın Ocağı’nın Diyarbakır koluna mensup dedelerin 
bize aktardıkları bilgiler arasında Eyüp Dede’nin Kısas dışında, Dersim ya da Malat-
ya civarından olduğunu tahmin ettikleri Ali Şan Dede’nin yanına da düzenli olarak 
gidip geldiği bilgisi de bulunmaktadır. Dede Garkın Ocağı’nın yetkinlik alanı göz 
önünde bulundurulduğunda söz konusu yörenin Malatya civarı olması daha güçlü 
bir olasılıktır. Hem Dede Garkın Ocağı’nın Malatya’daki varlığı hem de Malatya ci-
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varındaki ocakların nerdeyse tamamına yakınının Erdebil Süreği’ne tabi olmaları bu 
olasılığı desteklemektedir. Ali Şan Dede ile Eyüp Dede arasındaki bağın ise ocaklar 
arası hiyerarşik bir bağ ya da ortak ocak mensubiyetine dayalı bir bağ mı olduğu ise 
belirsizdir.

1.2. Diyarbakır Koluna Ait Belgeler

Dede Garkın Ocağı’na ait siyadetnâme, şecere ve icazetnâme gibi belgeler 
üzerine en geniş kapsamlı çalışma Ahmet Yaşar Ocak tarafından yapılmıştır. Ocak, 
Dede Garkın Ocağı ile ilgili bu müstakil çalışmasında “Garkın” adının mahiyeti, 
Dede Garkın’ın kimliği, Dede Garkın’ın ve ocağın Vefailik ile ilgisi, Garkın’a bağlı 
oymaklar ve topluluklar gibi konulara şecere ve icazetnâmeler üzerinden önemli öl-
çüde açıklık getirmiştir. Söz konusu çalışmada, Dede Garkın Ocağı’na ait bu belgeler 
üzerinden, ocağın daha önceden gözden kaçan Ebu’l Vefâ ve Vefâiyye Tarikatı ile 
ilişkisi üzerinde durulmuş ve Menâkıbu’l-Kudsiyye Fi Menâsıbi’l-Ünsiyye ile mev-
cut literatür üzerinden bu görüş desteklenerek pekiştirilmiştir (Ocak, 2011, 12-73). 

Bizim saha çalışmalarımızda, Dede Garkın Ocağı’nın Diyarbakır koluna men-
sup dede ailelerinin şahsi arşivlerinden alarak Türkçeye çevirdiğimiz iki belgeden 
ilki, dede ailesinin soy ağacını gösteren h. 19 Ramazan 954 (m. 2 Kasım 1547) tarihli 
şeceredir. İkincisi ise şecereden ziyade, bir yol erinin ya da pirin görevlendirilmesini 
tasdik eder nitelikte, icazetnâme ya da hilafet icazetnâmesi diye adlandırılabilecek 
türde bir belge olup h. Rebîülevvel 962 (m. Ocak/Şubat 1555) tarihlidir.5 Her iki 
belgede dikkat çeken önemli husus “Dede Garkın”, “Garkın” ve “Ebu’l Vefâ”ya da 
“Vefâiyye” sözcüklerine yer verilmemiş olmasıdır. Bunun yanında, şecerenâmede 
iki defa “Numan” ismi zikredilmektedir. Ancak bu ismin zikredildiği sıralama, A. 
Yaşar Ocak tarafından incelenen belgelerdeki Dede Garkın’ın asıl ismi kabul edilen 
“Numan” adının geçtiği kısımlarla birebir tutarlılık göstermemektedir. Söz konu-
su tutarsızlıkların birçok şecere için geçerli olduğu bilinen bir gerçektir. Bu durum 
belgelerde adı geçen kişilerin aynı kişiler olmayacağını gösterebileceği gibi, belgeyi 
düzenleyen nakibüleşrafların özensizliği olarak da düşünülebilir. Ocak tarafından 
incelenen icâzetnâmelerden h. 952 (m.1545) tarihli belgede, “Bayram Dede” adlı 
bir şahsın halife olarak görevlendirilmesi konu edilmektedir. Makalemize konu olan 
şecerenâme h. 954 (m.1547) tarihli olup “Seyyid Bayram” oğlu “Seyyid Ahmed”in 
nesebini doğrulamak için düzenlenmiş bir belgedir. Diğer taraftan, söz konusu iki 
belge arasında geriye doğru silsile sıralamasında ise farklılıklar vardır. Ocak tarafın-
dan yayımlanan belgede “Bayram Dede”nin babası “Hasan Dede” olarak yazılmıştır. 
Elimizdeki şecerenâmede ise “Seyyid Bayram”ın baba ve dede isimleri sırasıyla “Ah-
med” ve “Numan” olarak yazılmış olup, “Seyyid Numan”ın babasının ismi “Seyyid 
Hasan “olarak zikredilmiştir.6



TÜRK KÜLTÜRÜ ve HACI BEKTAŞ VELÎ ARAŞTIRMA DERGİSİ / 2016 / 77

Bülent AKIN-Ozan YILMAZ

44

Her iki belgenin yazım üslubu, kullanılan sözcükler ve ifadelerden belgelerin 
Alevi inanç sistemi içerisinde oluşmuş “Seyyidlik” ya da “Dedelik” şecerenâmesi ve 
icâzetnâmesi oldukları açıkça anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, şecerenâmede “Belh” 
şehrine vurgu yapılması dikkat çekicidir. Bilindiği gibi Belh, bir dönem önemli Türk 
mutasavvıflarına ve âlimlerine ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca şecereyi düzenleyen ve 
tasdik eden nakibüleşrafların Kerbelâlı olduklarını vurgulamaları belgenin büyük bir 
olasılıkla Kerbelâ’da düzenlenip tasdik edildiğini göstermektedir.

Söz konusu iki belgeden bilhassa hilafet icâzetnâmesi türünde olanın sahihli-
ğine dair önemli bir ipucu da belgede yer verilen şu satırlardır: “Bu kutlu vakitlerde 
Diyarbakırlı Keskin oğlu Derviş Pîr Kulu Küçük Ali oğlu Derviş Musa, kendinden 
geçip yürümekle yollar aşındırarak hizmete gelmiştir. Başı gözü üstüne”. Bu satırlarda 
icâzetnâmenin verildiği kişinin Diyarbakırlı olduğu açıkça ifade edilmiştir. İcâzetnâ-
menin üzerinde yer alan tarih ile aynı dönemde yöredeki Alevi nüfusunun yoğunlu-
ğu tahrir defterlerindeki kayıtlarla örtüşmektedir. Belgeyi şahsi arşivinden aldığımız 
Dede Garkın Ocağı’na mensup dede ailesinin hâlen Diyarbakır’da ikamet ediyor ol-
ması, Büyükkadı köyü nüfusuna kayıtlı olmaları ve yörede ciddi bir talip topluluğuna 
sahip olup diğer Alevi ocaklarınca itibar görmeleri de bu tezi desteklemektedir.

2. Dede Garkın Ocağı’nın Diyarbakır Koluna Ait Belgelerin Edebî Ana-
lizi

Hilâfet icâzetnâmesi içerisinde hem manzum hem de mensur parçalar vardır. 
Manzum parçalarda aruz vezninin kullanıldığı görülür. Mensur parçalarda ise nesrin 
kafiyesi secinin ustalıkla kullanıldığı yerler vardır. Bu durum metnin tarihî ve inanç-
sal öneminin yanı sıra edebî bir hüviyet de kazanmasını sağlamıştır. Bu yönüyle icâ-
zetnâme, edebî bir metindir.

Hilâfet icâzetnâmesi, Arapça-Farsça mülemma bir yapı göstermektedir. Me-
tin içerisindeki manzum parçaların dili Arapça ve Farsçadır. Bu parçalar incelendi-
ğinde, her birinin aruz vezniyle yazıldığı görülür. Belgedeki manzum parçaları sıra-
sıyla inceleyecek olursak şu sonuçlara varırız:

Manzum parçaların ilki Farsçadır. Bu kısımda, Hz. Peygamber’in “Kerbela’ya 
gitmiş kimsenin cehennem ateşiyle ne işi olur?” hadis-i şerifi manzum olarak söylen-
miştir:

Įn nükte Resūl bārhā güft

Der-şān-ı şehįd-i Kerbelā güft

Ān-rā ki be-Kerbelā güźārest

Bā-āteş-i dūzaħeş çi kārest
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Parça, aruzun “mef ‘ûlü / mefâ‘ilün / feûlün” kalıbıyladır. aa / bb şeklinde, 
mesnevi nazım şeklinin kafiye biçimiyle kafiyelenmiştir.

İkinci manzum parça Arapça – Farsça mülemma olarak söylenmiştir. Tev-
hîd inanışına uygun olarak yazılan parçada, Allah’ın birliği vurgulanmış, kul aklının, 
Onun kemâlindeki derinliğe eremeyeceği ifade edilmiştir:

Sübĥāne men taĥayyare fį źātihį sevāh

Fehm-i ħıred be-künh-i kemāleş ne-bürde rāh

Ez-mā ķıyās-ı sāĥat-i ķudseş çünān ki būd

Mūrį küned mesāĥat-i gerdūn zi-ķaǾr-ı çāh

Bu parçanın vezni “mef ‘ûlü / fâ‘ilâtü / mefâ‘îlü / fâ‘ilün”dür. Kafiyelenişi aaxa 
şeklindedir. İlk mısra Arapça, diğer üç mısra Farsça yazılmıştır.

Üçüncü parçada Huneyn’deki ilahi yardımdan söz edilmektedir. Parça Fars-
çadır. Aruzun “mefâ‘ilün / fe‘ilâtün / mefâ‘ilün / fe‘ilün” kalıbıyla yazılmıştır. “Hu-
neyn’de herkese nasip olan ne devlettir! Ne din ve dünya mutluluğudur, ne İlahî yar-
dımdır!” şeklinde tercüme edilebilecek parça şöyledir:

Çi devletį ki müyesser şeved Ĥuneyn heme-rā

Zihį saǾādet-i dünyā vü dįn zihį tevfįķ

Dördüncü parçalar dua ve öğüt mahiyetindedir. İki ayrı beyitten oluşan bu 
manzum kısımların ilkinde, iyi insanların yaptıkları iyiliklerin boşa gitmeyeceği ifa-
de edilmiştir. İkinci beyitte ise yüce imamların türbelerini ziyaret etmenin makbu-
liyeti ve bunun mükâfâtının eninde sonunda verileceği anlatılmıştır. Parçadaki ilk 
beytin vezni “mefâ‘îlün / mefâ‘îlün / mefâ‘îlün / mefâ‘îlün” şeklindedir. İkinci beyit 
ise “fe‘ilâtün / fe‘ilâtün / fe‘ilâtün / fe‘ilün” vezniyle yazılmıştır. Söz konusu beyitler 
şöyledir:

Ħudā żāyiǾ nemį gerdāned ecr-i nįk-kārān-rā

Der-įn mezraǾ büved ārį nikūkārį nikū kārį

Her ki bā-zāyir-i ravżāt küned hem-rāhį

Bį-şek ü şübhe büved ravża-i Rıđvān cāyeş

Şecerenâme özelliği gösteren birinci belgede de manzum bir mısra vardır. 
Mısra, “mefâ‘ilün / fe‘ilâtün / mefâ‘ilün / fe‘ilün” kalıbıyla yazılmıştır:

Bibįn taķāvet-i reh ez-kücāst tā-be-kücā
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2.1. Secili Kısımlar

Hem şecerenâmede hem de hilâfet icâzetnâmesinde, hamdele ve salvele kı-
sımları Arapça yazılmıştır. Bu kısımların hemen ardından, “faslu’l-hitâb” mahiyetin-
deki “ammâ ba‘d” kısmıyla birlikte Farsça yazılan bölüme geçilmiştir. Her iki belge-
nin Farsça kısımlarında seci sanatının iç içe geçmiş güzel örneklerine rastlanır. Secili 
anlatım sayesinde belgelerin dili de akıcılık kazanmıştır.

Seci; lügatte, güvercin ve kumru gibi kuşların nağmelerini tekrarlamak sure-
tiyle ötmelerine verilen addır (Tâhirü’l-Mevlevî 1994: 131). “Nesrin kafiyesi” ad-
landırmasıyla bilinir. Türk Edebiyatı’nda asırlar boyunca kullanılmış bir sanatlı ifade 
biçimidir. Özellikle münşeat tarzı metinlerin vazgeçilmezi olan secinin en güzel ör-
neği Sinan Paşa’nın (ö. 1486) “Tazarrunâme” adlı eseridir. Seci, nesirdeki tekdüze 
anlatım tipini kırdığı ve ifadeyi sanatlı bir hâle getirdiği için birçok nesir yazarı (nâsir 
/ münşî) tarafından tercih edilmiştir.

Seciler yapılarına göre dört kısma ayrılır: Sec’-i mutarraf, Sec’-i mütevâzî, 
Sec’-i murassa, Sec’-i mütevâzin (Köksal 2012: 24). Belgelerde bu dört kısma uygun 
parçalar bulunmaktadır. Metindeki seci yapıları her ne kadar iç içe geçmiş olsa da, 
seci yapılarını ayrı ayrı örneklendirmeyi uygun bulduk. Metinde geçen seci yapıları 
ve örnekleri şöyledir:

2.1.1. Sec’-i mutarraf: “Mutarraf ”, “taraflanmış, iki tarafa ayrılmış” anlamına 
gelir. Seciyi oluşturan kelimelerin revi (kafiye) harflerinin aynı, vezinlerinin farklı 
olduğu seci türüdür (Köksal 2012: 24). Çalışmaya konu edilen metinlerde bu seci 
yapısına uygun seci örnekleri vardır. Aşağıdaki örneklerde altı çizili ve italik kelime-
ler ayrı ayrı mutarraf seciye uygun örneklerdir:

ravża-i muķaddes ve merķad-i aķdes

ķūżāt-ı İslām ve Ǿulemā-yı aǾlām

efrād-ı ŧabaķāt-ı ümem ve aśnāf-ı ŧavā’if-i Benį Ādem ez-Türk ve Dey-
lem ve ǾArab ve ǾAcem

ez-muĥibbān u mütābiǾān-ı ħānedān-ı nübüvvet ve dūdmān-ı velāyet ü 
imāmet

levāzım-ı ħıdmetkārį ve merāsim-i ĥürmetdārį
inǾāmāt u ikrāmāt ve hediyyāt u Ǿaŧiyyāt

bāǾiŝ-i devlet-i dāreyn ve bānį-i kerāmet-i menzileyn

kemer-i ħıdmet ü şedde-i meveddet

mūcib-i necābet-i Ǿuķbā ve refǾ-i derecāt-ı dünyā
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ħayl-i zāyirān ve ez-cümle-i muǾteķidān-ı įn zümre-i Ǿālį-şān

ħānedān-ı velāyet-nişān

ŝemere-i şecere-i nübüvvet ve nūr-ı ĥadįķa-i velāyet ve nūr-ı ĥadķa-i 
imāmet

leb-bestegān-ı melāǿik-mekān

ser-çeşme-i erbāb-ı ŧarįķ ve ser-menzil-i aśĥāb-ı taĥķįķ

važįfe-i erbāb-ı dįn ü devlet ve aśĥāb-ı Ǿizz ü miknet

Ǿālį-ĥażret-i siyādet ü neķābet-penāh-ı saǾādet ü rifǾat-destgāh-ı 
maǾālį-intibāh

mihr-i sipihr-i siyādet ü iĥsān āfitāb-ı āsumān-ı neķābet ü Ǿirfān

muǾazzez ü mükerrem ve muvaķķar u muġtenem

āsitāne-i muķaddese vü ravża-i muŧahhara

2.1.2. Sec’-i mütevâzî: Mütevâzî, “birbiriyle dengeli bir uyumu olan seci ya-
pılarıdır. Seciyi oluşturan kelimelerin hem revi (kafiye) harfi hem de vezince aynı 
olduğu seci türüdür (Köksal 2012: 24-25). İncelediğimiz şecerenâme ve hilâfet icâ-
zetnâmesi belgelerinde bu yapıya uygun seci örnekleri vardır:

sebįl-i ecille-i sādāt-ı Ǿižām ve nuķabā-yı kirām

ħıdmet-i sādāt-ı Ǿižām ve nuķabā-yı kirām

dür-i dürc-i merace’l-baĥreyn seyyidü’l-kevneyn 

şāh-ı  sipāh-ı şehādet ve āfitāb-ı sipihr-i saǾādet

āsitāne-i muķaddese vü ravża-i muŧahhara

incāĥ-ı meŧālib ve isǾāf-ı meǿārib

muǾazzez ü mükerrem ve muvaķķar u muġtenem

żamāyir-i münįre-i erbāb-ı elbāb u ħavāŧır-ı müstetire-i aśĥāb-ı ādāb

ħulūd-ı ĥaşmet ü nuśūb-ı übbehet

ħıdmet-i sādāt-ı Ǿižām ve nuķebā-yı kirām

ke’ş-şemsi vāżıĥ ve ke’ś-śubĥi lāyıĥ

2.1.3. Sec’-i murassa: Murassa, “süslü, süslenmiş” demektir. Seciyi oluşturan 
kelimelerin revi (kafiye), vezin ve sayı bakımından biribirine uygun olduğu seci tü-
rüdür. İncelediğimiz metinlerde bu seci yapısına uygun örnekler vardır:
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cihet-i mü’minįn ü mü’mināt ve müslimįn ü müslimāt

sebeb-i taĥrįr-i įn suŧūr-ı vāfirü’s-sürūr ve mūcib-i raķam-ı įn ħuŧūr-ı 
fāǿiżü’n-nūr

gürūh-ı bā-şükūh

2.1.4. Sec’-i mütevâzin: Mütevâzin, “düzgün, düzenli, vezinli” demektir. 
Seciyi oluşturan kelimeler arasında, kafiye birliği olmaksızın sadece vezin birliği ile 
yapılan seci türüdür (Köksal 2012: 26). İncelediğimiz metinlerde bu seci yapısına 
uygun örnekler vardır: 

efrād-ı ŧabaķāt-ı ümem ve aśnāf-ı ŧavā’if-i Benį Ādem

incāĥ-ı meŧālib ve isǾāf-ı meǿārib

Sonuç

Dede Garkın Ocağı’nın Diyarbakır koluna ait şecerenâme ve hilafet icâzetnâ-
mesi türündeki iki belge, yöredeki Alevi varlığının tarihinin çok eski yıllara dayandı-
ğının önemli bir göstergesidir. Nitekim belgelerin düzenlendiği tarihler göz önünde 
bulundurularak yöreye ait tapu tahrir defterleri incelendiğinde bu belgelerin sahih-
liğini doğrular nitelikte bulgulara erişilmektedir. Bu meyanda makale, resmî ve şahsi 
arşivlerdeki belgelerin gerek tapu tahrir defterleriyle mukayeseli incelenmesinin ge-
rekse de saha çalışmaları merkezli sözlü gelenekten de beslenerek değerlendirilme-
sinin Alevi inanç sistemi ve ocak yapılanması ile ilgili önemli bilgi ve bulgular ortaya 
koyacağını bir kez daha göstermiştir. Bu bilgi ve bulgular tarihî süreç içerisinde oca-
ğın oluşumuna ve gelişimine ışık tutmasının yanı sıra, Alevi ocaklarının dede-dede 
hiyerarşisi ve dede-talip ilişkisi bakımından ritüelik bağlarının ve yapılanmalarının 
aydınlatılmasına da önemli katkılar sağlayacaktır. 

Diğer taraftan, gerek şecerenâme gerekse de hilafet icâzetnâmesini edebi 
açıdan tahlil ettiğimizde, her iki belgede dört seci tipinden de örnekler olduğu gö-
rülmektedir. Buradan hareketle, bu belgelerin belli bir estetik kaygı gözetilerek ya-
zıldığını söylemek mümkündür. Müellif, anlatımını etkili kılmak ve dikkat çekmek 
için böyle bir anlatım yoluna başvurmuştur. Böylece yazdığı belge, tarihî bir belge 
olmasının yanı sıra edebî bir kimlik kazanmıştır.

Sonnotlar
1 Tarihî süreç içerisinde ocakların yapılanmaları hakkında ayrıntılı literatür analizi ve ilk dönem (evre) 

yapılanan Alevi ocakları hakkında bk. Ersal, 2012: 178- 192; 2016: 67-82.
2 Dede Garkın Ocağı’nın Diyarbakır kolundan bahseden kaynaklar için bk. Aksüt, 2009; 2013; 

Taşğın, 2006; 2009: 209-223.
3 1518 yılı Tahrir Defterinde Büyükkadı köyünün durumunu gösteren sayfanın fotoğrafı için bk. Ek-7.



DEDE GARKIN OCAĞI’NIN DİYARBAKIR KOLU VE DİYARBAKIR KOLUNDAN ALINAN İKİ YENİ 
BELGE ÜZERİNE TARİHÎ VE EDEBÎ BİR İNCELEME

49TÜRK KÜLTÜRÜ ve HACI BEKTAŞ VELÎ ARAŞTIRMA DERGİSİ / 2016 / 77

4 Söz konusu anlatma ve deyiş için bk. Akın, 2011: 77-81.
5 Uzun yıllar şahsi arşivinde tutarak koruduğu bu belgeleri bizimle paylaşarak bilim dünyasının 

istifade etmesine katkı sağlayan Dede Garkın Ocağı Diyarbakır Kolu dedelerinden Musa Kargın’a 
teşekkür ederiz.

6 Söz konusu icâzetnâme ve içerisinde geçen isimler için bk. Ocak, 2011:223-224.
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Ekler

EK 1: H. 19 Ramazan 954 / m. 2 Kasım 1547 Tarihli Şecerenâmenin 
Türkçesi

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla başlarım

(Âyete’l-Kürsî duası)

Ebî Abdillâh e’l-Hüseyn

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in, Hz. Peygamber’in soyundan gelme belirtileri 
saçan nurlarla örtülü mukaddes ve yüce eşiklerinden. Hamd (övgü), insanı çamur-
dan yaratan ve onun neslini “temiz bir sudan” çoğaltan yüce ve aziz Allah’a mahsus-
tur. Vasfediciler onun sıfatlarını idrâk edemezler, vehimler (düşünce ve anlayışlar) 
O’nun marifetinin özüne vâkıf olamazlar. O, kendisini vasfettiği üzere, Vâhid (tek), 
Samed, Lem-yelid (Doğmamış), Lem-yûled (Doğurulmamış), hiçbir eşi ve benzeri 
olmayan Allah’tır. Onun birliğine ortak yoktur. Salât ve selâm nebîsi, habîbi ve safîsi, 
yeryüzünde ve gökyüzünde mevcut bütün yaratılmışların üzerine fazilet bakımından 
üstün kıldığı Hz. Muhammed’e (s.a.v.) olsun. Onun mertebesine bir kimse yüksele-
medi, vasfeden(ler) onu vasfedemedi. O ve Ehl-i Beyti bütün yaratılmışların üzerine 
daha efdal kılındı. Allah, onları açık birer delil kıldı. Onları imametle sağlam kıldı. 
Onları, dalaletten çıkarıcı olmak üzere birer yıldız kıldı. Onların faziletini, nebisinin 
diliyle açıkladı. Konuşan kitabında (Kur’ân), sadık peygamberinin dilinden onları 
sevmeyi kullarına farz kıldı. Şöyle ki buyuruyor: “De ki ben buna karşılık sizden ak-
rabalık sevgisinden başka bir ücret istemiyorum (Kur’ân-ı Kerîm, Şûrâ 42/23)”.

Hz. Peygamber’i - Allah’ın övgüsü O’nun ve ailesinin üzerine olsun - muhab-
betiyle emniyete aldı. Ailesine hürmet etmeyi ve onlara yakın olmayı mecbur kıldı. 

Gelelim konumuza. Mutluluk verici bu satırların yazılma sebebi ve nurla fe-
yizlenmiş bu harflerin dizilme gereği şudur: Yol gösterici imamların ziyaret edilmesi 
“urvetü’l-vüskâ (kopmayan sağlam kulp) (Kur’ân-ı Kerîm, Bakara 2/256)” gibi borç-
tur. Yakîn (bilme) yolunun önderleri olan karanlığı aydınlatıcı kandillerin (imamlar) 
yanına gidip gelmek / onlara sımsıkı bağlanmak, iki cihan mutluluğuna sebep olur 
ve iki menzildeki (dünya ve ahiret) kerametlerin kurucusudur / yapıcısıdır. Her kim 
Hz. Peygamber’in Ehl-i Beyti’ne sevgi duyma şeddini ve onlara hizmet kemerini can 
u gönülden bağlanırsa kendini Sidre mertebesindeki yüce eşikleri öpmeye eriştirir. 
Dahası kendini ziyaretçiler topluluğundan ve bu şanı yüce zümreye bağlı olanlardan 
bilir. (Bu durum) her halükârda ahiret şerefine ve dünyadaki derecenin artmasına 



TÜRK KÜLTÜRÜ ve HACI BEKTAŞ VELÎ ARAŞTIRMA DERGİSİ / 2016 / 77

Bülent AKIN-Ozan YILMAZ

52

sebep olacaktır. Bilhassa haseben ve neseben bu derecesi yüksek silsileye ulaşan ve 
kendilerini veliliğin göründüğü bu ocağın soyundan bilen yüce zümre.

Yola bağlılık nereden nereyedir, gör bakalım.

Bunun üzerine, ziyaretçilerin dayanağı Seyyid Ahmed bin Seyyid Bayram baş 
açık yalın ayak kendini Garviyye, Kâzımiyye ve Askeriyye’nin mukaddes kabirlerini 
saygıyla ziyaret etme şerefi için, özellikle de şehitlik ordusunun komutanı, mutluluk 
göğünün güneşi, peygamberlik ağacının meyvesi, velilik bahçesinin nuru, imamlık 
duvarının nuru merace’l-bahreyn (iki denizin kavuşması, Kurân-ı Kerîm, Rahman 
55/19) inci kutusunun incisi, iki âlemin seyyidi, doğunun ve batının imamı [Ebî Ab-
dullah e’l-Hüseyn’in] temiz kabrine ve mukaddes eşiğine eriştirmiştir. (Orası) me-
leklerle aynı makamdaki ağzı bağlanmışların (mübarek ölülerin) ırmağı, yol ehlinin 
pınar başı ve tahkik erbabının ana durağıdır. (Orada) kendi nesep silsilesinin açıkça 
görünmesini ve davasının kalıcı olup amaca ulaşmasını yalvara yakara rica etti. Yüce 
seyitlerin ve aziz nakiplerin hizmetiyle şereflendi ve baş tacı edilip, seyitlik iddiasın-
da bulundu. Davasına bağlı olarak çok eski bir soyağacı (şecere) onun için sağlam bir 
delildi. Ortaya koyup içeriğinin sıhhatli olduğunu açıkça gösterdi, “Şahitliği de giz-
lemeyin. Kim şahit olduğu şeyi gizlerse şüphesiz onun kalbi günahkârdır (Kur’ân-ı 
Kerîm, Bakara 2/283)” âyeti gereğince talepte bulunurken (bu şecere) talebine şahit 
gösterildi.

Müderris Mevlâna Türâbî ve Bâlî Dede ve mukaddes tekkenin firâşı Vehbîzâ-
de? şehadet verdiler ki bu o bahsedilen seyidin şeceresidir. Adı geçenin seyitliği gü-
neş gibi açık ve sabah vakti gibi belirgin ve parlaktır. Kendi memleketinde seyitlikle 
meşhurdur. Bu takdiri dile getirdikten sonra şöyle yazmak gerekir: Abdîmenâf oğlu 
Hâşim oğlu Abdulmuttalib oğlu Ebû Tâlib oğlu garip sırlara mazhar olan ve sırları 
ortaya çıkaran, müminlerin emiri, sıddıkların öncüsü, müslümanların önderi, doğu-
nun ve batının efendisi, âlemlerin nuru, doğunun yol göstericisi, batının nuru, daima 
gâlip Allah’ın aslanı Ebi’l-Hasen Ali oğlu Ebû Abdullah e’l-Hüseyn oğlu Mekke ve 
Medine’nin imamı Zeynel Âbidîn oğlu Seyyid Hüseyni’l-Asgar oğlu Seyyid Ubey-
dullâh e’l-A’rec oğlu Seyyid Caferü’l-Hüccet oğlu Seyyid Hüseyn e’l-Belhî oğlu Sey-
yid Ebû Muhammed e’l-Hasan oğlu Seyyid Ebu’l-kâsım Ali oğlu Seyyid Ubeydullâh 
Ebû Aliyyi’l-Evvel oğlu Seyyid Ebu’l-hasen Muhammedü’z-Zâhir oğlu Belh nakibi 
Seyyid Abdullâh e’s-Sânî oğlu Belh nakibi Seyyid Ebû Tâlib e’l-Hasen oğlu Seyyid 
Ebu’l-hasen Aliyy-i Belhî oğlu Seyyid İsmâil Tirmizî oğlu Seyyid Sultân oğlu Seyyid 
Numân oğlu Seyyid Mahmûd oğlu Seyyid Ziyâde oğlu Seyyid Seyehân oğlu Seyyid 
Hüseyn oğlu Seyyid Abdullâh oğlu Seyyid Hasan oğlu Seyyid Numân oğlu Seyyid 
Ahmed oğlu Seyyid Bayram oğlu Seyyid Ahmed. 

Bu şekilde açıklığa kavuştu ve kabul derecesine ulaştı (kabul edildi). Din er-
babının ve saygın kimselerin görevi şu ki adı geçen (Seyyid Ahmed) hangi memle-
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ket, mezar, tekke, zaviye ve mescide varırsa onun mübarek ayak basışının kıymetini 
bilsinler. Saygı ve hürmet inceliklerinden tek bir inceliği gözden kaçırmasınlar. Hz. 
Peygamber’in şu hadisi gereğince ki  “Soyuma saygı gösteren bana saygı göstermiş 
oldu. Onlara ihanet eden bana ihanet etmiş oldu”. Hz. Peygamber böylece tasdik 
etti. Kim bu temiz soyun silsilesine (şeceresine) ulaşırsa onun nesebi hususunda akıl 
sahiplerinin şüpheye düşmemesi gerekir. Bütün dünya onu seyit bilir / bilsin ve ge-
rekli riayeti gösterir / göstersin. Çünkü “Muhakkak ki Allah iyilerin davranışlarını 
boşa çıkarmaz, (Kuran-ı Kerîm, Hûd 11/115)”. Bunu, 954 senesi mübarek Ramazan 
ayının on dokuzunda yazdı. (19 Ramazan 954 / 2 Kasım 1547).

Aliyyü’l-Belhî’ye ulaştı. Onun nesebi sahihtir, soyu yücedir. Gani Allah’ın fa-
kir kulu, Kerbelâ’lı Hüseyin’in soyundan Müsâid yazdı.

Nesep kitaplarında ve onun dışındakilerde muhakkak ki Ubeydullâhu’s-Sânî 
oğlu Hüseyin oğlu Aliyyü’l-Belhîdir. Onun soyu devam etmiştir. Ulaşan şeceresine 
göre onun nesebi sahihtir, soyu yücedir. Bunu kullar içinde Allah’ın rahmetine en 
muhtaç olan Sultân ibni İdrîsi’l-Haseneyn e’l-Mûseviyyi’l-Kerbelâyî Lutfullah yazdı. 
Hamd Allah içindir.

Der-kenâr:

Şeceresine ulaşıldığında Aliyyü’l-Belhî bin Hüseyn bin Ubeydullâhi’s-Sânî’nin 
soyunun eski olduğu anlaşıldı ve buna itimat edildi. Buna göre nesebi temiz, soyu 
yücedir. Bunu Allah’ın kullarının en muhtacı Gıyâseddin e’l-Hüseyni’l-Hâirî yazdı.

EK 2: H. 19 Ramazan 954 / m. 2 Kasım 1547 Tarihli Şecerenâmenin 
Transkripsiyonlu Metni

Bismillehirraĥmānirraĥįm

(Besmeleden sonra kenarda Āyete’l-kürsį yazılı) 

Ĥażret-i Ebį ǾAbdillāh e’l-Ĥüseyn.

Mine’l-Ǿatebeti’l-Ǿaliyyeti’l-muķaddeseti’l-Ĥaseneyn. 

Ĥuffet bi’l-envāri’l-necābetihį ve’l-āŝāri’n-Nebeviyye.

e’l-Ĥamdü li’llāhi’lleźį ħalaķa’l-insāne min-ŧįni ve caǾale neslehū 
min-sülāletin min-māǿ-i maǾįn celle celāluĥū ve Ǿažžeme sulŧānuhu lā-yüd-
rikehu’l-vāśıfūn śıfatehū ve lā-tebellāġa’l-evhām künhe maǾrifetihį hüve 
kemā vaśafa nefsehū İlāhen vāĥiden Śameden Lem-yelid ve Lem-yūled 
ve Lem-yekün lehū küfüven eĥad. Vaĥdehū lā-şerįke leh. Ve’ś-śalātu ve’s-
selām Ǿalā Nebiyyihį ve śafiyyihį ve ĥabįbihį Muĥammed elleźį fađđalahu 
Ǿalā cemįǾi ħalķihį min-ehli’s-semāvāt ve’l-arżihį fażlan. Lā-yesmūǿ eĥadu 
ve lā-yeblaġuhu vāśıfu. Ve fuđđile bihį ehle beytihį ve Ǿalā cemįǾi’l-enām ve 
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caǾalehüm e’l-ĥüccetü’l-bāliġatü ve eyyedehüm bi’l-imāmeti fe-caǾālehüm 
nücūmü’l-arżi yehtedį bihim mine’đ-đalāleti. Ve ebāne fażluhum Ǿalā-lisāni 
nebiyyihį. Ve faraża Ǿale’l-Ǿubbādi muĥabbetehum fį-kitābi’n-nāŧıķ Ǿalā-lisā-
ni nebiyyihi’ś-śādıķ ĥayŝü yeķūlü celle min-ķā’ilin: Ķul lā-es’elüküm Ǿaleyhi 
ecran illa’l-meveddete fi’l-ķurbā.

Fe-emine’n-nebiyye - śalla’llāhu Ǿaleyhi ve ālihį bi-ĥubbihim ve ĥaŝŝe 
Ǿale’t-taķarrübi ālihim - fį-birrihüm. 

Ammā baǾd. Sebeb-i taĥrįr-i įn suŧūr-ı vāfirü’s-sürūr ve mūcib-i raķam-ı 
įn ħuŧūr-ı fāǿiżu’n-nūr ān ki ziyāret-i e’imme-i hüdā ke-Ǿurveti’l-vüŝķā dey-
nend. Ve mülāzemet-i meśābįĥ-i dücā ki hādiyān-ı sübül-i yaķįnend bāǾiŝ-i 
devlet-i dāreyn ve bānį-i kerāmet-i menzileynest. Ve her ki kemer-i ħıdmet 
ü şedde-i meveddet-i Ehl-i beyt-i Nübüvvet be-miyān-ı cān beste ħod-rā 
be-mülāŝeme-i Ǿatiyyāt-ı Ǿāliyāt-ı Sidre-mertebāt resāned. Ve ħod-rā ez-ħayl-i 
zāyirān ve ez-cümle-i muǾteķidān-ı įn zümre-i Ǿālį-şān dāned. Her-āyįne mū-
cib-i necābet-i Ǿuķbā ve refǾ-i derecāt-ı dünyā ħˇāhed būd. Ve ħuśūśan gürūh-ı 
bā-şükūh ki silsile-i ĥaseb ve’n-neseb bedįn ĥażarāt-ı Ǿāle’d-derecāt mį resā-
nend ve ħod-rā ez-sülāle-i įn ħānedān-ı velāyet-nişān mį dānend. 

Bibįn taķāvet-i reh ez-kücāst tā-be-kücā

Binā ber-įn Ǿumdetü’z-zā’irįn Seyyid Aĥmed bin Seyyid Bayram zi-
ser-gerde ķadem ve düzdįde-naǾleyn ħod-rā be-şeref-i taķbįl-i tebcįl-i ravżāt-ı 
muķaddesāt-ı Ġarviyye ve Kāžımiyye ve ǾAskeriyye ħuśūśan be-āsitāne-i 
muķaddese vü ravża-i muŧahhara-i şāh-ı  sipāh-ı şehādet ve āfitāb-ı sipihr-i 
saǾādet ŝemere-i şecere-i nübüvvet ve nūr-ı ĥadįķa-i velāyet ve nūr-ı ĥadķa-i 
imāmet dür-i dürc-i merace’l-baĥreyn seyyidü’l-kevneyn ve imāmu’l-ĥāfıķįn 
[Ebį ǾAbdi’llāh e’l-Ĥüseyn] resānįde. Cūy-ı leb-bestegān-ı melāǿik-mekān 
ser-çeşme-i erbāb-ı ŧarįķ ve ser-menzil-i aśĥāb-ı taĥķįķest istidǾā-yı ān nümūd 
ki silsile-i neseb-i ħod žāhir nümāyed ve daǾvā-yı ħod-rā ŝübūt resāned. 
Be-ħıdmet-i sādāt-ı Ǿižām ve nuķebā-yı kirām müşerref ve ser-efrāz gerdįde 
daǾvā-yı siyādet nümūd ber-ŧıbaķ-ı daǾvā şecere-i girān-ķadįm müstemsik-i ū 
būd ibrāz fermūd ber-śıĥĥat-i mażmūn şāhid-i ŧaleb nümūde şüd Ǿinde’ŧ-ŧaleb 
be-mūcib-i āyet-i kerįme-i “Ve lā-tektümuǿş-şehādete ve men yektümhā fe-in-
nehu āŝimun ķalbuhu”. 

Mevlānā Türābį-i Müderris ve Bālį Dede firāş-ı āsitāne-i muķadde-
se Vehbįzāde? şehādet dādend ki įn şecere-i ān seyyid-i meźkūrest ve siyā-
det-i mūmā ileyh ke’ş-şemsi vāżıĥ ve ke’ś-śubĥi lāyıĥest. Ve der-diyār-ı ħod 
be-siyādet meşhūrest. BaǾde’t-taķrįr bedįn taķdįr münāsebet-i taĥrįr şüd ki  
Seyyid Aĥmed ibni Seyyid Bayram bin Seyyid Aĥmed bin Seyyid NuǾmān bin 
Seyyid Ĥasan bin Seyyid ǾAbdu’llāh bin Seyyid Ĥüseyn bin Seyyid Seyeĥān 
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bin Seyyid Ziyāde bin Seyyid Maĥmūd bin Seyyid NuǾmān bin Seyyid Sulŧān 
bin Seyyid İsmāǾįl Tirmizį bin Seyyid Ebu’l-Ĥasen ǾAliyy-i Belħį bin Sey-
yid Ebū Ŧālib e’l-Ĥasen e’n-Naķįb be-Belħ bin Seyyid ǾAbdu’llāh e’ŝ-Ŝānį 
e’n-Naķįb be-Belħ bin Seyyid Ebu’l-Ĥasen Muĥammedü’z-Zāhir bin Seyyid 
ǾUbeydu’llāh Ebū ǾAliyyi’l-Evvel bin Seyyid Ebu’l-Ķāsım ǾAli bin Seyyid 
Ebū Muĥammed e’l-Ĥasan bin Seyyid Ĥüseyn e’l-Belħį bin Seyyid  CaǾfe-
rü’l-Ĥüccet bin Seyyid ǾUbeydu’llāh e’l-AǾrec bin Seyyid Ĥüseynü’l-Aśġar 
bin e’l-İmāmu’l-Ĥaremeyn ǾAliyyu Zeyne’l-ǾĀbidįn bin Seyyidi’l-ħāfıķįn ve 
nūri’l-Ǿālemįn ve hādi’l-maşrıķįn ve nūri’l-maġribįn ĥażret-i Ebį ǾAbdi’llāh 
e’l-Ĥüseyn bin Esedi’llāhi’l-Ġālib ve mažharu’l-Ǿacāyib ve mužhirü’l-ġarā-
yib emįrü’l-mü’minįn ve yaǾsūbu’l-müslimįn ve ķıdvetü’ś-śıddįķįn Ebi’l-Ĥa-
sen ǾAlį bin Ebį Ŧālib bin ǾAbdi’l-muŧŧalib bin Hāşim bin ǾAbdimenāf. 

Bedįn vech be-cilve-i žuhūr resįd ve be-derece-i ķabūl peyvest. Važįfe-i 
erbāb-ı dįn ü devlet ve aśĥāb-ı Ǿizz ü miknet ān ki mūmā ileyh be-her diyār 
u mezār u tekye ve lenger ve ħānķāh ki resed ķadem-i şerįfeş-rā muǾazzez 
ü mükerrem dāniste. Daķįķa ez-daķāyıķ-ı Ǿizzet ü ĥürmet fürū ne-güźārend 
be-mūcib-i ĥadįŝ-i risālet-penāhį ki Men ekremen źürriyyetį feķad ekremnį 
ve men ehānehüm feķad ehānetį. Śadaķa Resūlu’llāh. Ve her ki silsile-i bedįn 
sülāle-i aŧhār resāned muķarrerest ki erbāb-ı Ǿuķūl-rā şek der-śıĥĥat-i neseb-i 
ū nenümāyed. Ve heme-i Ǿālem ū-rā seyyid dānend ve riǾāyet-i lāzıme şumu-
rend ki inna’llāhe lā-yużįǾu ecra’l-muĥsinįn. Ĥarrerehu fį 19 şehri Ramażā-
ni’l-mübārek sene 954.

Men itteśala ilā ǾAliyyi’l-Belħį ve hüve śaĥįĥu’n-neseb ve Ǿāle’l-ĥa-
seb. Ĥarrerehu’l-Ǿabdu’l-faķįr ila’llāhi’l-Ġanį MüsāǾid zi-ŧuǾmehi’l-Ĥüsey-
ni’l-Kerbelāyį.

Elemse ŧavre fį kütübihi’n-nesebi ve ġayruhā inne ǾAliyye’l-Belħį ib-
ni’l-Ĥüseyn ibni ǾUbeydi’llāhi’ŝ-ŝānį lehü Ǿaķabun. Femen itteśala āliyeti 
fehüve śaĥįĥun’n-neseb Ǿāle’l-ĥaseb. Nemiķahu afķaru’l-Ǿibād ilā-raĥmeti’l-
lāh Sulŧān ibni İdrįsi’l-Ĥaseneyn e’l-Mūseviyyi’l-Kerbelāyį Luŧfu’llāh bihį. 
Ve’l-ĥamdü li’llāh.

Der-kenār

Vücidet fe’l-Ǿumidet en ǾAliyyü’l-Belħį bin e’l-Ĥüseyn bin ǾUbey-
di’llāhi’ŝ-ŝānį lehü Ǿaķabun. Men uttiśala ileyhi fehüve zekiyyü’n-neseb Ǿā-
le’l-ĥaseb. Ketebehu afķaru Ǿibādi’llāh Ġıyāŝü’d-dįn e’l-Ĥüseyni’l-Ĥāirį.
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EK 3: H. Rebîülevvel 962 / m. Ocak/Şubat 1555 Tarihli Hilâfet İcâzet-
nâmesinin Türkçesi

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla.

Ey Rabbimiz! Muhakkak ki biz “Rabbinize iman edin” diyen çağrıyı işittik 
ve hemen iman ettik. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla ve işlediğimiz suçların 
üzerini ört, ruhumuzu iyilerle beraber al. Ey Rabbimiz! Bize peygamberlerinin ara-
cılığıyla söz verdiklerini ikram et. Kıyamet gününde bizi rezil eyleme. Şüphesiz sen 
söz verdiklerini yerine getirensin. Bunun üzerine Rableri onların dualarını kabul etti. 
“Ben, erkek ya da kadın içinizden kim çalışırsa yaptıklarını boşa çıkarmayacağım, 
dedi. Onlar ki hicret ettiler, yurtlarından sürüldüler”. (Âl-i İmrân 3/193-194-195).

Hz. Peygamber (Allah’ın övgüsü O’nun ve ailesinin üstüne olsun) şöyle bu-
yurdu: “Hüseyin’i (kabrini) bilerek ve hakkıyla ziyaret edenin Cennete gitmesi vacip 
oldu”. Ve şunu da buyurdu: “Hüseyin bendendir ve ben de Hüseyin’den. Hüseyin’i 
seveni Allah da sevsin”.

Hz. Peygamber bu nükteyi, Kerbelâ şehidinin (Hz. Hüseyin’in) şânında defa-
larca söyledi: “Kerbela’ya gitmiş kimsenin cehennem ateşiyle ne işi olur?!”.

Yâ Rabbi! Ne kadar çok suçum ve günahım olsa da, senin affın denizindeki 
bir damla bile ondan daha geniştir. Yâ Rabbi! Halimi, fakrımı ve muhtaçlığımı gö-
ren sensin. Gizli gizli yalvarışlarımı duyan da sensin. Ey yüce iyilik sahibi Rabbim! 
Hamd sana mahsustur.  Dilediğin şekilde izin verirsin ya da engellersin. Yâ Rabbi! 
Yaratıcımsın. Koruyucumsun. Efendimsin. Sıkıntımda da rahatlığımda da yalvarıp 
yakarışım sanadır.

Dini tamamlayıcıların / bütünleyicilerin nurlanmış yüce eşiklerinden… Al-
lah’ın övgüsü hepsinin üzerine olsun.

Zâtıyla ve seviyesiyle hayrete düşüren Allah’ı tespih ederim. Aklın anlayışı, 
onun kemâlinin özüne yol bulamaz.

Onun kudsiyeti sahasını bize nazaran şöyle kıyasla: Bütün dünya kör kuyu-
nun dibinde bir karıncadır (karınca hükmündedir).

Hamd, yücelerden daha yüce olan, eşi ve benzeri olmayan, kudretiyle her şeyi 
yaratan Allah içindir. O yüce şan sahibi Allah’tır. O’nun övgüsü ve selamı Hz. Pey-
gamber’e, vasilerine, Hz. Fâtıma’ya, iki torunu Hasan ve Hüseyin’e, Seccâd’a, Bâkır’a, 
Sâdık’â, Kâzım’a, Rızâ’ya, Takî’ye, Nakî’ye, Askerî’ye ve zamanın sahibi Mehdî’ye ol-
sun. Allah’ın övgüsü hepsinin üzerine olsun. 

Gelelim konumuza. Akıl sahiplerinin aydın gönüllerine, edep sahiplerinin sır 
dolu kalplerine gizli ve örtülü kalmaz ki bu kutlu vakitlerde Diyarbakırlı Keskin oğlu 
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Derviş Pîr Kulu Küçük Ali oğlu Derviş Musa, kendinden geçip yürümekle yollar 
aşındırarak hizmete gelmiştir. Başı gözü üstüne.

Kendisini temiz ve yüce atalarının kabrini öpme şerefiyle yani Garviyye Mur-
tazaviyye, Hâriyye Hüseyniyye, Kâzımiyye Mûseviyye, Cevâdiyye Takaviyye, Hâ-
diyye Nakaviyye, Askeriyye Haseniyye ve sahibü’z-zamānın makamı, Kûfe Mescidi, 
Şems Mescidi ve kutsal mekânların tamamını öpmekle şereflendirdi ve (böylece) 
baş tacı oldu. Nurlu ve temiz kabirleri ziyaret etme şartlarını, yol yordam gözeterek, 
en güzel biçimde yerine getirdi. Bu kutsal yerler, duanın kabul edildiği yerler olması 
hasebiyle, İslâm padişahı hazretinin - Yüce Allah gölgesini bütün insanların üstüne 
kıyamet gününe kadar bâkî kılsın - büyüklüğünün ebediliği ve görkeminin kalıcılığı 
hususundaki içten dualarını, gizli gizli (içten içe) dua ederek, gerekli saygı ve hürme-
ti de göstermek suretiyle yerine getirdi. Müslüman kadın ve erkekler, iman etmiş er-
kek ve kadınlar için de hayır duada bulundu, onların affedilmesini rica etti. İnsanların 
ve cinlerin peygamberi olan Hz. Peygamber’in torunu, iki cihanın değerlisi masum, 
mazlum ve şehit İmam Ebî Abdullâh e’l-Hüseyn’in mübarek ve kutsal kabirlerinde, 
yüce nakiplere ve ulu seyitlere hizmet etmekle şereflendi. 

Onun yüzünde kabiliyet ve yetkinlik izleri görüldüğü / izlendiği için, seyit-
liğin ve nakipliğin sığınağı, mutluluk ve yüceliğin tezgâhı, yüce fikirlerin sırrına vâ-
kıf olmuş, seyitlik ve ihsan göğünün güneşi, nakiplik ve irfan göğünün güneşi yüce 
hazret Emir Seyyid Gıyâseddin’in - nakiplik günleri ve yüceliği kıyamete kadar bâkî 
olsun - hizmetçilerinden oldu. Onu (Dervîş Musa’yı) ona (Emir Seyyid Gıyâsed-
dîn’e) bağladılar. Ona (Dervîş Musa’ya) sofra, çerâğ, taş, kılıç, post, dikiş (bahye) 
ve bunlara bağlı ne varsa gönderdi. Emir Seyyid Gıyâseddin, onu kimya değerindeki 
bakışıyla seçkin ve gözde kıldı. Adı geçenin (Dervîş Musa) hakkında övgüde bulun-
du, dualar okudu. Onun tarikatının pîri Dervîş Pîr Ahmed oldu. Derviş Ali ve Derviş 
Kasım’ın biraderleri oldular. Bu kazan kaynayan bereketli ravzada / ocakta fakirlerin 
ve düşkünlerin rızkı temin edildi.

Huneyn’de herkese nasip olan ne devlettir! Ne din ve dünya mutluluğudur, 
ne İlahî yardımdır!

Yüce seyitlerin, büyük nakiplerin, İslâm kadılarının, muteber âlimlerin, mol-
laların, ümmet tabakalarına mensup olan ahaliden, Türk, Deylem, Arap ve Acem 
kavimlerinden, peygamberlik soyu ve velilik - imamlık ocağına sevgiyle bağlanan-
lardan nice taifeler, yüce imamların eşiğini öpmeyi, oraları tavaf etmek suretiyle 
şereflenip baştacı olmayı değerli bulurlar, bunu hürmet sebebi ve ganimet sayarlar. 
Adı geçen kişiye hizmetkârlığın gereklerini ve hürmet etmenin âdâbını hakkıyla ye-
rine getirirler. Onun dilediklerini yapmada ve isteklerini tamamlamada açık bir çaba 
gösterirler. Nimetlerinden, ikramlarından, hediye ve bağışlarından, arayıp sormala-
rından haz duyup faydalanırlar. Bu ilahi yardımı anlamayı “İyiliğin karşılığı iyilik-
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ten başka bir şey midir? (Kur’ân-ı Kerîm, Rahman 55/60)” buyruğu gereğince her 
iki âlemde mutluluk sermayesi bilirler. “İyilik ederseniz kendinize etmiş olursunuz 
(Kur’ân-ı Kerîm, İsrâ 17/7)”, “Allah sana ihsan ettiği gibi sen de iyilik et (Kur’ân-ı 
Kerîm, Kasas 28/77)”.

Allah, iyilik yapanların iyiliğini boşa çıkarmaz. Bu dünya tarlasında iyilik 
ekersen iyilik biçersin.

Kim seyitlerin kabrini ziyaret edenlerle yoldaş olursa, şüphesiz onun yeri 
Cennet bahçesi olur.

Bunun tarihi 962 senesinin Rebîülevvel ayı oldu. (Ocak / Şubat 1555)

Amelini Allah için yapan kimsenin mükâfâtı Allah tarafından verilir. Fakîr, 
Hasan ile Hüseyn’in soyundan Müsâid ibni Şerefiddîn e’l-Musevi Lutfullah.   

Ya Rabbi! Sen beni insanlardan koru, onlardan himaye et. Rabbinin rahmeti-
ne ve atalarının şefaatine umudu olan Sultân İdris e’l-Hüseynî e’l-Musevî Lutfullah. 

Allah bana yeter. Ya Rabbi! 

Ey yardım isteyenlere yardımcı olan! Bana yardım et.

EK 4: H. Rebîülevvel 962 / m. Ocak/Şubat 1555 Tarihli Hilâfet İcâzet-
nâmesinin Trankripsiyonlu Metni

Bismillahirraĥmānirraĥįm

Rabbenā innenā semiǾnā münādiyen yünādį li’l-įmānį en āminū’ 
bi-Rabbiküm fe-āmennā. Rabbenā fa’ġfir lenā źunūbenā ve keffir Ǿannā sey-
yi’ātinā ve teveffenā maǾa’l-ebrār. Rabbenā ve ātinā mā vaǾadtenā Ǿalā rü-
sülike ve lā-tuħzinā yevme’l-ķıyāmeti. İnneke lā-tuħlifu’l-mįǾād. Fe’stecābe 
lehüm Rabbühüm ennį lā-użįǾu Ǿamele Ǿāmilin minküm min-źekerin ev ünŝā 
baǾżuküm min-baǾżin fe’lleźįne hācerū’ [ve uħricū’] min-diyārihim.

Ķāle Resūlullāh śalla’llāhu Ǿaleyhi ve ālihi ve sellem: Men zāre’l-Ĥü-
seyn Ǿārifen bi-ĥaķķihį vecebet lehü’l-cennete. Ve eyżan ķāle: Ĥüseyn minnį 
ve ene min-Ĥüseyni. Eĥabbe’llāh men ehabbe Ĥüseynen ķad eyżan.

Įn nükte Resūl bārhā güft 

Der-şān-ı şehįd-i Kerbelā güft

Ān-rā ki be-Kerbelā güźārest

Bā-āteş-i dūzaħeş çi kārest

ǾAlį – Ĥüseyn - Aĥmed (kenarlarda)
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İlāhį! Le’in cellet ve cemmet ħaŧį’atį fe-Ǿafvüke Ǿan-źenbį ecellü ve ev-
saǾu. İlāhį! Terā ĥālį ve faķrį ve fāķatį fe-ente münācātiye’l-ħafiyyete tesmaǾu. 
Leke’l-ĥamdü yā źe’l-cūdi ve’l-Ǿulā! Tebārekte tuǾŧį men teşā’u ve temnaǾu. 
İlāhį ve Ħallāķį ve Ĥırzį ve Mevlāyį! İleyke lede’l-eǾsāri ve’l-yusri efzaǾu.

Mine’l-Ǿatebāti’l-Ǿāliyāti’l-münevverāti etemmü’d-dįn śalāvātu’llāhi 
Ǿaleyhim ecmaǾįn.

Sübĥāne men taĥayyare fį źātihį sevāh

Fehm-i ħıred be-künh-i kemāleş ne-bürde rāh

Ez-mā ķıyās-ı sāĥat-i ķudseş çünān ki būd

Mūrį küned mesāĥat-i gerdūn zi-ķaǾr-ı çāh

e’l-Ĥamdü li’llāhi’l-Ǿaliyyi’l-kebįr elleźį leyse lehü şibhün ve lā-nažįre 
ħalaķa’l-eşyā’e bi-ķudretihį ve hüve Ǿaliyyü’l-ķudsį ve’ś-śalātu ve’s-selāmu 
Ǿale’n-Nebiyyi ve’l-vaśiyyi ve’l-Betūl ve’s-Sıbŧeyn ve’s-Seccād ve’l-Bāķır 
ve’ś-Śādıķ ve’l-Kāžım ve’r-Rıżā ve’t-Taķį ve’n-Nāķį ve’l-ǾAskerį ve’l-Meh-
dį-i śāĥibü’z-zamān śalavātu’llāhu Ǿaleyhim ecmaǾįn. 

Ammā baǾd. Ber-żamāyir-i münįre-i erbāb-ı elbāb u ħavāŧır-ı müsteti-
re-i aśĥāb-ı ādāb maħfį vü maĥcūb nemāned ki der-įn evķāt-ı ferħunde-śāǾāt 
Dervįş Mūsā bin ǾAliyy-i Kūçek Dervįş Pįr Ķulı bin Keskin-i Diyārbekrį zi-
ser-gerde ve ķadem-zedende naǾleyn be-ħıdmet āmede bi’r-reǿs ve’l-Ǿayn

ħod-rā be-şeref-i taķbįl-i Ǿabbāt-ı Ǿāliyāt-ı nāmiyāt-ı zākiyāt aǾnį Ġar-
viyye Murtażaviyye ve Ĥāriyye Ĥüseyniyye ve Kāžımiyye Mūseviyye ve 
Cevādiyye Taķaviyye ve Hādiyye Naķaviyye ve ǾAskeriyye Ĥaseniyye ve 
maķām-ı śāĥibü’z-zamān ve Mescid-i Kūfe ve Mescid-i Şems ve cemįǾ-i 
emākin-i şerįfe müşerref ve ser-efrāz gerdānįd. Ve şerāyiŧ-i ziyārāt-ı ravażāt-ı 
muŧahharāt-ı münevverāt kemā hüve ŧarįķuhā ber-vech-i aĥsen be-cāy āverd. 
Ve çün įn emākin-i şerįfe maĥall-i isticābet-i duǾāst der-taķdįm-i merāsim-i 
edǾiye-i cehr ħulūd-ı ĥaşmet ü nuśūb-ı übbehet-i ĥażret-i pādişāh-ı İslām - 
ħalledallāhu teǾālā žıllehu ilā-yevmi’l-ķıyām Ǿalā kāffeti’l-enām - kemāl-i 
saǾy u ihtimām be-cāy āverd. Ve cihet-i mü’minįn ü mü’mināt ve müslimįn 
ü müslimāt duǾā-yı ħayr goft ve āmurziş ħˇāst. Ve der-ravża-i muķaddes ve 
merķad-i aķdes-i sıbŧ-ı Resūlu’ŝ-ŝaķaleyn ve ĥādi’l-kevneyn e’l-İmāmu’ş-
şehįdi’l-mažlūmi’l-maǾśūm Ebį ǾAbdi’llāh e’l-Ĥüseyn be-ħıdmet-i sādāt-ı 
Ǿižām ve nuķabā-yı kirām müşerref şüde. Çün ez-śafaĥāt-ı vecenāt-ı ū āŝār-ı 
ķābiliyyet ü śalāĥiyyet meşhūd būd ħuddām-ı Ǿālį-ĥażret-i siyādet ü neķā-
bet-penāh-ı saǾādet ü rifǾat-destgāh-ı maǾālį-intibāh mihr-i sipihr-i siyādet ü 
iĥsān āfitāb-ı āsumān-ı neķābet ü Ǿirfān Emįr Seyyid Ġıyāŝe’d-dįn -ħullidet 
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eyyāme neķābetihį ve rifǾatihį ilā yevmi’d-dįn - şüd. Ū-rā nisbet-i û şüde ve 
süfre ve çerāġ ve seng ve tįġ ve pūst [ve] baħye ve ānçi bedįnhā müteǾal-
lıķest bedū ĥavāle nümūd. Ve ū-rā be-nažar-ı kįmyā-eŝer maħśūś u manžūr 
gerdānįd. Ve Fātiĥa-i fāyiĥa ve duǾā ve tekbįr der-ĥaķķ-ı müşārun ileyh ħˇānd. 
Ve üstād-ı ŧarįķat-i ū Dervįş Pįr Aĥmed şüd. Ve birāderān-ı Dervįş ǾAlį ve 
Dervįş Ķāsım şüdend. Ve der-įn ravża-i müteberrike-i dįg-cūşį cihet-i fuķarā 
vü mesākįn nümūd. 

Çi devletį ki müyesser şeved Ĥuneyn heme-rā

Zihį saǾādet-i dünyā vü dįn zihį tevfįķ

Sebįl-i ecille-i sādāt-ı Ǿižām ve nuķabā-yı kirām ve ķūżāt-ı İslām ve 
Ǿulemā-yı aǾlām ve mevālį vü ehālį ve efrād-ı ŧabaķāt-ı ümem ve aśnāf-ı  
ŧavā’if-i Benį Ādem ez-Türk ve Deylem ve ǾArab ve ǾAcem ez-muĥibbān 
u mütābiǾān-ı ħānedān-ı nübüvvet ve dūdmān-ı velāyet ü imāmet ān ki iķ-
dām-ı müşārun ileyh-rā ki be-şeref-i ŧavāf ve Ǿatebe-būsį-i Ǿabbāt-ı Ǿāliyāt 
müşerref ve ser-efrāz şüde muǾazzez ü mükerrem ve muvaķķar u muġtenem 
şumārend ve levāzım-ı ħıdmetkārį ve merāsim-i ĥürmetdārį nisbet be-mūmā 
ileyh be-taķdįm resānend. Ve der-incāĥ-ı meŧālib ve isǾāf-ı meǿārib-i ū saǾy-ı 
mevfūr be-žuhūr resānend. Ve ez-inǾāmāt u ikrāmāt ve hediyyāt u Ǿaŧiyyāt ve 
tefaķķudāt maĥžūž u behremend gerdānend. İdrāk-i įn tevfįķ-rā be-mūcib-i 
fermūde-i Hel cezā’u’l-iĥsāni ille’l-iĥsān ser-māye-i saǾādet-i her dü serā dā-
nend. İn aĥsentüm aĥsentüm li-enfüsiküm Ve aĥsin kemā aĥsena’llāhu ileyke. 

Ħudā żāyiǾ nemį gerdāned ecr-i nįk-kārān-rā

Der-įn mezraǾ büved ārį nikūkārį nikū kārį

Her ki bā-zāyir-i ravżāt küned hem-rāhį

Bį-şek ü şübhe büved ravża-i Rıđvān cāyeş

Ve kāne źālike fį tārįħi şehr-i RebįǾu’l-evvel Sene 962.

Men kāne Ǿameluhu li’llāhi kāne ecruhū Ǿale’llāhi. e’l-Faķįr MüsāǾid 
ibni Şerefi’d-dįn ŧuǾmehu’l-Ĥaseneyn e’l-Mūsevį Luŧfu’llāh bihi.

Rabbi ente ŝıktį fa’śamnį mine’n-nāsi. e’l-Faķįrü’r-racį raĥmetuhū Rab-
bihi ve şefāǾatuhū ceddihi Sulŧān İdrįs e’l-Ĥüseynį e’l-Mūsevį Luŧfu’llāh bihi.

Kenārda: Ĥasbį Allāh. Rabbį! Eġıŝnį yā Ġıyāŝe’l-Müstaġįŝįn!
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EK 5: H. 19 Ramazan 954 / m. 2 Kasım 1547 Tarihli Şecerenâmenin 
Fotoğrafları
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EK 6: H. Rebîülevvel 962 / m. Ocak/Şubat 1555 Tarihli Hilâfet İcâzet-
nâmesinin Fotoğrafları
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EK 7: Başbakanlık Osmanlı Arşivi TD. 64 / m. 1518, Tahrir Defteri ss. 
115, Kâdı-i Ulyâ Nahiyesi


