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GGÜÜVVEENNÇÇ  AABBDDAALL  OOCCAA⁄⁄II  

AAlleemmddaarr  YYAALLÇÇIINN
HHaacc››  YYIILLMMAAZZ

ÖÖZZEETT

Daha önce dergimizde hiç yer veremedi¤imiz bir araflt›rmay› bu say›m›zda yay›ml›yoruz. Yay›m-
lad›¤›m›z belgeler Güvenç Abdal ve dergah› ile ilgilidir. Belgelerden birisi 1526 tarihli bir icazetnâme-
dir. Di¤eri ise, bir flecere olup, tarihi belli de¤ildir. Her iki belgenin tarihi de¤eri, Güvenç Abdal ile il-
gili baz› bilgileri vermesi ve silsilesini ortaya koymas›ndad›r. 

Belgelerde bol bol ayet ve hadisler kullan›larak tâliplere ve muhiplere ö¤ütler verilmekte, tarikat
prensipleri ortaya konulmaktad›r. Güvenç Abdal ile ilgili yeni belgelere önümüzdeki say›larda yer ver-
meye çal›flaca¤›z.

AABBSSTTRRAACCTT

In this issue, we have published a research that we were not able to include before. The documents
published are about Güvenç ABDAL and his dervish- lodge. One of the documents, dated 1526, is a
certificate. The other is a pedigree but its date is not known. The historical value of these two docu-
ments is that they give information about Güvenç Abdal and his family-tree.

Using hadiths and verses of the Koran, much more advice is given to believers. We will try to inc-
lude new documents about Güvenç Abdal in the following issues.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Güvenç Abdal, fiecere, ‹cazetname, Dede Karg›n.

KKeeyy  WWoorrddss:: Güvenç Abdal, Family Tree, Certificate, Dede Karg›n.

BBiirr  BBooyylluu  OOccaakk  OOllaarraakk  KKaarraaddeenniizz  ÇÇeeppnniilleerrii  vvee  GGüüvveennçç  AAbbddaall  OOccaa¤¤››

Üzerinde flimdiye kadar  yaln›zca boy ekseninde çal›fl›lm›fl olan Çepniler ve
Çepni boyunun, inanç, tarihsel derinlik ve kültür boyutunda ele al›nmas› sonucu
bu ocakl› boyun Anadolu’da  Türk kültürüne ve sosyal örgütlenmesine katk›s›n›
bir bütün olarak ortaya ç›karmak mümkün olmufltur. Alevilik ve Bektaflilik araflt›r-
malar›n›n ta bafl›ndan beri öne sürdü¤ümüz birçok bilimin verilerinin bir araya
getirilmesi sonucunda  daha do¤ru  ve üzerinde çal›fl›lan konunun bütün boyut-
lar›n›n ortaya ç›kaca¤› gerçe¤i bir kere daha ortaya ç›km›fl bulunmaktad›r. Çünkü
flimdiye kadar birçok de¤erli bilim adam›m›z konu üzerinde  çal›flm›fllar, ancak
Çepnilere yaln›z bir tarihçi ve sosyolog gözüyle bakm›fllard›r. Cumhuriyetin ilk
y›llar›nda Halkevleri araflt›rmalar›nda da folklor derlemesi çal›flmalar›nda  Bal›ke-
sir ve Anadolu’nun di¤er kesimlerinde Çepniler üzerine çal›flmalar yap›lm›flt›r.
Bunlar›n tamam› bir bütün olarak ele al›narak inanç boyutu da eklenerek ve hal-
k›n elinde hâlen bulunan bilgi ve sözlü tarih unsurlar›n›n da birleflmesiyle ortaya
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ç›kan bilgi bütününe bak›ld›¤› zaman gerçe¤i  bütün boyutlar›yla ortaya ç›kt›¤›
görülecektir.

Bizden önce  bu konuda yap›lan çal›flmalar› küçümsüyor de¤iliz. Çal›flmalar
tek tek çok de¤erli çal›flmalard›r. Bir k›sm› tekrar elde edemeyece¤imiz de¤erde
folklor derlemeleridir. Ancak bunlar›n tümünün bir araya getirilerek de¤erlendiril-
di¤i, eksiklerinin tamamland›¤› sistematik bir çal›flma yap›lmam›flt›r. Elinizdeki  ça-
l›flma  böyle bir çal›flmad›r.

Çal›flmam›za kaynakl›k eden bilgiler son derece ilginç ve de¤iflik bir kaynaktan
gelmifltir. Bu kaynaklardan birisi Sakarya ili Kocaali ilçesinden  Araflt›rma Merke-
zimizi arayan fiükrü Alemdar’d›r. fiükrü  Alemdar, ismimizin Alemdar olmas› se-
bebiyle bir yak›nl›k duyarak Araflt›rma Merkezimizi aram›fl ve kendilerinin Alem-
darlar, Sancaktarlar ve Bayraktarlar ad›yla bir dernek kurduklar›n›, adlar› ve soyad-
lar›nda bu sözcüklerin bulundu¤u birçok kifliyi arad›klar›n› söylemifllerdir.

Dernek her 4 Temmuz’da Düzce Gölyaka’da Alemdar ve Bayraktarlar toplan-
t›s› yapmaktad›r. Bu toplant›lardan ilkine davet edildik ve 2003 y›l›n›n 4 Temmuz
günü bu toplant›ya kat›ld›k. Toplant›ya ‹zmit Kand›ra, Sakarya, Hendek, Gölyaka,
Kocaali, ‹zmit Bayraktar ve daha birçok yöreden insan›n kat›ld›¤›n› gördük. Bunlar
aras›nda en yafll› kiflilerden biri de 110 yafl›nda ve hâlen sa¤ olan Emin Alemdar’d›.
Emin Alemdar’la yapt›¤›m›z görüflmeler s›ras›nda kendilerinin Gümüflhane Kürtün
üzerinden önce fial Pazar›’na oradan da Bolu Düzce’ye açl›k ve yoksulluk içinde
geldiklerini büyüklerinden duydu¤unu söyledi. Bu bilgileri daha sonra 4 Temmuz
toplant›s›na gelen ve farkl› il ve ilçelerde yaflayan Alemdar ve Bayraktarlar da söy-
lediler. Ancak Emin Alemdar uzun  görüflme sonunda bizim ›srarla sormam›z üze-
rine kendisinin Alevi oldu¤unu, göçle gelen ve Yunus Efendi köyünde yaflayan bü-
tün köylülerin de Alevi orijinli oldu¤unu söyledi.

Toplant› yerinde tek tek görüfltü¤ümüz yafll›lar›n tamam› kendilerinin  Gümüfl-
hane Kürtün’den Trabzon fial Pazar›na geldiklerini, oradan da göç ederek bat› Ka-
radeniz yöresine  yerlefltiklerini ancak kendilerinin Alevi olmad›klar›n› belirttiler.
Burada çok aç›k bir çeliflki vard›r. Ses, görüntü ve notlar›m›zda da bulundu¤u gi-
bi orijin olarak ayn› kökenden gelen insanlardan bir grubu kendilerinin Alemdar-
lar, Bayraktarlar olduklar›n› söylüyorlar ve Alevi kimli¤ini kabul etmiyorlard›.

Daha sonra Gümüflhane Kürtün’den Murat Y›lmaz ve Hüseyin Güvendi ile ilifl-
kiye girdik. Oca¤›n en son temsilcilerinden biri olan Hüseyin Güvendi emekli bir
ö¤retmendi. Güvenç Abdal Oca¤›’n›n devam› olduklar›n› ve babas›n›n Elyaz Ha-

Alemdar Yalç›n - Hac› Y›lmaz

10 Hac› Bektafl Velî / 2005-35



life (‹lyas Güvendi) olarak an›ld›¤›n›, Ordu ve Giresun’da görgüye ç›kt›¤›n›, Düz-
ce Gölyaka’ya da zaman zaman u¤rad›¤›n› söyledi ve bizi  Güvendi yaylas›nda ya-
p›lan flenliklere davet etti.

Ayn› bölgede a¤›z araflt›rmalar› yapan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ö¤retim
Üyesi  Doç. Dr. Necati Demir, Hüseyin Güvendi’den ald›¤› ve okunmas› gerçek-
ten zor ve düzenlenifli birçok imlâ hatalar› ile dolu olan bir flecereyi verdi. fiecere-
nin düzenlenifl biçimi daha önce haz›rlanm›fl olanlardan çok farkl›yd›. Her ne ka-
dar ‹stanbul Nakibü’l Eflraflar› taraf›ndan düzenlenmiflse de  imlâ hatalar›, kâ¤›d›
ve düzenlenifl biçimi daha önce gördüklerimizden tamamen farkl›yd›. Belgelerde
iki ayr› Nakibü’l Eflraf ad› geçmektedir. Bunlardan biri Hamza bin Sadr Tacettin Ali
el Hüseyin olarak geçmekte, di¤eri ise yine ‹stanbul’da Seyyit Muhammed olarak
gösterilmektedir. Di¤er bütün flecerelerde oldu¤u gibi ‹mam Musa Kaz›m’a kadar
giden bir soy fleceresi olarak verilmiflti.

fiecerelerin çevirisini yapt›ktan sonra  Yunus Abdal köyünde düzenlenen bir
cem törenine kat›lmak ve araflt›rmalar yapmak üzere bu köye gittik. Önce  Gölya-
ka’da  daha sonra ise köyde yafll›larla yüz yüze görüflmeler yaparak bunlar› kayda
ald›k. Yunus Efendi köyünün yafll›lar› Güvenç Abdal’›n  Gümüflhane’ye gelifli, Har-
flit Çay› ortas›nda bulunan kaleyi alarak buradaki tekfuru görevinden uzaklaflt›r›fl›,
daha sonra halka önderlik edifli ile ilgili olarak bütün söylenceleri anlatt›lar. Geri-
ye do¤ru  ailenin  öncülerinin isimlerini sayd›lar. Bunlardan bir k›sm› belgede bu-
lunan isimlerle örtüflüyordu. Ancak s›k s›k Ordu Gürgentepe’den söz ederek gör-
güye buradan dedelerin geldiklerini de söylediler.

Güvenç Abdal Oca¤›’n›n süre¤i  erkanl› sürek olarak Yunus Efendi köyünde bü-
tün canl›l›¤› ile yaflamaktad›r. Ancak dedeleri art›k görgüye gelmedi¤i için Hac›-
bektafl Çelebilerine ba¤l› dikme dedeler erkan yürütmektedir. Her hafta düzenli
olarak topland›klar›, aralar›nda çok s›k› bir  dayan›flma içinde olduklar›n› gözlem-
lemek çok zor de¤ildi. Cem törenlerinde özellikle ikrar niyazlaflmalarla birlikte se-
mahlar› sadece kendilerine özgü bir semaht›. Çark-› felek ad›n› verdikleri bir se-
mah ise yine di¤er  Alevi Ocaklar›nda görmedi¤imiz bir semah türü olarak ilk de-
fa Araflt›rma Merkezimiz taraf›ndan kayda al›nd›.

Buradan Oca¤›n temsilcilerin bulundu¤unu düflündü¤ümüz Zonguldak Alap-
l›’ya ba¤l› Gümeli’ye gittik. Gümeli belediyesinde  beldenin yafll›lar› ile yapt›¤›m›z
görüflmelerde elimizdeki belgelerle  beldenin sözlü tarihi aras›nda ciddi bir iliflki
kurulamad›. Bunun üzerine Gümüflhane Kürtün’den bafllayarak sistematik bir arafl-
t›rma gezisinin yap›lmas›n›n uygun olaca¤›n› düflündük ve  dergimizin bu say›s›n-
da bulunan gözlemlerimizi elde ettik.
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Okuyaca¤›n›z belgelerden birinin üzerinde hicri 933, miladi 1526 tarihi bulun-
maktad›r. Düzenleyen kiflinin yaz›s› ve düzenlenifl biçimi yüksek e¤itimli bir kim-
senin elinden ç›kmad›¤› izlenimini vermektedir. Dergimizin bu say›s›nda  yay›m-
lad›¤›m›z Sar› Saltuk fieceresinde görülece¤i gibi yüksek e¤itimli nitelikli bir kim-
senin elinden ç›km›fl olan bir flecerenin düzenlenifl biçimi Güvenç Abdal’›n dü-
zenleniflinden ilk bak›flta tamamen farkl›d›r.

Belgelerin orijinallerini Gümüflhane Kürtün Tafll›ca köyünde Hüseyin Güven-
di’nin evinde gördük. Belgelerin asl›ndan sonradan ço¤alt›lm›fl bir belge oldu¤u iz-
lenimi ortaya ç›kmaktad›r. Bizim bu izlenimimizi güçlendiren unsurlardan birisi
belgenin düzenlenifl tarihi olarak 1526 tarihi bulunmakla birlikte belgenin üzerine
Fatih Sultan Mehmet Vakf›n›n vak›fnamesinden baz› kay›tlar›n da eklendi¤i görül-
mektedir. Bu da  belge üzerine sonradan yap›lan bir eklemedir. Vak›fname’de  Tor-
tu, Ulu ve Çam köylerinden Fatih Sultan Mehmet Vakf›yesi’nden masraflar› karfl›-
lanmak üzere yemek piflirilerek da¤›t›lmas› notu bulunmaktad›r.

Bu not yörenin özellikleri Fatih Sultan Mehmet’in yöreye gösterdi¤i özel ilgi ile
do¤rudan ba¤lant›l›d›r. Çünkü tarih araflt›rmalar›n›n tamam›nda Fatih Sultan Meh-
met’in fiebinkarahisar ve Gümüflhane yöresindeki Türkmen oymaklar›yla yak›ndan
ilgilendi¤i bilinmektedir. Buralardan Türkmen boylar›n›n bir k›sm›n› Trabzon’a
yerlefltirdi¤i tarih kay›tlar›n›n hepsinde bulunmaktad›r. Bunun iki temel sebebi ola-
ca¤›n› söyleyebiliriz. Bunlardan birincisi Akkoyunlularla Osmanl›lar aras›ndaki sa-
vafl ve yöredeki Akkoyunlu gücü ve egemenli¤ini engellemek olabilir. Çünkü bi-
lindi¤i gibi Akkoyunlular›n Trabzon Pontus Devleti  ile yak›n iliflkileri bulunmak-
tad›r. ‹kincisi ise Gümüflhane  yöresinde çok eski dönemlerden beri iflletilen gü-
müfl madenlerinin Rumlar›n ve Akkoyunlular›n elinden al›narak iflletilmesini sa¤-
lamaya yönelik bir çal›flma olabilir. Böylece Fatih Sultan Mehmet’in bölgedeki
Çepnilere  büyük yetkiler verdi¤i ve kendisinden önceki Selçuklu ve Akkoyunlula-
r›n izinden gitti¤i düflünülebilir. Nitekim Akçakoca’da gümüfl iflleme merkezlerinin
bulunmas› ve akçelerin bir k›sm›n›n burada bas›lmas› da bu görüflümüzü destek-
leyici bilgilerdir.

Osmanl› Devleti’nin kurulufl y›llar›nda Selçuklular›n yapt›klar› yayla ve k›rsal
alan örgütlenmesine fazlaca  kar›flmad›klar›, hatta bu örgütlenmeyi destekledikle-
ri bilinmektedir. Osmanl› sipahi sisteminin de yine bu  yayla ve ocak örgütlenme-
sine ba¤l› oldu¤unu görüyoruz. Sipahilerin savafla haz›rl›k ve ola¤anüstü  durum-
larda toplanmalar› da belirli bir sistem içinde bulunmaktad›r. Bilindi¤i gibi boylar
kendi içinde oymaklar ve obalar olarak ayr›lmakta ve birbirleri ile her hafta, her
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mevsim ve ola¤anüstü durumlarda hemen buluflmakta ve dayan›flma içinde ol-
maktad›rlar. Bu haberleflme ve toplanma sistemlerinde boyun sanca¤›n›n emanet
edildi¤i oymaklar boyun en önemli oymaklar›d›r. Buradan yola ç›karak Do¤u Ka-
radeniz Çepnilerinin sanca¤›n› tafl›yan, buluflma an›nda açarak alt›nda bütün oy-
maklar›n belirli bir düzenle toplanmas›n›n sa¤layan oymak kendisini uzun bir sü-
re Alemdarlar olarak tan›m›fl ve tan›tm›flt›r. Nitekim 1530 tarihli Hazine kay›tlar›-
na bakt›¤›m›z zaman Anadolu’nun bir çok yerinde Alemlü ve Alemdar mezralar›,
köyleri ve yerleflim yerleri oldu¤unu görüyoruz. Bu durum bizim tezimizi güçlen-
diren önemli kan›tlardan biridir. 

Böylece karfl›m›za Do¤u Karadeniz Çepnilerinin Ocakl› Boy olarak örgütlendi-
¤ine ve oymaklar›ndan birinin de Alemdarlar olarak an›ld›¤›na dair güçlü kan›tlar
ortaya ç›km›flt›r. Do¤u Karadeniz Çepnilerinin bu varl›klar›n› 1877/1878 Osmanl›
Rus savafl›na kadar canl› bir biçimde sürdürdükleri, bu savafltan sonra  Bütün Ka-
radeniz yöresine  trajik bir göçle da¤›ld›klar›n› kesin bir bilgi olarak alan araflt›rma-
s› ile ortaya koyduk. Kendilerini ister Alemdar-Bayraktar veya Sancaktar olarak ad-
land›rs›nlar, isterse Çepni veya Güvenç Abdal Oca¤› olarak belirtsinler, bu tan›m-
lar›n her üçü de ayn› kökte birleflmektedir. fiu anda say›lar› iki milyon civar›nda
olarak tahmin etti¤imiz bütün Karadeniz yöresine da¤›lm›fl olarak yaflayan Karade-
niz Çepnilerinin derinlemesine bir analizi yap›lm›fl olmaktad›r.

Yine bölgede  daha önce yap›lan çok de¤erli araflt›rmalarda Çepnilerle Birlikte
Karg›n Boyu ile Beydili, fiadilli, Saltuklular gibi oymaklar›nda yaflad›klar› bilinmek-
tedir. Yay›mlad›¤›m›z belgelerden son döneme kadar flecereyi sayan belgede De-
de Karg›n ad›n›n geçmesi de çok ilginçtir. Bu bize Güvenç Abdal Oca¤› yani Çep-
ni Boyu ile Karg›nlar aras›nda ciddi bir iliflkinin bulundu¤unu göstermektedir. Bu
durum hiç de flafl›rt›c› de¤ildir. Çünkü Develi Karg›nlar›n bu bölgede develerle ma-
den, kömür ve yük tafl›d›klar›na dair bir çok belge bulunmufltur. Bunlar› dergimiz-
de daha önce belgeleriyle yay›nlam›flt›k. Ayr›ca Ordu, Giresun bölgesinin yaylala-
r›n›n karg›nlar›n varl›¤›n› gösteren bir çok kan›t bulunmaktad›r. Bunlardan en
önemlisi Giresun’daki fieyh ‹dris yat›r›d›r ki bunun bir Dede Karg›n Oca¤› dedesi
oldu¤u kesindir. 

Üstelik Karg›nlar›n  Boz Geyikli Karg›n kolundan oldu¤u aç›kt›r. Yine ayn› yö-
rede bulanan Pir Aziz de bir Karg›n Oca¤› ileri gelenidir. Örnekleri bu flekilde ço-
¤altabiliriz. Ancak biz burada do¤rudan Çepniler ve onlar›n ba¤lant›lar› üzerinde
duruyoruz.

Güvenç Abdal Oca¤› ve Çepnilerle ilgili olarak buldu¤umuz bir baflka bilgi de
Güvenç Abdal’la  Sar› Saltuk’un Musahip kardefl olmalar›, Saru Saltuk’un Erzincan
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ve Tunceli yöresinden Trabzon, Giresun, Ordu ve belki de Sinop’a kadar giderek
buradan kendisine ba¤l› Türkmen boylar› ile Ukrayna’ya veya bir baflka rivayete
göre Dobruca’ya geçmesidir. Sar› Saltuk’›n Ortodoks Hristiyanlar aras›nda da se-
vilmesi ve kutsanmas›, ana dili Türkçe olan Ortodoks Hristiyanlar›n tafl›d›klar›
güçlü Anadolu kültürü Karadeniz’deki Çepni, Beydili, fiadilli, Saltuko¤ullar› gibi
Türkmen boy ve oymaklar›n›n durumlar› ile ilgili çok ciddi çal›flmalar›n yap›lma-
s›n› gerektirmektedir.

BBEELLGGEE  11  

fifiEECCEERREE

Eûzübillahi minefl-
fleytanir racim bismilla-
hirrahmanirrahim

Elhamdülillahi rabbil
alemin vassalatü vesse-
lamü ala resulihi Mu-
hammedin ve alihi ec-
main. ‹nnema yüridülla-
hü liyezhebe ankümür
ricse ehle’l-beyte ve yu-
tahhirüküm tathîrâ. ‹n-
nallahe ve melaiketehu
yusallune alen nebiy ya
eyyühellezine amenu
sallu aleyhi ve sellimu
teslima. Kul la es’elü-
küm aleyhi ecran illel
meveddeti fil kurba. Ka-
le aleyhisselam: "Kullu
hasebin ve neseb yen-
katiu illa hasebî ve ne-
sebî ila yevmi’l-k›yame-
ti.”  Ma haze’n-neseb es
seyyid efl flerif el hüsey-
nî ves sadat vel eflraf ba-
kiyyetü âli abâ el eflraf?

Alemdar Yalç›n - Hac› Y›lmaz

14 Hac› Bektafl Velî / 2005-35



(Belgenin sol iki sütununda peygamber efendimizin soy kütü¤ü yer almaktad›r.)
Nu: 2

Hatemül enbiya Muhammed ibni Abdullah ibni Abdülmuttalib ibni Haflim ib-
ni Abdülmenaf ibni Kâsî ibni Kilab ibni Mürre ibni Ka’b ibni Lûy ibni Kahr ibni Ma-
lik ibni Nasr ibni Kinane ibni Huzeyme ibni Müdrike ibni ‹lyas ibni Mudar ibni Ni-
zar ibni Ma’d ibni Adnan aleyhisselam vefk›nnebi ibni Azer ibni Dad ibni Elyesa’
ibni el-Hümeysa ibni Bint ‹brahim ibni Taruh ibni Tacur ibni Suru’ ibni Ar’uva ib-
ni Kali’ ibni Karî ibni fialih ibni fieyh Erhaflt ibni Sam ibni Nuh ibni Malik ibni Mü-
teveflflih ibni Ahnoh ibni ‹kyas ibni Mehayil ibni K›ytat ibni Enufl ibni fiit ibni Adem
ebul befler salavatüllahi aleyhim ecmain.

Kale aleyhisselam: “Meselü ehl-i beytî kemeseli sefineti Nuh.”

(Belgenin sa¤ taraf›nda büyük daireler içinde dört halifenin isimleri ile Güvenç
Abdal’›n soy fleceresi yer almaktad›r.) No: 1

Hatemül enbiya Muhammed sallallahü teala aleyhi vesellem, Huccetüllahis
s›ddik Ebi Bekr rad›yallahü anh, vel Farukul Enver rad›yallahü teala anh, ve zinnu-
reynil ezher rad›yallahü anh, ve Ali b. Ebi Talib rad›yallahü anh veliyyüllah eyye-
dallah ve halifetür resul ve kaidü ahiril muhaccilin ve imamül müttekin, emirül
müminin, el imamül adil, ibnuhu Hüseyn es s›bt, ibnuhu Abdullah ibnuhu Aliyyül
Ekber ibnuhu el imamül ma’sum el mazlumul maktul Kas›m, ‹bnuhu Zeynel a¤a-
beydin, ibnuhu el ‹mam Muhammed Bak›r, ibnuhu el ‹mamül Ca’fer es Sad›k, ib-
nuhu Musa Kaz›m er R›za, ibnuhu ‹brahim Sani, ibnuhu Hasan ibnuhu Ali, ibnu-
hu Sultan ‹smail Atumidi, Dede Karg›n ibnuhu Abdullah ibnuhu el A’rac ibnuhu
fieyh Numan ibnuhu Erkulunc(Erkuvelnc) Abdal ibnuhu Ca’fer el Hac ibnuhu fieyh
Lican(Lücan) Ça¤›rgan Baba ibnuhu fieyh Abdul Kavî ibnuhu Muhammed Hüseyn
ibnuhu fieyh Abdülaziz ibnuhu fieyh Muhammed ibnuhu Ebil Kas›m ibnuhu fieyh
Yakub ibnuhu fieyh Muhammed ibnuhu Abdullah ibnuhu fieyh Yusuf ibnuhu fieyh
Hasan ibnuhu Ali Ziyad (ismin alt›nda daire çevresinde noktalar ve t›pk› günefl gi-
bi ve buras› iflaret edilerek flu not yaz›lm›fl: niflan bafl taraf›nda bulunan sultan is-
mail’den afla¤› taraf› pir Ali’ye gelinceye kadar ikifler nüsha itibar olunur.) ve  ib-
nuhu fieyh Abdullah fieyh Mustafa ve Pir Ali Sahibus saccade ves semat ibnuhu
Halil Nureddin  sahibüs seccade mevcudî ibnuhu fieyh Hüseyn ibnuhu fleyh Ve-
liyyül Gazi Serdengeçti ibnuhu fieyh Ali Efendi ibnuhu fieyh Pir Gaib sahibüs sec-
cade ibnuhu fleyh H›z›r Bahfli ibnuhu fieyh Ürün(Evrün) ibnuhu fleyh Mahmud ib-
nuhu fleyh ‹brahim ibnuhu fleyh Numan ibnuhu fleyh Hasan ibnuhu fleyh Muham-
med ibnuhu fleyh Hasan ibnuhu fleyh Ahmed fleyh Numan ehuhu fleyh Hasan ib-
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ni ehuhu Yekan  ibnuhu Halil fiuaybeddin ibnuhu fleyh Numan  ve Devlet Fakir
Çelebi ibnuhu fleyh Ahmed Nur ibnuhu fleyh Celal Pafla  ibnuhu fleyh Ali Celaled-
din Efendi ibnuhu fleyh Muhammed Nur ibnuhu fleyh Ali ibnuhu fleyh ‹lyas Hali-
fe.

(Belgenin yan taraf›nda Fatih Sultan Mehmed’e ait bir vak›f kayd› bulunmakta-
d›r.)

Kad vakafe li at’âm(eksik)min kura Tortu? Karye-i …maa Ulu ve karye-i …ile
Çam Çukuru ve Sevme  vakfen hassen li r›zaillahi teala ve inned dünya li dari ¤u-
rur ve bevvar ve ahiret dari surur  vel ….innel vakfe ahsene fi’len li devamil biri
vel ihsan indallahil melikil vahhab bi sahibil hayrat vel hasanat sultan Fatih Mu-
hammed zadellahü hasenen ve efada aleyna berakatehü ve ihsanehu. 

GGüünnüümmüüzz  TTüürrkkççeessiinnee  ÇÇeevviirriissii

Dünyada tüm kullar›n› esirgeyen,  ahirette ise mümin kullar›n› ba¤›fllayan Al-
lah’›n ad› ile bafllar, kovulmufl fleytan›n flerrinden, O yüce yarat›c›ya s›¤›n›r›m.

fiükür, alemlerin yarat›c›na, selam ise onun kulu ve peygamberi olan Hazreti
Muhammedin ve onun arkadafllar›n›n ve ehli beytinin üzerine olsun. “Ey Ehl-i
Beyt, Allah ancak sizden kiri götürmek ve sizi tertemiz k›lmak istemektedir.1 fiüp-
hesiz Allah ve melekleri peygamberin üzerine selam getirirler, ey iman etmifl olan-
lar sizde onun üzerine selam veriniz.2 De ki: Bunun üzerine ben sizden akrabal›k
sevgisinden baflka bir sevgi istemiyorum.3 Peygamberimiz buyurdu ki: Bütün soy-
lar kesintiye u¤rar ancak benim soyum k›yamete kadar kesilmeyecek, kesintiye u¤-
ramayacakt›r. Bu soyun mensuplar› kimlerdir denilirse, onlar flunlard›r: Seyyidler ,
fierifler, Hüseynîler, Eflraflar ve onlar›n akrabalar›d›r.”4

Son peygamber Hazreti Muhammed onun babas› Abdullah onun babas› Abdül-
muttalib onun babas› Haflim onun babas› Abdülmenaf onun babas› Kâsî  Kilab
onun babas› Mürre onun babas› Ka’b onun babas› Lûy onun babas› Kahr onun ba-
bas› Malik onun babas› Nasr onun babas› Kinane onun babas› Huzeyme onun ba-
bas› Müdrike onun babas› ‹lyas onun babas› Mudar onun babas› Nizar onun ba-
bas› Ma’d onun babas› Adnan aleyhisselam vefk›nnebi onun babas› Azer onun ba-
bas› Dad onun babas› Elyesa’ onun babas› el-Hümeysa onun babas› Bint ‹brahim
onun babas› Taruh onun babas› Tacur onun babas› Suru’ onun babas› Ar’uva onun
babas› Kali’ onun babas› Karî onun babas› fialih onun babas› fieyh Erhaflt onun ba-
bas› Sam onun babas› Nuh onun babas› Malik onun babas› Müteveflflih onun ba-
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bas› Ahnoh onun babas› ‹kyas onun babas› Mehayil onun babas› K›ytat onun ba-
bas› Enufl onun babas› fiit onun babas› Adem. Selam hepsinin üzerine olsun.

Peygamberimiz buyurdu ki: “Ehl-i Beytim Nuh’un gemisi gibidir (Ona binen,
onlara uyan kurtulur).”

(Belgenin sa¤ taraf›nda büyük daireler içinde dört halifenin isimleri ile Güvenç
Abdal’›n soy fleceresi yer almaktad›r.)

Son peygamber Hazreti Muhammed-selam ona olsun, do¤ru kifli Ebi Bekr rad›-
yallahü anh, iyiyi kötüden ay›ran Ömer rad›yallahü teala anh, iki nur sahibi Os-
man rad›yallahü anh, Allah›n Aslan›, peygamberin halifesi ve emirül müminin,
Ebu Talib o¤lu Ali rad›yallahü anh, onun o¤lu Hüseyn , onun o¤lu Abdullah onun
o¤lu Aliyyül Ekber onun o¤lu el imamül ma’sum el mazlumul maktul Kas›m, onun
o¤lu Zeynel Abidin, onun o¤lu el ‹mam Muhammed Bak›r, onun o¤lu el ‹mamül
Ca’fer es Sad›k, onun o¤lu Musa Kaz›m er R›za, onun o¤lu ‹brahim Sani, onun o¤-
lu Hasan onun o¤lu Ali, onun o¤lu Sultan ‹smail Atumidi, Dede Karg›n onun o¤lu
Abdullah onun o¤lu el A’rac onun o¤lu fieyh Numan onun o¤lu Erkulunc(Erku-
velnc) Abdal onun o¤lu Ca’fer el Hac onun o¤lu fieyh Lican(Lücan) Ça¤›rgan Ba-
ba onun o¤lu fieyh Abdul Kavî onun o¤lu Muhammed Hüseyn onun o¤lu fieyh Ab-
dülaziz onun o¤lu fieyh Muhammed onun o¤lu Ebil Kas›m onun o¤lu fieyh Yakub
onun o¤lu fieyh Muhammed ibnuhu Abdullah onun o¤lu fieyh Yusuf onun o¤lu
fieyh Hasan onun o¤lu Ali Ziyad (ismin alt›nda daire çevresinde noktalar va t›pk›
günefl gibi ve buras› iflaret edilerek flu not yaz›lm›fl: niflan bafl taraf›nda bulunan
sultan ismail’den afla¤› taraf› pir Ali’ye gelinceye kadar ikifler nüsha itibar olunur.)
ve  onun o¤lu fieyh Abdullah fieyh Mustafa ve Pir Ali Sahibus saccade ves semat
onun o¤lu Halil Nureddin  sahibüs seccade mevcudî onun o¤lu fieyh Hüseyn i
onun o¤lu fleyh Veliyyül Gazi Serdengeçti onun o¤lu fieyh Ali Efendi onun o¤lu
fieyh Pir Gaib sahibüs seccade onun o¤lu fleyh H›z›r Bahfli onun o¤lu fieyh
Ürün(Evrün) onun o¤lu fleyh Mahmud onun o¤lu fleyh ‹brahim onun o¤lu fleyh Nu-
man onun o¤lu fleyh Hasan onun o¤lu fleyh Muhammed onun o¤lu fleyh Hasan
onun o¤lu fleyh Ahmed fleyh Numan onun kardefli fleyh Hasan kardeflinin o¤lu Ye-
kan  onun o¤lu Halil fiuaybeddin onun o¤lu fleyh Numan  ve Devlet Fakir Çelebi
onun o¤lu fleyh Ahmed Nur onun o¤lu fleyh Cela Pafla onun o¤lu fleyh Ali Cela-
leddin Efendi onun o¤lu fleyh Muhammed Nur onun o¤lu fleyh Ali onun o¤lu fleyh
‹lyas Halife.

(Belgenin yan taraf›nda Fatih Sultan Mehmed’e ait oldukça  bozuk bir yaz› ile
yaz›lm›fl bir vak›f kayd› bulunmaktad›r.)
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Anlafl›ld›¤› kadar›yla:

Tortu, Ulu, Çam gibi köylerde yemek piflirilmesi ve da¤›t›lmas› üzere bir mik-
tar paray› Allah r›zas› için vakfettim. Allah hay›rlara vesile k›ls›n. Vak›f sahibi Fa-
tih Sultan Mehmet Han. 

BBEELLGGEE  22
‹‹ccaazzeettnnaammee
Hüvel muin ve bihi

nesteîn

(Daire içinde  ve ke-
narlar›nda imamlar›n
isimleri vard›r.)

‹ç k›s›m kenarlarda:
‹mam Hüseyin flehid-i
Kerbela, imam Zeynel
Abidin, imam Cafer-i
Sad›k, imam Hasan hul-
ki R›za, Muhammed Ta-
ki, Ali Naki, Muham-
med Mehdi sahib-i za-
man, imam Musa Kaz›m

‹ç k›s›m ortada: Haza
seyyid-i sadât Muham-
med aleyhisselam

Dairenin kenarlar›n-
da flu isimler yaz›l›d›r:
Muhammed Ali, Hasan
Ali, Muhammed Ali,
Muhammed Hasan, Ali
Cafer, ‹mam Zeynel,
Musa  Kaz›m, Musa R›-
za, Ali Hasan, Muham-
med Hasan, o¤lu Mu-
hammed
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Alttaki iki küçük daire içinde ve d›fl›nda flunlar yaz›l›d›r:

‹ç k›s›m: Tevekkeltü alellahi vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

D›fl K›s›m: On iki imam›n isimleri yaz›l›d›r.

Di¤erinin ‹ç k›sm›: ve bileke ve leke vela havle kuvvete illa billahil aliyyil azim

D›fl K›s›m: On iki imam›n ismi vard›r.

Alttaki iki küçük daire içinde :

Hac› Muhammed b. Muhammed Selcelli? ufiye anhu

‹kincide: Hac› Ömer b. Abdülaziz Selcelli?ufiye anhü

En alttaki iki dairenin içi ve d›fl›ndakiler flunlard›r:

‹çi: el Âfî sübhanehu ve teala enel fakir Muhammed seyyidün nakibil mahruse

Kenar›: On iki imam›n isimleri vard›r.

‹kinci daire içi: seyyidül Arab Muhammed b. Abdullah b. Haflim el Kureyflî
aleyhisselam.

Kenarlar›: On iki imam›n isimleri vard›r.

‹ki dairenin aras›nda: Masum-› pak hazret-i kemerbest-i flah-› merdan, Ya Mur-
taza Ali.

AAss››ll    MMeettiinn
Hüvel ¤ani kalennebiyyü sallallahü aleyhi ve selem: “ed Dünya k›ntatün5

fa’buduha vela teammuha” ve kalennebiyyü sallallahü aleyhi ve sellem: “minhüm
mâte la yeflâni minhüm el male ve minhüm el ilme ” ve kalennebiyyü sallallahü
aleyhi ve sellem: “Seyyidül kavmi hadimühüm.” Kalennebiyyü aleyhisselam: “ed-
Dayfü iza enzele nezele bi r›zk›hî fe iza ehrace …ve ehlihi” ve kale aleyhisselatü
vesselam: “Ekrimu’d-dayfe velev kane kafiran.”  Ve kalennebiyyü aleyhissalatü
vesselam: “Rabbü hayayem leyse lehu min savmin  elcui vel atefli.” Ve kalenne-
biyyü aleyhisselam: “ed-Dünya saatün fecalha taatün.” Ve kalennebiyyü aleyhis-
selam: “…..sumu tes›hhu.” Ve kale aleyhisselam: “Yunk›zu malezzekati.” Kalen-
nebiyyü aleyhisselam: “Ekrimû ¤urebâeküm fe innî küntü fil kebiri ¤aribenve fis sa-
¤iri yetimen.” Ve kalennebiyyü aleyhisselam: “Ene ve etk›ya ikteda beravezüttekel-
lüfü.” Ve kalennebiyyü aleyhisselam: “Necal mevk›fun  ve helekel müttekilun. “sa-
deka resulullah  sadakal azim ve sadaka resuluhul kerim.  
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Hurran kul ya ›badallahil ¤aniyyil hasib..Hamza  b. Sadr Taceddin Ali el Hü-
seyn en nakib bil memalikil mahrusetil hakaniyye sanehullahu ömrül beliye. 

Bismillahirrahmanirrahim ve bihil avni

Elhamdülillahillezi ›stafa Ademe halifeten ve ihtara min zürriyyetihi Muham-
medil Mustafa  ve cealehu resulen ve nebiyyen ve hadiyen ve nasiran ve hatemen-
nübüvveti ver risaleti ve kame makamuhu aliyyen hasbiyallahü ve nimel vekil yü-
beflflirihum bi rabbihim bi rahmetihi minhu ve R›dvan ve cennatin lehüm fiha ne-
imün mükim halidine fiha ebeden innellahe indehu ecrun azim. Elhamdülillahi
evkade mesabihan nucumi fi zulumatil leyalî ve evde ali makari fununil cevahiri
vel lealî ….kasabatil fi hanit flatratil vedud fi gusubi li eflcarin mürsel mübfliratil ka-
za min mühbi ¤ufranihi menzili kataratir rahmeti min s›habil f›tri ve ihsanihi ve
küllü ayetin bi rububiyyetin natikatin ve küllü huccetin ala vahdaniyetin sad›kun
ve eflhedü en la ilahe illallahu vahdehu la flerike leh flehadeten min ahlasi fit tev-
hidi fi evveli divanihi ve eflhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu bi ma¤-
rifetil kifayeti ve miftahil hidayeti ve evsata akdel beyan ve fatihati akdil iman
….cihatil ealî zemruti? Hesebatil meali bismi s›dkirrisaleti sallallahü aleyhi ve ala
alihi ve sahabetihi ve zürriyyetehü va’lemu bi enne suduril alimi vaksahil arebe vel
acem vekmil beni Adem yekulu inne cemial hasebinneseb yenkatiu ve nesebeti la
yenkatiu.  Kalennebiyyü aleyhisselam: "men mate ala hubbi âli Muhammed mate
flehiden  ve men mate ala hubbi ali Muhammed mate müminen illa ve men hub-
bi  beflflerellahü melekil mevt bilcenneti ve münkirin ve nekirin illa ve men mate
ala hubbi ali Muhammed yesuku ilel cenneti kema yusukul arusu ila beyti zevci-
ha illa ve men mate ala hubbi ali Muhammed futiha lehu fi kabrihi baben minel
cenneti.” ve eyzan cae fil haberi aninnebiyyi sallallahü aleyhi ve sellem: "Harre-
metil cenneti ala men zaleme ehli beytî ve kabelehüm vel müheyyinü aleyhim üla-
ike li ahlakin lehüm fil ahireti vela yükellimühümüllahü vela yenzuru ileyhim yev-
mel k›yameti vela yüzekkihim velehüm azabün elim anil kubbetil aliyyetil ulviye-
tir ravzaviyye 

Cennetün bila nevarin ilahiyyetin vel asarin nebeviyye hamd bî had ve k›yas
ve flükr bi nihayet ve sipas hazret-i hüdavendi ra tekaddümest esmauhu ve savve-
let ni’mâuhû ki nesl-i tahir  ve asl-› ba habib-i lebib hoda ra beflerif: “Kul la eselü-
küm aleyhi ecran illel meveddeti fil kurba” bi nevahati ve a’lamil ikram ve in’am
îflâzen der ayet-i kerime: “Li yezhebe ankümür ricse ehl-i beytin ve yutahhirüküm
tathira.”  bi revahati hüdaye alimü adem ki zate bî müsellesi fled ez uyub ve neka-
yiz minnetihi ve tahir bahflem ehl-i hakik kemal-i kudret çu afitabter her zerre ru-
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flen ve tahir ve durud-› na ma’dud flenar-› merkad-› mudahhar ve meflhed-i muat-
tar hazret-i …ki evladül bad hod ra der hadis: “Meselü ehl-i beytî ke mesel-i sefi-
net-i Nuhin.” Aziz ve mükerrem ger danyal ve s›rr-› escar îflâmezazel edna ve ek-
bari na bi farkin  f›rkatihi ez resan der resul ki ruhsar efley-i: "ez yufune bin nezri
ve ez yutimune zi ervahi pak ve zi ebdani tahir ber halk› ve hal›k› aziz ve müker-
rem ve al-i ›zzet ve kuruddiraset an hazret ki türab-› akdam iflan sebeb-i ay ru-y›
ehl-i taharet ve pak-› tayyifet bi flefeati ashab-i meyseret ve erbab-› cesaret endu
ba’deh bi r›zaha yermizihi ve mezalim-i müstizi ashab-› nesebin ve erbab-› hase-
bin tahir ve behir est ki evlad-› resul ve ekbar-› betül vediati hazret-i fleriat ender
salavatüllahi aleyhim ecmein. Bi münkazi mazmun zi erbeate ekabe lehüm flefiu
yevmel k›yameti velev atunî bi zububin ehlel arz›l mükerrem lizürriyyetî vel kadî
lehüm havacihim vessakî lehüm fi umurihim ›ndema ›dtarru ve muhibbu lehüm bi
kalbihi ve lisanihi ve inni tarek-i refikükümus sakaleyn kitabullahi ve izzeti pes ri-
ayet cevanib-i flerik-i iflan ber zümem sammim ve necm est bi mucib-i neyl-i flefa-
at der sa-y› der sa-y› hususan sadat ki be s›hhat-i neseb ezherü minefl flemsi eheb-
bü minel ems ve bafl edu eba an ceddin bil anna vel keramet encebü nükaba ve
nüceba ararsana? melaike afliyan hazreti sultan-› ekalim imamet-i delail ber ez de-
lail-i keramet-nikin-i hatem-i velayet amiha alem-i hidayet mühr-i sipehr-i ›smet-i
mükerremet imam ve flir-i mükteda-y› cümle halay›k flefi-i ruzi ceza cemi cemi-i
s›fat imam tayyib-i tahir zidel enverin Ali b. Zeynel abidin b. El imam Hüseyn b.
Fat›ma ez Zehra binti resulullah sallallahü aleyhi ve sellem yeki racülün sadat in
kabilehu ehli iradet âlî cenab-› meâlî meâb…intisab-› iftiharil ekabir vel efad›l›s sa-
dat menbeil izzis sadat zin nesebi tahir vel hasebit tahiril muhtass bi inayetil me-
likil kavi âlî hazreti memalikil ‹slam bu¤yetihi sadatil enam bi mevahibil melik zil
menni seyyid Ömer b. Seyyid Osman b. Seyyid Ahror b. Seyyid Hac› Hüseyn sey-
yid H›z›r b. Seyyid Turmufl b. Seyyid ‹brahim b. Seyyid Ahmed b. Seyyid Muham-
med b. Seyyid Tacül arifin b. Seyyid Muhammed es Sabi b. Muhammed efl fiafî b.
Seyyid Zeydül Ahmer b. Seyyid Hasan b. Seyyid Zeyd b. Seyyid Ali b. Seyyid Ha-
san b. Seyyid ‹brahim b. ‹mam Musa Kaz›m b. ‹mam Cafer Sad›k imam Muham-
med Bak›r imam Zeynelabidin emirül müminin imam Hüseyn emirülmüminin
Hazret-i Ali Fat›matüz Zehra binti resulullah sallallahü aleyhi ve sellem b. Abdul-
lah b. Abdulmuttalib b. Haflim b. Abdulmenaf b. Kass b. Kilab b. Murre b. K’ab b.
Luy b. Galib b. Fihr b. Malik b. Nadr b. Kenan b. Harabil? b. Muruk b. ‹lyas b.
Mudrib b. Nizar b. Ma’d b. Adnan b. Adda(Azer?) b. Uddi b. Elyesa b. Hemi b. Ni-
bet b. Saml b. Kayder b. ‹smail enebi aleyhissellam  b. ‹brahim Halilullah er rah-
man b. Taruh b. Narohor b. Saruh b. Argoy b. Fali¤ b. Abir b. fialih b. Erfahflt b.
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fiam Nuh b. el-Melik b. Müteveflflilh b. Ahnoh b. Berdülayn b. Mehail b. Kinan b.
Enufl b. fiid en Nebi aleyhisselam b. Adem . innellahe teala halakal Ademe minet
tîn ve halakal Havva fil Cenneti min zahrul Adem el eyser nakalet min atikil mefl-
huril ebib ilel cedid din-i eytam kahr›nda itticam lecehet zuhuruhu ve meani…in-
ne sutura kesüret cun-i cinan milsel basaru mezul ve makam ra dar-› yar-› ‹slam er
rum der arab vel acem ve tereke ve vedibem ez belde-i Vakrid? Ve hangah-› ..ve
tekirü zaviye ve tamam bak’ati humkir kadem-i flerif müflerref saznil flerait ta’zim
ve levaz›m tekirim arayca-y› urendu der dünya seb necat ve refaa derecat hoder
edresilki ehli flefaat sehratgira-y› anende ashab-› nuzurat her nizar ki be hat›r go-
zar ayende be canem müflarun ileyh teslim nümayende ki der hoda meharum had-
d› enduher aferid ki bi icazet ibni üstaz nezu girifk bafl edu ra edeb kerde nedur
..ve yetafend vazife-i heme cemaat ez sadat hüfeka ve hükema ve mevali ve aha-
li an ki der canibi darî ve hizmetkar müflarün ileyh dakika ya mer’i nekedrende ve
der yeraverdun hacat ve kederdan meriyyat müflarün ileyh sa¤i cümleye yezhur re-
sanende ta ez ayet hine reyül hasebeti tikle emseli müflarün ileyh ebher kimseden
ki “innellahe la yudiü ecral muhsinin” hoda zayi nemi kerdanend ecrinin karefza
erdin furu bevalilhak neku kari .Tahriran tahriran temmet 

Evlad-› emirul müminin el imam Musa Kaz›m b. imam Cafer-i Sad›k el imam
Muhammed Bak›r b. Zeynelabidin b. imam Hüseyin b. Emirul müminin Ali rad›-
yallahü anh. 

Evvel Seyyid Emrullah b. seyyid Hac› Hüseyin b. H›z›r Turmufl b. seyyid b. ‹b-
rahim seyyid Ahmed b. seyyid Muhammed b. seyyid Muhammed b. tacülarifin
seyyid Muhammed bi tacissani seyyid Zeyd b. seyyid ‹brahim  seyyid Muhammed
b. Zeyd b. Hasan b. seyyid Zeyd b. seyyid ali  seyyid Hasan b. ‹brahim b. seyyid
Nasrullah rahmetüllahi teala aleyhi rahmeten vasiaten.

Seyyid Ramazan fiehid Seyyid fiaban seyyid Pir ⁄aib el K›rmani

Seyyid Muhammed fiehid seyyid Mustafa seyyid Kas›m el Ula 

fiehid seyyid Muhammed b. seyyid Abdülkadir

fiehid Süleyman b. seyyid Hazma

fiehid seyyid Hamd b. seyyid Muhammed el-Meflhur 

Sene tahriran fi flehri Cemazi Evvel el Mübarek sene selaseti ve selasin ve
tis’amie  min hicretinnebeviyyeti. 933/1526
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GGüünnüümmüüzz  TTüürrkkççeessiinnee  ÇÇeevviirriissii

O (Allah) en büyük yard›mc›d›r ve yard›m› ancak ondan isteriz (Daire içinde
ve kenarlar›nda imamlar›n isimleri vard›r).

‹ç k›s›m kenarlarda: ‹mam Hüseyin flehid-i Kerbela, imam Zeynel Abidin, imam
Cafer-i Sad›k, imam Hasan hulki R›za, Muhammed Taki, Ali Naki, Muhammed
Mehdi sahib-i zaman, imam Musa Kaz›m.

‹ç k›s›m ortada: Efendilerin efendisi Muhammed aleyhisselam

Dairenin kenarlar›nda flu isimler yaz›l›d›r: Muhammed Ali, Hasan Ali, Muham-
med Ali, Muhammed Hasan, Ali Cafer, ‹mam Zeynel, Musa  Kaz›m, Musa R›za,
Ali Hasan, Muhammed Hasan, o¤lu Muhammed.

Alttaki iki küçük daire içinde ve d›fl›nda flunlar yaz›l›d›r:

‹ç k›s›m: Allah’a dayand›m,  o yüce Allah’tan baflka güç ve kuvvet sahibi yok-
tur.

D›fl K›s›m: On iki imam›n isimleri yaz›l›d›r.

Di¤erinin iç k›sm›: Her fley sendendir ve sana dönecektir. Yüce Allah’tan bafl-
ka güç ve kuvvet sahibi yoktur.

D›fl K›s›m: On iki imam›n ismi vard›r.

Alttaki iki küçük daire içinde :

Hac› Muhammed b. Muhammed Selcelli –günühlar› affolunsun.

‹kincide: Hac› Ömer b. Abdülaziz Selcelli –günühlar› affolunsun.

En alttaki iki dairenin içi ve d›fl›ndakiler flunlard›r:

‹çi: Her eksikten uzak olan Allah ba¤›fllay›c›d›r. Ben Muhammed, ‹stanbul Na-
kibül Eflraf›

Kenar›: On iki imam›n isimleri vard›r.

‹kinci daire içi: Araplar›n efendisi Abdullah o¤lu Muhammed el Kureyflî aley-
hisselam.

Kenarlar›: On iki imam›n isimleri vard›r.

‹ki dairenin aras›nda: Masum-› pak hazret-i kemerbest-i flah-› merdan, Ya Mur-
taza Ali, fleklinde bir ifade yaz›lm›flt›r.
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AAss››ll    MMeettiinn

O Allah ki, her fleyin sahibidir. Peygamberimiz buyurdu ki: Dünya bir  fitnedir,
ondan uzak durun. Yine peygamber buyurdu: Kifli öldü¤ü zaman iki fley b›rak›r: ya
mal ya da ilim. Ve yine peygamber buyurdu: Bir toplumun efendisi o topluma hiz-
met edenlerdir. Yine buyurdu: Gelen misafir r›zk›yla gelir. Gitti¤i zaman da ev hal-
k›na bereket b›rak›r. Peygamber buyurur ki: Misafir kafir de olsa ona ikramda bu-
lunun. Peygamber buyurdu: Rabbimiz diridir, onun ne suya ne yeme¤e ihtiyac›
yoktur. Peygamber buyurdu: Dünya gelip geçici bir yerdir. Onu itaat etti¤in ve iyi
ifller iflledi¤in bir yer k›l. Peygamber buyurdu: Oruç tutun, oruçla s›hhat bulursu-
nuz. Yine buyurdu: Mal›n›z›n zekat›n› verin. Yine buyurdu: Aran›zda bulunan ga-
ribanlara ikram edin, iyilikte bulunun. Ben de küçükken yetim, büyükken gariban
birisiydim. Yine buyurdu: Ben ve Allah’tan korkanlar a¤›r yükler alt›na girdik. Ve
buyurur: Baflar›l› olanlar kurtulur, a¤›r  davrananlar ve  tembeller helak olur. fiüp-
hesiz Allah’›n flanl› resulü do¤ru söylemifltir.

Bunlar› yazan Allah’›n aciz kulu, ‹stanbul Nakibü’l-eflraf› Hamza  b. Sadr Ta-
ceddin Ali el Hüseyn. 

Dünyada tüm kullar›n› esirgeyen,  ahirette ise mümin kullar›n› ba¤›fllayan Al-
lah’›n ad› ile bafllar›m. Yard›m ancak ondand›r.

Adem’i halife olarak seçen ve  onun soyundan gelen Muhammed Mustafa’y›
son peygamber, müjdeleyici ve müminlere yard›mc› olarak gönderen ve onu en
yüce makama ç›karan Allah’a flükürler olsun. Allah ne güzel bir vekildir, o bize ye-
ter. Onlar› rablerinin engin nimetleriyle müjdele. O nimetler ki R›dvan cennetidir
ve o cennetin içinden ›rmaklar akar, onlar orada ebedi kalacaklarad›r. Müminle-
rin Allah indinde de¤er ve k›ymeti her fleyin üzerindedir.

Gece karanl›klar›n› y›ld›zlar›yla ayd›nlatan ve güzel mücevherler gibi de¤erli
nimetleriyle dünyay› süsleyen Allah’a flükürler olsun… Rahmet ve bereketin bol
oldu¤u her ayetin ve her delilin onun ihsan›n› gösterdi¤i yer olan bu kasaba. fia-
hadet ederim ki Allah’tan baflka ilah yoktur ve Hazreti Muhammed onun kulu ve
elçisidir. O elçi ki hidayetin ve kurtuluflun anahtar› ondad›r. ‹man›n ve teslimiye-
tin yegane mercii O’dur. Selam ve dua o son peygambere ve onun ashab›na ve
Ehl-i Beytine olsun. O peygamber, Arap ve Acemlerin efendisidir. O, buyurur ki:
Tüm soylar kesintiye u¤rayacakt›r ancak benim soyum ve neslim asla kesintiye u¤-
ramaz. Peygamber yine buyurur ki: Kim peygamber ailesine sevgi besleyerek ölür
ise, flehit olarak ölmüfl olur. Kim böyle ölürse yine o mümin olarak ölmüfl demek-
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tir. Kim benim aileme bir sevgi besleyerek ölürse, t›pk› gelinin evlendi¤i adam›n
evine gitti¤i gibi cennete gidecektir. Ve kim bu sevgi ile ölürse, onun kabrinin ya-
n›ndan bir pencere aç›l›r ve Cennetin kokular›n› alarak orada kal›r.. Yine baflka bir
rivayette peygamberimiz flöyle buyurmufltur: Benim Ehl-i Beytime zulmedenlere
Cennet haram k›l›nm›flt›r. Onlar k›yamet gününde bir çok nimetten mahrum kala-
cak ve cennet ehlini uzaktan seyredeceklerdir. Ve onlar için ac› ve fliddetli bir
azap vard›r.

Sonsuz flükür ve hesaps›z hamt O yüce yarat›c›ya olsun. Salat ü selam ve bin-
lerce dua onun resulü Muhammed Mustafa ve onun ehl-i beytine ve arkadafllar›na
olsun. 

Yüce Allah büyük kitab›nda buyurmufllard›r ki: De ki: Ben sizden bunun için
akrabal›k sevgisinden baflka bir fley istemiyorum, buyurmufllard›r. Yine ayet-i keri-
mede yüce Allah buyuruyor: Ey Ehl-i Beyt, Allah ancak sizden kiri götürmek ve  si-
zi tertemiz k›lmak istemektedir. Bu kifli ki, kendisi her türlü fenal›ktan ve kötü ah-
laktan uzakt›r. Zira kendisi iyi bir soya mensuptur. Bu konuda peygamber buyur-
mufltur ki: Ehl-i Beytim Nuh’un gemisi gibidir. ‹nsanlar aras›nda fark gözetmeksi-
zin, düflü¤üne de yükse¤ine de ayn›  de¤eri veren bu soyun temiz mensuplar› için
buyruluyor ki: Onlar ki adaklar›n› ve sözlerini yerine getiriyorlar ve öyle bir gün-
den korkuyorlar ki o günün dehfleti her yana da¤›lm›flt›r.6 Onlar ki, temiz sülaleye
mensup, bedenleri temiz, iyilik erbab›, cesaret örne¤i, peygamber evlad›, peygam-
berin aziz emanetleridir. Selam ve dua onlar›n hepsinin üzerine olsun.  

K›yamet günü yegane flefaatçisi, k›yamet gününde susayanlar›n su vericisi, cin-
lerin ve insanlar›n peygamberinin evlâtlar› ki tertemiz ve güneflten daha ayd›nl›k,
ceza günü kendilerini sevenlere flefaat edecek olan üstün insanlard›r. Onlar, insan-
lar›n yollar›n› ayd›nlatan birer y›ld›z, yollar›n› kaybedenlere birer rehber, sapk›nl›-
¤a düflünlere birer yol göstericidirler.

Ali onun babas› Zeynel Abidin onun babas› El imam Hüseyn onun anas› Fat›-
ma ez Zehra onun babas› resulullah sallallahü aleyhi ve sellem. 

Bu muhterem öyle bir adam ki, faziletli ve seçkin insanlar kendisine biat etmifl
ve itimat etmifllerdir. Nesebi ve soyu temizdir. O ki, seyyid Ömer onun babas› Sey-
yid Osman onun babas› Seyyid Ahror onun babas› Seyyid Hac› Hüseyn seyyid H›-
z›r onun babas› Seyyid Turmufl onun babas› Seyyid ‹brahim onun babas› Seyyid
Ahmed onun babas› Seyyid Muhammed onun babas› Seyyid Tacül onun babas›
Seyyid Muhammed es-Sabi onun babas› Muhammed efl fiafî onun babas› Seyyid
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Zeydül Ahmer onun babas› Seyyid Hasan onun babas› Seyyid Zeyd onun babas›
Seyyid Ali onun babas› Seyyid Hasan onun babas› Seyyid ‹brahim onun babas›
‹mam Musa Kaz›m onun babas› ‹mam Cafer Sad›k imam Muhammed Bak›r imam
Zeynelabidin emirül müminin imam Hüseyn emirülmüminin Hazret-i Ali Fat›ma-
tüz Zehra onun babas› resulullah sallallahü aleyhi ve sellem onun babas› Abdul-
lah onun babas› Abdulmuttalib onun babas› Haflim onun babas› Abdulmenaf onun
babas› Kass onun babas› Kilab onun babas› Murre onun babas› K’ab onun babas›
Luy onun babas› Galib onun babas› Fihr onun babas› Malik onun babas› Nadr
onun babas› Kenan onun babas› Harabil? onun babas› Muruk onun babas› ‹lyas
onun babas› Mudrib onun babas› Nizar onun babas› Ma’d onun babas› Adnan
onun babas› Adda(Azer?) onun babas› Uddi onun babas› Elyesa onun babas› He-
mi onun babas› Nibet onun babas› Saml onun babas› Kayder onun babas› ‹smail
enebi aleyhissellam  onun babas› ‹brahim Halilullah er rahman onun babas› Taruh
onun babas› Narohor onun babas› Saruh onun babas› Argoy onun babas› Fali¤
onun babas› Abir onun babas› fialih onun babas› Erfahflt onun babas› fiam Nuh
onun babas› el-Melik onun babas› Müteveflflilh onun babas› Ahnoh onun babas›
Berdülayn onun babas› Mehail onun babas› Kinan onun babas› Enufl onun babas›
fiid en Nebi aleyhisselam onun babas› Adem.

Allah Hazreti Adem’i topraktan Havva’y› da onun sa¤ eye¤i kemi¤inden yarat-
t›. ‹slam, birçok beldede yay›lm›fl ve Arap’da ve Acem’de birçok tekke ve zaviye-
ler kurulmufltur. Bu dergahlar›n birinde oturan bu ad› geçen muhtereme bir çok ki-
fli intisap etmifl olup biz de onlar› irflat etmesi için kendisine icazet veriyoruz. Bun-
dan sonra herkes kendisine tazim göstersin ve hizmetinde olsun. Kimse kendisinin
bu görevinde ona engel olmas›n. Bu görevinde kendisine yard›m etmek dinin bir
gere¤idir. Bunu ihmal etmesinler ve kendisine yard›m etsinler. Çünkü ayette buy-
rulmufltur ki: fiüphesiz Allah müminlerin hayr›n› araya vermez, mutlaka  mükafat-
land›r›r.7

Hazreti Ali’nin evlâtlar›: el imam Musa Kaz›m onun babas› imam Cafer-i Sa-
d›k onun babas› el imam Muhammed Bak›r onun babas› Zeynelabidin onun baba-
s› imam Hüseyin onun babas› Emirul müminin Ali rad›yallahü anh. 

Baflka bir flecere de flöyledir:

Evvel Seyyid Emrullah onun babas› seyyid Hac› Hüseyin onun babas› H›z›r
Turmufl onun babas› seyyid onun babas› ‹brahim seyyid Ahmed onun babas› sey-
yid Muhammed onun babas› seyyid Muhammed onun babas› Tacülarifin seyyid
Muhammed bi tacissani seyyid Zeyd onun babas› seyyid ‹brahim  seyyid Muham-
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med onun babas› Zeyd onun babas› Hasan onun babas› seyyid Zeyd onun babas›
seyyid Ali  seyyid Hasan onun babas› ‹brahim onun babas› seyyid Nasrullah rah-
metüllahi teala aleyhi rahmeten vasiaten.

Seyyid Ramazan fiehid Seyyid fiaban seyyid Pir ⁄aib el K›rmani

Seyyid Muhammed fiehid seyyid Mustafa seyyid Kas›m el Ula 

fiehid seyyid Muhammed b. seyyid Abdülkadir

fiehid Süleyman b. seyyid Hazma

fiehid seyyid Hamd b. seyyid Muhammed el-Meflhur 

YYaazz››mm  ttaarriihhii::  993333//11552266  yy››ll››nn››nn  CCeemmaazziiyyeell  EEvvvveell  aayy››..

DD‹‹PPNNOOTTLLAARR

1 Ahzab Suresi 33
2 Ahzab 56
3 fiura Suresi 23
4 Belgenin sol iki sütununda peygamber efendimizin soy kütü¤ü yer almaktad›r.
5 Kelimenin asl› Fitnetün’dür.
6 ‹nsan Suresi 7
7 Al-i ‹mran 171
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GGAARR‹‹PP  HHAACCII  BBEEKKTTAAfifi

Pirimin sevdas› sinemden gitmez
Yanar›m aflk ile tütünüm tütmez
Viran bahçelerde bülbüller ötmez
Garip gördüm bugün Hac› Bektafl'›

Perdeler çekilmifl kap›lar kilitli
Evlâd-› pir niçin dergâhtan gitti
Ankara onlar› bu yola itti
Garip gördüm bugün Hac› Bektafl'›

Odalar›nda hiç kimseler yatmaz
Bacalar›ndan hiç dumanlar tütmez
E¤lenip gençleri, çocuklar gülmez
Garip gördüm bugün Hac› Bektafl'›

Çeflmelerden akan sular›n donmufl
Efendim köflküne baykufllar konmufl
Hasbahçe'nde açan güllerin solmufl 
Garip gördüm bugün Hac› Bektafl'›

Ocaklar yanm›yor piflmez afl›m›z
Acep ne olacak bizim iflimiz
Hazret-i Hünkâr'a ba¤l› bafl›m›z
Garip gördüm bugün Hac› Bektafl'›

Bu kadar söyledim yeter alana
Yer vermezler bu meydanda olana
Allah ömür versin geri kalana
Garip gördüm bugün Hac› Bektafl'›

Üzülerek bunu söyledim
Fakir Ednâ'm ci¤erlerim da¤lar›m
Hazreti Hürkârdan yard›m umar›m
Garip gördüm bugün Hac› Bektafl'›

FFaakkiirr  EEddnnââ


