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Özet

Bektaşilik ve kaynağını arap fütüvvetinden almakla birlikte, zamanla başta şecere-nâmeler 
olmak üzere yerli kaynaklarını ve kültürünü oluşturmayı başaran türk ahiliği, türk toplumunu 
uzun süre etkileyen iki kardeş oluşum olarak temayüz etmektedir. ahilik, erkân ve âdâbı ile 
tarihi süreç içinde yok olmuş bir oluşum iken Bektaşilik ciddi dönüşüm ve değişimler geçirmiş 
de olsa varlığını hâlâ devam ettirmektedir. Bununla birlikte alevîlik gibi Bektaşilik hakkında da 
bilgilerin daha ziyade şifahî (sözel) yolla günümüze aktarıldığı da söylenegelen hususlardandır. 
Bu hükmün haklılık payı olmakla birlikte Bektaşilik büsbütün yazılı kaynaklardan yoksun 
bir tarikat değildir. Bektaşilik kültürünün özellikle ritüellerini anlamada kayda değer yazılı 
kaynaklarından birini de “fütüvvet-nâmeler” oluşturmaktadır. Bu yazının konusunu, sayısı çok 
da fazla olmayan anonim bir el yazması Bektaşi fütüvvet-nâmesinin değerlendirilmesi ve metni 
oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bektaşilik, ahilik, Fütüvvet-nâme, erkân, âdâb

a BektaSHIaN FUtUVVetNaMe

Abstract

Bektashism and turkish akhism, while arab futuvvet is the source of it, succeeding in creating 
especially sejherename and  indigenous resources and its own culture, appears as affecting  
turkish society  a long period of time like two sister formation. Despite akhism  have 
disappeared with its rules and manners in the historical process, but, Bektashism still continues  
despite a serious transformation and changes undergone. However, is always said that like 
alavism,  information about Bektahism, has been transfered to the present time with verbal 
way. this provision can be justified  but Bektashi sect is entirely not a lack of written resources. 
especially in understanding rituals of culture of Bektashism, futuvvetnames are significant 
resources. the subject of this article  is text analysis and evaluation of anonymous  manuscript 
Bektashi futuvvetname the number of which is not  much  
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Giriş

Bektaşilik, daha çok sözlü kültürden beslenen bir tarikat olarak bilinmektedir. 
ancak, Bektaşiliğin yazılı kaynaklar bakımından büsbütün fakir olmadığı, özellikle 
son yıllarda yapılan türlü yayınlarla ortaya çıkmaktadır. Bu yayın zenginliğinde 
Gazi Üniversitesi Hacı Bektaş Velî araştırma Merkezi’nin yayınlarıyla bu araştırma 
merkezimizin yayın organı olan türk kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi’nin rolünü 
özellikle teslim ve takdir etmek gerektiği kanaatindeyiz.

Bektaşiliğin yazılı kaynakları arasında Buyruk, Makâlât, Vilâyet-nâme, 
Fazîlet-nâme, kitâb-ı Dâr, abdal Mûsâ Vilâyet-nâmesi, kitâb-ı Cabbâr kulu, Besmele 
tefsiri… gibi kitapların yanı sıra edebî birer tür mahiyetindeki cenk-nâmeler, menâkıb-
nâmeler, erkân-nâmeler, şecere-nâmeler, icazet-nâmeler ve fütüvvet-nâmeler gibi 
çoğu anonim olan eserler yer almaktadır.

İslâm dünyasında VIII. yüzyılda Irak ve İran’da başlayıp zamanla tasavvuf 
çevrelerine ve meslekî teşekküllere nüfuz eden fütüvvet kavramını konu edinen 
ve giderek bu teşekküllerin bir çeşit nizam-nâmesi hüviyetine bürünen risalelere 
genellikle fütüvvet-nâme adı verilmektedir (Ocak 1996: 264).

Sözünde durma, doğruluk, güven verme, eli açıklık, alçak gönüllülük, 
bağışlayıcılık, dindarlık, başkasının ayıbını görmemek gibi kuralları kapsayan 
fütüvvet-nâmeler, ahilikle birlikte Bektaşilik, Rufâîlik, kalenderîlik, Melâmîlik, 
dahası Yeniçeri sakaları gibi tarikat ve teşkilâtlarca da benimsendi. Her biri, kendi 
örgütlerine özgü özellikler içeren irili ufaklı fütüvvet-nâmeler yazdılar (köksal 2008: 
76-77).

Risâle-i Fütüvvet-name

Bu yazının konusu olan eser de Bektaşilikle ilgili bir fütüvvet-nâmedir. 
Fütüvvet-nâme, M. Fatih köksal’ın şahsî kütüphanesinde Yz. 92/5 numarada bulunan 
bir risaleler mecmuasının 71b-87a sayfaları arasında yer alan 16 varaklık bir eserdir. 

 Bektaşi Fütüvvet-nâmesi, “Risâle-i Fütüvvet-nâme” başlığıyla başlar. Bu 
başlıktan sonra bir dua ve hemen ardından ayine başlanırken okunan “tercümân” 
başlığı altında eşik tercümanı1 yer almaktadır. Bu tercümandan sonra talibin, şeyhin 
önüne giderken okuduğu kadem tercümanları ve hatâ tercümânı yer almaktadır. 

Bu tercümânlardan sonra, “bel bağlama” esnasında okunan tercüman ve talibe 
verilen nasihatler vardır.

“Der-Beyân-ı Üstâd-ı Nefs” başlığı altında ise tâlibe sorulan sorular ve 
cevaplar yer almaktadır. Fütüvvet geleneğinde âdâb ve erkânı havi birtakım kalıp 
sorular vardır ki her fütüvvet ehli bunları bilmek zorundadır. Gerek merasimlerde 
bir değerlendirme vasıtası olarak ve gerekse bir başka şehre gittiğinde fütüvvetteki 
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derecesinin tesbiti için bu sorularla karşılaşabilir (torun 1998: 239). Metinde 
soruların, “eger sorsalar” girişiyle sorulması, cevaplardan önce, “cevâb vir kim” 
şeklinde bir ifadenin kullanılması bu sorulara karşı talibin daha önceden hazırlıklı 
olması gerektiğini göstermektedir. 

Soru ve cevaplardan sonra “Salavât-nâme-i Sagîr (küçük Salavat-nâme)” 
bulunmaktadır. Salavat-nâme-i Sagîr’de Hz. Muhammed, Hz. Hatice, Hz. Fatıma ve 
başta Hz. ali olmak üzere on iki imamın isimleri zikredilmektedir.

Bundan sonra ise “Nâd-ı alî” duası yer alır. Nâd-ı alî, “ali’ye seslenme”, 
“ali’yi yardıma çağırma” anlamında sabah ve akşamları ya da törenlerde okunan bir 
duadır (korkmaz 2005: 509).

Nâd-ı alî’den sonra “Salavât-ı kebîr2 (Büyük Salavât)” yer almaktadır. 
Salavât-ı kebîr’de Hz. Muhammed ve on dört masûm-ı pâk (on iki imamın henüz 
küçük yaşta şehit edilen çocukları) babalarıyla birlikte zikredilmektedir. 

“Hünkâr mevlûdleri ve nişanları beyânı”nda Hacı Bektâş-ı Velî’nin soyu 
belirtilmekte, ilk hocası Lokman Perende’den ve ahmet Yesevî’den bahsedilmektedir. 
Bu kısım, Vilâyet--nâme’nin girişinde Hacı Bektâş-ı Velî’nin şeceresi ile ilgili 
anlatılanların bir özeti mahiyetindedir3.

eser, “şerbet tercümânı”, “Usûl-i İkrâr”, “Çerağ tercümânı” ve “tığbent 
(şed) Bağlanması” ile devam etmektedir. eserin sonunda, ayin sırasında meslek 
erbabının oturuş planını gösteren bir tablo bulunmaktadır. 

eserin Diğer Fütüvvet-nâme ve erkân-nâmelerle karşılaştırılması

Çalışmamıza konu olan fütüvvet-nâme, türk edebiyatındaki bilinen fütüvvet-
nâme ve erkân-nâmelerle içerik yönünden karşılaştırıldığında onlarla birtakım 
farklılıklar ve benzerlikleri olduğu görülmektedir. 

Burgazî, şeyh Seyyid Hüseyin, Radavî, Hoca Cân Bursevî ve Caèfer Sâdık 
fütüvvet-nâmeleri hamdele ile başlarken bu fütüvvet-nâme dua ile başlamaktadır. 
Burgazî, şeyh Seyyid Hüseyin, Hoca Cân Bursevî ve Radavî fütüvvet-nâmelerinde 
bulunan sebeb-i telif kısmı bu eserde bulunmamaktadır. 

Burgazî Fütüvvet-nâmesi’nde4 bulunan, fütüvvetin ne olduğu ve dereceleri ile 
ilgili açıklamalar, fütüvvetin menşei, fütüvvetin şartları, fütüvvetin kabul etmediği 
şahıslar, yüz yirmi dört edep gibi konular bu eserde yer almamaktadır.

şeyh Seyyid Hüseyin Fütüvvet-nâmesi’nde5 yer alan, şedd, helva ve dört 
tekbirin aslı, Gadîr-i Hum hadisesi, Hz. ali’nin belini bağladığı on yedi kemer-beste, 
helvâ-yı cefne, fütüvvet ehli arasında kullanılan terimler, şedd bağlanması haram olan 
kişiler, fütüvvetten düşüren hâller, el tutuşma erkânı, şeddin şekilleri, yüz yirmi dört 
edep gibi konular da bu fütüvvet-nâmede yoktur. şeyh Seyyid Hüseyin Fütüvvet-



M. Fatih KÖKSAL / Kamil Ali GIYNAŞ

TÜRK KÜLTÜRÜ ve HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ / 2011 / 59406

nâmesi’ndeki şed bağlama ve soru-cevap kısımları -tamamıyla aynı olmasa da- 
incelediğimiz eserde de bulunmaktadır.

Radavî Fütüvvet-nâmesi’ndeki6 -Seyyid Hüseyin Fütüvet-nâmesi’nde de yer 
alan- kimi konulara ilâveten peygamberlerle ilgili kıssalar, fütüvvet silsilesi, fütüvvetin 
kısımları, fütüvvet ehlinde bulunması ve bulunmaması gereken hasletler Bektaşi 
Fütüvvet-nâmesi’nde yer almaz. Burada bulunan dört tercümân (eşik tercümânı ve 
kadem tercümânları) ile şeyhin şakirde icâzet vermesi -daha ayrıntılı bir şekilde- ve 
soru-cevap faslı Radavî Fütüvvet-nâmesi’nde de yer almaktadır.

Hoca Cân Bursevî Fütüvvet-nâmesi7 on kısımdan müteşekkil bir eserdir. 
Muhtevasından debbağlara ait bir fütüvvet-nâme olduğu anlaşılmaktadır. Fütüvvet-
nâmenin girişinde bulunan bütün sanatlar hakkındaki genel bilgi ve ardından sırasıyla 
habbâz, debbağ, başmakçı, cullahan, terzi, keçeci, kalaycı, sûzenger, nalbant esnafının 
âdâb ve erkânıyla ilgili verilen bilgiler neşredeceğimiz eserde bulunmamaktadır.

Ca’fer-i Sâdık Fütüvvet-nâmesi’nde8 yer alan, tıraşla ilgili erkân ve âdâb, tâc 
ve ihram giyme erkânı, şeddin mânâ ve mahiyeti, Gadîr-i Hum hadisesi, yüz yirmi 
dört bin peygamberin sayısı hakkındaki bahis, helvâ-yı cefne, makas, şedd-i fütüvvet, 
hırka, mendil ve önlüğün açıklandığı bölüm, şeddin aslı ve yedi bağlama çeşidinin 
tavsifi, tarikatın on iki erkânı, üç sünnet yedi farz, Nâd-ı alî duasının kırk faydası 
gibi konular bu eserde yer almazken Nâd-ı alî duası, soru-cevap kısmı ve dualar 
ile tercümanların çok az bir kısmı Ca’fer-i Sâdık Fütüvvet-nâmesi ile bu fütüvvet-
nâmenin ortak yönlerindendir.

konya Yusuf ağa kütüphanesi’nde yazarı bilinmeyen on iki fasıldan 
müteşekkil bir fütüvvet-nâme9 bulunmaktadır. Bu fütüvvet-nâmede yer alan, tarikata 
girmenin şartları, şeyhin vasıfları, şed çözme, şeddin çeşitli özellikleri, erkân 
ehlinin açıklanması, şeddin başlangıcı, helva gönderme gibi konular incelediğimiz 
eserde bulunmamaktadır. İncelediğimiz eserin başında bulunan dört tercümân (eşik 
tercümânı ve kadem tercümânları) ile şeddin bağlanması -daha ayrıntılı bir şekilde- ve 
soru-cevap faslı bu fütüvvet-nâmede de bulunmaktadır.

Bektaşi erkân-nâmesi ismiyle yayımlanan bir erkân-nâme (Gümüşoğlu ve 
Yıldırım 2006) ile üzerinde çalıştığımız fütüvvet-nâme karşılaştırıldığında şed 
kuşanma, ikrar merasimi, çerağ erkânı gibi konuların ortak olduğu görülmektedir. 
Bu erkân-nâmede bulunan âyin-i cem, çerağ dinlendirme tercümânı, özür tercümânı, 
sâkîlik tercümânı, post tercümânı fütüvvet-nâmemizde de bulunmamaktadır. 

Başka bir Bektaşi erkân-nâmesinde (Özcan 2008: 189-204) yer alan şed 
kuşanma ve büyük salavât neşredeceğimiz fütüvvet-nâmede de bulunmaktadır. 
erkân-nâmede bulunan âyin-i cem, çerağ dinlendirme tercümânı, sâkilik tercümânı, 
özür tercümânı, post tercümânı bu fütüvvet-nâmede bulunmamaktadır. 
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eserin nüsha tavsifi:

toplam 132 yapraklık bir risaleler mecmuasının 71b-87a sayfaları arasında yer 
alan eser 155x95, 120x60 mm ölçülerinde, 13 satırlı; sırtı siyah, Rumi bezemeli koyu 
lacivert meşin cilt içindedir. Yer yer okumaya zarar vermeyecek şekilde yırtılmış mavi 
renkli kâğıda bozuk bir rik’a kırmasıyla yazılmıştır. İstinsah tarihi ve müstensihi belli 
değildir. 2a’da “Merhûm Ganî Baba’nın hayrât ve vakfıdır.” kaydı vardır.

Mecmûanın muhtevası: Menâkıb-ı şerîf (şeyh Safî Buyruğu): 1b-22b. kitap 
“Der-beyân-ı Farz ve Sünnet-i İmâm Ca’fer es-Sâdık” (1b-3a), “Hâzâ Menâkıb-ı 
şerîf Budur” (3b-11a), “Der-beyân-ı Vücûd-ı Âdem” (11a-18a), “Der-beyân-ı 
Havâsiyyât” (18b-22b) bölüm başlıklarından oluşuyor; kisvet-nâme: 23a-48a “Der-
beyân-ı Risâle-i tâc-nâme” (37a-39b), “Der-beyân-ı Risâle-i Hırka-i Bektâşiyân” 
(39b-42b), “Der-beyân-ı Post” (42b-48a) bölüm başlıklarından oluşmaktadır; 
48b-52b sayfaları arasında Silsile-nâme, 52b-71b arasında tercümân-ı Bektaşiyân 
adlı eserler bulunmaktadır. Çoğu manzum olmak üzere türkçe ve arapça birçok 
Bektaşi tercümanı bulunmaktadır. 71b-87a sayfaları arasında Bektaşi Fütüvvet-nâmesi 
88a-111b arasındaki kitâb-ı Hurûfât: içinde, “Vücûd-ı İnsânın Hurûfı” (88a-92b). 
“Başın Muhammed, elin ‘alî, Sağ tarafın Âdem…” ibaresiyle ve her birinin “pâ, kâ, 
jâ” gibi harflerle simgelendirilmesiyle başlayan risâle, Hz. alî’nin numaralandırılmış 
ve tamamı kendisiyle ilgili 70 sözünün bir araya getirilmesiyle sona ermektedir; 
“kitâb-ı tavâyif-i aşer, Cemî’ tarîkin Harfile adedi”: 92b-101a; “Hurûfu ebcedi’l-
Mu’accem”: 101a-102b; “Vücûd-nâme”: 102b-111b arasında bulunmakta, 111b-130a 
sayfaları arasında ise tamamı Bektaşi şairlerin şiirlerinden oluşan bir Mecmûa-i eş’âr 
yer almaktadır.

 türkçe pek çok kelime ve ekin yanı sıra arapça ve Farsça kelimelerin dahi 
yanlış yazılmasından müstensihin pek bilgili biri olmadığı anlaşılmaktadır. Yazının 
sonundaki örnek sayfalardan da anlaşılacağı üzere yazının da okunaklı olmaması 
metni problemli hâle getirmektedir. Biz neşrimizde önemli yanlışlıkları metin 
tamiriyle düzeltme ve yazmadaki şekli dipnotlarda gösterme yolunu tercih ettik.

Belgenin Önemi ve Çalışmanın Sonucu

Burada tanıttığımız ve tam metnini yayımladığımız eser, “Fütüvvet-nâme” 
başlığını taşımakla beraber Bektaşilik âdâp ve erkânını tanıtması yönüyle erkân-
nâmelere daha çok benzemektedir. tîğbend (şedd) bağlama başta olmak üzere 
Bektaşiliğin pek çok ritüelini fütüvvet ehlinden alması hasebiyle bu tür eserlerin 
Bektaşi kültüründe “fütüvvet-nâme” olarak anılması gayet tabiîdir.

Bizim görebildiğimiz kadarıyla, bu eseri türdeşleri içinde özgün kılan bir 
özellik de metnin sonunda, ayin sırasında dergâh görevlilerinin ve dergâhtaki meslek 
erbabının oturuş planını gösteren bir tablo bulundurmasıdır.



M. Fatih KÖKSAL / Kamil Ali GIYNAŞ

TÜRK KÜLTÜRÜ ve HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ / 2011 / 59408

ayrıca bu eserle Fütüvvet kurumunun, Bektaşiliğin özellikle erkân ve âdâp 
boyutunda önemli bir kaynağı ve dayanağı olduğu bir kez daha belgelenmiş olmaktadır.

MetİN

/71b/ RİSÁLe-İ FÜtÜVVetNÁMe

allah defter-i şeb-i ôulumÀtdan ve Àmeden-i rÿz-ı nevrÿzdan ber-murÀd-ı 
murÀdÀn-ı tÀm-ı ÒudÀ’dan ve rÿó-ı pÀk-i Muóammed MuãùafÀ’dan ve çehÀr yÀr-ı 
/72a/ bÀ-ãafÀdan ve ervÀó-ı cemìè-i enbiyÀ vü evliyÀ ve şehìdÀn [u] etúıyÀdan 
èulemÀ vü ãuleóÀ vü sÀdÀtdan10 ervÀó-ı pederÀn u mÀderÀn [ve] üstÀd [u] pìrÀndan 
ve muèallimÀn-ı ãÀlió şod ve ehl-i beyèatdan ve devÀm-ı devlet-i pÀdişÀh-ı İslÀmdan 
ve selÀmet-i seyyid Muóammed RıøÀ ve ãafÀ-yı óuøÿr-ı óÀøırÀn ve rıøÀ-yı RaómÀn-ı 
ÒudÀ-rÀ11 sÿre-i fÀtióatü’l-kitÀb bi-óurmetin èazìzen. 

tercümÀn:

eşiginde úoymuşam ben cÀn [u] ser 
tÀ vücÿdum ola ãÀfì [hem-çü zer]
eşiginde óÀcetim budur benim 
kim úılasın ben faúìre bir naôar 

es-selÀm hey erenler 
DünyÀ terkin úılanlar 

tercümÀn:

ey cemÀliñ úıble-i [ehl-i] naôar 
ey dehÀnıñ rÀz-dÀr-ı her güher 
Çün bugün èÀlemde miåliñ yoú-durur 
Luùf-ile bende[ñe] eyle bir naôar 

Ve birúaç adım ilerü vara, bu tercümÀnı oúuya: 

ey vücÿduñ baór-i cÿduñ kÀnıdır 
Hem sözüñ óakdır /72b/ Óak’uñ fermÀn[ı]dır 
Bir naôar kim úılasın ey nÿr-ı èayn 
kìmyÀdır derdimiñ dermÀnıdır 

şeyò öñünde bu tercümÀnı oúuya:

şemè-i tevfìú-i hidÀyetdir yüzüñ 
äÿret-i Óaú’dan işÀretdir yüzüñ 
ehl-i tevóìde beşÀretdir yüzüñ 
Óac [u] iórÀm [u] ziyÀretdir yüzüñ 
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tercümÀn-ı gÿstÀh:12 

ÒaùÀ13 itdim ÒudÀ14 içün baàışla 
Muóammed MuãùafÀ içün baàışla 

[äafí nesli Cüneyd ü Óayder oàlı]15

èaliyyü’l-MurtaøÀ içün baàışla 

Óasan’dır pÀdişÀh-ı her dü èÀlem 
Óüseyn-i kerbelÀ içün baàışla 

İmÀm Zeyne’l-èÁbidìn Muóammed BÀúır 
İmÀm [Ca’fer-i] äÀdıú içün baàışla16

İmÀm kÀôım ùarìúat şÀhıdır 
èalì MÿsÀ RıøÀ içün baàışla 

Muóammed taúì [hem] èalì Naúì’dir
şehìd olan óaú[ı] içün baàışla 

Óasan-ı èaskerí’niñ óürmeti-çün 
Muóammed Mehdì şÀh için baàışla

Úuluyum Àl-i èalì MuãùafÀ’nıñ 
eşiginde [velÀ] içün baàışla 

ÒaùÀyì[’ye]m ÒudÀ’ya yalvarıram 
/73a/ GünÀhım çoúdur[ur] şÀhÀ baàışla 

eger benden günÀh olduysa mevcÿd
Geç andan17 luùf ile ey ãÀóib-i18 cÿd
kebìr ü [hem] ãaàìr bÀ-sehv vardır

ki ÚuréÀnéda buyurdu [bunı] maèbÿd:

-Ve’l-kÀôımìne’l-àayôa ve’l-èÀfìne èani’n-nÀãi vallÀhu yuhibbu’l-muósinìn19-

tercümÀn-ı SelÀm:

SÀkinÀn-ı ãafÀ erbÀb-ı vaúÀr es-selÀm 
Nesl-i20 sÀdÀt naúìb-i (…) es-selÀm
Mecmaè-ı cemè-i cemÀl-i (…) es-selÀm
Cümle mürşid pìrÀn sıàÀr es-selÀm

tercümÀn

erenler muóabbetinde sÀúì-i merdÀna èaşú olsun21. SÀúìliú ola dergÀha 
meydÀna èaşú olsun. Muóibb-i òÀnedÀnın úalbine pìr Óasan ile Óüseyin èaşúına içen 
kÀna èaşú olsun. 
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Bel Baàlamaú tercümÀnı Budur. Bunı Oúuya: 

Muóammed ãalavÀt, Nÿó nebì rÿóına Muóammed ãalavÀt, DÀvÿd nebì rÿóına 
Muóammed ãalavÀt, /73b/ yüz yigirmi dört biñ peyàamber rÿhına Muóammed ãalavÀt, 
üç yüz on üç pìr er rÿóına Muhammed ãalavÀt, üstÀdımız rÿhına Muóammed ãalavÀt, 
nÿr-ı nebiyy-i [e]krem èaliyy-i rÿşen-çerÀà-ı sÀdÀt-ı mübÀreke subó [u] şÀm merd-i 
meydÀn pìr-i pìrÀn sırr-ı RaómÀn èaôametullÀhi tekbìr illÀ maôlÿm ser-i deşt-i gÿşe-i 
çÀrdeh-i maèãÿm-ı pÀk ser-i deşt-i gÿşe-i çÀr yÀr-est. elif allah mìm Muóammed èayn 
èalì cìm CebrÀéìl.

edebinde şÀgirde İcÀzetin Virmegi BeyÀn İder

evvel dizi üzre dayana bunı oúuya. İkinci allah’ı bir bile rasÿlü óaú bile, beş 
vaúit namazını úaøÀya úoymaya. Üçüncü óacca varmaú. Dördüncü zekÀt virmek. 
Beşinci girdiler (?) Óaú úatında olmasın benlik bendini yırtasın kimseyi /74a/ görme 
görürsen eteginle örtesin. Úomadıàın yirden nesne úaldırma ve göñliñ àıll [u] àışdan 
pÀk eyle. Her yirde Óaúúı óÀôır ve nÀôır gör. 

BÀb

ÜstÀd şÀgirdi başúa çıúarsa22 [göñlünüñ] kapusı ve úalbiniñ òazìnesi úulaúdır 
diye işitdigiñ òayr ise úulaàıñda erkÀn ùut şerr ise unut gitsün. Ve daòi kendiñden 
uluya taèôìm ü tekrìm eyle. Büyük ve küçük dimeyüp öñünde bÀzÿlar çevirüp (?) 
òizmetde úÀéim olmaúdır ve üstÀdların önünde el kavuşdurup ÀdÀb ile ùurmaúdır. 

BÀb 

ÜstÀd şÀgirdi başúa çıúarsa naãìóatdir. el-CevÀb: ehl-i erkÀn miyÀn-beste23 

bir kÀmil kimse görüp buldıàıñ yirde zinhÀr àÀfil olmayup lÀzım bir niyÀz ile 
gelesin naôarına. /74b/ Diz çöküp andan naãìóat almaúdır ve üstÀd sırrın ãaúlayup 
fÀş itmemekdir. Daòi üstÀd yÀ àayrı kimesneniñ malına ve èıyÀline keç naôar-ile 
baúmayup [müsÀfir] oldıàıñ kimseniñ òÀnesine24 saúatlıú itmeyesin. Gördigiñi eliñ25 

ile örtesin.

Der-beyÀn-ı üstÀd-ı nefs26:

eger ãorsalar: “ÜstÀd-ı nefs nedir?” cevÀb budur ki: “Üçdür.” evvel cevÀb 
budur ki: “Sen seni ne ile bilirsin, ismin cismin ne ile mevcÿd idersin?” İkinci: “Sen 
seni ne ile bulursun?” Üçüncü cevÀb oldur ki: “Ne ile MüslümÀnsın?” CevÀb-ı evvel 
oldur ki: “İsmimi oúumaàla bilürim.” İkinci budur ki: “Óaú içinde kendü ismim bile 
bilürüm.” Üçüncü budur ki: “Bir Àyet birle MüslümÀnım.” Áyet budur ki -Ámene’r-
rasÿlü bimÀ unzile ileyhi min rabbihi ve’l-muéminÿn /75a/ küllün Àmene billÀhi ve 
melÀéiketihi ve kütübihi ve rusulihi lÀ nuferriúu beyne eóadin min rusuluhi ve úÀlÿ 
semiènÀ ve aùaènÀ àufrÀneke rabbenÀ ve ileyke’l-maãìr27- eger ãorsalar: “RevÀn 



BİR BEKTAŞÎ FÜTÜVVET-NÂMESİ

TÜRK KÜLTÜRÜ ve HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ / 2011 / 59 411

olduñ mı?” CevÀb: “eyvallÀh revÀn oldum.” eger ãorsalar: “Ne yirde revÀn olduñ?” 
eyde kim: “Pìrler naôarında revÀn oldum ve ãofra kenÀrında ve çerÀà dibinde revÀn 
oldum.” eger ãorsalar: “Ol meclisde kim var idi?” CevÀb vir kim: “Seyyid-i sÀdÀt 
saúúÀ-yı Óüseyn ve ãofra erenleri var idi.” eger ãorsalar: “Seniñ ile üstÀd arasında ne 
baàludur?” CevÀb vir kim: “şedd-i şÀh ve telúìn-i pìrÀn.” eger ãorsalar: “Başıñda ne 
var?” CevÀb vir kim: “tÀc-ı èizzet vardır.” eger ãorsalar: “Gözüñde ne var?” CevÀb vir 
kim: “ØiyÀ-yı ìmÀn.” eger ãorsalar: “Diliñde ne var?” /75b/ CevÀb vir kim: “kelime-i 
şehÀdet.” eger ãorsalar: “eliñde ne var?” [CevÀb] vir kim: “Òayr [u] berekÀt.” eger 
ãorsalar: “Beliñde ne var?” CevÀb vir kim: “kemer-i òizmet.” eger ãorsalar: “Diziñde 
ne var?” CevÀb vir kim: “ÁdÀb [u] erkÀn.” eger ãorsalar: “ayaàıñda ne var?” CevÀb 
vir kim: “Naèleyn-i Muóammed.” eger ãorsalar: “Úulaàıñda ne var?” CevÀb vir kim: 
“ÒÀmÿşluú vardır.”

äalavÀt-nÀme-i ãaàìr

allÀhümme ãalli ve sellim èalÀ seyyidinÀ Muhammedin nÿr-ı cemÀl-i MuãùafÀ 
allÀhümme ãalli èalÀ seyyidinÀ Muóammedin nÿr-ı cemÀl-i İmÀm èaliyyüél-
MurtaøÀ allÀhümme ãalli èalÀ seyyidinÀ Muóammedin nÿr-ı cemÀl-i Òadìcetü’l-
kübrÀ allÀhümme ãalli èalÀ seyyidinÀ Muóammedin nÿr-ı cemÀl-i FÀùımatü’z-ZehrÀ 
allÀhümme ãalli èalÀ seyyidinÀ Muóammedin nÿr-ı cemÀl-i Óasan òulúıyyü’r-rıøÀ 
allÀhümme ãalli èalÀ seyyidinÀ Muóammedin nÿr-ı cemÀl-i İmÀm Óüseyn-i şehìd-i 
deşt-i kerbelÀ allÀhümme ãalli èalÀ /76a/ seyyidinÀ Muóammedin nÿr-ı cemÀl-i İmÀm 
Zeyne’l-èÁbidìn-i maèãÿm-ı pÀk allÀhümme ãalli èalÀ seyyidinÀ Muóammedin nÿr-ı 
cemÀl-i İmÀm Muóammed BÀúır allÀhümme ãalli èalÀ seyyidinÀ Muóammedin nÿr-ı 
cemÀl-i İmÀm Caèfer-i äÀdıú allÀhümme ãalli èalÀ seyyidinÀ Muóammedin nÿr-ı 
cemÀl-i İmÀm MusÀ kÀôım allÀhümme ãalli èalÀ seyyidinÀ Muóammedin nÿr-ı cemÀl-i 
İmÀm-ı heştüm úablehu heftüm sulùÀn-ı ÒorasÀn erkÀn-ı ÒorasÀn èali MÿsÀ er-RıøÀ 
allÀhümme ãalli èalÀ seyyidinÀ Muóammedin nÿr-ı cemÀl-i İmÀm Muóammed taúì 
allÀhümme ãalli èalÀ seyyidinÀ Muóammedin nÿr-ı cemÀl-i alì en-Naúì allÀhümme 
ãalli èalÀ seyyidinÀ Muóammedin nÿr-ı cemÀl-i İmÀm Óasan el-èaskerì allÀhümme 
ãalli èalÀ seyyidinÀ Muóammedin nÿr-ı cemÀl-i İmÀm Muóammed Mehdì ãÀóibü’z-
zamÀn óuccet [ü] bürhÀn selÀmullÀhi ãalavÀtullÀhi èaleyhim ecmaèìn. evvelìn Àòirìn 
ôÀhirìn bÀùınìn Yezìd’iñ boynundan gitme[sün] tìà [u] teber müémin göñlünden 
çıúmasun leyl [ü] nehÀr LÀ fetÀ /76b/ illÀ èalì lÀ seyfe illÀ Õu’l-fiúÀr28-SübóÀne 
rabbike rabbi’l-èizzeti èammÀ yeãıfÿn ve selÀmün èale’l-mürselìn ve’l-óamdü lillÀhi 
rabbi’l-èÀlemìn29-. Gerçek30 demine hÿ.

NÀd-ı èalì

NÀd-ı èaliyyen maôharu’l-èacÀéib tecidhü èavnen leke fi’n-nevÀéib külli 
hemmin ve àammin se-yencelì bi-nÿri èaôametike yÀ allah31 yÀ allah yÀ allah ve bi-
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nÿri nübüvvetike yÀ Muóammed yÀ Muóammed yÀ Muóammed ve bi-nÿri velÀyetike 
yÀ èalì yÀ èalì yÀ èalì edriknì yÀ ebaél-Óasan edriknì yÀ ebaél-Óüseyn Òadìcetü’l-
kübrÀ FÀùımÀtü’z-ZehrÀ bi-óaúúı èarşin ve kürsin levóin ve úalemin úuvvet úudret 
nÿr-ı øiyÀ lÀ fetÀ illÀ èalì lÀ seyfe illÀ Õu’l-fiúÀr ãalavÀt-ı şerìf maèãÿm-ı pÀk düvÀzdeh 
imÀm ãalavÀtullÀhi èaleyhim ecmaèìn.

äalavÀt-ı kebìr

Maèãÿm-ı pÀk allÀhümme ãalli èalÀ seyyidinÀ Muóammedin nÿr-ı cemÀl-i ser-
ver-i enbiyÀ ve óabìb-i ÒudÀ rasÿl-i kibriyÀ Óaøret-i Muóammedü’l-MuãùafÀ /77a/ 
allÀhümme ãalli èalÀ seyyidinÀ nÿr-ı şÀh-ı evliyÀ netìce-i mÀ-yÿóÀ memdÿó-ı esrÀr-ı lÀ 
fetÀ İmÀm èaliyyü’l-MurtaøÀ maèãÿmihi eù-ùÀhir eş-şÀhidü’l-eşhed Óaøret-i maèãÿm 
Muóammedü’l-ekber allÀhümme ãalli èalÀ seyyidinÀ nÿr-ı maùlaè-ı şemsü’ê-êÿóÀ 
bedrü’d-dücÀ menbaè-ı sırr-ı MuãùafÀ Óaôret-i Òadìcetü’l-kübrÀ allÀhümme ãalli 
èalÀ seyyidinÀ nÿr-ı gencìne-i èarş-ı ÒudÀ òazìne-i derÿn-ı İlÀhì mesned-nişìn-i sırr-ı 
MurtaøÀ Óaøret-i FÀùımÀ en-naúiyyetü’z-zehrÀ allÀhümme ãalli èalÀ seyyidinÀ efêalü’t-
taúì aósenü’l-verÀ eşrefü’ş-şerefÀ Óaøret-i İmÀm Óasan Òulúıyyü’r-rıøÀ ve èalÀ nÿri 
maèãÿmihi eù-ùÀhir maôhar-ı sırr-ı fillÀh Óaøret-i maèãÿm èabdullÀh allÀhümme ãalli 
èalÀ seyyidinÀ nÿr-ı32 melce-i àurebÀ hÀdiyü’l-fuúarÀ muòtÀr-ı evliyÀ Óaøret-i İmÀm 
Óüseyn şÀh-ı şehìdÀn-ı deşt-i kerbelÀ ve èalÀ maèãÿmihi eù-ùÀhir /77b/ faøl-ı Rabb-i 
Àlihi Óaøret-i maèãÿm èabdullÀh ve õÀt-ı baòtu’l-èÀãım Óaøret-i maèãÿm el-ÚÀsım 
allÀhümme ãalli èalÀ seyyidinÀ nÿr-ı seyyidü’l-müttaúìn mefòar-i ehlü’l-yaúìn zübde-i 
evlÀdü’ù-ùayyibìn Óaøret-i İmÀm Zeyne’l-Ábidìn ve èalÀ nÿr-ı maèãÿmeyn eù-ùÀhireyn 
seyyidü’l-kevneyn Óaøret-i maèãÿm el-Óüseyin ve tÀc-ı ãÀóibü’t-tecrìd maèãÿm 
el-ÚÀsım eã-saèìd allÀhümme ãalli ve sellim èalÀ seyyidinÀ nÿru’ô-ôÀhir cevherü’l-
bÀhir33 úudretü’l-úÀdir Óaøret-i İmÀm Muóammed BÀúır ve èalÀ nÿri maèãÿmihi 
eù-ùÀhir cevherü’l-bÀhir34 Óaøret-i maèãÿm èaliyyü’l-efùar allÀhümme ãalli èalÀ 
seyyidinÀ dÀllü’n-nuùkı’l-fÀyıú müdÀvil-i ÚuréÀnu’n-nÀùık baóru’l-óakÀyıú Óaøret-i 
İmÀm Caèfer eã-äÀdıú ve èalÀ nÿri maèãÿmihi eù-ùÀhireyn øiyÀ-baòş-ı mihr [ü] mÀh 
/78a/ Óaøret-i èabdullÀh raómetü’l-èÀlem Óaøret-i maèãÿm YaóyÀ el-HÀdì allÀhümme 
ãalli ve sellim èalÀ seyyidinÀ nÿri maúãadü’l-èÀãım maùlabu’l-cÀzim ve dürretü’n-
nÀôım Óaøret-i İmÀm MusÀ kÀôım ve èalÀ nÿr-ı maèãÿmihi eù-ùÀhireyn nÀãıru’l-fÀtió 
Óaøret-i maèãÿm eã-äÀlió ve maúãadü’ù-ùÀlib Óaøret-i maèãÿm eù-Ùayyib allÀhümme 
ãalli ve sellim èalÀ nÿr-ı seyyidinÀ nÿruhu maôhariyyet-i sırr-ı hel-etÀ kÀşif-i sırr-ı ma-
eøàÀ maèdenü’l-cÿd ve’s-seòÀ menbau’l-kerem ve’l-èaùÀ Óaøret-i İmÀm èalì MÿsÀ 
er-RıøÀ allÀhümme ãalli ve sellim èalÀ seyyidinÀ nÿri ãÀóibü’l-òulúu’l-èaôìm mÀlik-i 
sırru’l-úadìm el-muèallimi èilmü’l-óalìm Óaøret-i Muóammed taúì el-kerìm ve èalÀ 
nÿri maèãÿmihi eù-ùÀhir aãl-ı daúÀyıú Óaøret-i maèãÿm Caèfer eù-ÙÀhir35 allÀhümme 
ãalli ve sellim èalÀ seyyidinÀ nÿri merkez-i evúÀd zübde-i ìcÀd nüsòa-i ÀyÀt ãaóibü’r-
reés limen lehü’r-reés ve’r-reşÀd Óaøret-i İmÀm /78b/ Naúì el-CevÀd allÀhümme ãalli 
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ve sellim èalÀ seyyidinÀ nÿri nÀéil-i seyf-i Óayderì úaéil-i ceyş-i ãaff-derì Óaøret-i 
İmÀm Óasan el-askerì ve èalÀ nÿri maèãÿmihi eù-ùÀhireyn mihr-i münevver Óaøret-i 
maèãÿm el-Caèfer ve èalÀ nÿri efêali’l-HÀşim Óaøret-i maèãÿm el-ÚÀsım allÀhümme 
ãalli ve sellim èalÀ seyyidinÀ nÿr-ı çerÀà-ı ìmÀn mihr-i dıraòşÀn mÀh-ı tÀbÀn güzìde-i 
èirfÀn Óaøret-i İmÀm el-Mehdì ãÀóibü’z-zamÀn úuùbu’d-deverÀn cÀn-ı cÀnÀn şìr-i 
YezdÀn tÀbiè-i FurúÀn bÀrì’üél-emn ve’l-emÀn ãÀóibü’l-luùf ve’l-kerem şÀh-ı ÒorasÀn 
ve düvÀzdeh-i imÀmÀn çehÀrdeh-i maèãÿm-ı pÀkÀn óuccetü’l-úÀéim er-RaómÀn delìl 
[ü] bürhÀn ve èalÀ men etbeèahüm ilÀ yevmi’d-deverÀn bi-raómetike yÀ eróame’r-
rÀóimìn yÀ RaómÀn yÀ Óalìm yÀ áufrÀn yÀ kerìm yÀ SulùÀn ãalÀvÀtullÀhi /79a/ 
èaleyhim ecmaèìn el-Melikü’l-MennÀn. 

ÒunkÀr Mevlüdleri ve NişÀnları BeyÀnı 

Óaøret-i pìr bin İbrÀhìm-i åÀnì bin Mÿsì-i åÀnì bin İbrÀhim-i åÀnì bin Mÿsì-i 
kÀôım bin İmÀm Caèfer bin İmÀm Muóammed BÀúır bin İmÀm Zeyneél-Ábidìn bin 
İmÀm Óüseyin bin İmÀm èalì kerremellÀhu vechehu. el-ÓÀc BektÀş-ı Velì muúrıø-ı 
şeyò-i sübóÀndandır. kemusÿtì LoúmÀn Perende’dendir. Lokman Perende’niñ şeyòi 
Hoca ahmed-i äavì36’dir, ol daòi İmÀm MÿsÀ RıøÀ’ya vÀãıl olur ol daòi İmÀm MÿsÀ 
oàludur ol daòi İmÀm Caèfer oàludur ol daòi İmÀm Muóammed BÀúır oàludur ol daòi 
İmÀm Zeyneél-Ábidìn oàludur ol daòi İmÀm Óüseyin ol daòi İmÀm èali’niñ şeyòi 
Óaøret-i Muóammed MuãùafÀ’dır -ãalavÀtullÀhi èaleyhim ecmaèìn-. 

Silsile-i Òunkar Óacı BektÀş-ı Veliyy-i PÀkdir

ÒünkÀr Óacı /79b/ BektÀş-ı Velì bin Muóammed Seyyid èalì bin Mÿsì-i åÀnì 
bin İbrÀhim el-Mükerrem el-MucÀb yaèni MucÀb MÿsÀ RıøÀ’nıñ pederidir. Bir ãaff-
der er idi ki Mÿsì-i kÀôım evlÀdlarındandır. èabbÀs kÀsım bir anadandır37 MucÀb 
NişÀbÿr şÀhı iken on evlÀdı olup dedesi Mÿsì-i kÀôım meşiyye oldıàıçün aña åÀnì 
dirler. Pìr efendimiziñ hicreti zamÀn-ı tÀrìòi sene 44438. 

şerbet tercümÀnı

allÀh allÀh Óaú erenler óaklı òayırlısın vire, dìõÀr ile müşerref eyle[ye]. 
Didikleri şerbet Óaøret-i şÀh-ı VelÀyet Àb-ı kevåer ile úandura. èÖmürleri uzun ola. 
Áòir èÀúıbetleri òayr ola. Úuùbu’l-èÀrifìn ÓÀcı BektÀş-ı Velì gören gözde gerçekler 
keremine sÀúì-i kevåer demine hÿ diyelim. Baèdehu òidmet-i ãÀúì òayırlısın ala. 
/80a/ allÀh allÀh óaúlı òayır[lı]sın vire. DìõÀr ile müşerref eyleye. İtdigi òidmet 
müşÀbehesinde Óaøret-i şÀh-ı VelÀyet biñ39 kerem eyleye. DìõÀrlarından úaùÀrlarından 
ayırmaya. Gerçekler keremine hÿ diyelim.
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Usÿl-i İkrÀr budur

evvel baba olan cÀn erkÀn üzre meydÀna girüp posta niyÀz idüp otura. 
Baèdehu aşcı baba meydÀna girüp babaya niyÀz idüp andan posta niyÀz idüp otura. 
Baèdehu meydancı baba meydÀna girüp babaya niyÀz idüp andan posta niyÀz idüp 
otura. Baèdehu etmekçi baba, naúìb baba, úahveci baba, baèdehu kilerci baba, 
baèdehu türbedÀr baba, baèdehu úurbÀncı baba ve [ne úadar] iúrÀr-bend cÀnlar var 
ise meydÀn-ı erkÀnda baba suéÀl ide. Baş oúutmamış40 var ise başını oúutsun. NÀúıã 
olmamaú içün. Baèdehu meydÀnda /80b/ bu erkÀn üzre gidüp biri birine niyÀz idüp 
otura. Baèdehu çeraúçı olan cÀn úapuyı sırr idüp andan delìli uyandurup ãaà eliyle 
alup ãol elin gögsine úoyup meydÀna gelüp bir niyÀz ide. Bu tercümÀnı oúuya.

Hÿ eyvallÀh èÀşıúlar uyanıúlar èayn-ı cem-i sÀkinÀn-ı èaşú diyüp mühr olarak41 
çerÀàıñ yanına gelüp bu tercümÀnı oúuya. 

[Çeraà tercümÀnı]

ÇerÀà-ı rÿşen faòr-i dervìşÀn ôuhÿr-ı ìmÀn, úÀnÿn-ı evliyÀ, úuvvet-i fuúarÀ 
aòşamlar òayr ola, murÀdlar óÀãıl ola, didükleri úabÿl ola. Sırr-ı Baba abdÀl MÿsÀ 
SulùÀn ôÀhirimizi bÀùınımızı maèmÿr eyleye. tÀcuél-èÀrifìn úuùb-ı èÀlem ÓÀcı 
BektÀş-ı Velì şÀh çerÀà demine hÿ. “Ber-cemÀl-i Muóammed èalì-rÀ bülend ãalavÀt” 
diyüp çerÀàı uyandıra42. Mühr olaraú meydÀna çekilüp /81a/ hÿ eyvallÀh diyüp dÀrda 
dura. Baba olan cÀn çerÀàıñ gülbÀngin43 çeküp “Gerçeklere hÿ!” diyüp çekildikde44 
diñlendire45. Baèdehu meydÀna bir niyÀz, andan babaya bir niyÀz, andan gine meydÀna 
bir niyÀz, andan ikinci posta, andan bu erkÀn üzre cümleye bir niyÀz, andan küreye46 
bir niyÀz, andan çerÀàa bir niyÀz, andan meydÀn ùaşına bir niyÀz, andan meydÀna 
bir niyÀz, andan meydÀna varup: “allÀh dost óÀøır àÀéib èayn-ı cem erenleriniñ gül 
cemÀllerine èaşú olsun.” diyüp gine meydÀna niyÀz idüp posta otura. Baèdehu baba, 
oturan cÀnlara suéÀl idüp: “Yedişecek cÀnı úarındaşlıàa úabÿl itdiñiz mi?” cümlesi: 
“eyvallÀh” didikde baèdehu iúrÀr alacaú cÀnı meydÀna alup andan mürşid47 evvelÀ, 
úarındaşa yetişecek cÀna suéÀl ide:

[tìàbend (şed) Baàlanması]

/81b/ “şu erenler miyÀnında óÀøır olan úardaşlarıñ úanàısın rehberlige úabÿl 
idersin?” diye. O, cÀnlarıñ birin rehberlige úabÿl ide. andan mürşid diye: “Úalú 
rehberiñe bir niyÀz eyle48.” Ol cÀn úalúup rehberine bir niyÀz idüp otura. Baèdehu 
rehber daòi úalúup meydÀna gelüp tÀcın çıúarup fenÀ işi var ise bozup dört úapu 
üstüne niyÀz idüp evvel ãaàına, ikinci ãoluna, üçüncü öñüne49, dördüncü ardına, ãoñra 
mührine niyÀz ide. andan ãaà úolunuñ üstine omuzına berÀber alup bir niyÀz idüp 
mühr olaraú mürşid öñüne50 yine tÀcıñ dört úapusına, mührine niyÀz idüp mürşidiñ 
/82a/ eline teslìm ide. andan mürşid daòi öylece niyÀz idüp rehberiñ başa úoyup 
tekbìrleyüp “Gerçege hÿ!” diyü gidere. Rehber daòi mürşide bir niyÀz idüp çekilüp 
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meydÀna varup dÀrda dura. andan mürşid faòr-i gülbÀng çeküp “Gerçege hÿ!” diyüp 
meydÀna niyÀz idüp baèdehu olan cÀnlara niyÀz, andan küreye niyÀz, andan meydÀn 
ùaşına niyÀz, meydÀna varup bir niyÀz daòi ide. Mürşid öñüne rehber daòi gelüp bir 
niyÀz idüp otura. Baèdehu mürşid daòi tìàbendin iki ayasınıñ arasına òaùù idüp baèdehu 
bir niyÀz idüp rehberiñ iki elin ayasına úoyup rehber daòi niyÀz ile úalúup mühr olaraú 
yetişecek cÀnıñ yanına varup elinden yapuşup úaldurup andan tìàbendiñ lÀ /82b/ idüp 
evvel orùa mührine, ãoñra ãaà mührine, ãoñra ãol mührine niyÀz idüp yetişecek cÀn 
daòi öylece niyÀz itdürüp andan tìàbendi ùÀlibiñ boynuna ùaúup uçlarını rehber ile 
ùÀlibiñ èÀricleriniñ içlerine alup beyèat ùutup rehber ile ùÀlibiñ boynuna yaúın yirinden 
tìàbendi ùutup berÀberce meydÀna gelüp berÀberce dÀra ùura51, bir niyÀz ide. Rehber 
dört úapuda selÀm virüp niyÀz ide. Mürşide úapuda selÀm virüp niyÀz ide. Mürşide 
her úapuda selÀm budur, rehber diye: “SelÀmün èaleyküm şerìèat erenleri!” Mürşid: 
“èaleyk” ala. Yine rehber: “SelÀmün èaleyküm ùarìúat erenleri!” Mürşid: “èaleyk” 
diye. Yine rehber diye: “Maèrifet ùatları!” /83a/ Mürşid “èaleyk” diye, yine rehber 
diye: “SelÀmün èaleyküm óaúìúat şÀhları!” Mürşid: “èaleyk” ala. Rehber diye ki: “er 
Óaú óuøÿruna, Muóammed èali yoluna, on iki imÀm úaùÀrına, erenler meydÀnına, pìr 
dìvÀnına úoç úuzulu úurbÀn getürdüm. alup yetmege óavÀlet var mı?” diye. Mürşid 
daòi eùrÀfına naôar idüp úalúan cÀn alup yetmege ùarìú-i èalì evlÀdın on iki imÀm 
yoluna óavÀlet erenlerin diye. andan rehber ùÀlibiñ tìàbendin çekerek mühr olaraú 
mürşidiñ óuøÿruna getürüp beyèate çökdüre. andan tìàbend ile berÀber ùÀlibiñ elin 
mürşid eline teslìm idüp mürşid daòi úabôa tutup telúìne başlaya. telúìnde “Beni 
reşìdlige úabÿl itdi[ñ] mi?” diye. Ol daòi “İtdim.” diye. Üç kere suéÀl /83b/ cevÀb 
didikde baèdehu üç kere “estaàfirullÀh allah cemìè günÀhlarımla geldim. Óaú içün 
geldigim Óaú içün óaú didikleriñizi haú bilüp bÀùıl didigiñizi bÀùıl bilüp baàlandım.” 
Mürşid diye ki: “On iki imÀma ìmÀn getür. Meõhebi bir bil, mürşidini pìr bil, rehberini 
pìr bil. Yalan söyleme, óarÀm loúma yeme ve óarÀm içme, àıybet itme, zinÀ itme ve 
livÀùa itme, gördügüñü ört, görmedigiñi söyleme. Büyügüñe òiõmet, aúrÀnıña èizzet, 
küçügüñe şefúat eyle. Úomadıàıñ yerden rıøÀsız şeyé úaldırma. NÀ-óaú yere el ve dil 
olma. Dilin tek, belin pek ùut.” -tevbetuhu tevbeten naãÿóan52- -[küllün] Àmene billÀhi 
ve melÀéiketihi ve kütübihi ve rusulihi lÀ nüferriúu beyne eóadin min rusuluhi ve úÀlÿ 
semiènÀ ve aùaènÀ /84a/ àufrÀneke rabbenÀ ve ileyke’l-maãìr53- BismillÀh bir fÀtióa üç 
iòlÀã oúuya. Baèdehu bir besmele -İnnelleõìne yubÀyièÿneke innemÀ yubÀyièÿnallÀhe 
yedullÀhi fevúa eydìhim fe-men nekeåe fe-innemÀ yenküåü èalÀ nefsihi ve men evfÀ 
bi-mÀ èÀhede èaleyhullÀhe fe-seyüétìhi ecran èaôìmen54- -Ve úuli’l-óamdü lillÀhi’lleõì 
lem yetteòiõ veleden ve lem yekün lehu şerìkün fi’l-mülki ve lem yekün lehu veliyyün 
mine’õ-õülli ve kebbirhu tekbìran55- -eşhedü en lÀ ilÀhe illallÀh ve eşhedü enne 
Muóammeden èabduhu ve rasÿluhu ve óabìbuhu ve nebiyyuhu ve şefìèuhu- -Hüvelleõì 
ersele rasÿlehu bi’l-hüdÀ ve dìni’l-óaúúı li yuôhirahu èale’d-dìni küllihi56- -ve lev 
kerihe’l-kÀfirÿn57- ve eşhedü enne emìrü’l-müéminìn èali ibn-i ebì ÙÀlib esedullÀhi’l-
àÀlib imÀmen maèãÿmen feyedullÀhi ve min úablihi rasÿlullÀh teèÀlÀ ve min evlÀdi 
Óasan ve’l-Óüseyin ve imÀm-ı ìånÀ èaşera /84b/ ve çÀrdeh maèãÿm-ı pÀk selÀmullÀhi 
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ve ãalavÀtullÀhi èaleyhim ecmaèìn şeyòunÀ ehlü’t-terk ve ãÀóib-i èilmü’d-dìn úuùb-ı 
èÀlem ÓÀcı BektÀş-ı Velì el-ÒorasÀnì úaddesallÀhu sırrahu’l-èazìz hüvellÀhu èalÀ mÀ 
nuúÿli vekìlen evliyÀéühüm tetevellÀ ve men aèdÀéihim teberrÀ laènet èalÀ úavmi’ô-
ôÀlimìn raómetün èalÀ úavmi’l-müéminìn. 

Baèdehu peyàambere ãalÀt, baèdehu bu pendi diye. “şerìèatde istivÀ ol, 
ùarìúatde òÀksÀr ol, maèrifetde òaberdÀr ol, óaúìúatde nigehdÀr ol. Óaúú’a tevekkül 
ol, göñülde tevóìd ol. Mürşidiñe rıøÀ-bende olup sır erenleri tefekkürde ol. Óaú’dan 
ve erenlerden gelen çileye ãabr idüp taóammülde ol. Gelme geleniñ mÀlı döneniñ başı 
cÀnı diyüp ùÀlibiñ elin gine /85a/ tìàbend ile rehberiñ eline teslìm ide. Rehber ùÀlib 
ile berÀberce mürşide niyÀz idüp mühr olaraú meydÀna çekilüp bir niyÀz idüp, ikinci 
posta niyÀz idüp, üçüncü posta niyÀz, dördüncü posta niyÀz idüp bu erkÀn üzre çerÀàa 
niyÀz, andan gine meydÀna niyÀz, andan meydÀn ùaşına niyÀz, andan gine meydÀna 
niyÀz idüp mühr olaraú berÀberce mürşidiñ öñüne oturup rehber ùÀlibiñ tìàbendin 
mürşide teslìm ide. andan mürşid daòi tìàbendi boynundan alup üç kere mührine 
niyÀz idüp ùÀlibe daòi öylece niyÀz [idüp] tìàbendi ùÀlibiñ beline úuşadurken bu Àyeti 
oúuya. Bir besmele -Leúad raøıyallahu èaniél-müéminìne /85b/ iõ yübÀyièÿneke 
taóte’ş-şecerati fe-èalime mÀ fì úulÿbihim fe-enzele’s-sekìnete èaleyhim ve eåÀbehüm 
fetóan úarìben58- diyüp mürşid daòi bu pendi diye: “Dilin tek, belin pek [ùut]!” diye. 
Baèdehu tÀcın tekbìrleye. Giydürürken bu Àyeti oúuya. Besmele diye -èÁliyehüm 
åiyÀbü sündüsin òuørun ve istebraúun ve óullÿ esÀvira min fiøøatin ve seúÀhüm 
rabbühüm şarÀben ùahÿrÀn59- diye. Óırúasın giydürürken bu Àyeti oúuya -ÒulefÀ[-yı] 
fırúa-i èaôìmullÀh rufeúÀ-yı óÀøırÀn mÀ yebúÀ úuùb-ı èÀlem ÓÀcı BektÀş-ı Velì el-
ÒorasÀnì60- Baèdehu mürşide bir niyÀz idüp meydÀna çekilüp dÀrda ùura. andan gine 
mürşid faòr-i vaãla iúrÀr gülbÀngin çeküp “Gerçege hÿ!” didükde meydÀna berÀberce 
bir niyÀz ideler. andan oturup cÀnlarıñ /86a/ cümlesine bu erkÀn üzre niyÀz ideler. 
küreye niyÀz, çerÀàa niyÀz, meydÀna niyÀz, meydÀn ùaşına niyÀz idüp ùuralar. andan 
mürşidine “Bu cÀnı úarındaşlar ile muãÀfaóa itdir.” diye. Rehber daòi ùÀlibi óÀøır olan 
cÀnlar ile muãÀfaóa itdürüp ùÀlib yerine oturup rehber ùÀlibe bir niyÀz idüp andan 
meydÀna çeküp dÀrda ùura. Óaúú’ı òayrı ùaleb ide. Mürşid daòi bu tercümÀnı oúuya: 

Gel ey sÀúì-yi vaódet ãun piyÀle[yi] ilÀ Àòir. 

Baèdehu cümle cÀnlar “Gerçege hÿ!” didükde rehber meydÀna bir niyÀz ide. 
andan mürşide, küreye, çerÀàa, meydÀn ùaşına orùaya oturan /86b/ úarındaşlara, andan 
kendü postına niyÀz idüp otura. andan bekmez şerbeti çekile. Yine girilmiş gibi çıúıla. 

erenleriñ Òaøret-i Muóammed’den İmÀm èalì evlÀdına, maèãÿm-ı pÀke61, 
òulefÀya, mürşide, posta, bulunan cÀna, böylece meydÀn-ı tecelliyÀt beyÀnıdır. Hÿ 
dost. temmet YÀ Òaøret-i şÀh-ı merdÀn yÀ èalí.
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   5                            4                           3                         2                       1     

kilerci          (Boş bırakılmış)          Baúırcı                  äaúÀ               Çeraúçı

                                                           şÀh

1 MeydÀncı                                                                                  Dervìş Baba 5

2 etmekçi   

3 İmÀm                                                                                                    Baba 4                                                                    

4 DuèÀcı 

5 Baba                                                     

   Çeraúlıú maúÀmı                                                                              3

1  Òalìfe                                                                                                  

2 aşcı                                                                                                   

3 SancaúdÀr                                                                               Úahveci küre 2                                                                                  

4 Vekìl-i òarc

5 Úurbancı                                                                                          DuòÀncı 1

                                                                                   

Yazıcı Òazìnedar           Silaódar         ÚaftÀncı      

   Óıfô-ı Óaydar          äÀóib-seyf          äofracı         äÀóib-küre        Úızıl Deli

            1                             2                    3                  4                            5             

Fütüvvet-nâme metninin sonundaki tören esnasında dergâhtakilerin duracakları 
yerleri gösteren protokol levhası (âyin hiyerarşisine dair kroki).
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Sonnotlar
1 tercüman, Bektaşilik ve ahilik geleneği içinde, kimi törenlerde okunan, çoğu manzum, bazılar 
mensur olan , daha çok özür dileme ve bağılanma istekli dualar verilen addır.
2  Buradaki “Salavât-ı kebîr”in aynısı bir erkânnâmede “Salavât-nâme-i İmâmân” şeklinde yer 
almaktadır, bkz.: Özcan 2008: 202-203.
3 Bkz.: Gölpınarlı 1995: 1-5.
4  Bkz.: Sarıkaya 2002: 6-12; torun 1998: 49-50.
5  Bkz.: Gölpınarlı 1955: 5-100.
6  Bkz.: Gürel 1992.
7 Bkz.: Sarıkaya 2002: 6-12; torun 1998: 54-55.
8 Bkz.: Sarıkaya 2008.

Fütüvvet-nâmenin ilk sayfası: 71b 
(altı çizili başlıkla başlamaktadır.)

Fütüvvet-nâmenin sonundaki âyin 
hiyerarşine dair kroki: 87a
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9 Bkz.: arslanoğlu 1997.
10 sÀdÀtdan:  metinde “saèÀdatdan”.
11  ÒudÀ-rÀ: metinde “ÒudÀy-rÀn”.
12 Bu şiir, Hatayî Divanı s. 140’da (ergun 1958) 7 beyit hâlinde ve oldukça farklı bir şekilde 
bulunmaktadır. Buradaki özellikle vezin ve kafiye kusuru bulunan beyit veya mısralar, sonradan 
tercümanları okuyanlar tarafından ilave edilmiş olmalıdır. Çokluğundan ve zaten metinler 
aslından oldukça uzaklaştığından dolayı vezin ve kafiye kusurlarına işaret edilmemiştir.
13  ÒaùÀ: metinde “ÓaùÀ”.
14  ÒudÀ: metinde “óaùÀ”.
15  ergun 1956: 140.
16 Metinde böyle olmakla beraber Hatâyî Divanındaki şu şekil hem vezne, hem kafiyeye 
uygundur ki Hatâyî’nin dilinden çıkan da bu olmalıdır: İmÀm Zeyne’l-èabÀ BÀúır u Caèfer / 
İmÀm kÀôım RıøÀ içün baàışla.
17 Geç andan: metinde “Geçen”.
18 ãÀóib-i: metinde “seòÀ”.
19 “(Onlar) kızdıklarında öfkelerini yutar, insanların kusurlarını affederler. allah da böyle iyi 
davrananları sever.” Âl-i İmrân, 3/134.
20 Nesl-i: metinde “nüsaò-ı” 
21 aşk olsun: Bir selâm biçimi. “Ödülünüz İlâhî aşk olsun.” demektir. Bu selâma cevap olarak 
“aşkın cemal olsun.” denir. eğer sonra hitap edilen “Cemalin nur olsun.” cevabını verirse, ona 
“Nurun alâ nur olsun.” cevabı verilir (Günşen 2007: 331).
22 Başka çıkmak: Üstadın rızasını alarak, icazete yani başka bir dükkan açmaya hak kazanmak. 
Dükkan sahibi olmak (torun 1998: 72) demektir.
23 Miyân-beste: erenler nazarında üstad elinden şed kuşanan fütüvvet ehli. Buna sâhib-i tarik de 
denir. eğer pîr elinden kuşanmışsa kemer-beste adını alır (torun 1998: 79).
24 òÀnesine: metinde “óÀnesine”.
25 eliñ: metinde “anıñ”.
26 Üstâd-ı nefs olmak: Nefsini terbiye etmek, isteklerine hakim olmak (torun 1998: 85).
27 “Peygamber, Rabbi tarafından kendisine ne indirildi ise ona iman etti, müminler de! Onlardan 
her biri allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman etti. ‘O’nun resullerinden 
hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz.’ dediler ve eklediler: ‘İşittik ve itaat ettik Rabbimiz, affını 
dileriz, dönüşümüz sanadır.’ ” Bakara, 2/285.
28 “ali’den başka yiğit, Zülfikar’dan başka kılıç yoktur.” mealindeki Hz. Muhammed’e atfedilen 
söz.
29 “İzzet ve kudret sahibi olan Rabbin, onların vasıflandırmalarından münezzehtir. Gönderilen 
bütün peygamberlere selâm olsun. Âlemlerin Rabbi olan allah’a da hamd olsun.” Saffât, 
37/180-182.
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30 Gerçek: Bektaşilerde “gerçeğe Hû”, “gerçek erenler demine Hû” şeklinde kullanılır. İçi 
dışına, özü sözüne uyan; manasız davaya kalkışmayan; Hak’la hak olan erlere gerçek eren 
denir (Uludağ 2001: 146).
31 “yÀ allah”, “yÀ Muhammed”, “yÀ èalì” ibareleri metinde birer kere geçmekle beraber 
yanlarındaki simgelere ve yaygın söylenişe istinaden üçer defa yazdık.
32 nÿr-ı: metinde “nÿrı”.
33 cevheru’l-bÀhir: metinde “gevheru’l-bÀhir”.
34 cevheru’l-bÀhir: metinde “gevheru’l-bÀhir”.
35 Caèfer eù-ÙÀhir: metinde “Caèfer eã-äÀdıú”
36 ahmed Yesevî metinde bu şekilde yazılmıştır.
37 anadandır: metinde “añadandır”.

38  Buradaki 444 sayısına bir anlam veremedik. Hicrî 444 olması mümkün olmadığına göre bir 
şifre sayı olması muhtemeldir diye düşünüyoruz.
39 biñ: metinde “bin”.
40  Baş okutmak: Cem âyinlerinde sorgu veya görgüden geçerek “pîrin/mürşid”in rızalığını alıp 
günahlardan arınmak, gönlü temizlemek (Günşen 2007: 332).
41 Mühürlemek (ayak Mühürlemek): Sağ ayak başparmağını sol ayak başparmağı üzerine, 
elleri dizlere veya çapraz olarak omuzlara koyarak ve başı hafifçe öne eğerek niyaz vaziyetinde 
ayakta durmak. “Baba”, “dede” veya “mürşid”in huzurunda saygı ve teslimiyet işareti olarak 
böyle durulması beklenir (Günşen 2007: 331). “Olarak” kelimesi metinde şu şekilde:  
42 Çerağ uyandırmak: Cem âyini sırasında, mum, lâmba vb. aydınlatma araçlarını usûlüne göre 
yakmak demektir (Günşen 2007: 332).
43 Gülbâng: Belli hususlar için tertip edilmiş dualar. Her önemli husus için Mevlevîlikte ve 
Bektaşilikte gülbângler koro halinde belli bir ses tonuyla söylenir (Uludağ 2001: 149).
44  Metinde şu şekilde:  
45 Çerağ dinlendirmek: “Söndürmek” ifadesi yerine kullanılır. Çerağ, üflemek yerine elle 
söndürülür (Günşen 2007: 332).
46 küre: “Hz. Fatma Ocağı” da denilen ocak. tekkelerde, dergâhlarda ocak, bir niyaz yeridir.
47 mürşid: metinde “mürşìd”.
48 Niyâz, tarikat, yol ulusuna, büyüğüne ya da tarikatta, yolda bir makamı temsil eden yere ve 
bunlar aracılığıyla tanrı’ya yalvarma, yakarma biçiminde uygulanan bir ibadet; saygı, hürmet 
(korkmaz 2005: 520).
49 öñüne: metinde “önüñe”.
50  Mürşid öñüne: metinde “mürşíd önüne”.
51 Dâra durmak: kişinin kendisini Hak, Hz. Peygamber, Hz. ali ve ehl-i Beyt huzurunda 
sayıp, nefsini sîgaya çekmesi ve “ölmeden önce ölüme” hazırlamak için yapılan bir çeşit nefis 
muhasebesidir. Dâra durma şekli, canını yol uğruna vermeye hazır olduğunu belirtmek için 
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ayak mühürlü, eller önde çapraz bağlanmış durumda, baş hafifçe öne eğik olarak durmadır 
(Günşen 2007: 333).
52 “…içtenlikle tövbe edin.” tahrîm, 66/8. Burada “tevbetuhu” kelimesi ayete dâhil değildir. 
53  “Onlardan her biri allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman etti. ‘O’nun 
resullerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz.’ dediler ve eklediler: ‘İşittik ve itaat ettik 
Rabbimiz, affını dileriz, dönüşümüz sanadır.’” Bakara, 2/285.
54 “Sana biat edenler, gerçekte allah’a biat etmektedirler. allah’ın eli, hepsinin ellerinin 
üstündedir. kim sözünden dönerse, kendi aleyhine olarak döneklik eder. ama kim allah’a 
verdiği sözünde durursa, allah ona pek büyük mükâfat verir.” Fetih, 48/10.
55 “Hamd, çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, zillet ve âcizliğin gerektirdiği bir 
yardımcıya ihtiyacı bulunmayan allah’a mahsustur’ de ve O’nu tekbir ile yücelt.” İsrâ, 17/111. 
56 “Bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidâyet ve hak dinle gönderen O’dur.” Fetih, 
48/28.
57  “ … kâfirlerin hoşuna gitmese de …” Saf, 61/8.
58 “Hakikaten allah, (Hudeybiye’de) ağacın altında sana biat etmekte oldukları vakit, o 
müminlerden razı oldu. Böylece kalplerinde olan sadakati bildi de, üzerlerine manevî huzuru 
indirdi. kendilerine de yakın bir zafer (Hayber’in fethini) verdi.” Fetih, 48/18.
59  “Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. 
Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir.” İnsân, 76/21.
60  Bu cümle ayet değildir.
61 pÀke: metinde “bÀle”.
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