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BEKTA Î VE ALEVÎ KÜLTÜRÜNÜN YAZILI KAYNA I 

OLARAK FÜTÜVVETNAMELER1

(FUTUVVATNAMES AS BEKTASH  AND ALEV  

CULTURE’S WRITTEN SOURCES)

1Mehmet Saffet SARIKAYA2

ÖZET

Fütüvvet te kilât n n bir yans mas  ola-

rak literatürümüze giren Fütüvvetnameler, 

Ahili in adâb, töre ve erkân n  didaktik 

bir metotla aç klayan, te kilât mensupla-

r n n el kitaplar  olarak XIII-XVI. yüzy l 

Anadolu’sunun dinî ve kültürel tarihi için 

önemli bilgiler ihtiva eden birincil kaynak-

lardand r.

Ahilik, kurumsal ili kilerle birlikte inanç 

moti  eri, merasim erkân ve adab  aç s ndan 

daha sonra Alevîli i te kil edecek zümre-

leri kesin olarak etkilemi , onlara prototip 

olmu tur. Ahilikle Bekta ili in pirlerinden 

itibaren ili ki içinde olmalar  ve Ahi te kila-

t n n XV. yüzy l n ikinci yar s ndan itibaren 

münhas ran meslek loncalar na dönü mesi, 

1 Bu makale Uluslararas  Do umunun 800. y l nda 
Hac  Bekta  Veli ve Bekta ilik Sempozyumu, Fatih 
Üniversitesi, 9-10 Ekim 2009 stanbul’da ayn  adla su-
nulan bildirinin gözden geçirilmi  halidir. Bildiriden 
farkl  olarak, Fütüvvetname-i Bekta iyye’den bir k s m 
örnek metin olarak verilmi tir. 

2 Prof. Dr., SDÜ lahiyat Fakültesi, slam Mezhepleri 
Tarihi Anabilim Dal . 

fütüvvet gelene inde bulunan baz  unsurla-

r n benzer kültür çevreleri taraf ndan devam 

ettirilmesine yol açm t r. Burada en fazla et-

kilenenler Bektâ î çevreleri ve Alevî ocaklar  

olmu tur. Bu devaml l n yaz l  göstergesi 

ise, büyük ço unlu u kütüphanelerimizde 

yazmalar halinde bulunan Fütüvvetname-

lerdir. 

Bu ba lamda makalede Fütüvvetname-

lerin tarihi ve kültürel de eri, içerikleri ve 

Bekta i-Alevî kültüründeki yeri baz  yazma 

ve bas l  Fütüvvetname nüshalar  dikkate 

al narak incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Fütüvvetname, 

Alevilik, Bekta ilik, K z lba l k.

ABSTRACT

Futuvvatnames, which entered our lit-

erature as a re  ection of the Futuvva orga-

nization, are primary sources which explain 

with didactic methods Akhism’s customs 

and rituals, and contain important informa-

tion for XIII-XVI century Anatolia’s religious 

and cultural history.
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Akhism had de  nitely in  uenced the 

groups which later constituted Alevism and 

had been a prototype for them in terms of 

belief patterns, ceremony, custom and ritual 

as well as institutional relations. The rela-

tion of Akhism and Bektasism since their 

pirs (spiritual guides) and the transforma-

tion of Akhi organisation into craft guilds 

exclusively from the second half of the XV 

century resulted in the preservation of some 

factors in the Futuvva tradition by similar 

cultural groups. At this point the most af-

fected were the Bektashi groups and Alevi 

holy families. The written indication of this 

continuity is Futuvvatnames, the vast ma-

jority of which are present in our libraries as 

manuscripts.

In this context, Futuvvatnames’ histori-

cal and cultural value, their contents and 

places in Alevi and Bekta i culture will be 

examined in this article by taking into ac-

count the manuscript and printed Futuvvat-

name editions.

Key Words: Futuwwatname, Alevism, 

Bektashism, Qizilbashiyye.

G R

Fütüvvetname ad ndan da anla laca-

 gibi fütüvvete dair hususlar n ele al n p 

aç kland  klasik tasavvufî risalelerdir. Fü-

tüvvet II/VIII. yy’da tasavvufa benzer bir 

anlam kümesine sahip olarak kullan lmak-

tayd  (Ça atay, 1953: 62-66). Zamanla sufî, 

fetaya göre daha kapsaml  bir kullan ma sa-

hip olmu , fütüvvet tasavvuf içinde bir ma-

kam olarak de erlendirilmeye ba lanm t r 

(es-Sühreverdi: 94; bnü’l-Arabi: II, 231-235). 

Fütüvvet sahibi gençler bir araya gelerek 

Araplar aras nda  tyan, ayyar, uttar, Fari-

siler aras nda civanmerd, Türkler aras nda 

ise ahi gruplar n  olu turmu lard r. Halife 

en-Nas r li-dinillah Ba dad  tyan n  kont-

rol edebilmek için onlara kat lm , lider se-

viyesine yükselerek onlar  düzenli gruplara 

dönü türmü , kural ve erkân  belirlemi , hi-

lafet makam n  kullanarak di er ülkelerdeki 

benzeri örgütlenmeleri kendisine ba lam -

t r. Bu ba lamda fütüvvet, Türkiye’de Ahi 

Evren önderli inde Ahilikle bütünle mi tir.

Ahi kelimesi her ne kadar bn Batûta ta-

raf ndan Arapça “ahî/karde im” kelimesiyle 

özde le tirilerek, kurumun sosyal yap lan-

mas ndaki dayan mac  yap yla uyumlu bir 

ekilde “karde lik” anlam yla kar lanm sa 

da kelimenin Divân-  Lügat-i Türk ve Ku-

tadgu Bilig gibi eserlerdeki kullan m  onu 

do rudan Türk bir men e’e götürmektedir. 

Anadolu’da XIII. yüzy l n ilk y llar na ait Ahi 

unvanl  mezar ta lar na rastlanmas  (Cahen, 

1986: 592) bu tezi güçlendirmektedir. Türk-

çede “cömert”, “eli aç k” gibi anlamalara ge-

len ak  kelimesi Anadolu co rafyas nda ses 

kaymas yla ahiye dönü mü tür. Dolay s yla 

göçebe kültürde önemli bir olgu olan cömert-

lik kavram  etraf nda Türkler taraf ndan bir 

de er yuma n n olu turulmas ndan, belki 

de düzensiz bir yap lanman n varl ndan 

söz etmek mümkündür. Ahi Evren ise bu 

yap lanmay  yerle ik düzenin ana unsuru-

nu te kil eden esnaf a rl kl  düzenli bir te -
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kilata dönü türerek hakl  olarak te kilat n 

kurucusu unvan n  alm t r. 

XIII. yüzy l Türkiye’sinde halk n bü-

yük ço unlu unu kucaklayan Ahilik, ken-

disinden sonra olu umunu tamamlayan 

Bektâ îlik ve Alevîlikle ayn  kültür çevresi-

ne mensuptur. Bu itibarla Ahilik, kurumsal 

ili kiler yan nda inanç moti  eri ve mera-

sim erkân ve adab  aç s ndan da daha son-

ra Alevîli i te kil edecek zümreleri kesin 

olarak etkilemi , onlara prototip olmu tur. 

Di er yandan Ahili in kendisine özgü ya-

p s  müntesiplerine farkl  tarikatlarda mürit 

olma imkân  vermi tir. Bu durum, fütüvvet 

gelene inin tasavvu  a ili kisiyle de örtü-

erek çe itli tarikat çevrelerinin kendilerine 

özgü Fütüvvetnameler kaleme almalar na 

yol açm t r.

Konuyu Bekta ilik ba lam nda de-

erlendirirsek, Ahi Evren ve Hac  Bekta  

Veli’nin ahs nda ba layan ili ki kurumsal 

olarak da devam etmi tir. XVI. yüzy la ka-

dar yaz lan baz  hacimli önemli Fütüvvetna-

meler, içerikleri bak m ndan çe itli dini mo-

ti  er, merasim adap ve erkân vb. unsurlarla 

bu devaml l  aç kça göstermektedir. Öte 

yandan münhas ran Bekta iler taraf ndan 

kaleme al nan Fütüvvetnameler de dikkat 

çekicidir. Bu eserler, Köprülü’nün ifadesiy-

le, dinî-ahlakî moti  ere sahip içerikleriyle 

yaz ld klar  dönemin ve co rafyan n dinî 

tarihine k tutan ilk el kaynaklar (Köprülü, 

1947: 445-446) olma özelli ini korumaktad r-

lar. Günümüzde ise Alevilikle ilgili kimlik 

tan mlamalar nda, tarihi kökeni iredeleyen 

“ke ifçi” tan mlar n içeri ini doldurulmas  

ba lam nda önemleri bir kat daha artm t r. 

Bunlar n farkl  Alevi çevrelerde yer almas  

ve XIX. yüzy l n ikinci yar s na kadar tarih-

lenmesi, fütüvvet gelene inin Alevi züm-

reler aras nda ne kadar güçlü ve devaml  

oldu unu göstermektedir. Makalede konu-

muz aç s ndan önemli baz  Fütüvvetname-

ler tan t l p, Bekta ilikle ilgili inanç moti  e-

rine i aret edilecektir. 

Baz  Önemli Fütüvvetnameler

Bugün ba ta stanbul olmak üzere 

Türkiye’deki kütüphanelerde kay tl  irili 

ufakl  yüz yirmi civar nda Fütüvvetname 

nüshas  bulunmaktad r. Bunlardan yazar  

bilinen mükerrer nüshalar dikkate al n rsa 

yüz civar nda eserden bahsetmek müm-

kündür. Özel kütüphanelerde bulunanlarla 

bu say  daha da artacakt r. Bununla birlik-

te Fütüvvetnamelerde verilen malûmat ge-

nellikle birbirinden nakildir. Eser sahipleri, 

fütüvvet-ahi çevresinde bilinen kaynaklar n 

pek d na ç kmazlar. Anlat lan k ssalar n 

tarihi realitesiyle ilgilenmezler; hatta mito-

lojik/efsanevî rivayetlere yer verirler. Nak-

ledilen sözlerin s hhatine bak lmaz. Hadisle-

rin eksik veya yanl  yaz ld n ; bazen ayet-

lerde de benzer hatalar yap ld n  görmek 

mümkündür. Bütün bunlara ra men Fütüv-

vetnameler, ne ir çal malar , mukayeseli 

çal malar, özellikle ran ve Türkî Cumhu-

riyetlerdeki örnekleriyle kar la t rmalar n 

yap lmas  ba lam nda ara t rmac lar için 

bakir bir alan olarak durmaktad r. Burada 

konumuzla ilgili müelli  eri bilinen Fütüv-
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vetnamelere i aret ettikten sonra do rudan 

Bekta ili i ilgilendiren Fütüvvetnameleri 

tan taca z.

Tespit edilen en eski Türkçe Fütüvvetna-

me XIII. yüzy l n ortalar nda Yahya b. Halil 

b. Çoban el-Burgâzî taraf ndan yaz lm t r. 

Çe itli kütüphanelerimizde yazmalar  bulu-

nan eserin bilinen en eski nüshas , 923/1517 

istinsah tarihli Ali Emîrî kitaplar  aras nda 

bulunan nüshad r. Eser bu nüsha esas al na-

rak Gölp narl  taraf ndan ne redilmi tir (bkz. 

1953-54: 111-149). Eserin mukaddimesinde 

müellif, “Rum ehlinin Türkçeden ba ka dil 

bilmedi i için eserini Türkçe kaleme ald -

n ” belirtir. Fütüvvetname mukaddimeden 

sonra on yedi bâba ayr l r. Yi it, ahi ve eyh 

tari  eri yap l p, Hz. Ali’ye “feta” denilmesi-

nin sebebi aç klan r. Kur’an’da feta denilen 

kimselere dair k ssalar nakledilir. Fütüvve-

tin tari   verilir, fütüvvete giremeyenler s ra-

lan r. Fütüvvet a ac  tasvir edildikten sonra, 

ahide bulunmas  gereken vas  ar zikredilir. 

Terbiyenin ahisine, ahinin terbiyesine kar  

vazifeleri ve fütüvvetin k s mlar  aç klan r. 

Sofra ç karma, sohbet etme, hizmet etme ve 

semâ etmenin adab  ve erkân  aç klan r. Gör-

gü kurallar yla ilgili 124 edep s raland ktan 

sonra Gazi Yusuf b. Eyyub (öl. 613/1216)’a 

kadar fütüvvet silsilesi say l r. Son olarak 

fütüvvete intisap töreni anlat l p t ra  olma-

n n delili aç klan r.

Tespit edilen en eski manzum Türkçe 

Fütüvvetname de eyh E ref b. Ahmed (öl. 

IX/XV. asr n ilk yar s  ?)’in eseridir. Eser Or-

han Bilgin taraf ndan ne redilmi tir. Müellif 

hakk nda fazla bilgi yoktur. Na ir, müelli  n 

me hur E refo lu Rûmî (öl. 874/1469)’nin 

babas  oldu unu tahmin etmektedir (Bilgin, 

1992: V-VI). Mesnevî tarz yla 444 beyt olarak 

yaz lan eser bir ilmihâl niteli indedir. eri-

at, tarikat, hakikat ve marifet kap lar  onar 

makamlar yla birlikte ayr  ayr  izah edil-

mi tir. Kur’an ahlâk n n ya anmas na i aret 

edilerek tevazu, takva, taat gibi esaslar aç k-

lanm t r. Eser tasavvuf gelene indeki dört 

kap  k rk makam anlay n  devam ettirmesi 

bak m ndan önemlidir.

Bunlardan sonra yine Gölp narl  tara-

f ndan ne redilen Seyyid Hüseyin b. Seyyid 

Gaybî (IX/XV. asr n üçüncü çeyre i ?)’nin 

Fütüvvetnamesi gelir (1955-1956: 73-126). Mü-

ellif, îî metinler aras nda yer alan ve Alevî 

çevrelerde de iyi bilinen Hutbetü’l-Beyân ve 

Nad-  Ali’ye erhler yapm  ve büyük ihti-

malle Safevî mürididir (Sar kaya, 2004: IX-

XIV). Seyyid Hüseyin’in eseri kendisinden 

önce yaz lan Fütüvvetnamelere göre bariz 

îî unsurlara sahip oldu u için dikkate de-

erdir. Eserde mukaddimeden sonra, fü-

tüvvet sahibi peygamberler çe itli k ssalarla 

Hz. Peygamber’e kadar anlat l r. Hz. Ali’nin 

edd ku anmas  Gadîr-i Hum vak as  içinde 

nakledilir. Hz. Ali ve Selmân’ n belini ba -

lad  on yedi ki i say l r. Helva pi irmenin 

senedi ve adab ndan bahsedilir, fütüvvet 

silsilesi say l r. Sonra fütüvvet erkân  aç k-

lan r. Mah  lin toplanarak nîm-tarîk, sahib-i 

tarîk, yol ata ve yol karde  edinme törenle-

rini anlat l r. eddin ba lanma ekillerinden 

tarif edilir. Sonra derecesine göre fütüvvet 

ehlinin s fatlar n  s ralar. Fütüvvete al nma-
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yanlar ve fütüvvetten dü üren haller zik-

redilir. Eser, sual-cevap ve edepler fasl yla 

sona erer.

Türkçe Fütüvvetnameler aras nda en 

fazla nüshas na rastlanan, fütüvvet erkân  

ve merasimi hakk nda oldukça zengin 

malûmat  ihtiva eden Seyyid Muhammed 

b. Seyyid Alâuddin el-Hüseyin er-Razavî 

(931/1514’den sonra?)’nin “Miftâhu’d-Dekâik 

fî Beyâni’l-Fütüvve ve’l-Hakâik”dir (er-Razavî : 

4a). Eser Rah an Gürel taraf ndan Razavî’nin 

Fütüvvet-namesi ba l yla Marmara Üniv. 

SBE. 1992’de doktora tezi olarak çal m t r. 

Çal mada eserin be  nüshas  kullan larak 

bir metin in as na gayret edilmi tir. Çal ma 

henüz ne redilmemi tir. Fütüvvetname’nin 

mukaddimesinde müellif, eserin muhteva-

s ndan bahseder. Buna göre; fütüvvetdârlar 

aras nda söylenen ve i lenen erkân kaleme 

al nm t r. Tevbe almak, yol atas  ve yol kar-

de i edinmek, edd ku anmak, eddin art-

lar , erkân , akirdi revân etmek, helvay-  

cefnenin senedi, erkân , pi irilmesi, payla -

t r lmas , bir ehirden di er ehre götürül-

mesi, mah  l ehlinin birbirinden hak talep 

etmesi gibi meseleler anlat l r. Bunun d n-

da, fütüvvet k s mlar , dereceleri, fütüvvete 

al nmayan kimseler ve ki iyi fütüvvetten 

dü üren haller, fütüvvet ehlinin vas  ar , 

fütüvvet sahibi peygamberler ve Hz. Ali’nin 

edd ku anmas  Gadîr-i Hum vak as  çer-

çevesinde anlat l r. Eser, sual-cevap fasl yla 

bitirilir.

Ankara l Halk Kütüphanesi’nde bulu-

nan bir Fütüvvetname nüshas  da fütüvve-

tin Bektâ îli e tesirini bariz olarak gösterir. 

T ra  erkân  ile ba layan eser, h rkan n tavsi-

 , Hz. Ali’nin h rka giymesi ve edd ku an-

mas , edd ba lama ekilleri, erkân-  tarikat, 

vacibât-  tarikat, beyân-  tarikat  aç klad k-

tan sonra çe itli tercümanlar  nakledip sual-

cevap fasl  ile sona erer (Fütüvvetname: 32b-

56a).

Konumuz aç s ndan dikkati çeken önem-

li bir eser “Fütüvvetname-i Ca’fer Sâd k”t r. 

Bilinen tek nüshas  Hac  Bekta  lçe Halk 

Ktb., 101’de kay tl  eserin mikro  lmi Milli 

Ktb., MFA, A 4713’de kay tl d r. Eser taraf -

m zdan yay nlanm t r (Sar kaya, 2008). Bu 

adland rma biçimiyle eser, Alevî kültüründe 

s kl kla gördü ümüz Ca’fer-i Sâd k Buyruklar -

n  da ça r t rmaktad r. Nitekim eser, yer yer 

Buyruklarla örtü en bir içeri e sahiptir. Çe it-

li verilerden, eserin Hac  Bekta  Zaviyesi’ne 

ba l  (muhtemelen de zaviye yak n nda gö-

revli) bir eyh veya halife taraf ndan derlen-

di ini söylemek mümkün görünmektedir. 

Eserin içeri inden XVI. yüzy ldan sonra ya-

z ld  anla lmaktad r. Mecmu’a niteli in-

deki eser “Fütüvvetname-i mam Ca‘fer-i Sâd k” 

risâlesiyle ba lar (1b-32b). Bekta ilikteki âdab 

ve erkân  esas alan, Tarikat n on iki erkân (47a-

48a), Üç sünnet yedi farz3 (48a-50b), Der beyan-  

hâssa-i nâd-  ‘Ali (50b-56a), Risâle-i re âd sual-

cevab (56a-57b) risâleleriyle devam eder, dua-

lar, tercümanlar ve gülbanklar (58a-64b) ile ta-

mamlan r. Eserin tamam  ayn  yaz  çe idiyle 

ve ayn  ki i taraf ndan kopya edilmi tir. Öyle 

ki risâleler aras ndaki geçi te baz  yerlerde 

3 Bu iki risâlede herhangi bir ba l k yoktur. Muhtevaya 
uygun olarak bu ba l klar taraf m zdan verilmi tir. 
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(örn. 32b) sat r ba  bile yap lmadan metin de-

vam ediyormu  gibi sat r aras nda risâlenin 

ad  verilmi tir. Mecmuan n kimi yerlerinde 

yap lan aç klamalardan, bu risâlelerin bir bü-

tün olarak alg land , mecmuan n tarikat için 

bir el kitab , bir erkânname gibi görüldü ü 

anla lmaktad r. 

Eser t ra  erkân yla ba lar, Hz. Ali’nin 

belinin ba lanmas , mekan olarak Gadîr-i 

Hum zikredilmeksizin hemen tamamen 

ve k smen özetlenerek Seyyid Hüseyin’in 

Fütüvvetnamesi’ne uygun olarak anlat l r. 

Ta  ile t  hakk nda çe itli yorumlarda bu-

lunulur. Hz. Âdem ve Hz. it ile ilgili k s-

salar nakledilir. Fütüvvet silsilesi s rala-

n r ve eddin ba lanma ekilleri aç klan r. 

Fakrname-i Ca‘fer-i Sâd k risâlesinde t ra , tac 

ve h rka giymenin adab  anlat l rken saç, sa-

kal, b y k ve ka lar n nas l t ra  edilece i ve bu 

esnada okunacak dualar n nakledilmesi (44a-

45a) ç hâr darb (dört t ra ) esas na ba l  olan 

Kalenderîleri hat rlatmaktad r. Üç sünnet ve 

yedi farz n s raland  risâlede ise farzlar n ifâ 

edilmemesinden do an cezalar aras nda Hac  

Bekta  Dergâh  ad na kesilen cezalara yer ve-

rilmesi ve çe itli tercüman metinleri eserdeki 

aç k Bekta î unsurlard r. Dolay s yla eserin 

bir Bekta î Fütüvvetnamesi oldu u rahatl k-

la söylenebilir. Bununla birlikte farzlar n ifâ 

edilmemesinden do an cezalar aras nda ga-

ziler için de pay al nmas  Ahilikle ili kisinin 

tamamen kopmad na i arettir. Ba ka bir 

deyi le bu eser, birincil derecede Bekta îlikle 

ilgili olmas na ra men Bektâ ilik-Ahilik ili -

kisi hakk nda aç k ipuçlar  ta makta; Ahi 

te kilat n n lonca ve gediklere dönü tü ü dö-

nemlerde bile iki zümre aras ndaki ili kilerin 

devaml l n  göstermektedir.

K z l Deli Sultan Oca  ba l lar ndan 

Bekta  Bey adl  biz zat n özel bir kütüphane-

sinde yer alan Fütüvvetname nüshas  da ko-

numuz aç s ndan ilginç görünmektedir.4 Ba  

taraf  eksik eseri ilginç k lan ey, fütüvvetin 

tan m yla ilgili k s mda eyh Safî’nin fütüv-

vet tan m n  vermesidir. Bu ba lamda eserin 

Safevî uzant l  K z ba larla ilgili olmas  muh-

temeldir. Her sayfas nda 25 sat r n yer ald  

176 varakl k bir mecmua niteli indeki ese-

rin son sayfa derkenar nda 29 Rebiulevvel 

1087/11 Haziran 1676 tarihi istinsah tarihini 

göstermektedir. Fütüvvetname’nin bitiminde 

Ramazan 1086/1675, 57a’da ‘I kname’den 

önce evval 1086/1675-76 tarihi kaydedil-

mi tir. Müstensih Fütüvvetname’nin sonun-

da ad n  Abbas Yaz c  olarak vermektedir. 

Digital ortamda fersude görünümde olan 

mecmuan n 177-186 aras nda 1289/1872 

tarihli matbu Mersiyye’nin yer almas  ese-

rin son dönemde ciltlendi ini göstermek-

tedir. Mecmua Fütüvvetname ile ba lar 

(2a-11b), eyh Sa   Menak b  ile devam eder 

(11b-45b, 100a-115b’de tekrar eyh Sa   Me-

nak b  verilir). 45b-46b’de Evsaf-  Hac  Bek-

ta  Veli, 46a-57a’da Tacname, 57a-100a’da 

Abdulmecid b. Feri tah’ n ‘I kname’si, 11b-

118a’da Nasihatname-i Hatâyî, 118a-133a’da 

Me âyihname-i Hatâyî, 133a-145b’de Delil-i 

budala (Defter-i a k), 145b-165’de Menâk b-  

Fazlullah, 165a-176a’da Kitab-  tarikatname-i 

4 Eseri elde ederek haber veren k ymetli meslekta m 
Yrd. Doç. Dr. A. Y lmaz Soyyer Bey’e te ekkür ede-
rim.
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Ca’fer Sad k yer almaktad r. Eserde Huru   

metinlerinin de yer almas , bu kültürün K -

z lba lar aras ndaki yerini göstermesi bak -

m ndan önemlidir.

Eserde yer alan Fütüvvetname büyük öl-

çüde Burgazi’den al nm  gibi görünüyor. 

Metin fütüvvetin tari  yle ba l yor. Fütüv-

vet a ac n n tavsi  , ilmin faydas , ahlak n 

önemi, pir ve eyhin gereklili i ve eyh-tâlib 

ili kisi, Musa H z r k ssas , eyhin özellikle-

ri, Yi it-Ahi eyhin tari  , eriat ve tarikat n 

gereklili i, namaz n ve sadakan n önemi, 

ahinin k yafetleri, dervi lik ve su  li in aç k-

lamas , yi it-ahi- eyhin musahiplerinin yol-

da lar n n aç klamas , dervi lik ve so  li in 

neli i, hakikatin aç klamas , fütüvvet ehli-

nin ahlak  ve fütüvvete al nmayanlara dair 

konular  fas llar halinde anlat yor.

Konuyla ilgili önemli bir Fütüvvetname 

nüshas  da do rudan Bekta ilik erkân yla 

alakal d r (Fütüvvetname, 1269: 1b-43b).5 

Fütüvvetname-i Bektâ iyye (1b) ba l  ta yan 

eser Razavî’nin eserine benzer bir mukaddi-

me ile ba lar. Müelli  n ad n n Muhammed 

b. Seyyid Alaaddin el-Hüseyin Hoyî ad yla 

verilmesi, ayn  ki iden bahsedilmesi kay-

d yla Razavî’nin memleketinin Hoy oldu u-

nu göstermesi bak m ndan ilginçtir. Eserin 

15a-b’sinde bir ikrar töreninin aç klamas na 

giri meden önce Hünkar Hac  Bekta  Veli, 

vekilleri brahim Enveri Baba Efendi (rah-

metullahi aleyh), Hz. Muhammed, Hz. Ali, 

mam Cafer-i Sad k an lmaktad r. Bunu 

5 Eserin temininde k ymetli zamanlar n  esirgemeyen 
meslekta m Doç. Dr. Mehmet Dalk l ç’a ükranlar m  
sunuyorum.

takiben müellif 16-a’da ad n  Muhammed 

Seyfüddin b. Zül  kar Dervi  Ali diye ver-

mektedir. 27-a’da eserin yaz l  tarihi aç kça 

21 Cemaziyelevvel 1269 (2 Mart 1853) olarak 

verilmektedir. brahim Enveri Baba’n n kim-

li i imdilik meçhul olmakla birlikte e er bir 

istinsah hatas  ise 1267/1851’de vefat eden 

Edhem Baba olabilir mi? diye dü ünülebilir. 

. Özmen, Dervi  Ali’nin Orta Anadolu’dan 

oldu unu ve Feyzullah Baba’ya mensup 

oldu unu ifade etmektedir (1998: IV, 389). 

Eserin yaz l  tarihinin verilmesi her halü-

karda i imizi kolayla t rmakta, müelli  n 

üslubundan Babagân kolundan, tarikat-  

nazenînden oldu u anla lmaktad r. Üstelik 

Necip As m, Bekta i lmihali diye adland r p 

ne retti i eserde ayn  müelli  n farkl  bir 

eserini veya bu eserin farkl  bir kopyas n  

dikkate alarak ne retmi tir. 

Eser yukar da da dedi imiz gibi Ra-

zavi Fütüvetnamesi’ne benzer bir mukad-

dime (1b-2a) ile ba lar. Daha sonra dört 

pir dört tekbirin senedi söz konusu edilip, 

Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. brahim ve Hz. 

Muhammed’in belinin ba lanmas  anlat l r 

(2a-8a). Sonra Hz. Ali’nin edd ku anmas -

na dair ayr  bir ba l k aç l r ve konu Razavi 

Fütüvvetnamesi’ne benzer bir ekilde anla-

t l r (8b-11a). Sonra on yedi kemerbestin Ali 

taraf ndan bellerinin ba lanmas  (11a-12b); 

Selman-  Farisi taraf ndan elli be  meslek 

pirinin bellerinin ba lanmas  (12b-15a) an-

lat l r. 15a’dan itibaren müelli  n üslubuyla 

Hac  Bekta  sülukuna uygun bir ekilde ik-

rar meydan  bütün erkân , dualar , tercüman 

ve gülbanklar yla anlat l r (15a-27a). 27b’de 



42

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

ikrar meydan na girecek can için haz r etme-

si gereken yiyecek ve içecekler s raland ktan 

sonra A ure gelene i anlat l r (27b-29a). 

29a-b’de Mustafa Fatih Baba’dan naklen 

Hac  Bekta ’ n soy silsilesi ve tarikat silsilesi 

s ralan r. 29b-34b aras nda bir Bekta i dervi-

inin kulland  tac, h rka, menkû , teslim 

ta , palhenk, kamberiye, elif-i lâmend, ten-

nure, t bend, teber, ka a  gibi malzameler 

senedleriyle birlikte sual-cevap üslubunda 

anlat l r. Daha sonra Semeratu’l-fuad’dan 

naklen tac n esrar  anlat l r (34b-36a). Son-

ra s ras yla Fasl-  sual-i dervi an (36b), Fasl-  

beyan-  ism-i abdal (36b-37a), Fasl-  min tarih-i 

seyyah-  der beyan ba’z  fütüvvet (37a-38b), 

Silsile-i nesebi Hünkar Hac  Bekta  Veli (38b-

39a), Hünkar Hac  Bekta  Veli’nin emanetleri 

beyan ndad r (39a-b) fas llar  s ralan r. 40a-

43b aras nda ise muhtelif tercümanlar ve gül-

banklar nakledilir. 

Bize göre son üç eserin ortak yan , esere 

fütüvvetle ba lay p daha sonra mensubu bu-

lunduklar  ve ya ad klar  tarikat erkân yla 

devam etmeleridir. Yani eserin müelli  eri 

tarikatla ilgili gelenekleri fütüvvet gelene-

ine uygun olarak temellendirmekte daha 

sonra kendi geleneklerindeki erkân, adap 

ve bilinen dua, tercüman ve gülbanklar  

s ralamaktad rlar. Bu durum fütüvvet ge-

lene inin Bekta i kültür çevresinde son 

dönemlere kadar sürdürüldü ünü göster-

mektedir. Öte yandan Bekta  Bey’in özel 

kütüphanesinde bulunan K z lba lara dair 

Fütüvvetname’nin Burgazi’yi kaynak olarak 

kullanmas  Bekta î ve Alevî çevrelerinin sa-

dece Seyyid Hüseyin ve Razavî Fütüvvetna-

melerini dikkate almad klar n  göstermesi 

bak m ndan önemlidir. 

Fütüvvetnamelerde Görülen Baz  

nanç Moti  eri

Ahilerin te kilât mensuplar n  koru-

mak üzere uygulad klar  merasimler daha 

sonra Alevî ve Bektâ îler taraf ndan nere-

deyse ayn  denilecek ekilde benimsenmi  

ve takip edilmi tir. Bu durum ikrar verme, 

yol atas  ve yol karde i edinme törenlerinde 

aç kça tezahür eder. Bu ba lamda merasim-

ler esnas nda kullan lan edd, h rka, tac, vb. 

k yafetler, çarub/süpürme, çera  uyand r-

ma, rehberlik, sakilik vb. tören hizmetleri 

ve di er eyler iki zümrenin mü terek sem-

boller ve yorumlarla benimsedikleri motif-

lerdir. Bunlar n yan nda ahi te kilât n n iç 

düzeniyle ilgili (yola dair) soru ve cevaplar, 

tâlibe verilen nasihatler, çe itli vesilelerle 

okunan dualar, tercümanlar ve gülbanklar 

ço u kere sözleri bile de i meden Alevîler 

ve Bekta îler taraf ndan aynen dile getiril-

mi lerdir. Hz. Ali’nin yol pîri olu una ba -

l  olarak onun etraf nda geli tirilen on iki 

imam, on dört masum, on yedi kemerbest 

tevella ve teberra ile ilgili kabullerini, Hz. 

Peygamber’in mirac yla ilgili sonralar  Alevî 

ve Bektâ î çevrelerinde geli tirilen K rklar ile 

ilgili söylencenin ilk örneklerini fütüvvetna-

melerde bulma imkân na sahibiz. Belki daha 

önemlisi her iki zümre de Hz. Muhammed, 

Hz. Ali, di er peygamberler ve sahabelerle 

ilgili söylencelerde, olgular  kendi ya ad k-

lar  hayatla içselle tirerek ifade etmekte ve 

adeta onlarla hayatlar nda hemhal olmak-
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tad rlar. Bel ba lama, ikrar verme vb. me-

rasimler bunun tipik örnekleridir. Burada 

makale s n rlar  içinde konunun örneklen-

dirilmesi ba lam nda baz  hususlara de i-

nece iz. 

1. Fütüvvetin Tari  

Bekta  Bey’in kütüphanesindeki 

Fütüvvetname’de fütüvvet öyle tarif edilir: 

“Fütüvvet, Hak Teâlâ’n n emrine, 

Rasulüllah’ n sünnetine uymak ve bütün mü-

fessirler, muhaddisler, âlimler, salihler, evliya ve 

enbiyalar n yolunu tutmakt r. 

Ehli fütüvvet, insan ve hayvan cinsinden 

hiç kimsenin k yamet gününde kendisinden hak 

dava etmedi i, kendisinden incinmedi i ki idir. 

eyh Sa   der ki, ehli fütüvvet, ki iyi fesat i ler-

den men’ eyleyen iyi yola yönlendiren, kötü yol-

lar  terk ettiren ki idir.” (Fütüvvetname, 1086: 

2a).

2. Hz. Ali 

Gerek Ahilikte gerekse Alevî ve 

Bektâ îlikte tasavvufî gelene e uygun ola-

rak silsilelerin Hz. Ali’ye dayand r l p onun 

pîr olarak kabul edilmesi Hz. Ali sevgisine 

aç k bir vurguya yol açm t r. Hz. Ali ve Ehl-i 

beyt’e gösterilen sevginin Türk kültür çevre-

sindeki temeli, Zeydiyye ve Keysaniyye f rka-

s  kaynakl d r. Horasan’daki Türklerin Zeydi-

lerle ili kileri Hz. Ali ailesine yap lan zulüm-

lerin ö renilmesine, Abbasi isyan n n ünlü 

komutan  Ebu Müslim’in faaliyetleri ve Ah-

med Yesevî’nin Muhammed b.el-Hane  yye 

evlad ndan olu u bu sevginin arka plan n  

te kil eder. 

lk fütüvvetnamelerde Hz. Ali’nin fe-

tal na/yi itli ine dair ayetlerin nazil ol-

du u (Gölp narl , 1953-1954: 115), Hz. 

Peygamber’in onun fetal na dair sözler sarf 

etti i nakledilir.6 Özellikle onun kahraman-

l k ve ecaatini gösteren ve “Ali’den ba ka fetâ, 

Zül  kârdan ba ka k l ç yoktur” (Aclûnî, 1979: II, 

363; Taberî, 1987: III, 116) sözü bunlar aras n-

da önemli bir yer tutar. Alevîlik-Bektâ îlikte 

bu söz üzerine zül  kârnâmeler kaleme al n-

m t r. Hemen her Alevî airinde rastlayabi-

lece imiz bu m sralara örnek olarak Seyyid 

Hüseyin’den bir k ta naklediyoruz (Sar kaya, 

2004: 64): 

“Hel etâ” ve “kul kefâ” ve “innemâ” Hakdan âna

“Ente minnî” dedi hakk nda ân n hem Mustafâ

Pes bu ma’niden ehâdet eyledi peyk-i Hudâ

“Lâ fetâ illâ ‘Ali lâ seyfe illâ zü’l-  kâr”

Fütüvvetin Hz. Peygamber’den Ali’ye 

intikal etti i kabul edilir. Hz. Ali’nin fütüv-

vet ku a / edd ku anmas  ve fütüvvet li-

bas  giymesine dair iki rivayet vard r. Seyyid 

Hüseyin’den önce yaz lan fütüvvetnamelerde 

bu rivayet tuzlu su içme gelene iyle ilgili k s-

sayla beraber nakledilir (Sar kaya, 2002: 177-

178). Seyyid Hüseyin, Seyyid Alauddin er-

Razavî ve onlardan mülhem fütüvvetname-

6 Bu ayetler, “Onlar mallar n  gece gündüz, gizli a ikar infak 

edenlerdir” Bakara, 274; 

“Allah sevgisiyle yiyeceklerini miskine, yetime ve esire verir, 

onlar  doyururlar” nsan, 8’dir.

Baz  hadisler:

“Sizin en fetan z Ali’dir”, 

“Ya Ali sen feta o lusun feta karde isin”.
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lerde ise Hz. Ali’nin edd ku anmas , Gadîr-i 

Hum vak’as  ba lam nda anlat l r. Razavî’nin 

anlat m  konuyla ilgili Müslim’in nakletti i 

hadis (Fedailü’s-sahabe, 38) esas al narak ya-

p lmakla birlikte Hz. Ali’nin faziletine dair 

rivayetlerin pek ço u burada söylenmi  gibi 

nakledilmi tir (Sar kaya, 2002: 95-100). Daha 

sonra edd ku anma töreni Hz. Peygamber 

ile özde le tirilerek onun mirac gecesi Cebrail 

taraf ndan kendisine ku att  ku a  mera-

simle Hz. Ali’ye ku att  ve sahabe aras n-

da muahat/karde li in ilan edildi i anlat l r 

(Razavî, 11a-13b; Fütüvvetname, 1269: 8b-

11a). Sonra Hz. Ali, Hz. Peygamber’in izniyle 

on yedi sahabenin belini ba lar ve bu olay n 

an s na helvâ-i cefne pi irilir, sahabeye da -

t l r ve dört büyük ehre gönderilir (Razavî, 

13b-16a). 

Seyyid Hüseyin, olay  biraz daha 

menk bevî bir tarzda öyle nakleder: “Hz. 

Peygamber minberdeyken “Ali’yi yan na ça-

r p, ridas n n içine ald . Bir vücuttan iki ba  

olarak göründüler. Ve öyle buyurdu: “Etin 

etimdir, kan n kan md r, cismin cismimdir, ru-

hun ruhumdur.” (el-Belhî, 1301: 129-130). 

Sahabeden birisi hased ile sordu ki: “Ya 

Rasulallah, siz mübarek gömle inizi ç kar n biz 

dahi görelim.” Rasul (sav) mübarek teninden 

gömle i ç kard , cümlesi gördüler ki velînin 

ve nebînin cismi ikisinin bir olmu  idi. Dedi-

ler ki: “Sadd k ya Rasulallah.” Tekrar mübarek 

gömle ini giydi.” (Gölp narl , 1955-1956: 80-

81; Sar kaya, 2008: 149). Alevî ve Bektâ îler 

taraf ndan da aynen kabul edilen bu rivaye-

te dayayan “lahmike lahmî” s rr  da metinde 

ifade edilen Muhammed-Ali bütünle mesi-

dir (Aytekin, 1957: 11; Bozkurt, 2005: 13-18). 

Seyyid Hüseyin ve Razavî’nin Gadîr-i 

Hum olay yla ilgili anlat mlar  îî gelene e uy-

gundur. Ancak fütüvvet ehlinin bu hadiseden 

ç kard  anlam îa’dan farkl d r. Onlar söz 

konusu rivayeti îa gibi hilafet meselesine bir 

delil olarak kabul etmemi tir. Bilakis, fütüvvet 

silsilesini Hz. Ali tarikiyle Hz. Muhammed’e 

ula t rmak istemi ler; bunu yaparken de olay  

içselle tirerek kendi ya ad klar  formatta bir 

anlat m biçimi geli tirmi lerdir. Nitekim in-

celedi imiz fütüvetname nüshalar nda ne ima-

metin Hz. Ali’nin hakk  oldu u vurgulana-

rak ilk üç halife ta’n edilip zulüm ve gasp ile 

suçlanm  ne de efdal-mefdul formülünden 

söz edilmi tir. Bununla beraber Hz. Ali’nin 

Hz. Peygamber’den sonraki velâyeti (bkz. e -

eybî, 1986: I, 386 vd.) aç kça tasrih edilmi , 

di er halifelerden de yeri geldikçe söz edil-

mi , onlar hay rla yâd edilmi lerdir (Sar kaya, 

2002: 91-93). 

Hz. Ali’nin ahs nda ba layan Ehl-i beyt 

sevgisinin aç k bir ifadesi olan tevella ve te-

berra inanc  Seyyid Hüseyin ve ondan mül-

hem fütüvvetnamelerde yer alm  ve Bektâ î 

gelene inde (A.R fat, 1293: 193-194; Sunar, 

1975: 106) devam ettirilmi tir. Seyyid Hüse-

yin tevella ve teberra inanc n  sual-cevap fas-

l nda öyle aç klar: “Tevella ve teberra her ki i-

nin sülûkuna nisbetle de i ir. Evvelâ kavl ehlinin 

tevellâs  emr-i ma’ruf, teberrâs  nehy-i münkerdir. 

kinci  il ehlinin tevellâs  yek-cihetliktir. Yani Âl-i 

Muhammed Ali ete ine yap m , hâlis, muh-

lis olanla birli e yeti mi tir. Teberrâs  Muham-
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med Ali vasiyyetin benimseyip onlara dü manl k 

edenlere, dü man olmakt r. Hal ehlinin tevellâs  

r zâ-y  Hakka ve vuslat-  Hakkad r, teberrâs  mâ-

sivallah’dand r, hatta kendi nefsinden de uzakla -

makt r.” (Gölp narl , 1955-1956: 88, 116-117). 

3. K rklar Meclisi

Alevî kültüründe çok önemli bir yere 

sahip olan K rklar meclisi ile ilgili söylen-

cenin de ilk örneklerini fütüvvetnamelerde 

buluyoruz. Burgâzî Fütüvvetname’sinde sema 

hakk nda çe itli bilgiler verildikten sonra, 

seman n delili olarak u k ssa nakledilir: 

Ashab-  Suffa’n n bir üzüm tanesi vard . 

Rasulüllah’ n önüne koyup payla t rmas n  

istediler. Rasulüllah da onu ezerek suyunu 

k rk ki iye payla t rd  ve “kavmin efendisi on-

lara hizmet edendir” buyurdu. Ashab-  Suffe 

na me k l p semaya kalkt lar. -Baz  rivayet-

lerde Rasulüllah’ n kalk p üç defa sema etti-

i, mübarek ridas n n omuzlar ndan dü tü-

ü haber verilir.- Cebrail gelip Rasulüllah’a 

“Ya Rasulallah art k dönme, yerler, gökler, cen-

net, cehennem cümle alem seninle beraber dö-

ner,” dedi (Gölp narl , 1953-1954: 136). Ayn  

anekdot biraz daha farkl  bir ekilde Razavî 

Fütüvvetnamesi’nde öyle yer al r: “Yemekten 

sonra fütüvvetdârlar n gülbank çekmeleri iki se-

bebe istinadendir: Hz. Rasûl k rklara yeti di i 

vakit bir tane üzümü ezüp, erbet edüp k rklar 

onu nû  ettikten sonra bülend avaz ile gülbank 

çekmi lerdir. Ashab-  Suffe her ne zaman yemek 

yerlerdi sofra duas ndan sonra gülbank çekerler-

di.” (Razavî, 62b).

4. Yol Atas  ve Yol Karde li i 

Töreni

Fütüvvetnamelerde anlat lan “yol atas  

ve yol karde i edinme” töreni hemen aynen 

Bekta î ve Alevî çevrelerine de musahiplik 

törenleri olarak geçmi tir. Ahili e kat lmak 

isteyen ç ra n kendisine yol atas  seçmesi 

Bektâ îlik ve Alevîlikte rehbere; yol karde -

leri ise musahibe kar l kt r. Ancak Ahilerde 

meslekî e itimin bir safhas  olarak erkekler 

aras nda yap lan uygulama Alevîlerde muh-

temelen sosyal çevrenin de etkisiyle evli çift-

ler aras nda yap lmaktad r. Bununla birlikte 

merasimin uygulama a amas  önemli ölçüde 

benzerlikler göstermektedir. Burada en çok 

bilinen Razavî Fütüvvetnamesi’ni esas alarak 

töreni nakledece iz. 

“Tâlib ol mecliste atal a ve karde li e 

kimi seçerse onlara gücü yetti ince bir tuh-

fe (hediye) çekmek için tercüman n nakîbe 

suna ve “Fülan  atal a ve  lan  karde li e 

kabul eyledim” diye. Sonra nakîb7 talibin 

eline yap p saff-  niâle (peymançe, kap  ar-

kas ) gelip selam verip diye ki, “Bu aziz kar-

de in bu makam-  insafta durmakl ndan 

murad odur ki, bu mecliste siz ihtiyarlar n 

huzuru eri  erinde nim-tarik8 olmak ister. 

Fülan ihtiyar  yol atal a, fülan  karda l -

a kabul k ld . Dünyada muhabbet için ve 

ahirette efaat için haklar nda ne buyurur-

7 Nakib: Ahilikte be inci mertebede bulunan, mera-
sim erkan n  bilen ve mah  l ehlini lütfu keremle yerli 
yerine oturtan kimsedir. “Füke” de denilir.

8 Nim-tarîk: Ahilikte ikinci mertebe, üstad , piri yahut 
yol atas  ve iki yol karde i olan ve onlardan terbiye 
görmü  bulunan kimsedir.
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sunuz?” diye. Mah  l ehli, “mübarek olsun” 

diyeler. Nakîb, “Elfaz-  dürer-i bariniz müz-

düne Muhammed’e salavât verelim” deyip 

tuhfeleri yol ata ve iki yol karde  önlerine 

koya. Sonra arka arka saff-  niâle gelip tali-

bin eline yap p, yol atas n n önüne götüre. 

Talip dahi iki dizinin üstüne çöke, otura. ki 

karde leri dahi gelip biri sa nda biri solun-

da oturalar.

Sonra ata-o ul sa  ellerin ba parmakla-

r n  birbirine mukabil koyup el tutu alar. El-

lerin üzerine bir mendil örteler. ki karde  de 

tâlib’in ete ine yap p yol ataya kulak ver-

eler. Yol atas , “Ey Ademo ullar ! Size eytana 

tapmay n, çünkü o sizin apaç k dü man n zd r. 

Bana kulluk ediniz, do ru yol budur, demedim 

mi?” (Kur’an, Yasin, 60-61) ayetlerini okur. 

Sonra yol karde leri ellerini atayla o ulun 

elleri üzerine koyarlar. Yol atas  di er elini 

ellerin üzerine koyup biat ayetini (Kur’an, 

Fetih, 10) okur ve öyle nasihat eder: 

“Büyüklük Allah’ n i leri içindir, efkat 

Allah’ n mahlukât  içindir. Dünyada müsamaha 

içinde, ahrette efaat içinde ol. Ey o ul nereye 

gidersen izzet ve hürmet ile git; nereye oturur-

san edep ile otur; ne söz söylersen hikmet ile 

söyle, yoksa kulak ver, dinle; durdu un zaman 

hizmet ile dur”, der. Ve on iki nefes dahi verir 

(Gölp narl , 1955-1956: 96). 

Ba ka bir Fütüvvetnâme’de bu on iki nef-

es, üstad, yol atas  ve yol karde lerine nis-

petle öyle s ralan r: 

“Üstad n üç nefesi: 1. Zâhirin pâk, bât n n 

sâk et, 2. Pîr-i Hüdâ’y  gökçek bil, 3. Pîr nazar nda 

hizmet et.

Yol atas n n üç nefesi: 1. eriatte dilin 

ehadette olsun, 2. Tarikatta elin sehavette ol-

sun, 3. Hakikatte aya n ibadette olsun. 

Sa  yol karde in üç nefesi: 1. eriat od (ate )

dur. Zira çera  ondan yakarlar, görmedi ini 

gösterir, her ki iye miktar n  bildirir, pi meyeni 

pi irir, 2. Tarikat yeldir yel nefestir, nefes ikrard r, 

ikrar  olmayan n iman  yoktur, 3. Marifet sudur, 

murdar  su ile y karlar pak olur. Abdest al p na-

maz k lmakt r. 4. Hakikat türabd r. Benlikten 

geçip özünü meyyit mesabesinde bilip yetmi  iki 

millete bir nazarla bakmakt r. 

Sol yol karde in üç nefesi: 1. Bir i arettir, 

el içinde eriat emrinde ehadet kelimesine i a-

rettir. Kelime-i ehâdet iman n seccadesidir,                    

2. Tarikatta ehâdetin nuru imand r, 3. Haki-

katte amentübillah demektir, yani can  gönülden 

iman getirdim ahdimden dönmezem demektir.” 

(Fütüvvetnâme, 39b-40b). Bu nasihatler ay-

nen Bektâ îler taraf ndan da verilir (A. R fat, 

273-274).

Yol ata ve yol karde ler u ahid üzeri-

ne söyle irler: “E er yar n Hakk dergâh nda ve 

peygamber huzurunda kabul benim olursa siz-

siz cennete girmiyem ve e er kabul sizin olursa 

bensiz cennete girmeyesiniz ve bana efaat ede-

siniz.”

Bu ahd üzerine Fatiha okunur. Nakîbler 

tekbir getirir gülbank çekerler. Tâlib nim-

tarik olmu tur, bundan sonra art k sahib-i 

tarik olmas  gerekir.” (Razavî, 50a-52a). 
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5. Dört Kap  K rk Makam

Abdalân-  Rum gelene inde Ahmed 

Yesevî’den itibaren gördü ümüz dört kap  

k rk makam kabulü baz  fütüvvetnâmelerde 

de yer alm t r. eriat, tarikat, marifet ve ha-

kikat olarak bilinen bu kap lar onar makam-

lar yla birlikte öyle s ralan r: 

eriat makamlar : man, namaz, ze-1. 

kat, oruç, hac, helal kazanç, haram 

yememek, eriat evine girmek, ça -

r ld nda Allah r zas  için gazaya 

gitmek, emr-i maruf ve nehy-i anil 

münker; 

Tarikat makamlar : Tevbe, t ra  ol-2. 

mak, mürid olmak, havf ile reca 

aras nda olmak, lezzeti terk, hizmet, 

evrad okumak, pîrin icazetiyle oku-

mak, nasihat, terk-i tecrid; 

Marifet makamlar : Edeb, nefs-i cevr 3. 

etmek, haram lokmadan perhiz k l-

mak, s dk ve ihlas, haya, h lmü’n-

nefs, din-i mübîn-i bilmek, kurb ve 

visal, kendini bilmektir;

Hakikat n makamlar : Toprak ol-4. 

mak, yetmi  iki millete bir gözle 

bakmak, iyi lokma yemeye yönel-

mek, mahlûkat n kendisinden emin 

olmas , kimseyi incitmemek, fuka-

ray  geri çevirmemek, Hak yolunda 

mal n  harcamak, s rr  saklamak, 

münacaat-  Teâlâ, gözünü aç p ilim 

ö renmektir (Razavî: 2b-3a; Bilgin, 

1992: 34-40). 

6. Tercümanlar

Çe itli törenler ve gündelik hayattaki 

baz  görgü kurallar yla ilgili olarak Ahi ve 

Bekta i kültüründe kar m za ç kan önem-

li moti  erden birisi de tercüman, gülbenk, 

dua ve hay rl lard r. Fütüvvetnamelerde 

gördü ümüz örnekler hemen ayn yla Bek-

ta i gelenekte de yer alm  ve as rlard r söy-

lenegelmi tir. Makale s n rlar  içinde biz iki 

örnekle yetiniyoruz: 

TERCÜMAN-I KRAR

Hamd u lillah olmu am ben bende-i hass-  Huda

Can u dilen ‘a k ile hem hâk-i pâk-i cuda

Râh-  zulmetden ç kub do ru yola basd m kadem

Hâb-  ga  etden uyand m can gözün k ld m gü a

Mezhebim hak Ca’feridir gayr lar bat ld r

Yetmi  iki f rkadan ben olmu um cuda

Sevdi im on iki imam ben gürûh-  naciyem

Pirim üstad m Hac  Bekta  Veli evliya

Hak deyüb bel ba lad m ikrar virüb erenlere

Rehberim oldu Muhammed mür idimdir Murtaza

Ber cemali Muhammed kemali Hüseyin Ali râ 

salavât (Fütüvvetname, 1269: 42b).

TEKB R-  TIRA

Çün t ra  itdik mûyi bulduk safa

Ehl-i beyte tabi’ k ld n vefa

Gökden indi ayet-i hak muhallikîn 

Onun için old  t ra  Mustafa (Fütüvvetname, 

1269: 42a). 
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SONUÇ

Gerek XVI. yüzy ldan önce yaz lan baz  

hacimli fütüvvetnameleri gerekse Bekta i 

çevrelerinde yaz lan çe itli fütüvvetnamele-

ri de erlendirdi imizde, ayn  kültür köke-

nine ve çevresine sahip Ahilik, Bekta ilik ve 

Alevîli in bu birlikteliklerinin din anlay la-

r  ve dinî hayatlar nda devam etti i aç kça 

görülmektedir. Kurumsal bak m ndan daha 

önce olan fütüvvet-ahi te kilat n n sadece 

adâp ve erkân bak m ndan de il, çe itli gele-

nek ve inanç moti  eri bak m ndan da Bekta î 

ve Alevî kültürünü etkiledi i anla lmakta-

d r. Ahi edd (bel ba lama) törenleri k smen 

de i ime u rayarak Bekta î ve Alevî züm-

releri taraf ndan benimsenmekle kalmam , 

edd ile ilgili geleneksel temellendirmeler de 

büyük ölçüde bu zümreler taraf ndan kabul 

edile gelmi , silsileler bu gelenekle birlikte 

yâd edilmi , törenleri süsleyen tercüman ve 

gülbanklar ayn  ekilde terennüm edilmi tir. 

Fütüvvetnameler XIII. yüzy ldan iti-

baren Türkiye’deki halk dindarl yla ilgili 

de i im ve geli meleri, özellikle XV. yüzy -

l n ikinci yar s ndan itibaren etkisi beliren 

Safevî îîli inin izlerini takip etme imkân  

da sunmaktad r. Ayn  zamanda içerikle-

ri bak m ndan te kilatla ilgili geli melerin 

ipuçlar n  vermektedir. Dolay s yla ilgili dö-

nemler için Türkiye’nin sosyal ve dinî tarihi 

aç s ndan ilk el kaynaklar olarak kendilerin-

den yararlan lmay  ve haklar nda ara t rma 

yap lmay  beklemektedirler.
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EK MET N

Bu metin Fütüvvetname-i Bekta iyye, s-

tanbul Belediyesi Atatürk Kitapl , Osman 

Ergin Nr: 826. 1b-43b’de anlat lan 15a-29a 

aras ndaki Bekta i ikrar töreni, sofra çek-

mek için gereken malzemeler ve a ure pi ir-

menin usulü hakk ndaki k sm  içerir. Metin 

içindeki baz  tabirlerin parantez içinde ve-

rilen çevrileri ve dipnottaki çeviriler bize 

aittir.

15a mdi azîzim cennet mekân  rdevs-i 

â iyân rahmetullahi aleyhi’l-müste’ân 

erî’atlü tarîkatlü re âdetlü fütüvetlü âl-i 

himmetlü ser-efserim dedemiz mür id-i 

kâmilim sebeb-i necât m ma  ret-penâh m 

huzûr-  Muhammed Ali’de bes-penâh m 

beden destgâh m azîzim efendim kutbu’l-

ârifîn avsu’l-vâs lîn kaddese s rrahu’l-âlî 

vâs l-  ilallâhi’l-vâlî ya’nî vekîl-i Hazret-i 

Hünkâr Hac  Bekta  Velî el-Horasânî efen-

dimiz hazretlerinin vekilleri 15b a’nî bihî 

brahim Enver Baba Efendi rahmetulla-

hi aleyhi’s-samedânî efendimiz hazret-

lerinin kâide-i üslûb ve farîza-i cenâb-  

Bârî ve sünnet-i seniyye-i cenâb Hazret-i 

Muhammed’i ve kavl-i cenâb-  Hazret-i 

Emîru’l-Mü’minîn mâmu’l-Muttakîn Ese-

dullah Ali ve rüsûm-i kavâ’idi mezheb-i 

pâk Hazret-i mam Ca’fer es-Sâd k muttakî 

ve resm-i kavâ’id-i Hazret-i Hünkâr Hac  

Bekta  Velî el-Horasânî ve erkân-  ehlul-

lah ve râh-  muhabbet-i hanedân evlâd-  

Mustafavî  ’l-asl kâide-i âliyyeleri üzere 

imdi bir müteehhil cân kar nda n ikrâr n  

ald klar  âvende (mertebede) ol cân n tam 

erkân-  ehlullah olarak görece i ayn-  cemi 

ve rehberlik idecek zât-  âli kadrin ne güne 

rehberlik idecegi erkân  min gayr-i haddin 

alâ kadri’t-tâ’at mansûr-  hakîr kemterânem 

denlü deryâdan katre ve güne den zerre 

olarak i ’âr eyledim (haddimi a arak gü-

cümün yetti ince aciz ve a a l k bir kul 

olarak denizden damla misali gösterdim). 

Ve her ne kadar kusûr-  hakîrânem var ise 

dahi i bu risâle-i mer ûbay  mütâla’a iden 

erî’at-i Ahmediyye ile me’lûf ve müte’ayyin 

ve hakîkat-  Hakk ile mü’tek d ve ma’rifet-i 

insaniyetle kâmil ve tarîkat-  aliye-i ehlullah 

ile âmil Hazret-i Hünkâr Hac  Bekta  Velî 

efendimizin emr-i aliyyeleriyle kâil ve râz  

olan cân kar nda lar m zdan kusurumu af-

v n  ricâ ve niyâz iderim. Erenler nitekim 

kutbu’s-samedânî Hazret-i Hünkâr Hac  

Bekta  Velî el-Horasânî buyurur ki, k t’a:

Levh-i cihanda ezel kim her ne takdîr itti 

rabb

Kavl hatada eyh ‘atâda böyle bir tûl-i emel

Geliser ba na elbet bin bir ya hayr u err

Kavl-i be er insan a ar i ler dü er devr 

dü er

16a Sarp kayalu yerde gâh at düz yürür 

ra’nâ eser 

Gâh düz yerde yürüyem dir ayag n sürçer 

dü er

Bu beyt-i erî  n fehvâs nca erenlerim 

ma’lûm erenlerdir ki kavl hatas z olmaz. 

Hata bizden atâ siz erenlerimden. Ve cüm-

leye ma’lûmdur bu makûle risâle tahrîr 

olunmakdan murâd bir duâd r, ya’nî an l-

makd r. Ve ba’zan bu risale-i mer ûbe-i 
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ma  retnâmeye nazar idüb ve mütala’a 

iden bâ-safâdan dahi mercûdur ki bu hakîr 

kemter abd-  âciz Muhammed Seyfeddin 

ibn Zül  kârî Dervi  Ali bende-i ahkar-i pür-

taksîri (en a a l k ve günah  çok kul) dahi 

gönlümden ihrâc ve ib’âd buyurmayub ey-

dullah idici ahkard r. Me’mûl ider ki, “ ey-

dullah idiciler me’yûs olmaz” dirler, ol müna-

sebetle da’vât-i hayriyyenizi niyâz iderim. 

Azîzim, imdi öyle ma’lûm olsun ki ey 

tâlib-i râh-  Muhammed Ali vey muhibbân-  

âh-  ehidân-  imâm-  Hüseyn Velî vey kân-  

düvazdeh imâmân Hazret-i Peygamberi vey 

tâbi’-i zümre-i muhibb-i hânedân Mustafâ ve 

mâm Ali vey muktedân-  mezheb-i Hazret-i 

mâm Ca’fer es-Sâd k Muttakî vey tâlibân-  

râh-  Hazret-i Hünkâr Hac  Bekta  Velî el-

Horasânî vey gurûh-i nâciye-i ve tâlibân-  

ayn-  erkân-  nûr-  celî ma’lûm erenler ol-

sun ki ibtidâ bey’at-i erkân-  Hazret-i Pîr 

Hünkâr Hac  Bekta  Velî el-Horasânî kud-

dise s rruhu’l-celî efendimiz hazretlerinin 

resm-i aliyyeleri budur ki yol ve erkân ile 

bir müteehhil (evli) cân kar ndâ  arub ye-

ti ece i vakt ne güne olur ve ne görecek ve 

rehberlik idecek cân n dahi ne güne rehber-

lik idecek ve ne okuyacak ve ne deyecek bu 

risâlemiz an  bildirir. 

Emmâ ba’d benim nur-i aynim ve rahm-i 

azîzim cân-  beraberim kâ’ide 16b budur ki 

bir cân kar ndâ  ve tarîkat-  aliyyeyi idhâl 

olunaca  vakt ve tarîkat-  râh-  Muhammed 

Ali’ye ve on iki imam efendimizin k t’alar na 

girecegi ve Hazret-i Pîr efendimizin erkân-  

aliyyelerini görece i vakitde kâide-i erenler 

budur ki bir mübarek Cum’a gicesi veya bir 

yevm-i sneyn (Pazartesi) gicesi veya bir 

ihyâ gicesi olmak urût-  erenlerdir.

Azîzim imdi mâlum olsun ki, hangâh-  

ma  ret-nümâda bulunan zât-  alâ kadrihî 

(k ymeti yüce zat) Dede hazretleri her kim 

ise dergâhda meydanc l k hizmetinde bulu-

nan cana emr ide ve diye ki, 

“Meydanc  Baba bizim bu gice ahd-i 

cem’imiz vard r. Velâkin sen dahi ahvâl üzere 

meydan  güzelce sil süpür,” 

diye. Meydanc  Baba da, “eyvallah eren-

ler”, deyüb ve gelüb emirleri üzere meydan  

temizce silip süpürüp ve amdanlar  dahi 

temizce silüb ve çerâ lar  diküb ve yeti-

ecek can n dahi çerâ n diküb ve delilini 

yani em’as n  (mumunu) dahi haz r idüb 

ba’dehu “taht” tâbir olunan mahallin üze-

rinde olan kandili uyarub çerâ  ta n  dahi 

temizleyüb ba’dehu çerâ n  dahi haz rla-

y p, andan meydan ta n  dahi temizleyüb 

ve üzerine bir ma raba sekri veyahût asel 

erbeti koyup andan kûreyi yani oca  te-

mizleyüb ve önüne buhurdanl k ile bir mik-

tar od a ac  yakub tütsü ide. Mâ-bâki (geride 

kalan) od a ac n  buhurdanl k dibine koya. 

Andan taht n sa  taraf na “Ahmed-i Muh-

tar postunu” serüb ve sol taraf na “Aliyyü’l-

Mürteza Postunu” serüb kûrenin alt yan na, 

meydan kap s  içerüsinde olan e i in yan na 

-ki ol ta a “K z l E ik” dirler. “Niyâz Ta ” 

ve “Mürüvvet Ta ” tâbir olunur, maka-

m  büyüktür; zira bir can meydana girince 

erenler cemâlin görünce onun dibinde niyâz 

olunur- an n yan nda 17a Hazreti Pîr Efen-

dimiz Horasan taraf ndan getürdikleri post 
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olup, “Horasan Postu” tabir olunan “Hazre-

ti Hünkâr Hac  Bekta  Velî postu”nu serüp 

ve kûrenin üst yan na dahi “A ç  Baba Pos-

tunu” serüb ba’dehu mâ-bâki postlar  dahi 

s ras yla serüb ancak müteehhil ayn-  cemde 

bu mezkûr dört postu bilmek laz md r. Gay-

r  laz m de ildir. 

Velhâs l derîn-i meydanda bilâ-kusur 

hizmete dair hiçbir ey kusur b rakmayub, 

andan meydan kap s nda ta ras na dahi bir 

le en-ibrik ve bir havl  koyub ba’dehu Mey-

danc  Baban n hizmeti tamam ve tekmîl ol-

dukta Dede bulunan zât-  alâ kadrihî haber 

verüb diye ki; “Erenlerim emir buyurdu unuz 

meydan n hizmetleri temam olub, görüldi” de-

yüb ba’dehu Dede Efendi dahi, “eyvallah” 

deyüb kalkub Meydan kap sundan içeri gi-

rüb ve niyâz ta  beraberinde yere beraber 

bir niyâz idüb anda aya a kalkup yürüye-

rek, mezkûr makamlara îmâ ederek evvelen 

kapu yan nda olan Pîr postuna ve saniyen 

taht n sol taraf nda olan Aliyyü’l-Mürteza 

postuna ve taht çerâ na ve çerâ  ta na, 

meydan ta na ve kûreye yani oca a ve A ç  

Baba postuna, Ahmed-i Muhtar postuna îmâ 

ederek ve niyâz ederek, herhangi mahalli ve 

herhangi postu ihtiyâr ider ise niyâz n idüb, 

geçüb karar ide. 

Ba’dehu dergâhta bulunan canlardan 

evvelen A ç  Baba, andan ulu bulunan ka-

r nda lar ndan her kim ise s ras yla yol ile 

ve erkân ile ve erkân-  erenler üzere, yol-

l  yolunca birer birer meydan kapus ndan 

içerü girip kâide-i erenler üzere niyâzlar n 

idüb ve Dede Efendi dahi yer gösterüb ve 

gösterdikleri mahalle gelüb ve niyâz n idüb 

karar ideler. Ba’dehu cümle canlar âyin ve 

erkân üzre tekmîlen girüb andan yeni tâlib 

dahi kendü 17b bildi ü gibi meydan kap -

s ndan içerü girüb niyâz n idüb Dede Efen-

dinin gösterdi i mahalle gelüb karar ide. 

Velâkin baz  kere Dede Efendi taraf n-

dan ruhsat olur ki, “ibtidâ herkes yollu yolunca 

canlar meydana girsünler”, deyu. Dede Efendi 

en sonra gelüb meydana girüb ve cümle can-

lar ayakta bulunub ve Dede Efendi meyda-

na girince yere beraber niyâz idüb ba’dehu 

aya a kalkub durduklar  mahalden: “es-

Selâmü ‘aleyküm ve rahmetullah” deyu selam 

vire. Canlar n içinden A ç  Baba, Meydan-

c  Baba veyahut bir ulu kar nda  dile gelüb 

diye ki: “Ve ‘aleykümü’s-selâm ve rahmetullahi 

ve berakâtühü”. Andan sonra Dede Efendi 

bâlâda (yukar da) zikrolunan minvâl üze-

re ve âdâb ile imâ ve niyâz iderek herhan-

gi mahalli ihtiyar iderler ise gelüb postuna 

niyâz idüb oturdu u anda cümle canlar  

dahi mean (beraber) bir a urdan oldukla-

r  postlara çöküp ve niyâz idüb yerlerinde 

karar iderler. Bu iki vecihlerin ikisi dahi ca-

izdir. Velâkin yeni talibin be-herhâl en son 

girmek meydan urûtundand r. 

Ba’dehu Dede Efendi cümle canlara hi-

taben; “Ah amlar hay r ola!” deyüb, canlar 

dahi oturduklar  yerden yere beraber bir 

niyâz iderler. Ba’dehu Dede Efendi, Mey-

danc  Babaya bir i aret ide ki, buhurdanl  

uyara. Meydanc  dahi bir niyâz idüb, kalk p 

buhurdanl a od a ac  koyub ve niyâz n 

idüb, gelüb yerine karar ide. Andan sonra 
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Dede Efendi dile gelüb cehr ile “destur” de-

yub Fatiha-i erîfe’yi k raat ideler (okuya-

lar). Ve ba’dehu üç kere hlas-  erîf’i k raat 

ide. Ba’dehu duâ-i Azam’  ve salavât-  eri   

k raat ide. 

“Bimillahirrahmânirrahîm. Allâhümme 

ente’l-evvelü fe-leyse kableke ey’ün. Ve ente’l-

âhiru fe-leyse ba’deke ey’ün. Yâ Kâinen kable 

külle ey’in. Ve yâ Bâkiyen ba’de külle ey’in. Ya 

men hüve akrabu ileyhi 18a min hable’l-verîd. 

Yâ men hüve fe’âlün limâ yürîd. Yâ men yehûlü 

beyne’l-mer’i ve kalbihi. Yâ men hüve bi’l-

manzari’l-alâ. Ya men leyse ke-mislihi ey’ün. 

Ve hüve’s-semîu’l-basîr. Yâ men hüve alâ külli 

ey’in kadîr. Aks  hacetî bi-hakk  Muhammed ve 

âlihi’t-tahirin”.9

“Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhümme 

salli ve sellim ve zid ve bârik alâ nur-i seyyidinâ 

ve seyyidi’l-enbiyâ Muhammedini’l-Mustafa.10 

Allâhümme salli ve sellim ve zid ve bârik alâ nur-i 

seyyidinâ ve seyyidi’l-evliyai’l-imam Aliyyi’l-

9 “Rahman ve Rahim olan Allah’ n ad yla… Ey Alla-
h m! Sen Sen’den önce hiçbir ey olmayan Evvel’sin. 
Sen Sen’den sonra hiçbir ey olmayan Âhir/Son’sun. 
Ey her eyden önce Olan. Ey her eyden sonra Kalan. 
Ey insana ah damar ndan daha yak n olan Zât (Kaf, 
13). Ey diledi ini yapan Zât (Buruc, 16). Ey ki i ile kal-
bi aras na giren Zât (Enfal, 24). Ey Ar -  Âzam’daki 
Zât. Ey hiçbir ey kendisine benzemeyen, iten, Gö-
ren Zât ( ura, 11). Ey her eye güç yetiren Zât (En’am, 
17). Muhammed’in ve onun temiz ailesinin/Ehl-i 
beyt’inin hakk  için ihtiyac m  gider.

10 “Rahman ve Rahim olan Allah’ n ad yla… Ey Alla-
h m! Peygamberlerin efendisi ve efendimiz Muham-
med Mustafa’n n nurunu mübarek k l ve art r, salât 
selam ona olsun.” Bundan sonraki ifadeler de zikredi-
len imamlar n özelliklerini ifade eden ayn  minvalde-
ki dua cümleleridir.

Murtaza. Allâhümme sallî ve sellim ve zid ve bârik 

alâ nur-i seyyidina ve seyyideti’n-nisâi’l-âlemîn 

Fat mati’z-Zehrâ. Ve ‘alâ ümmihâ ve ümmi’l-

mü’minîn Hadicetü’l-Kübrâ. Allâhümme salli 

ve sellim ve zid ve bârik alâ nur-i seyyidina’l-

imam Hasani’l-Müctebâ. Allâhümme salli ve 

sellim ve zid ve bârik alâ nur-i seyyidina’l-imam 

Hüseyini’ - ehid-i Kerbelâ. Allâhümme salli 

ve sellim ve zid ve bârik alâ nur-i seyyidina’l-

imam Zeyne’l-Abidin. Allâhümme salli ve sel-

lim ve zid ve bârik alâ nur-i seyyidina’l-imam 

Muhammedi’l-Bak r, Allâhümme salli ve sel-

lim ve zid ve bârik ‘alâ nur-i seyyidina’l-imam 

Caferi’s-Sad k, Allâhümme salli ve sellim ve zid 

ve bârik ‘alâ nur-i seyyidina’l-imam Mûsa’l-

Kaz m, Allâhümme salli ve sellim ve zid ve 

bârik alâ nur-i seyyidina’l-imam Aliyyi’r-R zâ, 

Allâhümme salli ve sellim ve zid ve bârik alâ 

nur-i seyyidina’l-imam Muammedi’t-Takî, 

Allâhümme salli ve sellim ve zid ve bârik alâ nur-i 

seyyidina’l-imam Aliyyi’n-Nakî Allâhümme sal-

li ve sellim ve zid ve bârik alâ nur-i seyyidina’l-

imam Hasani’l-Askerî, Allâhümme salli ve sel-

lim ve zid ve bârik alâ nur-i seyyidina’l-imam 

zamanunâ Muhammedi’l-Mehdi salavâtullahi 

ve selâmuhu aleyhim ecma’ yn. 

Allâhümme inne haülâi eimmetünâ ve 

sadâtünâ ve küberâünâ ve üfeâünâ bihim 

tetevellâ ve min a’dâihim tetebberâ  ’d-dünya 

ve’l-ahireti.11 

Allâhümme vâlin men vâlâhum ve âdin men 

âdahum v’ensur men nasarahum v’ahzül men 

11 “Ey Allah m! Onlar bizim imamlar m z, seyyidleri-
miz, büyüklerimiz, efaatçilerimiz. Dünya ve ahirette 
onlara tevellâ/dostluk ederiz ve onlar n dü manlar n-
dan teberrâ ederiz/uzakla r z.
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hazelehum 18b v’elan men zalemehüm v’ehlek 

adüvvehüm mine’l-insi ve’l-cinni mine’l-evvelîn 

ve’l-ahirîn.12

Allâhümme zidnâ muhabbetehüm v’erzuknâ 

efaatehüm v’ah urnâ meahüm ve   zümratihim 

ve tahte livâihim. Bi-fazlike ve kerâmike ve cûdike 

ve ihsânike ve rahmetike yâ erhamerrahimîn ve 

sallallâhû alâ seyyidina Muhammedin ve âlihi’-

tahirîn ve’l-hamdü liilâhî rabbilâlemîn.13

Na’d-  Ali: Nâd-  Aliyyen mazharu’l-

acâib tecidhü avnen leke  ’n-nevâib lî- ilallahi 

hâcetehü külle hemmîn ve ammin seyencelî 

bi-nuri azâmetike ya Allah ve bi-nûri nübüvve-

tike yâ Muhammed ve bi-nûri velâyetike ya Ali 

edriknî Lâ fetâ illâ Ali Lâ Seyfe illâ Zül  kar.14

Essalâtü vesselâmü aleyke ya evliyâullah, 

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ ricâlullah Essalâtü 

vesselâmü aleyke ve aleynâ va alâ âlihi ve ezvâcihi 

ve etbâihi ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhamme-

12 “Ey Allah m! Onlara dost olana dost ol, dü man 
olanlara dü man ol. Onlara yard m edenlere yard m 
et. Onlar  terk edeni rezil rüsva et. Onlara zulmedene 
lanet et. Dünya ve ahrette, öncekiler ve sonrakilerden 
insan ve cinden onlara dü manl k edenleri helak et.

13 “Ey Allah m! Onlara olan sevgimizi art r. Onlar n 
efaatiyle bizleri r z kland r. Bizleri, onlar n zümre-

sinde ve onlar n sanca n n alt nda ha r et. Ey rahmet 
edenlerin en Merhametlisi fazl nla, kereminle, cömert-
li inle ve rahmetinle bizleri nasiplendir. Allah n salât  
efendimiz Muhammed’e ve temiz Ehli beyt’ine olsun. 
Âlemlerin rabbine hamd olsun.”

14 “Allah’ n kudret eseri olan kerametlerin zuhur 
etti i (veya, keramet sahibi olan) Ali’yi ça r. Vekil-
lerin aras nda onu yard mc  bulursun. Ey Allah’ m 
Sen’in azametinle, ey Muhammed senin nübüvvetinle 
ve ey Ali senin velâyetinle bütün dert ve üzüntüler 
aç l r ve ayd nl a dönü ür. Ey Ali bana yeti . Ali’den 
ba ka yi it, Zül  kar’dan ba ka k l ç yoktur.”

din ve âlihi’t-tahirîn. Rabbenâ tekabbel minnâ 

bi-hakk  Ahmedin ve Haydârin ve âlihima hû 

dost.”

mdi bu zikrolunan Fatiha ve hlas ve 

i’tisâm ve ihtirâm  ve salavât-  erîfe ve 

selâm  Dede Efendi cehr ile canlar hfâen 

okuduktan sonra “Hü” denildikten sonra 

Dede Efendi bir niyâz idüb aya a kalkar ve 

gerü çekilüb yere beraber meydana cümle 

canlara kar u bir niyâz idüb darda durup 

i bu özr-i dâr  k raat ide. 

“Bismillahirrahmânirrahîm. Rabbenâ 

zalemnâ enfüsenâ ve in-lem ta  rlenâ ve 

terhamnâ lenekünenne mine’l-hâsirîn.15 Ber 

cemâl-i Muhammed kemâl-i Hüseyin Ali ra 

salavât. Allâhümme salli alâ Muhammed ve alâ 

âli Muhammed “ 

deyüb ba’dehu bu terceman  k raat ide: 

Tercüman: 

“Allah Allah, özüm darda, yüzüm yerde, 

erenlerin huzurunda, Hak Muhammed Ali diva-

n nda can m kurban, tenim tercüman bu hakir-

den a r nm  19a incinmi , can kar nda  var ise, 

yola gelsin yol  ile yolday z, Allah eyvallah eren-

ler kimsenin hakk  kalmasun, hakk  olan gelsün 

hakk n  als n. Zira bu meydan Muhammed Ali 

meydan d r, erenler Hü dost,” 

deyüb özrün diler. Ba’dehu cümle can-

lar dahi yere bir a uzdan niyâz idüb, andan 

tî bendin beline ku anub ellerin ayaklar n  
mühürleyüb bunu okuya:

15 Kur’an, Araf, 23, “…Ey, Rabbimiz! Biz kendimize 
zulüm ettik. E er bizi ba lamaz ve bize ac mazsan 
mutlaka ziyan edenlerden oluruz.”
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“Bismillahirrahmanirrahim. Yâ eyyühel-

lezine âmenû’sbirû ve sâbirû ve râbitû ve’t-

tekullâhe le’alleküm tü  ihûn.16 Azameti tekbîr 

Allâhu ekber Allâhu ekber lâilahe illallah vallâhu 

ekber Allâhu ekber ve lillahi’l-hamd, havâlat-  

padi âh-  merdan, hü dost” deyüb t bend ter-
cüman n  k raat ide. 

Tercüman-  t bend: 

Hizmet-i merdâne bidâyet bendini

Kü vâre k lm m dost bendini. 

Rehber ile pîre k ld m iktida 

Takt  Selman boynuma tî bendini 

ber cemâl-i Muhammed kemâl-i Hüseyn Ali 

ra bülend salavât Allâhümme salli alâ Muham-

med ve alâ âli Muhammed Allah eyvallah”. 

Bu zikr olunanlar  okudukdan sonra 
Dede Efendi cümle canlara kar  meydân 
ortas nda bir niyâz edüb, ba’dehu kalkub 
îmâ iderek geri çekilüb ve gelüb Hünkâr 
Hac  Bekta  Veli postunda iki rek’at namaz 
k lub ba’dehu namazdan kalkub niyâz ide-
rek sa a ve sola ima iderek gelüb postuna 
giçüb karar ide. 

Andan sonra yeni talibi ismiyle ça rub: 
“Gel  lan efendi” diye. Yeni tâlib dahi niyâz 
iderek yerinden kalkub Dede Efendinin hu-
zuruna gele. Ba’dehu Dede Efendi dile ge-

lüb talibe diye ki: 

“  lan efendi, sen bu tarîk-i aliyyeye ve on 

iki imam katar na ve Muhammed Ali râh na ve 

16 Kur’an, Al-i mran, 200, “Ey iman edenler! Sab-
redin, sebat gösterin. Haz rl kl  ve uyan k olun ve 
Allah’a kar  sorumluluk bilincinde olun ki kurtulu a 
eresiniz.” 

Hünkâr Hac  Bekta  Veli Efendimizin yoluna 

girmek murad idersin. Velâkin bu bizim yolu-

muz gayet güçdür ve melâmet yol d r ve temür-

den yayd r. Son pi manl k 19b ss  itmez. Di-

mi lerdir ki “Gelme, gelme, dönme, dönme, gele-

nin mal  dönenin ba ” deyu. “Erenlerin kelam  

vard r. Bu kavle raz  m s n ve ne dersin”, 

deyu Dede Efendi bir defa yahut üç defa 
sual ide. Tâlib dahi niyâz idüb ba’dehu Dede 
Efendi tekrar dile gelüb talibe diye ki; “O -

lum rehberli e kimi istersin?” deyu üç defa ya-
hut bir defa sual ide. Tâlib “  lan can  isterim” 
diye. smiyle dile gelüb andan Dede Efendi 
dahi diye ki, “var imdi ol cana niyâz eyle” de-
yüb andan tâlib dahi rehberli e her kime dil 
oldu ise gelüb ol cana niyâz idüb, ba’dehu 
geri çekilüb mukaddem makarr-  ikameti 
olan yere gelüb otura. Andan Dede Efendi 
rehberlik edecek cana dile gelüb hitap ide 
ki; “Dervi   lan, u can seni rehberli e niyâz 

eder, var imdi u cana r za-i Hakk içün rehber-

lik eyle.” Deyu hitab idüb ba’dehu rehber-
lik edecek can dahi “eyvallâh” deyüb niyâz 
ederek özr-i dâra gelüb Dede Efendiye bir 
niyâz ide. Andan darda durub bu özr-i dâr  
okuya: 

Tercüman: 

“Sen bilirsün kul hatas z olmaz ah

Suçum  ben muhteri  m padi ah

Bi-hakk  Mustafa ve’l-Murtazâ kimse

Hata k ld m suçum afv eyle ey padi ah

Hüseyn-i Kerbela hakk  çün

Zalemnâ Rabbenâ esta  rullah
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Rabbenâ zalemnâ enfüsenâ ve in lem ta  r 

lena ve terhamnâ lenekûnenne mine’l-hâsirîn. 

Esta  rullâh, Esta  rullâh, Esta  rullâh! A -

r nm , gücenmi  can kar nda  var ise meydan-  

muhabbette, dâr-  mansurda yüzüm yerde, özüm 

darda hakk  olan can kar nda  var ise hakk n  ta-

lep etsün. 

Diger: 

Tarikatta boyun burmak hatad r. 

Erenler 20a menzili teslim-i r zâd r. 

Elimden ya dilimden her ne ki geldi

Elim yâhûd dilim kesmek revâd r. 

Allah Eyvallah erenler, Hü dost… Ber 

cemal-i Muhammed kemal-i Hüseyn Ali ra bü-

lend salavât Allâhümme salli alâ Muhammed ve 

ala âli Muhammed” 

deyüb özrünü dileye.

Ba’dehu Dede Efendi de dile gelüb diye ki; 

“Ey erenler, can kar nda lar bu cana hiç 

içinizden bir gücenmi  ve ili mi  ve incinmi  

can var m d r? Eger var ise dile gelsün ve gelüb 

hakk n  alsun. Zira bu meydan imam Hüseyin 

meydan d r, dâr meydan d r. te meydânda du-

ran candan herkes hakk n  alsun, kimsenin hakk  

kalmasun” 

deyu Dede Efendi canlara bu suâli ide. 

Cümle canlar dahi bir a uzdan beraber yere 

niyâz idüb andan rehberlik idecek can dahi 

Dede Efendiye niyâz idüb ve gerü çekilüb, 

tî bendin ku anub ve bu terceman  okuya:

Tercüman-  T bend: 

“Hizmet-i merdân bidâyet bendini 

Kü vâre k lm m dost bendini 

Rehber ile pîre k ld m iktidâ, 

Takt  Selman boynuma tî bendini

Allâh Eyvallâh! Ber cemâl-i Muhammed 

kemâl-i Hüseyn Ali ra bülend salavât Allâhümme 

salli alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed”

deyüb ve Dede Efendiye bir niyâz idüb 

gerü çekildikde Dede Efendi emir buyurub; 

“ u can n çerâ n  uyand r” deyüb rehberlik 

idecek can dahi yere beraber bir niyâz idüb 

ve gelüb taht n üzerinde olan kandilden 

veyâhût çerâ  ta  üzerinde olan kandil-

den delili yani em’ay  alub uyand ra. Ve 

em’a ile beraber çerâ  ta na bir niyâz idüb 

ba’dehu aya a kalkub yeni talibin çerâ n  

uyand rub ve bir niyâz idüb andan geri çe-

kilüb ve darda durup bu tercüman-  kebîri 

k raat ide: 

Tercüman-  çerâ  ha iye:

“Çün çerâ -  fahrî uyand rd n Hüdâ’n n 

a k na 

Seyyidü’l-kevneyn Hâtemü’l-enbiyâ’n n a -

k na 

Sâki-yi kevser Aliyyü’l-Mürtezâ’n n a k na 

Hem Hatice, Fat ma Hayrü’n-nisâ’n n a -

k na 

20b On iki sadr-  velayet pî uvân n a k na 

Çârdeh masum-  pâk âl-i abâ’n n a k na 

Hazreti Hünkâr kutb-u evliyâ’n n a k na 

Ha re dek yans n yak ls n billah an n a k -

na
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Ber cemal-i Muhammed kemal-i Hüseyn Ali 

ra bülend salavât Allâhümme salli alâ Muham-

med ve alâ âli Muhammed”. 

Ba’dehu “Allah eyvallah” deyüb, 

“çerâ m z ru en ola, hizmetimizi icra eyledik. 

Hakka hay rl m z  niyâz ederiz” diye. Ba’dehu 

Dede Efendi bu gülbang  çeke: 

Gülbang-  çerâ :

“Allah Allah çerâ -  rû en, fahr-i dervi ân, 

zuhûr-  iman, kanûn-  abdâlân, nûr-i nebî, 

kerem-i Ali, pîrim Hac  Bekta  Veli, evliyan n 

çerâ  ebed ola, ah amlar hayr ola, hay rlar feth 

ola, münkir münaf k mât ola, gerçekler demine 

Hü!” 

Ba’dehu “hü” denildikde rehberlik ide-

cek can dâhi aya a kalkar elinde olan de-

lili sallayub gelüb, delili yerine b rakub ve 

geri çekilüb Dede Efendiye bir niyâz edüb 

ba’dehu niyâz n  eda eyledikde Dede Efendi 

dile gelüb; 

“Haydi var bu cana rehberlik idüb mâ-

farazallâhu ale’l-müminîn ve sünnet-i seniyye-i 

seyyidi’l-mürselîn ve eimme-i isnâ a er-i 

müctehidîn kavilleri üzere olan abdesti vir” 

diye. Rehberlik idecek can dahi 

“eyvallâh” deyüb ve yeni talibin huzuruna 

gelüb talibe dahi âdâb yla bir niyâz idüb an-

dan talibin bir elinden bir yakas ndan tutup 

“buyurun erenler” deyüb kald r p meydan 

kap s ndan ta ra ç karub, mâ-farazallâhu 

ale’l-mü’minîn ve sünnet-i seniyye-i cenâb-  

hâteme’n-nebiyyînin düvâzdeh imamân-  

müctehidîn efendilerimizin kavâid-i aliyye-

leri üzere olan abdesti virüb evvela iki elle-

rini iki defa y kayub saniyen a z na ve iki 

defa burnuna ve iki defa yüzüne ve iki defa 

kollar na ve bir defa ba na k sâs-  a’reden 

(saç n perçemlerinden) duran parma yla 

mesh idüb 21a ve ellerinin suyu ile ayaklar -

n  mesh ittirüb velâkin abdesti verirken reh-

ber tâlibe dile gelüb diye ki; 

“ellerin yudukda; i te ezel-i ezelden bu âna 

gelinceye degin her ne kadar Cenâb-  Hakk’ n 

nehy etdügi menhiyâta el sund n ise cümlesin-

den âri olmak içün ellerini yumak Allah’ n far-

z d r.” 

A z na su verirken diye ki: 

“Ezel-i ezelden bu vakte gelinceye degin a -

z ndan ç kan malâyâni, küfür ve hata olan nes-

nelerden yumakdur. Ve bu Peygamberimizin 

sünnetidir.” 

Ve burnuna su verirken diye ki: 

“Bezm-i elest gününden bu güne gelinceye 

kadar nehy olunan çirkin kokular  -ki alm  idin- 

anlar  def’ içün Peygamberimizin sünnetidir.” 

Ve yüzini yuyar iken diye ki: 

“Ezel-i ezelden bu saate gelinceye kadar her 

ne kadar bî-hayâl k vâki’ old  ise cümlesinden 

berî olmakt r. Ve bu Allah’ n farz-  ayn d r.” 

Kollar n  yuyarken diye ki: 

“i te bu dahi küçük ya ndan beri her ne 

kadar nehy olunan tahrimâtlar var ise ve ol 

tahrimâtlara kolunu sundun ise bu vakte gelin-

ceye degin cümlesinden el yumakd r, bu dahi 

Allah’ n farz d r.” 
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Ba n  mesh ederken diye ki: 

“Ba  büyüktür ve gövdeyi ta y c d r ve 

bilip anlay c d r ve cemle itdügün günahlar  ve 

kabahatleri i ledikden cümlesinden ari olup pak 

olmakd r, bu dahi Allah’ n farz d r.” 

Ve ayaklar n  mesh ederken diye ki: 

“Her ne kadar günaha ve kabahate lay k 

olan yerlere ve Allah’ n r zas  olmad  mahalle-

re yürümü  ve gitmi  isen cümlesinden Müberrâ 

olmakd r ve bu dahi Allah’ n farz-  ayn d r,”

deyüb güzelce talibe tarif ide. Andan 

sonra talibin eline bir havl  virüb diye ki; 

“cümle itdi in kabahatlerden bu dahi silin-

mekdir...” 

Ve andan tâlib dahi silinürken 21b 

tâlibin ba ndan kisvesini alûb ve meydan 

kapus ndan içerü girüb niyâz iderek kisve-

yi getirüb Dede Efendi huzuruna teslim ide. 

Dede Efendi dahi tâlibe virecek tî bendi 

rehbere teslim idüb Rehber dahi tî bendi 

alûb niyâz iderek meydân kapus ndan ta ra 

gelüb ve tâlibi ba  açuk ve yal n ayak idüb 

ba’dehu tî bendi talibin boynuna takub ve 

tî bendi talibin buynuna takar iken “destûr” 

deyüb bu tercüman  okuya: 

“Bismillâhirrahmânirrahîm. ehide’llâhü 

ennehû lâ ilâhe illâ hû ve’l-melâiketü ve ulü’l-

lmi kâimen bi’l-k sti Lâ ilâhe illâ hüve’l-azîzü’l-

hakîm. nne’d-dîne indallâhi’l-islâm.17 Ber 

17 Kur’an, Al-i mran, 18-19, “Allah, melekler ve 
ilim sahipleri, ondan ba ka ilâh olmad na adaletle 
âhitlik ettiler. O’ndan ba ka ilâh yoktur. O, mutlak 

güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah nez-
dinde din slam’d r…”

cemâl-i Muhammed kemâl-i Hüseyin Ali ra 

salavât Allâhümme salli alâ Muhammed ve ‘alâ 

âli Muhammed” 

deyüb ba’dehu “Eûzü besmele” deyüb 

meydan kapus ndan içerü talibin sa  aya-

n  bast rub meydan kapus ndan içeru 

girdikde Rehber talibin sa  taraf na sol eli-

ni mühürleyüb ve sa  eliyle tî bendi tutub 

tâlib dahi sa  elini mühürleyip sol eliyle 

rehberin sa  elini tutub “Niyâz Ta ” veya-

hut “K z l E ik” veyâhûd “Mürüvvet Ta ” 

tabir olunur an n dibinde Rehber ile mean 

ç kub anda bir niyâz idüb aya a kalka. 

Ve bir ad m atub ve Rehber selâm virüb 

diye; “es-Selâmü aleyküm eri’at erenleri” deyüb 

selâm vire. Dede efendi dahi; “‘Aleykümü’s-

selâm ve rahmetüllâhî ve berekâtühü” deyüb 

selâm  ala. Rehber tekrar bir ad m dahi 

atub; “es-Selâmü aleyküm tarikât erenleri”. 

Dede Efendi dahi “‘Aleykümü’s-selâm ve 

rahmetüllâhi ve berekâtühü” deyüb selam  ala. 

Rehber tekrar bir ad m daha atub selam vire 

diye ki; “es-Selâmü aleyküm marifet erenleri”. 

Dede Efendi dahi “‘Aleykümü’s-selâm 22a ve 

rahmetüllahi ve berekâtühü” deyüb selam  ala. 

Rehber tekrar bir ad m daha atub; “es-Selamü 

aleyküm hakikat erenleri” diye. Dede Efendi 

dahi “‘Aleykümü’s-selâm ve rahmetüllâhi ve 

berekâtühü” deyüb selam  ala. 

Andan bu selamlar  virdükten sonra 

Rehber dile gelüb diye ki: 

“Allah eyvallah! Erenlerim, huzur-u eren-

lerimize yüzimüz üzre sürüni geldik, bu can 

on iki imam efendilerimizin katar na ve râh-  

Muhammed-Ali’ye ve Hazreti Pîr Efendimizin 
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râh-  müstakîmine intisâb itmek murad ider ve 

dostlar na dost olub dü manlar na dü man olmak 

murad ider. Bir koç kuzul  kurban m z vard r. 

Erenlerimize niyâza geldik. Kurban m z  kabul 

idüb Hazreti Pîr Efendimizin yoluna ve erkân na 

bu eksikligi kabul buyurub ilhak iderler mi?”

deyüb söyleye. Ba’dehu Dede Efendi 

dahi dile gelüb derûn-i meydanda bulunan 

canlara hitab buyura ki: 

“Ey canlar, erenler ve kar nda lar, bu mey-

danda olan can yüzi üzere sürine gelmi , niyâz 

ider ki, on iki imam efendilerimizin katar na ve 

râh-  Muhammed-Ali’ye ve Hazreti Pîr Efendi-

mizin râh-  müstakîmine tâlib olub can ve ba n  

Âl-i evlad yol na feda idüb bir koç kuzul  kur-

band r. Bu yola girmek murad idüb niyâz ider 

ne dirsiniz? Cümleniz bu candan ho nud ve raz  

olub yol ve erkân yla bu biçâre can  kar nda l a 

kabul eder misiniz? Cümlenize niyâz ider” 

deyu canlara sual ide. Ba’dehu cümle can-

lar dahi olduklar  mahalden bir a uzdan yere 

beraber niyâz idüb andan Dede Efendi Reh-

bere; “tâlibi götür” deyüb, Rehber dahi talibi 

Dede Efendiye götürüb ve niyâz n idüb teslim 

ide. Teslim iderken Rehber bunu okuya:

“Bismillâhirrahmânirrahim. nnellâhe ve 

melâiketehu yüsallûne ale’n-nebiyy. Ya eyyühel-

lezine âmenu sallû aleyh sallû ‘aleyhi ve sellimû 

teslimâ.18 22b Ber cemâl-i Muhammed kemâl-i 

Hüseyin Ali ra salavât Allâhümme salli alâ Mu-

hammed ve alâ âli Muhammed” 

deyüb Dede Efendiye teslim ide. 

18 Kur’an, Ahzab, 56, “ üphesiz Allah ve melekleri 
Peygamberi överler: Ey inananlar! Siz de onu övün, 
ona salât ve selam getirin.”

Ba’dehu Rehber talibin sol taraf na ge-

çüb ve bir dizi üzerine çöküp bir elini talibin 

sol omuzuna ve bir elini kendi dizi üzeri-

ne koyub dura. Ba’dehu Dede Efendi dahi 

talibin sa  kula na emr-i ferâiz-i Hazret-i 

Bâri’yi ve sünnet-i seniyye-i Muhammed’i 

ve resm-i esedullâhi mamu’l-müttakîn 

Hazreti Ali’yi ve kavâid-i mezheb-i mam 

Cafer’i ve usul-i Hünkâr Hac  Bekta  Veli’yi 

ve erkân-  ehlullâh üzere telkin ide. Velâkin 

Dede Efendi talibin sa  eliyle sa  elinden tu-

tub ve tâlib dahi Dede Efendinin sol eliyle 

sa  ete ini tuta. Ba’dehu telkin tamam nda 

Dede Efendi tâlib ile meân bir salât-  erîf-i 

düvazdeh okuya.

Düvazdehde Dede Efendi on iki ima-

m n kadr u senâlar n  söyleyüb dünyada ve 

ahiretde sebeb-i necat (kurtulu  sebebi) ve 

bâis-i âb-  hayat (hayat suyunu gönderen) 

olduklar n söyleyüb, “bunlar  böylece büyük 

bilüb imâmetlerin ikrar eyledin mi?” deyüb üç 

defa sual ide. Tâlib dahi; “ikrâr eyledim” de-

dikde andan talibin tî bendin ku adub ve 

ba n  mezidleyüb ve nush-  pendden son-

ra bir salavât-  erîf virüb ba’dehu Rehberi 

ça rub; “Var imdi Rehberin ile beraber cüm-

le kar nda lara birer niyâz eyle” deyüb ve sa  

elinden tutub Rehberin eline teslim ide. 

Ba’dehu Rehber ile ibtidâ Dede Efen-

diye bir niyâz idüb sâniyen s ras yla cümle 

canlara ba ka ba ka bir uslûb üzere niyâz 

idüb andan gerü çekilüb kap  önünde du-

rub ve gelüb Dede Efendiye bir niyâz idüb 

andan gerü çekilüb meydan kapus  e i ine 

bir niyâz idüb, Rehber:
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“buna kapu dirler ve bu makama dârü’l-

emân dirler. Bu erenler kapus d r ve kap ya ge-

len geri dönmeyüb merâm u maksada eri ilen 

mahaldir” 

diye. 23a Ba’dehu Hazreti Pîr postu ya-

n nda olan “Niyâz Ta ’na” -ki K z l E ik ve 

Mürüvvet Ta  tabir olunur- ana niyâz idüb 

Rehber diye ki: 

“Bu makama bâb-  mürüvvet dirler. Ve 

meydan içerüsine girildikde erenlerin cemâli 

mü âhede olunub maksada irilece i vakit 

huzur-  erenlere var lub niyâz n kabul olund  

mahâldir” 

diye. Andan, Pîr postuna niyâz idüb 

rehber diye ki: 

“Buna Pîr postu dirler, Hazreti Pîr Efen-

dimizin post d r, bunu Horasan’dan getirüb bu 

mahâle serüb merâm-  maksad her ne ise iltica 

olunur ve murada eri ilen makamd r” 

diye. Ba’dehu taht n sol taraf nda olan 

posta gelüb niyâz idüb rehber diye ki:

“Buna Ali postu dirler, cümle mü kil bunda 

hall olur. Ve eriat n ve tarikat n ve hakikat n ve 

marifetin bab  budur. Ve sebeb-i necât-  dünyada 

ve ahiretde bundan olur” 

diye. Andan gelüb çerâ a niyâz idüb 

rehber diye ki: 

“buna çerâ  dirler, bu çerâ  nûr-  Muham-

med Ali’dir ve cümle canlar bunun nur  ile mü-

nevverlenüb erenlerin cemâliyle mü erref olunur 

ve Hakk’a iri ilen makamd r.” 

Andan meydan ta na niyâz idüb Reh-

ber diye ki: 

“Buna meydan ta  dirler. Hazreti Pîr Efen-

dimizin “Meydan Cellad ” deyu nasb buyur-

duklar , elinde kudret k l nc  ile duran Hac m 

Sultan’ n makam d r. Bunda terbiyesiz ve ars z 

ve erkâns z olanlar  ve yalanc luk ve yolsuzluk 

edenleri terbiye edüb yola gelecek makam d r. Ve 

bu makamda terbiye iderler.” 

Ba’dehu kûreye yani oca a niyâz idüb 

Rehber diye ki: 

“buna kûre dirler ve bunda çig olan nesne-

ler pi üb Hakk’ n ‘ nâyet itdigi nimetler bunda 

tabh olunur. Allah’ n dostlar  intifâlanub, ükr 

iderler. Ve cümle nâs n ve cümle fukaran n fai-

delendigi mahaldir” 

diye. 23b Andan A c  Baba postuna 

niyâz idüb Rehber diye ki: 

“buna A c  postu dirler ve bu öyle bir 

üstâtd r ki, çigleri pi üricidir ve hamlar  oldur -

c d r ve çiglerin lezzetini virdiricidir ve yolsuz-

lar  yola getiricidir.” 

Ba’dehu taht n sa  taraf nda olan 

Ahmed-i Muhtar postuna niyâz idüb Reh-

ber diye ki: 

“Buna Ahmed-i Muhtar postu dirler. 

Cemi’-i ulûm-  evvelîn ve âhirîn bunun yüzi 

suyu hürmetine halk olunub ve hidâyete irgüren 

budur. Ve sebeb-i icâd-  âdem ve âlem budur ve 

cümlenin atas  ve anas  budur. Bu makam ân n 

makam d r. Emr-i Sübhâni ile ve Selmân-  Pak 

marifetiyle Hazret-i Peygamber-i âl-i ân içün 

kur lan minber-i Rasulullah’d r” 
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diye. Andan gerü çekilüb meydan orta-

s na bir niyâz idüb Rehber diye ki: 

“buna meydan dinür. Ve bu meydana Mu-

hammed Ali ve mam Hüseyin ve Hünkâr Hac  

Bekta  Veli ve erenler meydan  dirler. Herkes 

dünyevî ve uhrevî muradât ve maksud n  bu 

meydandan irüb, feyzyâb olurlar” 

diye. Andan aya a kalkub rehber bu ik-

rar terceman n  okuya: 

Tercüman: 

“Hamd lillâh ben ki oldum bende-i hâs-  

Hüdâ 

Cân-  dilden a kla hem çâker-i âl-i abâ 

Râh-  zulmetten ç kub do ru yola basd m 

kadem 

Hâb-  a  etten uyand m cân gözün k ld m 

kü â

Mezhebim hak Caferîdir, gayriler bat l du-

rur

Pîrim Hünkâr Hac  Bekta  Velî kutb-u 

evliyâ 

Sevdi im on iki imam, ben gürûhu 

nâcîdenim

Yetmi  iki f rkadan oldum berî dahi 

cüdâ

Hak deyüb bel ba lad m ikrar virüb 

erenlere

Mür idim oldu Muhammed, rehberim 

hem Murtazâ

Allah eyvallâh

Rehber dile gelüb; 

“Allah Allah eyvallâh, erenlerim kurban -

m z  kabul buyurd nuz ve murâd m z  verdiniz 

ve merâm-  maksûd m za nail eylediniz. Saklu ve 

hay rl m z  s rrullah 24a ideriz” 

deyüb, Dede Efendi dahi bu gülbang  

çeke:

“Allah Allah bismillâh! Fâtihatü’l-vucûd 

ve’l-hamdülillah’l-mazharu’l-mevcûd, lâ ilâhe 

illallâh, tevhiden min ke  n ve’ - uhûd. Ol sul-

tan fahr-i kâinat ve delil-i râh-  necât efî’i ruz-  

Arasat ka  le-salar enbiya-i risâlet bülbül-i bâ -i 

gülistan eriat-i vâk f-  ser-Hudâ hakikat-i ol 

hâdi-i dünya ve ahiret ol sadr-  suffe-i safa ol 

mâh-  kubbe-i bedri bekâ mevlam z ki müctebâ 

murtazâ Rasul-i Kibriyâ mahbûb-i Hudâ Hazret-i 

Ebu’l-Kas m Muhammed Mustafa efendimizin 

ruh-  envârlar n  âd ve bu meclis-i muhibbân  

feyz-i ruhâniyetleriyle fahr-yab idüb cümlemizi 

nâil-i murâd eyleye. Ve ol âh-  evliyâ netice-i 

mâ yûha Hazreti mam Aliyyü’l-Murtaza efen-

dimizin rûh-  kerem-i ser-vilayetlerine mesrûr 

eyleye ve ol hayru’n-nisâ Fat matü’z-Zehra ve 

ümmü’l-mü’minin Hadicetü’l-Kübra validemiz 

hazerât n  ho nud idüb cümlemizin kusurla-

r m z  afv eyleye. mam Hasenü’l-Müctebâ ve 

mam Hüseyn-i âh-  ehid-i Kerbelâ efendimi-

zin kerem-i mâlâ yuhsalar ndan cümlemizi ad-  

handan eyleye. Hazreti mam Zeyne’l-Abidin 

ve Hazreti mam Muhammed Bâk r efendimi-

zin ruh-  kuds-i a iyan-  lati  erinden cümlemizi 

feyzyâb eyleye. Ve Hazreti mam Ca’feru’s-Sâd k 

ve mam Mûsa Kâz m efendimizin ictihâd-  ‘aliy-

yeleri üzere mu’tekîd idüb iki cihanda cümlemi-

zi bina eyleye. Ve Hazreti mam Aliyyu’r-R za 

ve Muhammedü’t-Takî efendimizin ir adlar yla 

ir ad eyleye. Ve Hazreti mam Aliyyü’n-Nakî 



62

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

ve mam Hasenü’l-Askerî efendimizin kerem-i 

aliyyeleriyle cümlemizi merzûk eyleye. Ve nûr-  

çerâ -  iman Hazreti mamu’l- Mehdi sahib-i za-

man efendimizin inayeti 24b ve mürüvvetleriyle 

cümlemizi ferahyâb ve feyzyâb ve Âl-i ve evlad  

ma’sumân ve ezvâc-  mutahherât r dvanullâhi 

Teâlâ aleyhim ecma yn hazretlerinin ruh-  Tay-

yibelerin âd idüb deyü meclisimizden ho nûd ve 

râz  eyleye. Ve cümlemizi bu meclisde cem’ ol-

du umuz gibi yar n huzûr-  Muhammed Ali’de 

ve livâ-i imam Hüseyin ile mean ha r ve cem’ 

eyleye. Ve pirimiz Hünkâr Hac  Bekta  Veli 

kuddise s rrahu’l-celî hazretlerinin cümleden 

ve cümlemizden ho nud idüb yüzümüz karas -

n  yüzümüze urmaya kusurumuz  afv eyleye. 

Ve bu can n dahi Allah erenler ikrar nda sabit-

kadem idüb kötü i lerde bulundurmaya mer-

dü nâmerde muhtâc itmeye dünyevî ve uhrevî 

merâm-  maksad na nâil eyleye. Ve err-i adüvv 

ve münâf kîndan h fz eyleye. Ve salûs (ikiyüz-

lü) errinden emin eyleye. K smeti anî ve u r  

aç k ola. Ve tarik-  aliyyeden güzarân itmi lerin 

ve pederân ve maderân ve biraderân ve haherân 

ve mine’l-me r k ile’l-ma rib kâffe-i ehl-i iman n 

ervâhlar  ad ola. Hâz rân gâibân a kân sâd kân 

muhibbân maksadlar  bâ-himmet-i ricâlullah 

husûl-i pezîr (has l olmu ) ola. Ve üzerimize 

gelecek belalar  ve kazalar  def’ ve ref’ eyleye ve 

taksirât m z  afv ve seyyiât m z  mahv eyleye. Ve 

cemi’ mü kilât m z  hal eyleye. Ve husûl-i cemi’-i 

murâdât ve tahsîl-i kemâlât ve mü âhede-i cemâl 

bekây  r zây  rahmân bâ-himmeti pîrân-  hâz r 

ve gâib ayn-  cem erenlerinin demine hû.” 

Denilüb ba’dehu Rehber ile tâlib dahi 

Dede Efendiye niyâzlar n idüb 25a ve girü 

çekilüb, “Hü” diyüb talibi yerine oturda. 

Andan Rehber talibe bir niyâz idüb ba’dehu 

Rehber tekrar Dede Efendiye bir niyâz idüb 

girü çekilüb meydan ta na gelüb bir niyaz 

idüb meydan ta n n üstünde olan ma raba-

y  alub ve dârda durub bu terceman  okuya: 

Tercüman-  erbet: 

“Bismillahirrahmânirrahîm. Rahmetullah 

imam Hüseyn cennetullah gâzî-i hürr-i (?) e-

hid. Lanetullah ber cân-  Yezîd ibn Yezîd. Ber 

cemal-i Muhammed, kemâl-i Hüseyin, Ali ra bü-

lend salavât. Allâhümme salli alâ Muhammedin 

ve alâ âl-i Muhammed” 

deyüb ba’dehu Dede efendi dahi bu 

gülbangi çeke: 

“Allah Allah! Oturan, duran kör ola, 

zümre-i mürâîy-i münkirân ve Mervâniyân kör 

ola. Cümlemizin iste ini veren ah-  Merdân 

bizimle beraber ola ve bilencemiz ve yard mc -

m z ve yâverimiz ola. Hünkâr Hac  Bekta  Veli 

efendimiz destigîrimiz ola. Ve Seyyid Ali Sultan 

efendimizin dem-i devrân  yürüye gerçekler de-

mine Hü.” 

Ba’dehu erbeti evvela Dede Efendiye 

verüb, saniyen niyâz ederek s ras yla sair 

canlara da dub nû  oldukça cümle bütün 

canlar bir a uzdan : “Selâmullah ale’l-Hüseyn 

ve lânetullah alâ kâtili’l-Hüseyn” diyerek nû  

ideler. Tamam nda rehberlik iden can dahi 

geri çekilüb meydan ortas nda bir dizi üze-

rine çöküb istedi i kadar nû  idüb vire. Be-

raber bir niyâz idüb ve aya a kalkub ve dile 

gelüb diye ki; “Allah Allah! Erenlerim cümle 

hizmetimizi emr-i erenlerin üzere itdik, Haklu 

hay rl m z  niyâz iderim.” diyüb ba’dehu an-

dan Dede Efendi bu gülbang  okuya: 
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“Allah Allah! Cümle hizmetin kabul ola, 

murad n hâs l ola, Hak yard mc n ola, Muham-

med Ali yâverin ola, Hünkâr Hac  Bekta  Veli 

destgîrin ola, menzilin pak ola, günahlar n afv 

ola, k smetin ani ola, üçler, yediler, k rklar, 

hâz r ve gâib erenleri gözcün ola, gerçekler de-

mine Hü.” 

Ba’dehu “Hü” denildikde ma raba-

y  Meydan Ta n n üzerine 25b koyup ve 

niyâz n idüb girü çekilüb andan dahi Dede 

Efendiye niyâz n idüb, herhangi mahalde 

oturmu  ise gelüb posta çöküb niyâz idüb 

otura. Andan dahi Dede Efendi cümleye 

âmil olarak bu gülbang  çeke: 

“Allah Allah! Muhammed habîbullâh, Ali 

veliyyullâh imameyn rahmetullâh. Vakitler hayr 

ola, hay rlar feth ola, erler def’ ola. Her geldikçe 

hay rlus  gele. Dü manlar kahr ola. Münkir mü-

naf k mat ola. Zümre-i Mervaniyân kör ola. Abâ 

ve ecdâd na lanet ola. Ve cümle er Hak kar nda -

lar m z sa  ola. Mü kil i lerimiz âsan ola. Sa  

devâr ola. Er Hak Muhammed Ali yard mc lar  

ola. Ve bu tarik-i aliyyeden gelmi  geçmi  kar n-

da lar m z n ruhlar  ad ola, kusurlar  afv ola ve 

günahlar  ma  ret ola. Ve bâki s hhatde olan ka-

r nda lar m z a  yetde ola, korkduklar  korkula-

r ndan emin er Hak yaverleri ola. stekleri feth ola. 

Eyülük gördü ümüz ehibbalar m z s hhatde olub 

mü killeri asan ola. Ve bizi gönülden ç karma-

y n diyen cümle dostlar m z n gönlünde muzmir 

olan murad  ve maksudat  hâs l ola. Cümlenin ve 

cümlemizin gelmi  ve geçmi lerinin ruhlar  ad 

ola. Hastalara ifa derdlülere deva medyunlara/

borçlu edâ mahbuslara halâs ve yetimlere efaat 

miskinlere merhamet fukaraya mürevvet, esirle-

re inayet ve kerem eyleye. Padi âh-  din-i slam 

sa  ola, dü man üzerine gâlib ola. Fukarâya ve 

hufatâya (yal n ayak) merhameti ziyade ola ve-

zir ü vüzerâs  vekil ü vükelâs  er’-i erife hadim 

olub efkat ve merhametleri cemi’ fukara üzerine 

min-dâd ve hayru’l-ân ola. Cümlemizin üzerine 

gelecek kaza ve bela def’ ve ref’ ola. Allah erenle-

rin celalinden cemaline s nd ra. Allah erenler 

cümleyi 26a ve cümlemizi münaf k dü man er-

rinden sû-i âfatdan h fz-  emân eyleye. Ve cüm-

lemizin çerâ n  ru en eyleye. Allah erenler sö-

zümüzi i lek ve nüfuzumuzu keskin eyleye. Her 

dualar m z  ve bu dua-i hayriye-i kabul eyleye.  

bu kar nda m z n murad ve maksud  hâs l ola. 

Allah erenler ikrar nda sabitkadem eyleye. Merdi 

namerde muhtac eylemeye. K smeti âni ola ve 

u r  çok aç k ola. Allah erenler mür id celâlinden 

saklayub er hak yard mc s  ola ve istegi feth ola. 

Ve Rehber r zas ndan ay rmaya. Ve bu cümle-

miz cem’ old umuz gibi huzûr-  Muhammed 

Ali’de Hazreti Pîr efendimizle sanca -  imam 

Hüseyn alt nda cümlemizi ha r ve cem’ eyleye. 

Allah erenler on iki imam ç hardeh-i ma’sûm-  

pâk efendimiz yard mc m z destgirimiz ola. Ve 

Hazreti Hünkâr Hac  Bekta  Veli efendimiz 

pi t-penâhlar m z ve Hazreti Selman Pâk ve Ali 

Kanber ve cümle kemerbestegân ve ah-  merdân 

yaverimiz ve yard mc m z ola. Ve Anadolu göz-

cisi Abdal Musa Sultan ve Rumeli gözcisi Se-

yid Ali Sultan ve Arabistan gözcisi Kaygusuz 

Sultan ve Sar  Saltuk Sultan ve Balum Sultan 

Akyaz l  Sultan efendilerimiz ve Rum erenleri 

ve Horasan erenleri ve Türkistan erenleri dest-

girimiz ve yard mc m z ola ve yaverimiz ola. Ve 

gözcilerimiz Allah erenler üçler yediler k rklar 

üçyüzler ve binler yard mc m z idüb katarlar na 

dahl eyleye. Gülbeng-i Muhammedî nur-  Nebî 

kerem-i ah-  Merdan esedullahi Ali ve pirimiz 
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kutbu’l-ari  n ve avsü’l-vas lin Hazreti Hünkâr 

Hac  Bekta  Veli demine ve dem-i piran ve dem-i 

muhibban dem-i a kan 26b dem-i abdalan dem-i 

muhibb-i bâc yân s rr-  resulullâh, kerem-i Ali 

veliyyullâh, mürüvvet-i enbiyâullah, inâyet-i 

evliyâullah, yuf münkire, lanet Yezide, gerçekler 

demine Hü.”

“Hü” denildikde Dede Efendi ruhsat ve-

rüb ibtidâ A ç  Baba kalkub ve niyâz n idüb 

meydan kap s ndan ta ra ç kub, saniyen her 

kim ulu kar nda  bulund  ise âdâb ve erkân 

ile kalkub niyâz iderek meydan kapus ndan 

ta ra ç ka. Ba’dehu Dede Efendi dahi cüm-

lesinden sonra niyâz n idüb ta ra ç kub bir 

miktar dinlenüb andan sonra lokmalar ha-

z rlanub ba’dehu lokma çekilüb Dede Efen-

dinin sofras na dahi ulu canlardan münasib 

olan can her kim var ise oturub yeni tâlib 

dahi Dede Efendinin sofras nda hizmette 

bulunub tekimilinde Dede Efendi dahi bu 

gülbangi çeke.

Gülbang-i Sofra: “Allah Allah! El-hamdü 

lillah e - ükrü lillah nimet-i celîl berket-i Halîl 

Rasul-i Kibriyâ server-i enbiyâ Muhammedeni’l-

Mustafâ mecmu’u enbiyâ evliyâullah ulu sofra 

dolu bu gitdi anisi gele Hak berakat n vire Allah 

erenlerin nimeti ziyade ola. Nur-  Nebi kerem-i 

Ali pirimiz Sultanu’l-ari  n Hünkâr Hac  Bekta  

Veli enbiyâ keremine lokma hakk na gerçekler de-

mine Hü”. 

Gülbank çekildikten sonra A c  Baba 

bulunan zat dahi bu terceman  okuya: 

Tercüman: “Allah, Allah! mamlar n ruh-u 

revânlar  âd ola, K z l Veli Seyyit Ali Sultan bi-

lincemiz ola, â klar ve sâd klara ifa mahz olub 

nur ola. Cümlemizin ömri mezid ola, lanet ber 

cân-  Yezîdân, rahmet ber cân-  ehîdân, ber ce-

mali Muhammed kemal-i Hüseyin Ali râ bülend 

salavât” 

dedikde ba’dehu sofra götürülüb yeni 

tâlib dahi legen bruk virüb, andan kahve-

lerini virüb, ba’dehu cümle canlara güzel-

ce hizmetin idüb, hay r himmetlerin alub 

ve lokmalar n yedirüb 27a ve bir kimesne-

yi gücendirmeyerek herbirlerinin gönlünü 

alub ve canlar dahi; “Allah erenler ikrar nda 

sabitkadem eylesin” deyu mübarekleyüb ve 

laz m gelen hizmetlerini görüb, ba’dehu 

irtesi güni Dede Efendinin niyâz n idüb ve 

niyâz  her ne ise, Dede efendinin postu alt -

na koyub andan Rehberin niyâz  her ne ise 

niyâz n  idüb post  alt na koya. Ba’dehu A ç  

Baban n ve a ç  nakibinin ve sair i  evinde 

bulunan canlar n niyâzlar n virüb Kahveci 

Baban n ve kahveci nakibinin dahi niyâz n 

verüb ba’dehu Meydanc  Baban n niyâz n 

virüb ve sair hizmette bulunan canlar n dahi 

niyâzlar n  virüb ve gönüllerin alub, Dede 

Efendiden dahi havalet alub ve niyâz n idüb 

ba’dehu kendü kâr u kesbde ola.

On-on be  günde bir kere gelüb Mür-

id, Rehber ve sair kar nda larla görü üb 

daimü’l-evkât r zada bulunub tevekkül ve 

tefekkürde ve tezekkür-i evliyada bulunub 

Allah erenlere boyun e üb daim kendü zikr 

u  krinde ola. 

Erenler i te murad m z Rehberlik idecek 

can n itmam-  erkân olmak üzere idece i 

hizmeti ile âyin erkân râh-  Muhammed Ali 

ve kaide-i mezheb-i Hazreti mam Caferi ve 

kaide-i isnâ ‘a er evlâd-  Hayberi ve resm-i 
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Hazreti Hünkâr Hac  Bekta  Veli üzere ye-

ti ecek can n görmesi ve bilmesi içün min 

ayri haddin alâ kadri’t-tâkat i ’ar eyledim. 

Azizim eger kusurum var ise malumât  olan 

kar nda lardan niyâz m ve ricâm budur ki 

kusur n  temam ide. Ve bu kemter hakirin 

kusur n  nazar buyurmaya. Ve cümle lillâh 

ziyade rica ve niyâz iderim i bu risale-i zin-

har na-ehline virmeye. Zirâ na-ehline virene 

lanet vard r. Erenlerin lanetinden h zr (ko-

runma) ile hu 21 Cemaziyelevvel 1269/2 

Mart 1853.

Bu dahi bir cân ikrâr nda olaca  vakit 

lâz m gelen me’kûlât ve me rûbat defte-

ridir. Müteberrî canlara ma’lûm olmak içün 

i ’âr olund  azîzim.

Kurbân, pirinç, rû -  sâde, rû -  çervî  

(iç ya ), rû -  zeyt, em’-  asel(bal mumu) 

, em’-  rû an (mum ya ), nân-  hâs (has 

ekmek), em’a (mum), tuz, büber, karan  l, 

darç n, limon, sirke, ka uk, süpürge, kahve, 

duhân(tütün), sükr ( eker), asel(bal), bekmez, 

dakîk (un), ni asta, od a ac , hatab(odun), 

kömür, envâ-  sekr, envâ-  meyve-i ter (taze 

meyve), envâ-  meyve-i ho k (kuru meyve), 

f st k, üzüm, envâ-  sebze.

Virecek niyâzlar n babân : 

Dede Efendi, Rehber, A c  Baba, Kahve-

ci Baba, Kilerci Baba, sair cânlar, Ak Yaz l , 

K z l Veli, ükrânelik, kurbân ükânelik, 

sadaka, bilginlere nân.

Bu künâ bâlâda zikr olunan levâz mâtlar  

tahrîr eylemekden murad budur ki bir cân 

ikrâr nda olaca  vakit ol gice ve ol gün ku-

dretli oldu  mikdâr  sarf oluna. 

Kâide-i resm-i Hazreti Hünkâr Hac  

Bektâ  Velî üzere Muharrem’de cenâb-  

mâm Hüseyn efendimizin mersiye-i erîfe 

k raat olunup ve a ûra a n n ta’ri   beyân 

olunur. 

mdi azîzim ma’lûm erenler olsun 

ki erî’at-i Muhammedî ile mu’tek d ve 

hakîkat-  hak ile mütedeyyin, ma’rifet-i in-

sâniyet ile kâmil, tarîkat-  ehlullah ile âmil ve 

Hazreti Hünkâr Hac  Bektâ  Velî bendegân  

olan cân kar nda lara bu vechle ayân ve 

beyân olsun ki Hazret-i ehid-i ühedâ nur-  

ayn Muhammed el-Mustafâ ve nakd-i pâk 

mam 28a Aliyye’l-Murtazâ ci er kö esi 

Fât mâtü’z-Zehrâ a’nî bihî emîru’l-mü’minîn 

mamu’l-müslimîn ibn Aliyye’l-Murtezâ 

cenâb-  mâm Hüseyn âh-  ehîdân-i Ker-

belâ rahmetullahi aleyhim ecme’îyn. Ve 

ehîd olan evlâd-  emced-i tâhirleri ve sâir 

ühedâ-i ashâblar n ervâhlar  âd olmak içün 

ve ümmehât-i mü’minîn ve ezvâc-i mutah-

hire u urlar na cân ba  fedâ idüb ehîd olan 

â kân ve muhibbân-  deyyârân-  bâ-safâ 

içün ve gazâ matemler içün ve rûh-  eri  eri 

âd ve ihyâ ve gözlerden ya  döküb sevâb ve 

ecr-i azîme nâil olmak içün dergâhlarda ve 

hângâhlarda fukarâ-i erenler budur ki ibtidâ 

Muharremü’l-harâm n duhûlünde onuncu 

gün ve yahut on ikinci günde on üçünci gice-

si gelinceye degin â k ve sâd k kar nda lar 

sâim olurlar. Ve dâim gice gündüz ühedâ 

efendilerimizin arz-  Kerbelâ’da ve sâir 

gazâlara çekdikleri cefâlar  hat r na getürüb 

mâtemlerin tutmak urût-  erenlerdir. Ve 

dahi cümleye ma’lûm olsun ki a r-  Muhar-

remde rûh-  ühedâ içün a ûra a n n pi ecek 
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oldu  vakt kâide budur ki evvelâ pi ecek 

a ûra a n n levâz m n  her ne ise ahz ol-

unub ve ba ka ba ka pi ürüb haz r oldu  

halde ba’de bu day  dahi bir ulu kaz ana 

koyub dergâhda bulunan A c  Baba dahi 

eline bir kebîr kefçe alub ve kaz an ba na 

gelüb “destur yâ mâm” deyüb ve kefçeyi 

vaz’ idince sâir yan nda bulunan cânlar dahi 

bir u urdan savtla “Yâ Hüseyn” deyüb a  

kar d ralar. Ve’l-hâs l A c  Baban n itdigi 

gibi her kim kefçeyi eline ald kda “destûr yâ 

mam” deye. Cânlar dahi savt-  bülend ile 

“Yâ Hüseyn” deyeler. te azîzim 28b a ûra 

a  pi inceye degin bu minvâl üzere deyeler. 

Ba’dehu a  temâm olub pi dikde ala’s-sabâh 

A c  Baba Dede Efendi huzuruna gelüb 

hayr vire ki, “buyurun erenler rûh-  ühedâ 

ta’ziyesine me gûl olal m, a  haz rland ” deye. 

Dede efendi dahi, “eyvallah” deyüb ve gelüb 

kaz an n ba  ucunda dura. Ba’dehu cümle 

cânlar dahi s ras yla gelüb el gögüsde dur-

alar. Andan cânlar n içinden sadâs  güzel 

cân dahi Muharrem’e sadâ ve güzel makâm 

ile Hazret-i eyh Sâfî mersiyesini eline alub 

“destur yâ mâm” deyüb cânlar dahi bir 

u urdan “Yâ Hüseyn” deyeler. Ba’dehu bir 

vezinle güzelce k raat idüb ba’dehu mersiye 

tamam nda rûh-  erîf-i aliyyeleri ve dökül-

en gözya lar  Hak ndinde kabul içün Dede 

Efendi bir ulu gülbenk çeke cânlar dahi 

“Allah Allah” deyüb, “gerçege hü” dinilüb 

andan Dede Efendi eline A c  Baba kefçeyi 

virüb kaz an n açub Dede Efendi “destur yâ 

mâm” deyüb cânlar dahi bir u urdan “Yâ 

Hüseyn” deyüb ba’dehu Dede Efendi a  üç 

def’a kar d rub ba’de kefçeyi A c  Baba’ya 

virüb andan cümle cânlar s ras yla gelüb 

Dede Efendi’nin eline niyâz idüb ve girü 

çekilüb duralar ve birbirinin ellerine niyâz 

idüb adan Dede Efendi A c  Baba’ya diye ki: 

“A  cânlara taksim eyle, ehîd-i ühedâ ervâhlar  

içün” deyüb ba’dehu “destur” deyüb hücres-

ine geldikden sonra sofralar kurulub ve a  

sofralara koyub andan cânlara, “buyurun a a 

sala” deyüb ve herkes gelüb a  hora geçirüb 

ba’dehu bâkî kalan a  ufak destilere tak-

sîm idüb câna bir desti a  vireler. Ba’dehu 

a  isti’mâl olundukda cân  isteyene ve gönli 

29a dikeyen cânlar gelüb ba  okudub Dede 

Efendinin ve rehberinin ve A c  Baba’n n ve 

Kilerci Baba’n n ve Meydanc  Baba’n n ve 

Kahveci Baba’n n ve sâir hizmetde bulunan 

cânlar n niyâz n virüb kudretine göre virilm-

esi lâz m gelür. Dede Efendi’nin hayr u him-

metlerin alub ve havâletin dahi alub i lii ine 

gideler. Kâide-i resm erenler ma’lûm olmak 

içün bir mikdarca erh ve beyân olund . 

Temam bu dahi Hazreti Hünkâr Hac  Bektâ  

Velî efendimizin vekilleri Mustafâ Fâtih 

Baba’n n ma’rifetiyle cenâb-  Hünkâr Efen-

dimizin neseb-i âliyeleri bir mezheb-i levha 

olub terbiye-i pîr dest-girde vaz’ olunma a 

levha-i mezbûra bu vechile olundu undan 

i bu mahalle i ’âr k l nd .


